
Träffa rätt med kvävet

MALTKORN



Kvävekomplettering med hjälp av Yara N-Sensors maltkornkalibrering.



Under senare år har många maltkornodlingar haft för 

låga proteinhalter. 15-20 år tillbaka i tiden var proble-

met ofta det motsatta, dvs vi fick för höga proteinhalter.

 Att proteinhalterna blir för låga beror i hög grad på 

att nutida sortmaterial har en betydligt högre skörde-

potential. Trots nya högavkastande sorter har kväve-

gödslingen knappast ökat. För lite kväve medför att 

proteinhalten går ner eftersom grödan använder en för 

stor andel av kvävet till att bygga skörd. 

 

För att få optimal skörd och rätt kvalitet bör man  

sikta på:

• ca 10,5 % proteinhalt i vanligt maltkorn

• minst 12,0 % protein i whiskymalt (byter du från 

vanligt malt till whiskymalt så behövs ca 30 kg  

mer kväve/ha).

Men för att träffa rätt med kvävegödslingen måste man 

planera för en delad giva, följa grödans tillväxt och vid 

behov korrigera gödslingen utifrån markens kväve
leverans och förväntad skörd.

Inte alltid så lätt. Men det finns idag flera hjälpmedel 

som underlättar.

Träffa rätt med  
kvävet i maltkorn



8 steg för rätt kvävegiva

Använd tabellvärdet  
som riktgiva

I tabellen på nästa uppslag finns kväve-

rekommendationer för olika skördenivåer. 

Men OBS! använd tabellvärdet endast som 

en ungefärlig riktgiva! Värdena i tabellen 

bygger på genomsnitt från ett stort antal 

försök där ekonomiskt optimum varierar 

mycket mellan försöksplatser och år. Det är 

därför av yttersta vikt att anpassa N-givan 

till det enskilda fältet, dvs efter årsmån och 

fältets kväve leverande förmåga!

Justera för historiska  
proteinhalter 

Gå igenom de senaste årens proteinhalter 

och se vilka nivåer de brukar ligga på. 

Om halten ligger över eller under ditt mål 

indikerar det att du behöver planera för att 

ge mer alternativt mindre än vad tabell-

rekommendationen säger. Korrigera planen 

med 20 kg N upp eller ner per 0,5 procent-

enheter proteinet avviker från önskad nivå.

Planera för en delad 
N-giva

Lägg 70-80 % av planerad kvävegiva vid sådd. 

En komplettering under stråskjutningen är en 

förutsättning för att kvävegivan ska kunna 

årsmånsanpassas! 

Kombiså en  
YaraMila®

Ge kvävet i form av NPKS. Kombisådd NPKS

ger enligt försöken bästa maltkvalitet (tusen - 

kornvikt, rymdvikt), bästa skörd samt 

jämnare och tidigare mogen jämfört med 

NS-produkter som t.ex. Axan. 

Eftersom kvävegivan hålls nere vid sådd och 

kompletteringen görs med enbart kväve, 

behövs en P- och K-stark YaraMila-produkt 

för att gödslingen ska bli balanserad. 

 NYHET! Nu finns förutom YaraMila 

22-6-6 även YaraMila 20-5-10. Läs mer om 

användningen av dessa på nästa uppslag.

Följ utveckling och  
kväveupptag

Kväveupptaget i maltkornförsök runt om i 

Sverige följs i Yara N-Prognos. Enklast får du 

Yara N-Prognos genom att prenumerera på 

våra kostnadsfria e-brev. Varje vecka under 

våren mäter vi kväveupptaget i ett stort antal 

maltkorn- och veteförsök runt om i landet. 

Resultaten presenteras i Yara N-Prognos och 

publiceras på vår hemsida. Genom att ta del 

av diskussionen samt jämföra dina egna fält 

med något eller några av prognosens fält kan 

du lättare bedöma kompletteringsbehovet i 

dina egna fält.

Bedöm kompletterings  
behovet

I början av stråskjutningen (1-2 nodsstadiet) 

är det dags att göra en fältbesiktning för att 

bedöma hur stor skörden kan bli samt hur 

mycket kväve som fattas för att skörd och 

kvalitet ska nås. Beslutet att gödsla fattar 

du när du anser dig ha ett tillräckligt bra 

beslutsunderlag. Är bara vattentillgången 

god, kan du om det behövs vänta ända till 

flaggbladsstadiet (stadium 37) med kom-

pletteringen och ändå nå full skörde effekt. 

Behöver du endast justera proteinhalten kan 

du gödsla ända fram till blomning.
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Använd ett batteri  
av hjälpmedel

Ju fler hjälpmedel du använder, desto säkrare 

blir bedömningen av kompletteringsbehovet. 

