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Gjødselaktuelt

Yara har også blitt direkte rammet 
av konflikten ved at vi har ansat-
te i krigssonen i Ukraina og har 
fått kontoret truffet av et missil 
– heldigvis uten fysiske skader 
blant våre ansatte. I tillegg til den 
umiddelbare faren for liv og helse, 
så har krigen et stort potensial til 
å påvirke vår evne til å produsere 
mat svært negativt.

Store produsenter 
Ukraina er blant verdens største 
kornprodusenter og sammen med 
Russland står de for nesten 30 
prosent av all eksport av hvete og 
bygg, og nesten 20 prosent av all 
mais. Bøndene er nå på vei inn i 
våronna og skal gjennomføre tiltak 
med avgjørende betydning for 
sesongens avlinger. Stridsvogner, 

ødelagte veiforbindelser og driv-
stoffterminaler som står i brann er 
ikke innsatsfaktorer som fremmer 
matproduksjon. Det er liten tvil om 
at det vil bli produsert mye mindre 
mat i Ukraina i år.

Økende priser
Tilsvarende er også Russland en 
svært sentral aktør for verdens mat-
produksjon. I tillegg til å være en 
av verdens største produsenter av 
hvete, er Russland en viktig leve-
randør av råvarer til gjødselbran-
sjen. Sammen med Hviterussland, 
står Russland for 40 prosent av all 
kalium som eksporteres og nesten 
15 prosent av all fosfat. Tar vi med 

Vi er alle sterkt preget av 
krigshandlingene som nå ut-
spiller seg i Ukraina. 

at de i tillegg produserer 20 prosent 
av all ammoniakk som handles glo-
balt, representerer Russland om lag 
25 prosent av Europas forsyning 
av de tre hovednæringsstoffene N, 
P og K. På kort sikt eksisterer det 
ikke tilstrekkelig med alternativer. 
Summen av høy etterspørsel, be-
grenset tilbud og svært høye kost-
nader er årsaken til at prisene har 
fortsatt å øke. Begrenset tilgang på 
mat og gjødsel vil først og fremst 
ramme regioner som fra før har det 
svært vanskelig. Afrika og deler av 
Asia vil igjen bli rammet hardt.

Trenger tydelige signaler 
Det viktigste Norge og norsk land-

bruk kan gjøre denne sesongen, er 
å produsere så mye vi kan på vårt 
begrensede ressursgrunnlag. Det er 
lettere sagt enn gjort når kostnads-
nivået er på sitt høyeste noensin-
ne, spesielt for gjødsel, drivstoff 
og strøm. Norske bønder trenger 
tydelige signaler nå slik at avlingene 
både av hvete, gras og andre vekst-
er blir så høye som mulig – både i 
volum og kvalitet.

Krevende
Fremover er det hele svært uover-
siktlig. Det er utfordringer med å 
skaffe de råvarene som behøves 
for gjødselproduksjon, og samtidig 
kan vi forvente høye energipriser. 

Fra dagens prisnivå kan det likevel 
enten gå videre opp eller det kan 
gå ned. Alt avhenger av hvordan 
situasjonen utvikler seg. Yara skal 
uansett gjøre det som står i vår 
makt for å sikre tilgang på plante- 
næring både gjennom denne og 
kommende vekstsesonger. 

God våronn.

Skrevet 17. mars 2022

Det viktigste Norge og norsk landbruk kan 
gjøre denne sesongen er å produsere så mye vi 
kan på vårt begrensede ressursgrunnlag.
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Økende import
Norge er på grunn av vårt klima 
først og fremst et fôrproduserende 
land. Vi regner med at ca. 85 pro-
sent av norsk planteproduksjon går 
til fôr. I 2019 var samlet fôrtilgang 
i norsk husdyrproduksjon på 4,64 
milliarder FEm, drøyt 57 prosent 
av dette var hjemmeprodusert fôr 
på gårdsnivå, mens drøye 42 pro-
sent var innkjøpt kraftfôr. Det mes-
te av norsk kornproduksjon brukes 
som råvare i kraftfôr, og de ti siste 
årene har 80-90 prosent av alt 
norsk korn vært fôrkorn. Kraftfôret 
består av cirka 60 prosent norske 
råvarer, mens importerte råvarer 
da utgjør de resterende cirka 40 
prosent. Kraftfôrråvarene som ble 
importert i 2020 omfattet protein, 
karbohydrater og fett. Importen av 
proteinråvarer til kraftfôr har mer 

enn doblet seg de siste 20 årene, 
og kun 5 prosent av proteinet i 
kraftfôret er nå produsert i Norge. 
Det har dessuten vært en økning i 
importen av karbohydratråvarer de 
siste 12 årene. Selv etter svært gode 
norske kornår som 2019 og 2020, 
er importen på et høyere nivå nå 
enn i starten av perioden.   
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Landbruk over hele landet
Av den totale kraftfôrmengden på 
2 millioner tonn, går 50 prosent 
til drøvtyggere. Norske kyr spiser 
faktisk 60-65 prosent av det norske 
fôrkornet årlig. Kanaliserings- 
politikken er derfor helt avgjørende 
hvis vi ønsker økt norsk selvfor-
syning. Ut fra Yaras vurdering 
avhenger norsk selvforsyning av at 

vi klarer å opprettholde en variert 
bruksstruktur over hele landet. Ikke 
minst er det viktig at vi klarer å ta 
vare på landbruket på Vestlandet 
og Møre og Romsdal som produ-
serer 20-25 prosent av all melk og 
storfékjøtt på nasjonalt nivå.

Hvorfor faller norskandelen?
Norskandelen i fôrrasjonen varierer 
mellom dyreslagene. Til drøvtyg-
gere er norskandelen i den totale 
fôrrasjonen 82 prosent i melke-
produksjonen og helt opp mot 
97 prosent til ammeku. For svin 
er norskandelen 71 prosent. Den 
laveste norskandelen finner vi i 
produksjon av slaktekylling (40 
prosent) og egg (54 prosent).
Følgende utviklingstrekk reduserer 
norskandelen i fôret:
 Forbruk og produksjon av kjøtt 

 fra kraftfôrbasert husdyrhold og 
 egg øker. 
 For grovfôrbasert husdyrhold 

 er kraftfôrandelen økende, særlig 
 i melkeproduksjon. 
 Forbud mot bruk av kjøttbein-

 mjøl i kraftfôret fra 2003 inne-
 bar at importen av proteinrå-
 varer økte markant.
 
Selvforsyningsgraden påvirkes 
også av andre langvarige trender:
 Kornarealet synker, mens 

 totalproduksjonen av kraftfôr 
 er tilnærmet uendret. Dette gir 
 et stadig større gap mellom 
 norsk kornproduksjon og kraft-
 fôrvolum.
 Grasarealet i kornområdene øker 

 blant annet som følge av større 
 produksjon av storfékjøtt i korn-
 områdene. 

HØSTSÅDDE VEKSTER har stort avlingspotensial, men de forutsetter god etablering om høsten for å overleve 
gjennm en tøff vinter.

 I grasområdene går arealer ut av 
 drift, og grasavlingene er gjen-
 nomgående lave i mange områ-
 der.

Økt produksjon av 
proteinvekster
De seneste årene har det blitt mer 
fokus på produksjon av protein-
vekster i Norge. Men dyrking av 
proteinvekster vil måtte foregå i de 
områdene og på de arealene som i 
dag også gir de beste kornavling- 
ene. Effekten av en omlegging til 
mer proteinvekster med formål 
å øke norskandelen av protein i 
kraftfôret, vil dermed samtidig 
trolig redusere tilgangen på norsk-
produserte karbohydrater i form av 
korn. NIBIO gjorde en utredning 
i 2020, der konklusjonen var at 
hvis man maksimerer arealet med 

Fôringredienser til kraftfôr Egenprodusert Importert Sum

Protein 23 497 408 669 432 166

Karbohydrater  1 133 085 309 584 1 442 669

Fett 27 273 21 120 48 394

Vitaminer 47 475 44 974 92 449

Sum 1 231 330 784 347 2 015 677

% 61 % 39 % 100 %

Anders Rognlien

I de tre siste utgavene av Gjødselaktuelt har vi fokusert på 
matsikkerhet og selvforsyning. Uroen i verdensmarkedene gjør 
at stadig flere forstår viktigheten av norsk matproduksjon, og 
betydningen av norsk selvforsyning blir stadig mer åpenbar. 

– Viktigere enn
noen gang

Norsk matproduksjon:
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Vi etterlyser derfor at forsknings-
miljøer og forvaltning i større grad 
må vurdere konsekvensene for 
norsk matproduksjon når tiltak 
for å redusere miljøeffekter fra 
landbruket foreslås. Vi behøver en 
helhetlig tilnærming til norsk mat-
produksjon, slik at vi øker matpro-
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erter, oljevekster og åkerbønner, 
vil proteinproduksjonen kunne 
økes fra 112 000 tonn til 122 000 
tonn. Dette er et relativt beskjedent 
bidrag da proteinbehovet i norsk 
kraftfôr er på cirka 450 000 tonn.

Mer og bedre grovfôr er 
nøkkelen til økt selvforsyning
En betydelig økt norskandel og 
selvforsyningsgrad kan derfor kun 
skje ved å forbedre grovfôret. Bedre 
grovfôrdyrking vil redusere behovet 
for importert protein. Tidligere høs-
ting av graset og sterkere gjødsling 
øker innholdet av råprotein som 
delvis kan erstatte importert prote-
inråvare i kraftfôr. I deler av landet 
vil dette legge til rette for å gå over 
fra to til tre høstinger per vekst-
sesong. Endret klima, med stadig 
tidligere våronnstart i mange områ-

der, forsterker denne utviklingen. I 
melkeproduksjonen kan avdråtten 
opprettholdes med noe høyere 
grovfôrandel dersom en lykkes med 
å forbedre grovfôrkvaliteten.

Økt norsk selvforsyning
I skrivende stund er verdensmar-
kedsprisen på mathvete høyere enn 
den norske. Ustabiliteten i mar-
kedene innebærer at vi antagelig 

DYRKET MARK er en begrenset ressurs i Norge, og vi er et av landene i Europa med minst dyrket areal tilgjengelig.

ikke vil kunne importere matkorn, 
andre matvarer og fôrmidler til de 
gunstige prisene vi har vært vant til. 
Styrket matsikkerhet og økt selvfor-
syning vil stå i fokus fremover.

duksjonen og opprettholder driften 
av landbruksarealene i størst mulig 
grad. Det holder ikke lenger med 
en ensidig tilnærming til miljøtil-
tak, hvis tiltakene som iverksettes 
samtidig fører til at vi blir enda mer 
avhengig av mat- og fôrimport enn 
det vi allerede er.  Det er lett å be-
regne og gjøre tiltak som begrenser 
bruken av innsatsfaktorer og redu-
serer klimaavtrykket nasjonalt. Pro-
blemet er at denne type «gevinster» 
får motsatt fortegn i andre deler av 
verden, ettersom maten uansett må 
produseres. Kun strategier som er 
vinn-vinn for produksjon og miljø 
er reelt bærekraftige.

Kilder:
Landbruksøkonomisk analyse, 
Rustad, NIBIO.
Bruk av norske fôrressurser, 
Landbruksdirektoratet.
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HUSDYRHOLDET PÅ JÆREN er viktig for norsk matforsyning.
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SELVFORSYNINGSGRADEN er 
synkende de siste årene.

GRUNNET TØRKEÅRET i 2018, var kun 22 % av kornproduktene som forbrukes i Norge 
norskprodusert i 2019. Andelen er da halvert siden 2004.

  Kornprodukter      Poteter      Grønnsaker      Frukt og bær

22

6

79

9
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Spørsmålet er om kornbonden 
skal gjøre noe annerledes enn før. 
Svaret er ja, alle kan bli bedre. Det 
handler ikke bare om gjødsling, et 
bra resultat handler om hele pakka 
av gode tiltak fra planleggingsfasen 
til kornet er levert.

Forutsetningene varierer 
og er delvis ukjente
Gjødselregningene foran denne  
sesongen ble veldig forskjellige 
avhengig av innkjøpstidspunkt.  
Alle fikk et ekstra tilskudd i februar 
fra myndighetene. Dette kompen-
serte prisøkningen for de med tidlig 
gjødselkjøp, men dessverre i liten 
grad for de som kjøpte seinere.  
Nå handler det uansett om å benyt-
te gjødsla mest mulig optimalt. 

Og noen helt avgjørende faktorer er 

pr. nå ukjente. Hvordan blir vekst-
forholdene og hva blir kornprisene 
for avlingene i 2022? 

En god start legger  
grunnlaget
Det kan gjøres kompliserte be-
regninger for hvordan optimalt 
gjødslingsnivå endrer seg ved ulike 
nivåer for gjødsel- og kornpris. 
Men konklusjonen er uansett: Gi 
tilstrekkelig grunngjødsling til at 
åkeren får en god start. 

I høstkorn er åkerens tilstand etter 
vinteren avgjørende for første 
gjødsling. Passende tetthet er 600-
800 levende skudd pr. kvadratmeter 
ved vekststart, og da er anbefaling- 
en 8-9 kg N pr. dekar med en 
YaraMila® Fullgjødsel®. Ved tynn-
ere åker kan man gradvis øke 

gjødslinga ved vekststart til 10-11 
kg N pr. dekar for å stimulere til 
vårbusking. Og med en åker som 
er tettere enn nødvendig, kan man 
redusere til så lite som 6 kg N pr. 
dekar når det er alt for tett og frodig. 

Til vårkornet bør du ikke starte med 
en lavere vårgjødsling enn 8-10 kg 
N pr. dekar med en YaraMila 
Fullgjødsel. Deretter kan du supplere 
med delgjødsling ved vekststadier 
som gir god avlings- og kvalitetsre-
spons.

Eventuelle tilpasninger grunnet 
prissituasjonen bør altså vente til 
delgjødsling. Da kjenner du vekst-
forholdene i første del av vekst- 
sesongen, har en anelse om avlings-
utsiktene, og kjenner etter hvert til 
hva kornprisene blir. Og med presi-

sjonsverktøy kan du også prioritere 
gjødsel til de områdene av jordet 
som gir best respons og spare gjød-
sel på områder som er godt forsynt.

