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Svovlmangel i kløvergræsmarker, vintersæd og raps er en udbredt risiko, som 
økologer skal tage alvorligt og forsøge at undgå.
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Sammen med N, P og K er svovl et af de 
vigtigste næringsstoffer for planter. Det 
indgår bl.a. i opbygningen af protein og 
essentielle aminosyrer. Planters behov 
for svovl er ca. det samme som behovet 
for fosfor. 

I ’gamle dage’ sørgede industriel forure-
ning for et årligt nedfald fra atmosfæren 
på 40 kg svovl pr. hektar. Dermed var 
afgrødernes behov for svovl sikret. I dag 
udleder industrien stort set ikke svovl, 
så tilførslen skal komme fra andre kilder, 
hvis der skal være balance i marken.

S-mangel er N-mangel og udbyttetab
Det er kløvergræs, raps og vintersæd 
uden vanding, der er mest udsat for 
svovlmangel. Svovlmangel viser sig i 
form af lavere udbytte, idet der er en tæt 
sammenhæng mellem svovl og kvæl-
stof. Er der svovlmangel i jorden, kom-
mer planterne også til at mangle kvæl-
stof og omvendt. I kløvergræsmarker vil 
man derfor typisk se, at kløveren klarer 
sig fint, mens græsserne ikke fylder så 
meget. Det går ud over udbyttet.
 
FOREBYG SVOVLMANGEL
Svovlbehovet kan i en del tilfælde op-
fyldes med en kombination af efteraf-
grøder, gylle, vanding og atmosfærisk 
nedfald.

Efterafgrøder optager svovl, som når de 
nedmuldes, kan udgøre en vigtig forsy-
ning med svovl til den følgende afgrøde. 
Særligt korsblomstrede efterafgrøder 
optager meget svovl men også bælg-
planter giver et godt bidrag. 

• Nedfald fra atmosfæren: 5 kg/ha
• Kvæggylle: 0,5 kg plantetilgænge- 
 ligt  S pr. 30 t. (0,35 kg/t med 5 %  
 udnyttelse)
• Eftervirkning, kvægejendomme: 
 6 kg/ha
• Vandingsvand: 15 kg/ha ved 
 vanding med 100 mm

 
SVOVLMANGEL I GRÆS, 
KORN OG RAPS
Økologisk Landsforening og Økologi-
Rådgivning Danmark har udviklet en 
svovl-nøgle, som hurtigt kan give en 
indikation af, om en given mark er i risi- 
ko for svovlmangel. Nøglen kan ses på 
www.oerd.dk eller www.okologi.dk. 
Faktorer, der har betydning for svovl-
mangel, er jordtype, vanding, gødsk-
ning, afgrøde og efterafgrøde.

Svovl til kløvergræs
Kløvergræsmarker til slæt har brug for 
30 kg svovl (S) om året for at kompense-
re for bortførsel med afgrøden og undgå 
mangel. Afgræsningsmarker lidt mindre. 
Økologiske græsmarker er i særlig risiko 
for at komme i underskud med svovl, da 
svovlindholdet i gylle er lavt og udnyt-
telsesgraden ligeså, blot fem procent 
første år. Svovlmangel viser sig især i 
første slæt, da jordens indhold af svovl 
endnu ikke er mobiliseret i tilstrækkelig 
mængde. Senere i vækstsæsonen er der 
mere plantetilgængeligt svovl til rådig-
hed i jorden. Det er derfor også første 
slæt ensilage, man skal analysere for at 
afdække, om markerne er i underskud af 
svovl. 

YDERLIGERE INFORMATION 
Rapporter og artikler
Svovlnøglen, Økologisk Landsforening 2016.

Baggrundsrapport for svovlnøglen , Økolo-
gisk Landsforening 2016.

Økologisk kløvergræs – respons for gødsk-
ning med svovl, Inger Bertelsen, SEGES

Hjemmeside
www.okologi.dk; her findes resultater fra 
projektet ’Optimering af grovfoderudbyt-
terne hos økologiske mælkeproducenter’.

