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Förord
Denna rapport redovisar de resultat som erhållits inom ramen för projektet ”Växt-
näringseffektiv och kvalitetsbefrämjande användning av fjäderfägödsel i en pro-
duktion av frilandsgrönsaker”. Kycklinggödsel är ett relativt outforskat gödsel-
medel, och denna studie bidrar till att öka kunskapen om växtnäringsutnyttjande
och miljöbelastning vid användning av olika slags kycklinggödsel i odling av
sallat och vitkål.

Projektet startades 1997 som ett samarbete mellan JTI – Institutet för jordbruks-
och miljöteknik, Trädgårdsförsöksstationen (TF) vid SLU och institutionen för
markvetenskap (MV) vid SLU. Under projektets gång har Anna Richert Stintzing
från TF och Eva Salomon från MV anställts vid JTI. Forskningsledarna Anna Richert
Stintzing, Lena Rodhe och Eva Salomon har tillsammans planerat och varit ansvariga
för projektet.

Anna Richert Stintzing har inom detta projekt ansvarat för odlingsförsöket med
grönsaker, studier av grödans växtnäringsupptag samt beräkningar av växtnärings-
balanser i fält. Lena Rodhe har ansvarat för en enkätstudie bland uppfödare samt
studier av ammoniakförluster under lagring och efter spridning av kycklinggödsel.
Under genomförandet av ammoniakmätningarna under lagring har forsknings-
ledare Stig Karlsson utfört stora delar av planering och bearbetning av resultat.
Eva Salomon har ansvarat för studier av växtnäring i marken i fältförsöket.

Personal från TF har ansvarat för den dagliga skötseln och skörd av odlings-
försöken. Spridning av kycklinggödsel i fältförsöket samt mätning av ammoniak-
emissioner under lagring och efter spridning har utförts av personal vid JTI. Berth
Mårtensson vid MV har spridit pelletterad kycklinggödsel och mineralgödsel samt
ansvarat för skötsel och skörd av försök med andraårseffekt.

Illustrationerna har ritats av Kim Gutekunst, JTI. Martin Sundberg, JTI, har med-
verkat som redaktör och granskat materialet under arbetets gång.

Projektet har finansierats med medel från Statens Jordbruksverk.

Till alla som på olika sätt bidragit till projektets genomförande framförs härmed
ett varmt tack! Ett speciellt tack vill vi framföra till Rune Johansson, RJ Natur i
Gyllebo AB, som har delat med sig av sin kunskap inom området.

Ultuna, Uppsala i maj 2000

Björn Sundell
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Kycklinggödsel är ett efterfrågat gödselmedel inom den ekologiska odlingen, inte
minst vid produktion av grönsaker. Jämfört med andra stallgödselmedel är kun-
skapen om växtnäringsutnyttjande och miljöbelastning vid användning av olika
slags fjäderfägödsel mycket begränsad. Denna studie initierades för att ge råd-
givare och odlare ett bättre bedömningsunderlag för hur kycklinggödsel kan
användas och vilka konsekvenserna blir för avkastning och miljö.

Syftet med detta treåriga projekt var att undersöka lagring och spridning av kyck-
linggödsel med avseende på ammoniakförluster. Vidare ville vi undersöka använd-
ning av pelletterad och lagrad kycklinggödsel i odling av isbergssallat och vitkål
med avseende på växtnäringsutnyttjande, risk för kväveläckage och andraårsverkan.

Det första året, 1997, undersöktes ammoniakavgång och förändringar av fysikaliska
och kemiska egenskaper under sju månaders lagring av kycklinggödsel. Två högar
med gödsel studerades, där den ena var täckt med halm och den andra helt utan
täckning. Vidare bearbetades analyser av 14 partier kycklinggödsel där medelvär-
den, max- och minvärden för torrsubstanshalt, C/N-kvot, växtnäringsinnehåll och
innehåll av spårämnen sammanställdes. Dessutom kartlades gödselhanteringen hos
åtta kycklingproducenter genom en enkätstudie.