Ikke la vinninga gå 
i spredninga
I 2022 er argumentene for delt 
gjødsling enda tydeligere enn 
tidligere. I høstkorn og vårhvete 
har delt gjødsling vært standard i 
30 år. Nå handler det om at denne 
strategien blir mer utbredt også i 
bygg og havre.

Delgjødsling er enkelt å gjennom-
føre, likevel må det planlegges. 
Mange som tidligere har gitt all 
gjødsel ved såing, vil denne sesong- 
en ha en plan om delgjødsling. Gjør 
nødvendige forberedelser i tide 
slik at det ikke ender opp med at 
planen aldri blir gjennomført. Det 
er viktig å huske at riktig delgjøds-
lingstidspunkt avhenger av åkerens 
utviklingsstadium, og ikke dato. 
Bygg og havre gir best respons 
på tidlig delgjødsling, oftest ved 
busking/tidlig stråstrekning. Åke-

GODT RESULTAT handler om gode tiltak fra planleggingsfasen til kornet er levert.

ren kan utvikle seg raskt og du må 
være klar til å gjødsle når riktig 
tidspunkt er der. 

Gjødselspredere som kanskje ikke 
er brukt på noen år, må tas fram i 
god tid. Disse trenger ekstra etter-
syn og vedlikehold, og det er behov 
for å bruke tid på riktig innstilling. 
Ved feil innstilling og/eller bruk, 
kaster du bort gjødsel og dermed 
penger. Om tilstanden på sprederen 
er tvilsom, kan det være klart mer 
lønnsomt å leie inn noen til å utføre 
delgjødslingen.

Muligheter for å spare 
kostnader?
Vi har sett nærmere på noen spørs-
mål som korndyrkere stiller foran 
denne sesongen.

– Konklusjonen er uansett: 
Gi åkeren en god start!

Råd til kornbonden – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2022Råd til kornbonden – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2022

Bernt Hoel

Det kan være fristende å redusere gjødselmengdene for 
å spare kostnader. Men er det lurt? Hva skjer da med 
inntektene? For å gi god avling og kvalitet trenger kornet 
riktig gjødsling også i 2022.

Gode tiltak for 
godt resultat

Råd til kornbonden:
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det du har spart i gjødselkostnader 
er kanskje 50 kr pr. dekar (gjødsel-
pris februar 2022). Hva som blir 
forskjellen på mat- og fôrkvalitet 
i kommende sesong er i skrivende 
stund ukjent.

– Er det lønnsomt å variere 
gjødslinga innenfor skiftet?
Det er et klart gevinstpotensial 
knytta til å omfordele N-gjødsel fra 
deler av jordet som er godt forsynt 
til deler av jordet som gir større 
respons på tilført gjødsel. Variert 
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– Hvor lavt kan jeg gå 
i grunngjødslinga ved 
såing av vårkorn?

Vi anbefaler ikke å gå lavere enn 
8 kg N pr. dekar med en Yara-
Mila Fullgjødsel ved såing. Svak 
grunngjødsling ble prøvd i bygg 
og havre i forsøk på begynnel-
sen av 2000-tallet. Ved veldig lav 
grunngjødsling (5 kg N pr. dekar i 
YaraMila Fullgjødsel), måtte neste 
gjødsling utføres ved 3-bladstadiet 
for å opprettholde avlingsnivået. 
Og dette var i sesonger med nedbør 
til gunstig tid etter denne tidlige 
delgjødslingen. I en sesong med en 
tørkeperiode på denne tida, kan 
gjødsel bli liggende utilgjengelig, 
mens åkeren utvikler seg forbi 
vekststadier der denne gjødsla 
behøves. 

– Kan jeg gjødsle under-
optimalt med fosfor?

Tilstrekkelig med fosfor er avgjør- 
ende for et godt resultat. Fosfor 
beveger seg veldig sakte i jord og er 
avhengig av at planterøttene finner 
fosforet. Særlig er dette en utford- 
ring tidlig i sesongen da det er lite 
rotmasse og lav jordtemperatur, og 
generelt dersom dårlig jordstruktur 
begrenser rotveksten.
Straffen for underoptimal fosfor-
gjødsling er derfor årsavhengig. 
Ved en kald sesongstart risikerer du 
avlingstap, også på jord med bra 
fosfortilstand, dersom du holder 
igjen for mye på P-gjødslinga. Vår-
korn er mer sårbart enn høstkorn, 
høstkornet etablerer raskere et 
rotsystem som mer effektivt finner 
fosfor. Risikoen ved å velge en 

P-fattig Fullgjødsel ved første gjøds-
ling til høstkornet, er derfor mindre 
enn i vårkornet. 
Bladgjødsling med YaraVita®  
Solatrel® kan supplere fosfor, men 
det er ikke et tiltak som erstatter 
radgjødslet fosfor ved såing av vår-
korn. Ved forhold som begrenser 
fosforopptaket, gir det imidlertid 
gode resultater, noe en har sett i 
forsøksfelt på Blæstad hos NLR 
Innlandet. Se egen artikkel om 
YaraVita, side 22.
Konsekvensene ved undergjødsling 
gjelder ikke bare fosfor. Ved mang- 
elfull tilgang til andre næringsstoff 
generelt, utnyttes ikke nitrogenet 
optimalt og avlingene reduseres.

– Skal jeg droppe planen om 
matkvalitet i hvete?
Ved dyrking av hvete til mat er  

EN GOD START LEGGER GRUNNLAGET: Gi tilstrekkelig grunngjødsling til at avlingspotensialet ivaretas.

proteininnholdet avgjørende. 
Dersom redusert gjødsling gir 
proteininnhold under matgrensa, 
har det sterk negativ effekt på 
avlingsverdien. En reduksjon av 
N-gjødslinga med 2 kg N pr. dekar 
ved aksskyting kan fort redusere 
proteininnholdet i avlinga med 1 
prosentenhet. Forskjellen på mat- 
og fôrkvalitet har tidligere vært 
minst 50 øre pr. kg korn. Ved ei 
avling på 600 kg pr. dekar betyr 
dette 300 kr pr. dekar tapt inntekt 
om proteininnholdet er for lavt. Og 

tildeling i tråd med behovet på 
ulike deler av skiftet kan du opp-
nå ved å benytte Yara sine gode 
presisjonsverktøy (les mer om dette 
på side 26). 

Oppsummering
Ved høy gjødselpris kan det være 
fristende å undergjødsle. Det er 
imidlertid nesten alltid mer lønn-
somt å tilføre de mengder som 
trengs for å utnytte potensialet i 
åkeren. Optimal gjødsling er mye 
mer sammensatt enn å velge billig-
ste gjødseltype og gjødslingsstra-
tegi. Vi anbefaler å starte med en 
normal og riktig vårgjødsling som 
ivaretar potensialet, for deretter å 
gjøre gode tilpasninger ved del-
gjødsling senere i vekstsesongen.

– Optimal gjødsling er 
mye mer sammensatt enn å 
velge billigste gjødseltype 
og gjødslingsstrategi.

PRESISJON: Rett innstilling og bruk av sprederen er avgjørende for et godt resultat.
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Helt sentralt er det uansett for gras-
dyrkere å sikre tilstrekkelig med 
fôr til kommende vinter. Har man 
fjøset fullt av dyr, er det absolutt 
ikke ønskelig å gå høsten og vin-
teren i møte med lite fôr på lager. 
Alle husker bekymringene vinteren 
2018/19 og ønsker ikke å oppleve 
fôrknipe på nytt. Det signaliseres 
allerede fra kraftfôrbransjen at også 
importerte fôrvarer vil stige i pris, 
så det gjelder å høste tilstrekkelig 
med godt grovfôr til en akseptabel 
kostnad.

Differensiert dyrking 
Den beste strategien er å finne kost-
nadseffektive dyrkingstiltak uten å 
tape avling. Høye avlingsnivåer bi-
drar til lave produksjonskostnader 
per fôrenhet, så store grasavlinger 
er en viktig forutsetning for å hente 
ut rimelig grovfôr. Kutter du ned på 
intensiteten i dyrkingen og samtidig 
taper avling, risikerer du at produk-
sjonskostnadene faktisk øker per 
fôrenhet selv om du egentlig prøver 
å kutte kostnader. Mer differensiert 
dyrking kan være en klok tilnær-

ming. Sats maksimalt på skiftene 
du vet har høyt avlingspotensial, og 
reduser heller innsatsen på skifter 
med lavt avlingspotensial og lange 
transportavstander. 

Sats på førsteslåtten 
Spesielt viktig er det å velge rett 
dyrkingsstrategi ved sesongstart, 
fordi førsteslåtten som regel gir mest 
fôr. Redusert dyrkingsintensitet 
om våren vil ofte gi både reduserte 
avlingsnivåer og lavt proteininn-
hold. Tapt avling på førsteslåtten 
er dessuten vanskelig å kompensere 
for i ettertid, siden førsteslåtten ofte 
utgjør 40-45 % av totalavlingen. 
Det er derfor en bedre strategi å 
kutte produksjonskostnader gjen-
nom å høste førsteslåtten på opti-
malt utviklingsstadium. Tidlig slått 
på forsommeren gir gode vilkår 

for fortørking og bidrar til mange 
fôrenheter i hver ball, og dermed 
lave høstekostnader. En vellykket 
innhøsting senker produksjonskost-
nadene på grovfôret og hjelper deg 
til godt fôringsresultat i fjøset.  

Jevnere kvalitet 
Samtidig vil en tidlig førsteslått 
kunne bidra til tre jevnere slåtter. 
Spesielt 3. slåtten blir som regel 
bedre, siden man da kan få høstet 
denne litt tidligere på høsten. Bruk 
rådene fra rådgivere aktivt gjennom 
sommeren angående varmesummer 
og høstetidsprognoser, fordi flere 
jevne slåtter vil gi deg et bedre 
grovfôr med mindre kvalitetsvaria-
sjon. Det er viktig å holde oversikt 
over avlingene gjennom sesongen, 
da kan du korrigere og tilpasse  
dyrkingsintensiteten i siste halv-

del av sesongen. Først når du har 
høstet tilstrekkelig med fôr, bør du 
redusere gjødselstyrke eller eventu-
elt la dyrene beite ned skifter for å 
spare dyrkings- og høstingsutgifter.

Én krone pr. fôrenhet 
Kostnadseffektive dyrkingstil-
tak som gir avlingsøkning, er 
den smarte strategien for å høste 
grovfôr til akseptable kostnader i 
kommende vekstsesong. Poenget er 
at økt grasavling gjennom smarte 
dyrkings- og høstingsvalg vil høstes 

rimelig, fordi man uansett skal 
drifte arealet. De ekstra kostnad- 
ene består først og fremst av litt 
mer plast, nett, ensileringsmidler 
og transport, mens meravlingen 
da ofte kan leveres ved fjøsdøra så 
billig som til én krone per fôrenhet.

FØRSTESLÅTTEN bør tas på optimalt tidspunkt! Tidlig slått gras og god fortørk vil gi mer fôr i hver rundball.

Anders Rognlien

Årets vekstsesong byr på krevende utfordringer og etablerte 
dyrkingstiltak må revurderes i lys av økte priser på en rekke 
innsatsfaktorer. 

Smarte strategier som 
gir avlingsøkning

– Prioriter førsteslåtten, 
høye avlinger av god kvalitet 
er fremdeles lønnsomt.

– Tenk helhetlig, konsekvenser 
av dyrkingsvalg må vurderes helt 
frem til fôrplanlegging.

INNHØSTING
Du bør sette et mål om 200-250 
fôrenheter i hver rundball.

Råd til grasbonden: 
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For å belyse mulige dyrkingstiltak, har vi kontaktet rådgivere 
fra ulike deler av landet for å høre deres beste tips om tiltak 
bonden kan gjøre for å hente ut ekstra fôrenheter på arealene 
de skal dyrke i 2022.

RÅDGIVERNES EGNE TIPS:

– 7 % avlingsøkning ved tidlig 
gjødsling av enga
– I vårt område understreker vi 
at gjødsla må ut tidlig om våren. 
Vi ser ofte at tidspunkt for første 
gjødsling varierer fra mars til mai. 
Her bør vi bli flinkere, ettersom 
nye forsøk fra NIBIO viser opp 
mot 7 % avlingsøkning ved tidlig 
gjødsling av enga. Dette er et enkelt 
dyrkingstiltak som gir god avlings-
respons og som er kostnads-
effektivt. 

– Spre husdyrmøkk under 
gunstige værforhold
– Når man uansett skal kjøre ut 
husdyrgjødsel, må denne utnyttes 
optimalt. Det betyr å spre husdyr-
møkk under gunstige værforhold 
slik at nitrogentapet blir minst 
mulig. I åpenåker bør man veksle 
mellom spredning og harving for 
å sikre rask nedmolding. Dette 
er spesielt viktig der man bruker 
biorest som inneholder mye flyktig 
ammonium-nitrogen. 

– I mitt område burde flere 
bruke ensileringsmidler
– I Nord-Norge er det ofte vanske-
lige innhøstingsforhold og derfor er 
ensileringsmidler spesielt viktig hos 
oss. Det hjelper ikke å produsere 
mye gras, hvis man ikke tar vare 
på fôret man høster. I mitt område 
burde flere bruke ensileringsmidler, 
siden fôrprøver ofte indikerer at en-
sileringsprosessen ikke er optimal. 
Redusert smakelighet og unødven-
dig proteinnedbrytning i grovfôret, 
vil gi dårligere fôrutnyttelse neste 
vinter.

– Isåing av toårig raigras i 
eng kan være et smart grep
– Isåing av toårig raigras i eng 
kan være et smart grep for å øke 
avlinga. Dette tiltaket forutsetter 
ung eng, slik at grasdekket ikke er 
for tykt. Husk at frøet må få god 
jordkontakt for at isåing skal lyk-
kes. Du må derfor så tidligst mulig 
om våren, helst før enga er i vekst, 
ellers risikerer du at raigraset ikke 
klarer å etablere seg. 

