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Förord
Denna rapport redovisar de forskningsresultat som tagits fram inom projektet
”Djupströgödsel – spridningsteknik, spridningstidpunkt och växtnäringsutnyttjande”.
Djupströgödsel är en speciell typ av fastgödsel, ofta med stort inslag av långstråigt
strö. Forskning och övriga kunskaper om bland annat växtnäringsutnyttjande vid
spridning av djupströgödsel har varit begränsade.

Projektet startades 1997 som ett samarbete mellan JTI – Institutet för jordbruks-
och miljöteknik och Institutionen för markvetenskap (MV) vid SLU. Forsknings-
ledarna Stig Karlsson och Eva Salomon har tillsammans planerat och varit
ansvariga för projektet.

Stig Karlsson ansvarade för studierna kring hantering och spridning av djupströ-
gödsel samt ammoniakmätning i samband med spridning. Eva Salomon ansvarade
för studier av kväve i marken och grödans svar på djupströgödsel som växtnärings-
källa. Från såväl JTI:s som MV:s sida har ytterligare forskningspersonal deltagit
vid utläggning av fältförsök samt vid de mätningar som genomförts i samband med
detta.

Projektet har finansierats med medel från Jordbruksverket.

Till alla som på olika sätt bidragit till projektets genomförande riktas ett varmt tack.

Ultuna, Uppsala i september 2001

Lennart Nelson
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
I djurskyddslagen och inom ekologisk produktion föreskrivs djurvänligare stallar
där djurens hälsa och naturliga beteende ska vara utgångspunkten vid utformning
av stallutrymmen och inredningar. Stall med djupströbädd är ett inhysningssystem
som erbjuder djuren goda möjligheter till ett naturligt beteende.

Syftet med denna studie var att undersöka olika effekter av färsk respektive
mellanlagrad/komposterad djupströgödsel vid två olika spridningstidpunkter till
vårsäd. Effekterna som studerades var ammoniakavgång, växtnäringsutnyttjande,
risk för kväveutlakning samt andraårsverkan.

Under våren 1997 började djupströgödsel mellanlagras för en av behandlingarna
som ingick i kommande fältförsök. Därefter vidtog fältförsök med spridning av
såväl mellanlagrad som färsk djupströgödsel till vårsäd hösten 1997 och våren
1998. Mätningar utfördes av gödselns fysikaliska/kemiska egenskaper, ammoniak-
avgång efter spridning, mängden mineralkväve i marken vår och höst samt av
grödans avkastning. Under 1999 förnyades kvävestegen i fältförsöket och andra-
årsverkan av gödsling med djupströgödsel studerades med avseende på mängden
mineralkväve i marken samt grödans avkastning.

Ammoniumandelen av totalkvävet var ungefär 25 % i färsk djupströgödsel och
under 10 % i mellanlagrad djupströgödsel. Potentialen för ammoniakavgång
efter spridning var därmed större för den färska än för den mellanlagrade gödseln.
Tidigare studier visar dock att själva mellanlagringen av djupströgödsel kan leda
till betydande ammoniakavgång. I denna studie ledde omsättning av djupströ-
gödseln till ökad skrymdensitet samt tenderade att ge ett lägre sönderdelnings-
motstånd.

Ammoniakavgången var högre vid höstspridning än vid vårspridning, trots att
luftens och markytans uppmätta temperaturer samt luftfuktigheten talade för mot-
satsen. Tänkbara, men inte utredda, förklaringar kan vara skillnader i markytans
beskaffenhet samt gödselns torkningsförlopp vid vår- respektive höstspridning.
På hösten spreds gödseln på stubb i väntan på höstplöjning, medan vårspridningen
gjordes på höstplöjd och harvad jord. Erfarenheter visar att en bearbetad och lucker
jord kan ha en positiv effekt vid begränsning av kväveförlusterna. Vid spridning
av färsk djupströgödsel på hösten var ammoniakavgången betydande även dagen
efter spridning. Vid spridning på våren sjönk avgången däremot till en relativt
låg nivå dagen efter spridning. Den totala ammoniakavgången efter spridning av
mellanlagrad gödsel var betydligt lägre än från färsk gödsel.

Den direkta växtnäringseffekten av låga behovsanpassade givor av djupströgödsel
gav inga skördereduktioner eller skördeökningar jämfört med ogödslad behandling.
Det fanns inte heller någon skillnad i avkastning mellan färsk och mellanlagrad
gödsel eller mellan höst- och vårspridning. Generellt brukar det framhållas att en
del av det organiskt bundna kvävet i gödseln mineraliseras efterhand och därmed
blir växttillgängligt även efter ett eller flera år efter spridning. I denna studie kunde
dock ingen efterverkan av en enskild giva djupströgödsel uppmätas i förhöjd kärn-
skörd året efter spridning. Risken för kväveläckage tycks inte ha ökat på grund av
spridning på senhösten. Risken kan däremot öka vid vårspridning av färsk djupströ-
gödsel då växtodlingssäsongen är ogynnsam och generellt ger låga skördar samt på
grund av att gödselslaget i sig gynnar en fördröjd kvävemineralisering i marken.
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Om spridning av djupströgödsel följs av en snabb och effektiv nedbrukning för att
minska ammoniakavgången, framstår senhösten som en lämpligare spridningstid-
punkt på lerjord än vid vårbruk. Faktorer som talar för detta är längre tillgänglig
tid mellan nedbrukning och sådd, samt minskade risker för jordpackning, förstörd
såbädd, kväveläckage och kvävefastläggning i början av växtsäsongen.

Summary
Livestock buildings designed for improved conditions according to animal health
and animal behaviour are emphasized in the Swedish animal welfare law as well
as in the guidelines for organic farming, for example considering construction
and planning of building sub-areas and furnishing. Deep-litter systems offer good
possibilities for the natural behaviour of animals.

The aim in this project was to investigate the effects of spreading deep litter manure
to spring cereals at two different spreading seasons. Ammonia emissions, nutrient
utilisation, risk of nutrient leaching and the second-year effect were studied.

In spring 1997 one batch of deep litter manure was put in a windrow for storage
in order to produce one of the manure treatments for use in the study. Field studies
were started in autumn 1997 and spring 1998 on the spreading of manure to spring
cereals. Measurements were made of the manure’s physical and chemical proper-
ties, ammonia emissions following spreading, the amount of mineral nitrogen
in the soil, in spring and autumn, respectively, and crop production. In 1999, the
mineral nitrogen reference was re-established and the second-year effect of the
deep litter manure was studied according to yield and the levels of mineral nitro-
gen in soil.

The ammoniacal nitrogen portion of total nitrogen was approximately 25 % in
fresh deep litter manure and less than 10 % in stored deep litter manure. As a
consequence the potential for ammonia release following spreading was highest
in fresh manure. However, earlier studies found that losses of ammonia during
storage could be substantial. In this study decomposition of deep litter manure
lead to increased bulk density and tended to reduce the disintegration resistance.

Ammonia emissions were higher when spreading in autumn compared with
spreading in spring, despite the fact that air and soil surface temperatures as well
as air humidity would encourage emissions in spring. There are some circum-
stances, but not verified in this study, that may explain these results: the differ-
ences in texture of the soil surfaces and the course of the manure’s drying-up after
spreading. The manure was spread on stubble in autumn and on ploughed and
harrowed land in spring. When fresh deep litter manure was spread in autumn,
ammonia emissions were evident even the day after spreading. In spring the emis-
sions had decreased to a rather low level the day after spreading. The total ammo-
nia emissions following spreading were considerably lower for stored manure.

The nutrient effect of application rates adapted to the phosphorus needs of the
crop gave neither yield increases nor yield decreases compared with treatments
without any nutrient fertilisation. There was no difference in yield between treat-
ments with fresh and stored deep litter manure and between spring and autumn
application. There was no second year effect on yield after a single application
of deep litter manure. The risk of nitrogen leaching did not seem to increase after



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

9

late autumn application. The risk of nitrogen leaching after spring application of
fresh deep litter manure may increase in years with unfavourable growing condi-
tions.

When the spreading of deep litter manure on clay soils is followed by rather quick
and efficient incorporation into the soil to reduce ammonia emissions, late autumn
seems to be more favourable than the spring tillage season. Examples of factors
that are positive considering spreading in autumn are: a longer period between
incorporation of manure into the soil and seeding, reduced risk for soil compac-
tion, spreading without spoiling the seed bed, reduced risk for nitrogen leaching
and reduced nitrogen immobilisation at the start of the growing season.

Bakgrund
I djurskyddslagen och inom ekologisk produktion föreskrivs djurvänligare stallar
där djurens hälsa och möjlighet till ett naturligt beteende ska vara utgångspunkten
vid utformning av stallutrymmen och inredningar. Stall med djupströbädd är ett
inhysningssystem som erbjuder djuren goda möjligheter till ett naturligt beteende.

Definitioner

Olika typer av gödsel-/ströbäddar har olika namn och viss förvirring råder angående
vad som är vad. Under senare år har några danska och svenska förslag på nomen-
klatur angivits, vilka återges av Bengtsson & Sällvik (1994):

En gödselbädd är en yta som gödslas ut med långa intervall och där nytt strömedel
tillförs i tillräcklig mängd för att den träck och urin som djuren tillför skall absor-
beras i strölagret. En fungerande gödselbädd kännetecknas också av att vätske-
läckaget är obefintligt eller obetydligt och att en komposteringsprocess kommer till
stånd. Gödselbäddar kan därefter delas in i två olika typer beroende på utgödslings-
intervallens längd:

Djupströbädd: Gödselbädd som gödslas ut med längre intervall än tre månader
(svin), eller
gödselbädd som läggs in på hösten och gödslas ut på våren (nöt-
kreatur)

Ströbädd: Gödselbädd som gödslas ut oftare än var tredje månad (svin),
eller
gödselbädd som gödslas ut ett flertal gånger om året (nötkreatur)

I en del system kombineras såväl djupströbädden som ströbädden med en skrapad
yta i anslutning till foderbord eller vid ätbås.

