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LEDAREN

Perspektiv 
på kvävegödsling
Sedan mineralkväve introducerades i 
början av 1900-talet, har lantbruket 
upplevt en enorm utveckling i produk-
tivitet. Numera går denna utveckling 
också hand i hand med kunskap om 
hur mineralgödsel används på ett 
hållbart och ansvarsfullt sätt. I a rtikeln 
på sidan 18–20 ger Göte Bertilsso n, 
t idigare ansvarig för agronomi och 
miljö på Yara (Hydro Agri), ett 
i ntressant historiskt perspektiv på 
utvecklingen. Bertilssons helikopter-
perspektiv är en spännande tidsresa för 
den som både vill förstå den historiska 
bak grunden och lotsas in i kväve-
gödslingens f ramtid.

Under många år har Yara arbetat med 
att utveckla kunskap och redskap 
för att anpassa och optimera kväve-
gödslingen för det enskilda året och det 
enskilda fältet – ja till och med för delar 
av fältet. Vinnarna när detta lyckas är 
förstås både du som odlare och miljön. 
Kun skapen om kväv eanpassning ökar 
för varje år. Det möjliggör för oss 
att ge konkreta råd på olika nivåer 
– allt från allmänna gödslingsråd 
och Yara N-PrognosTM till specifika 

r ekommendationer i det enskilda fältet 
via tekniska hjälpmedel såsom Yara 
N-TesterTM och Yara N-Sensor®.

Nyttan av dessa redskap har kanske 
hittills varit tydligast för producenter 
av brödsäd och maltkorn, där både 
skörde nivå och rätt proteinhalt direkt 
kan ses på avräkningen. Men nu ökar 
insikten om att kväveanpassning också 
kan vara mycket lönsam för den som 
odlar spannmål för egen produktion av 
foder. För foderproduktion är hög skörd 
naturligtvis intressant, men genom att 
också fokusera på en högre proteinhalt, 
öppnas nya möjligheter, eftersom det 
minskar behovet av att komplettera med 
inköpt protein. 

En annan intressant utveckling, som 
d iskuteras i detta nummer av Växt-
pressen, är att kunskapen och med-
vetenheten om sortanpassad gödsling 
ökar. Lämplig sort väljs efter syftet med 
odlingen. När väl sorten är vald och 
proteinmålet är satt, kan man anpassa 
kvävegödslingen efter just den sorten s 
behov och efter odlingssäsongens 
f örutsättningar.  

Teknikutvecklingen i lantbruket går nu 
med rasande fart och det finns allt fler 
möjligheter att göra olika mätningar i 
fält. Men inga mätningar gör nytta på 
egen hand – det är viktigt att koppla 
resultaten till egen praktisk erfaren-
het, ny kunskap samt försöks resultat. 
Först då kan resultatet bli ett väl avvägt, 
praktiskt användbart råd. På så sätt 
förbättras lönsamheten för dig som lant-
brukare, samtidigt som samhällsnytta 
skapas i form av ett såväl produktivt 
som hållbart svenskt lantbruk.

Från ord till handling 3

Anpassade  
kvävegivor fungerar! 4

Utnyttja skördepotentialen  
med Yara Mila® 6

YaraMila® Höst  
– nytt gödslingskoncept  
med ny produkt 9

Protein i spannmål  
– värdefullt för  
slaktgrisar 10

Ny indelning i sorttyper 
avgör sortval och N-gödsling 12

Användning, sorttyp och  
protein styr gödslingen 14

Mätning i grödan ger  
säkrare svar 16

Från fågelspillning till  
Yara N-Sensor® 18

Notiser      21

God global efterfrågan  
på mineralgödsel 22

VÄXTPRESSEN NR 1 • APRIL 2018 • ÅRGÅNG 47

©Yara AB 
Box 4505, 203 20 Malmö
Besöksadress: Östra Varvsgatan 4 
Tel: 010-139 60 00 
E-post: yara.sverige@yara.com
Hemsida: www.yara.se

Redaktör: Magnus Jeppsson
Redaktionskommitté: Mogens Erlingson,
Gunilla Frostgård, Ingemar Gruvaeus och 
Katarina Elfström
Redigering: Hans Jonsson,  
www.cumulusinfo.se 
Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord
Layout: Lime AB
Tryck: Norra Skåne Offset
Tryckt på papper som uppfyller 
miljökraven för ISO 14001.
ISSN 0346-4989
Omslagsfoto: Mårten Svensson

INNEHÅLL

Gunilla  
Frostgård,  
Chefsagronom 
Norden  

Katarina 
Elfström,  
Chefsagronom 
Sverige



 © Yara • Växtpressen 1/2018    |    3

Peter Boklund beskriver  
sin Yara N-Sensor® som  
ett tekniksprång. Resultat 
är högre avkastning och 
lägre miljöbelastning. 
Anpassning av N-givan  
går från ord till handling. 

Av Knud Nissen, Yara

E fter fyra säsonger med Yara 
N-Sensor ® är Peter Boklund  
på Kyrkobacka söder om 

L idköping övertygad om fördelarna 
med tekniken. 

– Avkastningen i höstvete har ökat 
1,5–2 ton per hektar.

Slagen av sensorn
Ökningen är ett resultat av att sensorn 
omfördelar kvävet inom fälten. Trots 40 
års praktisk erfarenhet av N-gödsling 
känner Peter sig besegrad av modern 
teknik, utan att vara missmodig för det.

– Det finns inte en chans att slå s en-
sorn i fält för att avgöra kväve behovet, 
konstaterar han muntert.

Kvävet hamnar där det kommer 
till användning och inte där det inte 
gör nytta. På så sätt minskar miljö-
belastningen.

Teknik + kunskap
Men skördeökningen är inte bara digital 
teknik. Den är lika mycket resultatet av 
mänsklig mjukvara i form av intresse 
och kunskap.

– Sensorn är som en spark i baken på 
mig. Den varierar kvävegivan, men det 
är mina tankar och min tajming som gör 
jobbet.

Under många år försökte Peter styra 
höstvetebestånden med såtid och utsä-
desmängd. Det gör han fortfarande.

– Men bestånden blir nästan alltid för 
tjocka på drivande jord!

Nu däremot har Peter verktygen i sin 
hand för att justera bestånden. Sensorn 
i kombination med noll- och maxrutor 
ger honom vägledning mot mindre ligg-

säd, högre avkastning, jämnare kvalitet 
och bättre kapacitet vid tröskningen.

–  Vi har definitivt ökat det ekono-
miska uttaget per hektar.

Äkta tekniksprång
Det gör han genom att anpassa 
N-givorna. Anpassning är en komp-
licerad konst – lätt att säga, men svårt 
att göra.

– Förr hade jag samma inställning på 
spridaren överallt, men nu får i princip 
inga delar av fälten samma giva.

Möjligheten gör att Peter beskriver 
sin Yara N-Sensor som ett äkta teknik-
språng.

– Med sensorn kan jag gå från ord till 
handling. /

Så hanterar  
Peter Boklund  
noll- och maxrutor
1. Representativ plats i fältet för nollruta – inte 

sämsta och inte bästa delen!

2. Presenning ut före 1:a N-gödsling – sedan 
åter ut på samma ruta vid kommande 
gödslingar, förutom vid den sista.

3. Läser av N-upptaget i nollrutan genom att 
skanna med egen sensor.

4. Använder N-upptaget från nollrutan för att 
anpassa nästa gödsling.

5. Placerar maxruta vid sidan av nollrutan  
med + 50 kg N/ha i samma N-form som i 
gödsel spridaren.

Peter Boklund anpassar N-givan 
på samtliga fält, men allra mest 
varierades den på fältet närmast 
gården. En 1:a rak N-giva på 43 
kilo N per hektar den 11 april 
2017 följdes av tre gödslingar 
med Yara N-Sensor®. Staplarna 
anger medel givan och linjerna 
variationen med min och max. 
Avkastningen landade på 11,4 
ton per hektar med 12,2–12,6 
procent protein – ett resultat av 
kallt väder, långsam tillväxt och 
omsorgsfullt anpassad N-giva 
menar Peter Boklund. 

Varierad N-giva 2017
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Från ord till handling

Med Yara N-Sensor har 
Peter Boklund verktyget i 
sin hand för gå från ord till 
handling när det gäller att 
noggrant anpassa N-givan.
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Y ara mäter sedan flera år tillbaka 
kväveupptag i gödslingsförsök 
med kvävestegar i höstvete och 

maltkorn. Mätningarna görs med Yara 
HandsensorTM som har samma teknik 
som den traktorburna Yara N-Sensor®. 
Mätningarna  fungerar som bas för Yara 
N-PrognosTM, vilka regelbundet publi-
ceras på Yaras hemsida, och ger stöd för 
gödslingsbeslut i praktisk odling. Mät-
ningarna används också som underlag till 
ett av leden i försöken, i vilket  vi utvär-
derar hur bra våra hjälpmedel fungerar 
för att rätt anpassa kompletteringsgivan. 

Torr vinter och sen start
Efter en torr höst och vinter fick våren 
2017 en mycket långsam start, med 
kyligt väder och bakslag med sen frost 
på sina håll i Mellansverige.  Den sena 
utvecklingen speglades i ett långsamt 
kväveupptag. När tillväxten tog fart 
registrerades stora skillnader i kväve-
upptag i de olika försöksplatsernas 
nollrutor, vilket tyder på stora skillnader 
i kväveleverans från marken.

Hög och varierande kväveleverans
Den genomsnittliga kväveleveransen i 
höstveteförsökens nollrutor var betyd-
ligt högre än normalt, men samtidigt 
var variationen också större än normalt. 
Förklaringen kan delvis vara de torra 
förhållandena under höst och vinter, 
vilket gjorde att mindre kväve än vanligt 
förlorades till luften och genom urlak-
ning. Samtidigt var mineraliseringsför-
hållandena goda, vilket gjorde att de 
jordar som hade hög mineraliserings-
potential kunde leverera mycket kväve. 
De mätningar som gjordes med Yara 
Handsensor i konventionella odlingar 

2017 var i mångt och mycket de stora variationernas år, men ändå visades återigen att 
anpassning av kompletteringsgivan med Yaras hjälpmedel fungerar för att optimera 
skörd och proteinhalt efter årets förhållanden. En viktig förutsättning är att man lyckas 
med bedömningen av förväntad skördenivå.

Av Katarina Elfström och Carl-Magnus Olsson, Yara

Två extremer i kväveförsöken 2017. Bilden ovan är från Grästorp i Västergötland – en 
försöksplats med låg markkväveleverens där nollrutan syntes tydligt i st. 37. Bilden 
nedan är från Löt i Uppland, där nollrutan (till vänster i denna bild) inte kunde urskiljas 
förrän framåt axgång (bilden tagen i st. 41).

 Anpassade 
 kvävegivor fungerar!
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bekräftar bilden och visar på en minst 
lika stor variation (se artikel på sidorna 
16–17).