– Det er ikke alltid den eldste 
enga som er den dårligste
– Jeg anbefaler en skiftevandring på 
våren for å vurdere hvilke skifter 
som bør pløyes opp. Det er ikke 
alltid den eldste enga som er den 
dårligste. Har du god oversikt over 
avlingsnivået på skiftene året før, er 
dette nyttig informasjon når man 
vurderer hvilke skifter som bør 
fornyes. For å få til gode gjenlegg 
bør man alltid sjekke kalktilstand 
før såing, samt være påpasselig med 
riktig sådybde. Dessuten bør gjen-
leggene alltid sprøytes om våren, 
for å bekjempe frøugraset.

– Lite hensiktsmessig å 
gjødsle alle skifter likt
– Unngå «flat» gjødsling. Det er 
vanligvis stor variasjon i avlings-
potensial på forskjellige skifter. 
Det er derfor lite hensiktsmessig å 
gjødsle alle skifter likt, altså med 
samme gjødselmengde pr. dekar. 
Få oversikt over hvilke skifter som 
har størst potensial og prioriter 
gjødsla der. Flytt gjødsel fra skifter 
som produserer dårlig, det er mer 
lønnsomt å satse hardere på skifter 
som kan gi god avling, og bruke 
en større andel av innsatsfaktorene 
der.

ELIN HALVORSEN SIKKELAND, 
NLR TRØNDELAG

INGVILD LAUVLAND HØIE, 
NLR NORD NORGE

MAREN HOLTE, 
NLR ØST

BÅRD GJELLESTAD, 
NLR ROGALAND

FRANZ ANDERS BAKKEN, 
NLR INNLANDET
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Planen baseres på gjødslingsnorm- 
ene til potet med korrigeringer 
for en rekke faktorer. Gjødsel er 
sammen med settepotetene de 
dyreste årlige innsatsfaktorene i 
potetproduksjonen, og derfor til-
strebes det en best mulig utnyttelse 
av gjødsla. 

NIBIO Apelsvoll har igjennom et 
samarbeidsprosjekt med Yara og 
Norsk Landbruksrådgiving utført 
gjødslingsforsøk. I 2019-21 ble det 
anlagt en forsøksserie som hadde til 
hensikt å belyse effekten av  
YaraVita® SOLATREL® bladgjøds-
ling og OPTI-START™ 12-23-0 
startgjødsling ved to ulike nitrogen-
nivåer. Feltene ble anlagt i sortene 
Innovator (NLR Viken - Kvelde), 
Lady Claire (NLR Øst - Maarud), 
Nansen (NIBIO - Apelsvoll) og 

Taurus (NLR Trøndelag - Stjørdal).  
Forsøksplanen bestod av 6 ulike 
ledd, der tre ledd fikk 14 kg nitro-
gen pr. dekar (16 kg N i Innovator) 
og tre ledd fikk 20 kg nitrogen pr. 
dekar totalt gjennom hele vekst-
sesongen. OPTI-START 12-23-0 
ble tilført ved setting og YaraVita 
Solatrel ble gitt i tillegg på to ledd. 
Se tabell 1. 

Innovator i Vestfold/Kvelde
I middel for tre år ga 16 kg N pr. 
dekar sammen med startgjødsel 
samme avling som ledda som fikk 
20 kg N pr. dekar. Tørrstoffinn-
holdet ble lite påvirket av de ulike 
gjødslingene. Startgjødsling ga 
raskere oppspiring ved begge N-ni-
våer. I 2019 var det positiv effekt 
av YaraVita Solatrel ved 20 kg N 

Per J. Møllerhagen, NIBIO Apelsvoll

Målet for all potetgjødsling er å oppnå maksimal kvalitetsavling 
med minst mulig tap av næringsstoffer. Utarbeidelse av en 
fornuftig og realistisk gjødslingsplan er viktig for å minimere 
tap av næringsstoffer. 

Slik gjødsler du 
optimalt til potet

Råd til potetbonden:
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TABELL 1: Forsøksplan i forsøksserien med OPTI-START™ 12-23-0, YaraVita Solatrel og to nitrogennivåer.

Vår Tillegg, 25 dager 
etter spiring

Tillegg, 39 dager 
etter spiring

Ca. 10 cm ris 
+ 14 dager senere

Nitrogen totalt, 
kg/daa

Fosfor totalt,
kg/daa

Ledd 1
89 kg FULLGJØDSEL 12-4-18 
+ 4,4 kg OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)

20 kg 
FULLGJØDSEL 
12-4-18

14 4,4

Ledd 2
89 kg FULLGJØDSEL 12-4-18 
+ 10 kg OPTI-START 12-23-0

20 kg 
FULLGJØDSEL 
12-4-18

14 6,7

Ledd 3
89 kg FULLGJØDSEL 12-4-18 
+ 10 kg OPTI-START 12-23-0
+ YaraVita Solatrel

20 kg 
FULLGJØDSEL 
12-4-18

1 l Solatrel x 2 14 7,0

Ledd 4
89 kg FULLGJØDSEL 12-4-18 
+ 17 kg OPTI-NS 27-0-0 (4S)

20 kg 
FULLGJØDSEL 
12-4-18

17 kg NITRABOR 20 4,4

Ledd 5
89 kg FULLGJØDSEL 12-4-18 
+ 10 kg OPTI-START 12-23-0 
+ 12 kg OPTI-NS 27-0-0 (4S)

20 kg 
FULLGJØDSEL 
12-4-18

17 kg NITRABOR 20 6,7

Ledd 6
89 kg FULLGJØDSEL 12-4-18 
+ 10 kg OPTI-START 12-23-0
+ YaraVita Solatrel

20 kg 
FULLGJØDSEL 
12-4-18

17 kg NITRABOR 1 l Solatrel x 2 20 7,0

-nivået. I 2019 ga OPTI-START 
12-23-0 en bedre frityrkvalitet. Se 
figur 1.

Taurus i Trøndelag/Stjørdal 
I middel for 2020-21 ga start- 
gjødsla meravling på 700 kg ved 

MIDDEL FOR 2019-21 NLR VIKEN/KVELDE. INNOVATOR
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FIGUR 1      tot avling, kg/daa      avling >60 mm, kg daa   OS = OPTI-START

MIDDEL FOR 2020-21 NLR TRØNDELAG/STJØRDAL. TAURUS
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FIGUR 2      tot avling, kg/daa      avling >40 mm, kg daa    OS = OPTI-START

14 kg N pr. dekar og ca. 400 kg 
pr. dekar ved 20 kg N pr. dekar. 
Tørrstoffinnholdet, som i utgangs-
punktet er høyt i frityrsorten, ble 
redusert med ca. 1 prosentenhet 
ved den høyeste N-gjødslinga.  
Behandling med YaraVita Solatrel 

ga ikke utslag i Taurus. Startgjøds-
linga påvirket ikke oppspirings- 
hastigheten. Se figur 2.

Lady Claire i Hedmark/
Sør-Odal
I middel for tre år ga bruk av 
startgjødsel en svak avlingsøkning 
ved begge N-nivåer, mens Sola-
trel-behandling ga en avlingsøkning 
på ca. 100 kg pr. dekar ved 20 kg 
N pr. dekar. Tørrstoffinnholdet ble 
redusert med snaut 0,5 prosent- 
enheter ved det høyeste N-nivået. 
Meget bra stekefarge, og den ble 
ikke påvirket av gjødslingleddene. 
Det var en tendens til noe seine-
re modning av riset ved sterkeste 
gjødsling. Lady Claire spirte også 
raskere ved bruk av OPTI-START 
12-23-0 (20 kg N i 2019 og ved 14 
kg N i 2021). Se figur 3.
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MIDDEL FOR 2019-21 NLR ØST/MAARUD. L. CLAIRE
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FIGUR 3      tot avling, kg/daa      avling >40 mm, kg daa   OS = OPTI-START

MIDDEL FOR 2019-21. NIBIO APELSVOLL. NANSEN
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FIGUR 4      tot avling, kg/daa      avling >40 mm, kg daa   OS = OPTI-START

Nansen i Oppland/
NIBIO-Apelsvoll
Nansen responderte godt på start-
gjødsling ved 14 kg N pr. dekar og 
på en økning av N-gjødslinga til 20 
kg N pr. dekar. Tørrstoffinnhold- 
et ble i snitt redusert med ca. 0,4 
prosentenheter ved den sterkeste 
gjødslinga. OPTI-START 12-23-0 
virket gunstig på oppspiringshastig-
heten ved 20 kg N i 2021. Det var 
utslag på Solatrel-behandlinga ved 
14 kg N i 2020. Det var en svak 
tendens til noe mer bløtkokt kon-
sistens ved sterkeste N-gjødsling. Se 
figur 4.

Konklusjon
Forsøkene har vist at OPTI-START 
12-23-0 i et delgjødslingsopplegg 
med 14 kg N pr. dekar oftest ga 
like bra avling som 20 kg N pr. 
dekar uten tilførsel av startgjøds-
ling. Dette betyr at det er riktigere å 
styrke fosforgjødslinga ved hjelp av 
startgjødsling enn å ukritisk øke ni-
trogengjødslinga. I flere tilfeller ga 

OPTI-START 12-23-0 en raskere 
oppspiring og avmodning. Frityr-
sortene Innovator og Lady Claire 
fikk ikke svekket sin lyse stekefarge 
ved økning av N-mengdene. Taurus 
derimot fikk utsatt modning ved 20 
kg N pr. dekar og tendens til dår-
ligere stekefarge i 2021. YaraVita 
Solatrel hadde positiv effekt i noen 
av feltene, og kan anbefales som 
en «avlingssikrer». Planteanalyser 
(Megalab™ og LAQUAtwin) gir 
mulighet for å målstyre gjødslinga 
slik at en får korrigert næringstil-
førselen før mangelsymtomer blir 
synlige og avlingsreduserende. 

Faktorer som god agronomi, rett innsats 
til rett tid basert på kunnskap og doku-
menterte forsøksresultater, er viktigere 
enn noensinne nå som vi opplever høyere 
kostnader på nær sagt alle innsatsfaktorer i 
potetdyrkinga.

For å sikre gode kvalitetsavlinger er det 
mange sider ved agronomien som må være 
i fokus. Vekstskifte og balansert gjøds-
ling på jord med kalktilstand rundt pH 6, 
sammen med lysgroing av sertifiserte set-
tepoteter, laglig jord, drenering og vatning, 
samt plantevern i rett tid, er avgjørende. 
Og til slutt høsting under gode forhold.

I dette nummeret av Gjødselaktuelt opp-
summerer vi den treårige forsøksserien 
med startgjødsling med OPTI-START™ 
12-23-0 og YaraVita® Solatrel® i fire sorter 
og to nitrogengjødslingsnivåer. Den viser at 
det er avgjørende med en god fosfortildel- 
ing for en god start med jevn spiring, som 
også gir en jevnere modning.

For å følge næringsstatus gjennom sesong- 

en, er verktøy som utvaskingskalkulatoren 
til NIBIO, bladanalyser fra Yaras Megalab™ 

og Nitratanalyser, gode hjelpeverktøy. 
Delgjødslingsstrategier i perioden juni til 
medio juli er avgjørende for å ta ut avlings-
potensialet og unngå næringstap. Det er 
utarbeidet nye gjødslingsnormer til ulike 
sorter. Noen sorter krever mer nitrogen for 
å ta ut potensialet, men husk å tilpasse 
nitrogengjødslingen til vekstutvikling og 
sesong. Med Atfarm, en satelittbasert 
tjeneste fra Yara, kan man lage styrefiler for 
delgjødslingene for å jevne ut jordvariasjon. 
Flere potetbønder har også begynt å ta i 
bruk Yara N-Sensor® for å variere gjødsling- 
en på skiftet. Dette gir en jevnere modning 
som bidrar til høyere kvalitetsavling. Vi 
refererer fra NLR sin spørreundersøkelse 
(Agjeld og Dyrdal, 2019): 31 % av de som 
svarte brukte presisjonsutstyr, og av disse 
var det 70-80 % som hadde større gevinst 
enn ventet. 60-70 % erfarer mindre bruk 
av gjødsel, plantevernmiddel, drivstoff og 
arbeidstid.

Lykke til med potetsesongen 2022.

BJØRN TOR SVOLDAL: – God agronomi og mer presisjon avgjør 
resultatet når prisen på innsatsfaktorene har økt, 

God agronomi sikrer 
et godt resultat

FRA FORSØKSSERIEN; Innovator i Vestfold/Kvelde med jevnere, tidligere oppspiring og tidligere avblomstring der 
det ble nyttet OPTI-START™ 12-23-0.

GRAVING OG INSPISERING av avlings-
potensial danner grunnlaget for vurdering 
av delgjødslingen.



22 23YaraVita® bladgjødsling viser gode resultater – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2022YaraVita® bladgjødsling viser gode resultater – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2022

Små mengder, viktige 
funksjoner 
YaraVita® bladgjødsling er en ef-
fektiv måte å tilføre mikronærings-
stoffer på, og det skal små mengder 
mikronæring til for å dekke plante-
nes behov. 

I korn er mangan, sink og kobber 
mikronæringsstoff man ofte finner 
mangel på. En utfordring med 
mangan og sink er at tilgjengelig-
heten er avhengig av pH-nivået i 
jorda. Ved høy pH og/eller et luftig 

såbed, kan mangel forekomme, 
også når jorda i utgangspunktet 
inneholder nok mangan og sink. 
Problemet er at næringsstoffene er 
der, men i en utilgjengelig form for 
plantene. 

Et typisk tegn på manganmangel 
er at man ser grønne kjørespor i 
åkeren fordi jordpakking i sporene 
bedrer tilgjengeligheten av mangan, 
derav bedre og frodigere vekst i 
kjøresporene enn i resten av åkeren. 
Et nyttig hjelpemiddel for å avdek-

ke mikronæringsmangel er Mega-
lab™ bladprøver. Ta kontakt med 
din lokale NLR-rådgiver for hjelp til 
uttak og innsending.

