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Urin-plet



Leopard-pletter

Under 130 kg gødning /ha 

giver ofte leopardpletter



Spredning til kant



Gødning – det stærkeste værktøj!

Fornuftig dræning

Godt vækstlag

God kombination af græsser

Rigeligt med god topdressing

Restriktiv vanding

Balanceret gødskning – giver:

– Frugtbar jord

– Sundt græs i vækst

– Stabil spilleflade



Gødningens indflydelse

Slidstyrke

Mindre ukrudt

Skudtæthed

Spiring og etablering

Vinterhærdning

Udfordringen kommer, når vi 

begynder at give kvælstof (N)



Jord og næring

Ler og humus
Sandkorn
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Ler Silt Finsand Grovsand

Effekt af tekstur



Ofte usikkerhed!

Organiske eller mineralsk?

Fast eller flydende gødning?

Bladgødskning – biostimulanter?

Alle tilbyder ’unikke produkter’

Forskellige  sammensætninger

Ofte mangelfuld deklaration

Mange næringsstoffer at holde styr på

Hvad var 
det han 
mente?

Det er ikke så svært!



Næringsstoffer
Alle de nødvendige næringsstoffer

Kvælstof (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

 Svovl (S)

Kalcium (Ca)

Magnesium (Mg)

Makro



Næringsstoffer
Alle de nødvendige næringsstoffer

Kvælstof (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

 Svovl (S)

Kalcium (Ca)

Magnesium (Mg)

 Jern (Fe)

 Mangan (Mn)

 Bor (B)

 Klor (Cl)

 Zink (Zn)

 Kobber (Cu)

 Molybden (Mo)

Makro Mikro



Næringsstoffer
Nogen er mere nødvendige end andre, 

da de påvirker fotosyntesen direkte

Kvælstof (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

 Svovl (S)

Kalcium (Ca)

Magnesium (Mg)

 Jern (Fe)

 Mangan (Mn)

 Bor (B)

 Klor (Cl)

 Zink (Zn)

 Kobber (Cu)

 Molybden (Mo)

For at holde planten 
sund og rask, skal du 
sørge for, at den 
aldrig mangler disse 
fire næringsstoffer

Makro Mikro



NOVA 2015

Normer ______

Vejledning

 Jordanalyser skal 

følge ‘Plante-

direktoratets Fælles 

arbejdsmetoder til 

jordbundsanalyser, 

1994.’
NOVA 2015 s. 9





Gødskning 

De optimale værdier afhænger af 

jordtypen: 

– Rt (reaktionstal): 6,0-6,8

– Pt (fosfortal): 3,5-5,0

– Kt (kaliumtal): 12-15

– Mgt (magnesiumtal): 6-10

– Cut (kobbertal): 3-5

– Mnt (mangantal): 3-5

Én enhed = 25 kg ren næring pr. ha 

NOVA 2015 s. 38



Gødskning 

Disse tal kan ikke opnås på sand

– Rt (reaktionstal): 6,0-6,8

– Pt (fosfortal): 3,5-5,0 

– Kt (kaliumtal): 12-15 (7-10)

– Mgt (magnesiumtal): 6-10 (4-6)

– Cut (kobbertal): 3-5

– Mnt (mangantal): 3-5

NOVA 2015 s. 38

Mn-analysen er usikker. 

Tilgængeligheden falder ved Rt over 6,8



Jordtyper



Kvælstof-niveau

Niveauet stiger med banens brug
60 til 150 kg N/ha om året

Nyanlagte baner
160 til 200 kg N /ha de første sæsoner

Fjernes afklippet er behovet større
Afklippet indeholder 50 til 90 kg N/ha 

Kompostholdig topdressing
15-20 kg N/ha, 8-10 kg P/ha, 40-50 kg K/ha



Forholdet mellem stofferne

 Forholdet når græsset optager 
næringen:

– N: 100 – P:14 – K:65

Hvorfor så mange produkter?

Kræver jordprøven er ‘passende’

Grundgødskning 

– Kalk, Kaliumsulfat, Kieserit en gang

 Sandjord 

– Gødning med højere % K og Mg 



Jordprøver hvert 3. år

Min. 20 stik blandes til en prøve

Gå i zik-zak over hele banen

Altid samme dybde 

ofte 20 cm = roddybde

Småprøverne blandes godt

i en spand

Fyld prøve-emballagen helt op

Mærkning og bestilling



Opsummering

1) Græsset har behov for én gødning

2) Forholdet mellem N:P:K er afgørende

3) Jævn vækstrytme - mange udbringninger

4) Sliddet og vækstlaget afgør mængden
60-150 kg N/ha om året

5) Skru ned for N i sensommeren 



Analyseresultater

 Rt: passende – høje

 Pt: Passende-høje

 Kt: passende – meget høje

 Mgt: passende,

men lave set i forhold til (Kt max x 3 Mgt )



Forholdet mellem næringsstoffer

Planten bruger i forholdet: 
NPK =100-14-65

 Binadan NPK 4-1-3 =100-25-75

 E.Marker NPK 18-1-10 = 100- 5- 55

 E.Marker NPK 16-2-7 = 100-13- 44

 Semenco NPK 12-3-8 = 100-25- 68

 Semenco NPK 15-2-12 = 100-13- 80

 DLF NPK 20-2-6   = 100-10- 30

 DLF NPK 15-3-15  = 100-20-100



Pause
- gødningsplaner



% - regning

Tidspunkt Udbringning

Kg/ha N P K

2. uge april NPK 14 3 15 200 28 6,0 30

3. uge maj NPK 14 3 15 150 21 4,5 23

3. uge juni NPK 14 3 15 150 21 4,5 23

1. uge aug. NPK 14 3 15 150 21 4,5 23

Sum over året 91 19,5 98

Forholdet mellem N:P:K 1,0 0,21 1,07

Gødningsprodukt Kg /ha



% - regning

Kg gødning pr. ha x % stof = X kg stof pr. ha

100

Tidspunkt Udbringning

Kg/ha N P K

2. uge april NPK 14 3 15 200 28 6,0 30

3. uge maj NPK 14 3 15 150 21 4,5 23

3. uge juni NPK 14 3 15 150 21 4,5 23

1. uge aug. NPK 14 3 15 150 21 4,5 23

Sum over året 91 19,5 98

Forholdet mellem N:P:K 1,0 0,21 1,07

Gødningsprodukt Kg /ha



Opgave

Grupper af 3 personer

Vælg et produkt

Lav en gødningsplan

 I har 20 minutter

Herefter opsummering



Opgave

Opgave A - Belastet

Opgave B - Nyanlagt

Opgave C – Bruges meget lidt

Opgave E – Almindelig brug, ler