Varierande skördar
Våren och försommaren var torra, så 
när det var dags för tilläggsgödsling 
bedömde många skördepotentialen 
som ganska måttlig. På många håll fick 
man sedan regn i slutet av axgången 
vilket förbättrade förutsättningarna 
betydligt. Det faktum att vädret höll sig 
svalt under större delen av sommaren 
gjorde också att torkan inte begrän-
sade tillväxten så mycket som befarat. 
Skörderesultaten blev också mycket 
varierande – alltifrån mycket måttliga 
skördar till många fält med mycket bra 
skördar, däribland all-time-high med 
13,7 ton per hektar i ett höstveteförsök 
utanför Lidköping. 

Variation i kväveoptimum
Med så kraftigt varierande förhållan-
den är det inte konstigt att de opti-
mala kvävegivorna också visade stor 
variation i försöken, från 100 till 300 
kilo N per hektar. Tabell 1 visar i den 
gröna delen optimal kvävegiva, skörd 
och proteinhalt vid optimum samt 
markkväveleveran s. Markens kväve-
leverans beräknas ut ifrån kväveskörd i 
ogödslat – även den med en mycket stor 
variation mellan försöken. Variationen i 
kväve leverens är anmärkningsvärd med 
tanke på att alla dessa försök  ligger på 
fastmarksjordar utan stallgödsel i växt-
följden och med stråsäd som förfrukt.  

Fältanpassad komplettering höjde 
lönsamheten
I höstveteförsöken fanns också led där 
vi bland annat använde nollrutemät-
ningarna och Yara N-TesterTM för att 
bedöma behovet av tilläggsgödsling 
utifrån en skattad förväntad skörd. 
Grundgivan i detta led var 160 kilo N 
per hektar och tilläggsgödslingen 
gjordes med KalksalpeterTM i st. 37–41. 
Även här var variationen ovanligt stor. 
Tre försök med mycket hög kväve-
leverans från marken behövde ingen 
tilläggsgödsling, medan övriga försök 
fick mellan 9 och 90 kilo N per hektar. 
Tilläggsgödslingarna lyckades pricka 
in den optimala kvävegivan väl, och 
höjde både skörden och proteinhalten. 
Den genomsnittliga lönsamheten för 
tilläggsgödsling var 1 100 kronor per 

Stora variationer i optimal N-giva i höstvete 2017

Produktion av brödsäd

Plats Sort

Optimal 
N-giva 
kg/ha

Skörd vid 
opt. N-giva 

kg/ha

Proteinhalt 
vid opt. 
N-giva
(% i ts)

Markkväve-
leverans

(N-skörd i
nollruta)

Kvävekom  -
 p lettering

kg N/ha

Ekonomi
Kvävekom-
plettering

(kr/ha)

Vintrosa Reform 320 11 859 13,0 53 56 + 1 700

Grästorp Reform 315 11 857 11,8 49 70 + 1 700

Lidköping Brons 287 13 678 11,0 49 90 + 2 200

Hammenhög Praktik 222 12 163 12,3 81 81 + 1 050

Harplinge Ceylon 244 8 315 12,0 28 55 +    850

Lilla Harrie Norin 209 10 456 12,2 66 44 +    800

Ängelholm Ellvis 195 9 052 12,6 57 69 +    400

Vikingstad Julius 228 11 409 12,0 87 9 +    200

Västerås Julius 226 10 460 12,0 70 0 *

Mörbylånga Julius 158 10 796 12,2 116 0 *

Löt Norin 100 8 137 12,0 107 0 *

Baspris brödvete 1:40/kg, fodervete1:30/kg , Kalksalpeter 10:00 /kg N, -15 öre / kg spannmål i tork- och transportkostnad.

Tabell 1. 11 försök 2017, kvävestrategi i höstvete, L3-2299B, inom Sverigeförsöken. Gröna delen visar den stora variationen i 
markkväveleverans, optimal N-giva och skörd vid optimum. Blå delen visar kvävekomplettering i Yaras kompletteringsled och 
lönsamheten för kompletteringsgödslingen.  
* För dessa platser var grundgödsling och markkväveleverans tillräckliga och därför gjordes ingen kompletteringsgödsling.

hektar, och tilläggsgödslingen gjorde 
att vi klarade proteinhaltsgränsen för 
kvarnvete i alla försök.

En ständigt återkommande utmaning, 
både i försök och i praktisk odling, är 
att rätt kunna bedöma den förväntade 
skörden. I de allra högst avkastande 
försöken underskattade vi slutskörden 
något och gödslade därmed lite för lite. 
Det visar vikten av att våga tro på en bra 
skörd när förutsättningarna finns!

Sena kvävegivor höjde skörd och 
proteinhalt
Många odlare hamnade 2017 i situa-
tionen att förutsättningarna vid axgång 
plötsligt såg betydligt bättre ut än man 
tidigare bedömt. Det lyfte återigen 
frågan hur sent man kan tilläggsgödsla 
för att påverka skörden och säkra 
protein halten. Ett försök med tilläggs-
gödsling vid olika tidpunkter visade att 
gödsling med Kalksalpeter så sent som i 
blomning inte bara höjde proteinhalt en, 
utan också skörden. Kvävegivor i 

Slutsatser:
• Extrema år med stora variationer är  

en kompletteringsstrategi för kvävet 
särskilt viktig.

• Bra redskap krävs för att rätt bedöma 
kompletteringsbehovet i det enskilda 
fältet.

• Nollrutemätningar och mätningar  
med Yara N-Tester ger i kombination  
med rätt skördebedömning säkra  
rekommendationer.

• Sena kvävegödslingar fungerar för att 
justera kvävetillförseln och därmed höja 
skörd och proteinhalt.

b lomning är inte aktuellt som gödslings-
strategi – det lönar sig enligt samma 
försök bättre att lägga det kvävet tidi-
gare än blomning – men det är bra att 
veta att det inte är för sent att påverka 
om situationen uppstår. /

All-time-high med 13,7 ton per 
hektar i ett höstveteförsök”
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D et pratas ofta om hur mycket 
man kan öka skörden genom 
olika odlingsåtgärder och 

då gärna som medeltal från försöks-
material. Och visst, det är ju skörde-
ökningen som ska betala åtgärderna. 

Men bakom m edeltalen ligger ofta en 
mycket intressant variation i skörde-
ökning och på verkan på beståndet som 
kan vara viktig att förstå för att kunna 
fatta rationella beslut hemma på sin 
egen gård.  

Utnyttja skördepotentialen
Att fånga upp variationen är ett första 
steg mot att nå bättre resultat i odlingen. 
Men vi bör gå djupare än så och byta 
fokus och diskutera hur vi kan få ut 
optimalt av den skördepotential som 
finns med det klimat och de förutsätt-
ningar vi har. Det blir då lättare att 
sortera ut vad som är viktigast att foku-
sera på för att ta bort skördebegrän-
sande faktorer som till exempel dålig 
dränering, undermålig kalkning eller 
markpackning. Men strategin och sättet 
varpå vi hanterar växtnäringstillförsel 
är också viktiga. Det är naturligtvis 
avgörande att tillföra kväve i rätt form, 
på rätt nivå och i rätt tid - men fosfor, 
kalium och svavel m.fl. växtnärings-
ämnen är lika viktiga för att inte tappa 
skördepotential. 

Vad är det egentligen som påverkas 

 Utnyttja 
skördepotentialen 
med YaraMila®

Genom att lära sig mer om hur plantorna reagerar på 
växtnäringstillförsel kan man bättre styra gödslingen för 
en hög och säkrare skörd. Brist på exempelvis fosfor och 
kalium kan slå hårt vid speciella omständigheter som 
t orka och låga fosfortal. Effektiv gödsling vid rätt tidpunkt 
är ett sätt att förbättra odlingssäkerheten. Samtidigt kan 
vi få ut optimalt av den skördepotential som finns med det 
klimat och de förutsättningar vi har.

Av Ingemar Gruvaeus, Yara
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i grödan vid olika gödslingsstrategier? 
När är det t.ex. viktigt att gödsla höst-
säd på hösten med P och K, och när kan 
man rationalisera och istället utföra det 
på våren eller utesluta gödsling med P 
och K helt på kort sikt.

Vi på Yara arbetar kontinuerligt med 
att fördjupa oss i dessa frågeställningar 
genom forskning och utveckling. Målet 
är att ständigt förbättra gödslingsstrate-
gier och produkter för att på bästa sätt 
utnyttja den ökande skördepotentialen 
och möta kvalitetskraven. 

Fosfor nödvändigt för bestockning
För att förstå mer om mekanismerna 
bakom skördeökningar av gödsling 
kan man bland annat studera bestånds-
data. I försök med olika fosfortillförsel 
framgår det att bestockningen påverkas 
kraftigt negativt om man inte tillför 
fosfor utan bara använder kväve och 
svavel. Detta stöds också av forskning 
som visar på att anläggningen av sido-
skott är mycket beroende av tillräcklig 
fosforkoncentration. 

De första sidoskotten är de viktigaste 
och de anläggs redan i 2- respektive 
3-bladsstadiet (ref 1). Tillsammans med 
sidoskottet anläggs också kronrötter 
som är av stor betydelse för att få en 
gröda som effektivt tar upp näring. Dålig 
fosfortillgång i grödans tidiga utveckling 
kan därför starkt minska skörden och 
också försena grödans utveckling. Vid 
låg tillgång på P – som kan bero på låga 
P-AL-tal, högt eller lågt pH eller låg 
mark temperatur – är det alltså särskilt 
viktigt att säkerställa en effektiv fosfor-
gödsling i samband med sådd.  

Kalium minskar torkkänsligheten
God kaliumtillgång är viktigt för att 
få en gröda som kan utnyttja solljuset 
maximalt genom en så liten risk för 
torkkänslighet som möjligt. Vid för liten 

Stora skördeökningar av YaraMila i vårkorn

Sk
ör

d d
t/h

a

70,0

65,0

60,0

55,0

50,0

45,0

40,0
Axan YaraMila

27-3-3
YaraMila
24-4-5

YaraMila
22-4-7

YaraMila
21-3-10

54,8

60,9 63 63,4 64,2

kg K/ha 0 12 23 37 58

kg P/ha 0 12 18 22 17

Diagram 1. NPK till vårkorn, 5 försök, 2017. P-AL-klass II-III, K-AL-klass II-IV. 120 kg N/ha i samtliga 
led. Detaljer från försöken finns i tabell 1.

Gödselmedel N P K S Skörd Skördedif N-skörd Tusenkornvikt Protein Ax Kärnor per ax
kg/ha dt/ha dt/ha kg/ha g % i ts st/m2 st/m2

Axan 120 0 0 16 54,8 -8,2 89,2 52,9 11,1 670 15,5

YaraMila 27-3-3 120 12 12 14 60,9 -2,1 96,0 53,8 10,6

YaraMila 24-4-5 120 18 23 15 63,0 0,0 99,8 53,9 10,7 753 15,5

YaraMila 22-4-7 120 22 37 17 63,4 +0,4 99,8 54,6 10,6

YaraMila 21-3-10 120 15 56 21 64,2 +1,2 99,6 54,7 10,4

LSD 4,2 6,1 1,6 0,34 64

Tabell 1. NPK till 
vårkorn, 5 försök 2017, 
Yara Sverige. P-AL-klass 
II-III, K-AL-klass II-IV. 
Ökad kväveeffektivite t 
och bättre utnytt-
jande av 2017 års 
skörde potential blev 
r esultatet med  
YaraMila-produkterna 

Flera skördefaktorer gynnas av YaraMila

tillgång på kalium tvingas växten vid 
torka att stänga klyvöppningarna för att 
spara vatten. Detta reducerar plantans 
förmåga att växa och ökar dess tempe-
ratur vilket i sin tur leder till en allt för 
snabb utveckling och mindre tid att lagra 
in stärkelse. 