Produkter tilpasset ditt behov
YaraVita bladgjødsling kan deles 
inn i tre kategorier: enkeltnærings-
preparat, kulturspesifikke preparat 
og multinæringspreparat. YaraVita 
Mantrac Pro® og YaraVita Zintrac®, 
er eksempler på enkeltnærings-
preparat som virker spesifikt til å 
forebygge og kurere henholdsvis 
mangan- eller sinkmangel. YaraVita 
Thiotrac® er et preparat som først 
og fremst inneholder mye svovel, 
men også litt nitrogen. YaraVita 
Thiotrac er aktuelt der man ønsker 
å tilføre ekstra svovel, gjerne i kom-
binasjon med husdyrgjødsel eller an-
dre organiske gjødselslag, som ved 

omdanning i jorda kan bruke opp 
tilgjengelig svovel. Et kulturspesifikt 
preparat som YaraVita Gramitrel® 
er tilpasset behovet i korn, mens 
YaraVita Solatrel® er tilpasset 
behovet i potet. YaraVita Gramitrel 
forebygger mangel av mangan, sink, 
kobber og magnesium, og brukes 
forebyggende i korn, det vil si før 
man ser symptomer i åkeren. 

YaraVita Solatrel kan også være 
aktuelt i korn, siden preparatet 
inneholder mye fosfor. YaraVita 
Croplift® er et eksempel på et mul-
tinæringspreparat som inneholder 
«litt av alt», og som derfor kan 
brukes til generell forebygging av 
næringsmangler. Det er videre viktig 
å være klar over at YaraVita-pro-
duktene har ulik formulering, enten 
som suspensjoner eller som ekte  

løsninger. YaraVita Gramitrel,  
YaraVita Mantrac Pro og YaraVita  
Zintrac er suspensjoner, som har det 
til felles at de tillater store konsen-
trasjoner av næring på bladverket 
uten at det tar skade. De har også 
evnen til å «fôre» bladverket med 
næring over en lengre tid. Ulemp- 
en med suspensjoner er at de har 
kortere lagringsevne enn løsning- 
er. YaraVita Solatrel og YaraVita 
Thiotrac er løsninger, og disse kan 
lagres lenge, men har ikke samme 
evne til å fôre bladene med næring 
over lengre tid. YaraVita Croplift er 
et vannoppløselig pulver med lang 
lagringsevne.  

Gode meravlinger
For å teste effekten av ulike blad-
gjødslingspreparater, ble det lagt ut 
til sammen 7 felt i 2020-2021 i bygg 

YARAVITA BLADGJØDSLING har vist meravling i korn i forsøk utført av NLR. 

og vårhvete. Feltene ble plassert på 
lokaliteter med høy pH der man 
kunne forvente mikronæringsman-
gel. Bladgjødsling med YaraVita ble 
utført i overgangen mellom busking 
og begynnende strekning. YaraVita 
Gramitrel, YaraVita Solatrel og 
YaraVita Mantrac Pro var med i 
alle forsøkene, men også YaraVita 
Thiotrac, YaraVita Croplift,  
YaraVita Zintrac, og en tank-
blanding med YaraVita Mantrac 
Pro og YaraVita Zintrac var med i 
de fleste forsøkene. 

Resultatene fra forsøkene viser at 
meravlingene for bruk av blad-
gjødsel varierer fra sted til sted 
og år til år, men at det ble funnet 
positive avlingsutslag for de fleste 
bladgjødseltypene. I forsøkene hos 
NLR Innlandet på Blæstad kan 

– Et typisk tegn på mangan-
mangel er grønne kjørespor i 
åkeren. 

Jan-Eivind Kvam-Andersen 

YaraVita® bladgjødsling forebygger næringsmangler og bidrar 
til å ta ut avlingspotensialet. Yara har i samarbeid med NLR 
gjennomført bladgjødslingsforsøk i vårhvete og bygg i 2020-2021 
for å kartlegge responsen. Begge årene ble det funnet til dels store 
meravlinger for bladgjødsling. 

YaraVita® bladgjødsling 
viser gode resultater
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det se ut som sinkmangel var et 
større problem enn manganman-
gel i 2021, siden preparatene som 
inneholdt sink ga betydelig avlings-
respons. YaraVita Gramitrel viser 
meravlinger i de fleste feltene, og 
har i gjennomsnitt for 7 feltfor-
søk gitt 7 prosent meravling. I og 
med at en gjødsling med YaraVita 
Gramitrel koster ca. 15,- kr per de-
kar, gir dette en avkastning på 8:1 
i snitt. YaraVita Croplift har også 
gitt høye meravlinger, og selv om 
man ser bort fra byggfeltet i NLR 
Innlandet i 2021 som ga 34 pro-
sent meravling, så er det likevel 6 
prosent meravling i gjennomsnitt av 
fire felt for å behandle med Yara-
Vita Croplift.  

Konklusjon   
Forsøkene med YaraVita bladgjøds-
ling i korn i 2020-2021 bekrefter 
at behandling med YaraVita virker 
når det er mikronæringsmangel. 
Mangel som gir avlingstap kan 
oppstå før du ser symptomer på 
plantene, derfor er det nyttig med 
erfaringer fra tidligere år da tidlig 
behandling er viktig for å sikre best 
mulig effekt av bladgjødsling.  
Megalab bladprøver gir også  

verdifull kunnskap om tilstanden 
på dine skifter. 

Med fokuset som er på gjødsel- 
priser nå er det også verdt å merke 
seg at YaraVita-preparatene ikke 
har hatt den samme prisveksten 
som faste gjødselprodukter har 
hatt.  

YARAVITA BLADGJØDSLING bør brukes forebyggende - før næringsmangelen oppstår. 

Innhold

Nitrogen 5,6 %

Kalium 1,9 %

Bor 1,1 %

Sink 1,1 %

Formulering Flytende løsning

Pakningsstørrelse 10 liter

2020 2021

NLR 
Innlandet

NLR 
Innlandet

NLR 
Trøndelag

NLR 
Viken

NLR 
Øst

NLR 
Innlandet

NLR 
Innlandet

Gjennomsnitt

Vårhvete Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Vårhvete

Ubehandlet 100 100 100 100 100 100 100 100

YaraVita Gramitrel, 
300 ml/daa

109 112 95 105 102 108 117 107

YaraVita Solatrel, 
400 ml/daa 

105 112 100 98 100 119 87 103

YaraVita Thiotrac, 
500 ml/daa

99 108 103 103 110 90 102

YaraVita Mantrac 
Pro, 200 ml/daa

106 111 106 102 95 91 88 100

YaraVita Croplift, 
500 g/daa

104 106 98 134* 114 106*

YaraVita Zintrac, 
100 ml/daa

102 105 99 118 119 109

YaraVita Mantrac 
Pro 200 ml/daa + 
Zintrac 100 ml/daa

99 102 104 97 118 86 101

YaraVita Biotrac er en flytende biostimulant 
for bladgjødsling, som inneholder nærings- 
stoffer og tangekstrakt fra grisetang. 
Produktet er utviklet for å styrke plantene 
mot abiotisk stress (som f.eks. tørke, kalde 
vekstforhold m.m.) og hjelpe plantene 
gjennom perioder med rask vekst, stimule-
re blomstring og fruktutvikling og dermed 
forbedre avling og kvalitet. 

I Norge har YaraVita Biotrac vært med i en 
forsøksserie i potet som NLR har gjennom- 
ført i 2021, men produktet kan også være 
aktuelt i andre kulturer. Normal dose er 

200-300 ml pr. dekar og behandlingen 
kan gjentas etter behov etter 10-14 dager. 

Som de andre YaraVita-produktene kan 
YaraVita Biotrac tankblandes med de fleste 
plantevernmidler. Husk alltid før tankbland- 
ing å sjekke blandetabeller i forhandlernes 
håndbøker eller last ned appen TankmixIT. 
Her kan man også bestille en blandbar-
hetstest kostnadsfritt om man har en egen 
tankblanding man ønsker å teste ut. 

Forsøkene med YaraVita 
bladgjødsling i korn i 2020-2021 
bekrefter at behandling med 
YaraVita virker når det er 
mikronæringsmangel. 

NYHET: 
YaraVita® BIOTRAC™ 
– ny biostimulant

TABELL: Relativ meravling av YaraVita bladgjødsling i 7 felt i vårhvete og bygg i 2020-2021. 
(*Denne registreringen er ikke med i gjennomsnittet.) 
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For å ta hensyn til variasjonen 
innad på skiftet, er Yara N-Sensor® 
det beste verktøyet. Yara N-Sensor 
fungerer uavhengig av skydekket og 
kan brukes til å variere gjødslingen 
i sanntid, altså mens du kjører (les 
mer om Yara N-Sensor på side 30). 

Hvilket presisjonsverktøy 
passer for deg?
Et alternativ til Yara N-Sensor er å 
bruke Atfarm til å lage tildelings-
kart for gjødsel basert på satel-
littbilder av biomassen i åkeren. 
Fordelen med Atfarm er at det er 
enkelt å lage tildelingsfiler, og at 
Atfarm bruker Yara N-Sensor-al-
goritmen, som er basert på Yaras 
mangeårige erfaring med feltforsøk 
tilknyttet Yara N-Sensor. En annen 
fordel er at Atfarm sin biomassevis-
ning er slik at du kan sammenligne 

fra sesong til sesong, og fra skifte 
til skifte. Hvilke skifter gir høyest 
proteininnhold? Hvilket skifte 
gir best avling? Ved å overvåke 
biomassen med Atfarm kan du lære 
mer om skiftene dine. I 2022 kan 
du aktivere variabel N-gjødsling i 
Atfarm kostnadsfritt for hele gård-
en (verdi kr 1 950,-). Kom i gang 
med Atfarm, og opprett en bruker 
på www.at.farm/no. 
Yara jobber målrettet for å gi bond-
en muligheter til å gjødsle mest 
mulig presist, til beste for miljøet 

og lommeboka. Med økte gjødsel-
priser, som vi opplever nå, er opti-
malisering enda viktigere for å sikre 
lønnsomhet. Yara har verktøyene, 
men det er du som bonde som selv 
må ta de i bruk. Hva som er riktig 
verktøy på din gård, kommer an på 
hva du dyrker, areal og ønsket grad 
av presisjon. For noen er det kan-
skje mer fornuftig å leie inn en Yara 
N-Sensor-bruker til å gjødsle, enn 
selv å investere? Her må hver enkelt 
gjøre egne vurderinger for sitt bruk, 
og sin produksjon. 

høsthvete i de største kornområde-
ne. Meld deg på vårt nyhetsbrev, og 
følg med på forsøkene i ditt områ-
de. Dette gir nyttig informasjon om 
årets frigjøring av nitrogen.

En ting er å vite hvordan nitrogen-
frigjøringen skjer i et område, men 
hvordan er situasjonen akkurat 
hos deg? Det kan du sjekke ved å 
lage såkalte nullruter på dine egne 
jorder. Nullruter er ruter som ikke 
er gjødslet med mineralgjødsel. Og 
bruker du husdyrgjødsel, kan du 
også opprette egne nullruter med 
og uten husdyrgjødsel. For å lage 
en nullrute trengs en presenning, 
f.eks. på 3 x 3 meter, som legges 
ut ved delgjødslingstidspunktet, og 
som fjernes igjen etter gjødselspred-
ningen. Yara har nullrutepresen-
ninger som kan bestilles via våre 

For å få gode resultater og optimal 
nytte av Yara sine presisjonsverk-
tøy, er det viktig at det agronom- 
iske grunnlaget på gården er på 
plass. Det hjelper lite å variere 
nitrogengjødslingen hvis årsaken til 
variasjonen er jordpakking, mangel 
på kalk eller dårlig drenering. Det 
hjelper heller ikke med en Yara 
N-Sensor om sprederen ikke er i or-
den eller riktig innstilt. Bruk derfor 
tid på vedlikehold, innstilling og 
kontroll av sprederen før sesongen. 
Yara Precise™ spredebakker hjelper 
deg å finne riktig sprederinnstilling, 
og kan bestilles ved å ta kontakt 
med Yara Norge. En del lokale 
NLR-enheter har også tilgang på 
disse spredebakkene. 

En plan er nettopp en plan
Et annet grunnlag som skal være på 
plass før vekstsesongen, er gjøds-
lingsplan. En god gjødslingsplan 
hjelper deg å finne riktige gjødsel-
typer og -mengder for grunngjøds-
lingen. Men en plan er nettopp en 
plan, og tilpasninger og oppdater- 
inger underveis i sesongen er helt 
nødvendig for å treffe riktig. En 
gjødslingsplan tar utgangspunkt 
blant annet i en forventet avling, 
jordas næringsstatus og en estimert 
nitrogenfrigjøring fra jorda. Men 
vekstsesongene er ulike, og der-
for er det viktig å tilpasse seg de 
aktuelle vekstforholdene. Yara har, 
i samarbeid med NIBIO og NLR, i 
flere år gjennomført N-prognoser 
for høsthvete. Hver uke i vekstse-
songen publiseres oppdaterte tall 
for nitrogenopptak fra forsøksfelt i 

Atfarm 
– kostnadsfritt 
i 2022!

YARA N-SENSOR varierer gjødslinga i sanntid mens du sprer gjødsla. 

Jan-Eivind Kvam-Andersen 

Stadig flere oppdager verdien av å variere gjødslingen i tråd 
med behovet. Yara har et bredt tilbud av hjelpemidler, og i 2022 
kan du aktivere ett års abonnement på variabel gjødsling med 
Atfarm, kostnadsfritt. 

Atfarm bruker Yara 
N-Sensor-algoritmen.



forhandlere. Har åkeren i nullruta 
nærmest misvekst med gule og få 
planter, så bidrar jorda med lite ni-
trogen, mens ei nullrute med bedre 
vekst indikerer et større N-bidrag 
fra jorda. Ved å ha flere nullruter 
på samme jorde kan du vurdere 
forskjellene mellom ulike deler av 
jordet. Og med erfaringer fra flere 
år kan nullrutene gi kunnskap om 
situasjonen i det aktuelle året.