Under 1998 genomfördes fältförsök med odling av sallat och vitkål. Försöksrutor
gödslades med två olika givor av dels lagrad, dels pelletterad kycklinggödsel.
Dessutom ingick en ogödslad ruta samt rutor gödslade med enbart mineralgödsel
vid tre olika nivåer av kvävetillförsel. Mätningar utfördes av ammoniakförluster
efter spridning, avkastning, växtnäringsupptag, samt mängden mineralkväve i
marken efter skörd.

Det sista året, 1999, undersöktes andraårseffekten av de olika gödselmedlen.
Avkastningen för vårkorn bestämdes i de rutor där det föregående år odlats sallat.

Uppfödarna i enkätstudien hade i genomsnitt en produktion av 6,5 kg gödsel/djur-
plats och år, eller 0,7 kg gödsel per levererat kilo kyckling. På de tre gårdar, som
angett förbrukningen av kutterspån i vikt, användes 0,2 kg per djurplats och år.
De 14 partierna av färsk kycklinggödsel som analyserats innehöll i medeltal 69 %
torrsubstans och per ton våtvara 32 kg totalkväve, 6 kg ammoniumkväve, 10 kg
fosfor och 18 kg kalium.

Halmtäckning av gödseln under lagring minskade inte ammoniakavgången.
Kväveförlusterna i form av ammoniak var ca 7 % från den ej täckta högen och
ca 10 % från den halmtäckta högen. I båda gödselhögarna minskade mängden
torrsubstans med 27 % under lagringen till följd av biologisk aktivitet.

Efter spridning av lagrad kycklinggödsel (utan nedbrukning) avgick 13,5 % av
det totala kväveinnehållet i form av ammoniak. Genom att bruka ned gödseln
fyra timmar efter spridning reducerades ammoniakförlusten till ungefär hälften.
Efter spridning av pelletterad kycklinggödsel skedde ingen mätbar ammoniak-
avgång.

Vid odling av sallat fanns det vid låg giva ingen signifikant skillnad i skörd mellan
pelletterad och lagrad kycklinggödsel. Med lagrad kycklinggödsel tenderade av-
kastningen att minska vid den högre givan, något som inte observerades vid
användning av pelletterad kycklinggödsel. I vitkål gav pelletterad kycklinggödsel
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signifikant högre skörd än lagrad, både vid låg och hög giva. Hög giva av kyckling-
gödsel, oberoende av typ, gav en signifikant högre skörd än en låg giva.

Direkt efter skörd av sallat och vitkål fanns inga skillnader i mängd mineralkväve
i marken som berodde på typ eller mängd av tillförd kycklinggödsel. Sallat läm-
nade kvar större mängder mineralkväve i alven direkt efter skörd än vitkål. Detta
tyder på att vitkål var effektivare på att utnyttja mineraliserat kväve i alven, jäm-
fört med sallad. Detta trots att större mängder kväve tillförts till vitkål.

Växtnäringsbalanserna visar på ett överskott av växtnäring vid gödsling med
kycklinggödsel, speciellt vid hög giva och för fosfor och kalium med den pellet-
terade kycklinggödseln. Ett kontinuerligt överskott under en längre tidsperiod
ökar risken för förluster. Växtföljden bör planeras så att efterföljande grödor
utnyttjar överskottet.

Utnyttjandegraden av kväve vid användning av pelletterad och lagrad kyckling-
gödsel låg i intervallen 20-27 % för sallat och 15-34 % för vitkål. Utnyttjande-
graden var lägre vid den höga givan utom vid odling av vitkål, där den steg med
ökad giva.

Vid undersökning av andraårseffekten i korn erhölls ingen signifikant skillnad
i avkastning mellan försöksled utan gödsling och med kycklinggödsel.

Det ska poängteras att resultaten från fältstudierna skall ses som typiska för plat-
sen och året. För att kunna ge allmängiltiga rekommendationer till odlare krävs
ytterligare studier som täcker in årsmånsvariationer, olika jordar och klimatzoner.

Summary
Broiler chicken manure is in demand in organic farming, especially by producers
of vegetables. However, only limited knowledge is available about the plant
nutrient efficiency and environmental consequences of different kinds of poultry
manure used as fertilisers in agriculture. This study was initiated to give advisors
and farmers information concerning crop production and environmental effects
when using broiler manure.

