
Gjødsling og kalking
Kornskolen 2021 kveld 2

Anna Katarina Berg og Michael Aamold

Norsk Landbruksrådgiving Øst



Hva har størst betydning for 
kornavlinga?• Rett timing ****

• Jorda (grøfter, jordpakking) ****

• Kalktilstand (pH) ****

• Gjødsling ***

• Jordarbeiding **

• Plantevern **

• Artsvalg (vår - høstkorn) **

• Vekstskifte **

• Sortsvalg *

• Presisjonsjordbruk *



Kveldens program

• De ulike næringsstoffene

• Gjødselnormer, plantenes behov

• Gjødslingsplanlegging

• Kaffepause

• Organisk gjødsel

• Kalking



Nødvendige plantenæringsstoffer
Makronæringsstoffer

• Karbon (C)

• Hydrogen (H)

• Oksygen (O)

• Nitrogen (N)

• Fosfor (P)

• Kalium (K)

• Svovel (S)

• Kalsium (Ca)

• Magnesium (Mg)

Mikronæringsstoffer
• Bor
• Kobber
• Jern
• Mangan
• Molybden
• Sink
• Klor
• Nikkel





Nitrogen
• Stor innvirkning på vekst og utvikling

• Positivt frem til det blir legde

• Inngår i protein, nukleinsyrer og frie aminosyrer og organiske 
forbindelser



Nitrogen

• Finnes som

• Nitrat - NO3

• Ammonium - NH4

• Urea - CO(NH2)2

• organisk bundet N som mineraliseres 
gjennom sesongen

• Rhizobium –

Nitrogenfikserende bakterier

binder N2 fra lufta



Nitrogen

• Behovet bestemmes av

• Innholdet av organisk materiale i jorda

• Forgrøde og avling i fjor

• Vekst og forventet avlingsnivå

• Hjelpemidler for å bestemme N-behov:

• Hydro N-tester

• N-sensor

Foto: Yara



Fosfor

• Virker positivt på rotutvikling
• Fremmer frøsetting og 

kjernedannelse
• Lett mobil i planta, mangel vises 

først 
på eldre plantedeler
• Lite mobilt i jorda > 
viktig å plassere det
nært planterøttene

Foto: Yara





Fosfornorm til korn

•P-Al: plantetilgjengelig fosfor

•Dagens normer baseres på 
balansegjødsling:

•Tilføre samme mengde som 
fjernes



Kalium

• Styrker støttevev

• Gir mindre legde

• Øker herdigeten, sikrer overvintringen



Kaliumnorm

• K-Al: lettløselig kalium
• Øke gjødsling: K-Al <10
• Redusere gjødsling: K-Al 16-

30
• Avhenger også av 

tungtløselig kalium:KHNO3 



Svovel

• Makronæringsstoff

• Utgjør 0,2-0,5 % av TS i plantene

• Mangel gir sterk veksthemming, ses 
først på yngre blader > redusert 
avling

• Påvirker aminosyresammensetning > 
proteinkvalitet og bakeegenskaper



Andre analyser

• Mg-Al –

• lettløselig magnesium. 

Bør være over 5

• Ca-Al 

• lettløselig kalsium. Er også med på å 
bestemme kalkbehovet, avh. av jordart.

• Middels: 50-99 

• God:100-199

• Meget god: 200 



Jordprøver – av alt areal

• Tas ut med maksimum 8 års mellomrom

• Ca. 10 stikk ned til 15 cm dyp

• 1 prøve per 2-15 daa (avhengig av 
homogenitet)

• Med GPS –1 prøve per 8 daa

• Merk av på kart, og ta ut på samme sted



Hva analyserer vi for
• Jordart

• Leire- og mold-innhold

• pH

• Fosfor – P-Al 

• Kalium 
– Lettløslig K-Al
• K-reserver K-HNO3

• Magnesium – Mg-Al

• Kalsium – Ca-Al

• ++

Utviklingen av 

næringsinnhold 

og pH



Jordarter

• 1 Grovsand

• 2 Mellomsand

• 3 Finsand

• 4 Siltig grovsand

• 5 Siltig mellomsand

• 6 Siltig finsand

• 7 Sandig silt

• 8 Silt

• 9 Lettleire

• 10 Siltig lettleire

• 11 Mellomleire

• 12 Stiv leire

• 13 Mineralblandet moldjord

• (20-40 % humus)