P och K viktigt i vårkorn
Försöksserier där man tittar på effekten 
av att tillföra P och K har gjorts många 
gånger under årens lopp. Med tanke på 
den kraftigt positiva skördeutvecklingen 
vi haft under senare år är det viktigt att 
uppdatera kunskapen med nya försök. 

Diagram 1 visar resultat från 2017 av 
olika YaraMila-produkter till vårkorn. 
Stora skördesänkningar blev resultatet 
av att bara tillföra NS i form av Axan, 
i m edeltal minus 800 kilo per hektar, 
jämfört med att använda en PK-starkare 
YaraMila. Försöksplatserna låg i P-AL-
klass II-III och K-AL-klass II-IV. Intressant 
är att vid tillförsel av bara Axan minskade 
kväveeffektiviteten, vilket visar att grödan 

måste vara välförsedd med P och K för att 
kunna utnyttja kvävet till fullo. 

Svag bestockning – lägre skörd
Hur uppkom skördeskillnaderna i vår-
korn? I första hand var det bestockningen 
som påverkades och därmed antalet ax. 
Det betydde särskilt mycket 2017 då 
våren överlag var torr och bestånden 
ofta blev lite tunna. Antalet kärnor per 
ax påverkades däremot inte oavsett 
gödsling. Där emot ser vi en lägre tusen-
kornvikt med Axan än med kaliumstarka 
YaraMila, se tabell 1. Detta har vi sett 

 I första hand  
var det bestockningen  
som påverkades,  
därmed antalet ax”
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tidigare i försök och orsaken är sannolikt 
en bättre vattenhushållning och därmed 
bättre kärnmatning. 

En effektiv tillförsel av N, P och K 
med en YaraMila-produkt är således ett 
sätt att minska risken för skördebortfall. 
Allra störst risk för stora skördetapp 
p.g.a fosfor- och kaliumbrist är det om 
andra faktorer är ogynnsamma, t.ex.  
kalla vårar eller torra somrar. 

Axantal begränsande i höstvete
I höstsäd kan vi räkna med samma 
effekter av P- och K-brist som i vårsäd. 
Höstvete är i grunden relativt sett bra på 
att försörja sig med fosfor från marken, 
men i den tidiga utvecklingen krävs en 
god fosfortillgång för att inte bestock-
ning och rotutveckling ska hämmas. 

Yara genomförde 3 försök 2017 med 
höstgödsling till höstvete (tabell 2 och 
diagram 2). Avsikten var att undersöka 
hur vi bör gödsla vid låg fosforklass (II) 
på lerjord i Mellansverige. På hösten 
kunde man i försöken inte se några 
skillnader gödslingarna emellan. Hösten 
2016 var torr och utvecklingen var 
ganska trög. När tillväxten startade 
våren 2017 kunde man däremot tydligt 
se att led med fosfortillförsel på hösten 
– och då särskilt ledet med testproduk-
ten YaraMila Höst Test som förutom 
20 kilo P innehåller kalium och en liten 
mängd N – växte snabbare och bestock-
ades bättre. Omvänt resulterade svag 
fosfortillgång på hösten i sämre bestock-
ning med mindre axantal som följd. 

Skördeförlusten av att inte höstgödsla 
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Höstgödsling Ogödsl. P20  MAP PK 11-21 Axan  YaraMila Höst  NPK vår 
      Test   

Bra effekt av YaraMila Höst  

Diagram 2. Höstgödsling till höstvete, YA-1702, medeltal 3 försök 2017. Lerjordar i P-AL-klass II. Samtliga 
led 180 kg N /ha som Axan på våren fördelat på 2 givor utom led 7 som fick NPK i första givan på våren.

Led Höst Vår 1 Vår 2

kombisådd Tillväxtstart Före DC 30 Skörd N-skörd Proteinhalt Skott Axantal Tusenkornvikt Kärnor/ax

Produkt 54 kg N 126 kg N dt/ha kg/ha % vid huvudgiva vår g st

1 Ogödslat Axan Axan 87,2 143 11,0 478 404 47,2 45,7

2 P 20 Axan Axan 89,8 145 10,8 562 426 47,3 44,6

3 MAP Axan Axan 92,5 151 11,0 616 444 47,6 43,8

4 PK 11-21 Axan Axan 90,7 145 10,7 564 432 47,3 44,4

5 Axan Axan Axan 87,6 146 11,1 508 404 46,6 46,5

6 YaraMila Höst Test Axan Axan 94,3 154 10,9 605 442 47,9 44,6

7 – NPK 22-6-6+P20 Axan 86,9 142 10,9 455 401 46,6 46,6

LSD 2,9 0,21 69 24 0,83

Tabell 2. Höstgödsling till höstvete, medeltal av 3 försök, Yara. Samtliga led 20 kg P/ha utom led 1 och 5. Sorter: Linus, Ellvis och Julius.

Svag fosfortillgång på hösten försämrade bestockningen

blev i medeltal ca minus 700 kilo per 
hektar i jämförelse med bästa led.  
YaraMila Höst Test med kalium gav även 
här högre tusenkornvikt. Proteinhalten 
på 11 procent eller något under tyder på 
att kvävenivån varit för låg. En något 
högre total kvävegiva borde sannolikt 
ha utnyttjat potentialen bättre, och ökat 
skillnaden mellan leden ytterligare.

Höstkorn reagerar som höstvete
I höstkorn framträder samma bild som 
för höstvete. Det är tydligt att vi också 
här får en betydande minskning av skott- 
och axantal vid svag f osfortillgång. 

För att få ut full skördepotential 
behövdes det förutom fosfor också 

kalium och en mindre mängd kväve på 
hösten (se tabell 1 sidan 9). När man tit-
tar på de enskilda försöken är det tydligt 
att de stora skördeskillnaderna uppkom-
mer när förutsättningarna generellt är 
ogynnsamma. I försök med senare sådd 
eller torr höst och sen uppkomst samt 
svag höstutveckling har skördetappet 
för utebliven höstgödsling blivit särskilt 
stort. Effektiv gödsling vid rätt tidpunkt 
är alltså ett sätt att förbättra odlings-
säkerheten. /

Referens 1. Goos, R.J. 1995. Tillering 
Patterns in Spring Wheat and the Need 
for Phosphorus. Better Crops/Vol. 79 
(1995, No. 3)
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Y ara har en omfattande för-
söksverksamhet där vi testar 
nya produkter och gödslings-

koncept. Artikeln på sid 6–8 redovisar 
hur man bäst utnyttjar grödans skörde-
potential och de senaste resultaten kring 
höstgödsling av spannmål. Med dessa 
erfarenheter i bagaget lanserar Yara nu 
ett nytt produktkoncept. K onceptet har 
fått namnet YaraMila® Höst och består 
tills vidare av  YaraMila® Höst 8-10.5-
20 Mn. Produkten stärker grödans 
höstutveckling och fosforupptag, vilket 
gynnar bestockning och rotutveckling. 
Kvävehalten är låg och anpassad för att 
ge grödan en god start utan att riskera 
negativ miljö påverkan.

YaraMila® Höst 8-10.5-20 Mn
YaraMila® Höst 8-10.5-20 Mn är i 
första hand anpassad för gödsling av 
höstsäd på hösten på lättare jordar och 
på jordar med högt pH där kalium-
behovet är stort och där det ofta 
uppstår manganbrist. Ammonium-
andelen av kvävet är 90 procent 
vilket innebär att miljön i marken 
precis kring gödselmedlet tillfälligt 

blir starkt sur när ammonium kvävet 
nitrifiera s. Detta ökar tillgänglighete n 
för mangan i såväl marken som från 
p rodukten. T illsammans med ett högt 
kalium innehåll s tärker det grödans 
övervintringsf örmåga och ökar 
o dlingssäkerheten.  / 

YaraMila® Höst 
– nytt gödslingskoncept med ny produkt

Näringsinnehåll, %
YaraMila® Höst
8-10.5-20 Mn

Kväve   8,0

    -  ammonium    7,2

    -  nitrat    0,8

Fosfor 10,5

Kalium 19,9

Svavel   2,0

Mangan   0,5

Försök med höst-
gödsling i höstkorn i 
Väster götland. Foto 
14 april 2017. Till 
vänster utan höst-
gödsling och till höger 
med 190 kilo per 
hektar YaraMila® 
Höst 8-10.5-20 Mn 
vid sådd. Båda leden 
fick 180 kilo N/ha på 
våren (54 N den 28/4 
och 126 N den 20/4). 
Platsens jord analys: 
P-AL 2 och  K-AL 14.

Ingen höstgödsling  
 

YaraMila® Höst 
8-10.5-20 Mn 
190 kg per ha

Tabell 1. Gödsling på hösten till höstkorn. 10 försök 2016–2017. Samtliga produkter ger 20 kilo P per hektar. Försök med 
P-AL-tal mellan 2 och 11, de flesta i klass III. K-AL-tal mellan 6 och 21, även här i huvudsak klass III. Förfrukt stråsäd.

YaraMila® Höst bäst i försöken 2016–2017
Produkt kg/ha, 

höst
Skörd och mer-

skörd, kg/ha N-skörd, kg/ha Skott, vår st/m2 Ax, st/m2

A Ogödslat 7287 119,0 561 681

B P20 100 + 452 124,2 604 687

C MAP 87 + 520 124,5 657 734

D PK 11-21 182 + 520 126.5 626 724

E Axan 39 + 197 123,0 614 699

F YaraMila ® Höst 8-10.5-20 190 + 777 128,8 707 728
CV% 3,2 3,1 11.9 5,3
LSD 223 3,4 68 34

Stärker grödans 
höstutveckling och  
fosforupptag, vilket 
gynnar bestockning 
och rotutveckling”

YaraMila® Höst är ett nytt koncept för höstgödsling i spannmål. YaraMila® Höst 
8-10.5-20 Mn är en ny  produkt som gynnar höst utvecklingen och stärker 
fosfor upptaget, med en låg halt kväve anpassad för höstanvändning.

Av Ingemar Gruvaeus, Yara
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Försök visar spannmålsproteinets 
potential 
I försök vid SLU (ref. 1), jämfördes ett 
spannmålsbaserat foder innehållande 
vete, korn, vetekli, vetefodermjöl och 
vetedrank, med foder av mer traditionella 
sammansättningar innehållande sojamjöl 
eller rapsmjöl. Foderblandningarna 
optimerades med rena aminosyror så att 
innehållet av smältbara aminosyror och 
mängden smältbart råprotein blev lika 
i samtliga foder. Grisarna utfodrades 
sedan efter samma fodernorm.

