
Bedre udnyttelse af husdyrgødningen
- hvordan gør de konventionelle landmænd?
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Hvordan blev kravene til kvælstofudnyttelse ændret i 2020?

Nye krav, 
pct.

Ændring,
pct.point

Kvæggylle 75 + 5
Svinegylle 80 + 5
Dybstrøelse fra kvæg 50 + 5
Dybstrøelse fra fjerkræ 60 + 15

Krav til kvælstofudnyttelse incl. eftervirkning



Kan det så lade sig gøre?

Hektar Pct. N-
udnyttelse

Vårbyg med udlæg 13 70
Kløvergræs 27 55
Majshelsæd 32 75
Vårbyg 28 70
Permanent græs 8 50
I alt 108 65
I alt incl. eftervirkning 80

Kvæggylle på kvægbrug på sandjord, stor andel majs

✓

Kvæggylle på kvægbrug, mindre andel majs 78 ✓



Kan det så lade sig gøre?

Hektar Pct. N-
udnyttelse

Vinterhvede 20 65
Vinterbyg 15 65
Vårbyg 40 80
Vinterraps 15 60
Frøgræs 10 60
I alt, første år 100 70
I alt incl. eftervirkning 80

Svinegylle på svinebrug på sandjord

✓

Svinegylle på svinebrug på lerjord 78



Hvad skal man gøre for at få det til at lykkes?
- de gode gamle dyder!

• Prioriter de afgrøder, som udnytter gyllen bedst
• Vårafgrøder øverst, græs nederst
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- de gode gamle dyder!

• Prioriter de afgrøder, som udnytter gyllen bedst
• Vårafgrøder øverst, græs nederst

• Udbring kun husdyrgødning, når afgrøderne har behov
• Fortrinsvist om foråret



Hvad skal man gøre for at få det til at lykkes?
- de gode gamle dyder!

• Prioriter de afgrøder, som udnytter gyllen bedst
• Vårafgrøder øverst, græs nederst

• Udbring kun husdyrgødning, når afgrøderne har behov
• Fortrinsvist om foråret

• Udbring husdyrgødningen, når ammoniakfordampningen er lav
• Køligt vejr, overskyet, inden regn, om natten



  

     
    

   Ammoniaktabet afhænger bl.a. af temperaturen
- Eksempel i vinterhvede beregnet i Gylleeffekt.dlbr.dk

Udbragt ved ca. 5 grader: Udbragt ved 15 grader:



Hvad skal man gøre for at få det til at lykkes?
- de gode gamle dyder!

• Prioriter de afgrøder, som udnytter gyllen bedst
• Vårafgrøder øverst, græs nederst i prioriteringen

• Udbring kun husdyrgødning, når afgrøderne har behov
• Fortrinsvist om foråret

• Udbring husdyrgødningen, når ammoniakfordampningen er lav
• Køligt vejr, overskyet, inden regn, om natten

• Anvend den optimale teknologi
• Nedfældning, slæbeslanger (ikke ”svæveslanger”), hurtig nedbringning, forsuring, 

nitrifikationshæmmere, designergylle



”Svæveslanger”
NH3-tab øges 25-30 pct.!



Kemiske våben



Forsuring reducerer ammoniakfordampningen



Merudbytte for forsuring med svovlsyre i vinterhvede, 
2010-2019

Forsuring med svovlsyre betaler sig:
Under forhold, hvor der er stor ammoniakfordampning



Nitrifikationshæmmere reducerer nitratudvaskningen

Foto: BASF



Merudbytte for nitrifikationshæmmer i majs, 2014-2020

Nitrifikationshæmmere betaler sig:
I roer og majs på grovsand i områder med stor nedbør



Klimaforandringerne er her allerede!

Mere regnvand i gyllebeholderen
Våde marker i foråret

Færre dage med morgenfrost



Behov for mere opbevaringskapacitet
- overvej at etablere fast overdækning

• Bedre timing af udbringning om foråret
• Ca. 10 pct. mindre udbringning
• Ca. 1 pct. mere kvælstof i gyllen



IntroTak for opmærksomheden!
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