• 14 Organisk jord ( >40% 
humus



Gjødselnormer
Vekst Forventet

avling, kg/daa
N, 

kg/daa
P, 

kg/daa
K, 

kg/daa

Bygg 400 9,5 1,4 5,0

Havre 400 8,5 1,4 5,0

Vårhvete – mat 400 10,5 1,4 5,0

Vårhvete, fôr, 
såkorn

400 9,5 1,4 5,0

Høsthvete – mat 500 12,1 1,75 6,0

Høsthvete – fôr, 
såkorn

500 11,1 1,75 6,0

Høstrug 500 12,1 1,75 6,0



Flere faktorer som 
påvirker gjødselbehovet
• Moldinnhold

• Forventa avling

• Halmbehandling

• Forgrøde

• Husdyrgjødsel

• Sådato

• Gjenlegg/underkultur



Forventa avling

• Avlingsnivå vs. normen?

• Sortspotensialet

• Jordsmonn, Vekstsone

• Oppfølging i vekstsesongen



Tillegg/reduksjon 

Vekstgruppe Tillegg/reduksjon i kg/daa pr. 100 kg 
avlingsendring

N P K

Vårkorn 1,6 0,35 1,0

Høstkorn 1,6 0,4 1,0

Oljevekster 3,0 0,7 1,0

Erter til 
modning

0 0,3 1,0



Halmbehandling

• Nedmolding

• Mikroorganismer bruker nitrogen til 
omsetning av halmen

• Redusert gjødsling med 0,3 kg P og 2 kg 
K året etter



Forgrødeeffekt

Forgrøde Reduksjon, kg N/daa

Korn, engfrø, gulrot 0

Oljefrø, potet, andre grønnsaker - 1

Eng uten, el. m/ lite kløver - 2

Erter, hodekål, blomkål - 3

Brakk - 3

Undervekst av kløver - 3

Åkerbønne - 4

Eng med mer enn 50% kløver - 5



Gjenlegg/underkultur

• Gjenlegg med dekkvekst 

• gir en reduksjon i 

• N-gjødsling med 20-30 %



Sådato
Når begynner du med våronna?



Gjødselstrategier

Gjødsling

Gjødslings
mengde

Utvasking

Protein 
innhold

Gjødslingst
idspunkt

Sortsvalg

Protein 
grense

Antall 
gjødslinger



Etterspørsel

• Proteingrense 11,5 % 

• Bakeindustrien etterspør mer av klasse 1 og 2 



Utviklingstadier i korn
Zadoks skala





Gjødselstrategi høsthvete

• Grunngjødsling: 

• 8-12 kg N  (40-60%)

• 1. Delgjødsling, Z 31-32 (strekning) 

• 4-8 kg  (20-40 %)

• 2. Delgjødsling, Z 49-55 (før skyting) 

• 3-4 kg N OPTI-NS  (20 %)

• Vurdere gjødsling etter avlingspotensiale og 
nedbør



Tidspunkt for 
vårgjødsling -høsthvete
• Tidlig vårgjødsling?

Risiko:
• Mye nedbør

• Utvasking- tap av nitrogen
• Tett plantebestand

• Sterk og tidlig gjødsling ->Økt 
busking

• Behov for flere skudd?



Tiltak for økt 
proteininnhold
• Senere delgjødsling: i perioden flaggbladst. (z 

39) til aksskyting (z 49-55)

• Økt N-Mengde: f.eks. +2 kg N/daa

• Kombinasjonen: «Seinere og mer» er mest 
effektivt. Ca. 1-2 %- enheter.

• Delgjødsling/tilleggsgjødsling må brukes aktivt 
for å tilpasse gjødslinga til vær, vekst og 
bestandets behov.



Gjødselstrategi rug og 
rughvete
• Grunngjødsling: 7-10 kg N  (50-60%)

• Delgjødsling v/ Z 31(beg. strekning): 3-7 kg  
(40-50 %)

• Rug får lett legde!