Resultatet sammanfattat i diagram 1 

och visar att spannmålsprotein som 
kompletteras med rena aminosyror ger 
samma produktionsresultat som foder 
med sojamjöl eller rapsmjöl.  

Dessa försök visade tydligt att spann-
målsprotein kan ersätta proteinråvaror i 
slaktgrisarnas foder. Följaktligen har 
proteinhalten stor betydelse för spann-
målens ekonomiska värde till foder.  

Näringsvärdering av  
spannmål till gris
Spannmål tillför främst energi och 
protein och därför är det viktigt att ha så 

Protein i spannmål  
värdefullt för slaktgrisar

S laktgrisens behov av protein till-
godoses huvudsakligen av foder 
från spannmål. Spannmåls -

protein har samtliga byggstenar 
(aminosyror) som grisen behöver, men 
innehåller relativt lite av aminosyran 
lysin som är viktig för grisen. Detta 
kompenserar man genom att tillsätta 
renframställt lysin. Möjligheten att 
använda ren framställda aminosyror, 
främst lysin, men även treonin, metio-
nin och tryptofan, är avgörande för att 
övriga aminosyror i spannmålsproteinet 
ska kunna utnyttjas av grisen. 

Forskning från SLU visar att spannmålsprotein som kompletteras med rena amino-
syror ger samma p roduktionsresultat för slaktgrisar som foder med sojamjöl eller 
rapsmjöl. Värdet per procent protein i spannmål varierar beroende på en mängd 
 faktorer, men hamnar ofta mellan 3 och 6 kronor per d eciton vete eller korn.

Av Leif Göransson, Grisfoderspecialisten
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Vete 
87 % ts

kr/dt

Soja
87 % ts

kr/dt

% råprotein i vete med 87 % ts Förändring per % 
råprotein, kr/dt9 10 11 12

130
300 130* 135* 138* 142* 4:00
400 130* 137* 143* 149* 6:30

140
300 140* 144* 148* 151* 3:70
400 140* 147* 153* 159* 6:30

Korn 
87 % ts

kr/dt

Soja
87 % ts

kr/dt

% råprotein i korn med 87 % ts Förändring per % 
råprotein, kr/dt8 9 10 11

120
300 120* 124* 128* 132* 4:00
400 120* 127* 133* 138* 6:00

130
300 130* 144* 147* 150* 3:30
400 130* 136* 142* 148* 5:70

Tabell 1. Exempel på 
värdet (färgad yta), kronor 
per deciton, av vete 
med olika proteinhalt vid 
olika priser på vete och 
sojamjöl.

*kr/dt

Betydande värde på spannmåls-
protein till slaktgrisar

Tabell 2. Exempel på 
värdet (färgad yta), kronor 
per deciton, av korn 
med olika proteinhalt vid 
olika priser på korn och 
sojamjöl.

*kr/dt

rätt värden på dessa näringsämnen som 
möjligt vid foderoptimering. Energi-
värdering kräver omfattande analyser 
och därför använder man i praktiken 
tabellvärden och korrigerar energivärdet 
endast för vattenhalt. 

Råprotein är däremot enklare att 
analysera och använda vid foderoptime-
ring. Proteinet i en råvara har en typisk 
sammansättning och denna information 
används för att bestämma innehållet av 
smältbara aminosyror.

Proteinvärdet är komplext
Hur påverkas det ekonomiska värdet av 
proteinhalten? Det är omöjligt att ge ett 
exakt svar eftersom värdet varierar med 
priserna på övriga råvaror som ingår i 
fodret. Vill man ha ett precist svar i varje 
enskilt fall så krävs foderoptimeringar 
med aktuella råvarors sammansätt-
ningar och priser. De två faktorer som 
har störst inverkan på spannmålens 
värde är priserna på spannmål och 
p roteinfodermedel. 

Sojamjöl är det mest använda protein-
fodermedlet och priserna för övriga 
proteinråvaror följer någorlunda priset 
på sojamjöl. I de beräkningar som pre-
senteras här har därför sojamjöl använts 
som proteinråvara. Högre proteinhalt i 
spannmålen sänker energivärdet något 
lite och därför har hänsyn tagits även till 
detta. Slaktgrisfodret i beräkningarna 
har 0,84 gram smältbart lysin (sis)/MJ 
NEv och innehållet av andra aminosyror 

och övriga näringsämnen följer gällande 
rekommendationer. Priserna för L-lysin, 
L-treonin, DL-metionin och premix 
satte s till: 15, 17, 30 respektive 4:50 
kronor per kilo. Tabell 1 och 2 visar 
förändringar i värdet av vete respektive 
korn när priserna på spannmål och 
sojamjöl förändras.

Högre proteinhalt ger  
mer s pannmål i fodret
När proteinhalten i spannmål ökar 
så minskar behovet av proteinråvara.  
I exemplet med vete och sojamjöl rör 
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Spannmålsprotein är likvärdigt 
med sojamjöl och rapsmjöl

Diagram 1. 
Daglig tillväxt hos 
slaktgrisar med  
3 olika protein-
fodermedel.

Leif Göransson
Husdjursagronom och agronomie doktor. 
Har de senaste åren arbetet på SLU och 
 Lantmännen och driver nu egen konsult-
verksamhet. Började sin bana på SLU, Inst. 
för Husdjurens Utfodring och Vård 1974–
1984 som försöksassistent, försöksledare och 
tf. statsagronom. Arbetade därefter drygt 20 
år på Svenska Lantmännen, Sveriges Svin-
center med produktutveckling av grisfoder. 

Spannmålsprotein kan ersätta  
proteinråvaror i slaktgrisarnas foder”

det sig om 4 ton mer spannmål per 1000 
producerade grisar och procentenhet 
som proteinhalten stiger. I foder med 
rapsmjöl, åkerbönor eller ärtor ökar 
spannmålsandelen mer.  /

 

 
Referenser
1. http://www.lantbruksforskning.se/
projektbanken/mer-narodlat-och-lagre-
kvave-emission-genom-sankt-/?app_year 
=&category=&page=1&search=g%C3
%B6ransson&pub_year= 
Gå till www.lantbruksforskning.se sök i 
projektbanken på projekt: ” H1250010”
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Sortval och kvävegödslings-
strategi i höstvete har nya 
riktlinjer. Grunden till detta 
kommer från en försöks-
serie med kvävestegar och 
sorter som visade att den 
traditionella uppdelningen i 
kvarnvete och fodervete 
inte längre är relevant. Det 
är avsättningen och protein-
ersättningen som avgör 
sortval och även 
N-gödslings strategin.

Av Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

D e två senaste årens försök 
med kvävestegar i olika 
höstvete sorter, L7-150, visar 

att sortvalet inte längre är lika enkelt 
som det varit tidigare. Vi kan inte 
längre dela upp sorter i kvarnvete och 
fodervete. Det är mer rätt att dela upp 
sorterna efter avsättning, med och utan 
protein ersättning och vete utan protein-
ersättning. Stärkelse vete, det vill säga 
vete för destillation, hamnar i gruppen 
vete utan proteinersättning.

Fodervete till industrin
Med dessa nya insikter kan man säga 
att fodervete inte längre är en  produkt. 
Fodervete till industrin avräknas 
fort farande utan proteinbetalning, 
undantaget foderfabriken i Kalmar som 
betalar efter proteinhalt. Är man odlare 
av denna typ av vete gäller det att titta 
på sorter med hög avkastning och man 
behöver inte titta på proteinhalten. 
Här lämpar sig lågprotein vetesorterna 
bäst, exempel på dessa sorter är 
Torp,  Mariboss och Hereford. Dessa 
sorter har en egen kväveformel som vi 
 benämner ”Lågproteinvete” där vi utgår 
från att vetet behöver 15 kilo N per ton 
ökad skörd (tabell 1).

Fodervete till egna djur
Den andra fraktionen av fodervete gäller 
för lantbrukare som odlar vetet till sina 
egna grisar eller fjäderfän. Här kan 
man inte längre välja sort efter högsta 
skörd i sortförsöken utan man måste 
också ta hänsyn till proteinhalten. Vid 

Ny indelning 
i sorttyper 
avgör sortval 
och N-gödsling
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utvärdering av försöksserien L7-150 ser 
vi att sorter som är mer av kvarnvete typ 
konkurrerade och slog i de flesta fall de 
rena fodersorterna i ekonomiskt opti-
mum (tabell 2). De sorter som passar 
bäst här är sorter med bra avkastning 
och hög proteinhalt till exempel Reform 
och Linus. 

Men utöver sortvalet kräver dessa 
sorter en mer anpassad kvävegiva för 
en högre proteinhalt. Här använder vi 
oss av kväveformeln ”Vete med protein-
reglering”. I denna formel används 22 
kilo N per ton ökad skörd. Det medför 
en högre kvävegiva och minst tre givor av 
kvävet, där den tredje givan med fördel 
fastställs efter utvärdering av nollrutan. 

Fodervetesorter till eget foder
Om man redan har sått de ”vanliga” 
fodersorterna visar försöken att det är 
ekonomiskt motiverat att även i dessa 
sorter öka kvävegivorna för att höja 
proteinhalten. Men det är inte motiverat 
i dessa sorter att höja kvävegivan ända 
upp till ”Vete med proteinreglering” utan 
man använder i dessa fall kväveformeln 
”Vete utan proteinreglering” även om 
det är lite motsägande. I denna formel 
används 20 kilo N per ton ökad skörd.  

Stärkelsevete  
– ej proteinbetalning
Vete som ska odlas till stärkelsevete 
ska enligt försöken ha samma odlings-
metodik som för fodervete utan 
protein  betalning. Att tänka på vid val av 
sort till stärkelsevete är att välja sorter 
med hög skörd och hög stärkelsehalt, 
där skörden är den viktigaste faktorn. 
I dessa försöken har både lågprotein-
sorterna, Torp, Mariboss, Hereford 
samt medelproteinsorten Reform 
 fungerat bra.

Kvarnvete – välj rätt sort
Använd till kvarnvete sorter med hög 
proteinhalt och bra skörd som odlas med 
en relativt hög gödslingsintensitet på helst 
tre givor. I försöken har vi sett att en del 
sorter som ska vara brödvetesorter har 
väldigt svårt att komma upp i proteinhalt 
och egentligen passar bäst som stärkelse-
vete. En sådan sort är Brons. De sorter 
som passar att odlas här är högprotein-
vete och medelproteinvetesorter såsom 
 Praktik, Julius, Linus, Ellvis, Reform. De 
ska gödslas enligt kväveformeln ”Vete 
med proteinreglering”. /

3 nya sorttyper i höstvete
Vi delar nu in vetesorterna i 3 grupper beroende på vid vilken proteinhalt de når sin optimala kvävegiva för kvalitets-
målen. Vi kallar sorttyperna för Högprotein-, Medelprotein- och Lågproteinvete. 