Problembeskrivning

Djupströbäddar kräver tämligen stora strömängder och det vanligaste strömedlet i
Sverige är halm (Henriksson & Lindell, 1988). Färsk djupströgödsel är ofta kom-
pakt och strårik, vilket försvårar direktspridning på fältet. Andersson (1990) och
Tveitnes (1993) påtalar också att många fastgödselspridare ger dåliga möjligheter
till sönderdelning och jämn spridning av gödseln. Genom att mellanlagra och
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kompostera gödseln bryts gödseln ned och blir lättare att sprida. Nackdelen är att
mellanlagringen oftast medför höga kväveförluster i form av ammoniakavgång
(Karlsson & Jeppsson, 1995). Kväveförlusterna vid lagring av fastgödsel kan upp-
gå till 10-50 % (Kirchmann, 1985). En fördel med direktspridning är att förlusterna
vid mellanlagring undviks. Tillförsel av ett kolrikt material till marken, t.ex. strörik
gödsel, kan resultera i att kvävet fastläggs temporärt och att årets gröda drabbas
av kvävebrist (Steineck m.fl., 1991). Enligt Kirchmann (1985) och Chadwick m.fl.
(2000) är det risk för en initial kvävefastläggning i marken om organiskt material
med en kol/kväve-kvot på 15 eller mer tillförs.

Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka användning av färsk respektive mellan-
lagrad djupströgödsel vid två olika spridningstidpunkter till vårsäd, med avseende
på:

• ammoniakavgång

• växtnäringsutnyttjande

• risk för kväveutlakning
• andraårsverkan.

Tidigare studier
Djupströgödsel

Stallgödsel är en heterogen produkt och brukar klassificeras i några olika typer
med avseende på konsistens (Steineck m.fl., 2000). När det gäller djupströgödsel
brukar man säga att gödseln ska kunna staplas till minst 1,5 meters höjd, vilket
också innebär en torrsubstanshalt (ts-halt) på mer än 25 %. Ts-halten kan dock
inte ses som distinkt utan ska ses som ungefärlig. Bland annat inverkar strömedlet
på gödselns fysikaliska egenskaper. Korthackad halm, men även torv och spån,
medför att gödseln inte går att stapla lika högt som vid användning av långhalm.

Bengtsson & Sällvik (1994) mätte bland annat ts-halt och volymvikt i olika typer
av gödselbäddar i stallen på ett urval svenska gårdar med nötkreatur. Ts-halterna
låg i intervallet 20,6-28,4 %, medan motsvarande värden på volymvikterna var
327-925 kg/m3. Volymvikterna konstaterades variera mycket inom en och samma
bädd. Exempelvis fanns volymvikterna vara relativt höga vid ingången till bädden
från den skrapade ytan, där bädden blev vältrampad. Bäddarnas volymvikt var
däremot lägre, längre in på ytan.

Det finns idag endast enstaka analyser på djupströgödsel och dess innehåll och för-
delning av organiskt kväve respektive ammoniumkväve. Efter utgödsling av relativt
kompakta djupströbäddar från ett par stall med ungnöt, konstaterade Karlsson &
Jeppsson (1995) att ts-halterna låg mellan 26 och 31 %. Volymvikterna för utlastad
gödsel låg i intervallet 330-540 kg/m3. De kemiska analyserna visade att pH-värdena
låg högt, 8,6-9,2, medan det totala kväveinnehållet uppgick till 5,2-8,5 kg/ton, varav
andelen ammoniumkväve var begränsad till 17-32 %. Under den efterkommande
mellanlagringen studerades kväveförlusterna till luft och mark. Dessa utgjordes till
största delen av ammoniakavgång till luften. Avgången var kraftigast under de första
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veckorna för att därefter avta ganska snabbt. Efter 3 månaders mellanlagring upp-
gick det totala kväveinnehållet till 7,6-12,0 kg/ton, som ett resultat av gödselns
kväveförluster samt viktminskning under mellanlagringen. Andelen ammonium-
kväve uppgick dock till endast 1-2 %. I en senare studie, Jeppsson m.fl. (1997),
konstaterades det att andelen ammoniumkväve uppgick till ungefär 25 % även
efter mellanlagringen. Man noterade samtidigt att gödselns ts-halt ökat från 31-37 %
till 52-57 %, beroende på att en viss uttorkning skett.

Utlakningsförlusterna av kväve från komposterna kan lokalt leda till höga koncen-
trationer av växtnäring i marken. Den begränsade ytan under en kompost medför
dock att mängderna totalt sett är relativt små och att de är av mindre omfattning än
emissionerna till luften. Detta överensstämmer med slutsatserna från en tidigare
studie av Albertsson & Ohlsson (1991), som visade att mineralkväveförlusterna
till marken var begränsade till cirka 6 % av de totala förlusterna. Karlsson &
Jeppsson (1995) konstaterade att utlakningsförlusterna uppgick till 1-10 % av det
totala kväveinnehållet under knappt ett års mellanlagring av djupströgödsel. De
lägsta siffrorna erhölls vid täckning med presenning. som fungerar som utlaknings-
och avrinningsskydd vid nederbörd. Att täcka med exempelvis en tät presenning
redan under den inledande mellanlagringen kan dock medföra att en betydande
vattenavdunstning, som är en följd av hög omsättning i gödseln, avsätts som om-
fattande kondens på presenningens insida. Kondens kan leda till försämrade för-
hållanden för fortsatt aerob nedbrytning i gödseln. Även fosfor och kalium kan
utlakas till viss del vid mellanlagring av djupströgödsel i sträng. Kalium är mer
utlakningskänslig än fosfor.

Djupströgödselns växtnäringseffekt

I Sverige rekommenderas generellt spridning av stallgödsel på våren eller i väx-
ande gröda. Denna tidpunkt ger säkrast utnyttjande av tillförd växtnäring. Rekom-
mendationen stämmer bra på  stallgödsel där huvuddelen av kvävet är i form av
ammonium. Man kan anta att ammoniumkvävet kommer årets gröda tillgodo. I
strörika gödselslag finns den största mängden kväve  i organisk form. Tidigare
har vi i Sverige antagit att 1-3 % av det organiska kvävet blir växttillgängligt för
nästa gröda (Steineck m.fl., 1991). Det finns nya undersökningar som tyder på att
en större andel av det organiska kvävet snabbt kan bli växttillgängligt. I England
baserar man sin växnäringsrådgivning på att 10-20 % av det organiska kvävet i
stallgödsel blir växttillgängligt för nästa gröda (Chambers m.fl., 1998).

Det finns laboratoriestudier där man karaktäriserat olika gödseltyper och deras
förmåga att mineralisera kväve under förhållanden där vissa parametrar såsom
jordtyp, temperatur och markfukt varit kontrollerade. Flera studier har visat att
grödans kväveupptag var lägre från komposterad stallgödsel jämfört med färsk
eller delvis komposterad stallgödsel (Castellanos & Pratt, 1981; Ott m.fl., 1983;
Brinton, 1985). Orsaken var att komposterad gödsel innehöll mindre mängder
ammoniumkväve i dessa studier. Färsk stallgödsel kan dock innehålla större mäng-
der oomsatt kol än komposterad stallgödsel, vilket ger en högre kol/kväve-kvot.
Enligt Kirchmann (1985) är det risk för en kvävefastläggning i marken om man
tillför ett organiskt material med en kol/kväve-kvot på 15 eller mer. Chadwick
m.fl. (2000) påpekar dock att detta gäller första mineraliseringsperioden. Därefter
tycks det organiska materialets ligninhalt påverka hur mineraliseringen fortgår.
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Spridningstidpunktens betydelse

I Stockholms län undersöktes kväveeffekt och skörd vid spridning av nötfast-
gödsel på lerjord tidpunkterna sen höst och vår. Spridningstiden sen höst med
nedplöjning gav högst kornskörd. Vårspridning av fastgödsel gav problem med
luckig och ojämn uppkomst i korngrödan (Jakobsson & Lindén, 1992). Enligt
Steineck m.fl. (1991) ger höstspridd fastgödsel mycket varierande skördeeffekter.
När höstspridning ger en positiv skörderespons kan detta bero på att den mängd
ammoniumkväve som tillförts med gödseln binds temporärt i marken över vintern
och sen mineraliseras på våren.

En annan orsak till att vårspridning förespråkas är att flera undersökningar visat
att höstspridning av stallgödsel ökat kväveläckaget jämfört med vårspridning
(Van Dijk & Sturm, 1983; Juergens-Gschwind, 1989; Smith m.fl., 1994). Beckwith
m.fl. (1998) fann dock att kväveläckaget minskade ju senare på hösten som stall-
gödseln spreds. Kväveläckaget var också genomgående mindre efter spridning av
fastgödsel än efter spridning av flytgödsel eller fjäderfägödsel från broilers, vid
tillförsel av samma mängd totalkväve.   

Växtnäringseffekt på kort och lång sikt

I engelska fältförsök mineraliserades mellan 5-35 % av det organiska kvävet i
nötfastgödsel under första året efter spridning. Generellt mineraliserades en större
andel av det organiska kvävet på den försöksplats där marktemperaturen var
högre. Detta visar hur mycket de specifika förhållandena som råder på varje plats
påverkar mineraliseringsprocesserna. Det gick inte heller att få någon korrelation
mellan den mängd kväve som mineraliserats i fält och gödseltypernas kol/kväve-
kvot (Williams m.fl., 1998). I långliggande holländska försök uppskattade Dilz
m.fl. (1990) att en årlig giva av 25 ton fastgödsel per hektar gav en årlig minerali-
sering motsvarande 10-15 % av det tillförda totalkvävet. Resultaten av långsiktig
tillförsel av organiskt material till mark är ökad mullhalt, ökad avkastning och
ökad biologisk aktivitet (Collins et al., 1992; McGill et al., 1986). Om tillförseln
av stallgödsel överstiger grödans behov, kan dock ackumuleringen av kväve i
marken öka risken för kväveförluster vid de tidpunkter när marken saknar växt-
täcke (Lindén m.fl., 1993).

