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Jordprøver – En værdifuld investering
Jordens rektionstal er afgørende for om den næring der er i
jorden kan optages af afgrøderne. Derfor anbefaler vi, at der
udtages jordprøver hvert 5. eller 6. år på alle marker. En
standard prøve består af en analyse for reaktionstal, fosfor,
kalium og magnesium, og en enkelt prøve dækker normalt et
areal på ca. 3 ha. På meget uhomogene jorde, bør der
udtages en prøve for hver ha.
For nogen kan jordprøver synes som en stor udskrivning, men
når omkostningerne deles ud på 5 eller 6 år kommer prisen
typisk ned på en 15-20 kr./ha. Og så er der ikke taget højde
for eventuelle besparelser i kalk og øgede udbytter. Set i det
lys er det faktisk altid en god investering. Også selvom der
ikke måtte være et kalkbehov på alle arealer.
Undtagelsesbrug der benytter organisk gødning svarende til
højst 230 kg N skal have taget jordprøver for hver 5 ha af
omdriftsarealet mindst hver 4. år. Her skal der også
analyseres for indholdet af kvælstof. Prøverne skal kunne
fremvises ved tilfælde af, at der kommer kontrol på bedriften.



Undgå misvækst og dårlig jordstruktur



Få det optimale ud af jordens
dyrkningspotentiale



Kan du spare den dyre NPK gødning ?



Har du mulighed for at øge fosforloftet
med op til 6 kg P/ha ?



Kan du øge kvælstofkvoten til hvede med
27 kg N/ha ?

1. august 2017 trådte nye harmonikrav i kraft. Dette medførte

Opfylder du som kvægbruger, med 230 kg
at reguleringen på dyreenheder forsvandt og blev erstattet af
organisk N/ha, krav om jordprøver hvert
en regulering baseret på et kvælstof- og fosforloft på den
4. år ?
enkelte bedrift. En kvægbedrift og en slagtesvinsproducent
Med nye jordprøveresultater, opfylder du ikke blot
har således, udover et kvælstofloft på 170 kg N pr. ha, et
gældende krav, men har også mulighed for at øge
gødningsmængderne på dine arealer.
fosforloft på henholdsvis 30 kg og 39 kg P pr. ha. Dette
fosforloft kan imidlertid øges i tilfælde af, at det tilhørende
harmoniareal har lave fosfortal. Hvis det gennemsnitlige fosfortal eksempelvis ligger mellem 3,5 og 4
kommer der et tillæg på 1 kg P pr. ha. Ligger det derimod mellem 2,5 og 2,74 opnås et tillæg på 6 kg P pr.
ha. For at opnå dette tillæg kræves det, at der er jordprøver fra alle harmoniarealer og mindst for hver 5. ha
samt at disse prøver er under 5 år gamle.
Hvis du kan dokumentere, at din jord er Jb 5 i stedet for Jb 4, som det officielle kort viser, kan du øge
kvælstofkvoten på de pågældende marker.
Der er således mange gode grunde til at få taget jordprøver. Ring nu og bestil jordprøver på din bedrift.

Resenvej 85 – 7800 Skive – 96 15 30 00 – www.landbo-limfjord.dk

