
Träffa rätt med kvävet

HÖSTVETE





Det kan vara en utmaning att optimera kväve-

 gödslingen till höstvete. Många vetefält fick 

för lite kväve säsongerna 2014 och 2015. 

Följden blev underoptimala skördar med för 

låga proteinhalter. 

 Orsaken var oftast att skördepotentialen 

underskattades samtidigt som markens kväve - 

leverans överskattades. I en del fält späddes 

problemet på genom att mycket regn orsaka-

de kväveförluster.

 Andra år kan årsmånen göra att marken 

 levererar extra mycket kväve eller att skör-

darna blir lägre än i medeltal. I vissa typer av 

odling kan detta leda till missade kvalitets-

mål. 2016 hade denna årsmån och risken var 

stor att det används för mycket kväve.

 

För att hitta optimal kvävegiva måste man 

årligen försöka besvara två frågor för varje 

enskilt fält:

1. Hur stor skörd är det möjligt att ta?  

Svaret ger grödans totala kvävebehov. 

2. Hur mycket kväve levereras från marken? 

Kvävebehovet minus markens kväve-

leverans ger årets gödslingsbehov. 

Lätt i teorin, lite svårare i praktiken. Men 

som tur är finns idag en hel del hjälpmedel 

och tips som underlättar.

Träffa rätt med kvävet  
i höstvete

Yara N-Tester ger förslag på hur stor  
kompletteringsgivan ska vara.



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 indi-

kerar det att du behöver planera för att ge 

mer alternativt mindre än vad tabellrekom-

mendationen säger. Korrigera planen med 

20 kg N upp eller ner per 0,5 procentenheter 

proteinet avviker från önskad nivå.

Håll nere  
huvudgivan

Lägg en huvudgiva som är lite lägre än vad 

som åtgår till förväntad skörd. Blir året säm-

re än normalt har du då sparat både pengar 

och kväve. Blir året normalt eller bättre, 

kan du kompletteringsgödsla senare då det 

är lättare att bedöma skördepotentialen. 

Om möjligt, använd Yara N-Sensor för att 

fördela huvudgivan efter grödans varierande 

behov över fältet.

Följ kväveupptaget  
med Yara N-Prognos™

Kväveupptaget i höstveteförsök 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 vete- och maltkornförsök runt 

om i landet. Resultaten presenteras i Yara 

N-Prognos och publiceras på vår hemsida. 

Genom att ta del av diskussionen samt jäm-

föra dina egna fält med prognosens fält kan 

du lättare bedöma kompletteringsbehovet. 
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4Bestäm årets  
kväve strategi

Det första du bör göra är att lägga upp kväve-

strategin. Ska vetet ha en tidig giva eller ej? 

Ska huvudgivan vara hel eller delad? Svaren 

kan variera mellan fält och år beroende på 

hur beståndet ser ut, hur tidig våren är etc.

Bedöm ungefärlig  
skördenivå

Gå ut i fält strax innan huvudgivan ska läggas

och bedöm på ett ungefär hur stor skörd du 

kan tänkas få. Besiktiga beståndet och ta 

hjälp av din erfarenhet från tidigare år. Har 

du till exempel erfarenheter av markens  

kväve   leverans eller har du haft för låga 

protein halter tidigare?

 Vi antar att din bedömning blir exempelvis  

8 ton höstvete och att du får proteinbetalning.

Använd tabellvärdet  
som riktgiva

Tabellen på sista uppslaget rekommenderar 

194 kg N/ha till 8 ton med proteinbetalning. 

Men OBS! använd tabellvärdet endast som 

en ungefärlig riktgiva! Värdena i tabellen 

bygger på genomsnitt från 90 försök där 

ekonomiskt optimum varierar mycket mellan 

försöksplatser och år. I de enskilda försöken 

har man skördat 8 ton höstvete med alltifrån 

0 till 280 kg N/ha. Det är därför av yttersta 

vikt att anpassa N-givan till det enskilda 

fältet, dvs efter årsmån och fältets kväve-

leverande förmåga!

9 steg för rätt kvävegiva
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Bedöm kompletterings-
behovet

När det närmar sig axgång 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 man om det 

behövs vänta ända till medium axgång med 

kompletteringen och få en god påverkan på 

skördens storlek. Proteinhalten kan påverkas 

ända fram till avslutad blomning. 

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 

har mineraliserats, hur mycket som är upp-

taget och hur mycket som finns kvar i mar-

ken som är tillgängligt för grödan. Följande 

hjälpmedel kan användas: 

• Yara N-Tester™: Mäter N-koncentrationen i 

grödan och ger förslag på kompletterings - 

giva. Tar inte hänsyn till hur mycket till-

gängligt kväve som finns i marken.

• Yara N-Prognos™: 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.

9 steg för rätt kvävegiva

• Yara N-Sensor® med Absolut kalibrering 
för vete: Yara N-Sensor bestämmer hur 

stor kvävegivan ska vara för att rätt skörd 

och proteinhalt 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 Noll-

ruta ger en god bild av hur mycket kväve 

marken 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 optimal skörd och rätt kvalitet. Använd 

gärna Kalksalpeter eftersom nitratkvävet 

ger en snabbare och säkrare effekt än andra 

kväveformer, inte minst om det är torrt. 

För att ytterligare öka kväveeffektiviteten, 

variera givan över fältet efter grödans behov 

med hjälp av Yara N-Sensor.



Nya kväverekommendationer  
i höstvete
De senaste årens försök i höstvete visar att 

kväverekommendationerna vid höga skörde-

potentialer har varit för låga. Vi har därför 

tagit fram nya rekommendationer, se tabellen.

Rekommendationerna avser användning av 

YaraMila eller Axan. Om Kalksalpeter an-

vänds kan rekommenderad giva sänkas med 

ca 10 %. Justera alltid riktvärdet efter mar-

kens kväveleverans, se föregående sidor.

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

Där hittar du mer information om våra 

hjälp medel, gödsling till höstvete och  

andra grödor, de senaste nyheterna och 

annat nyttigt. Välkommen!

Nya riktvärden för totala kvävegivan i höstvete, kg N/ha

Skörd ton/ha 6 7 8 9 10 11

Ny N-rekommendation

Utan proteinbetalning 135 155 175 195 215 235

Med proteinbetalning eller till foder för egen 
användning, ca. 11,5 - 12,0 % protein

150 172 194 216 238 260

Mariboss foder, ca. 9,5 % protein 125 140 155 170 185 200

Gammal N-rekommendation

Utan proteinbetalning 135 150 165 180 195

Med proteinbetalning 150 165 180 195 210

Niclas Sjöholm, Växtråd, mäter kväveupptaget 
i en Nollruta. 
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