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Kvælstof er en væsentlig udbytte faktor i planteproduktionen. Derfor 
er det vigtigt at sikre en høj udnyttelse af kvælstof fra husdyrgødning, 
som dækker hovedtilførslen i dansk planteproduktion. En dårlig 
udnyttelse kan ikke erstattes af et merindkøb af handelsgødning - og 
betyder et udbyttetab.

Fra mange års landsforsøg har vi viden om betydningen af gylletype, 
udbringningstidspunkt, -teknik og afgrøde for kvælstofudnyttelsen af 
gylle. Derudover ser vi store variationer fra vejrforholdene omkring 
udbringningen i voksende afgrøder. Kvælstof udnyttelsen er et udtryk 
for, hvor stor en andel af total-kvælstoffet i gyllen som er optaget i 
afgrøden, sammenlignet med optagelsen af kvælstof i handelsgød-
ning. Kvælstof udnyttelsen kan variere fra 25 til 90 pct. for den samme 
gylletype, afhængigt af afgrøde, udbringningsstrategi og vejrforhold 
ved udbringningen. Der er kvælstof og penge at hente i at optimere 
gylleudbringningen.  

Hvad betyder N-udnyttelsen for bundlinjen?
I nedenstående tabel vises forskellen i indtjeningen i hvede, ved 
udbringning af 140 kg total-N i gylle, suppleret op til normen med 
kvælstof i handelsgødning ved hhv. lav, middel og høj N-udnyttelse af 
gylle. 

Tabellen viser en forskel i indtjeningen på knapt 900 kr. pr. ha. Forskel-
len kan opstå som følge af forskellige vejrforhold ved udbringningen 

OPTIMER UDNYTTELSEN AF 
SVINEGYLLE

og forskellig gyllesammensætning. Jo større ammoniakfordampningen 
er efter udbringning, des lavere udnyttelse.

Er betingelserne overvejende til stede for at give et højt ammoniaktab, 
kan udnyttelsen forbedres betydeligt ved sænkning af gyllens pH-vær-
di ved mark- eller tankforsuring. pH bør reduceres til 6,0 - 6,4 for at 
sikre en tilstrækkelig effekt. En anden mulighed er separering af gyllen 
for at sænke indholdet af tørstof og sikre en hurtig infiltration i jorden

Derfor: Kend din gylle!
For at optimere udnyttelsen af gyllens næringsstoffer kræver det, at 
du kender indholdet! Kun herved kan du optimere gødningsplanen 
og den samlede tilførsel af fosfor og kalium på ejendommen – og sikre 
den bedst mulige udnyttelse af kvælstof.
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GYLLEUDBRINGNINGENS GRUNDREGLER
• Kend din gylle!
• Udbring mængder der svarer til behovet for P og K
• Udbring mest muligt inden såning af vårsæd 

I VOKSENDE AFGRØDER
• Udbring gyllen ved vækststart
• Udbring gyllen i bunden af afgrøden
• Udbring gyllen i overskyet, køligt vejr
• Tilsæt svovlsyre i tank eller ved udbringning, hvis vejret 

omkring udbringning er solrigt, varmt og blæsende og/el-
ler hvis gyllen har et højt tørstofindhold, en høj pH-værdi 
og et højt ammonium-indhold.

• Udvis hensyn til naboer og omgivelser.

FAKTA
Hvis en svineejendom med 1,4 DE/ha øger sin N-udnyttelse fra 55% 
til 80%, har afgrøden fået 35 kg N mere til rådighed pr. ha, svarende 
til godt 4 hkg pr. ha. 
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HØJ UDNYTTELSE

HØJT NH3-TAB 
 
LAV UDNYTTELSE

Vejrforhold 
omkring 
udbringningen

Vindstille vejr (2-3 m/s) Blæsende vejr
Overskyet, let regn Høj sol, tørvejr
Lav temperatur (10 gr.) Høj temperatur

Gylleparametre Lavt tørstofindhold (<5%) Højt tørstofindhold
Lav pH-værdi (<7) Høj pH-værdi

Øvrige Tæt, veludviklet afgrøde Åben afgrøde
Porøs, fugtig jord Hård, tør, varm jord

VINTERHVEDE
RIGTIG HØJ  

UDNYTTELSE MIDDEL
LAV 

 UDNYTTELSE
Udnyttelsesprocent 80 65 50
Udbytte, hkg kerne/ha 84,2 81,8 79,4
Protein, % i kerne 10,2 9,7 9,2
Indtjening, kr. pr. ha 10.407 9.980 9.528
* Kornpris: 120 kr. /hkg, proteinpris: 4 kr. pr. kg.