PROJEKTETS MATERIALER 
Denne folder er del af en elektronisk drifts- 
håndbog og er udarbejdet i projektet De- 
monstration af nye økologiske løsninger II. 
Øvrige emner i driftshåndbogen samt film 
om udvalgte emner findes elektronisk på 
Økologisk Landsforenings hjemmeside: 
okologi.dk/landbrug
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Diagram 1: Analyser af første slæt økologisk kløvergræs viser, at omkring halvdelen af prøverne ligger 
kritisk lavt i svovlindhold. Meget få prøver ligger på den sikre side, hvor tilførsel ikke er nødvendig. Et 
svovltal under 2 er lavt og under 1,6 er kritisk lavt.
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Svovl i kløvergræsensilage, 1. slæt

Svovl til vintersæd
I vintersæd kan der opstå svovlmangel 
på både let og sværere jord, hvis marken 
ikke vandes. Vander man med 60-70 
mm, svarer det til ca. 10 kg S pr. ha, 
hvilket er nok til at opfylde afgrødens 
svovlbehov.

Svovl til vinterraps
I vinterraps er svovlbehovet særligt 
stort, og der vil derfor være behov for 

supplerende svovlgødskning for at opnå 
fuldt udbyttepotentiale.

Svovl til vårsæd
I vårsæd er svovlbehovet mindre og 
svovlmangel ikke så udbredt. På lette 
jorder kan der dog være behov for sup-
plerende svovlgødskning, hvis der ikke 
vandes og samtidig ikke har været tilført 
gylle i mindst 10 år.

GØDSKNING MED SVOVL
Der findes en række svovlholdige gød-
ninger, som økologer må anvende under  
forskellige betingelser og forudsætnin- 
ger. Naturgips og frit svovl er deciderede 
svovlgødninger, der kan anvendes med 
konsulenterklæring. Mineralanalyser 
kan derfor være vigtig dokumentation. 
Andre er K- og Mg-gødninger, der for- 
udsætter jordbundsanalyser før anven-
delse. 

Naturgips udmærker sig ved at indehol-
de plantetilgængeligt svovl. Desuden 
kan gips bidrage til en bedre krumme-
struktur i jorden. 

Kalivinasse er meget brugt til gødskning 
af økologiske afgrøder. Den indeholder 
foruden kalium en del svovl men bør 
primært anvendes, hvor der er et kali-
um-behov. Er der ikke det, kan man i st-
edet gødske med naturgips eller evt. frit 
svovl. For meget kalium hæmmer nem-
lig optagelsen af magnesium, og det kan 
give andre problemer både i afgrøden 
og i en efterfølgende fodring. 

Kløvergræs uden (t.v.) og med svovlgødskning (t.h.). Kløvergræsmarker er følsomme for svovlmangel. 
Mangler marken svovl, går det ud over rajgræsset i blandingen. T.h. er givet 150 kg naturgips pr. ha. 
Foto: Lisbeth Tønning

Fakta om svovl til græs
• En slætmark har brug for ca. 30  
 kg svovl pr. ha. 
• Svovlbehovet er større på sand 
 jord end lerjord pga. forskel i   
 udvaskning.
• Svovlmangel ses primært i 1.    
 slæt og kan begrænse udbyttet.

Det er nødvendigt at tilføre svovl  
til kløvergræs

• hvis der ikke vandes
• hvis der ikke har været en efter 
 afgrøde året forinden
• hvis der ikke er tilført gylle i   
 mindst 10 år
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SVOVLHOLDIGE GØDNINGER

S, kg/ton Kr./ton (vejledende) Bemærkninger

Protamylasse 6-7 210-400

Kalivinasse, pulver 170 1800

Kalivinasse, ekstrakt 25 % 123 1930

Patentkali 170 3200 Jordbundsanalyse (K)

Kaliumsulfat 41 180 4550 Jordbundsanalyse (K)

Kiserit 15 200 2200 Jordbundsanalyse (Mg)

Magnesiakainit 40 1450

Naturgips 200 1050 Konsulenterklæring

Frit svovl (Wigor S) 900 3400 Konsulenterklæring

Øgro 9-3-4 + 2S 24 3200-3700

Øgro 15 N 22 4620

Kilde:  Gødninger med svovl til økologiske afgrøder, SEGES 2017

UDBRINGNING AF GØDNING
Kalivinasse spredes med kalkspreder. 
Spredebilledet kan være noget ujævnt, 
og nogle maskinstationer bruger at 
blande vinassen med lige dele kalk 
for at få en mere jævn spredning. Det 
er vigtigt for et godt resultat, at både 
gødning og kalk er tørt.

Patentkali, kaliumsulfat 41 og naturgips 
spredes let med almindelig gød-
ningsspreder. Det samme gør sig gæl-
dende for Øgro, men vær opmærksom 
på, om granulatet tåler trykket. Knuses 
kornene under spredningen, spredes 
de ikke så bredt. Vælg f.eks. 12 meter 
spredning frem for 24.


