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   Indhold Gylle til majs
• Placering af gylle
• Tilsætning af nitrifikationshæmmer
• Afgasset gylle



  

     
    

   Udbytteeffekt ved placering af mineralsk startfosfor til majs
26 Landsforsøg 2003 - 2017
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Placering af gylle til majs 
Placering af gylle 10 cm under jordoverfladen
Såning af majs 5 cm over gyllestrengens overflade.

5..

Placeret
gylle

Ingen 
start-
fosfor



Placering af gylle til majs erstatter behovet for startfosfor
Traditionel nedfældet gylle er tilført 15 kg startfosfor pr. ha
17 forsøg, 2017- 2020



Ved tilførsel af nitrifikationshæmmer giver placering af 
gylle merudbytte i forhold til traditionel nedfældning
Placeret gylle er tilført 2 l Vizura pr ha
12 forsøg, 2017- 2020



Placering giver merudbytter ved samme tilførsel af startfosfor
16 forsøg, 2018 til 2020



Placeret gylle skal placeres i ca. 10 cm dybde
3 forsøg, 2019 og 2020

Rodudvikling ved 12 
cm afstand mellem frø 
og gylle

Rodudvikling ved 1,5 
cm afstand mellem frø 
og gylle

Sammenhæng mellem rodudvikling og afstand 
mellem gylle og frø. Petersen I. F. AU, 2018.

Tabel 11, side 375



Forskelle i tanddesign har også betydning
3 forsøg

26 cm
17 cm 8 cm

TabU 11. Placering af kvæggylle til majs på pløjet  jord. (U15, U16)

Majs 

Start-gødn., 
kg pr. ha NH4-N i 

gylle, kg 
pr. ha

Jordbearbejdning 
før eller efter 

gylleudbringning

Nedfældnings-
system1) Tanddesign2)

Liter 
Vizura 
pr. ha

Udbytte og 
merudb. pr. ha

N P hkg 
råprotein

NEL20 
a.e.

2019 og 2020. 3 forsøg i pløjet jord.
1. 27 0 127 Pløjning, efter Nedfældet, 10 cm Nedfældertand 2 11,0 134,9
4. 27 0 127 Pløjning, før Placering, 10 cm Gåsefod-3 2 1,0 6,9
7. 27 0 127 Pløjning, før Placering, 10 cm Gåsefod-2 2 0,8 3,0
8. 27 0 127 Pløjning, før Placering, 10 cm Gåsefod-1 2 0,8 2,9

ns ns

Tabel 11, side 375



Udbytteeffekt af tilsætning af nitrifikationshæmmeren Vizura
6 forsøg, JB1 og JB4, 2020

Tørre forhold efter gyllens 
udbringning kan have reduceret 
effekten.

Tabel 10, side 372



Oversigt over udbytteeffekter i majs ved tilsætning af nitrifikationshæmmer
34 forsøg, 2014 til 2020



Gødskning af majs med hhv. kvæggylle 
og afgasset gylle

Lokalitet Antal 
forsøg Gylletype

Vendsyssel 2
Kvæggylle
Afgasset gylle, Grøngas

Grindsted 2
Kvæggylle
Afgasset gylle, Filskov Energiselskab

Skærbæk 2
Kvæggylle
Afgasset gylle, gårdanlægKilde: Biogas Danmark



Generelt samme udbytteniveauer ved gødskning med hhv. 
kvæggylle og afgasset gylle
6 forsøg, JB 1 og 4, 2020
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Teknik og tilførsel af startfosfor

Udbytte ved gødskning med hhv. kvæggylle og afgasset gylle

Kvæggylle Afgasset gylle

Tabel 10, side 372



  

     
    

   Sammenfatning

• Placering af gylle kan erstatte behovet for startfosfor

• Ved samme tilførsel af startfosfor giver placering af gylle højere 
udbytter end traditionel nedfældning

• Placering af gylle kræver præcision og den rette teknik

• Tilsætning af nitrifikationshæmmer giver økonomiske merudbytter. 
Specielt på grovsandet jord og ved tidlig udbringning af gylle

• Der opnås generelt samme udbytte ved gødskning med afgasset 
gylle som ved gødskning med kvæggylle.



Tak for opmærksomheden 
– og god weekend
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