Spridningsteknik

Konventionella spridare för fastgödsel med konstant hastighet på bottenmattan ger
ofta mycket dålig spridningsjämnhet längs kördraget vid ojämn lastning (Andersson,
1990; Tveitnes, 1993). Givan beror på hur mycket gödsel som för tillfället finns
vid spridarvalsarna. Det är därför viktigt att lasta spridaren så jämnt som möjligt.
Andersson (1990) påpekar också att anpassning (sänkning) av körhastigheten, i
början respektive slutet av kördraget, kompenserar för brister i utmatningsanord-
ningen. Med hydraulisk drivning av bottenmattan, kan dess hastighet enkelt juste-
ras från förarplats med en ventil.

I Danmark testades tre olika fastgödselspridare med två komposterade gödsel-
partier (SjF, 1992). Alla tre spridarna var bakåtkastande. Det ena partiet innehöll
långhalm medan det andra partiet var sönderdelat och väl omblandat före studien.
För alla tre spridarna konstaterades att spridningsjämnheten i sidled påverkades
dels av gödselns egenskaper, dels av utmatad mängd. Vid spridning av hela lass
konstaterades att givan var konstant under halva kördragets längd (45-50 % av
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spridningstiden). Gödselns fysikaliska egenskaper inverkade dock i viss mån.
Dessutom påpekades det att den testade spridaren med fyra vertikala spridarvalsar
hade god förmåga att finfördela gödseln över ytan medan de två andra, med två
vertikala valsar, hade motsvarande tillfredsställande förmåga.

Maskinprovningarna i Sverige (SMP, 1994) testade sex olika stallgödselspridare
med två olika kompakta partier färsk, ej komposterad djupströgödsel. Skillnader
i gödselpartiernas fysikaliska egenskaper påverkade spridarnas effektbehov, men
inte själva spridningsresultatet. Man påpekade att utmatningens jämnhet längs kör-
draget för de bakåtkastande spridarna var god och konsekvent, vilket ger traktor-
föraren möjlighet att med rätt körteknik kompensera den typiska låga utmatningen
i början respektive slutet av kördragen. Jämnheten betecknades också som god
för de sidkastande spridarna. För att få en bra fördelning i sidled för bakåtkastande
spridare rekommenderades att hålla sig nära den i provningen framtagna ”bästa
arbetsbredd”. De sidkastande spridarna uppvisade stor kastvidd, men generellt
gällde att minskad arbetsbredd förbättrade spridningsjämnheten i sidled.

Schweiziska studier (Bisang, 1986) jämförde fastgödselspridare med olika spridar-
aggregat. Provningsgödseln var ströfattig respektive halmrik. Man fann bland annat
att spridare med två eller fyra spridarvalsar sönderdelade gödseln bättre än spridare
med endast en vals. Kompakt gödsel med långhalm var svår att sönderdela, vilket
är viktigt att tänka på vid spridning på vall. Arbetsbredden blir större med vertikala
valsar jämfört med horisontella. Spridningsjämnheten betecknades som god för de
flesta spridaraggregat. Detta omdöme utesluter dock inte behovet av förbättringar.

I en nyligen genomförd studie av olika typer av spridartekniker för bl.a. stallgödsel
(Frick m.fl, 2001) framgår det att en viss teknikutveckling skett på detta område
under senare år. Bl.a. ingick en tvåmomentspridare, dvs. en spridare med såväl lig-
gande rivarvalsar under en täckande plåthuv, som spridartallrikar. Denna typ kallas
ibland kompostspridare. Överlag betecknades resultaten vid kartläggning av sprid-
ningsbilden i sidled som bra eller mycket bra. Spridningsbilden längs kördraget
bedömdes däremot som otillfredsställande, i synnerhet om ingen ställbar bakläm
fanns som kunde utjämna en del av ojämnheterna i lasset. Arbetsbredderna varierade
med typ av spridaraggregat och gödsel och fanns vara 3-4 m för standardspridare
med liggande spridarvalsar; 5-7 m för aggregat med stående valsar samt 10-13 m
för sidkastande spridare eller tvåmomentspridare med spridartallrikar. Spridaren
med två liggande valsar är inte lämplig när låga givor skall spridas, exempelvis vid
spridning av gödsel med hög koncentration av växtnäring till grödor med måttliga
behov. Spridare med stående valsar var att föredra vid fastgödselspridning eftersom
givan kunde ställas in och varieras bättre, även vid låga givor, samt att spridnings-
jämnheten generellt var bättre.

Spridning

Ammoniak

Det finns mycket begränsat forskningsmaterial angående ammoniakavgång vid
och efter spridning av fast stallgödsel. Forskningen har i första hand koncentrerats
till spridning av flytgödsel eftersom ammoniumandelen av totalkvävet är högre i
flytgödsel än i fastgödsel. Bedömningen har gjorts att potentialen för ammoniak-
avgång är större för flytgödsel jämfört med fastgödsel. Dessutom överväger flyt-
gödselhantering i det område där en stor del av denna forskning pågår, dvs. i norra
Europa (Chambers m.fl., 1997; Menzi m.fl., 1997).
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I schweiziska studier (Menzi m.fl., 1997), där djupströgödsel ingick som ett av
flera studerade fasta stallgödselslag, drog man slutsatsen att ammoniakemissionens
storlek till största delen beror på givan av ammoniumkväve, vid bredspridning av
fast stallgödsel. Däremot inverkar väderfaktorer, såsom temperatur och luftfuktig-
het, i betydligt högre grad på emissionen från flytgödsel. Utifrån bearbetning av
datamaterialet och den utprovade empiriska modellen fastslog man en generell
emissionsfaktor för ammoniak på 60 % av tillfört ammoniumkväve, vid spridning
av fast stallgödsel.

Chambers m.fl. (1997) jämförde egna försök på samma område med ovanstående
källa och presenterade en genomsnittlig emissionsfaktor på cirka 65 % av tillfört
ammoniumkväve. Författarna påpekade dock att det fanns en betydande variation
runt dessa medelvärden i båda studierna.

Mineralkväve i marken

För att främja en hög skörd och undvika växtnäringsförluster till omgivande miljö
är det viktigt att gödslingen sker vid optimal tidpunkt och i mängder anpassade till
grödans behov. När det gäller kväve är det dock svårt att förutsäga årets gödslings-
behov eftersom variationerna i klimat och mängd mineraliserat markkväve är stora
mellan enskilda år (Torstensson, 1998).

Växttillgängligt markkväve kan definieras som summan av mängden mineral-
kväve (ammonium- och nitratkväve) som finns närvarande i grödans rotzon tidigt
på våren plus det markkväve som mineraliseras under odlingssäsongen (Lindén
m.fl., 1992). En provtagning av mängden mineralkväve i marken direkt efter
skörd kan vara en indikation på om tillförd mängd gödselkväve bidragit med
en större mängd mineralkväve i marken efter att grödan har slutat ta upp kväve,
jämfört med då inget gödselkväve tillförts. Detta kan i sin tur ge en indikation
på hur stor risken för kväveläckage är under hösten och vintern (Lindén, 1980).

Genomförande
Projektets fältverksamhet kan kortfattat beskrivas enligt följande:

• Under våren 1997 började djupströgödsel mellanlagras för en av de
behandlingar som skulle ingå i kommande fältförsök.

• Fältförsök med spridning av såväl färsk som mellanlagrad djupströgödsel
till vårsäd genomfördes hösten -97 och våren -98. Mätningar utfördes av
gödselns fysikaliska/kemiska egenskaper, ammoniakavgång efter spridning,
mängden mineralkväve i marken under perioden från gödsling till skörd och
grödans avkastning.

• Under -99 förnyas kvävestegen i fältförsöket och andraårsverkan av första
årets gödsling med djupströgödsel studeras med avseende på mängden
mineralkväve i marken samt grödans avkastning.

Lagring

I studien var utgångspunkten att studera färsk respektive mellanlagrad djupströ-
gödsel vid två olika spridningstidpunkter till vårsäd. I maj 1997 transporterades
cirka 50 ton färsk djupströgödsel från nötkreatur, med lastbil till Lövsta gård
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(Ultuna egendom) för mellanlagring. Gödseln formades till en knappt 30 meter lång
sträng, med 2,5 meters basbredd (i marknivå) och 1,9 meters höjd för att ge förut-
sättningar för omsättning/kompostering av gödseln. För att förbättra omsättning i
hela materialet lastades gödselsträngen om med traktor och frontlastare vid ytter-
ligare två tillfällen, i juli respektive augusti. Gödseln hämtades från en mjölkko-
gård utanför Uppsala. Under vinterhalvåret lades en enkel typ av presenning över
gödselsträngen för att skydda gödseln från onödiga utlaknings- och ytavrinnings-
förluster. Gödsel togs från lagret hösten 1997 respektive våren 1998 för spridning
i fältförsök.

Spridning

Gödselns fysikaliska och kemiska egenskaper

Inför respektive spridningstillfälle mättes några fysikaliska egenskaper hos de
partier djupströgödsel som skulle användas, med hjälp av en så kallad karaktäri-
seringslåda (Malgeryd, 1993) (bild 1). De egenskaper som bedömdes var gödsel-
partiernas skrymdensitet, sönderdelningsmotstånd (skjuvhållfasthet), heterogenitet
(variationskoefficient för skjuvhållfasthetsvärdena) och konsistens (aktiv rasvinkel).
Mätningarna upprepades tre gånger för respektive gödselparti, dvs. med tre lådor
gödsel à 1,3 m3. I samband med dessa mätningar togs ett samlingsprov per gödsel-
parti ut för bestämning av torrsubstanshalt samt kväve- respektive fosforhalt. Den
kemiska analysen fick utgöra underlag för gödselgivornas storlek i fältförsöket.
Samlingsprovet utgjordes av flera delprov som togs ut med grep vid lastning av
lådan. I samband med själva utläggningen i försöken togs dessutom prover ut för
senare analys av växtnäringsinnehåll, ts-halt, kolhalt och pH. Delproven togs ut
med grep i samband med lastning av försöksspridaren.