Högproteinvetesorterna når sin optimala kvävegiva vid 12 procent proteinhalt, både till kvarnvete och fodervete.  
Om dessa sorter inte når upp till 12 procent proteinhalt har man inte utnyttjat deras skördepotential. Exempel på 
sorter: Patrik, Julius, Linus

Medelproteinsorterna når sin optimala kvävegiva vid 10,5–11 procent. Detta gäller fodervete. Om de ska odlas till 
kvarnvete ska även dessa sorter nå proteinhalter på 12 procent. Det betyder till skillnad från högproteinsorterna att 
skörden är på topp vid 10,5–11 procent, men att mer kväve ger en högre proteinhalt som ger ett högre optimum.  
I dessa sorter erhålls proteinresponsen främst från en ökad kvävemängd, medan högproteinsorterna både ger en ökad 
skörd och ökad proteinhalt med den ökade kvävegivan. Exempel på sorter: Ellvis, Brons, Reform.

Den tredje gruppen har vi gett namnet lågproteinvete, med optimal proteinhalt på 9,5–10 procent. Dessa sorter når 
sin optimala skörd vid dessa proteinhalter. En ökad kvävegiva kommer att öka proteinhalten, men skörderesponsen är 
låg. Exempel på sorter: Mariboss, Hereford, Torp.

3 nya gödslingsstrategier i höstvete utifrån 
 proteinersättning och sorttyp

Sorttyp och avsättning avgör gödslingsstrategi

Tabell 1. Under 2017 tog Yara tillsammans med HIR fram tre nya gödslingsstrategier för höstvete. Anledningen var resultaten 
som kom fram ur försöksserien L7-150 med sort och kvävegödsling. Försöksserien visade att olika sorter har olika proteinhalt vid 
optimum och att proteinhalten är ett mått på hur mycket kväve det finns i kärnan, d.v.s.. en skörd med hög proteinhalt har tagit 
upp mer kväve än samma skörd med en låg proteinhalt. Rekommendationer för 2018 går att läsa i artikeln på sidorna 14–15!

Tabell 2. Ekonomisk utvärdering av 6 försök i L7-150 år 2017. Respektive vetetyp har utvärderats ekonomiskt efter Lantmännens 
kvalitetsregleringar. Fodervete-Eget har fått en proteinhaltsreglering på 5 öre per % proteinhalt. Tabellen visar att det inte är 
samma sorter som är bäst för att odla vete till eget foder och vete till industrifoder.

Gödslingsstrategi - benämning N-behov per ton skördeökning Här används denna strategi

Vete MED proteinreglering 22 kg N/ton HÖGPROTEINSORTER oavsett avsättningsmål 

MEDELPROTEINSORTER till Fodervete egen 
animalieproduktion och kvarnvete.

Vete UTAN proteinreglering 20 kg N/ton MEDELPROTEINSORTER till Industrifoder utan 
proteinersättning samt stärkelsevete. 

LÅGPROTEINSORTER till eget foder

Lågproteinvete 15 kg N/ton LÅGPROTEINSORTER till Industrifoder utan 
proteinersättning samt stärkelsevete. 

 Brödvete Fodervete-Eget Fodervete Stärkelsevete

 Optimal 
giva  

(kg N/ha)

Netto 
ekonomi 
(kr/ha)

Optimal 
giva  

(kg N/ha)

Netto 
ekonomi 
(kr/ha)

Optimal 
giva 

 (kg N/ha)

Netto 
ekonomi 
(kr/ha)

Optimal 
giva 

 (kg N/ha)

Netto 
ekonomi 
(kr/ha)

Ellvis 241 12 455 300 11 906 205 10 741 203 11 701

Reform 300 12 907 300 12 303 196 11 302 193 12 397

Torp 257 12 068 206 11 691 203 12 803

Mariboss 248 11 937 215 11 469 211 12 370

Praktik 298 12 075 289 11 676 268 10 267 259 11 164

Brons 221 12 540 240 11 867 200 11 303 199 12 348

Julius 240 12 762 259 12 111 228 10 943 214 11 961

Linus 300 12 973 300 12 548 300 11 032 209 12 135

Hereford 240 12 112 206 11 564 202 12 641



14    |    © Yara • Växtpressen 1/2018

Forskning kring proteinets 
betydelse till grisar och nya 
försöksresultat från försök 
med N-gödsling och sort-
typer i höstvete ger en 
s tabil grund för 2018 års  
N-rekommendationer. Ta 
hänsyn till användnings-
område och hur proteinet 
b etalas vid val av kväve-
gödslingsstrategi.

Av Ingemar Gruvaeus, Yara

N är man sätter värde på protein-
halten till slaktsvin, som Leif 
Göransson beskriver i sin 

a rtikel på sidan 10–11, betyder det en 
hel del för kvävegödsling och sortval. 
Värdet för protein i vete till hemma-
producerat foder blir då i nivå med 
värdet i kvarnvete eller högre. 

Yara rekommenderar därför samma 

kvävegödsling till eget grisfoder som 
till kvarnvete, när man använder 
”bröd sorter” till foder (se exempel A 
i tabell 1). Det innebär samtidigt att 
kvävegivan är cirka 20 kilo per hektar 
högre än om man odlar samma sorter 
till etanol, stärkelse eller utsäde utan 
värdering av proteinet (jämför exempel 
A och B i tabell 1). Målsättningen bör 
i detta fall vara att nå ca 12 procent 
protein räknat i ts, det som presenteras i 
en avräkningsanalys i handeln. 

Men eftersom foderanalyser räknas 
vid 13 procents vattenhalt och foder-
protein räknas på ett annat sätt än bröd-
protein blir proteinhaltsmålet ett annat i 
foderanalysen. För brödvetesorter cirka 
11,4 procent (se jämförelse i tabell 1 
mellan redovisningssätten för protein i 
foder och avräkningsanalyser – rubriken 
”Mål, proteinhalt %”).

Sort och målsättning styr kvävegiva
Sorternas egenskaper spelar också stor 
roll. På senare år har vi fått in en del 
sorter med hög förmåga att generera 
kärnskörd, men samtidigt låg protein-

halt. Detta kan vara alldeles utmärkt 
om målet är att producera etanol eller 
stärkelse, men till foder kan proteinhal-
ten bli för låg.  I tabell 1 anges de som 
”Lågproteinsorter” (exempel C och D). 
Detta är sorter som förväntas ha låg 
proteinhalt vid optimal gödsling. De har 
också en låg optimal kvävegödsling i 
förhållande till sin skördenivå om inget 
värde sätts på protein. Om ”Lågprotein-
sorter” odlas till eget foder bör de göds-
las ungefär som andra sorter (ex. C). 
Det innebär cirka 25–40 kilo per hektar 
högre kvävenivå än om de odlats utan 
värdering av protein (jämför ex. C med 
D i tabell 1). 

Rätt målsättning ger lönsamt 
Att öka kvävenivån i kvarnvetesorter med 
cirka 20 kilo N per hektar (A jämfört med 
B) ger cirka 0,5 procent högre protein-
halt värd cirka 3 öre per kilo och cirka 
100–150 kilo per hektar högre skörd om 
du lyckats optimalt i båda fallen. Netto 
när kvävegödseln är betald blir då cirka 
200–300 kronor per hektar. Till detta kan 
läggas att man kan använda mer hemma-

Användning, 
sorttyp och protein    
  styr gödslingen

      Värdet i vete till 
hemmaproducerat foder blir 
i nivå med värdet i kvarnvete 
eller högre”
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Sorttyp / användning / proteinbetalning Mål, proteinhalt %
Skörd ton/ha

N-rekommendationer kg/ha

Kategori (hän-
visning i text) Beskrivning Sortexempel

AVRÄKNING  
i ts

FODERANALYS
13 % vh 6 7 8 9 10 11

A Höstvete med proteinbetalning. 
Kvarnvete och eget foder för gris.

brödvete-
sorter 12,0 % 11,4 % 150 172 194 216 238 260

B Höstvete utan proteinbetalning. 
Stärkelse, etanol.

brödvete-
sorter 11,5 % 11,0 % 135 155 175 195 215 235

C
Lågproteinsorter till eget  
foder, gris.

Mariboss, 
Torp, Hereford

10,5 % 10,0 % 140 162 184 206 228 250

D
Lågproteinsorter utan 
proteinbetalning.

Mariboss, 
Torp, Hereford

9,7 % 9,3 % 125 140 155 170 185 200

Mål, proteinhalt %
Skörd ton/ha

N-rekommendationer kg/ha

 Användningsområde/
proteinersättning

AVRÄKNING
i ts

FODERANALYS
13 % vh 4 5 6 7 8 9

Maltkorn, öl 10,5 % - 70 85 100 115 130 145

Maltkorn, whisky 12,0 % - 90 110 130 150 170  

Foderkorn UTAN proteinbetalning 10,5 % 9,1 % 70 85 100 115 130 145

Foderkorn MED proteinbetalning för eget foder, gris 11,0 % 9,6 % 85 100 120 135 150 170

Kväverekommendationer höstvete 2018

Kväverekommendationer vårkorn 2018

Tabell 1. Kväverekommen-
dation kilo N per hektar för 
höstvete för olika sorter och 
odlingsändamål. K reaturslös 
drift, stråsäd som förfrukt och 
genomsnittlig markkväve-
leverans.

Tabell 2. Kväverekommendation 
kilo N per hektar i vårkorn för olika 
användningsområden. Kreaturslös 
drift, stråsäd som förfrukt och 
genomsnittlig markkväveleverans. 
Nivån gäller vid kombisådd samt 
KalksalpeterTM. Vid bredspridning  
behöver kvävenivån vara  
ca 10 % högre.

producerad spannmål och ha ett alterna-
tiv att avsätta överskott som kvarnvete. 

För ”Lågproteinvete” ger en gödsling 
i nivå med kvarnvete cirka 4 öre per kilo 
högre proteinvärde samt cirka 100 kilo 
högre skörd. Även här blir nettot cirka 
200–300 kronor per hektar. 

Sorter – ett komplext val
För produktion av eget foder bör man 
sannolikt väga in betydligt fler fakto-
rer än bara skördenivå i sortförsöken 
när man väljer sort. Man bör definitivt 
snegla på proteinskörd det vill säga skörd 
gånger proteinhalt. Sorter med hög pro-
teinskörd har en högre kväveeffektivitet. 

”Lågproteinsorter, exempelvis Mari-
boss och Torp, har inte förädlats med 
avseende på högsta fodervärde. Hög-
avkastande kvarnvetesorter, t.ex. Linus 
och Reform, kan sannolikt vara betydligt 
intressantare om man ser på resultaten 
från Sverigeförsökens försöksserie med 
kväve till olika höstvetesorter. Det visar 
Mattias Hammarstedt på ett bra sätt i sin 
artikel på sidan 12–13. Odlingssäkerhet 
i form av övervintring och stråstyrka är 
också viktiga faktorer att väga in. 

Samma princip i vårkorn
Samma principer som för höstvete 
gäller även i vårkorn. Det har tidigare 

inte varit vanligt att sätta ett värde på 
p rotein till foder. Men vårkorn som 
odlas till gris foder bör på samma sätt 
som höstvete, också ha en högre kväve-
nivå än maltkorn eller foder för avsalu 
(tabell 2).