Maksruter og N-Tester BT
I tillegg til nullruter kan det også 

være nyttig å lage maksruter. En 
maksrute er en liten rute, f.eks. 3 
x 3 m, som gjødsles sterkere enn 
resten av åkeren. Hvis man skal 
gjødsle 4 kg N pr. dekar ekstra på 
3 x 3 m tilsvarer det 1,3 dl med 
YaraBela OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), 
det vil si en liten kaffekopp. Når 
maksruten begynner å skille seg 
ut i åkeren, betyr det at resten av 
åkeren er i ferd med å trenge mer 
nitrogen. Da er det riktig tidspunkt 
for å bruke verktøy som N-Tester 
BT, og foreta neste delgjødsling. Du 
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kan sjekke hva N-Tester BT anbe-
faler i maksruta og sammenligne 
med hva den anbefaler i åkeren 
rundt. Lag alltid en ny maksrute 
ved hver delgjødsling. Får man 
veldig gode vekstforhold, slik det 
f.eks. var i 2015, så kan det være 
riktig å gjødsle en ekstra gang, selv 
om man i utgangspunktet tenkte at 
man var ferdig.

Når du har funnet ut at det er tid 
for delgjødsling, så er neste spørs-
mål hvor mye nitrogen det skal 
gjødsles med. N-Tester BT er et 
håndholdt verktøy som er til hjelp 
for å vurdere delgjødslingsbehovet 
i korn og frøeng. I høsthvete er 
N-Tester BT kalibrert for vekststa-
dium BBCH 37-59 (flaggbladut-
vikling til blomstring), i vårhvete 
er den kalibrert for vekststadium 

BBCH 45-59 (flaggbladskjede opp-
svulmet til blomstring), mens i bygg 
og havre er den kalibrert for BBCH 
32-37 (strekning til flaggblad- 
utvikling). I frøeng av timotei må 
man utføre målingen i BBCH 31-32 
(tidlig strekning). N-Tester BT bru-
kes nå sammen med Atfarm-appen, 
og oppdaterte anbefalinger for de 
mest brukte kornsortene på 
markedet ligger der. 

Lykke til med sesongen!

Lag alltid en ny 
maksrute ved hver 
delgjødsling.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

SUBHEADING INN HER
Sed ut perspiciatis unde omnis iste 
natus error sit voluptatem accusan-
tium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 
inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem quia 
voluptas sit aspernatur aut odit aut 
fugit, sed quia consequuntur magni 
dolores eos qui ratione voluptatem 
sequi nesciunt. Neque porro quisqu-
am est, qui dolorem ipsum quia dolor 
sit amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi 
tempora incidunt ut labore et dolore 
magnam aliquam quaerat volupta-
tem. Ut enim ad minima veniam, quis 
nostrum exercitationem ullam corpo-
ris suscipit laboriosam, nisi ut aliquid 
ex ea commodi consequatur? 

EN NULLRUTE viser nitrogenfrigjøringen fra jorda. N-TESTER BT er et nyttig beslutningsstøtteverktøy når man skal vurdere delgjødslingsbehovet. 

YARA N-SENSOR (bildet øverst til høyre) 
er det sikreste presisjonsverktøyet for å 
variere gjødslingen, og fungerer uavhengig 
av skydekke.  

NULLRUTEPRESENNING (bildet til 
høyre) fra Yara kan bestilles via våre for-
handlere.

Plass til heading
på to linjer her

28 
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Håvard Simonsen

Jevnere avling og god kornkvalitet til eget kraftfôr, 
samt bedre utnytting av husdyrgjødsla. Det er Olav Volds 
hovedmotivasjon for å ta i bruk Yara N-Sensor®.

renovasjonsselskapet til Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommuner. 
Husdyrgjødsla og biorest spres med 
slangespreder, blant annet ved hjelp 
av en stor mobil kontainer.

– Vi bruker mye husdyrgjødsel og 
ønsker å utnytte den enda bedre. 
Det tror jeg N-Sensoren vil bidra 
til, sier Vold.

Vold håper i tillegg å unngå store 
legdeproblemer. 

– Legde har vært et problem. Vi 
ønsker jo å gjødsle for å få høyest 
mulig avling, men uten at åkeren 
legger seg, sier han.

Korn til eget fôr 
Gaustad gård ligger i fruktbare 
Stange Vestbygd, der det er gode 
forutsetninger for korn og annen 
planteproduksjon på de svakt 
hellende jordene ned mot Mjøsa. 
Gaustad er på 873 dekar og Vold 
leier også 530 dekar. I tillegg har 
han en driftsavtale med den nye 
eieren av Staur gård om å ta seg av 
alt arbeidet med kornproduksjonen 
også der. I egen drift dyrker Vold 
høsthvete, høstbygg, høstraps, vår-
hvete, vårbygg, havre og erter, samt 
høy til hest og egne griser. 

Akkurat denne sesongen har han 
ikke raps, for det ble for knapt med 

Yara N-Sensor® 
skal øke kvaliteten

– Vi har tidligere hatt Gjermund 
til å delgjødsle med Yara N-Sensor 
for oss, og sett hvilke fordeler det 
gir, sier Vold og nikker mot Gjer-
mund Ruud Skjeseth, som er med 
oss hjem til Vold på Gaustad gård 
i Stange. Ruud Skjeseth har i fle-
re år drevet leiekjøring med Yara 
N-Sensor.

– Her er det litt varierende forhold, 
men med N-Sensor har vi hatt jev-
nere åker enn før, konstaterer Vold.
Vold driver med gris og plantepro-
duksjon. De har en konsesjonsbe-
setning for smågrisproduksjon som 
bidrar med mye husdyrgjødsel. I 
tillegg mottar de biorest fra GLØR, 

tid til såing i fjor høst. Til gjengjeld 
blir det kanskje åkerbønner denne 
sommeren. Alt korn delgjødsles, så 
her er det mye for N-Sensoren å ta 
tak i.

– Olav er en av få som produserer 
eget kraftfôr, noe som gjør N-Sen-
soren enda mer aktuell, påpeker 
Øystein Jørem i Yara Norge, som 
lenge har vært en sparringpartner 
for Vold.

– Vi har mål om å få opp protein-
innholdet i fôrkornet, i alle fall i 
bygget. Jeg ser derfor for meg en 
proteingjødsling også i bygg, noe 
tilsvarende det vi gjør i hvete for å 

oppnå matkvalitet, sier Vold.
Jørem peker på at N-Sensoren vil 
kunne jevne ut avling og kvalitet, 
slik at kornråvaren Vold blander 
i siloene fra ulike skifter også blir 
jevnere. Ruud Skjeseth har noe  
erfaring med å kjøre en sen del-
gjødsling i bygg for å øke protein- 
innholdet. 

– Gjødslingen er foretatt når flagg-
bladet er ute, og jeg har benyttet 
samme kalibreringsprogram som 
for proteingjødsling i hvete, forteller 
Ruud Skjeseth. Han mener det bør 
brukes en rasktvirkende gjødsel, 
som YaraLiva® Kalksalpeter™, 
hvis man har håp om at en sen 
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EGET KRAFTFÔR: Olav Vold (t.v.) og Øystein Jørem, Yara, har tro på at Yara N-Sensor kan bidra til å høyne 
proteininnholdet i bygget til 12 prosent, som er interessant siden Olav bruker av eget korn til kraftfôret. 

Olav Vold har investert i Yara N-Sensor®

gjødsling i bygg også skal gi  
avlingsøkning.

Forsøk med proteingjødsling
Jørem viser til forsøk som NLR 
Innlandet utførte for Yara sommer- 
en 2021.

– Forsøkene, som var anlagt hos 
tre bønder i Stange, Gaupen og 
Rudshøgda, ga ganske betydelige 
utslag på proteininnholdet med 
en sen delgjødsling i bygg. I kraft-
fôrindustrien strides det om hvor 
verdifullt dette proteinet er, og man 
må selvfølgelig vurdere hvor stor 
kostnaden er. Nå når gjødselprisene 
er svært høye, er det ikke sikkert 
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NÆRINGSRIK JORD:  Jorda på Gaustad er oppgjødslet med mye husdyrmøkk, og Olav Vold bruker ofte bare YaraBela® OPTI-NS™ som 
mineralgjødsel. I år har han imidlertid kjøpt YaraMila® FULLGJØDSEL® 25-2-6. F.v. Øystein Jørem, Gjermund Ruud Skjeseth og Olav Vold.

regnestykket går i hop. Men for 
Olav som har valgt å produsere 
egen kraftfôrråvare, er det uansett 
interessant ut fra å ha kontroll på 
råvaren, og det kan være lønnsomt. 
Olav produserer rundt 400 tonn 
med bygg i året. Hvis proteininn-
holdet øker med én prosentenhet, 
gir det fire tonn mer rent protein. 
Uten å ta stilling til proteinverdien 
i bygg og soya, kan soyainnkjøpet 
reduseres tilsvarende. Slik vil økt 
proteininnhold også være interes-
sant ut fra å øke norskandelen i 
kraftfôret, sier Jørem. 

Vold betalte vinteren 2021/2022 
ca. 5,60 kr pr. kilo for soyaen han 
bruker i fôret til grisene. Han har 
dessuten opplevd økende priser på 
GMO-fri vare. Hvis vi går ut fra at 
proteininnholdet i soyaen er ca. 35 

prosent, vil prisen for en kilo soya- 
protein bli ca. 14,30 kr pr. kilo. 
Dersom Vold kan erstatte fire tonn 
soyaprotein med økt proteinavling 
fra bygget, reduserer det soyainn-
kjøpet med nesten 60 000 kroner. 
Spørsmålet er hvor mye mer det vil 
koste Vold å produsere bygg med 
høyere proteininnhold.

– Vi tar jevnlige prøver av kornet 
og prøvene fra 2021-sesongen viser 
et proteininnhold i bygget vårt på 
10,8 prosent. Da delgjødslet vi 
ikke med tanke på protein. Avlin-
gen var relativt god, noe over 650 
kg pr. dekar, som sikkert påvirker 
proteininnholdet i negativ retning. 
Vær- og føreforhold vil selvfølgelig 
påvirke resultatet, men jeg mener 
vi bør opp i 12 prosent protein i 
bygget, sier Vold.

Jørem sier det er lite forsøk og noe 
usikkerhet rundt hvor mye nitrogen 
som skal til for å øke proteininn-
holdet i bygg, men viser til at det 
i høsthvete regnes ca. 2,5 kg N pr. 
dekar for å øke proteinprosenten 
fra 11,5 til 12,5. 

– Dette er ikke lineært og svært 

væravhengig, så vi må prøve oss 
fram. Men jeg vil tro 2,5 kg N pr. 
dekar er et godt utgangspunkt for å 
øke prosenten fra 10,8 til 12 i bygg, 
sier han. Jørem poengterer for øvrig 
at verdien av protein i hvete er noe 
høyere enn i bygg på grunn av mer 
gunstig aminosyresammensetning.

Variert tildeling av 
husdyrgjødsel?
Vold sprer husdyrgjødsel med slan-
gesprederen også i voksende grøde, 
først og fremst i høsthveten, og sier 
de har gode erfaringer med det.

– Vi har etter hvert fått godt opp-
gjødslet jord, og sparer mye penger 
på å bruke husdyrgjødsla aktivt. 
Opptaket i plantene varierer selv-
følgelig etter været, men det er en 
bra ressurs. Jeg har ikke konkrete 

regnestykker å vise til, men Yara-
Bela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) dek-
ker behovet for mineralgjødsel. 
I år har jeg imidlertid kjøpt inn 
YaraMila® FULLGJØDSEL® 25-2-6 
til grunngjødsling, sier Vold. Han 
får også rask og sikker effekt av 
mineralgjødsla om våren fordi han 
sprer den en dag eller to før han 
påfører den flytende husdyrgjødsla.

Vold har ønske om å la N-Sensoren 
også styre og dermed variere utmat- 
inga av husdyrgjødsla.

– Jeg vet noen gjør det og har tenkt 
å prøve, men det vil kreve at vi 
skifter ei kran på slangesprederen, 
sier han.

Har brukt Atfarm
I 2020 og 2021 kjørte ikke Ruud 

– Vi bør opp i 12 
prosent protein 

i bygget.

STYREFILER: De to siste årene har Olav Vold laget styrefiler med Atfarm og gjødslet selv med sin nye spreder. 
Han kan også få avlingskart fra treskeren.

Skjeseth N-Sensor hos Vold. Vold 
investerte da i en spreder med 
seksjonsavstengning og ved hjelp 
av kart fra Atfarm og bruk av 
N-Tester, har han laget styringsfiler 
og delgjødslet selv.

– Det hele startet med Gjermund, 
men det er litt artig å gjøre det selv 
også. Jeg ble litt gira, og du føl-
ger mer med når du bruker denne 
teknologien og gjør ting selv. Og 
det har fungert. Det har gått fint 
å lage tildelingskart med Atfarm. 
Programmet er enkelt. Men noen 
ganger har vi slitt med overskyet 
vær og kunne tenkt oss mer oppda-
terte bilder, sier Vold.

Vold og Jørem startet i fjor med 
å overføre styringsfila de laget 
i Atfarm på PCen trådløst inn i 
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traktorskjermen. Vold kjører John 
Deere-traktorer og styringsfilene 
kan legges inn i John Deeres Ope-
ration Center. Her kan man også 
legge inn for eksempel avlingskart, 
som Vold henter fra treskeren, og 
jordprøvekart.

– Men nå skal vi først lære oss å 
kjøre N-Sensor, så kommer det 
andre etter hvert. Ved å legge de 
ulike kartene oppå hverandre, vil 
vi kunne få både aha-opplevelser 
og bekreftelser på det vi gjør. I en 
verden hvor vi skal bruke innsats-
faktorer så presist som mulig, blir 
dette viktig. Men informasjonen må 
alltid kombineres med observasjon- 
er du gjør under markvandring. 
Kanskje er det helt andre tiltak som 
trengs, sier Jørem.

– N-Sensoren utfordrer deg på 
en annen måte. Du setter alltid et 
ekstra spørsmålstegn ved det som 
står i planen og det du gjør. Du blir 
mer opptatt av beslutningsgrunnla-
get ditt. Hva er riktig tidspunkt for 
gjødsling, og hvilke faktorer skal 
du legge inn i regnestykket? En del 
plasser er det andre tiltak man bør 
begynne med enn å variere gjødslin-
ga med N-Sensor, poengterer Ruud 
Skjeseth.

Også sprøyting
Vold har planer om å utnytte 
N-Sensoren også til sprøyting. 

