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Startgødninger til løg kan svide
rødderne og hæmme fremspirin-
gen, hvis gødningen kommer for
tæt på frøene. Når der derimod er
en passende afstand mellem gød-
ning og frø, fremmer startgødnin-
ger væksten af de unge planter.
Ved startgødskning anbefales det
at placere gødningen fem centime-
ter under og tre til fem centimeter
til siden for frøene. Gødningen

placeres samtidig med såningen
med gødningsnedfælder, som er
monteret på såmaskinen.

Svidningsskader en risiko
Sædvanligvis placeres startgødnin-
gen i den planlagte afstand fra
frøene og virker efter hensigten,
men under visse forhold ses allige-
vel svidningsskader. Og hvorfor så
det? Ved såning på skrånende ter-
ræn kan det ske, at såmaskinen
krænger eller vrider sig lidt, hvor-
ved sårillen kommer for tæt på
den udlagte gødningsstreng. Risi-

koen for svidningsskader aftager
formodentlig, hvis jorden er til den
tørre side.
Som startgødning er det alminde-
ligt at anvende monoammonium-
fosfat (MAP) eller diammonium-
fosfat (DAP), som foruden fosfor
(P) også indeholder kvælstof (N).
Da det især er kvælstof, som kan
give svidningsskader, vil det være
relevant at anvende gødninger
uden kvælstof.Tripelsuperfosfat
(TSP) ogTurboSeed er eksempler
på P-holdige gødninger, som ikke
indeholder N.

Et demonstrationsprojekt i

2009 viste, at det største ud-

bytte blev opnået, når løg

blev startgødsket med 44 kilo

P per hektar i monoammo-

niumfosfat eller tripelsuper-

fosfat, og når gødningen blev

placeret forholdsvis tæt på

frøene.Men kommer start-

gødningen for tæt på frøene,

hæmmes fremspiringen og

udbyttet, og jo højere gød-

ningsmængden er, des værre

bliver denne hæmning.
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Figur 1. Produktion og størrelsesfordeling af såløg i relation til forskellige P-mængder
(kg P pr ha) i startgødninger placeret i sårillen (0), 2 cm under og 3 cm til siden for
frøene (23), 5 cm under og 3 cm til siden for frøene (53) eller 5 cm under og 5 cm til
siden for frøene (55) på to forskellige jordtyper, JB 6 og JB 4 i henholdsvis i Årslev og
Hasmark, 2009.
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Reduktion af næringsstof-
og pesticidforbruget i
produktionen af spiseløg
Et demonstrationsprojekt ved
Brancheudvalget for Frugt
og Grønt støttet af GAU og
Erhvervsudviklingsordningen
ved FødevareErhverv.

Startgødninger til løg
– mængder og afstand



Ved startgødskning af såløg anbe-
fales det at tilføre 40-45 kilo P per
hektar. Denne anbefaling bygger
på danske forsøg gennemført i
starten af 1980erne på sandblan-
det lerjord. Udenlandske forsøg
har imidlertid vist, at P-mængden i
startgødningen kan reduceres på
jordtyper, hvor P-fikseringen ikke
er høj, og hvor Rt ikke er lavt. Da
løg i Danmark dyrkes på jorde
med forholdsvis lav P-fiksering og
højt Rt, er det derfor relevant at
undersøge, om P-mængden kan
reduceres.

Demonstrationer
For at undersøge, hvordan man
undgår spiringsskader i såløg, blev
der i 2009 gennemført en sam-
menligning af forskellige startgød-
ninger tilført i forskellige afstande
fra frøene og i forskellige mæng-
der. Disse sammenligninger var en
fortsættelse af demonstrationer
gennemført i 2008.
Løg af sorten Accent blev sået
med en fem-rækket Monosem så-
maskine monteret med udstyr til
placering af startgødning. Løgene
blev sået på to forskellige jordty-
per, en sandblandet lerjord i Års-
lev og en lerblandet sandjord hos
Henrik Petersen i Hasmark ved
Otterup.Ved såningen de to steder
blev der anvendt det samme såud-
styr.
Startgødningerne blev tilført sam-
tidig med såning i tre mængder:
11, 22 og 44 kilo P per hektar.
Gødningerne blev placeret dels i
forskellige afstande fra frøene (5×5
cm, 5×3 cm, 2×3 cm) og dels
sammen med frøene i sårillen. Der
var ikke fuld kombination af gød-
ningsmængde og placeringsaf-

stand. Efter fremspiring blev der
tilført supplerende gødning.

Udbytte
Løgene på de to jordtyper blev fri-
lagt med frilægger i starten af sep-
tember måned. Efter vejring i mar-
ken blev løgene opsamlet med ma-
skine, lufttørret i kasser i tørrerum
og herefter størrelsessorteret. Der
blev anvendt samme opsamler
begge steder.

Tilførsel af startgødninger resulte-
rede i et øget udbytte af løg (figur
1) bortset fra, når den N holdige
MAP-gødning blev lagt i sårillen
sammen med frøene. Effekten af
startgødskning var mest markant i
Årslev.