Gjødselstrategi vårhvete

• Grunngjødsling:  8- 12 kg N i fullgjødsel (60-
80%)

• Delgjødsling, Z 37-39 (flaggblad): 3-6 kg N i 
OPTI-NS     (20-40%)

• Vurdere gjødsling etter avlingspotensiale og 
nedbør



Delt gjødsling til bygg og havre?

Ulemper:

• Ekstra arbeid i veksttida 

• Nedkjøring i åkeren 

• Investering i spredeutstyr 

• Noe usikker effekt av delgjødsling ved tørre 
forhold

Fordeler:

• Økt proteininnhold i kornet (0,5-1,0%) 

• Mindre fare for avrenning av nitrogen 

• Noe større kapasitet i våronna

• Mindre legde 

• Mulighet for presisjonsgjødsling etter N-
sensor

• Mulighet for kontaktgjødsling

• Avling ?

• Økt 1000-kornvekt og hl-vekt 

• Noe redusert sjukdomsangrep

• Billigere gjødsling i tørre år 



Utviklingstadier i korn
Zadoks skala

Delgjødsling 
bygg, havre 

Delgjødsling 
mathvete



Gjødslingsteknikk

• Test av 
gjødselspreder



Kontroll på jordet



Resultat



Kontaktgjødsling

• Gjødsel og korn i samme labb

• Mye gjødsel sammen med kornet gir risiko 
for sviskader

• Plassering av gjødsla nær røttene gir god 
tilgang på fosforet



Startgjødsling

2-5 kg/daa OPTI-Start NP 12-23 i kombinasjon 
med fullgjødsel/ N-gjødsel

Avlingsøkning: 0 – 10 % (?)

- Aktuelt både til vårkorn og høstkorn

- Mest på næringsfattig jord

- Mest under kalde og fuktige forhold (silt)



Startgjødsling



Bladgjødsling i korn

• Delgjødsling med N i åkersprøyta
• Urea eller Flex-gjødsel (flytende N 18%)

• Max 2kg N for å unngå sviskader

• Max 1 kg N sammen med soppmiddel

• Bladgjødsling ved mangel på 
mikronæringsstoff
• Sink, Mangan, Bor m. fl.

• Effekt av multi-næringsprodukt??



Gjødselressurser

Hvilke gjødselkilder er tilgjengelig

• Mineralgjødsel

• Husdyrgjødsel

• Grønngjødsel

• Fangvekster

• Slam, biorest



Mineralgjødsel

• Fullgjødsel, for eksempel 25-2-6, 22-3-10

• Opti-Start, Opti-NS

• Kalksalpeter

• Opti-PK

• Opti-NK

• Bladgjødsling



Mineralgjødsel

25-2-6

Næringsstoff Vektprosent
Nitrogen (N) 24,6
som nitrat 10,8
som ammonium 13,8
Fosfor (P) 1,6
Fosfor (P), vannløselig 1,2
Kalium (K) 6,0
Kalsium (Ca) 0,8
Magnesium (Mg) 1,4
Magnesium (Mg), 
vannløselig 

0,8

Svovel (S) 4,0
Svovel (S), vannløselig 3,7
Bor (B) 0,02
Bor (B), vannløselig 0,017
Klor (Cl) 5,7



Høye gjødselpriser

Hva nå?

• Delgjødsle?

• Utnytte husdyrgjødsla fullt ut?

• Tære på fosfor- og kaliumreserver?

• Ikke gjødsle etter teoretisk avlingspotensial?

• Se på alternativ gjødsel? Eks. 
mineralorganisk gjødsel?



http://optimaln.nibio.no/

http://optimaln.nibio.no/


Pause

Anna Katarina Berg og Michael Aamold

Norsk Landbruksrådgiving Øst



Grunnlaget for 
gjødslingsplanen

• Skifter, skiftestørrelse, kart

• Forgrøde, halmbehandling

• Årets vekst, evt.+ gjenlegg

• Forventet avling (sådato)

• Jordprøver, maks 8 år gamle

• Lager av mineralsk og organisk gjødsel



Oppgave: Lage gjødslingsplan for 
Låvejordet

Bakgrunnsinformasjon:

• Årets vekst: Vårhvete

• Avlingsnivå: 550 kg/daa

• Sådato: normal

• Forgrøde: Erter

Jordprøver:

• Mellomleire, Leirinnhold: 25, 

• Moldinnhold: 2,5%

• P-Al: 9

• K-Al: 20, K-HNO3: 160

• Mg-Al: 12,

• Ca-Al: 110







NIBIOs gjødslingshåndbok

Nyttige råd om gjødsling på 
nett

https://www.nibio.no/tema/jord/
gjodslingshandbok

https://www.nibio.no/tema/jord/gjodslingshandbok


Nitrogen

Forgrødeeffekt
(Kg N/daa)

• Korn: 0
• Oljevekster: 1
• Erter: 3

Korreksjon etter moldinnhold



FosforFosfor



Kalium

!

