
Placeret gødning – optimal afstand
Et demonstrationsprojekt i 2010 
viste, at den største tilvækst og 
det største udbytte blev opnået, 
når såløg blev startgødsket 
med 44 kilo P per hektar i NP 
12-23 (MAP), og når gødningen 
blev placeret forholdsvis tæt 
på frøene, det vil sige i tre til 
fire centimeters afstand. På 
skrånende dyrkningsareal 
bør denne afstand dog øges 
for at mindske risikoen for 
svidningsskader.
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For at fremme væksten af såede 
løgplanter placeres en startgød-
ning i jorden samtidig med så-
ningen. Det anbefales at placere 
startgødningen fem centimeter 
under og tre centimeter til siden 
for frøene. Gødningen placeres 
med nedfælderudstyr, som er 
monteret på såmaskinen omkring 
en meter foran såudstyret.
Sædvanligvis opnås den ønskede 
effekt af startgødningen: Planter-
nes tilvækst øges. På skrånende 
terræn kan det imidlertid ske, at 
såmaskinen krænger eller vrider 
sig lidt. Herved kommer sårillen 
enten for tæt på den udlagte gød-
ningsstreng eller for langt væk. 
Kommer frøene for tæt på gød-
ningsstrengen, svides rødderne, 
og fremspiringen hæmmes. Bliver 
afstanden mellem frøene og gød-
ningsstrengen derimod for stor, 
udebliver startgødningseffekten.

Målte afstande
På arealer, hvor der var synlige 
fejl i korrekt placeringsafstand, 
blev afstanden mellem frø og 
gødningsstreng målt ved forsigtigt 
at skrabe jord væk, indtil frøene 
blev synlige, og derefter indtil 
gødningskornene blev synlige. 
Disse målinger blev udført i juni 

måned på såvel flad mark som 
skrånende terræn i Strandby hos 
Tonny Kristensen og i Hasmark 
hos Henrik Petersen. Begge ste-
der blev der anvendt monoammo-
niumfosfat (MAP eller NP 12-23) 
som startgødning. Den tilsigtede 
placeringsafstand var fem centi-
meter under frøene og tre centi-
meter til siden.
Målingerne viste, at gødnings-
strengen ikke lå fem centimeter 
under frøene, men kun omkring 
to til tre centimeter. Dette ser dog 
ud til, at det kun er en fordel, idet 
tilvæksten var større ved to centi-
meters lodret afstand sammenlig-
net med tre centimeters afstand.
Den største variation blev imid-
lertid set i den vandrette afstand 
mellem frøene og gødnings-
streng. Her målte vi nemlig af-
stande fra en til seks centimeter. 
Vi fandt, at en vandret afstand på 
en til tre centimeter resulterede 
i større tilvækst sammenlignet 
med fem til seks centimeter. Ses 
lodret og vandret afstand under 
ét, kan det konkluderes, at den 
optimale diagonalafstand mellem 
frø og gødningsstreng (MAP) var 
omkring tre til fire centimeter (fi-
gur 1).

Demo i 2010
For at optimere tilvækst og pro-
duktion af løg blev der i 2010 
gennemført en sammenligning af 
forskellige afstande mellem frø 
og startgødning tilført i forskellige 
mængder. Som startgødning blev 
monoammoniumfosfat (MAP) 
sammenlignet med tripelsuper-
fosfat (TSP). Afstanden mellem 
frø og gødning var 5 × 3 centime-
ter, 3,6 × 3 centimeter og 2 × 3 
centimeter (afstand under × af-
stand til siden). Mængden af fos-
for (P) var 44, 22 og 11 kilogram 
per hektar. Der var ikke fuld kom-
bination af gødningsmængde og 
placeringsafstand. Efter fremspi-
ring blev der tilført supplerende 
gødning. 
Da det især er startgødningens 
indhold af kvælstof, som kan give 
svidningsskader, vil det være 
relevant at anvende gødninger 
uden kvælstof (N). Tripelsuper-
fosfat er en startgødning, som 
ikke indeholder N. En metode til 
at undgå spiringsskader kunne 
være at kombinere placering af 
TSP tæt på frøene med placering 
af MAP i god afstand fra frøene.
Risikoen for svidningsskader er 
formodentlig mindst, når jorden 
er til den tørre side. Afprøvningen 
blev derfor gennemført med mu-
lighed for tilførsel af små mæng-
der af vandingsvand under frem-
spiring og tidlig vækst. 
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Figur 1. 
Friskvægt af unge planter i relation til målte afstande mellem frø og 
gødningsstreng registreret forskellige steder på et areal med synlige 
fejl i placeringen af startgødning
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Ved startgødskning af såløg an-
befales det at tilføre 40-45 kilo-
gram P per hektar. Denne anbefa-
ling bygger på forsøg gennemført 
i starten af 1980erne. I dag ved 
vi, at P dels er en begrænset res-
source, dels kan tabes til vand-
miljøet. En reduktion af tilført P 
vil derfor være relevant, såfremt 
udbyttet eller kvaliteten af løg ikke 
forringes. 
Løg af sorten Hytech blev sået 
den 15. april på et fladt areal i 
Årslev. Umiddelbart inden såning 
blev jordens indhold af N-min målt 
til 20 kilogram per hektar i 0-50 
centimeters dybde. Jordens reak-
tionstal var 7,1, og indholdet af P 
og K var henholdsvis 1,8 og 13,8 
milligram per 100 gram jord. 
Under fremspiringen faldt der 17 
millimeter regn, og der blev van-
det to gange med henholdsvis 
tolv og seks millimeter. I de første 
tre uger efter fremspiring faldt der 
59 millimeter regn, og der blev 
vandet med seks millimeter.