A three-year project was carried out to study storage and spreading of broiler
manure with regards to losses of ammonia. Furthermore, the use of pelleted and
stored broiler manure was studied in production of white cabbage and iceberg
lettuce in order to investigate plant nutrient efficiency, risk of nitrogen leaching
and second year fertilising effects.

In 1997, ammonia losses and changes in physical and chemical properties of the
broiler manure were studied during a seven month storage period. Two heaps of
manure were studied, one covered with straw and one without cover. In addition,
maximum, minimum and mean values were compiled for dry matter content,
carbon/nitrogen quota, content of plant nutrients and trace metals from 14 boiler
manure heaps. Manure handling systems were also surveyed from eight producers
of broiler chickens.

In 1998, field trials were carried out on broiler manure applied to iceberg lettuce
and white cabbage. Plots were fertilised with two levels of pelleted or stored
broiler manure. In addition to unfertilised plots, plots were included with four
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levels of mineral fertiliser application. Measurements of yield, plant nutrient
efficiency, ammonia losses after spreading and mineral nitrogen in soil after
harvest were carried out.

In 1999, second year effects of the fertilisation strategies were studied. The
yields of spring barley were measured in plots where lettuce had previously
been cultivated.

Producers of broiler chickens in the survey had an average production of 6.5 kg
of manure per animal per year, or 0.7 kg of manure per kilo of broiler chicken.
Three farms used wood shavings at a weight of 0.2 kg per animal place per year.
The 14 samples of fresh broiler manure that had been analysed contained an
average of 69 percent dry matter, 32 kg total nitrogen, 6 kg ammonia nitrogen,
10 kg phosphorous and 18 kg potassium per tonne wet weight.

Losses of ammonia nitrogen during storage were not reduced by covering the
manure heap with straw. Ammonia losses were about seven percent from the
heap without cover and about 10 percent from the heap with cover. In both heaps,
the amount of dry matter decreased by 27 percent during storage due to biological
activity.

After spreading the stored broiler manure, without harrowing, 13.5 percent of the
total nitrogen applied was lost as ammonia to the air. In plots that were harrowed
4 hours after spreading the manure, ammonia losses were reduced by 50 percent.
There were no measurable losses of ammonia after spreading pelleted broiler
manure.

At low levels of application there were no significant differences in lettuce yield
observed between pelleted and stored broiler manures. However, stored broiler
manure tended to give lower yields at a high level of application compared with
a low level, a trend that was not noticed for pelleted broiler manure. In plots with
cabbage, there were significantly higher yields with pelleted than with stored
broiler manure for both low and high application rates. High application rates of
manure to cabbage gave significantly higher yields compared with low application
rates, independent of manure type.

There were no differences in amounts of mineral nitrogen in the soil directly after
harvest regardless of type or amount of broiler manure applied. Larger quantities
of mineral nitrogen were found in the subsoil in lettuce plots than in cabbage
plots. This indicates a higher capacity for cabbage to utilise mineral nitrogen in
the subsoil compared with lettuce, in spite of the fact that larger amounts of nutri-
ents were applied to the cabbage plots.

Plant nutrient balances indicated a surplus of nitrogen, phosphorous and potas-
sium in plots fertilised with broiler manure. This is particularly so for phospho-
rous and potassium at high application rates with the pelleted broiler manure. A
nutrient surplus over a long period of time increases the risk of losses. The com-
position of the crop rotation should be planned to take care of nutrient surpluses.

Nitrogen efficiency in plots fertilised with stored and pelleted broiler manure were
between 20 and 27 percent for lettuce and 15 and 34 percent for cabbage. The
nitrogen efficiency was lower at a high application rate with the exception of
cabbage plots where efficiency was higher  with a higher application rate.
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In the second year, barley was cultivated on the previous year’s lettuce plots. No
significant differences were observed in yield between unfertilised plots and plots
fertilised with broiler manure.

We would like to emphasise that the results from the field studies should be seen
as unique for the location and the year. Further studies that encompass natural
variations, different soils and climate zones should be carried out before general
recommendations can be given.

