
Erfaringer fra Løkkegaard - Når 
husdyrgødningen skal præciseres



Ejes og drives af Poul Østergaard Christensen
Deltager i Landbrugstyrelsens Pilotprojekt for præcisionsjordbrug
Interesse for præcisionsjordbrug
Motivation for at rykke tættere på optimum 
Ca. 1100 årssøer med smågrise og produktion af 7000 slagtesvin
430 ha jord med raps, rajgræs, vårbyg, vinterbyg, hvede og rug
7 gylletanke på 3 produktionssteder

Løkkegaard

Foto: Poul Ø. Christensen



• Bedre styr på kvælstof tilført i husdyrgødning er ofte et godt sted at starte når 
der introduceres præcisionsgødskning på bedriften

• Systematisk brug af gylleanalyser er nødvendigt for at holde overblikket i en travl 
tid og på større bedrifter

• Når der er styr på husdyrgødningen kan man begynde på graduering af kvælstof 
for at tage næste skridt

De lavest hængende frugter i præcisionsjordbrug

Tegning: Wordpress.com



Tidslinje for gødskning på Løkkegaard



• Der udarbejdes gødningsplan i løbet af vinteren
• Overblik over husdyrgødning 
• Overblik over handelsgødning hvor meget handelsgødning der må bruges
• Bedste bud på gødskning på markniveau

Step 1 – Udarbejdelse af gødningsplan version 1.0



• Kort forud for gyllesæsonen tages gylleanalyser af alle gylle tanke
• Kvælstof indholdet varierer på tankniveau!
• Resultaterne føres i Markonline

Step 2 - Gylleanalyser



• Disciplin i forbindelse med registreringer er helt 
afgørende

• I forbindelse med udbringning registreres hvor gyllen 
køres fra og til via. farmtracking

• N-mængde tilpasses så præcist som muligt ved 
udbringning, specielt i vårbyg, vinterbyg og rug

Step 3 – Udbringning og registrering

Foto: MBA Agro



Step 4 – Har gyllen virket som forventet

• Effekten af den tilførte husdyrgødning
•Gylleeffekt.dlbr.dk anvendes
•Diskussion af vejrforhold under udbringning
•Der måles på parceller med og uden gylle med 
N-tester

Foto: Velas



• Der kræves en vis kapacitet så udbringning kan afsluttes i BBCH 32
• Giver tid til at gyllen kan virke inden sidste tildeling med handelsgødning i BBCH 

37-39
• Tilpasning af oprindelig plan

•Er husdyrgødningen fordelt som planlagt eller har praksis (igen) overhalet teorien?
•Svarer den udnyttede mængde kvælstof i husdyrgødning til det oprindeligt 
planlagte?
•Vurderes udbytte potentialet at have ændret sig?

Step 4 – Udarbejdelse af gødningsplan version 2.0 (Hvede)

Foto: MBA Agro



• Man skal turde at afvige fra den oprindelige plan / generelle gødningsnormer og 
differentiere imellem marker

• Er der variation i marken udarbejdes tildelingskort med udgangspunkt i Robin-
Hood princippet

Step 4 – Gødningsplan 2.0



• Fokus flytter 
• Nye og bedre vaner for anvendelse af husdyrgødning er skabt på ejendommen

•Relativt lille ekstra arbejdsindsats når man først er i gang
• Nemmere at ramme den ønskede N-mængde når indholdet i gyllen er kendt
• Tættere på optimal gødskning – også med husdyrgødning

•Højere udbytter på bedriftsniveau
•Højere værdi af tilførte handelsgødning
•Potentielt sparrede omkostninger til handelsgødning
•Mindre lejesæd / vækstreguleringsbehov

• Mere ensartet protein indhold gør det nemmere at lave foderoptimeringer
• Større faglig tilfredshed
• Dokumentation for det tilførte husdyrgødning på alle arealer
• Praksis omkring gødskning vil fortsætte også efter projektets ophør

Fordele ved metoden
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