Bild 1. JTI:s karaktäriseringslåda för mätning av fysikaliska egenskaper hos icke pumpbara
material.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

16

Fältförhållanden

Fältet där projektet genomfördes är beläget på Ultuna cirka 5 kilometer söder om
Uppsala. Förfrukten var höstvete. Åren före dess odlades i huvudsak spannmål och
ingen stallgödsel hade tillförts på 5-6 år. Jordarten var en något mullhaltig styv lera
med neutralt pH och med stor förmåga att leverera fosfor och kalium till grödan.
Några av matjordens kemiska och fysikaliska egenskaper analyserades hos prover
uttagna hösten 1997, tabell 1.

Tabell 1. Matjordens fysikaliska och kemiska egenskaper, hösten 1997.

Egenskaper

Lerhalt (%) a) 47

Mullhalt (%) a) 2,4

pH (H2O) b) 7,5

P-AL (mg/ 100 g lufttorr jord) c) 13,8 (klass IV) d)

P-HCl (mg/ 100 g lufttorr jord) c) 86 (klass V) d)

K-AL (mg/ 100 g torr jord) c) 27,0 (klass IV) d)

K-HCl (mg/ 100 g torr jord) c) 630 (klass V) d)

a) Ljung, 1987
b) KLS, 1965
c) Egnér et al., 1960; SIS, 1993
d) Klassindelning enligt Wiklander, 1976

Väderleksdata hämtades från Ultuna meteorologiska station som ligger i anslut-
ning till fältet, tabell 2. Växtodlingsåret 1998 präglades av kall väderlek. Medel-
temperaturen under juni var cirka 2°C lägre än normalt, vilket är en stor skillnad
gentemot normalvärdet. Perioden var också regnig. Summan av mängd nederbörd
under maj, juni och juli var 230 mm vilket är drygt 50 % mer än normalt. Bärgad
hektarskörd för vårkorn i Uppsala län var i genomsnitt 3220 kg/ha under 1998,
vilket var cirka 10 % lägre än normskörden (SCB, 1999). Växtodlingsåret 1999
var istället varmare. Speciellt juli och september hade högre temperatur än normalt.
Perioden var också torr där maj, juli och augusti var mycket nederbördsfattiga
jämfört med normalt. Bärgad hektarskörd för vårkorn i Uppsala län var detta år i
genomsnitt 3590 kg/ha, vilket är cirka 8 % lägre än normskörden för året (SCB,
2000).

Tabell 2. Temperatur och nederbörd vid Ultuna meteorologiska station för växtodlings-
åren 1998 och 1999.

Temperatur, oC Nederbörd, mm
Månad

1998 1999 Normal 1961-1990 1998 1999 Normal 1961-1990

Maj 9,9 9,3 10,2 47,8 15,4 32,8

Juni 12,7 16,3 15,0 98,3 32,6 45,9

Juli 15,6 18,9 16,3 83,9 11,9 70,5

Augusti 13,7 15,1 15,1 54,8 32,8 66,4

September 11,7 14,5 10,8 43,4 68,4 57,0

Oktober 5,2 7,1 6,4 58,5 25,6 49,5
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Fältplan

Mängden tillförd djupströgödsel anpassades efter fosforinnehållet. Målet var att
tillföra 20-25 kg fosfor per hektar, vilket motsvarar den mängd fosfor som en
mjölkko plus rekrytering producerar i träck och urin per hektar och år. Detta resul-
terar i en stallgödseltillförsel balanserad till odlingsarealen. Genom att anpassa
tillförseln efter fosforinnehållet undviker man en överdosering av kväve och ökad
risk för kväveförluster. Detta begränsar mängden färsk djupströgödsel till maxi-
malt cirka 30 ton per hektar och mängd mellanlagrad djupströgödsel till maximalt
cirka 15 ton per hektar. Planerad tillförsel av växtnäring i de olika behandlingarna
visas i tabell 3.

I fältstudien slumpades varje behandling inom varje block. Det fanns fyra upp-
repningar av varje behandling, det vill säga fyra block. Färsk och mellanlagrad
djupströgödsel spreds på hösten eller på våren första försöksåret. I fältstudien
ingick också en kvävestege med en behandling utan gödsling och behandlingar
med stigande tillförsel av mineralkväve. Kvävestegen användes för att få ett mått
på vilken kvävegiva i kombination med aktuell årsmån som gav högst skörd. I
vårbruket såddes korn över hela fältförsöket. Samma höst skördades grödan för
skördemätning. Till andra odlingssäsongen skedde ingen tillförsel av djupströ-
gödsel. Däremot såddes vårkorn som skördades rutvis för att bestämma efter-
verkan av djupströgödseln. Kvävestegen upprepades dock andra odlingssäsongen.

Tabell 3. Planerad tillförsel av växtnäring till vårkorn.

Mängd tillförd växtnäring, kg/ha
Behandling

N* P K

A Ogödslad 0 0 0

B Mineralgödsel 35 20 40

C Mineralgödsel 70 20 40

D Mineralgödsel 140 20 40

E Färsk djupströ, höstspridning 66-80 20-25 63-78

F Mellanlagrad djupströgödsel, höstspridning 33-40 20-25 63-78

G Färsk djupströgödsel, vårspridning 66-80 20-25 63-78

H Mellanlagrad djupströgödsel, vårspridning 33-40 20-25 63-78

* Kväve i mineralgödsel består helt av ammonium- och nitratkväve. Kväve i djupströ-
gödsel består både av organiskt bundet kväve och ammoniumkväve, dock överväger
andelen organiskt bundet kväve.

Gödsling

För båda de förestående spridningstillfällena, höstspridning (på stråsädesstubb)
respektive vårspridning (höstplöjd stråsädesstubb), skulle gödselgivan beräknas
efter ett maximalt innehåll av 20-25 kg P/ha eller 30 ton gödsel/ha. För att möjlig-
göra detta togs gödselprover ut några veckor före varje spridningstillfälle och en
växtnäringsanalys fick därefter ligga till grund för beräkning av givornas storlek.
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Första spridningstillfället, höstspridning, för såväl mellanlagrad som färsk djup-
strögödsel genomfördes på stubben efter skörd den 7 oktober 1997. Den färska
gödseln hämtades 29 september, från samma gård som tidigare levererade den
gödsel som mellanlagrats. Mellanlagringen hade fram till detta spridningstill-
fälle pågått i 4,5 månader. Givornas storlek beräknades därefter till 30 ton/ha
av den färska gödseln, medan den mellanlagrade beräknades till 7 ton/ha. Givan
kontrollmättes på försöksfältet genom att samla upp och väga den gödsel som
hamnade på 1,21 m2 kvadratiska dukförsedda plattor samt okulärt bedöma sprid-
ningsresultaten i försöksrutorna. I bild 2 visas exempel på spridningsresultat för
färsk respektive mellanlagrad djupströgödsel. Försöksfältet plöjdes och harvades
en vecka efter spridning, när övriga provtagningar var avslutade.

Bild 2. Exempel på spridningsresultat för färsk (vänster) respektive mellanlagrad (höger)
djupströgödsel. Gödseln är svart på bilden.

Andra spridningstillfället, vårspridning, skedde 14 maj 1998. Färsk djupströ-
gödsel hämtades 23 april (3 veckor före spridning). Den mellanlagrade djupströ-
gödsel som inte gick åt vid höstspridningen, sparades, täcktes med presenning
över vintern och användes vid vårspridningen. Första omgångens växtnärings-
analyser visade att 20 ton/ha för den färska djupströgödseln respektive 9 ton/ha
av den mellanlagrade borde bli lämpliga givor för att hålla fosforgivan på avsedd
nivå. Färsk respektive mellanlagrad djupströgödsel brukades ned i markytan
med en rotorharv. Den 18 maj såddes fältet med vårkorn.

I samband med sådden av vårkorn den 6 maj 1999 gödslades hela fältet med
superfosfat och kaliumklorid, utom i ogödslad behandling. Detta för att uppmätta
växtnäringseffekter i fält skulle spegla en kväveeffekt. Kalkammonsalpeter spreds
i alla behandlingar i kvävestegen, utom i den ogödslade.
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I tabell 4 visas vilka givor av kväve, fosfor och kalium som spreds med djupströ-
gödseln i fältförsöket.

Tabell 4. Uppmätta givor av kväve, fosfor och kalium som spreds i fältförsöket med
djupströgödsel.

Höstspridning –97 Vårspridning -98

Färsk Mellanlagrad Färsk Mellanlagrad

Totalkväve, kg/ha 96 43 127 106

Ammoniumkväve, kg/ha 22 4 31 10

Fosfor, kg/ha 17 7 41 40

Kalium, kg/ha 159 81 288 198

Spridningsteknik

Vid JTI har tidigare pågått utvecklingsarbete med fastgödselspridare för förbättrad
spridningsjämnhet av gödseln i såväl sidled som längs kördraget. En traktordriven
spridare har dessutom tagits fram för en begränsad och kontrollerad arbetsbredd
(2 meter), bl.a. med avsikten att kunna användas för spridning i försöksrutor i olika
forskningsprojekt. Spridaren, som var en JF ST 9500, hade dels försetts med ett
reglersystem och en rörlig framstam monterad på bottenmattan, dels en avskärm-
ningshuv över rivar-/spridarvalsarna (bild 3). Gödseln spreds i två kördrag per
försöksruta.

Bild 3. JTI:s försöksspridare för fastgödsel.
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Ammoniakmätningar

Ammoniakavgången efter spridning av respektive gödselslag mättes vid såväl höst-
som vårspridning. Mätningar gjordes i block 1, 2 och 3 av försökets totalt 4 block.

