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Håll koll på nollrutan i höstvete
Håll koll på nollrutan i höstvete – är det bra förutsättningar kan man behöva tänka
över kvävestrategin.

Än så länge har de flesta jordar inte
kunnat ge någon större leverans av
kväve genom mineraliseringen. Men
med värme och kanske lite mer regn
kan det bli ändring. Har man egna
rutor är det bra utgångsläge för att
följa utvecklingen och då gärna i
kombination med rådgivningen t ex
via Yara´s prognosrutor, se www.
yara.se
Men strategierna är i de flesta fall
redan lagda och nu återstår möjligheten att justera sena gödslingarna
som i år kan få lite extra uppmärksamhet. Det har skrivits på olika
ställen att innevarande år liknar
skörd 2015, d v s att en sval vår som
följdes av bra betingelser med stora
skördar men låga proteinhalter.

Bilden visar Reform 170 kg

Försök visar att det går att påverka
skörd och proteinhalt med bra ekonomi ända till blomningen i höstvete, så det finns chans att korrigera
än.
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Så här säger Yara om sena gödslingar
Som visas i diagrammet intill, pågår vetets kväveupptag länge. Mer än hälften av totala behovet är ännu kvar att ta upp. Ca 25 % tas upp efter DC 61 (begynnande blomning). Försök har
visat att det går utmärkt bra att med hög N-effektivitet gödsla fram till blomning, förutsatt
att det inte är för torrt. Om det föreligger behov och om markfukten är tillräcklig ger sent
kväve såväl skördeökning som proteinhaltshöjning.
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På väg att beställa gödning för nästa års odling?
Det blir allt mer fokus på vad hela kedjan kan göra för att minska klimatavtrycket och en
sak man kan ta med sig är beställa BAT-gödning*. Jämförelser visar att man reducerar
odlingens påverkan med 15% i förhållande till gödning som inte är producerad med denna
teknik. Det handlar om hur kvävedelen är producerad med reducering av klimatbelastande gaser*
Vill du kunna odla grynhavre till oss för skörd 2021 så finns BAT-gödning* med som ett av
odlingskraven.

*BAT-gödsel är mineralgödsel som
har tillverkats enligt en metod med
låg klimatpåverkan. Lägsta möjliga
utsläpp av lustgas och energianvändning. Det är idag möjligt att köpa
gödsel som producerats med utsläpp
av högst 4 kg CO2-ekv/kg N på den
svenska marknaden
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