– Jeg har ingen erfaring med det, og 
vil i første omgang bruke N-Sensor-
en til stråforkorting, sier han.
Vold har vanning på hele gården og 
med mye husdyrgjødsel og vari-

siden 2015. Han har også en aktiv 
utgave, men den kan ikke benyttes 
når det er fuktighet på plantene. 
Det er imidlertid ingen stor be-
grensning på kapasiteten, mener 
Ruud Skjeseth, som har drevet 
omfattende leiekjøring. 

– Det er selvfølgelig avhengig av 
forholdene, hvor langt du må kjøre 
mellom kundene osv. Men det går 
fint å gjødsle tusen mål på en dag. 
I løpet av en sesong kjører jeg  
6-7 000 dekar, hvor N-Sensoren er 
i aktiv bruk. Det blir selvfølgelig 
noen travle dager, men det er god 
kapasitet. Jeg har imidlertid gått 
over til å ha en traktor stående fast 
med N-Sensoren i våronna, for 
ofte skal høsthveten gjødsles midt i 
onna, sier han.

Driftsplanen 
2022
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Yara N-Sensor måler lysrefleksjonen fra åkeren, programvaren beregner 
N-behovet og gjødselsprederen tildeler det som trengs. Måling, beregning 
og gjødsling skjer i en og samme arbeidsoperasjon, i sanntid, meter for meter. 
Nitrogenmengden optimaliseres til ulike deler av åkeren og hjelper deg å 
utnytte hele potensialet. I tillegg er N-Sensor meget driftssikker, og fungerer 
uavhengig av skydekke. 

DU KAN OPPNÅ:

 Økt avling og lønnsomhet 
 Jevnere modning og kvalitet på avlingen 
 Redusert N-tap til luft og vann 
 Redusert risiko for legde i korn
 Økt treskekapasitet i korn 

N-Sensor er aktuell i korn, gras, potet og flere andre vekster. 

asjon i topografi og jordsmonn, 
varierer også behovet for vekstre-
gulering både innenfor og mellom 
skifter.

– Både når du bruker N-Sensoren 
til delgjødsling og vekstregulering, 
er det en utfordring å vurdere tids-
punktet for når effekten av husdyr-
gjødsla slår inn, sier Ruud Skjeseth. 

– Kommer virkningen tidlig eller 
senere i sesongen? Vi vurderer alltid 
plantematerialet og åkeren på kjø-
retidspunktet. Men jeg har opplevd 
at effekten av husdyrgjødsla har 
vist seg ei uke eller to senere, og da 
kan det bli legde fordi vi har gitt vel 
mye mineralgjødsel. Hos Olav er 
det noe enklere, for han begynner 
som regel å vanne tidlig, og da har 
han også mer styring på når virk-

ningen av husdyrgjødsla slår inn, 
sier han.

Vold forteller at han ofte starter 
vanning av høstraps allerede i april, 
og vanningsvognene er i gang også 
i kornåkrene før busking. 

– Den første vanninga betaler seg 
mest. Det har vi god erfaring med, 
forteller Vold.

Stor kapasitet
Vold har kjøpt ALS2-utgaven av 
Yara N-Sensor, som er den aktive 
sensoren som kan brukes både 
når det er mørkt og selv om det er 
fuktighet på bladverket. Vold skal 
bruke N-Sensoren kun i egen drift 
og planlegger ingen leiekjøring.

Ruud Skjeseth har hatt N-Sensor 

BONDENS GULL: Olav Vold har mye grisemøkk som spres med slangespreder over så godt som hele arealet på gården.

Driftsplanen hos Vold ser slik 
ut i år:

 462 dekar høsthvete
 122 dekar høstbygg
 330 dekar vårhvete
 354 dekar vårbygg
 131 dekar havre
 70 dekar eng/høy
 Vurderer åkerbønner

I tillegg står han for plante-
produksjonen på Staur gård.

Rådgiverapparat

Presis gjødsling
– viktigere enn noen gang 

Yara N-Sensor®
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Tre gårder på Hedmarken 
Dette var bakgrunnen for at Yara 
i samarbeid med NLR Innlandet 
gjennomførte demonstrasjonsfelt 
på tre Hedmarksgårder sommeren 
2021. Hva er potensialet dersom 
en tar i bruk nye strategier og 
benytter gode presisjonsverktøy? 
Storskalafeltene ble gjennomført på 
eiendommene Tjerne i Ringsaker 
(Anne Cathrine Blakstad), Bogsti 
i Ringsaker (Eivind Bogsti og Per 
Dolven) og Lilleberg i Stange (Mål-
frid Narum og Håvard Bjørgen).

Opplegget var at bonden grunn-
gjødsla et skifte slik det normalt vil-
le blitt gjort ved en strategi der all 
gjødsel gis ved såing. Den ene delen 
av skiftet fikk ikke noe mer gjødsel 
enn grunngjødslinga. Den andre 

delen av skiftet fulgte vi utover 
sesongen og satte inn gjødslingstil-
tak basert på presisjonsverktøy og 
agronomisk vurdering.

Først vått, så tørt
I denne bransjen er ingen år like 
og det er aldri optimale forhold 
gjennom hele sesongen. Utfordrin-
gene i dette området forsommeren 
2021 var store nedbørsmengder i 
mai og deretter sterk tørke utover 
i juni. Byggåkrene fikk derfor ikke 

optimal etablering, og det tørre, 
drivende været etter en intens 
nedbørsperiode senket avlingspo-
tensialet. 

To av feltene ble sådd sist i april 
og på disse ble første delgjødsling 
gitt tidlig i juni. Det tredje feltet ble 
sådd 8. mai og der ble første del-
gjødsling gitt midt i juni. På disse 
feltene var veksten kommet såpass 
kort i begynnelsen av juni at det var 
for tidlig å gjødsle i tråd med vari-

Håvard Bjørgen og Bernt Hoel

Det har vært stor framgang innen sprederteknologi de seinere åra, 
både på kapasitet og presisjon. I tillegg har vi presisjonsverktøy som 
Yara N-Sensor®, N-Tester og Atfarm (biomassekart for variert tildeling). 
Dette gir grunnlag for en forbedret gjødslingspraksis som gir økt avling 
og proteininnhold i fôrkornet. Og når bestillingen er høyere norskandel i 
fôrseddelen, så er det viktig at potensialet utnyttes.

TILLEGGSGJØDSLING I BYGG: 

– Ga økt avling
og mer protein

FELTET PÅ BOGSTI (til venstre) fikk en god start. Delgjødsling skjedde dagen etter at bildet ble tatt. 
Feltet på Tjerne (over) fikk mye nedbør rett etter såing, med påfølgende sterk varme.
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– Vi satte inn gjødslingstiltak basert 
på presisjonsverktøy og agronomisk 
vurdering.
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asjoner på biomassekartene. I slike 
tilfeller kan det være bedre å benyt-
te biomassebilder fra et tidligere år 
(mer «normalår») som grunnlag for 
å lage tildelingsfiler for gjødsling. 
Det vil antagelig gi et bedre bilde 
på de reelle variasjonene som bør 
tas hensyn til. 

Bilder viser variasjoner og 
effekten av tiltak 
Atfarm-bildet fra feltet på Lilleberg 
4. juni viser at venstre del hadde 
lavere biomasseindeks enn høyre 
del. Dagen etter (5. juni) ble første 
delgjødsling utført, og det var ven-
stre del som ble gjødslet. På de to 
neste bildene (24. juni og 16. juli) 
ser vi at det er mer biomasse på 
venstre del enn på høyre. Delgjøds-
ling har altså hatt effekt, nitrogenet 
har gjort åkeren grønnere og også 

bidratt til noe mer busking og der-
med tettere åker. 

Den behovsprøvde og varierte del-
gjødslingen 5. juni på den venstre 
delen av skiftet ble gjort med Yara 
N-Sensor. Samme mønsteret som 
en ser på Atfarm-bildene viser seg 
på bildet fra N-Sensor-scanningen. 
N-Sensor varierte tildelinga fra 0 til 
3 kg N pr. dekar gitt med YaraBe-
la® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S). Vekst-
forholdene videre utover i juni tilsa 
at det ikke var behov for ytterligere 
delgjødsling. Tilført N-mengde var 
tilstrekkelig i forhold til åkerens 
avlingspotensial. N-Tester-målinger 
bekreftet det rådgiver og bonde 
mente – behovet var dekket med 
den gjødslinga som var utført. Med 
en god etablering fra våren av og et 
mer normalt avlingspotensial, som 
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er 650-700 kg pr. dekar, ville en 
delgjødsling til vært aktuelt.  

Økt avling og protein
Resultatene fra Lilleberg viste at 
behovsprøvd og variert tilleggs-
gjødsling ga en meravling på 39 
kg pr. dekar. Proteininnholdet økte 
fra 9,7 prosent der det bare ble 
gjødslet ved såing til 11,1 prosent 
der det ble fulgt opp med delgjøds-
ling. Delen som ble tilleggsgjødsla 
fikk en del etterrenninger, altså nye 
buskingsskudd, som følge av del-
gjødslinga. Det ble 35 kr pr. dekar i 
pluss for dette tiltaket, forutsatt en 
N-pris på 18 kr pr. kg N og fra-
trekk av kostnader til spredning og 
håndtering av korn. Hvilke forut-
setninger en legger inn med hensyn 
til korn- og gjødselpris påvirker 
selvsagt lønnsomheten. 

Produksjon av 11,7 kg protein pr. 
dekar ekstra, som går rett inn i 
kraftfôrindustrien uten logistikk og 
innkjøpskostnader, har jo også helt 
klart en verdi uten at den pr. nå gir 
noen gevinst for bonden. 

I gjennomsnitt for de tre gårdene 
ble det en meravling på 35 kg korn 
pr. dekar, fra 508 til 543 kg pr. de-
kar, og en økning i protein fra 10,0 
til 11,4 prosent for behovsprøvd 
tilleggsgjødsling sammenlignet med 
å gi all gjødsel om våren. 

I tillegg til resultatene fra storskala- 
feltene som er presentert over, ble 
det gjort avlings- og kvalitetsregi-
streringer på småruter. I disse ga 3 
+ 3 kg N pr. dekar (ved busking + 
avsluttende strekning), i tillegg til 
grunngjødsling, en meravling på 
64 kg pr. dekar. Det var imidlertid 
lite avlingsrespons på småruter 
som kun fikk 3 kg N pr. dekar én 
gang (gitt ved busking), i tillegg til 
grunngjødslinga. Dette kan skyldes 
tørkeperioden som inntraff i en 
kritisk fase for avlingsoppbygging.

Kombinasjonen av avanserte gjødselspredere, 
presisjonsverktøy fra Yara, erfaring og god agronomi 
gjør at dyrkinga kan optimaliseres mer enn tidligere.

Oppsummering
Kombinasjonen av avanserte 
gjødselspredere, presisjonsverktøy 
fra Yara, erfaring og god agronomi 
gjør at dyrkinga kan optimaliseres 
mer enn tidligere. Selv i 2021, med 
tidvis ugunstige vekstforhold på 
forsommeren, fant en god respons 
for optimalisert dyrking i demon-
strasjonsfeltene på Hedmarken. I 
byggdyrkinga vil tettere oppfølging 
med gode hjelpemidler gjennom 
sesongen, skape merverdi både for 
bonden og for kornkjøperen.

Atfarm, 4. juni. Atfarm, 24. juni. Atfarm, 16. juli.Bilde fra N-Sensor-scanning, 5. juli.

Biomassebildene fra Atfarm gjennom 
sesongen viser hvordan hvordan åkeren på 
Lilleberg har utviklet seg. 4. juni ser vi at 
det er klart bedre vekst på den høyre delen 
av åkereren. Den venstre delen ble del-
gjødslet. En gjødselanbefaling i Atfarm ga 
veldig sammenfallende anbefaling som det 
N-Sensor leste. Dette ser vi av tildelings-
kartet fra N-Sensor-scanningen 5. juni. 

Det ble delgjødslet med 3 kg N med 
YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S). Videre 
ser vi at biomassen er jevnet ut den 24. 
juni. På tampen av vekstperioden ser vi 
at biomassen er kraftigst på den venstre 
delen, noe vi også fikk konstatert ved 
avlingsregistreringen. Så sent i sesongen vil 
nok også åkerens utviklingsstadium spille 
inn (går inn i modningsfase).

Biomassekart for 
variert tildeling

Yara N-Sensor®, N-Tester og Atfarm
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En moderne gjødselspreder som er riktig innstilt og brukes 
optimalt, sikrer god utnyttelse av kostbar mineralgjødsel. Dette 
er ekstra viktig i grasdyrking der all mineralgjødsel spres med 
sentrifugalspreder. Presis tildeling av gjødsla bidrar både til økte 
avlinger og reduserte produksjonskostnader på grovfôret. 

For å belyse hvor lønnsomt riktig 
gjødselspredning er, har vi spurt 
rådgiver Jan Karstein Henriksen i 
NLR Agder til råds.

– Uansett alle moderne hjelpemid-
ler, riktig bruk av sentrifugalspreder 
avhenger alltid av at grunninnstil-
lingene på sprederen er i orden, 
understreker Henriksen, og viser til 
følgende sjekkliste:

Moderne gjødsel-
spredere gir stor 
gevinst

Mange gårdbrukere observerer at 
gjødsel kastes ut i kantvegetasjonen 
under gjødsling, men det er lett 
å undervurdere hvor mye næring 
det faktisk er snakk om. Husk at 
ei bøtte mineralgjødsel kan inne-
holde like mye næring som ett tonn 
husdyrmøkk. Det har derfor stor 
betydning at mineralgjødsla havner 
der den skal.

