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Udbytterne i vintersæd vil i 
mange tilfælde kunne øges, hvis 
kvælstofudvaskningen fra rod-
zonen minimeres, således at der 
er mere kvælstof til rådighed for 
afgrøden. I vintersæd er der flere 
muligheder for at mindske kvæl-
stofudvaskningen og dermed 
gavne både kvælstofoptagelsen 
og miljøet. I det følgende omta-
les resultater fra et samarbejds-
projekt mellem Aarhus Uni-
versitet og Landscentret, hvor 
følgende metoder er undersøgt: 
1) reduceret jordbearbejdning 
og 2) tidlig såning og udnyttelse 
af sortsforskelle.   

Reduceret jordbearbejd-
ning
Jordbearbejdning øger omsæt-
ningen af organisk stof i jorden 
og dermed frigivelsen af kvæl-
stof. Derfor forventes mindre 
kvælstofudvaskning ved redu-
ceret jordbearbejdning.

Tidligere forsøg
I et tidligere dansk forsøg med 
dyrkning af vårbyg på lerjord 
blev der fundet markant større 

udvaskning jo mere intens jord-
bearbejdning, der blev foreta-
get om efteråret (Hansen et al., 
1996). På en grovsandet jord var 
der ikke signifikant forskel mel-
lem sen efterårspløjning og di-
rekte såning af vårbyg, selvom 
der var tendens til mindre ud-
vaskning ved direkte såning. Et 
forsøg på lerjord i det sydlige 
Sverige viste, at udeladelse af 

jordbearbejdning om efteråret 
før en forårssået afgrøde reduce-
rede udvaskningen mindre end i 
det førnævnte danske forsøg på 
lerjord (Stenberg et al., 1999). 
Et dansk lysimeterforsøg på fin 
lerblandet sandjord viste ligele-
des mindre effekt af jordbear-
bejdning (Thomsen, 2005).

Udvaskning af kvælstof: Betydning af 
jordbearbejdning, såtidspunkt og sorts-
valg
Muligheder for optimering af kvælstofudnyttelse ved reduceret jordbearbejdning samt valg af 
såtidspunkt og vinterhvedesort med stor kvælstofoptagelse om efteråret.
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Forsøg med reduceret jordbearbejdning, Foulum. Rester af olieræddike, der blev sået før 
høst af vårbyg. (Foto: David Croft, 4. april 2008).
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Nyt forsøg
For at vurdere forskellige jord-
bearbejdningers effekt på ud-
vaskningen af kvælstof i sæd-
skifter med en stor andel af 
vintersæd blev der i efteråret 
2002 anlagt forsøg på Foulum 
(JB4) og Flakkebjerg (JB6). 
I forsøgene indgik tre former 
for reduceret jordbearbejdning: 
H8-10: ”Harvet 8-10 cm”, H3-4: 
”Harvet 3-4 cm” og D: ”Direkte 
sået” i sammenligning med pløj-
ning (P) i fire sædskifter. I pe-
rioden fra efteråret 2002 til ef-
teråret 2005 blev alle parceller 
med reduceret jordbearbejdning 
sået med en skiveskærssåma-
skine, som ikke bearbejder jor-
den ved såning. I efteråret 2006 
blev skiveskærssåmaskinen ud-
skiftet med en tandskærssåma-
skine. Desuden blev H3-4 ændret 
til harvning i 18-20 cm dybde  
(H18-20). Før dyrkning af vår-
sædsafgrøder blev der sået sil-
dig alm. rajgræs som efteraf-
grøde (til og med 2006) eller 
olieræddike udstrøet før høst af 
foregående afgrøde.     

Samlet set var der kun i få 
tilfælde signifikante forskelle på 
udvaskningen fra de fire forskel-
lige jordbearbejdninger (Over-
sigt over Landsforsøgene, 2008). 
I disse tilfælde kunne effekten 
af jordbearbejdning relateres til 
dårlig etablering af den aktuelle 
eller foregående afgrøde eller til 
reduceret rodudvikling, hvilket 
førte til øget udvaskning ved re-
duceret jordbearbejdning og i et 
enkelt tilfælde til øget udvask-
ning ved pløjning. I sidstnævnte 
tilfælde var der signifikant høje-
re udbytte af ærter i de pløjede 
parceller, og den efterfølgende 
hvede var tilsyneladende ikke i 
stand til at optage den mængde 
kvælstof, der efterfølgende blev 

frigivet.
Det nye forsøg har ikke kun-

net bekræfte forventningen om 
mindsket kvælstofudvaskning 
ved reduceret jordbearbejdning. 
Det kan bl.a. skyldes, at jordbe-
arbejdning påvirker meget andet 
end omsætningen af organisk 
stof. Desuden var jorden i mod-
sætning til tidligere forsøg be-
vokset om efteråret med enten 
vintersæd eller efterafgrøde. 