Bakgrund
Definitioner

Begreppen fjäderfägödsel, kycklinggödsel eller hönsgödsel är inte speciellt väl
definierade. Ofta används hönsgödsel som ett samlingsnamn för gödsel från alla
dessa grupper av fåglar. Detta kan vara missvisande eftersom egenskaperna hos
gödsel från äggläggande höns och slaktkycklingar kan skilja sig åt i hög grad
beroende på foder och inhysningssystem.

Fjäderfä är domesticerade fågelarter som utnyttjas för produktion av kött och ägg.
Gruppen fjäderfä delas in i undergrupperna höns, kalkoner, ankor och gäss. Bild 1
visar uppdelningen av fjäderfä i olika kategorier. I denna rapport berörs endast
gödsel från slaktkyckling, hädanefter kallad kycklinggödsel. Även inom kategorin
värphöns finns det kycklingar, nämligen de unghöns som senare skall bli värp-
höns. Dessa föds upp på liknande sätt som slaktkycklingar, men foderstat och
intensitet i uppfödningen varierar vilket gör att gödseln från dessa grupper kan
ha olika egenskaper. För tydlighetens skull kan man använda begreppen ”höns-
gödsel” för gödsel från äggläggande höns, ”kycklinggödsel” för gödsel från slakt-
kycklingar och ”gödsel från unghöns” för gödsel från unga värphöns.

Bild 1. Kategorier av fjäderfä.
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Antal kycklingar och mängd gödsel

Under perioden 1990 till 1995 har antalet slaktkycklingar i Sverige ökat stadigt
från 2,7 till 4,8 miljoner. Ca 37 % av kycklingarna fanns 1995 vid företag med
mindre än 2 hektar åkermark. Produktionen är koncentrerad till Götalands mell-
anbygder, framför allt i Blekinge och Kristianstad län, där ca 42 % av alla slakt-
kycklingar fanns år 1995 (SCB, 1996).

Produktionen av slaktkyckling ger lokalt upphov till stora mängder gödsel. Det
finns dock inga officiella uppgifter från Statistiska Centralbyrån angående mängd
producerad gödsel från slaktkyckling som det gör för andra djurslag. Uppskatt-
ningar har gjorts (Strömberg, pers. medd.), men de är osäkra eftersom underlaget
är litet. Det är svårt att beräkna mängden utsöndrad gödsel på grund av att det
finns mycket få mätdata.

Problembeskrivning

Fjäderfägödsel är överhuvudtaget mycket lite undersökt jämfört med nöt- och
svingödsel. Kunskapen om fjäderfägödselns växtnäringsinnehåll, fysikaliska
egenskaper, ammoniakförluster och växtnäringseffekter är bristfällig. Detta inne-
bär att rådgivningen baseras på de fåtal gamla uppgifter som finns och riskerna
för negativa miljökonsekvenser är stora beroende på till exempel olämplig
hanteringsteknik, felaktig dosering eller tidpunkt för tillförsel. Många odlare
efterfrågar aktuella uppgifter om dessa gödselmedel eftersom gödseln anses
som växtnäringsrik och snabbverkande vid användning i den specialiserade
produktionen av spannmål och grönsaker som håller på att växa fram i Sverige.

Syfte
Syftet med detta försök var

• att undersöka lagring och spridning av kycklinggödsel med avseende på
ammoniakförluster

• att undersöka användning av pelletterad och lagrad kycklinggödsel i odling
av sallat och vitkål med avseende på växtnäringsutnyttjande, risk för kväve-
läckage och andraårsverkan.

Resultaten skall t.ex. kunna användas av rådgivare och odlare som vill skaffa sig
en uppfattning om hur man använder kycklinggödsel och vilka konsekvenserna
blir för avkastning och miljö.

Tidigare studier
Gödsel från fjäderfä

Fåglar utsöndrar fekalt material, dvs. träck, tillsammans med urin i fast form.
Detta innebär att urinen utsöndras som urinsyra, en organisk kväveförening som
är relativt lätt nedbrytbar. Av det totala kväveinnehållet i färsk gödsel från ägg-
läggande höns är ca 61 % urinsyra, 31 % övrigt organiskt bundet kväve och 8 %
ammoniumkväve (Kirchmann, 1991). Danska undersökningar anger att 67 % av
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kvävet i färsk hönsgödsel föreligger som urinsyra, 19 % som proteinrester, 10 %
kreatinin, samt en liten del lättomsättbart urinämne (Petersen & Kjellerup, 1996).