1. Korrekt turtall på maskinen 
med kraftoverføringsaksel/ 
hydraulisk drift

2. Riktig kjørehastighet på  
traktor

3. Likt lufttrykk i begge  
bakdekkene

4. Sjekk at spredevinger er i orden
5. Sprederen skal avvatres side-

veis, følg instruksjonsbokens 
anbefaling for toppstaget

6. Sprederens høyde over bakken  
under spredning

7. Sjekk spredebildet før utkjøring 
av gjødsel!

Utnytt hele skiftets potensial 
Riktig gjødsling i randsonen av 

JAN KARSTEIN HENRIKSEN, rådgiver i NLR Agder

Næringsinnhold Nitrogen, kg Fosfor, kg Kalium, kg Svovel, kg

1 tonn husdyrgjødsel1 4,0 0,6 3 0,3

20 kg 22-3-10 4,3 0,6 2,2 0,5

Næringsinnhold i ett tonn husdyrmøkk sammenlignet 
med næringsinnhold i 20 kg YaraMila® Fullgjødsel® 22-3-10

jordet kan gi stor avlingsgevinst. 
En seks meter bred randsone på et 
20 dekar stort skifte kan utgjøre 
hele 20 prosent av totalarealet på 
skiftet. Moderne kantsprederutstyr 
med hydraulisk skjerm koster ca. 
8000 kroner, og optimaliserer en-

kelt og effektivt gjødselspredningen 
i randsonen. Sist sesong gjennom-
førte NLR Agder en kartlegging av 
effekten av kantsprederutstyr på to 
ulike lokaliteter. Resultatene viser 
at korrekt gjødsling i randsonen på 
jordet gir stor meravling og man 

unngår samtidig at gjødsel går tapt 
til omgivelsene. Presis gjødsling i 
randsonen av skiftet gir derfor en 
dobbel økonomisk gevinst, gjen-
nom ekstra fôrmengde og spart 
gjødsel. 

Behandling Kjøreavstand 
fra kant til kant

Avling på 
randsonen 
kg ts/daa

Avlingsgevinst 
på randsonen
(kr/daa)

Gjødsel tapt i 
kantvegetasjon
(%)

Gjødsel utenfor 
jordet (kr/daa)

Nettogevinst 
randsonen 
(kr/daa)

Vanlig spredning 12 320 0,3 - 2 Basis

Vanlig spredning 6 452 231 17,4 - 79 152

Spredning med kantspreder 6 478 277 3,0 - 14 263

Ugjødslet kontrollrute 214

I tabellen sammenlignes effekt av gjødselspredning langs jordekant, med og uten kantsprederutstyr påmontert på sprederen.

DET ER EN KUNST å spre mineralgjødsel rett.ANDERS ROGNLIEN
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I undersøkelsen sammenlignet NLR 
tre ulike behandlinger. De kjørte 
henholdsvis 6 og 12 meter fra kant-
en uten kantspreder, og sammen-
lignet dette med å kjøre på 6 meter 
avstand med kantsprederutstyr 
påmontert. 

Yara har valgt å bruke produk-
sjonskostnaden på stående avling 
før høsting for å verdsette mer-

avlingen. Basert på dagens priser 
anslår vi dyrkingskostnaden til 1,75 
kroner pr. kg tørrstoff (ts) på graset 
før innhøsting. 

Verdien av ekstra avling
Viktig for økonomien er de økte 
avlingene du kan oppnå ved å 
utnytte funksjonene på moderne 
spredere. Korrekt kjøreavstand, ved 
hjelp av sporsystemer, samt sek-
sjonsavstenging og variert gjøds-

Kostnader Kr/FEm

Dyrking

Kalking 0,06

Såing/såfrø 0,15

Husdyrgjødsel 0,48

Handelsgjødsel 0,46

Ugrasbekjempelse 0,05

Jordarbeiding 0,15

Steinfjerning 0,04

Vanning 0,02

Sum dyrking 1,41 Hva er kostnaden 
med å produsere en 

ekstra fôrenhet gjennom 
variert gjødsling på et 
skifte som allerede er i 

drift? Kolonnen til høyre 
viser at økt avling har lav 

kostnad.

Høsting

Ensileringsmidler 0,11

Slåing 0,18

Spredning/vending 0,02

Sammenraking 0,08

Press og pakk 0,49

Nett, plast, annet 0,18

Samle 0,11

Hjemtransport 0,13

Lessing/lossing 0,10

Sum høsting 1,40

Sum kostnader 2,81

Kostnader Kr/FEm

Dyrking

Kalking 0,00

Såing/såfrø 0,00

Husdyrgjødsel 0,00

Handelsgjødsel 0,00

Ugrasbekjempelse 0,00

Jordarbeiding 0,00

Steinfjerning 0,00

Vanning 0,00

Sum dyrking 0,00

Høsting

Ensileringsmidler 0,11

Slåing 0,00

Spredning/vending 0,00

Sammenraking 0,00

Press og pakk 0,49

Nett, plast, annet 0,18

Samle 0,11

Hjemtransport 0,13

Lessing/lossing 0,10

Sum høsting 1,22

Sum kostnader 1,22

Areal 200 400 600 800 1200

Avlingsøkning (FEm) 12 800 25 600 38 400 51 200 76 800

Gevinst (kr) 19 600 55 600 91 500 127 500 199 000

ling, øker avlingsnivåene uten store 
ekstrakostnader. Dette gir billige 
fôrenheter levert ved fjøsdøra, fordi 
ekstrakostnadene hovedsakelig 
består av økte utgifter til plast, en-
silering, transport og lessing/lossing 
av fôret. Ofte kan prisen på det 
ekstra fôret bli så rimelig som 1,00 
– 1,20 kroner pr. fôrenhet. Mer 
effektiv gjødsling med fokus på å 
hente ut avlingspotensial, er derfor 
som regel langt mer lønnsomt enn å 

drive et større areal ekstensivt for å 
høste samme mengde fôr.

Dyrt utstyr som brukes 
lite er kostbart!
Når det gjelder ny gjødselspreder, 
er det en rekke valgmuligheter. Fra 
de relativt enkle, billige gjødselspre-
dere med kantsprederutstyr, til de 
mest avanserte med GPS-styring 
og seksjonsavstenging. Prisene på 
gjødselspredere varierer fra  
40 000 til 220 000 kroner avhengig 
av hvor avanserte løsninger som 
ønskes. 

– Det som avgjør hvilken investe-
ring man bør velge, er hvor stort 
areal man disponerer, sier Jan 
Karstein Henriksen. 

– I mine beregninger har jeg lagt 
inn en del forutsetninger knyttet til 
avlingsøkning, spart gjødsel og re-
dusert arbeidstid, og basert på disse 
forutsetningene anslår jeg hvor 
stort areal man bør disponere for å 
forsvare investering i nytt spreder-

utstyr. Jeg mener selv at jeg har lagt 
ganske moderate forutsetninger til 
grunn, forklarer Henriksen. 

– Det er ganske overraskende hvor 
lite areal som trengs for å forsvare 
investering i ny avansert spreder. 
Man bør disponere ca. 200-250 
dekar gras for at en investering 
på 200 000 kroner i ny spreder er 
lønnsom. For avanserte sprede-
re kan man også velge å gjødsle 
variert ut fra biomassekart, men 
gevinsten ved variert gjødsling har 
jeg ikke tatt med i mine vurdering- 
er, avslutter rådgiver Jan Karstein 
Henriksen.

Yara har gjort tilsvarende regne-
stykker som NLR Agder. I vår 
kalkyle har vi lagt til grunn at en 
moderne spreder gir:

1. 8 % avlingsgevinst
2. 30 % spart arbeidstid
3. 10 % spart gjødselmengde

Vi har brukt et avlingsnivå på 800 

kg tørrstoff pr. dekar som forutset-
ning i beregningene. Da finner vi at 
en moderne sentrifugalspreder til 
200 000 kroner med 15 års nedbe-
talingstid og 3 % rente gir betydelig 
bedre økonomi (se tabell under).
Dette er forbedringer som er sann-
synlig å oppnå gjennom effektiv 
og presis gjødsling. Analysen 
illustrerer hvor viktig det er at 
sprederens kapasitet utnyttes best 
mulig. Istedenfor å velge en enkel 
og billigere gjødselspreder, kan man 
kanskje vurdere et nabosamarbeid? 
Maskinlag eller samarbeid med en 
nabo er ofte hensiktsmessig fordi en 
sentrifugalspreder har stor kapasi-
tet. Dessuten er det sjelden kamp 
om å benytte sprederen, siden man 
lett kan gjødsle 1200 dekar i løpet 
av få dager. 

En moderne gjødselspreder er der-
for en lønnsom investering – og den 
kan gi betydelig økonomisk gevinst, 
samt økt fôrproduksjon, hvis man 
utnytter maskinens muligheter 
optimalt!

Riktig gjødsling gir fôr med jevnere kvalitet 
og økt smakelighet.

Ønsker du store avlinger må du gjødsle balansert 
med alle næringsstoffer.

Moderne gjødselspredere gir stor gevinst – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2022 Moderne gjødselspredere gir stor gevinst – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2022

INNBYTTEKAMPANJE PÅ NY 
GJØDSELSPREDER I 2019 OG 2020
Ca. 100 bønder har valgt å slå til på innbyt-
tekampanjen på ny gjødselspreder, der Yara 
deltok sammen med Felleskjøpet Agri og 
Kverneland. Etter ett års bruk, bekreftet 85 
% av bøndene som besvarte spørreundersø-
kelsen at de var svært fornøyd med investe-
ringen i ny spreder.

Tallene er fra gårdsanalyser i Grovfôr2020. 
Oppgitte kostnader bygger på tall fra 2017.
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– Det er interessant å se at det er 
fullt mulig å produsere et godt 
grovfôr til lav pris også om du ikke 
er så stor og driver i fjellbygdene, 
sier rådgiver Aslak Botten i NLR 
Østafjells.

Botten og kolleger i NLR registrerte 
i fjor grovfôrøkonomien hos 40 
melk-, storfe- og saueprodusenter i 
Buskerud og Telemark. Han sitter 
dermed på et mer oppdatert mate-
riale enn registreringene i Grovfôr 
2020-prosjektet, som ble gjennom-
ført i 2016 og 2017, og har i tillegg 
tall for storfekjøttprodusenter og 
saueprodusenter. 

Gjennomsnittsprisen for grovfôret 
hos alle produsentene var 3,04 kr/
FEm. Dette omfatter dyrking (1,45 
kr/FEm) og høsting (1,59 kr/FEm) 

og er prisen på grovfôret levert 
ved fjøsdøra. Som i Grovfôr 2020, 
avslører tallene store variasjoner – 
fra 1,72 til 5,09 kr/FEm. Tallene er 
basert på 2020-regnskap og det er 
ikke tatt hensyn til jordleie, tiltak 
som drenering osv.

Botten har også fått et godt grunn-
lag for å sammenligne kostnadene 
mellom flat- og fjellbygder.

– Grovt sett koster det én kro-
ne mer pr. fôrenhet å produsere 

grovfôr i fjellbygdene. Dette skyldes 
først og fremst volum. Fjellbrukene 
produserte i snitt nesten 92 000 
fôrenheter, mens brukene på flat-
bygdene lå på 427 000 fôrenheter, 
forklarer han. I Grovfôr 2020 ble 
det dokumentert at avling er en av 
de viktigste faktorene for å få ned 
prisen. Botten registrerte imidler-
tid ikke så store avlingsforskjeller. 
Mens det ble høstet 545 FEm/daa 
på flatbygdene, var den 487 FEm/
daa i fjellbygdene.

12 400 kg melk 
Hos Halvor Gauteplass i Skurdalen 
sør for Geilo ligger gårdstunet vak-
kert til i solhellinga nær 900 meter 
over havet. I fjøset produserer vel 
30 kyr over 12 400 kilo melk i året, 
som ga Gauteplass en 9. plass på 
avdråttsstatistikken i 2021 innen 
denne besetningsstørrelsen.

– Så høy ytelse klarer du ikke å 
oppnå med «bare» kraftfôr. Du er 
nødt til å ha godt grovfôr, konstate-
rer grovfôransvarlig i Yara Norge, 
Anders Rognlien.

– Jeg prøver å lage så godt grovfôr 
som mulig. Jeg slår tidlig og gjøds-
ler relativt hardt. Da går det som 
regel i boks, sier Gauteplass.

Gauteplass har 70 dekar dyrka 

mark på egen gård. I tillegg leier 
han jord i bygda og noe på Geilo, 
og høster totalt opp mot 300 dekar. 
Det er til sammen 29 skifter, fra 48 
dekar og ned til et skifte der han 
høster en halv rundball. Mange 
steder er det bratt, men han tar 
to slåtter på alt. Han slår med en 
slepeslåmaskin med crimper, og 
erfaringen er at det gir god nok 
tørk. Som regel raker han sammen 
og presser neste dag. Han bruker 
også rikelig med ensileringsmiddel. 
Gauteplass var blant brukene som 

Botten kartla i fjor, og tallene viser 
at strategien fungerer bra.

– Det høres så enkelt ut når Halvor 
forteller, men sannheten er at han 
har stålkontroll på det han gjør, sier 
Botten.

Prøvene av førsteslåtten i fjor viste 
et energiinnhold på 0,89-0,92 FEm 
og et proteininnhold på 150-160 
gram pr. kg tørrstoff. Både avlingen 
på 550 FEm/daa og gjennomsnittet 
på 252 fôrenheter i rundballene var 

PÅ TOPP: Aslak Skurdal (t.v.) og Halvor Gauteplass produserer topp grovfôr i høyden. Da blir det billigere å fylle kraftfôrsiloen.

– Jeg lager så godt grovfôr 
som mulig. Jeg slår tidlig og 
gjødsler relativt hardt.

– Godt grovfôr under 
lamminga er viktig for å lykkes 
med produksjonen.

Håvard Simonsen

Fra naturens side er de tildelt krevende forhold, men 
fjellbøndene Halvor Gauteplass og Aslak Skurdal produserer 
energi- og proteinrikt grovfôr til rundt to tredjedeler av 
kraftfôrpris. 

Topp fjellfôr langt
under kraftfôrpris
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også ei god bunnlinje. Det er dyrt 
med dobbel gjødselpris, men hva er 
alternativet? Hvis du kan kompen-
sere med rimeligere kraftfôr eller 
høyere ytelse og bedre innhold i 
melka, slår det antakelig mye mer 
ut enn gjødselprisen. Det samme 
gjelder intensiv framfôring av lam 
og okser. Det er god butikk å fôre 
fram på godt eget grovfôr, og det 
har mye å si i forhold til norsk- 
andelen i rasjonen, sier Botten.