Resultaterne viser, at det er 
nødvendigt at tage risikoen for 
reduceret afgrødevækst og der-
med dårlig kvælstofudnyttelse 
med i overvejelserne, når mil-
jøeffekter af reduceret jordbear-
bejdning skal vurderes. 

Tidlig såning og udnyttelse 
af sortsforskelle   
Et indledende forsøg med vin-
terhvede blev udført i 2006 med 
det formål at vurdere, om der 
findes betydelige sortsforskelle 
med hensyn til kvælstofopta-
gelse i de overjordiske dele af 
vinterhvede i løbet af efteråret 
(Hansen et al., 2008).

Nye forsøg blev påbegyndt i 
efteråret 2007 i samarbejde med 
danske planteforædlere. Forsø-
gene blev placeret på en fin sand-
blandet lerjord på Dybvad ved 
Odder. I det ene forsøg blev fem 
vinterhvedesorters kvælstofop-
tagelse om efteråret bestemt og 
relateret til en samtidig telemå-
ling af vegetationsindekset for 
den pågældende sort. Sammen-
hængen mellem vegetationsin-
deks og kvælstofindhold blev 
efterfølgende benyttet til be-

regning af kvælstofoptagelsen i 
overjordisk plantemateriale ved 
telemålinger i andre hvedesorter 
i løbet af efteråret. 

I forsøget indgik, foruden 
ovennævnte fem hvedesorter, 11 
andre hvedesorter samt to vin-
terbyg- og to triticalesorter. Af 
de i alt 20 sorter indgik 13 hve-
desorter (heriblandt tre veksel-
hveder og to halv-vinterhveder) 
i et andet forsøg, hvor udbytter-
ne blev bestemt. Vekselhveder 
er hvedesorter, som kan bruges 
både som vinterhvede og som 
vårhvede, mens halv-vinterhve-
der er sorter af fransk halv-vin-
tertype. I begge forsøg indgik 
to såtidspunkter (Oversigt over 
Landsforsøgene, 2008).

Tidlig såning
Tidlig såning den 27. august 
2007 øgede planternes kvæl-
stofoptagelse i forhold til såning 
den 17. september. I gennemsnit 

Veksel-hveden Naxos sået den 17. sep-
tember 2007. Til venstre halv-vinterhveden 
Apache og til højre Frument. (Foto: 28. 
april 2008).
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af alle sorter var forskellen mel-
lem tidligt og almindeligt såtids-
punkt ca. 8 kg N pr. ha om ef-
teråret og ca. 4 kg N pr. ha om 
foråret. En ringere fremspiring 
i de tidligt såede parceller har 
formentlig mindsket forskellene 
mellem de to såtidspunkter.

Forskelle mellem sorter
Forskelle i kvælstofoptagelse 
mellem sorter og arter var i gen-
nemsnit maksimalt 9 kg N pr. 
ha ved måling den 25. oktober, 
17 kg N pr. ha den 19. decem-
ber og 23 kg N pr. ha den 10. 
marts. Nogle sorter havde tilsy-
neladende været i stand til at øge 
kvælstofoptagelsen betydeligt 
gennem den milde vinter 2007-
2008. Fra den 19. december til 
den 10. marts øgede sorten Fru-
ment således kvælstofoptagel-
sen fra 20 til 36 kg N pr. ha. 

Anvendelse af vegetations-
indeks til beregning af kvæl-
stofoptagelse i forskellige korn-
arter og sorter under forskellige 
jordbunds- og vejrforhold vil 
kræve en nærmere validering af 
metoden.  

Udbytte
Generelt var udbytteniveauet i 
2008 højt (96-130 hkg pr. ha). 

De største udbytter blev høstet i 
Ambition og i sortsblandingen, 
mens udbyttet af Maxwell, Ro-
bigus og Frument var lidt lavere. 
Sortsblandingen og Ambition 
havde både stor kvælstofopta-
gelse gennem vinteren og et 
stort udbytte ved høst. Veksel-
hvederne Melissos og Naxos 
og halv-vinterhveden Isengrain 
havde ligeledes stor kvælstofop-
tagelse men nåede ikke op på 
samme udbytteniveau som vin-
terhvederne.     

Forsøgene er delvist er-
hvervsfinansieret.
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Fra venstre: Hereward, R10652, Tommi, Samyl, Ambition,Maxwell, Robigus, Opus, Frument, Melissos (vekselhvede), Naxos (veksel-
hvede), Apache (halv-vinterhvede), Isengrain (halv-vinterhvede), Cando (triticale), Triticon (triticale), Chess (vinterbyg), Vinjet (vårhvede) 
og Epos (vekselhvede).




