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Almindeligvis frarådes efter-
årsudbringning af kvælstof-
gødning, da det kan give an-
ledning til kvælstofudvaskning 
og herved belaste vandmiljøet. 
Vintergrønne marker i form af 
vintersæd og efterafgrøder kan 
derimod bidrage til at begræn-
se risikoen for kvælstofudvask-
ning. Derfor er det ikke oplagt at 
udbringe kvælstof til vintersæd i 
efteråret.

Samtidig konstateres der of-
te omfattende manganmangel 
nogle steder endda så kraftig, at 
afgrøden totalt går til grunde i 
løbet af vinteren. Herved forspil-
des den positive effekt, som vin-
tersæden i kraft af plantevækst i 
efteråret kan have på kvælstof-
udvaskningen. Endvidere giver 
udvintringen et økonomisk tab 
som følge af omsåning med en 
mindre ydende afgrøde.

Almindelig dansk landbrugs-
jord indeholder rigeligt med 
mangan (Mn), men kun en gan-
ske lille del er plantetilgænge-
ligt. Tilgængeligheden afhæn-
ger både af jordens reaktionstal 

og af iltningsforholdene i jor-
den. Manganmangel er kende-
tegnet ved pletvis forekomst, 
typisk knyttet til partier i mar-
ken med forhøjede reaktionstal 
og højt indhold af organisk stof 
(humus), men i de senere år og-
så udbredt til arealer uden disse 
karakteristika. Valg af toleran-
te sorter sikrer kun delvist mod 
forekomst af manganmangel, 
idet tolerancen varierer fra år til 
år. Derimod kan manganmangel 
modvirkes ved gentagne sprøjt-
ninger med mangan, ofte 3-5 
gange på arealer, der er stærkt 
disponeret for manganmangel. 
Også anvendelse af forsurende 
kvælstofgødninger i forbindelse 
med etablering af vintersæden 
kan modvirke manganmangel, 
mens reducerede svovlgødnin-
ger i markforsøg ikke har haft 
den effekt på mangantilgænge-
ligheden, som kunne forventes 
på baggrund af forsøg i labora-
toriet (Knudsen, 2006). Efter-
årsgødskning med N anbefales 
ikke, idet mineralisering af N 
normalt kan dække vintersæ-

dens behov i efteråret, og derfor 
reserveres hele kvælstofkvoten 
til udbringning i foråret. Såfremt 
efterårsgødskning med en forsu-
rende gødning kan øge mangan-
tilgængeligheden, og dermed 
sikre en bedre overvintring, vil 
der måske være økonomi i at 

Placeret ammoniumgødning om efter-
året til forebyggelse af manganmangel

I vinterbyg blev manganmanglen reduceret ved placering af 20 kg N/ha i forsurende gødning 
samtidig med såning. Overvintringen blev forbedret og udbyttet øget. 
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Figur 1. Skitse af 20 parceller (15 m2) fordelt 
på tværs af marken og 30 små-parceller (2 
m2) fordelt over en gradient med mangan-
mangel. De mørke striber er gødet med 20 
kg N/ha i svovlsurammoniak placeret ved 
såning, mens de lyse striber er sået med 
samme såmaskine men uden gødningspla-
cering. De gule partier illustrerer mangan-
manglens pletvise forekomst.
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flytte omkring 10% af kvælstof-
kvoten fra forårsudbringning til 
efterårsudbringning.

Da manganmangel typisk 
optræder i pletter af større el-
ler mindre udbredelse, er tra-
ditionelle parcelforsøg min-
dre velegnede til belysning af 
gødskningseffekten. I stedet ta-

ger dette forsøg udgangspunkt 
i manganmanglens pletvise ka-
rakter og udnytter dette forhold 
i forsøgsdesignet.

Herved er det muligt at be-
lyse, om virkningen af efter-
årsgødskning vekselvirker med 
graden af manganmanglen. Det 
vil sige virker gødningsplace-

ring af en forsurende N-gødning 
i forbindelse med etablering af 
vinterbyggen lige så godt ved 
moderat såvel som svær man-
ganmangel?

Forsøgsbeskrivelse
I september 2007 blev vinter-
byggen sået med traditionel 2,5 
m Nordsten combi-såmaskine, 
og i hvert andet såtræk blev der 
placeret 20 kg N/ha i svovlsur 
ammoniak. Med denne stribe-
gødskning er det lykkedes at 
ramme de manganmanglende 
pletter i marken med både gødet 
og ugødet afgrøde. Efterfølgen-
de er der i to udvalgte områder 
med særlig tydelig manganman-
gel udlagt parceller, dels stor-
parceller (15 m2) på tværs af 
marken, og dels små-parceller 
(2 m2) over en gradient med ty-
delig manganmangel. 