Optimalt är gödslingen cirka 
20 kilo N per hektar högre till eget 
foder än till öl- malt- eller foderkorn för 
avsalu. Netto ger detta cirka 0,5 procent 
högre protein värt cirka 3 öre per kilo 
och 100–150 kilo per hektar högre 
skörd. Netto efter att gödseln är betald 
blir det även här cirka 150–200 kronor 
per hektar samtidigt som andelen spann-
mål i foderstaten ökar. /

 

      Värdet i vete till 
hemmaproducerat foder blir 
i nivå med värdet i kvarnvete 
eller högre”
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Mätningar med Yara Hand sensor™ visar att variationen i  
N-leverans mellan olika fält överskuggar genomsnitts-
effekten av både förfrukt och stall gödsel. Det gör att  
tabellvärden inte säger mycket om det enskilda f ältet. 
D äremot fångar m ätning i växande gröda upp fältets  
verkliga N-leverans och ger säkrare v ägledning.

Av Katarina Elfström och Carl-Magnus Olsson, Yara

Mätning i grödan 
ger säkrare svar

av kväve i grödan under odlings säsongen. 
Det förutsätter att man har bra mät-
redskap och kunskap att översätta 
m ätvärdena till användbar information. 
Det har vi numera. 

Yara Handsensor™ är ett handburet 
redskap som gör samma mätningar 
som den traktorburna Yara N-Sensor®. 
Sensorn mäter reflektansen från grödan 
och översätter denna till ett så kallat 
SN-värde, som motsvarar kväveinne-
hållet i biomassan ovan jord (i kilo N 

per hektar). En mätning i en ogödslad 
nollruta ger därför ett mått på fältets 
egen kväveleverans.

Bred användning
Handsensorn togs först fram för utveck-
lings- och försöksverksamhet, men 
används numera också för att skapa 
Yaras N-PrognosTM. För att komplettera 
Yaras egna mätningar och ge ytterligare 
beslutsunderlag för kväveanpassning 
lånas handsensorn också ut till Jord-
bruksverket, som presenterar mätning-
arna på sin hemsida. Dessutom finns 
några handsensorer som lånas ut till 
rådgivningsorganisationer, som i sin tur 
säljer handsensormätning som tjänst till 
sina kunder.

Fältvariation större  
än förfruktseffekt
Både Jordbruksverket och rådgivnings-
organisationerna har gjort mätningar 
i ogödslade rutor (nollrutor) i höstvete 

M arkens kväveleverans är ett 
komplicerat kapitel. Den 
styrs av ett antal faktorer 

som förfrukt, stallgödsel och årsmån (se 
fakta ruta på nästa sida). Samspelet mellan 
dessa grundfaktorer gör det svårt att ett 
enskilt år förutse kväveleveransen i förväg 
genom beräkningar och tabellvärden.

Säkrare med Yara Handsensor
Betydligt säkrare uppfattning om N-leve-
ransen får man genom att mäta innehållet 

Yara HandsensorTM för mätning 
av grödans upptag av kväve.
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och vårsäd med olika förfrukter, samt 
med eller utan stallgödsel i växtfölj-
den under de senaste åren. Exemplet i 
diagram 1, från Hushållningssällskapet 
i Skaraborg 2017, visar tydligt att det 
finns en mycket stor spridning mellan 
fält med samma förfrukt. Räknar man 
ut genomsnittet förfruktsvis ser man 
skillnader mellan förfrukterna som 
stämmer väl överens med tidigare 
undersökningar och de tabellvärden som 
används. Men för det enskilda fältet 
säger förfrukten väldigt lite om vilken 
kväveleverans man kan förvänta sig.

Stallgödselverkan mindre än  
fältskillnad
Detsamma gäller om man jämför fält 
med samma förfrukt med och utan stall-
gödsel i växtföljden. Som förväntat har 
fälten med stallgödsel i växtföljden en 
högre kväveleverans i genomsnitt än fält 
med samma förfrukt och utan stallgöd-
sel. Men variationen mellan fält är även 
här större än skillnaden mellan genom-
snittet med och utan stallgödsel.

Övriga mätningar från Jordbruks-
verket och andra rådgivningsorga-
nisationer visar samma bild. Hus-
hållningssällskapet i Skåne har mätt 
förfrukteffekter från fler grödor, och 
även om materialet är litet i de ovanli-
gare grödorna, visar även de resultaten 
på en stor variation mellan fälten.

Rundar tabellvärden
Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att mätningarna bekräftar att det finns 
skillnader mellan olika förfrukters 
kväveleverens, men också att skillna-

Så styrs markens N-leverans
Markens kväveleverans ett enskilt år är en totaleffekt av flera faktorer.

Väder och årsmån: Väderförhållandena i form av temperatur och fuktighet avgör både hur stor mineralise-
ringen blir och hur stora förluster man får genom kväveutlakning och kväveavgång till luften. Det finns fält 
som alltid ligger på en tämligen låg kväveleverans, och andra fält där kväveleveransen varierar stort mellan 
åren.

Mullhalt och stallgödsel: Markens innehåll av organiskt material (mullhalt), samt inte minst stallgödsel-
tillförsel på kort och lång sikt, avgör hur mycket kväve som kan mineraliseras.

Förfrukt. Kväveleveransen från mark varierar med förfrukten. Olika förfrukter har olika kväveinnehåll och 
olika förhållande mellan kol och kväve. Det påverkar hur snabbt kvävet kan bli tillgängligt för nästa gröda.

Tidpunkt: Tidpunkten för nedbrukning av förfrukten i kombination med temperatur och fuktighet under 
höst och vinter är avgörande för hur mycket av förfruktens kväve som verkligen kan komma nästa gröda till 
godo. En höstsådd gröda har bättre förutsättningar att utnyttja en kväverik förfrukt än en vårsådd – särskilt 
om man lyckas med en god etablering.

Fältvariation dominerar över både 
förfrukt och stallgödsel

Diagram 1. Bilden visar SN-värdet (d.v.s. kilo upptaget N i grönmassan per hektar) i ogödslade nollrutor i höstvete 
efter olika förfrukter, med och utan stallgödsel i växtföljden. Det finns skillnader i genomsnitt, men variationen 
mellan fält med samma förfrukt är större än skillnaderna mellan förfrukterna. Detsamma gäller med och utan 
stallgödsel. 

derna är mycket större mellan olika fält 
med samma förfrukt. Detsamma gäller 
fält med och utan stallgödsel. Därför är 
det svårt att räkna ut rätt N-giva med 
hjälp av tabellvärden. Bäst är därför att 
basera sin N-gödsling på observationer 

och mätningar i det egna fältet, t.ex.  
med Yara N-Sensor eller Yara N-Tester. 
På det sättet rundar man tabellvärden 
som bara säger hur stor N-leveransen 
bör vara, till att mäta hur stor den 
faktiskt är!  /

Svårt att räkna ut rätt N-giva 
med hjälp av tabellvärden”

Stråsäd ej stg
Stråsäd stg
Höstraps ej stg
Höstraps stg
Åkerböna ärter ej stg
Åkerböna ärter stg
medeltal

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

SN
 i D

C 3
2-

37

Åkerbönor som förfrukt levererar i 
genomsnitt mer kväve än stråsäd. 
Men skillnaderna mellan fält är 
mycket större än skillnaden mellan 
förfrukter. Foto: Jens Blomquist
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Kväve är en flaskhals i växtodlingen och för inte länge sedan 
löstes problemet med importerad fågelspillning från Syd-
amerika. I dag har vi effektivare gödsel medel, men också bättre 
hjälpmedel för att anpassa N-gödslingen så att vi b ehåller ba-
lansen mellan optimal gödsling och miljöhänsyn i det enskilda 
fältet. Följ med på en återblick över kväve nu och då.

Av Göte Bertilsson, Greengard

E n bil kom inkörande på gården. 
Det kan ha varit 1947, ett par 
år efter andra världskriget och 

jag var dryga 10 år. Ut steg en herre och 
frågade efter pappa.

– Jo, jag ville fråga: har ni tänkt på att 
kvävegödsla andraårsvallen, undrade 
mannen?

– Det har jag redan gjort, svarade min 
pappa.

– Det var bra, fastslog jordbruks-
konsulenten och körde vidare.

Jag minns att jag kände mig stolt. Min 
pappa var duktig.

Tveksamma till gödsling
Denna händelse ur det förflutna kan 
man kalla aktiv rådgivning. Och det 
behövdes. Olika gödselmedel hade 
f unnits på marknaden i mer än 50 år. 
Men jordbrukaren var och är gärna 
försiktig och gödselanvändningen hade 

ökat långsamt (diagram 1).
Rekommendationen 1945 till höstvete 

i Skåne var 40 kilo N per hektar. Men 
man ska komma ihåg att det fanns 
stallgödsel i grunden. En omsorgsfull 
beräkning 1953 av optimalt behov 
kommer fram till att medeltalet borde 
vara 37 kilo N per hektar. Lönsamheten 
för gödsling var god (se beräkning i 
faktaruta). Men det fanns en tveksam-
het i jordbrukarkåren som var van vid 
självhushållning. 

Kvävegödsel gjorde entré i slutet av 
1800-talet. Det var annars ett elän-
digt sekel med 3 stora nödår. Lands-
hövdingen i Halland gav ut råd om 
surrogat för barkbröd: kvickrot, tistel, 
skräppa, gräsfrö. Kan det bli mer despe-
rat? Detta var emigrationstider som till 
stor del berodde på brist på både frihet 
och mat. Men under detta sekel lades 
en grund för framstegen och att landet 
kunde föda sin befolkning: skiftesrefor-
mer, täckdikning, märgling, växtföljds-
tänkande och gödsling.

Från guano till NPK
I slutet av 1800-talet började man 
importera guano. Det är tusentals år 
gamla avlagringar av fågelspillning i 
Sydamerikas öknar. Den gjorde god 
nytta i Europas utarmade jordar. Sedan 
kom Chilesalpeter, natriumnitrat, från 
samma källa. Men guanospillningen 
tog slut och chilesalpetern blev knapp. 
Vårt samhälle är bra på att exploatera 
resurser, men som tur är vi också bra på 
att finna nya lösningar. 

Det fanns svavelsyrad ammoniak från 
gasverken som bidrog till en del. Och så 
gick utvecklingen vidare. Norge salpeter 
där upphovsmannen var Kristian 
Birkeland – se artikel i Växtpressen nr 
2/2017 – kom till Sverige 1915 och 10 
år senare kom Kalksalpeter tillverkad 
genom Haber Bosch-metoden. Kalk-
kväve hade börjat tillverkas vid Ljunga-
verk 1907 och växte till ett betydande 

Från fågelspillning 
till Yara N-Sensor ®

God lönsamhet 
för gödsling 
r edan 1953 
I början av 1950-talet gödslade man ungefär hälften 
av vad man borde. Försöken visade att gödsling var en 
mycket lönande åtgärd. Ett exempel från Kristianstads-
bygdens försöksringar: 14 försök 1947 i höstråg: utan 
kväve blev skörden 2 700, med 250 kilo Kalksalpeter 
(39 kilo N) blev den 3 600 kilo per hektar. Rågpriset låg 
på 25 kronor per deciton och Kalksalpeter gick att köpa 
för 24 kronor per 100 kilo (1:55 per kilo N). Gödsling 
med Kalksalpeter för 60 kronor per hektar kunde alltså 
ge odlaren en merintäkt på 225 kronor per hektar. 
Det innebar en utväxling på nästan 4 kronor för varje 
instoppad 1-krona. Men trots god lönsamhet var det 
svårt för jordbrukare, vana vid i stort sett självhushåll-
ning, att börja tänka i investeringar. 