Vid mätningarna användes en mikrometeorologisk metod utvecklad vid JTI i sam-
arbete med IVL – Svenska Miljöinstitutet AB, Göteborg. Utrustningen som med
fördel används i fält (bild 4) bestod bl.a. av ventilerade kammare, s.k. kyvetter,
i vilka jämviktskoncentrationen för ammoniak mättes (Svensson & Ferm, 1993).
Samtidigt mättes ammoniakkoncentrationen i det fria utanför kyvetterna med två
olika varianter av provtagare. Dessa skyddades mot eventuell nederbörd av en rund
plastskiva (frisbee). Provtagarna är av modellen passiva diffussionsprovtagare, som
byts ut efter en viss exponeringstid och ersätts med nya direkt, eller efter en viss
tidsperiod. Under höstens spridningsstudie utfördes provtagningar under 4 mät-
perioder. Inför spridningen på våren justerades mätschemat och då genomfördes 3
respektive 5 mätningar vid spridning av mellanlagrad respektive färsk gödsel. Att
en sådan omfördelning gjordes berodde på att emissionen var så pass hög från den
färska gödseln att exponeringstiderna fick kortas ned. Ytterligare ett mättillfälle
behövdes därför för att täcka in emissionsförloppet bättre. För mellanlagrad gödsel
var förutsättningarna de omvända. I såväl höst- som vårstudien fördelades dock
alla mättillfällen under en period av tre dygn efter varje spridningstillfälle. I varje
försöksruta, parcell, mättes ammoniakavgången med två kyvetter och en omgiv-
ningsmätare. Då mätningarna genomfördes i totalt tre block, innebar det att totalt
sex kyvetter och tre omgivningsmätare användes i varje separat försöksled.

Bild 4. JTI:s fältutrustning för ammoniakmätning i samband med spridning av stallgödsel.
Två ventilerade plastkammare (kyvetter) och en omgivningsprovtagare används per
försöksruta.
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I samband med vårspridningens ammoniakmätningar infördes en rutin för att kon-
trollera förutsättningarna för ammoniakavgångens storlek och därmed en möjlighet
att välja lämpliga exponeringstider, vilket inte var tillgängligt i fält vid höstsprid-
ningen. Genom att mäta jämviktskoncentrationen i några kyvetter under pågående
exponering med hjälp av reagensrör (Kitagawa), kunde på så sätt exponeringstiderna
väljas utifrån de specifika fältförhållanden som rådde.

Ammoniakavgångens storlek påverkas av väderleken och därför registrerades denna
med en väderstation på försöksfältet under mätningarnas gång. Väderstationen Vicon
registrerade och lagrade timvisa medelvärden på ett antal väderleksparametrar. Under
mätningarna på hösten 1997 var medeltemperaturen i luften +9,4°C och markytans
temperatur +8,8°C, medan 13,3 mm nederbörd föll under tiden ammoniakmätningarna
pågick. Under vårens spridningsförsök 1998 var motsvarande medeltemperatur i luft
+12,9°C och markytans temperatur +17,4°C. Ingen nederbörd registrerades under mät-
perioden.

Skötsel

Under växtodlingssäsongerna 1998 och 1999 besiktigades fältförsöket när det gäller
ogräsförekomst samt angrepp av sjukdomar och skadeinsekter. En ogräsharvning
gjordes per växtodlingssäsong. För övrigt var angreppen av sådan ringa art att inga
bekämpningsåtgärder genomfördes. Strax före skörd bestämdes stråstyrka respektive
förekomst av grönskott i varje behandling. År 1998 var stråstyrkan god i alla behand-
lingar, utom i den behandling som fått störst mängd mineralkväve där tendenser till
liggsäd noterades. År 1998 var dock ett ovanligt blött år. Förekomsten av grönskott
var överlag låg. År 1999 var stråstyrkan god och förekomsten av grönskott låg.

Provtagning

Mark

Markens innehåll av mineralkväve (ammonium- och nitratkväve) provtogs på hösten
efter skörd och tillförsel av djupströgödsel samt på våren före sådd och gödsling,
tabell 5. Detta för att få en bild av hur vår- respektive höstspridning av färsk och
mellanlagrad djupströgödsel påverkade mängd mineralkväve i marken första året
samt efterverkansåret. Behandlingar med djupströgödsel jämfördes med behandling
där ingen gödsel tillförts samt behandling där liknande mängd kväve tillförts i form
av mineralkväve.

Tabell 5. Översikt över provtagning av mineralkväve i mark.

1997 1998 1999Behandling

höst vår höst vår höst

A. Obehandlat 3 november 8 april 12 oktober 15 april 23 augusti

C. 70N 20P 40K 8 april 12 oktober 15 april 23 augusti

E. Färsk djupströ, höst 3 november 8 april 12 oktober 15 april 23 augusti

F. Mellanlagrad djupströ, höst 3 november 8 april 12 oktober 15 april 23 augusti

G. Färsk djupströ, vår 8 april 12 oktober 15 april 23 augusti

H. Mellanlagrad djupströ, vår 8 april 12 oktober 15 april 23 augusti
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Jordproverna togs ut till 90 cm djup och delades in i tre skikt, 0-30, 30-60 och
60-90 cm djup (Lindén, 1977 och 1979) för varje upprepning (= ruta) av respektive
behandling. I varje ruta togs 8 delprov av matjorden och 4 delprov i respektive
skikt i alven. Delproverna slogs ihop till samlingsprov och analyserades rutvis
och skiktvis för varje behandling. Jordproverna kyldes direkt och förvarades djup-
frysta tills analyser gjordes. Jordproverna extraherades med 2M kaliumklorid och
bestämning av ammonium- och nitratkväve gjordes med laboratoriets standard-
metoder på avdelningen för växtnäringslära, SLU, Uppsala. Analysvärdena om-
räknades till kilogram kväve per hektar med beaktande av markskiktens volym-
vikter och aktuella vattenhalter.

Avkastning

År 1998 såväl som år 1999 skördades kornet rutvis. Kärnskörden och dess vatten-
halt bestämdes rutvis.

Statistisk bearbetning

Mineralkväve i marken

Mängd mineralkväve i marken analyserades statistiskt på hösten efter skörd och
på våren före sådd år 1997, 1998 och efterverkansåret 1999. Behandlingarna var
slumpvis fördelade inom varje block. Syftet var att undersöka hur varje behandling
påverkade mängd mineralkväve i marken på tre olika djup. För respektive år och
tidpunkt ingick ogödslad behandling och behandlingar med 70 kg mineralkväve
per hektar, samt med färsk och mellanlagrad djupströgödsel höst såväl som vår.
Behandlingarna var storrutor i den statistiska analysen. Inom varje behandling
analyserades mängd mineralkväve i marken på tre djup (0-30, 30-60 och 60-90 cm).
Djupen var smårutor inom varje behandling i den statistiska analysen. För den
statistiska analysen av fältförsöket med en split-plot design (MiniTab, 2000) an-
vändes en GLM-modell (General Linear Model). När analysen visade på att det
fanns signifikanta skillnader mellan behandlingar och mellan djup gjordes parvisa
jämförelser mellan behandlingarna och mellan djupen med Tukey’s test (MiniTab,
2000).

Avkastning

Kärnskörden för varje behandling analyserades statistiskt, för år 1998 och för efter-
verkansåret 1999. För respektive år ingick ogödslad behandling och behandlingar
med 70 kg mineralkväve per hektar, samt med färsk och mellanlagrad djupströ-
gödsel höst såväl som vår. Behandlingarna var slumpvis fördelade inom fyra block.
Syftet var att undersöka hur varje behandling påverkade kärnskörden. För den
statistiska analysen av fältförsöket som ett fullständigt randomiserat blockförsök
användes en GLM-modell. När analysen visade på att det fanns signifikanta skillna-
der mellan behandlingar gjordes parvisa jämförelser mellan de olika behandlingarna
med Tukey’s test (MiniTab, 2000).
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Resultat
Gödselns fysikaliska och kemiska egenskaper

De uppmätta fysikaliska egenskaperna hos såväl färsk som mellanlagrad djupströ-
gödsel redovisas i bilaga 1. På grund av funktionsstörningar i mätutrustningen
under första mätomgången (hösten 1997), blev omfattningen av mätningarna vid
det tillfället begränsade. Vid andra mätomgången (våren 1998) var utrustningen
ombyggd och ordinarie mätprogram kunde därefter följas som planerat. I tabell 6
ges en kort sammanfattning av resultaten.

Tabell 6. Sammanfattning av resultat från uppmätning av fysikaliska egenskaper hos den
djupströgödsel som användes i spridningsförsöken hösten 1997 och våren 1998.

Höst 1997 Vår 1998
Färsk
gödsel

Mellanlagrad
gödsel

Färsk
gödsel

Mellanlagrad
gödsel

Skrymdensitet, kg/m3 368 663 369 741

Sönderdelningsmotstånd,
skjuvhållfasthet Nm

e.t.1 e.t.1 51 44

Heterogenitet, vk % e.t.1 e.t.1 36 23

Konsistens, aktiv rasvinkel ° 42 e.t.1 40 31

1 e.t. = ej tillgängligt värde

De uppmätta värdena under hösten visade att skrymdensiteten för färsk djupströ-
gödsel var lägre än för den mellanlagrade. Uppmätta värden på gödselns konsistens
(aktiv rasvinkel) och sönderdelningsmotstånd (skjuvhållfasthet) var dock så be-
gränsade i omfattning att de inte presenteras här.

Motsvarande värden under våren visade att skrymdensiteten för färsk gödsel var
hälften så hög i jämförelse med den mellanlagrade. Medelvärdet av de uppmätta
sönderdelningsmotstånden var högre i den färska gödseln än i den mellanlagrade
och väl omsatta gödseln; skillnaden var dock inte statistiskt signifikant. Variations-
koefficienten, som var ett mått på gödselns heterogenitet, var högre i den färska
gödseln än i den mellanlagrade. Det vill säga att den mellanlagrade gödseln var
homogenare än den färska, vilket också är logiskt med tanke på den nedbrytning
som skett under mellanlagringsperioden. Den färska gödseln uppvisade också en
fastare konsistens än den mellanlagrade, dvs. en högre rasvinkel, vilket torde bero
på att huvuddelen av halmströet inte var nedbrutet i den färska gödseln och därmed
gav stadga åt materialet.