Afstande
Der var en tendens til, at placering
af MAP to centimeter under og tre
centimeter til siden for frøene
(2×3 cm) resulterede i lidt højere
udbytte sammenlignet med place-
ring fem centimeter under og fem
centimeter til siden for frøene
(5×5 cm). Dette var tilfældet, uan-
set om der blev placeret 11, 22 el-
ler 44 kilo P med MAP per hektar,
bortset fra placering af 44 kilo P
per hektar i Hasmark. Der var ikke
forskel på om MAP eller DAP
blev placeret i 5×3 cm eller 5×5
cm’s afstand.
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Figur 2. Fremspiring af såløg i relation til forskellige P-mængder (kg P pr ha) i start-
gødninger placeret i sårillen (0), 2 cm under og 3 cm til siden for frøene (23), 5 cm un-
der og 3 cm til siden for frøene (53) eller 5 cm under og 5 cm til siden for frøene (55) i
Årslev og Hasmark, 2009. Gennemsnit af to plantetællinger: syv og ti uger efter såning.
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Startgødningernes deklarerede indhold af næringsstoffer
N (%) P (%) K (%) S (%)

Monoammoniumfosfat (MAP) 11,6 22,6 0 0
Diammoniumfosfat (DAP) 17,6 19,8 0 3,3
Humistar 20 15 0 0
Tripelsuperfosfat (TSP) 0 19,8 0 3,3
TurboSeed 0 20,5 25,7 0
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Placering af 44 kilo P per hektar
medTSP, altså tripelsuperfosfat, i
2×3 cm’s afstand resulterede i et
stort udbytte; væsentlig større end
placering af TSP sammen med
frøene i sårillen.

P-mængde
Ved anvendelse af MAP som start-
gødning blev det største udbytte
opnået ved placering af 44 kilo P
per hektar i en afstand på 2×3 cm
(ikke Hasmark), 5×3 cm eller 5×5
cm (figur 1).Ved at halvere P
mængden til 22 kilo per hektar var
udbyttet reduceret en smule.Ved
at halvere P mængden endnu en
gang til nu 11 kilo per hektar
mindskedes udbyttet yderligere en
smule.
Hvis TSP blev placeret i frørillen
sammen med frøene, aftog udbyt-
tet, når P-mængden øgedes fra 11
til 44 kilo per hektar. Stigende til-
førsel af P medTurboSeed place-
ret i sårillen påvirkede derimod ik-
ke udbyttet.

Gødningstype
Ved at sammenligne de forskellige
gødningstyper ved samme P-
mængde og samme afstand ses, at
der ikke er udbytteforskelle mel-
lem MAP og DAP, men at udbyt-
tet er lidt mindre ved anvendelse
af Humistar som startgødning (fi-
gur 1).

Hvis startgødningen kommer tæt
på frøene, var udbyttet lavere ved
anvendelse af MAP sammenlignet
med de N-frie gødninger:TSP og
TurboSeed. Dette var især tydeligt
i Hasmark.

Plantetal
Under væksten og ved udbytteop-
gørelsen blev antallet af planter
talt. I gennemsnit over alle gød-
ningstyper, P-mængder og afstan-
de var der i Årslev 16,8 planter
per løbende meter række syv og ti
uger efter såning.Ved høst var det-
te antal reduceret til 15,4. I Has-
mark var det gennemsnitlige plan-
tetal lidt lavere. Syv uger efter så-
ning var der 15,1 planter per lø-
bende meter række og ti uger efter
såning var dette tal reduceret til
14,0 og ved høst yderligere til
12,9.

Spiringsskader
Placering af MAP sammen med
frøene i sårillen reducerede antal-
let af fremspirede planter, især i
Hasmark (figur 2). Spiringsskader-
ne øgedes med stigende P-mæng-
de. Når MAP blev placeret i en af-
stand på 2×3 cm, 5×3 cm eller
5×5 cm, var fremspiringen ikke
påvirket.
Placering af TSP sammen med
frøene i sårillen reducerede ligele-
des antallet af fremspirede planter.

Spiringsskaderne øgedes med sti-
gende P-mængde. Dette er forskel-
ligt fra demonstrationen i 2008,
hvor TSP placeret i sårilllen ikke
reducerede fremspiringen.

Størrelsen af løg
Et lavt plantetal resulterer i en stor
andel store løg ved høst. Det ses
tydeligt, når N-holdige startgød-
ninger kommer for tæt på rødder-
ne i fremspirende planter (figur 1).
Det forklarer ligeledes, hvorfor der
var forholdsvis flere store løg i
Hasmark sammenlignet med de-
monstrationen i Årslev.

Demo i 2010
På baggrund af de opnåede erfa-
ringer fra 2008 og 2009 gennem-
føres i 2010 yderligere sammenlig-
ninger af startgødninger med vægt
på afstande mellem startgødning
og frøene samt jordens fugtighed.
Således sammenlignes placering af
MAP i 5×3, 4×3 og 2×3 cm’s af-
stand fra frøene og af TSP i 2×3
cm’s afstand. I de første otte uger
efter såning vandes med to mæng-
der: Hyppig vanding med små
vandmængder (5-10 mm) eller in-
gen vanding. Endvidere afprøves
placering af en lille mængdeTSP i
sårillen kombineret med placering
af MAP i god afstand fra frøene.
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Kulturforhold og datoer for såning og høst i 2009
Årslev Hasmark

Sort Accent Accent1

Jordtype Sandblandet lerjord (JB6) Lerblandet sandjord (JB4)
Udtagning af jordprøver2 3. april 6. april
N-min (kg N pr ha i 0-50 cm) 23 68
S-min (kg S pr ha i 0-25 cm) 11 63
P-tal (mg P pr 100 g jord) 2.8 3.5
K-tal (mg K pr 100 g jord) 15.1 13.0
Rt 7.1 6.8
Såning 8. april 6. april1

Plantetælling 25. maj og 22. juni 25. maj og 19. juni
Frilægning 1. september 1. september
Opsamling 15. september 16. september

1) Omgivende mark tilsået med Hytech den 4. april, altså 2 dage før demonstrationsplanterne.
2) Jordprøver udtaget før grundgødskning i Årslev, men efter grundgødskning i Hasmark.