Ett danskt gödslingsförsök från Søndre Stenderup 
visade redan på 1970-talet att om man inte översteg 
gödslingsoptimum, så ökade inte utlakningen. Den 
kunskapen står sig fortfarande.
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gödselmedel på 1940-talet. Kalkam-
monsalpetertillverkning startades vid 
Ljungaverk på 1930-talet och senare i 
Köping och Landskrona. NP- och NPK-
produkter började produceras på 1960-
talet i Köping och senare i Landskrona.

Kunskap och utveckling
Jordbrukskonsulenter och jordbrukstid-
ningar spred kunskap och råd. Skör-
darna ökade. För samhället gällde för-
sörjning och för jordbrukaren ekonomi. 

En framträdande personlighet var Per 
Rösiö. Han kallades ibland ”jordbruks-
aposteln” och ville utveckla det svenska 
jordbruket genom artiklar, föredrag 
och en missionerande lärargärning. Per 
Rösiö skriver i Landtmannens bok år 
1906 om kvävegödselmedlen chile-
salpeter och svavelsyrad ammoniak. 
Hans artiklar om detta står sig ännu i 
dag. Han räknar på balanser av kväve, 
fosfor och kalium och grundtankarna är 
lika ekologiskt korrekta då som nu.

Balanserad växtföljd
Så kom andra världskriget 1939 och 
bromsade allting. Strax efter denna tid 
var odlingen på vår gård i mellersta Hal-
land i slutet av 1940-talet ungefär:
1. Vårsäd m insådd
2. Vall I – klöver/gräs
3. Vall II – klöver/gräs
4. Vårsäd
5. Grönfoder (vicker-ärter) som halv-

träda
6. Höstråg

Det var en riktigt bra växtföljd med 
hygglig andel kvävefixerande grödor 
och stallgödsel. Men det blev ändå inte 

kväve till mer än 3000 kilo spannmål i 
snitt. Men efter krigsslutet blev det hög-
konjunktur, inte minst för jordbruket.

Knapphet blev snart överskott
Växtförädling och gödsling i kombina-
tion gav goda resultat (diagram 2). Så 
bra att det snart blev överproduktion. 
Antalet kreaturslösa gårdar ökade under 
slutet av 1950-talet. Rationalisering och 
ekonomi var ledord. Utöver ekonomin 
var liggsädesgränsen viktig för göds-
lingsplaneringen. Gödsling var positivt 
ur alla synvinklar fram till slutet av 
1970-talet. Då började en miljödiskus-
sion på flera fronter, både internatio-
nellt och i Sverige. Nitrat i dricksvatten 
kunde ge ”blue babies” med nitritför-
giftning, kväve och fosfor ger igenväx-
ning i vattendrag och sjöar, lustgas från 
kvävegödsling förstör ozonlagret, svavel 
försurar hela naturen, kadmium i fosfor-
gödselmedel är en långsiktig hälsofara. 
Listan med problem blev lång.

Gödslingsoptimum  
och N-utlakning
Vid denna tid var jag anställd som agro-
nom på AB Förenade Superfosfatfabri-
ker i Landskrona/Helsingborg. Det blev 
rätt snart Supra, sedan Hydro Agri och 
därefter Yara. Min chef hette Olle Gun-
narsson och var en kunnig visionär.

Vi insåg båda att det var inte bara 
ekonomi vi behövde ta hänsyn till utan 
också miljöfrågor. Detta synsätt har styrt 
utvecklingen sedan dess. Supra var en 
helsvensk industri och vi såg också ett 
mera omfattande utvecklingsansvar, som 
t.ex. att ta hänsyn till kretsloppsfrågor. 

Det fanns en grundkunskap från ett 
danskt långliggande utlakningsförsök i 
Søndre Stenderup med utlakningsmät-
ningar. Resultaten sa i korthet att om 
man inte översteg gödslingsoptimum, så 
ökade inte utlakningen. Och utlaknings-
förlusten per kilo spannmål var lägst 
kring optimum.

Vi startade egna försök. Dels speciella 
fältförsök med utlakningsmätning och 
principförsök i lysimetrar på försöks-
stationen Bulstofta, dels omfattande 

Från fågelspillning 
till Yara N-Sensor ®
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Diagram 1. Ungefärliga siffror för kg N per hektar i Sverige under första hälften 
av 1900-talet. Ökningstakten var långsam och under 2:a världskriget 1939–1945 
stod utvecklingen helt stilla. Först kring 1950 började gödslingen ta fart när antalet 
k reaturslösa gårdar ökade och specialiseringen tog vid.

Långsam ökning av N-gödsling

Diagram 2. Utveckling av hektarskördar för spannmål under 1900-talet.
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Mineralgödsel frigör växtodlingen från att vara 
beroende av organisk gödsel och biologisk kväve-
fixering med baljväxter. Foto: Jens Blomquist
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fältförsöksserier med jordprovtagning. 
Det bekräftade den bilden: att gödsla 
rätt för grödan är inte fel för miljön – 
tvärtom är det helt rätt för miljön. Och 
det är kunskapsläget också i dag.

Fältanpassning en viktig fråga
Mark- och skörderelaterad gödsling 
är ett begrepp som vi lanserade med 
betydande genomslag. Markens leverans 
jämfört med grödans behov: det är 
nyckel frågan för gödslingsbehovet, 
särskilt för kväve. En bit i detta är 
tillgängligt mineralkväve i markprofilen, 
N-min. Då fick man ta prover ned till 
60 cm. Vi utvecklade provtagningsma-
skiner för detta. Under en tid var det en 
betydande verksamhet, men den ersattes 
så småningom av Yara N-Tester™ och 
Yara N-Sensor®. Noll- och maxrutor var 
en annan ansats. Med den infördes en 
annan dimension: vad kan grödan pre-
stera om kvävet inte begränsar. Jordbru-
karna klippte ax i testrutor (0 respektive 
200 kilo N) och fick en bedömning.

Kunde man förbättra odlingssyste-
men för att minska kväveutlakning? 
Visst kunde vi det. Dåvarande Supra 
var faktiskt först med fånggrödeförsök 
på 1970-talet. Det var långt innan den 

svenska staten fick idén att stimulera 
odling av fånggröda för att minska 
kväveutlakningen.

FoU-program skars ner
När hela industrisektorn fick eko-
nomiska problem under mitten av 
1990-talet fick man spara in på mycket 
av dessa utvecklingsprogram. Det var 
en orolig tid på marknaden, inte minst 
genom omvälvningarna i Östeuropa. En 
helt ny marknadssituation uppstod med 
ny jordbrukspolitik och nya marknads-
aktörer.  

I Sverige finns inte mycket jordprov-
tagning för att mäta markkväve kvar, 
den har delvis övertagits av mätningar 
med Yara HandsensorTM i nollrutor. 

Noll- och maxrutor, som skulle 
skördas och analyseras blev för arbet-
samma och dyra. De fick aldrig någon 
betydande omfattning, men bidrog till 
tänkandet. Under 1990-talet började vi i 
Hydros regi kolla möjligheten att utvär-
dera nollrutan med strålängdsmätning. 
Det visade sig fungera tillräckligt bra. 
Metoden lanserades via Växt pressen och 
hemsidan, men lades ner efter några år.  

Miljö i utvecklingsarbetet
Miljöfrågorna var naturligtvis en inte-
grerad del av utvecklingsarbetet både 
av gödselmedel och gödslingssystem. Vi 
gjorde under Supra-tiden ett stort arbete 
på flytande gödselmedel. Var det något 
för svensk marknad? Svaret var nej. Vi 
fann att de i snitt hade lägre effekt och 
därmed miljöeffektivitet. En sak som 
ibland tas upp är långsamverkande 
gödselmedel eller ”control release”. 
Men trots försök till anpassning gav de 
större utlakning än vanliga gödselmedel. 
Om inte kvävet har varit tillgängligt när 
grödan är mogen och klar för skörd får 
vi ett miljöproblem. För vår normala 
odling är den typen av produkter därför 
ingen lösning.

Första steg mot precisionsodling 
Under 1990-talet blev vi en integrerad 
del av Hydrokoncernen. Inom sektorn 
Hydro Agri Europe bildades en agro-
nomisk utvecklingsgrupp med ledorden 
”ekonomi – miljö – utveckling”. Där 
utvecklades under min aktiva tid syste-
men bakom Yara N-Tester och början 
till Yara N-Sensor. Vägen till precisions-
odling var öppnad. En annan viktig del 
var livscykelanalyser om funktionen av 
gödsling i jordbruket. Det var grunden 
till dagens klimatsmarta gödselproduk-

tion och hanteringen av kadmiumfrå-
gan. Att förstå och respektera samhällets 
krav på livsmedel var mycket viktigt. 

Hjälpmedel minskar 
m iljöbelastning
Vi ser idag resultatet av arbetet i form  
av en rad olika verktyg som Yara 
N-Senso r, Yara N-Tester och Yara 
N-Prognos. De fungerar som en god 
hjälp för att finna den enskilda odlings-
platsens gödslingsoptimum och därmed 
en uthållig produktion både ekono-
miskt, men inte minst också miljö-
mässigt. Vi vet att 1980-talets optimum, 
som låg mellan 0 och 200 kilo N per 
hektar, i dag ligger mellan 0 och 300 kilo 
per hektar. Dessa nivåer kan hanteras 
utan ökad miljö belastning med dessa 
hjälpmedel.   

Som alltid och i alla tider är framti-
den med nya möjligheter intressantare 
än dåtiden. Men historien är bra som 
bakgrund och viktig som fundament 
till framtidens utveckling. Har man 
historiken klar för sig blir det lättare att 
navigera in i framtidens gödsling. /

Göte Bertilsson
Artikelförfattaren Göte Bertilsson (född 
1935) växte upp på en gård i Halland med 
mjölkkor och växtodling. Han blev agronom 
1966 och disputerade i ämnet växtnärings-
lära 1974 inom ramen för arbetet på Supra. 
Göte kom år 1967 till Supra, jobbade ett par 
år för FAO i Pakistan och avslutade sina aktiva 
år inom företaget som miljöchef  på Hydro 
Agri år 2000. Idag lägger Göte Bertilsson sin 
kraft och energi på bl.a. miljökonsultation i 
det egna företaget Greengard och syns utåt 
tillsammans med kollegorna Lars Törner och 
Dave Servin i konstellationen Framtidsodling.

Fokus på FoU i lantbrukets tjänst har 
alltid haft hög prioritet på Yara.
1988 provtogs cirka 2 000 fält med 
Supras nyutvecklade jordprovtagare för 
att bestämma markens kväveinnehåll i 
enskilda fält. Foto: Jens Blomquist
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I förra numret av Växtpressen 
rapporterades om osäker effekt av 
flytande kväve och ammoniumkväve 
år 2016 utifrån Sverigeförsökens 
försöksserie. Nu har ytterligare ett 
års försök tillkommit. Resultaten från 
2017 var nästan identiska med 2016. 
Av diagrammet framgår den samlade 
kväveeffekten (skörd x proteinhalt) i 
jämförelse med KalksalpeterTM som 
getts relativtal 100. Den flytande 
produkten hade även 2017 ojämn och 
svag effekt. 