Toppfôr til sauen 
Aslak Skurdal har også nær 300 
dekar gras til sin besetning på 250 
vinterfôra sauer. Men han tar to 
slåtter bare på ca. 70 dekar, ikke 
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godt over sammenlignbare bruk, og 
bidro til at Gauteplass fikk en lav 
grovfôrpris på 2,69 kr/FEm.

Botten sier dette viser at det er fullt 
mulig å produsere kvalitetsfôr i fjel-
let, men at mengden ofte vil være 
en utfordring. 

– Det bør være et mål for alle å 
få minst 200 fôrenheter i ballen, 
som var omtrent gjennomsnittet i 
Grovfôr 2020, for det betyr mye 
for grovfôrøkonomien, påpeker 
Rognlien.

At grovfôret er godt viser seg også 
i grovfôropptaket på nesten 13 
fôrenheter pr. dag. Dyra har tilgang 
på fôr hele tida. Nylig har Gaute-
plass også tatt i bruk fullfôrblander 
for å lage en mer ensartet miks. 
Han bruker Felleskjøpets Premium 
80- og 90-blandinger som gis i 
melkeroboten og i en kraftstasjon 
i fjøset. Forbruket ligger på 30-31 
fôrenheter kraftfôr pr. 100 kg melk.

Mer gjødsel enn noen gang 
Gauteplass understreker at han 
trenger et energirikt fôr for å få 
resultatene han ønsker i fjøset. Han 
er imidlertid ikke fornøyd med 
proteininnholdet (selv om det er 
ganske høyt), og her har han noen 
interessante erfaringer.

– For tre år siden tok jeg i bruk 
ny gjødselspreder med veieceller 
og seksjonskontroll som jeg kjører 
med GPS-styring på traktoren. Da 
gikk jeg på en smell, ler han, og 
forklarer.

– Med GPS-styring og uten over-
lapp gjødsler jeg det reelle arealet, 
eller nøyaktig det samme arealet 
som jeg høster. Men da sesongen 
var over sto det igjen 3-4 storsekker 
med gjødsel og jeg fikk ikke så stor 
avling som før. Jeg lager selv gjød-
selplan og fulgte normen for fjell-
bygdene med totalt 17 kg N/daa. 
Med den nye sprederen ble dette 
helt nøyaktig, mens jeg tidligere 

nok hadde kjørt på mer. Nå justerer 
jeg opp igjen planen til rundt 20 kg 
N/daa, for å få større avling og for-
håpentligvis høyere proteininnhold. 
Før har jeg mange ganger ligget 
rundt 200 gram protein. Derfor har 
jeg nå kjøpt mer mineralgjødsel enn 
noen gang.

– Gjødselprisen er ikke avgjørende 
for deg?

– Det koster selvsagt noe. Men 
grunnen til at jeg går etter høy 
avling og mye protein, er jo for å 
kunne bruke mindre og billigere 
kraftfôr. Jeg har aldri vært så opp-
tatt av jordbruksoppgjøret, for det 
er en teoretisk størrelse. Det er det 
du gjør i driften som virkelig kan 
påvirke inntekten og det er masse 
du kan ta tak i, sier Gauteplass.

Rognlien viser til at dagens ver-
densmarkedspriser på protein gjør 
regnestykket lønnsomt.

– Hvis du høster 600 kg tørrstoff 
på målet vil du få 12 kg ekstra 
protein ved å øke proteininnholdet 
med to prosentpoeng. Med en pris 
på rundt 15 kr/kg, vil dette protei-
net være verdt 180 kroner. Kanskje 
må du gjødsle ekstra med 3 kg N/
daa. I dag koster det rundt 115 
kroner, men kanskje bare halvpar-
ten i en situasjon med mer normale 
gjødselpriser, poengterer han.

– Det er mange andre ting enn 
gjødsel som er viktig. Klarer du å 
optimalisere forholdene så du får 
en mengde og kvalitet som gir en 
god totalrasjon som igjen gjør at 
du produserer mye i fjøset, får du 

minst fordi mye av arealet blir 
brukt til beite både vår og høst, 
og fordi mye jord er på stølen som 
ligger 1000 meter over havet.

– Jeg skal ikke ha knallfôr hele 
sesongen, det sier seg selv. Det er 
fra 1. april og utover jeg bruker det 
beste fôret. Jeg skal også ha mer 
fiber, sier han. 

Skurdal høstet imidlertid mye ener-
girikt grovfôr i fjor. Vedlikeholds-
fôret fra slåtten på stølen inneholdt 
0,88 FEm og 145 gram protein pr. 
kg tørrstoff. Toppfôret fra første-
slåtten der han høster to ganger, 
hadde en energikonsentrasjon på 
0,94 FEm og 170 gram protein.

– Det gjør at jeg kan holde igjen på 
kraftfôrbruken under lamminga, 
sier Skurdal.

Avlingen varierer fra 200 kg tørr-
stoff pr. dekar på det dårligste til 
5-600 kg der han slår to ganger.

– Det er god butikk å 
produsere grovfôr av god 
kvalitet.

SOLFYLT; Gauteplass ligger flott til i solhellinga i Skurdalen nesten 900 meter over havet. Fra venstre Aslak Skurdal, 
Aslak Botten, Halvor Gauteplass og Anders Rognlien
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Alle
Melk 

flatbygder
Melk 

fjellbygder
Sau

fjellbygder
Halvor

Gauteplass
Aslak 

Skurdal

Dyrking, kr/FEm 1,45 1,13 1,65 1,38 1,38 1,32

Høsting, kr/FEm 1,59 1,15 1,95 1,60 1,31 1,77

Pris, kr/FEm 3,04 2,38 3,61 2,98 2,69 3,09

Avling, FEm/daa 428 545 487 318 555 359

FEm i alt 184 176 427 579 91 881 68 578 154 111 100 124

FEm per rundball 238 249 208 261 252 326

Kost, kr/rundball 717 563 741 787 678 1 007

– Jeg er veldig opptatt av fortørking 
og presser gras helt opp i 50-60 
prosent tørrstoff. Jeg har kaldfjøs 
og bor på en svært kald plass, og 
da er fôret mye triveligere å håndte-
re, sier han.
Han slår «baklengs» med sin Valtra 
og frontmaskin og bruker spre-
derive for å få god tørk. Deretter 
bruker han samlerive, som han 
har sammen med Gauteplass, og 
presser med singelpresse. Det meste 
av rundballene kjøres deretter til 
gården hvor han har en stasjonær 
pakker.

Grovfôrprisen hos Skurdal er be-
regnet til 3,09 kr/FEm. – Det er en 
god pris med tanke på at regne-
stykket ikke fanger opp alt fôret 
du høster gjennom beiting. Mye av 
avlingen blir jo spist direkte av dyra 
på beite, sier Botten.

Bøndene og Botten er enige om at 
tidlig slått er mye av grunnen til at 
de får god kvalitet på grovfôret. 
Det er trolig også et større høste-
vindu i fjellet fordi utviklingen i 
graset skjer langsommere ved den 

lave temperaturen de ofte har, og at 
det er en del varig eng med forskjel-
lige grasarter med ulik utvikling.

– Når en ser de gode resultatene 
som Gauteplass og Skurdal leverer 
høyt til fjells, er det klart det er sto-
re muligheter til å produsere topp 
grovfôr nær sagt i hele Norge, sier 
Rognlien.

Gjødslingsregimet 
Gauteplass bruker husdyrgjødsla 
på alt areal bortsett fra leiejorda 
på Geilo, som ligger 15 km unna. 
Normalt kjører han på 2-3 tonn 
bløtgjødsel om våren og etter før-
steslåtten. I fjor kjørte han også noe 
etter andreslått, og fikk ei fin tredje 
avling i form av beite utover høs-
ten. Om våren sprer han normalt 
mineralgjødsel før husdyrgjødsel, 
men etter at han tok i bruk tyngre 
utstyr er han blitt forsiktig med å 
være for tidlig utpå.

– Jeg har brukt både YaraBela® 
OPTI-NS 27-0-0 (4S) og YaraBela® 
Sulfan 24-0-0 (6S), men i år blir det 
YaraMila® Fullgjødsel® 25-2-6. Jeg 
har en innebygd panikk for å ha på 
for lite av ting, og det er noe med å 
fylle på fosfor og kalium innimel-
lom, sier han. 

Gauteplass og Skurdal har gjød-
selvogn sammen. Skurdal kjører 
sauemøkka på arealer som vår-

beites og på stølen, og det skjer et 
stykke ut i juni. – Jeg sprer bløt-
gjødsel på om lag halve arealet, og 
noe også etter slått, for da får jeg 
gode høstbeiter. Der jeg har møkk 
bruker jeg YaraBela® OPTI-NS  
27-0-0 (4S) og ellers YaraMila®  
Fullgjødsel® 22-2-12, forteller han.

Kalkbehov 
I Skurdalen er det mye stein og en 
god del av arealene er varig eng. 

– Her er vi inne på en del dårlig 
samvittighet og forbedringspoten-
sial. Jeg er for så vidt fornøyd med 
avlingene, men har gjort noen stunt 
innimellom som har vist at potensi-
alet er større, sier Gauteplass. 

Skurdal får aldri gjort jordarbei-
ding før sauen er sluppet til fjells i 
midten av juni. 

– Det er ikke mye jeg legger om, 
bortsett fra noen myrer der det 
er nødvendig. Der det er over-
vintringsskader freser jeg og sår i 
raigras, forteller han.

De to er også enige om at de må 
kalke mer. Mye av jorda i området 
er sur og utsatt for utvasking. Beg-
ge har nye jordprøver, og mens pH 
er tilfredsstillende der Gauteplass 
har kjørt mye storfemøkk, sier 
Skurdal at han har et kalkbehov på 
hele arealet.

Topp fjellfôr langt under kraftfôrpris – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2022

Gjennomsnittstall basert på registreringer 
hos 40 melk-, ammeku- og saueprodu-
senter i Buskerud og Telemark i 2021. For 
sammenligningens skyld har vi tatt med 
registreringene hos melkeprodusent Halvor 
Gauteplass og saueprodusent Aslak Skur-
dal, som begge driver i fjellgrenda Skurda-
len sør for Geilo.

STORE MULIGHETER: – Når en ser 
de gode resultatene som Gauteplass 
og Skurdal leverer høyt til fjells, er det 
klart det er store muligheter i nær sagt 
i hele Norge, sier grovfôransvarlig i 
Yara, Anders Rognlien (nr. to f.v.)

Så mye koster 
grovfôret
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Takk for
innsatsen!

Therese Løken Dalby
Therese Løken Dalby starter som 
HMSK-ansvarlig i Yara Norge 
fra 1. mai 2022. Hun kommer fra 
stillingen som salgssjef for Industri-
al Nitrates i Yara, med ansvar for 
industrielt salg av urea, ammoniakk 
og fosforsyre. Therese har master-
grad i kjemi og har lang erfaring fra 
forskning, kvalitetsarbeid og salg i 
norsk kjemisk industri.  

Vi ønsker Therese velkommen til 
vår avdeling.

Velkommen
til Yara Norge

Tre gode kollegaer med meget lang fartstid i Yara Norge 
går av med pensjon denne våren. Vi takker for innsatsen og 
ønsker dem alt godt i tiden som kommer.

Vi har gleden av å meddele at to nye medarbeidere har startet 
hos oss. Det er Øystein Jørem og Therese Løken Dalby.

Bjørn Tor Svoldal
Etter mer enn 30 år i selskapet 
går Bjørn Tor Svoldal nå av med 
pensjon. Bortsett fra tre år som 
sjefagronom i Yara Myanmar, har 
han hele tiden jobbet i det norske 
markedet. En meget kunnskapsrik 
agronom og høyt verdsatt blant 
bønder, rådgivere og andre i bran-
sjen. Med ekte engasjement har han 
jobbet målrettet i alle disse årene 
for at bonden skal lykkes.

Bjørn Tor har oppgradert hytte i 
Hallingdal, og stor glede av turer 
til fots, på ski, skøyter og i seilbåt. 
Gode opplevelser i frisk luft vil 
sikkert få enda høyere prioritet 
framover.

Vi takker for innsatsen og ønsker 
Bjørn Tor ei fin tid som pensjonist.

Anneli Vambheim
Anneli Vambheim går av med 
pensjon 1. mai etter 34 år i Yara. 
Anneli har vært svært viktig for 
gjennomføring av våre leveranser 
til det norske landbruket gjennom 
sin rolle i planlegging og ordre-
behandling. Hun har også jobbet 
med skipning og råvareinnkjøp, og 
var sentral i innføringen av Yaras 
datasystem. 

Annelis høye kunnskap, engasje-
ment og blikk for detaljer har vært 
svært viktig for å sikre feilfrie leve-
ranser til den norske bonden.

Vi takker Anneli for innsatsen og 
ønsker henne en fin pensjonisttil-
værelse.

Ola Nyhus
Ola Nyhus går av med pensjon 1. 
april. Ola har, helt fra han startet i 
Yara den 1. januar 1987, jobbet i 
det norske markedet. Han er sivil- 
agronom og har hatt flere stillinger 
i Yara Norge, både som agronom 
og innen salg. Han har hatt kunde- 
ansvar for våre største kunder, og 
engasjement for norsk landbruk 
har alltid stått i første rekke. Olas 
kunnskap og samarbeidsevner har 
vært svært viktige for Yaras posi-
sjon i Norge.  

Familie, hytte på fjellet, langrenn 
og sykkel vil nok få enda større 
plass i tiden fremover. 

Vi takker for innsatsen gjennom 35 
år og ønsker Ola lykke til videre. 

Øystein Jørem
Øystein E. Jørem er tilbake i Yara 
Norge etter drøye tre år i en annen 
del av Yara-konsernet. Øystein er 
utdannet landbruksøkonom, bor på 
Hamar, og driver i tillegg familie-
gården i Levanger. Med Øystein 
på plass i stillingen som leder for 
forretningsutvikling har vi styrket 
laget med en kunnskapsrik trønder 
med bred erfaring og sterkt engasje-
ment for norsk landbruk. Øystein 
skal også være kundeansvarlig for 
en av våre grossister. 

Vi ønsker Øystein velkommen 
tilbake til Yara Norge.
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