Du kan då bättre veta hur mycket kväve 

som marken har levererat, hur mycket som 

är upptaget och hur mycket som finns kvar 

i marken som är tillgängligt för grödan. 

Följande hjälpmedel kan användas: 

• Yara NTester™: Mäter N-koncentrationen 

i grödan och ger förslag på kompletterings-

giva. Tar inte hänsyn till hur mycket 

tillgängligt kväve som finns i marken.

• Yara NPrognos™: Gör det lättare att be-

döma hur mycket kväve marken levererar 

och hur mycket av tillfört kväve som finns 

kvar i marken. Kväveupptaget vid olika 

kvävegivor kan följas under hela tillväxten 

fram till axgång.

• Yara NSensor® med maltkornkalibrering:  

Yara N-Sensor bestämmer hur stor kväve - 

 givan ska vara för att rätt skörd och 

protein halt ska uppnås över hela fältet. 

• Nollrutor: En del rådgivare erbjuder mät-

ning med Yara Handsensor i en ogödslad 

ruta (Nollruta) samt i det gödslade fältet 

intill. Utifrån mätvärdena ges en kväve-

rekommendation. Mätvärdet i en Nollruta 

ger en god bild av hur mycket kväve mar-

ken levererar.

• Erfarenhet och förnuft: Till slut är det 

ändå du som gör den sammanfattande 

bedömningen och tar beslut.

Kompletteringsgödsla 
med Kalksalpeter™

Om det behövs, kompletteringsgödsla för att 

nå hög skörd och rätt kvalitet. Använd gärna 

Kalksalpeter eftersom nitratkvävet ger en 

snabbare och säkrare effekt än andra kväve-

former, inte minst om det är torrt. För att 

ytterligare öka kväveeffektiviteten, variera 

givan över fältet efter grödans behov med 

hjälp med Yara N-Sensor.
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Nyhet! YaraMila® 20-5-10

YaraMila 20-5-10 är en ny produkt som är 

anpassad främst för vårsäd på kaliumfattiga 

jordar. 100 kg kväve som YaraMila 20-5-10  

ger 49 kg kalium, se tabellen. Det kan jäm-

föras med YaraMila 22-6-6 som ger 27 kg.

Gödslingsstrategier
Eftersom kväve givan hålls nere vid sådd 

och kompletteringen görs med enbart kväve, 

behövs en P- och K-stark YaraMila-produkt 

för att gödslingen ska bli balanserad. 

Produkt Produkt Näring, kg/ha

kg/ha N P K S

YaraMila® 20-5-10 510 100 23 49 15

YaraMila® 22-6-6 460 100 27 27 14

Produkt Radmyllad NPK vid sådd Komplettering under stråskjutning

Produkt N-giva Produkt N-giva

Kaliumfattiga  
jordar

YaraMila® 20-5-10 70-80 % av fältets 
normalgiva

Kalksalpeter™ Behovsanpassas*

Kaliumrika  
jordar

YaraMila® 22-6-6 70-80 % av fältets 
normalgiva

Kalksalpeter™ Behovsanpassas*

*) Givan anpassas utifrån förväntad skörd och markens kväveleverans.



Kväverekommendationer  
för öl- och whiskymalt
Rekommendationerna i tabellen avser an-

vändning av YaraMila eller Axan. Om  

Kalksalpeter används kan rekommenderad 

giva sänkas med ca 10 %. Justera alltid  

rikt värdet efter markens kväveleverans,  

se föregående sidor.

Mer information
Besök gärna vår hemsida www.yara.se.  

Där hittar du mer information om våra 

hjälpmedel, gödsling till maltkorn och  

andra grödor, de senaste nyheterna och 

annat nyttigt. Välkommen!

Riktvärden för totala kvävegivan i maltkorn, kg N/ha

Skörd ton/ha 4 5 6 7 8 9

Maltkorn, öl Bredspridning 75 95 110 125 145 160

Kombisådd 70 85 100 115 130 145

Maltkorn, whisky Bredspridning 100 120 145 165 185

Kombisådd 90 110 130 150 170

Produkt Radmyllad NPK vid sådd Komplettering under stråskjutning

Produkt N-giva Produkt N-giva

Kaliumfattiga  
jordar

YaraMila® 20-5-10 70-80 % av fältets 
normalgiva

Kalksalpeter™ Behovsanpassas*

Kaliumrika  
jordar

YaraMila® 22-6-6 70-80 % av fältets 
normalgiva

Kalksalpeter™ Behovsanpassas*

*) Givan anpassas utifrån förväntad skörd och markens kväveleverans.



Yara AB
Box 4505
203 20 Malmö

Telefon: 010-139 60 00
www.yara.se