I slutningen af november 
blev der udtaget planteprø-
ver til mangananalyse. Samti-
dig blev der udtaget 5 blade fra 
hver parcel, og bladene blev i 
frisk tilstand sendt til fluore-
scensmåling hos Dansk Land-
brugsrådgivning, Landscentret. 
Fluorescensmålinger (se Hus-
ted, 2007) er et udtryk for foto-
syntesepotentialet, der er stærkt 
afhængig af mangan i planter-
ne og måles i enheden PEU. Af 
hensyn til forsøgets formål blev 
mangansprøjtning udeladt i det-
te forsøg. I det tidlige forår blev 
der ligeledes udtaget planteprø-
ver til mangananalyse. Den tør-
re forsommer i 2008 fremskyn-
dede vinterbyggens modning, 
og forsøget blev høstet i begyn-
delsen af juli. Her præsenteres 
udbyttet, som relateres til den 
gennemsnitlige PEU-værdi for 
parcellerne. Planteprøver ud-
taget efterår 2007, forår 2008 

Figur 2. Sammenhængen mellem fluorescensmålinger i efteråret 2007 og kerneudbytte 
ved høst 2008. Ugødet (○) og gødet med 20 kg N/ha i svovlsurammoniak placeret ved 
såning (●). I alt 20 parceller á 15 m2 anlagt på tværs af marken.

Figur 3. Sammenhængen mellem fluorescensmålinger i efteråret 2007 og kerneudbytte 
ved høst 2008. Ugødet (○) og gødet med 20 kg N/ha i svovlsurammoniak placeret ved 
såning (●). I alt 30 små-parceller á 2 m2 anlagt over en gradient med manganmangel.
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samt ved høst er under analyse 
for N, P og Mn.

Resultater
Udbyttet ændrer sig med 1,2 
hkg/ha pr. PEU (figur 2 og 3). 
Sammenhængen er mere sikker 
for de små parceller, idet disse 
var mere ensartede end de sto-
re parceller, og bladprøver til 
fluorescensmålinger kunne der-
for udtages mere repræsentativt. 
Selv indenfor en 15 m2 parcel 
kan manganmangel give stor 
variation, hvilket gør repræsen-
tativ prøvetagning vanskelig.

Tilsvarende ændrede halm-
udbyttet sig med 0,96 hkg/ha 
(100% tørstof) pr. PEU (Peter-
sen, 2008).

Forsøget blev sået med sam-
me såsmaskine for at holde ud-
sædmængde og sådybde kon-
stant. Forskellen mellem ugødet 
og gødet i figur 4 og tabel 1 er 
således større end effekten af 
selve gødskningen, idet skære-
ne til placering af gødningen har 
givet et løsere såbed, end en al-
mindelig såmaskine ville have 
givet. Et løsere såbed vil give 
større risiko for manganmangel.

Konklusion
Dette forsøg viste, at for PEU<75 
bør der gøres en alvorlig indsats 
for at hæve PEU-værdien, og 
det er muligt, at forebyggende 
indsats allerede bør iværksættes 
ved PEU<85. Ved PEU<60 kan 

der påregnes udvintring med 
omsåning til følge.

Forsøget viste tydeligt, at der 
er et potentiale for efterårsgød-
ning med henblik på en bedre 
overvintring af vintersæden. 
Her er der alene fokuseret på 
planteproduktionen og således 
ikke på, hvilken betydning ef-
terårsgødskningen kan have på 
kvælstofudvaskning.
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Figur 4. Udbytteeffekt af efterårsgødskning. Ugødet (○) og gødet med 20 kg N/ha i svovl-
surammoniak placeret ved såning (●). I alt 30 små-parceller á 2 m2 anlagt over en gradient 
med manganmangel.

Kerne udbytte
[tørstof, hkg/ha]

Ugødet 21,9

Gødet, 20 kg N/ha i (NH4)2SO4 48,9

LDS.95 8,4

Tabel 1. Udbytteeffekt af efterårsgødskning. Hver behandling er gennemsnit af 10 parceller 
á 15 m2 anlagt på tværs af marken.
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