I tabell 7 redovisas resultaten av den kemiska analys som gjordes av gödseln inför
och i samband med spridning på hösten 1997. Resultaten från den första analysen
(2 veckor före spridning) låg till grund för gödselgivornas storlek medan den andra
och mer utförliga analysen var en dokumentation för den gödsel som faktiskt
användes i spridningsförsöket.

I tabell 8 visas motsvarande siffror för vårspridningen 1998.
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Tabell 7. Analysvärden för den djupströgödsel som användes i spridningsförsök
hösten 1997.

1997-09-25 1997-10-08
Färsk
gödsel

Mellanlagrad
gödsel

Färsk
gödsel

Mellanlagrad
gödsel

Ts-halt, % 25,5 30,3 18,2 29,8

Totalkväve, kg/ton 4,3 7,8 3,2 9,5

NH4-N, kg/ton 0,94 0,54 0,74 0,8

P, kg/ton 0,66 3,1 0,58 1,5

K, kg/ton - - 5,3 18

Total-C, % av ts - - 43 34

pH - - 9,0 9,1

Tabell 8. Analysvärden för den djupströgödsel som användes i spridningsförsök
våren 1998.

1998-04-23 1998-05-14
Färsk
gödsel

Mellanlagrad
gödsel

Färsk
gödsel

Mellanlagrad
gödsel

Ts-halt, % 23,2 27,9 26,3 37,6

Totalkväve, kg/ton 6,2 6,6 5,3 5,9

NH4-N, kg/ton 2,2 0,48 1,3 0,53

P, kg/ton 1,1 2,6 1,7 2,2

K, kg/ton - - 12 11

Total-C, % av ts - - 36 36

pH - - 9,2 8,9

Den mellanlagrade gödseln visade sig genomgående ha något högre torrsubstans-
halt än den färska. Vid höstspridningen höll den mellanlagrade gödseln en betyd-
ligt högre totalkvävehalt än den färska gödseln; ett förhållande som dock inte var
lika tydligt vid vårspridningen. Däremot var ammoniumkväveandelen av total-
kväveinnehållet betydligt lägre i mellanlagrad gödsel än i färsk; 7-9 % i mellan-
lagrad gödsel mot 22-35 % i färsk gödsel.

Ammoniakavgång

Enligt tidigare var avsikten vid höstspridningen att sprida 30 ton/ha av den färska
gödseln samt 7 ton/ha av den mellanlagrade. Det konstaterades att den höga givan
spreds som planerat. Den visade sig dock vara svårare att hamna på den låga givan,
då arbetsbredden var begränsad. Det ledde till att matningen på spridarens botten-
matta fick bromsas ned så mycket att gödseln delvis spreds i klumpar. Var och en
av dessa försöksrutor fick 4-5 mindre områden (0,5-1,0 m2 stora) med betydligt
högre givor (uppskattningsvis 20-30 ton/ha) än genomsnittet, vilket bedömdes vara
klumpar som inte sönderdelats och fördelats över arbetsbredden tillfredsställande.
Den låga givan konstaterades ligga på 3-6 ton/ha i stället för avsedda 7 ton/ha.
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I samband med vårspridningen beräknades givorna enlig försöksplan och analys
till 25 respektive 10 ton/ha för färsk respektive mellanlagrad gödsel. De uppmätta
faktiska givorna visade på 24 respektive 18 ton/ha. En sammanställning över gödsel-
givor och ammoniakmätningar följer i tabell 9.

Tabell 9. Gödselgivornas och ammoniakavgångens storlek vid spridning av två olika typer
av djupströgödsel på hösten respektive våren.

Giva Ammoniakavgång

Spridning av gödsel-
medel och tidpunkt

NH4-N,
kg/ha

Total-N,
kg/ha

NH3-N,
kg/ha

Andel av utspridd
NH4-N, %

Andel av utspridd
total-N, %

Höst 1997
Färsk 30 ton/ha 22,2 96,0 e.t.1 e.t.1 e.t.1

Mellanlagrad 4,5 ton/ha 3,6 42,8 3,2 89 7,5

Vår 1998
Färsk 24 ton/ha 31,2 127,0 18,7 59,8 14,7

Mellanlagrad 18 ton/ha 9,5 106 0,3 3,2 0,3

1 e.t. = ej tillgängligt värde (beräkningsunderlaget ej komplett)

Vid höstspridningen var det stora skillnader i ammoniakavgång mellan de två gödsel-
slagen. Den mellanlagrade gödseln uppvisade knappt någon mätbar avgång, vilket
är logiskt med tanke på den låga NH4-N-givan, 3-4 kg/ha. Samtidigt mättades prov-
tagarna vid mätning på färsk gödsel vid första mättillfället. I detta fall ströks analys-
värdena från det första mättillfället vid efterföljande beräkning, då mängden ammo-
niak som avgick under dessa första 4 timmar bedöms ha utgjort en betydande del av
de sammanlagda förlusterna. Med utgångspunkt i de efterkommande mätningarna
bedöms ändå att en kvävemängd motsvarande i stort sett hela innehållet av ammo-
niumkväve kan ha gått förlorat i form av ammoniak till luften efter spridning. I bild 5
visas bland annat hur ammoniakavgången utvecklades för varje enskilt mättillfälle.
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Bild 5. Ammoniakavgång vid spridning av djupströgödsel hösten 1997. Färsk gödsel:
mättillfälle 2-4. Mellanlagrad gödsel: mättillfälle 1-4.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

26

Ammoniakavgång över tiden följer här den typiska utvecklingen för båda gödsel-
slagen, med relativt hög avgång under den första tiden och därefter i avtagande.

Vårens spridningsförsök visade på samma tendens, men i det fallet blev mätserien
komplett och ammoniakavgången visas i bild 6 som ackumulerad avgång under
den totala mätperioden.
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Bild 6. Kumulativa kväveförluster i form av ammoniak efter spridning av djupströgödsel,
våren 1998. Under perioden markerad med streckad linje har ammoniakemissionen
bestämts efter interpolation och korrigering för rådande väderförhållanden.

Avgången från den färska gödseln visar tydligt på att det är under de första
timmarna som den största delen av förlusterna sker. Under den efterkommande
tiden framgår att även om avgången är betydligt lägre än under inledningen så är
den ändå mätbar. I sammanhanget ska det påminnas om att försöksfältet harvades
med rotorharv några dagar efter spridning, vilket gör att förlusterna då kan betrak-
tas som avslutade i och med den omfattande inblandningen av gödseln i marken.

Det framgår att ammoniakavgången från höstspridd färsk gödsel låg på en relativt
hög nivå även dagen efter spridningsdagen. Vid vårspridningen av färsk gödsel
sjönk däremot ammoniakavgången till en betydligt lägre nivå dagen efter sprid-
ning.

Avkastning

Förhållandena under 1998 års odlingssäsong tycks ha varit så att en ökad tillförsel
av mineralkväve, upp till 140 kg kväve per hektar, resulterade i en högre kärn-
skörd, bild 7. Markens kväveleverans i ogödslad behandling resulterade i en klart
lägre skörderespons jämfört med behandlingar där mineralkväve tillförts. Under
odlingssäsongen 1999 var det ingen större skillnad i avkastning mellan ogödslad
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behandling och behandlingar som fått 35 respektive 70 kg kväve per hektar, bild 7.
Detta tyder på att marken i ogödslad behandling har mineraliserat så mycket kväve
att en kvävetillförsel på upp till 70 kg per hektar inte gett någon ytterligare skörde-
respons. Däremot gav en tillförsel av 140 kg mineralkväve per hektar större skörd
än ogödslad behandling.
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Bild 7. Genomsnittlig skörd (n) och dess standardavvikelse (u) år 1998 och 1999 i
ogödslad behandling (0 N) och behandlingar där 35 kg kväve/ha (35 N), 70 kg kväve/ha
(70 N) och 140 kg kväve/ha (140 N) har tillförts.

I bild 8 jämförs kärnskörden i behandlingar med djupströgödsel, med ogödslad
behandling och behandling som fått 70 kg mineralkväve per hektar. 70 kg mineral-
kväve per hektar var den giva som i genomsnitt låg närmast  den mängd totalkväve
som tillfördes med djupströgödsel. Kärnskörden växtodlingsåret 1998 påverkades
av djupströgödselns eventuella direkta växtnäringseffekt. Resultaten visade att
gödsling med djupströgödsel gav en kärnskörd i samma storleksordning som kärn-
skörden i den ogödslade behandlingen, bild 8. Däremot gav tillförsel av 70 kg
mineralkväve per hektar signifikant större kärnskörd än övriga behandlingar.
Växtodlingsåret 1999 mättes efterverkan av djupströgödsel, som spridits 1997
och 1998. Behandling med 70 kg mineralkväve per hektar tillfördes vid vårbruket
1999. Det fanns inga signifikanta skillnader i avkastning mellan behandlingarna
år 1999. Efterverkan av  djupströgödsel såväl som tillförsel av 70 kg mineralkväve
per hektar gav inga skördeökningar jämfört med ogödslad behandling.
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Bild 8. Genomsnittlig kärnskörd för varje behandling år 1998 och 1999. Inom varje år fanns
det inga signifikanta skillnader (p>0,05) i kärnskörd mellan olika behandlingar som har
samma bokstav. Ogödslad behandling = 0N, behandling med 70 kg mineralkväve/ha =70 N,
behandling med färsk djupströgödsel på hösten = F höst, behandling med mellanlagrad
djupströgödsel på hösten = M höst, behandling med färsk djupströgödsel på våren = F vår,
behandling med mellanlagrad djupströgödsel på våren = M vår.
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Mineralkväve i marken

Mängden mineralkväve i marken på våren och på hösten skilde sig mellan olika
djup vid samtliga provtagningstillfällen. Det skilde sig också mellan olika behand-
lingar. Däremot fanns inga tydliga samspelseffekter mellan olika behandlingar och
deras påverkan på mängd mineralkväve på olika markdjup.