Klikk for å legge til tekst



Fasit:

22-3-10 … eller 20-4-11





Gjødslingsplan Låvejordet



•Viktigste gjødselslag fram til ca. 1950

• Inneholder alle viktige plantenæringsstoffer

•Øker moldinnholdet i jorda

• Skaper mer mikrobiologisk aktivitet i jorda

Husdyrgjødsel – bondens gull?



• Metode – avdamping - tidspunkt – avrenning  

• Liten mengde på stort areal mer verdt enn stor mengde på 
lite areal

Verdien av husdyrgjødsla avhenger av 
hvordan den brukes!



Tabeller - næringsinnhold

Type Tørrstoff, 
%

Fosfor, 
kg/tonn

Kalium Uorganisk 
Nitrogen

Organisk 
nitrogen

Storfe, bløt 8 0,67 3,3 2,3 1,6

Gris, fast 20 2,0 3,0 2,0 4,0

Høns, fast 33 6,0 8,0 5,5 9,0

Avløpsslam 
Bækkelaget

25 3,5 0,5 2,0 2,5

Store forskjeller i husdyrgjødsel, 
anbefaler prøve av egen gjødsel.



Spredeareal 

Dyreslag Antall dyr pr. GDE (uten 
fytase i fôret)

Antall dyr pr. GDE (med
fytase i fôret)

Slaktekyllinger * 1400 1750

Livkyllinger ** 550 690

Slaktegriser * 18 20

Melkekyr 1 -

Krav til spredeareal: 4 daa per gjødseldyrenhet



Gjødselvareforskriften 

• Spredeareal
• Tidspunkt for spredning?
• Krav til lagringskapasitet?
• Bruk av husdyrgjødsel i biogassanlegg

Foto: Anna K. Berg



Hva er biorest

• Biomasse som er avgasset i en biogassreaktor

• Ingen plantenæringsstoffer forsvinner i biogassprosessen

• Uendret mengde nitrogen, men høyere andel ammonium N 
(NH4 )

• Vil gi en bedre virkningsgrad for N enn husdyrgjødsel

• Inneholder ofte lite fosfor, kan suppleres med mineralgjødsel



Spredning av biorest

• Kan spres på våren eller ved begynnende strekning
• Ofte tyntflytende -> godt egnet for slepeslange og stripespreder

Klikk for å legge til tekst



Slamspredning

Alt mottak av slam må godkjennes på 

forhånd av lokale landbruksmyndigheter.



Ulike typer avløpsslam

Stor kalkeffekt!

Kalkstabilisert avløpsslam:

• NRA – Strømmen

• VEAS – Oslo

Utråtnet slam (u/kalk):

• Bækkelaget

• Gardermoen

Maksimal spredemengde:

2 tonn slamtørrstoff/daa pr 10 år



-
Merarbeid ved spredning

Må ha egnet lagringsplass

Lukt

Jordpakking

Risiko for uønska stoffer

-Tungmetaller

-Organiske miljøgifter m.m.

Skal jeg tilføre avløpsslam?

+
Tilfører kalk

Økonomisk gunstig

Tilfører næring (NPK mm.) 
– kan redusere gjødsling

Tilfører org. materiale



Diskuter

• Har du brukt eller vurdert å bruke avløpsslam på din eiendom?

• Hvorfor/hvorfor ikke ?