Stallgödsel från slaktkycklingar innehåller förutom utsöndrad träck, även strö-
material. Det vanligaste strömaterialet är spån. Hackad halm kan dock före-
komma. Mängden strömaterial som används är låg, uppgifter om 2-3 cm ströbädd
förekommer (Andersson, 1995).

Kycklinggödsel kan ha en torrsubstanshalt omkring 70 % vid utgödsling, vilket
är relativt högt i jämförelse med andra stallgödselmedel. Torkning och pellettering
av kycklinggödsel är ett sätt att behandla gödseln så att den blir mindre skrym-
mande och växtnäringen i gödseln skyddas mot omsättning av det organiska
materialet. I Sverige finns två anläggningar som torkar och pelletterar kyckling-
gödsel. Detta är dock vanligare i Danmark och Holland, där man har större mäng-
der gödsel att omhänderta.

Ammoniakavgång
Kycklinggödsel kan beskrivas som en torr fastgödsel med högt innehåll av växt-
näring jämfört med fastgödsel från andra djurslag. Andelen NH4-N av total-
kväveinnehållet är jämförelsevis lågt jämfört med fastgödsel från nöt och svin.
I färsk kycklinggödsel finns även lättillgängligt kväve i form av urinsyra. Vid
snabb nedtorkning minskar ammoniakavgången, antagligen för att en mindre
mängd kväve omvandlas till ammoniak och finns i stället kvar i form av urinsyra.

I en litteraturgenomgång fastställer Groot Koerkamp (1994) att ammoniak-
avgången från värphönsgödsel i stallar kan minskas genom att gödseln torkas på
gödselbanden i stallet. Torrsubstanshalten i gödseln måste nå minst 60 % inom
50 timmar efter att gödseln utsöndrats för att minimera nedbrytningshastigheten
och förhindra stor ammoniakavgång. Enligt Elliot & Collins, 1983 (ref. av Groot
Koerkamp, 1994), är ammoniakavgången högst vid torrsubstanshalter mellan 40
och 60 %.

Cabrera m.fl. (1994) studerade inverkan av vattenhalten hos kycklinggödsel på
ammoniakavgången genom att inkubera gödselprover med ts-halter mellan 30
och 80 % under 13 dagar. Ammoniakavgången varierade mellan 32 och 139 %
av mängden ammoniumkväve i gödseln och ökade med ökat vatteninnehåll.
Cabrera m.fl. drar slutsatsen att kycklinggödsel bör lagras under torra förhållan-
den för att begränsa kväveförlusterna.

I en tidigare studie vid JTI angående mellanlagring av djupströgödsel (Karlsson
& Jeppsson, 1995) gjordes en litteraturgenomgång angående mellanlagring av
fasta organiska gödselslag. Genomgången belyser komposteringsprocessen, växt-
näringsförluster och gällande regler och rekommendationer vid lagring av stall-
gödsel direkt på marken. Karlsson & Jeppsson fann i egna studier att 19-34 % av
totala kväveinnehållet avgick som ammoniak under tre månaders lagring av djup-
strögödsel från ungnöt. I efterföljande försök med inblandning av torv i ströbäd-
den var motsvarande förluster låga (2 %) från gödselhög med torv/hackad halm
och tämligen höga (23 %) från gödselhög med långhalm (Jeppsson m.fl., 1997).

Kirchmann (1985) studerade kol/kväve-kvotens (C/N-kvotens) betydelse för
ammoniakavgången vid lagring av gödsel från fjäderfä i ett inkubationsförsök i
laboratorium. Stora mängder ammoniak avgick, då gödseln lagrades under aeroba
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förhållanden, under de fem månader som studien pågick. Tre partier av fjäder-
fägödsel med olika C/N-kvoter studerades. Gödseln bestod av fjäderfäspillning
och havrehalm. Högst förlust, 40 % av totalkvävet, uppmättes från gödseln med
lägst C/N-kvot. C/N-kvoten var i detta fall 18. Från gödsel med högre C/N-kvoter,
24 respektive 36, var ammoniakavgången begränsad till 20 % av totalkvävet.
Studien visade också att ammoniakavgången var som högst redan några få dagar
efter studiens början. Det mesta av förlusterna skedde under de första 20 dygnen.
En relativt låg ammoniakavgång kunde noteras även efter denna period från göd-
sel med låg C/N-kvot. Från gödsel med C/N-kvot över 20 kunde någon sådan fort-
satt avgång ej mätas upp. Som jämförelse mättes även ammoniakavgång under
anaeroba förhållanden med likadan gödsel. Vid dessa försök kunde knappt någon
ammoniakavgång registreras överhuvudtaget.