Generellt fanns det signifikant större mängder mineralkväve i matjorden än i
alven såväl på våren som på hösten, bild 9. Hösten år 1997 hade generellt större
mängder mineralkväve i marken än hösten 1998 och 1999.
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Bild 9. Genomsnittlig mängd mineralkväve (NH4
+ + NO3

-) i marken på olika djup för varje
provtagningstillfälle. Inom varje tidpunkt fanns det inga signifikanta skillnader (p>0,05) i
mängd mineralkväve i marken mellan olika djup som har samma bokstav.

Hösten 1997, cirka 3 veckor efter skörd och gödsling med färsk och mellanlagrad
djupströgödsel, var det ingen signifikant skillnad i mängd mineralkväve i marken
mellan behandlingar som fått djupströgödsel och ogödslad behandling, bild 10.
Våren 1998, före gödsling med djupströgödsel och mineralkväve, fanns det inga
signifikanta skillnader i mängd mineralkväve i marken mellan behandlingar som
fått färsk och mellanlagrad djupströgödsel på hösten samt ogödslade behandlingar.
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Hösten 1998, efter skörd, fanns det signifikant större mängder mineralkväve i
marken i behandling som fått färsk djupströgödsel på våren, jämfört med ogödslad
behandling samt behandlingar som fått 70 kg mineralkväve per hektar och färsk
respektive mellanlagrad djupströgödsel på hösten, bild 10. Efterverkansåret 1999
på våren före gödsling med mineralkväve, fanns signifikant mer mineralkväve i
marken i behandling som fick färsk djupströgödsel på våren 1998 än i behandling
som fick 70 kg mineralkväve per hektar på våren 1998, bild 10. Hösten 1999 efter
skörd fanns det inga signifikanta skillnader i mängd mineralkväve i marken mellan
de olika behandlingarna, bild 10.
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Bild 10. Genomsnittlig totalmängd mineralkväve (NH4
+ + NO3

-) i marken (0-90 cm djup) i
olika behandlingar vid varje provtagningstillfälle. Inom varje tidpunkt fanns det inga signi-
fikanta skillnader (p>0,05) i mängd mineralkväve i marken mellan olika behandlingar som
har samma bokstav. Ogödslad behandling = Ogödslat, behandling med 70 kg mineral-
kväve/ha =70 kg N, behandling med färsk djupströgödsel på hösten = Höst färsk,
behandling med mellanlagrad djupströgödsel på hösten = Höst mell., behandling med
färsk djupströgödsel på våren = Vår färsk, behandling med mellanlagrad djupströgödsel
på våren = Vår mell.
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Diskussion
Gödselns fysikaliska och kemiska egenskaper

Den använda gödseln visade på egenskaper som kan påstås vara typiska för djup-
strögödsel, där stora mängder halm använts som strömedel. Den färska gödseln
som togs ut från den kompakta gödselbädden med lastare uppvisade relativt låg
skrymdensitet, 370 kg/m3, vilket troligen berodde på att det stora innehållet av
halm gav struktur åt materialet efter luckring i samband med utgödslingen. Torr-
substanshalterna (ts-halterna) i gödseln var i några fall något lägre än i den från
djupströbäddar till ungnöt (Karlsson & Jeppsson, 1995). Såväl skrymdensitet
som ts-halter ligger dock inom samma intervall som de i studien av Bengtsson
& Sällvik (1994). Lantbrukaren som levererade gödseln till försöket förklarade
att strömedelsbehovet ökat under åren, då mjölkkorna ökat i produktion och där-
med gödslar mera samtidigt som gödseln blivit blötare. Hans erfarenhet var att
det under senare år fordrades mycket stora kvantiteter halm till just mjölkkor för
att undvika att bädden blir för blöt.

Även om medelvärdena av de uppmätta sönderdelningsmotstånden för färsk
respektive mellanlagrad gödsel inte var signifikant skilda åt, stödjer de ändå
den gängse bilden av de två aktuella gödselslagen. Mellanlagrad omsatt djupströ-
gödsel är mer lätthanterlig än en nyligen utgödslad, halmrik och begränsat omsatt
djupströgödsel. De kemiska analyserna av såväl färsk som mellanlagrad gödsel
visade på typiska resultat för fastgödsel från nöt. Kväveanalyserna visade att
ammoniumandelen utgjorde ungefär 25 % av totalkvävet i färsk gödsel jämfört
med mindre än 10 % i den mellanlagrade. Det överensstämmer med Kirchmann
(1985), som visade att skillnaden mellan totalkväve och organiskt bundet kväve
minskar under lagringstiden då såväl ammonium- som nitratkvävehalterna minskar.

De kemiska analyserna av gödseln visade också på svårigheten att få representa-
tiva värden att bestämma givan efter, vid spridning. Avvikelser kunde noteras vid
jämförelse mellan de prover som togs ut före respektive de som togs ut i samband
med spridning. Djupströgödsel är en extrem och heterogen typ av stallgödsel och
växtnäringshalterna varierar naturligt inom relativt vida intervall (Steineck m.fl.,
2000).

Ammoniakavgång

Eftersom gödselgivans storlek skulle bestämmas av grödans 1-åriga fosforbehov
i denna fältstudie, så blev också givan av mellanlagrad gödsel liten. Fältförsöket
visade att spridningsjämnheten påverkades relativt mycket vid spridning av låga
givor djupströgödsel (<10 ton/ha), med en spridarteknik som bygger på liggande
spridarvalsar. Detta överensstämmer med slutsatserna av Frick m.fl. (2001), som
fann att det finns bättre möjligheter att ställa in och kontrollera givan med stående
spridarvalsar som spridningsaggregat. Fördelen med försöksspridarens avskärmade,
liggande valsar var att man hade en väldefinierad arbetsbredd som tillät begränsad
försöksrutestorlek utan att för den skull riskera påverkan på intilliggande rutor.

Mätningarna visade högre ammoniakavgång vid spridning av färsk djupströgödsel
jämfört med spridning av den mellanlagrade. Förutom att färsk olagrad gödsel har
en jämförelsevis hög ammoniumkvävehalt, tillfördes den också i större givor än
den mellanlagrade till följd av studiens krav att anpassa fosfortillförseln. Vid sprid-
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ning av färsk gödsel på hösten 1997 var ammoniakavgången oväntat hög och prov-
tagarna blev mättade vid första mättillfället. det är därför inte möjligt att beräkna
den ackumulerade avgången. Med hänsyn till även de påföljande mättillfällena
bör man dock kunna bedöma att i princip hela ammoniumandelen i gödseln avgick
som ammoniak efter spridning.

Ammoniakavgången var generellt högre på hösten än på våren, i såväl absoluta
som relativa tal, trots att flera väderfaktorer talade för motsatsen; vårspridningen
kännetecknades av varmare och torrare väder samt högre marktemperatur. Möj-
ligen kan markens beskaffenhet delvis förklara effekten. På hösten spreds gödseln
på stubb, medan den spreds på höstplöjd och harvad mark på våren. Några tidigare
studier antyder att fastgödselspridning på en lucker svart jord eller bearbetad stubb
givit lägre avgång än då man spridit på obearbetad stubbåker (Malgeryd, 1996).
Det torrare och varmare vädret vid vårspridningen kan också ha medfört att
djupströgödseln snabbt torkade ut och på det sättet kan ammoniakavgången ha
begränsats i såväl tid som omfattning.

Avkastning

För att främja ett så bra växtnäringsutnyttjande som möjligt valde vi att sprida en
gödselgiva som var balanserad efter grödans årliga fosforbehov vilket motsvarar
cirka 20 kg fosfor per hektar. På så sätt undviker man att tillföra ett överskott av
kväve vid spridning av stallgödsel. Beckwith m.fl. (1998) påpekade att ett ökat
kväveläckage efter spridning av stallgödsel ofta är en följd av att man spridit stall-
gödsel vid fel tidpunkt, till exempel på hösten, och/eller att man tillfört för stora
mängder kväve med stallgödselgivan. Stallgödselgivor över  rekommenderade
30 ton per hektar kan också ha en negativ effekt på skörden. Detta beror på att
kväve fastläggs (immobiliseras) i marken när markens mikroorganismer skall
bryta ner stora mängder organiskt material. Resultatet blir att årets gröda kan
drabbas av kvävebrist (Steineck m.fl., 1991).

Det fanns ingen säkra skillnad mellan skördarna år 1998 mellan ogödslad behand-
ling och behandlingar som fått djupströgödsel. Djupströgödseln hade ingen positiv
direktverkan på avkastningen, vilket troligen berodde på den låga mängden ammo-
niumkväve som tillfördes med gödseln. Skördarna var också  lägre än behandling
som fått 70 kg mineralkväve per hektar. År 1998 var en ovanligt kall och blöt
säsong, vilket troligen har missgynnat markens mikroorganismer och förutsätt-
ningarna för en aktiv mineralisering. Williams m.fl. (1998) noterade att en större
andel av det organiska kvävet från stallgödsel mineraliserades i det fältförsök som
hade högst marktemperatur under växtodlingssäsongen. Slutsatsen är att förhållan-
den som gynnar mineralisering av markkvävet också är gynnsamma för minerali-
seringen av det organiska kvävet från tillförd stallgödsel.