I försöken 2017 fanns också med 
led där flytande N spreds med en stor 
tidig giva för att ge produkten mer tid 
att omsättas, men det gav ingen ökad 
effektivitet. 

På www.sverigeforsoken.se och 
Kväveform och kvävestrategi, 
L3-2300, kan du läsa mer om Sverige-
försökens serie.

Fortsatt svag effektivitet av flytande  
N och ammonium-N i höstvete

Nu startar odlingssäsongen och med den 
Yara N-PrognosTM. Vi följer utveckling 
och kväveupptag i både höstvete och 
maltkorn. Resultaten delar vi på vår 
hemsida, så välkommen att följa oss!

Vi gör våra kväveprognoser genom 
att mäta kväveupptag i gödslingsförsök 
med kvävestegar i höstvete och maltkorn. 
Försöksplatserna är väl spridda i det 
huvudsakliga spannmålsodlingsområdet 
och ligger på normaljordar utan stall-
gödseltillförsel i växtföljden. Kväveprog-
nosen ger en uppfattning om årsmånens 
inverkan på markens kväveleverens och 
kvävets tillgänglighet för växterna.  
I kom bination med vad du själv kan 
observera och mäta i ditt eget fält hjälper 
den dig att anpassa k väve givan rätt. 
Därmed optimeras såväl avkastning och 
kvalitet som l  önsam heten i odlingen!
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KalksalpeterTM gav åter högst effekt

Kväveprognoserna drar igång igen!

Genom att prenumerera på Yara 
Nyhetsbrev får du kväveprognosen 
direkt i mailboxen. Är du redan anmäld 
får du fortsatt nyhetsbreven automa-
tiskt. Kom bara ihåg att tala om för oss 

om du ändrar mail-
adress!

Anmäl dig på  
www.yara.se/vaxtnaring 
eller använd QR-koden.

Vi mäter kväveupptag i grödan med 
Yara HandsensorTM. Mätningarna 
utgör basen i Yaras kväveprognos som 
ger dig stöd för årsanpassad gödsling.
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Det finns gott om spannmål och 
tillräckligt med gödsel för att 
p riserna ska vara pressade. 
Samtidigt ökar konsumtionen av 
både spannmål och gödsel. Det 
krävs skördar på rekordnivå för 
att möta konsumtionen. 
S ammantaget skapar detta god 
efterfrågan på gödsel. 

Av Mogens Erlingson, Yara

Den globala balansen mellan 
tillgång och efterfrågan har 
avgörande påverkan på priserna 

för både spannmål och mineralgödsel. 
Detta påverkar naturligtvis lönsamheten 
för er som är växtodlare och för oss som 
producerar växtnäring.

Gott om spannmål ger lägre priser
Den globala konsumtionen av spannmål 
ökar varje år med cirka 2 procent. Till-

växten är stabil på grund av en ökande 
världsbefolkning och allt fler människor 
som höjer sin levnadsstandard. Men pro-
duktionen hänger med, tack vare duktiga 
lantbrukare och gynnsamt väder. Det 
framgår av diagram 1 som visar konsum-
tion och produktion av spannmål enligt 
USDA (Jordbruksdepartementet i USA). 

De globala lagren av spannmål räcker 
just nu till 92 dagars konsumtion, vilket 
kan jämföras med 62 dagar för 10 år 
sedan (enligt USDA). Merparten av 
denna ökning har skett i Kina där lagren 
idag är cirka 220 dagars konsumtion 
jämfört med 120 dagar 2009. I resten av 
världen är lagren stabila med cirka 60 
dagars konsumtion (diagram 2).

Priserna är pressade 
2017 gav en global rekordskörd på 2,6 
miljarder ton, där inte minst Ryssland 
och Ukraina bidrog med höga skör-
dar. Vatten är normalt begränsande 
för avkastningen i detta område. Men 
2017 kom det regn i juni vilket räckte 
till att bygga mer kärna. God tillgång på 
spannmål pressar priserna på världs-

marknaden och dagens priser är lägre än 
5-årsgenomsnittet (diagram 3). Detta är 
priser i USD i Chicago, så dagens starka 
USA-dollar gör att priserna ser lite bättre 
ut i svenska kronor. 

För att producera tillräckligt med 
spannmål, tillfredsställa konsumtionen, 
krävs nya skördar på rekordnivå. För 
att ändra prisbilden på spannmål krävs 
något som stör dagens produktionsnivå. 
Det som kan ge effekt är ogynnsamt 
väder, t.ex. torka, för mycket regn, kyla 
eller värme. 

I Europa dominerar  
ammoniumnitrat
Urea är världens största kväveprodukt 
och står för cirka hälften av den årliga 
konsumtionen på 107 miljoner ton kväve 
exklusive Kina (diagram 4). I kraft av sin 
dominans påverkar det globala priset på 
urea därmed också priset på alla kväve-
produkter. Den svenska och europeiska 
marknaden domineras av produkter som 
innehåller kväve i form av ammonium-
nitrat (t.ex. Axan och YaraMila NPK) 
eftersom detta är en mer effektiv kväve-

God global efterfrågan
på mineralgödsel

Kina lägger i lager

Diagram 2. Kina har ökat sina spannmålslager från 120 till 220 dagars 
konsumtion. I resten av världen är lagren däremot stabila med cirka 60 dagars 
konsumtion.  Källa: USDA, januari 2018.
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Diagram 5. Export av urea från Kina 2015–2017. Under 2015 exporterade Kina 13,7 
miljoner ton, 2016 exporterades 8,9 miljoner ton och under 2017 var exporten nere på 4,7 
miljoner ton. En minskning med 66 procent på två år vilken förklaras av ökade produktions-
kostnader som gör att kinesisk urea inte kan konkurrera på världsmarknaden. 
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Diagram 3. Priserna på spannmål är idag lägre än 5-årssnittet. Index baserat 
på priserna i USA-dollar på Chicagobörsen.
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Diagram 4. Urea står för 50 procent av den globala 
kvävemarknaden på 107 miljoner ton (exklusive Kina). 
I Europa dominerar ammoniumnitrat i form av AN, CAN 
och NPK, t.ex. Axan och YaraMila. Källa: IFA 2016/2017 
(uppskattning, juni 2017).

Urea vanligaste  
i världen 

form under våra klimatiska förhållanden. 
Men över tid är de europeiska priserna 
starkt påverkade av priset på urea.

Kina styr sin export
Under 2015 exporterade Kina 13,7 
miljoner ton urea, under 2016 var expor-
ten 8,9 miljoner ton och år 2017 var 
exporten nere på 4,7 miljoner ton. Det 
motsvarar en minskning med 66 procent 
på två år (diagram 5). En betydande del 
av Kinas produktionskapacitet använder 
kol som energikälla vilket ger dålig effek-
tivitet jämfört med naturgas. Priset på 
antracitkol, den kolkvalitet som används 
vid gödselproduktion, var sommaren 
2016 drygt 500 RMB/ton (RMB = den 
kinesiska valutan Renminbi). I februari 
2018 var priset cirka 950 RMB/ton, en 
ökning med 90 procent. 

Dessa ökade produktionskostnader 
har gjort att en betydande del av Kinas 
ureafabriker inte kan konkurrera till 
världsmarknadspriser. Under de kalla 
vintermånaderna bestämde kinesiska 
myndigheter dessutom att uppvärmning 
av bostäder skulle prioriteras på bekost-
nad av gödselproduktionen. Detta resulte-
rade i att kapacitetsutnyttjandet sjönk till 
under 50 procent, där normal nivå vid full 
produktion är cirka 70 procent. Allt tyder 
just nu på att Kina begränsar exporten av 
urea även under de närmaste månaderna.  

Andra länder tar över
Men det betyder inte att det blir vakuum 
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på marknaden. Det har under de senaste 
åren byggts mycket ny ureakapacitet i 
andra länder och denna kapacitet har 
mer än väl tagit över den minskade 
exporten från Kina. Den globala mark-
naden för urea växer med cirka 3 procent 
per år. Under 2017 ökade produktions-
kapaciteten med 6,6 procent (exkl. Kina). 
USA, Iran och Nigeria stod för de största 
ökningarna, men även Ryssland och 
Algeriet har ökat produktionen. Denna 
ökade produktionskapacitet gör att det 
finns gott om gödsel på marknaden. 
Ökad konsumtion av spannmål skapar 
god efterfrågan på gödsel, men tillgången 
räcker mer än väl för att täcka behovet.

Under de senaste 2 åren har vi sett 
en stor förändring på världsmarkna-
den. Kina har minskat och andra tar 
plats. Men volymerna från Kina är 
fortfarande tillräckligt stora för att de 
ska ha stort inflytande på den globala 
g ödselmarknaden.

Utvecklingen framåt
Som nämnts ovan har det investerats i 
kraftigt ökad produktionskapacitet av 
mineralgödsel under de senaste åren, 
men nu är toppen passerad. Det tillkom-
mer nya projekt, men i en betydligt 
långsammare takt. Yara har under det 
senaste året ökat NPK-kapaciteten vid 
Nystad-fabriken i Finland med cirka 
250 000 ton per år. Även produktion vid 
Porsgrunn i Norge har ökat, både för 
NPK och Kalksalpeter. 

Baserat på ovanstående ser det ut att 
var gott om både spannmål och gödsel  
framöver. Men vi vet samtidigt att 
m arknaden snabbt kan svänga. Dåligt 
väder någonstans i världen, politiska 
beslut beroende på t.ex. EUs jordbruks-
politik eller åtgärder för att bromsa 
klimatförändringen.

Det finns mycket som snabbt kan 
förändra marknaden, både positivt och 
negativt.  /
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Litet men ack så viktigt.   
Inte minst för din ekonomi.

Att bruka vår jord ställer allt högre krav på dig som odlar 
den. Skördarna måste skapas med omsorg, eftertanke och 
kunskap. Dels för att få bästa möjliga odlingsekonomi efter årets 
förutsättningar, dels för att odlingen ska ske på ett hållbart sätt 
med minsta möjliga störning på omgivande miljö. 

Vi på Yara bidrar till din odling med högkvalitativa produkter, 
aktuella underlag för dina beslut och moderna hjälpmedel 
för växtnäringsstyrning. Allt för att du skall hitta dina fälts 
gödslingsoptimum. Vårt mål är att din odlingsekonomi skall bli så 
bra som möjligt med minimal inverkan på omgivande miljöer. 

Intresserad av mer information? 
Gå in på vår hemsida yara.se/vaxtnaring och prenumerera på våra 
nyhetsbrev. Där hittar du också intressant läsning om växtnäring 
och information om våra produkter.

Agronom Carl-Magnus Olsson, en i 
teamet av växtnäringsexperter på Yara.    

Kvalitet som sprider sig.