Kroodsma m.fl. (1988) påtalade i samband med lagring av hönsgödsel att flyt-
gödselhantering i sluten behållare gav praktiskt taget ingen ammoniakavgång,
medan avsevärda förluster kunde konstateras i samband med spontan värme-
bildning vid lagring av fast gödsel med lufttillträde. Man såg å andra sidan också
samband mellan låg ammoniakavgång och torr gödsel. Vid ungefär 55 % torr-
substanshalt fann man dock ofta kombinationen spontan värmebildning i kyck-
linggödsel och hög ammoniakavgång.

I en studie av Beck-Friis (1990) undersöktes täckning av stallgödselkomposter
med ett 40 cm tjockt halmlager som fuktades efter utläggning. Uppfuktningen
gjordes för att frigjord ammoniak skulle bindas i den fuktiga halmen. Täckningen
visade sig ha en endast begränsad effekt på ammoniakavgången.

I en sammanställning av Johansson (1993) anges att ett lager av lerjord eller torv
kan läggas på komposten under ett halmlager, för att binda en del av den avgående
ammoniaken. Täckningen skulle också bidra till förbättring av värmehållningen i
komposten och därmed öka förutsättningarna för en mer fullständig kompostering
av hela materialet.

Ammoniakavgången efter spridning av kycklinggödsel har uppmätts av Lockyer
m.fl. (1989) och Chambers m.fl. (1997). I tabell 1 är resultaten sammanställda.

Tabell 1. Egenskaper hos tre olika partier av kycklinggödsel, giva och ammoniakavgång
efter spridning.

Förluster
Ts-halt,

%
pH NH4 -N,

% *
Tot-N,

%
Giva,
ton/ha

% av
NH4 -N

% av
tot-N

Referens

75 9,1 0,57 2,95 6,0 37,2 7,2 Lockyer m.fl., 1989
63,9 - 0,94 3,11 6,9 46 14 Chambers m.fl., 1997
58,7 - 1,34 3,05 9,9 15 7 Chambers m.fl., 1997

*  Chambers m.fl. inkluderar kväve i urinsyra

I de tre försöken har kycklinggödsel spridits i växande gröda. Lockyer m.fl.
spred kycklinggödseln på vall med kort stubb och mätte ammoniakavgången
under sex dygn efter spridning. Chambers m.fl. spred kycklinggödseln tidigt på
våren (mars) i en växande stråsädesgröda. Gödseln spreds för hand. Ammoniak-
avgången mättes under nio dagar (ts-halt gödsel 63,9 %) respektive 23 dagar
(ts-halt gödsel 58,7 %).
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Spridningsteknik

Pelletterade gödselmedel

I en undersökning utförd vid JTI (Lundin & Algerbo, 1999) provades olika typer
av konstgödselspridare med ekologiska gödselmedel bl.a. pelletterad kyckling-
gödsel. Studierna visade att den fallspridare, som används av Institutionen för
markvetenskap i parcellförsök (Nordsten Exact-o-Matic) inte var lämplig för
pelletterad kycklinggödsel. Valvbildning ovanför en eller flera utmatningsvalsar
uppstod och därmed stoppades flödet upp under testkörning. Bättre fungerade då
en rampspridare av fabrikat Överum-Tive 4012, vilken hade större dimensioner
på utmatningsvalsarna än Nordsten Exact-o-Matic. Bägge dessa spridare har en
fast arbetsbredd och är därmed lämpliga att använda vid spridning i parcellförsök.
I övrigt konstaterades i studierna att de provade spridarna endast matade ut halva
mängden pelletterade gödselmedel jämfört med mineralgödsel vid samma
maskininställning. I kvävegiva betydde det för såväl rampspridaren, kombiså-
maskinen som fallspridaren begränsad maximal kvävegiva till ca 60 kg N/ha.

