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Kvælstof og kalium til kartofler på staldgødet og ikke staldgødet jord

I årene 1969-71 er der på Statens forsøgssta-
tion, Tylstrup og udstationeret ved Tylstrup ud-
ført 6 orienterende forsøg til undersøgelse af
virkningen på udbytte og kvalitet ved tilførsel
af staldgødning, kvælstof og kalium til kartof-
ler.

Forsøgene er gennemført som faktorielle for-
søg med 2 sorter, Bintje og Tylva, 0 og 40 tons
staldgødning, 0 og 150 kg K i svovlsur kali og
0, 60 og 120 kg N i svovlsur ammoniak pr. ha.

Forsøgsbetingelser
Jorden er let sandmuld med sandunderlag. Jord-
bundsanalyserne viste som gennemsnit Rt 6.4,
Ft 10.8 og Kt 7.8. 40 tons staldgødning inde-
holdt 234 kg N, 58 kg P og 122 kg K. I 1969
var særlig eftersommeren meget tør, og udbyt-
terne blev små, særlig for den sildige sort Tylva.
1970 gav ret gode og 1971 særdeles gode vækst-
betingelser. Angreb af kartoffelskimmel fik in-
gen væsentlig betydning for udbyttet i de 3 for-
søgsår.

Resultater
Udbytterne i de udstationerede forsøg var no-
genlunde som i forsøgene udført på forsøgs-
stationen, hvorfor resultaterne i det følgende
behandles samlet.

I tabel 1 er anført udbyttetal og pct. tørstof
i gennemsnit for de 6 forsøg. Der er signifikant
merudbytte for tilførsel af staldgødning og for
yderligere 60 kg N, medens udbyttet ikke sti-
ger yderligere ved at gå fra 60 til 120 kg N,
når der også er gødet med 40 t staldgødning.
Der er ikke i disse forsøg noget sikkert mer-
udbytte for tilførsel af 150 kg K, selv på ikke-
staldgødet jord, og da slet ikke for Tylvas ved-
kommende. Årsagen hertil er vel, at kalium-
tallene i forvejen er af passende størrelse. I det
meget tørre år 1969 har Tylva givet meget lave
udbytter i parcellerne med 150 kg N uden stald-
gødning. Der er tydeligt fald i tørstofprocen-
ten ved tilførsel af staldgødning og af kalium.
Det samme gælder ved gødskning med kvæl-
stof, men her er der den forskel, at 120 kg N

Tabel 1. Udbytte af knolde og tørstof samt tør stof procent.
Gennemsnit, 6 forsøg.
Bintje Tylva

Hkg knolde
30-50 Pct Hkg Pct Hkg

lait mm tørstof knolde tørstof tørstof
Tons staldg. 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40

OK 334 402 159 162 23,3 22,0 368 422 27,7 26,0 101,5 109,6
150 K 370 412 155 160 22,7 21,6 357 441 26,7 25,2 95,3 111,1

0 N 299 369 151161 24,122,5 308 384 27,2 26,3 83,8 100,8
60 N 350 425 157 165 23,0 21,6 380 444 27,0 25,7 102,6 114,1

120 N 407 428 163 158 22,2 21,4 399 467 27,3 25,0 108,8 116,1



Tabel 2. Karakterer for spise- og chipskvalitet, Bintje.
Smag Udkogning Mørkfarvning Chipsfarve

Tons staldg. 0 40 0 40 0 40 0 40

OK 8 8 1,1 0,9 2,4 2,5 4,7 5,9
150 K 8 8 1,4 0,7 2,4 2,5 5,9 6,8

ON 8 8 2,0 0,9 2,2 2,4 5,7 6,8
60 N 8 8 0,9 0,9 2,5 2,5 4,8 6,4

120 N 8 8 0,9 0,6 2,6 2,6 5,3 5,9

10 = bedst 10 = mest 10 = mest 10 = helt lys

uden staldgødning til Bintje giver et fald i tør-
stofprocenten på næsten 2, medens Tylva har
ca. ens tørstofprocent ved de 3 N-mængder
uden staldgødning.

For Bintje er anført udbyttet af knolde i
størrelsen 30-50 mm. Tallene viser, at den aller-
væsentligste del af merudbyttet for tilførsel af
kvælstof falder i størrelsen over 50 mm, da
udbyttet af knolde under 30 mm kun er på ca.
6 hkg og næsten ens for alle forsøgsled. I Bintje
er undersøgt gødskningens indflydelse på spise-
og chipskvalitet. Resultaterne heraf ses i tabel 2.

Ved smagsbedømmelsen af kogte kartofler
har man ikke kunnet registrere nogen forskel
på forsøgsleddene, og der er heller ikke megen
forskel i mørkfarvning ved henstand efter kog-
ning. Der er tydelig mindre udkogning ved stig-
ning i N-mængden. Chipsfarven er bedre (ly-
sere) ved 150 kg K, end hvor der ikke er givet
kalium og bedre i den staldgødede end i den
ikke staldgødede afdeling. I begge afdelinger
synes tilførsel af 60 og 120 kg N i svovlsur
ammoniak at give en lille forringelse af chips-
kvaliteten.

Konklusion

Gødskning med 40 tons staldgødning + 60 kg
N i svovlsur ammoniak pr. ha har såvel til den
middeltidlige sort Bintje som til den sildige sort
Tylva givet meget nær maximalt udbytte af

knolde og tørstof, men omtrent samme udbytte
er opnået ved tilførsel af 120 kg N pr. ha uden
staldgødning. Tilførsel af kalium har ikke i
disse forsøg givet noget merudbytte, og der
fandtes ingen vekselvirkning mellem kvælstof
og kalium. Såvel staldgødning som kvælstof og
kalium har sænket tørstofindholdet, kvælstof
dog for Tylvas vedkommende kun på staldgø-
det jord.

Kvalitetsundersøgelserne i Bintje viste, at til-
førsel af kalium kun har haft ringe indflydelse
på smag, udkogning og tilbøjelighed til mørk-
farvning af kogte kartofler, medens stigende
mængder af kvælstof har mindsket tilbøjelig-
heden til udkogning og fremmet mørkfarvnings-
tendensen en smule. Chipskvaliteten forbedre-
des ved kaliumgødskning, og var bedst, hvor
der også var givet staldgødning, medens der
var en tendens til forringelse af kvaliteten ved
stigende N-mængde både i staldgødet og ikke
staldgødet afdeling.

Det understreges, at forsøgene kun er gen-
nemført på finkornet sandjord ved Tylstrup,
men der er nu iværksat mere omfattende forsøg
med kombinationer af kvælstof, kalium, fosfor-
syre og magnesium i varierende mængde og
på flere lokaliteter, men kun på ikke staldgø-
det jord.
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