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Försurning av gödseln minskar
ammoniaklukt och kväveförlust
I Danmark har under senaste åren 
forskats på möjligheten att minska 
ammoniakemissionerna från stallar 
och gödsel. Samtidigt försöker man 
få näringsämnena från gödseln mer 
lättillgängliga för grödorna. Därige-
nom kan utlakningen från markerna 
och inköpsbehovet av handelsgödsel 
minska. 

flytgödsel
I danska försök har uppmätts reduktion 

av ammoniak med ca 75 procent inne i stal-
let när gödseln behandlats med svavelsyra. I 
senaste försöken har ammoniakemissionen 
reducerats ännu mer, liksom lukten. Bättre 
luftkvalitet i stallarna har ett klart samband 
mellan ammoniak och grisars renare lung-
or, som gör grisarna mer motståndskrafti-
ga mot luftvägslidanden (veterinär Poul Ba-
eckbo 1998).
Kraven på att minska kväveförlusterna till 

luft och utlakning i marken ökar även i Dan-
mark. Det senaste lagkravet trädde i kraft 
den 1 augusti 2002.

Mer kväve kvar i gödsel med lågt 
pH
Genom att sänka pH i gödseln via tillsätt-

ning av syror, har denna försurade gödsel i 
försök haft mer kväve kvar än obehandlad 
gödsel. Kväveförluster, ammoniakemission, 
under lagring med ett pH under 6,0 är i stort 
sett noll, framgår av rapporten. Speciellt un-
der vinterhalvåret är emissionen låg. 
Enligt LandboNord var kväveförlusterna 

efter 14 månaders lagring endast fem pro-
cent i gödsel med lågt pH, behandlad gödsel, 
mot 45 procent i obehandlad gödsel.
Med hänsyn till ammoniakemissionerna 

vid gödselspridningen var dessa betydligt 
mindre när gödseln var behandlad jämfört 

med obehandlad. Redan någon timme ef-
ter utspridning var det mer än 10 procent 
av kvävet som försvann till luften vid obe-
handlad gödsel. Från den behandlade göd-
seln blev det inte så hög emission förrän ef-
ter ca två dygn. 
Vid fältförsök med behandlad och obehand-

lad gödsel till vete och korn under åren 2001, 
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2002 och 3003, gav behandlad gödsel (för-
suret gylle) störst merskörd. Detta i förhål-
lande till ogödslad mark och till olika mäng-
der kväve tillfört som handelsgödsel. Kvä-
ve- och näringsutnyttjandet var också be-
tydligt större för behandlad gödsel jämfört 
med obehandlad gödsel.
I de danska undersökningarna är det visat 

att kvävet utnyttjas till 90 procent när göd-
seln är behandlad men endast till 75 procent 
i obehandlad gödsel.

Natur och samhällsekonomisk 
vinst
I Danmark menar man att försurning av 

gödsel har en driftsekonomisk positiv be-
tydelse, samtidigt som det ger en samhälls-
ekonomisk potential. De många delarna i 
den samhällsekonomiska potentialen förvän-
tas minska den årliga kväveutlakningen från 
lantbruket med 100 000 ton och ammonia-
kemissionen med 20 000 ton årligen.
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Utnyttjandet 
av kvävet un-
der åren 2001, 
2002 och 2003 
med obehand-
lad och be-
handlad gödsel 
(försuret). I ge-
nomsnitt var ut-
nyttjandegra-
den betydligt 
högre för be-
handlad gödsel 
samtliga år.
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Försurning av gödseln ökade
kväveutnyttjandet till 49 proc

Jordanalys tagen på Assargården 15 mars 
2004. På fälten hade behandlad flytgödsel 
spridits 28 december 2003. 

Jan-Erik Andersson, Assargården i 
Glumslöv, mellan Landskrona och 
Helsingborg, har nu använt tillsatsme-
dlet GylleFresh i gödseln under fem 
år. Resultatet är klart högre kvävein-
nehåll i gödseln. Följden av detta är ett 
minskat behov av kväve till marken 
i form av handelsgödsel. Samtidigt 
högre skördar. Höstvetet 2003 hade en 
volymvikt på 831 gram per liter, vilket 
Jan-Erik än nöjd med!

gödsel
Jordanalys tagen 15 mars 2004, på fält där be-

handlad fl ytgödsel spridits 28 december 2003, 
visade på högt näringsinnehåll. Till socker-
betor  behöver endast tillföras 10 kg kväve 
per hektar ytterligare. Därmed är kvävebe-
hovet täckt. Gödseln plöjdes ner direkt efter 
utspridningen. Tillsättningen av GylleFresh 
har bevarat kvävet i fl ytgödseln.

Planering ger ekonomi
Jan-Erik planerar sin gödselspridning väl. 

Utspridningen sker helst i mulet väder el-
ler i regn. Då sker ingen emission.
-Jag lyssnar på väderlekstjänstens långtids-

prognos och planerar utspridningen efter det, 
berättar han. Ungefär en vecka före gödsel-
spridningen blandar jag i GylleFresh i göd-
selbehållaren på tre platser och under sväm-
täcket. Då tillförs 0,5 liter per kubikmeter 
gödsel. Samtidigt sker omrörning. Allt det-
ta gör jag för att binda ammoniaken i göd-
seln i hela bassängen. Därmed förhindras 
kvävefl ykt till atmosfären. Där har jag ing-
en nytta av kvävet. Med preparatet får jag 
även tillfört svavel och fosfor. Grödorna be-
höver båda näringsämnena.

Fler och aktivare jordbakterier
-Under de år jag har använt preparatet 

har jordbakterierna blivit fl er och aktivare. 

Skördarna har blivit högre och växtnäringen 
tycks ha utnyttjats bättre. Detta är även er-
farenheter från Danmark. Kärnorna i axen 
har blivit mer fullmatade. De är tyngre. Ett 
bevis för detta är att höstvetet (2003) hade 
en volymvikt på 831 gram per liter. Enligt 
Greppa Näringens översyn på Assargården 
är kväveutnyttjandegraden 49 proc av till-
fört kväve, vilket anses mycket bra. Medel-
talet för Sveriges kobesättningar är enligt 
Greppa Näringen 27 procent.

Minskat behov av handelsgödsel 
och mindre utlakning
-Eftersom jag i första hand vill utnyttja nä-

ringsämnena i fl ytgödseln till grödorna fi nns 
inget överskott av något näringsämne i mar-
ken. Med växternas höga utnyttjandegrad 
av näringsämnen från gödseln behöver jag 
inte heller köpa in så mycket handelsgöd-
sel. Då bidrar jag inte heller till utlakning av 
näringsämnen och är därför lite miljövänlig, 
avslutar Jan-Erik.

Nils Andersson

Jan-Erik Andersson
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    ....inte bara knut mas ken! 
Eff ektivt mot grisens samtliga inälvsmaskar

Efter skabbsaneringen bör man välja 
ett av mask nings med el som är eff ektivt, 
enkelt att använda och som re kom -
men de ras av veterinär.

Axilur® vet. Pulver 4% fi nns i 0,5 kg 
och 2,5 kg ekonomiförpackning.

Vill du veta mer? Rekvirera gärna 
en gratis in for ma tions bro schyr från 
Intervet AB.

Fenbendazol

Skabbsanerad? 
     Javisst!
      

Axilur® vet.  Pulver 4%


