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Svovl er afgørende
for både kvalitet
og udbytte
Agronom hos DanGødning
minder om, at svovl har
stor betydning for afgrødernes udbytte og kvalitet,
og at jorden her i foråret
formentlig ikke indeholder
de mængder, mange tror er
tilgængelige for planterne.
AF HENRIETTE LEMVIG
De store vandmængder gør
blandt meget andet, at der ikke er
meget tilgængeligt svovl tilbage i jorden.
- Svovl udvaskes meget let, så i år har
vi næsten ikke noget tilbage til planternes optag, vurderer agronom hos
DanGødning, Lenette Broksø Iversen,
og understreger, at svovl ofte er et næringsstof, der undervurderes.
- Svovl er afgørende for planternes
protein- og olieindhold, så det er et
vigtigt næringsstof at have fokus på,
siger hun.

Svovl transporteres af vand
Svovl transporteres til rødderne med
vand. Så selvom der er tildelt svovl om
efteråret i mængder, der burde kunne
dække vækstsæsonens optag, så er det
ikke tilfældet, hvis udvaskningen hen
over efteråret og vinteren har været stor,
eller hvor der opstår tørre forhold i løbet
foråret.
Da planterne ikke kan transportere
svovl fra gamle blade til nye blade og da
behovet for svovl er mest kritisk under
frø- og kærnedannelse er det meget vigtigt at følge svovlforsyningen igennem

Ligner kvælstofmangel
Symptomerne på svovlmangel kan ifølge Lenette umiddelbart ligne symptomerne på kvælstofmangel. I modsætning til kvælstof er svovl ikke mobilt i
planterne. Hvor kvælstofmangel typisk
viser sig ved, at de ældre blade er lyse, er
det derfor de yngste blade, der er lysfarvede ved svovlmangel. I raps, der har et
meget stort svovlbehov, er lyse blomster
et andet vigtigt tegn på svovlmangel.
Denne forskel er vigtig at være opmærksom på, da ekstra tilførsel af kvælstof på planter der lider af svovlmangel,
kan have en negativ effekt på udbyttet.

Agronom hos
DanGødning,
Lenette Broksø
Iversen, slår fast,
at tildeling af
svovl præcis på
det tidspunkt,
hvor planterne
har brug for det,
er vigtig. Foto:
DanGødning

helt vækstsæsonen. Lenette Broksø
Iversen slår derfor fast, at tildeling af
svovl præcis på det tidspunkt, hvor
planterne har brug for det, er vigtig.
Kom derfor ud i marken og vurder
visuelt, om planterne lider af svovlmangel. Selvom de umiddelbare symptomer
ligner kvælstofmangel, så er det til at
se forskel og ellers kan man få foretaget planteanalyser for præcist indhold,
siger hun.
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