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Udbringning af gylle i voksende afgrøder
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Forskellige teknikker
Slæbeslange:

Reduktion af fordampning:

Skånsomhed: 

Slæbesko:

Reduktion af fordampning:

Skånsomhed: 

Nedfældning:

Reduktion af fordampning:

Skånsomhed: 
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Forskelle på teknikkerne

Slæbeslange:

• Styres manuelt

• ”Hænger” oppe i luften

• Slange slæbes hen over 

jorden

• Kræver opmærksomhed

• Let at manøvrere

Slæbesko:

• Flyder hen over jorden

• Slæbesko ridser i jorden 

• Ramme ikke specielt 

flexibel

• Ikke god til kurvekørsel

• Ved store arbejdsbredder 

kan det være en 

udfordring i kuperet 

terræn.



5 | SAMSON AGRO A/S                                                                              Plantekongres 2020  

Benyttes slangebommen altid korrekt?

Korrekt brug:

• Slangerne skal slæbe hen 

over jorden

• Fremkørselshastigheden 

skal afpasses så gyllen 

løber ud og ikke ”spules” 

ud af slangerne.

• Gyllen skal ligge i smalle 

striber

Brug som alt for ofte ses:

• Slangerne løftes 20 cm 

over jorden

• Høj fremkørselshastighed 

• Der foretages en 

kontrolleret bredspredning

• Øget risiko for svidning

• Øget fordampning

• Lugtgener forøges markant
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Forskellen i tal

Konsekvens af at hæve 

slangerne 20cm:

• Gennemsnitlig forøgelse 

af fordampningen på 

40%

• Lugt øges i samme 

forsøg med  300% lige 

efter udbringningen er 

foretaget
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Forskellen i tal

OBS!

Kun et forsøg er lavet med 

alle 3 teknikker samtidig 

Vi kan ikke med sikkerhed lave en endelig 

konklusion ud fra dette ene forsøg med det ser 

ud til følgende:

• At en slæbesko reducerer fordampningen, men at 

det ifølge Johannas (Au) målinger svinger meget alt 

efter udbringningsforholdene og jordtype. 

• At der ikke er stor forskel på en slangebom som 

benyttes korrekt i forhold til slæbeskoen. 

• At den største fordampningsreduktion kommer ved 

at gylleslangen har kontakt med jordoverfladen  
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Problemstillinger for føreren

• Ved store arbejdsbredder er det meget vanskeligt at sørge for at slangerne 

slæber hele tiden.

• Mange bomme kan ikke reguleres under vandret niveau

• Føreren bliver ofte målt på hans effektivitet frem for kvaliteten af udbringningen

• Det er meget anstrængende for føreren at regulere på bommen hele tiden

• Øget risiko for beskadigelse af bommen når bommen køres tættere ned mod 

jorden. 
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Nyudvikling i NUGA projektet

Automatisk bomhøjdestyring på SHB bomserien:

• Automatisk tilpasning af højden i forhold til terrænet

• Reducerer tab af næringsstoffer

• Reducerer risikoen for beskadigelse af bommen

• Aflaster føreren

• Alle fører performer ens 

• I kombination med SHB-bommens opbygning, hvor bommen 

kan reguleres under vandret niveau sikres optimal udlægning af 

gyllen
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Konklusion ud fra foreløbige forsøg

• Ved forkert brug af slangebomme taber vi vigtige næringsstoffer

• Hvis vi bruger det udstyr vi allerede har købt korrekt så reducerer vi fordampningen

• Stil krav til udbringningskvaliteten

• Sørg for at føreren har den fornødne viden om korrekt udbringning af gyllen

• Sørg for at kontrollere at gyllen er udbragt tilfredsstillende

• Pris og kvalitet hænger ofte sammen så giv den gode maskinstationen den pris det 

kræver at gøre det ordentligt

• Sørg for at have nok udbringningskapacitet til at blive hjemme når solen skinner for 

meget og let foden en anelse fra speederen
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Fremtiden

Intelligente redskaber:

• Fjerne den menneskelige 

fejlrisiko

• Traktor-gyllevogn-redskab 

bliver én intelligent samlet 

løsning

• Sensorteknologi 

Nye udbringningsteknikker:

• Vi skal have fordampningen 

ned, men uden at lave skade 

på afgrøder og jord

• Der kommer flere 

specialmaskiner frem for 

universelle løsninger

Praksisbaseret fakta:

• Vi skal forholde os til hvad 

maskinerne reelt gør i 

praksis når de bruges og 

fokusere mindre på 

teoretiske modeller  

Præcision :

• Kontrol af tildelingen af 

næringsstoffer på 

markniveau

• Minimering af overlap i kiler 

og forager

• Krav om fuld dokumentation 

af det udførte arbejde
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16 8 37

Dage Timer Minutter

Tak for ordret!

God gyllesæson 2020

Og husk nu om

At få de slanger ned på Jorden!


