
JORD OG GØDNING



JORDBUND - TEKSTURANALYSE

–Teksturanalyse:

–Humus (organisk materiale) fjernes ved afbrænding

–Fordelingen af grus, grovsand og finsand findes ved sigtning

–Fordelingen af silt og ler findes ved sedimentering 

–Beskrivelse af jordtypen og kornkurve



GOD JORDTYPE TIL GRÆS

–Min. 30 cm vækstlag for sports- og prydplæner

–Skal kunne aflede min. 20 mm vand/time

–God afdræning, godt luftskifte, skal samtidig kunne holde på en vis 
mængde vand og næring

Partikkelstørrelse Indhold i %

Grovsand (2-0,2 mm) 35-45%

Finsand (0,2-0,02 mm) 35-45%

Silt og ler (0,02-0 mm) 12-18%

Humus 3-5%



EN GOD JORDSTRUKTUR

–Strukturdannelse i jorden:
–I en steril jord sker der ingen strukturdannelse.

–Jordpartiklerne (krummerne) bliver først stabile, når der både er smådyr, 
regnorme, bakterier og svampe tilstede.

–Det er afgørende vigtigt at forstå, at god jordstruktur 
er vanskelig at opnå, men den er let at ødelægge.



PENETROMETER

–Hvornår hæmmes rodvæksten?

–15 bar (ca. 225 psi): Begyndende mærkbar effekt på rodvækst

–20 bar (ca. 300 psi): Max. tryk ved nyanlagt jord

–30-40 bar (ca. 400-600 psi): Max. tryk for sund rodvækst



MÅLING AF KOMPRIMERING



GØDNING

– For lav tildeling af gødning - for lille tilvækst:

– Mere ukrudt og mos

– Dårlig slidstyrke

– For høj tildeling af gødning - for stor tilvækst:

– Store mængder afklip

– Dårlig rodudvikling

– Flere svampesygdomme

– Dannelse af filtlag



GØDNING

Næringsstoffer:

–Makro: N, P og K, samt S, Ca og 
Mg

–Mikro: Fe, B, Mn, Cu, Zn, Cl, Na og 
Mo

Hvor store mængder behøver 
græsset?



Opdateret
gødningshåndbog
fra STERF

Behovstilpasset
gødskning



Princip 1 

– Af de 14-15 essentielle
næringsstoffer er det 
kvælstof (N) der begrænser
væksten mest under naturlige 
forhold
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Græssets tolerance overfor stress – kulde, varme, tørke eller
svampesygdomme – hænger sammen med dets kulhydrat (sukker) 
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Respiration

• Optagelse af næringsstoffer
• Symbiose (mycorrhiza) og rod-exudater i rhizosfæren
• Forsvar mod svampesygdomme og skadedyr
• Lager af næring som er nødvendigt for vinteroverlevelse og 

genvækst

Hvad bruges kulhydratet (energien) fra fotosyntesen til? 



For meget N medfører: 

• Færre reserver af kulhydrat (sukker) og 
dermed lavere stress tolerance

• Større bladmasse i forhold til rodmassen

• Mere klipning

• Større filtdannelse →
stigende behov for topdressing og luftning

• Flere sygdomme – f.eks. sneskimmel
(Microdochium)

Tilførsel af den rette mængde af kvælstof (N) er en hårfin balance



For lidt N medfører: 

• Utilstrækkelig genvækst og 
reparationsevne

• Flere sygdomme f.eks: 
Antraknose, goldfodssyge, dollar 
spot og rød tråd

• Større konkurrence fra bredbladet 
ukrudt

Tilførsel af den rette mængde af kvælstof (N) er en
hårfin balance



Antracnose på forsøgsgreen i juli

Tilførsel af den rette mængde af kvælstof (N) er en
hårfin balance

Sneskimmel i oktober



Princip 2: 

Tildeling af gødning i små mængder
ofte giver god kontrol

– Gødningstildeling skal ‘fin-tunes’ så resultatet er 
en ensartet spilleoverflade.

– Undgå store udsving i væksthastighed/afklip

– Et stabilt kvælstofindhold i bladene på 3-4% N er 
en god rettesnor for sundt græs



Skæv fordeling – stejl i foråret og jævnt aftagende i efteråret

Start ved
5-6°C 

Fortsæt med 
aftagende

mængder helt 
frem til 

jorden fryser

Reducer tildeling 
fra midt juli til 

September hvor 
mineraliseringen 

er høj



Princip 3 (2012)
Tag ikke højde for jordbundsanalyser -

Brug altid den samme gødningstype som indeholder alle nødvendige 
næringsstoffer i det samme indbyrdes forhold som tilsvarer plantens indhold

Udfordret af
SUSPHOS-
projektet

Opdateret i den 
nye håndbog



FOSFOR (P)

Stor utilgængelig pulje af P

Frigives langsomt ved varme, 
luftning og rigtig pH

P kan bindes hårdt til andre 
mineraler i jorden, hvis pH er 
for lav eller for høj

Ideel pH ligger ca. mellem 
5,5 og 6,5.