Planteantal og -vægt
Otte uger efter såning blev frem-
spiringen registreret. I gennemsnit 
over alle behandlinger var der 30 
planter per løbende meter række. 
Fremspiringen var dog ikke påvir-
ket af hverken gødningstyper, P-
mængder eller jordens fugtighed.
Vægten af de unge planter var 

størst, når der var placeret 44 
kilogram P per hektar med MAP 
(figur 2). Placering af 22 kilogram 
P per hektar resulterede i lidt 
større planter end placering af 11 
kilogram P per hektar. I forhold 
til planter, der ikke blev startgød-
sket, havde TSP kun lille virkning 
på vægten af de unge planter.
Tilførsel af vandingsvand under 
fremspiringen påvirkede ikke 
vægten af planterne. Hvis planter-
ne blev vandet med små mæng-
der under fremspiringen, var der 
dog en tendens til, at stigende 
afstand mellem frø og gødning 
mindskede væksten. Når der deri-
mod ikke blev vandet under frem-
spiringen, havde afstanden ikke 
nogen virkning på tilvæksten.
Ved at kombinere placering af 
TSP tæt på frøene med placering 
af MAP i god afstand fra frøene 
kunne vi opnå plantevægte i 
samme størrelsesorden som ved 
placering af MAP alene.

Udbytte
Løgene blev frilagt den 7. sep-
tember. Efter vejring i marken 
blev løgene opsamlet med ma-
skine, lufttørret i kasser i tørrerum 
ved 28 grader og herefter størrel-
sessorteret. 
Udbyttet af salgbare løg var 
størst, når der ikke blev tilført 
små vandmængder under frems-      

piringen (figur 3). Årsagen hertil 
kendes ikke, men kan måske 
skyldes ændret tilgængelig af 
næringsstoffer eller øget skor-
pedannelse. Det største udbytte 
blev opnået ved placering af 44 
kilogram P per hektar med MAP. 
Dette udbytte var dog ikke signi-
fikant større end ved placering af 
22 eller 11 kilogram P per hektar.
Ved placering af MAP to centi-
meter under og tre centimeter til 
siden for frøene (2 × 3 cm) blev 
der opnået lidt større udbytte 
sammenlignet med placering i 
3,6 × 3 eller i 5 × 3 centimeter 
afstand. Placering af TSP tæt på 
frøene gav større udbytte sam-
menlignet med placering i 2 × 3 
centimeter afstand. Den kombine-
rede behandling af TSP sammen 
med frøene og MAP i god afstand 
fra frøene resulterede i et stort 
udbytte og kunne eventuelt være 
en metode til at undgå svidnings-
skader.

SYNLIG EFFEKT - Effekt af startgødskning med 6 kilo tripelsuperfosfat per hektar i sårillen kombineret med 
38 kilo monoammoniumfosfat per hektar i 5 x 5 centimeter afstand fra frøene. 

TSP 6 kg P / ha i sårillen + 
MAP 38 kg P / ha i 5x5 cmIngen startgødning

Reduktion af næringsstof- 
og pesticidforbruget i pro-
duktionen af spiseløg
Et demonstrationsprojekt ved 
Brancheudvalget for Frugt og 
Grønt støttet af GAU og Er-
hvervsudviklingsordningen ved 
FødevareErhverv.
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Figur 2. 
Friskvægt af unge planter i relation 
til vanding med små vandmængder 
under fremspiring (i alt 18 mm) 
samt forskellige P-mængder (kg P 
pr. ha) i startgødninger placeret i 
sårillen (0), 2 centimeter under og 
3 centimeter til siden for frøene 
(2×3), 3,6 centimeter under og 3 
centimeter

Figur 3. 
Udbytte af salgbare såløg i 
relation til vanding med små 
vandmængder under fremspiring 
(i alt 18 millimeter) samt forskellige 
P-mængder (kg P pr. ha) i 
startgødninger placeret i sårillen 
(0), 2 cm under og 3 cm til siden 
for frøene (2×3), 3,6 cm under og 
3 cm til siden for frøene (3.6×3), 
eller 5 cm under og 3 cm til siden 
for frøene (5×3). En kombineret 
behandling med 6 kilo TSP placeret 
i sårillen og 38 kilo MAP placeret 
5 cm under og 5 cm til siden for 
frøene (5×5) er vist yderst til højre.

Optimal afstand
Det skal bemærkes, at den optimale afstand på 
to centimeter under og tre centimeter til siden for 
frøene (2 × 3 cm) blev opnået på et fladt dyrk-
ningsareal. Ved såning på skrånende terræn bør 
afstanden mellem frø og gødningsstreng øges for 
at mindske risikoen for svidningsskader. Alternativt 
kan krængningsrisikoen mindskes ved at montere 
nedfælderudstyret på såmaskinen i kortere afstand 
fra såudstyret.

Demo i 2011
På baggrund af de opnåede erfaringer fra 2010 
gennemføres i 2011 yderligere sammenligninger 
af forskellige kombinationer af startgødninger, der 
ikke indeholder N (blandt andet TSP og Power-
Start), placeret tæt på frøene, og startgødninger, 
der indeholder N (blandt andet MAP og diammoni-
umfosfat), placeret i god afstand fra frøene. Endvi-
dere undersøges betydningen af jordens fugtighed 
under fremspiringen i udvalgte behandlinger.
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