Kycklinggödsel

Speciella maskiner för spridning av kycklinggödsel saknas. Önskvärd giva
(2-10 ton/ha) uppnås endast med spridare som har en stor arbetsbredd. I tyska
provningar undersöktes fem bredkastande spridare. Dessa var s.k. tvåmoment-
spridare, dvs. spridningsarbetet utförs i två moment. Först sker en sönderdelning
av gödseln med hjälp av två horisontella rivarvalsar. Gödseln matas därefter till
ett spridarbord med horisontella vingar, som kastar ut gödseln. Provningarna
visade att spridningsjämnheten blev bra vid givan 10 ton/ha, tabell 2 (Döhler,
1998). Även s.k. sidkastande spridare har en stor kastbredd, men för att få en bra
spridningsjämnhet krävs stor överlappning av kördragen (SMP, 1994a; SMP,
1994b) och därmed blir givan för hög för spridning av kycklinggödsel. I Andersson
(1990) beskrivs olika spridningstekniker mer systematiskt.

Tabell 2. Spridningsjämnhet i sidled och längsled presenterat som variationskoefficient,
%, för olika fabrikat av fastgödselspridare vid givan 10 ton/ha (Döhler, 1998).

Fabrikat
Spridningsjämnhet i

sidled vid optimal
arbetsbredd

Spridningsjämnhet i sidled vid
olika körspårsavstånd

Spridnings-
jämnhet i
längsled

m VK, % 9 m 12 m 15 m VK, %

Bergmann 8,5 28 30 35 43 17
JF 8,0 9 12 18 24 23
Strautmann 7,0 7 10 18 38 12
Tebbe 11,5 10 12 12 23 13
Webster 10,5 22 25 25 35 8

Grönsaksgrödorna

Många grönsaker är mer krävande än spannmålsgrödor när det gäller växtnäring.
Det finns en stor spännvidd i de olika grönsaksgrödornas egenskaper, t.ex. förmå-
gan att utnyttja växtnäring, rotsystemets utveckling, kulturtid och vilken del av
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plantan som skördas. I detta projekt har vi valt att undersöka två grödor som har
liknande växtsätt ovan jord, men är mycket olika i förmåga att utnyttja växtnäring.

Vitkål

Vitkål är en av de mer krävande grönsaksgrödorna med avseende på växtnäring.
Bortförsel med en skörd på 50 ton per hektar beräknas till 120 kg N, 16 kg P och
131 kg K (SJV, 2000). Vanligen rekommenderas en tillförsel på 200-300 kg N/ha,
30-50 kg P och 200-250 kg K (Balvoll, 1984). Vitkål har en lång kulturtid,
skörden kan vara mogen på ca 18-20 veckor. I och med att växtsäsongen är lång
behöver gödselgivan till kålen ofta delas för att tillgången till näring skall vara
jämn under säsongen (Ögren, 1992).

Underskott på kväve gör att huvudena knyter sig innan de uppnått lämplig storlek,
eller inte knyter sig alls. Man kan delvis styra huvudstorleken genom att minska
eller öka kvävegivan, något som kan vara viktigt med tanke på avsättningsmöjlig-
heten. Överdriven kvävegödsling ger stora och löst knutna huvuden (Ögren,
1992).

Rotsystemet hos kålgrödor är djupt, rötterna är väl förgrenade och kan lätt tömma
jorden på näringsreserver. Rötterna kan sträcka sig ner till 1-1,5 m djup, se bild 2.

Bild 2. Rotsystemet hos vitkål och sallat.