Kalking



• pH måler surhetsgraden

i jorda

• Lav pH reduserer biologisk 
aktivitet i jorda
oRedusert nedbryting av 

organisk materiale

oMindre mineralisering

• Lav pH reduserer 
avlingspotensialet betydelig

• Både lav og høy pH kan 
resultere i næringsmangel

Lav pHNormal pH

pH 6,2 ---------------------------------------- pH 5,1

Viktigheten av rett pH



pH og tilgjengelighet av plantenæring

79

• pH påvirker hvor mye næring 
som er tilgjengelig for 
plantene

• Mineralene reagerer med 
aluminium og jern når det er 
surt, og kalsium ved for høy 
pH



Kalkbehov

Behov for kalking bestemmes av:

jordart, humusinnhold og kulturvekst

JORDART KALKES TIL 
pH:

Sand 6,0

Siltig sand 6,1

Silt 6,2

Lettleire 6,3

Mellomleire 6,4

Stiv leire 6,5



• Mye av jorda i Norge er sur i fra naturens side

• Bruk av ammoniumholdig mineralgjødsel

• Forsuring rundt rotsonen til plantene av kationer, 
ammonium (NH4+), kalsium (Ca2+) og kalium (K+)

• Nedbryting av organisk materiale

• Utvasking etter nedbør

• Sur nedbør

• Årlig forsuring ved kornproduksjon tilsvarer ca. 20–
30 kg CaO ekvivalenter pr. dekar

Forsuring av jord





For mye kalk kan gi mikronæringsmangel

Subklinisk mangel
symptomer synes ikke
Klinisk mangel
symptomer fullt synlige

Manganmangel i 
havre og bygg





Sink- og manganmangel

• Opptrer oftest på lett jord 
(sand og silt)

• Med høy pH (> 6,4)

• Særlig  på løs og luftig jord

• Kan tilføres gjennom 
bladgjødsel

• Helst før synlige symptomer

• Bladprøver kan avdekke 
næringsmangel før det synes

Sinkmangel i bygg



Hvordan avhjelpe mangel?

Mangan: Bladgjødsling 
(helst før symptomene er synlig!)

Mangansulfat
Mantrac (500 g Mn pr liter) 100-200 ml/daa

Sink: Bladgjødsling
Zintrac (700 g Zn pr liter) 70-100 ml/daa

NB! Rengjøring av siler og dyser etter bruk
Bladanalyser kan gi sikrere råd



Kalktabell
Sammenligning 

Leverandør / kalktype
Pris
pr 

tonn

Kalk-
verdi
1 år/5 

år

Pris pr 
enhet      
kalk-
verdi

**

Kalking med           
200 kg CaO
(rein kalk)
pr dekar.

Pris / kg vare Merknad

Miljøkalk AS

Agri Halvbrent 660 * 56 / 59 11,5 229 kr / 347 kg 20,3 % Mg. ***

Agri Vekst                               616 * 52 / 54 11,6 232 kr / 377 kg

Agri Grov VK 625 * 47 / 54 12,4 247 kr / 396 kg Debiogodkj.  0,2 

% Mg

Agri mel Ha 830 * 41 / 49 18,4 369 kr / 444 kg
Debiogodkj. 1 % 

Mg

Agri Dol 830 * 35 / 48 20,0
400 kr / 482 kg Debiogodkj.11,2

% Mg

Agri Brent (til 

grønnsaker)
2475 96 / 96 25,9

516 kr / 208 kg Pris ved min. 35 

tonn



Koordinatfesting av 
jordprøver

Gir mulighet for 
differensiert kalking

• Optimal pH på hele 
skiftet

• Jevner ut naturlige 
forskjeller



Kilder til informasjon
• Gjødslingshåndbok - Nibio

• Eurofins Norge - Eurofins Norge

• Yara Norge

• Kalk.no – portalen til Franzefoss Minerals, Miljøkalk

• Norsk Landbruksrådgiving Forsiden | NLR Øst

• Landbruksforvaltningen, landbrukskontoret i din 
kommune

• Leverandører

• Slamleverandører: NRV | NRA - Aktuelt (nrva.no)

VEAS

https://www.nibio.no/tjenester/gjodslingshandbok
https://www.eurofins.no/
https://www.yara.no/
https://kalk.no/
https://ost.nlr.no/
http://www.nrva.no/
https://www.veas.nu/
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/go/target/44528/


Helhetstenking

Utfordringen er å kombinere effektiv produksjon med 
miljøhensyn:

- Å få store avlinger av høy kvalitet

- Med minst mulig skade på miljø 