I denna studie brukade vi ned vårspridd djupströgödsel med en rotorharv som
visade sig vara effektiv i sin nedbrukning. Vi befarade dock att rotorharven hade
torkat ut såbädden onödigt mycket och därmed påverkat groning och uppkomst
negativt. Det var dock inga tydliga skillnader i avkastning mellan vårspridd och
höstspridd djupströgödsel. Risken för kvävefastläggning vid spridning av djup-
strögödseln bedömde vi som störst vid vårspridning av färsk djupströgödsel. Skör-
den från denna behandling skilde sig dock inte nämnvärt från övriga behandlingar
med djupströgödsel.
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Efterverkansåret 1999 fanns det inga säkra skillnader i avkastning mellan behand-
lingarna. Skördarna var överlag större än år 1998 och motsvarade 67-75 % av den
mängd som var normskörd för Uppsala detta år. Förhållandena för kväveminerali-
sering i marken var fördelaktigare och ogödslad ruta gav en skörd på 2 400 kg
kornkärna per hektar. Det fanns ingen tydlig efterverkanseffekt på avkastningen
av den djupströgödsel som spreds året innan då skördarna inte skilde sig från
skörden från ogödslad behandling. Å andra sidan var skördarna från behandlingar
med djupströgödsel lika stora som skörden från den behandling som gödslats med
70 kg mineralkväve i vårbruket 1999.

I denna studie bestämdes efterverkan ett år efter enstaka tillförsel av gödsel. Efter-
verkanseffekten mätte vi som kärnskörd. Växtnäringseffekten av strörika gödsel-
slag beror dock mycket på bland annat årsmånen. Dilz m.fl. (1990) fastslog att
under en varm växtodlingssäsong så kan man räkna med ett större kvävebidrag
från fastgödseln till grödan än under kyligare växtodlingssäsonger. Växtnärings-
effekten från strörika gödselslag är inte bara ettårig utan skall ses i ett flerårs-
perspektiv. Detta på grund av att den största andelen kväve är i organisk form.
Om fastgödsel tillförs varje år under lång tid kan man enligt Dilz m.fl. (1990)
räkna med att ungefär 22 % av totalkvävet i årets fastgödselgiva mineraliseras i
marken.

Mineralkväve i marken
På lerjordar hittar man oftast de största mängderna mineralkväve i matjordslagret
och de ytligaste delarna av alven, jämfört med sand- och mojordar (Lindén, 1980).
I denna studie hittade vi också genomgående störst mängd mineralkväve i mat-
jordslagret oavsett år, årstid och behandling, bild 9. Enligt Lindén (1980) är en
av orsakerna till de små mängderna mineralkväve djupare ned i alven på lerjordar
att dessa har en bättre jordstruktur, vilket möjliggör ett större rotdjup i vårstråsäd,
jämför med sand- och mojordar.

Mängden mineralkväve i marken kan variera stort mellan år och inom samma år
beroende på bland annat temperatur och markens fukthalt, vilket gör det svår att
mäta effekten av enskilda behandlingar, bild 10.

Tidigare resultat från lerjordar i Uppland på hösten efter skörd visade att cirka
30 kg mineralkväve per hektar på 0-60 cm djup kunde hittas efter normalgödslad
vårstråsäd (Lindén, 1980). På en lerjord i Stockholms län utan tillförsel av kväve
var mängden mineralkväve 26-38 kg per hektar på 0-90 cm djup efter skörd av
vårsäd (Jakobsson & Lindén, 1992). I föreliggande studie uppmättes liknande
mängder mineralkväve i marken på hösten i de flesta behandlingar, bild 9 och 10.
Andra undersökningar har fastslagit att med höstspridning av stallgödsel ökar
risken för kväveläckage (Beckwith  m.fl., 1998; Eriksen m.fl., 1999). Sen höst-
spridning av färsk och mellanlagrad djupströgödsel år 1997 gav dock inga för-
höjda mängder mineralkväve i marken 3 veckor efter spridningstillfället, jämfört
med ogödslad behandling, bild 10. I denna studie tycks inte höstspridning av
djupströgödsel ha ökat risken för kväveläckage. Orsaken till detta kan vara att en
låg behovsanpassad giva djupströgödsel spreds. Risken för kväveläckage ökar
markant då man tillför en för stor giva kväve (Beckwith m.fl., 1998). En annan
orsak till att djupströgödseln inte resulterade i förhöjda mängder mineralkväve i
marken kan vara klimatet, det vill säga låga temperaturer under hösten (Williams
m.fl. (1998). År 1998 fanns större mängder mineralkväve på hösten i behandling
där färsk djupströgödsel spridits samma vår jämfört med övriga behandlingar,
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bild 10. Troligen har det varit en fördröjd mineralisering av kvävet i den fä rska
djupströgödseln. Man kunde ha förväntat sig en långsammare mineralisering från
den mellanlagrade djupströgödseln som innehåller mindre ammoniumkväve, enligt
Castellanos och Pratt (1981), Ott m.fl. (1983) och Brinton (1985). Å andra sidan
har den färska djupströgödseln innehållit större mängder icke omsatt kol, vilket
talar för att en temporär kvävefastläggning inträffat efter spridning, enligt
Kirchmann (1985) och Chadwick m.fl. (2000).

Också mängden mineralkväve i marken på våren kan variera stort. Tidigare resultat
från lerjordar i Uppland och Stockholms län på våren i en växtföljd med vårstråsäd
var cirka 36 kg mineralkväve per hektar på 0-60 cm markdjup (Lindén m.fl., 1980)
och 35-50 kg mineralkväve per hektar på 0-90 cm markdjup (Jakobsson & Lindén,
1992). I denna studie uppmättes liknande mängder mineralkväve i marken på våren
1998 och 1999, bild 9 och 10. Ingen behandling gav extremt låga eller höga mäng-
der mineralkväve i marken. Våren 1998 var det ingen skillnad i mängd mineral-
kväve mellan de behandlingar som fått färsk och mellanlagrad djupströgödsel på
hösten och övriga behandlingar som var ogödslade vid tidpunkten för provtag-
ningen. Efterverkansåret 1999, på våren före gödsling och sådd, hade behandling
som fått färsk djupströgödsel på våren 1998 större mängder mineralkväve i marken
än behandling som fått 70 kg mineralkväve per hektar på våren 1998. Resultatet
tyder på att vårspridd färsk djupströgödsel hade en viss efterverkan våren efter, i
form av en förhöjd mängd mineralkväve i marken. Dock gav denna efterverkan
inget utslag i skörden.

Beckwith m.fl. (1998) fastslog att ju senare man spred stallgödsel på hösten, desto
mindre blev kväveläckaget. Denna studie visade inga förhöjda mängder mineral-
kväve i marken efter sen höstspridning av djupströgödsel, vilket talar för att risken
för kväveläckage inte är hög vid denna tidpunkt.

Slutsatser
Ammoniumandelen av totalkvävet var ungefär 25 % i färsk djupströgödsel och
under 10 % i mellanlagrad djupströgödsel. Potentialen för ammoniakavgång efter
spridning var därmed större för den färska än för den mellanlagrade gödseln.
Tidigare studier visar dock att själva mellanlagringen av djupströgödsel kan leda
till betydande ammoniakavgång

Djupströgödselns sönderdelningsmotstånd tenderade att vara högre i färsk än i
mellanlagrad gödsel

Ammoniakavgången var generellt högre vid höstspridning än vid vårspridning,
även om uppmätt luftfuktighet samt temperaturer i luft och markyta talade för
motsatsen.

Vid spridning av färsk djupströgödsel på hösten var ammoniakavgången betydande
även dagen efter spridning. Vid spridning på våren sjönk avgången däremot till
en relativt låg nivå dagen efter spridning. Den totala avgången från mellanlagrad
gödsel var betydligt lägre än från färsk.

Den direkta växtnäringseffekten av låga behovsanpassade givor av djupströgödsel
gav inga skördereduktioner eller skördeökningar jämfört med ogödslad behand-
ling. Det fanns inte heller någon skillnad i avkastning om gödseln var färsk eller
mellanlagrad och spreds på hösten eller våren.
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Det fanns ingen efterverkan av en enskild giva djupströgödsel som kunde upp-
mätas i förhöjd kärnskörd under följande odlingsår.

Risken för kväveläckage var låg vid spridning av djupströgödsel på senhösten.

Risken för kväveläckage kan öka vid vårspridning av färsk djupströgödsel på
grund av att större mängder totalkväve tillförs jämfört med mellanlagrad djupströ-
gödsel, då givan anpassas efter fosfor. Likaså kan färsk djupströgödsel leda till
en fördröjd kvävemineralisering i marken. Risken för utlakning är som störst då
växtodlingssäsongen är ogynnsam och generellt ger låga skördar.

Om djupströgödsel sprids med avseende på en behovsanpassad fosforgiva och
följs av en snabb och effektiv nedbrukning för att minska ammoniakavgången,
framstår senhösten som en lämpligare spridningstidpunkt på lerjord än i vårbruk.
Faktorer som talar för detta är längre tillgänglig tid mellan nedbrukning och sådd,
samt minskade risker för jordpackning, förstörd såbädd, kväveläckage och
kvävefastläggning i början av växtsäsongen.
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Bilaga 1

Fysikaliska egenskaper hos den studerade djupströgödseln; färsk respektive
mellanlagrad

Färsk djupströgödsel Mellanlagrad djupströgödsel

Höst –
97

Skrym-
densitet,
kg/m3

Konsistens,
aktiv ras-
vinkel °

Sönder-
delnings-
motstånd,
Nm

Hetero-
genitet,
vk %

Skrym-
densitet,
kg/m3

Konsistens,
aktiv ras-
vinkel °

Sönder-
delnings-
motstånd,
Nm

Hetero-
genitet,
vk %

Prov 1 361 37 e.t.1 619 e.t.1 e.t.1

Prov 2 375 47 e.t.1 656 e.t.1 e.t.1

Prov 3 e.t.1 e.t.1 e.t.1 715 e.t.1 e.t.1

Medel 368 42 e.t.1 e.t.1 663 e.t.1 e.t.1 e.t.1

Vår -98

Prov 1 345 40 512 764 31 522

Prov 2 402 42 472 730 30 422

Prov 3 359 38 542 728 30 372

Medel 369 40 51 36 741 31 44 23
1 e.t. = ej tillgängligt värde (funktionsstörningar i mätutrustning)
2 medelvärde av 8 mätvärden i varje prov
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