A1 1. Nyt om gødskning af frøgræs

Nye forsøg med gødskning af rød svingel og almindelig rajgræs
● Kvælstof i efteråret til rød svingel er vigtig for at opnå et højt udbyttepotentiale.
● Kvælstofkurve i almindelig rajgræs skal testes i praksis.
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frø, mange småaks, mange frø
pr. småaks og en høj 1000 frøvægt. For rød svingel er tilførslen i efteråret og foråret derfor
begge vigtig for at opnå et højt
frøudbytte. I almindelig rajgræs
udlagt i en dæksæd viser resultaterne, at kvælstof i efteråret
ikke er nødvendigt, hvis plantebestanden er tilfredsstillende,
og planterne er tilfredsstillende
udviklet.   

Kvælstof til rød svingel og
almindelig rajgræs
Rød svingel og almindelig rajgræs til frø kvitterer begge for
optimal kvælstofmængde og tilførselsstrategi. For begge afgrøder gælder dog, at hvis man vil
høste top-udbytter, kræver det
mere kvælstof, end normerne tillader. I rød svingel er kvælstoftilførslen i efteråret vigtig for at
sikre et højt udbyttepotentiale i
form af mange skud pr. arealenhed. Kvælstof til rød svingel i
foråret er for at sikre en høj udnyttelse af udbyttepotentialet.
En høj udnyttelse af udbyttepotentialet er mest i form af en
høj andel af blomster, der sætter

Effekt af længere vækstsæson i efteråret
Tidligere resultater har vist, at
kvælstof til rød svingel i efteråret bør tildeles medio-ultimo
september. Men vi har de se-

Tabel 1. Tidspunkt for tilførsel af N i efteråret og effekten af 30 N tilført umiddelbart efter høst
af dæksæden på frø- og halmudbytter. Resultaterne er for 1. års rød svingel i sorten Maxima,
som har lange udløbere.
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neste år haft eksempler på betydelig længere vækstsæsoner
i efteråret. Den længere vækstsæson medfører større biomassetilvækst sent i vækstsæsonen
og dermed et krav om plantetilgængeligt kvælstof i november
og i enkelte tilfælde i december
måned. Denne situation kræver derfor, at vi revurderer vores viden omkring tilførsel af
kvælstof til rød svingel i efteråret. Vi startede derfor en ny forsøgsrække i 2008, hvor formålet er at undersøge det optimale
tidspunkt for efterårstilførsel af
kvælstof til rød svingel. Et andet
formål er at undersøge effekten
af 30 kg kvælstof tilført umiddelbart efter høst af dæksæden.
Det sidste formål er selvfølgelig med henblik på at give svage udlæg chancen for hurtigt at
starte væksten. I forsøget anvendes 1 års rød svingel Maxima,
som har lange udløbere. Maxima er en god frøgiver med meget begrænset bladvækst. Der
var ingen klar tendens for frøudbyttet med hensyn til optimal
tidspunkt for tilførsel af 60 kg
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Figur 1. Kvælstofstatus i almindelig rajgræs som funktion af biomassen i vinterhvede, almindelig rajgræs til foder og almindelig rajgræs til frø.

kvælstof i efteråret, og effekten
af 30 kg kvælstof umiddelbart
efter høst af dæksæden var heller ikke entydig (tabel 1). Halmmængden viste derimod en klar
stigning ved tilførsel af 30 kg
kvælstof umiddelbart efter frøhøst, og jo tidligere efterårstilførslen på 60 kg kvælstof var
foretaget, jo mere halm blev der
produceret.
Gradueret tilførsel af kvælstof i foråret
Formålet med at graduere tilførsel af kvælstof i foråret er at
opnå et højere frøudbytte ved
at anvende sine erfaringer fra
marken eventuelt i kombination med målinger af afgrødens
næringsstofstatus ved brug af
for eksempel sensorer. I de fleste tilfælde vil erfaringerne fra
tidligere afgrøder på samme
mark og den efterfølgende vurdering af, hvor man med fordel
kan tilføre mere kvælstof eller
reducere tilførslen, være i tråd
med resultatet fra sensormålingerne. Det skyldes, at områderne, hvor afgrøden kvitterer for
en højere kvælstoftilførsel, ikke
ændrer sig væsentligt over tid,

og det samme gør sig gældende for områder, hvor man med
fordel kan reducere tilførslen
af kvælstof. Sensorer til at graduere kvælstof i frøgræsafgrøder anvendes dog kun i mindre
omfang i Danmark. Det skyldes
de begrænsede muligheder, som
frøavleren har med normer, der
er 10 til 20% under den økonomisk optimale mængde. Men i
få tilfælde med et veltilrettelagt
sædskifte er det muligt at tilføre
ekstra kvælstof til afgrøderne,
og i den situation vil frøgræs
være en god afgrøde at satse på.
Kvælstoffortyndingskurve
i almindelig rajgræs til frø
I markforsøg med rød svingel,
som havde et højt udbyttepotentiale, kvitterede afgrøden med
et meget højt frøudbytte ved
en sentilførsel af kvælstof medio maj. Almindelig rajgræs har
ikke vist samme positive resultater ved den sene tilførsel medio maj, så her er strategien stadig, at det tilførte kvælstof skal
være tilgængeligt ved vækststart og umiddelbart efter. Fælles for de to arter er dog, at hvis
en gradueret tilførsel skal fun-

gere optimalt, skal mængden af
tilført kvælstof bestemmes ud
fra afgrødens behov. Her kan
man så vælge at anvende tidligere års erfaringer fra samme
mark og tilføre ekstra kvælstof
til områder med et højt udbyttepotentiale. Man kan også vælge
at benytte sensorer til at få den
aktuelle kvælstofstatus i afgrøden. Sensorerne beregner afgrødens kvælstofbehov ved hjælp
af
kvælstoffortyndingskurve,
som vist i figur 1. Kvælstoffortyndingskurven viser sammenhængen mellem afgrødens
kvælstofkoncentration i tørstof
og afgrødens biomasse i tons
tørstof. Kvælstoffortyndingskurver er udviklet for en række
afgrøder heriblandt vinterhvede,
almindelig rajgræs til foder og
almindelig rajgræs til frø. Ved
hjælp af disse kurver er det muligt at finde den kvælstofkoncentration, som afgrøden som
minimum skal indeholde ved
en given biomasse. Efterfølgende kan man opjustere afgrødens kvælstofkoncentration ved
tilførsel af kvælstof. Det er dog
vigtigt at pointere, at kvælstoffortyndingskurven udelukkende
er relateret til afgrødens biomasseproduktion og ikke til frøudbyttet.

■

Forsøgsareal den 13. november 2008. Forskellen mellem de enkelte behandlinger er
tydelig.
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