Sallat

Sallat är en snabbt växande kultur jämfört med vitkål. Det tar mellan 7 och 9
veckor för ett sallatshuvud att mogna i fält, beroende på klimat och närings-
tillgång. Tillväxten i början av kulturtiden är långsam, för att successivt öka
fram till skörd (Jackson m.fl., 1994). Sallat har sina rötter i de översta 50 cm av
jordprofilen, se bild 2. Huvuddelen av rötterna förekommer dock ner till 20 cm,
där också huvuddelen av näringen tas upp (Jackson & Stivers, 1993).
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Sallat räknas till de grönsaksgrödor som kräver måttligt med näring. Uppgifter
på hur mycket näring som tas upp av en sallatsgröda varierar dock mycket
(Magnusson, 1987). En normal skörd på 20 ton isbergssallat per hektar tar upp
ca 40 kg N, 4 kg P och 53 kg K per hektar (SJV, 2000). Balvoll (1984) rekom-
menderar dock, för nordiska förhållanden, en tillförsel på 80-120 kg N/ha,
50-80 kg P/ha och 120-150 kg K/ha. Fosfor är viktigt på ett tidigt stadium för
att stimulera tillväxten (Baevre & Gislerød, 1990).

Sallat måste växa snabbt och utan avbrott för att kvaliteten inte skall påverkas
negativt. Detta innebär att näringstillgången under säsongen bör vara jämn
(Adelsköld, 1991). Delad tillförsel av gödselmedel förespråkas i Mellaneuropa
för att öka precisionen i näringstillförseln (Titulaer & Slangen, 1990; Lorenz m.fl.,
1990; Weier & Scharpf, 1989).

Mineralkväve i marken

En väletablerad gröda är viktig för odlarens ekonomi så att växttillgängligt kväve
i marken kan utnyttjas på bästa sätt och för att undvika växtnäringsförluster till
omgivande miljö. För att nå dessa mål skall grödan gödslas med en optimal växt-
näringsmängd. På grund av att variationerna i klimat och mängd mineraliserat
markkväve är stora mellan enskilda år är det dock svårt att förutsäga kvävebeho-
vet hos årets gröda (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). I flera länder baserar man årets kvävegödslingsrekommendationer
på mängden mineralkväve i marken tidig vår, se till exempel Mattsson (1986)
och Østergaard m.fl. (1983). Lindén m.fl. (1992) fann att i stråsäd är mängden
nettomineraliserat kväve under växtodlingssäsongen en viktigare kvävekälla för
grödan än mängden mineralkväve i marken tidigt på våren. Mängden netto-
mineraliserat kväve är i stråsäd differensen mellan mängd mineralkväve i marken
tidigt på våren och mängd mineralkväve i marken vid gulmognad på 0-90 cm
djup, det vill säga när grödans kväveupptag är avslutat. Detta talar för att göds-
lingsrekommendationer för en gröda bör baseras på mängden nettomineraliserat
kväve under växtodlingssäsongen. I stråsäd tycks det vara möjligt att använda
ettåriga ytor i fält som inte gödslas, men där grödan skördas och mängden upp-
taget kväve bestäms, för att uppskatta nettomineraliseringen under växtodlings-
säsongen. Denna uppskattning kan baseras på medelvärdet för nettominerali-
seringen över flera år (Lindén m.fl., 1992).

Det kväve som kan förloras genom kväveläckage härstammar enligt Torstensson
(1998) framförallt från:

• Markmineralkväve som inte tagits upp av grödan.

• Markmineralkväve som mineraliserats från markens organiska kväveförråd
vid en tidpunkt då grödan ej kan utnyttja kvävet, till exempel efter det att
grödan avslutat sitt kväveupptag eller efter skörd under hösten.
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En provtagning av mängden mineralkväve i marken direkt efter skörd kan vara en
indikation på om tillförd mängd gödselkväve bidragit med en större mängd mine-
ralkväve i marken 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, 1980a).

Det finns få studier under fältförhållanden av mängden mineralkväve i marken
(Lindén m.fl., 1992). De undersökningar som finns har framförallt gjorts i jord-
bruksgrödor såsom stråsäd.

I litteraturen finns det olika uppgifter på hur mycket av tillfört kväve med fjäder-
fägödsel som mineraliseras och kommer årets gröda tillgodo. En större andel av
tillfört kväve tycks dock frigöras från fjäderfägödsel än från till exempel nötfast-
gödsel. I inkubationsexperiment har den principiella mineraliserings- och immo-
biliseringsprocessen i marken studerats hos fjäderfägödsel och jämförts med nöt-
gödsel. Fjäderfägödsel visade generellt på en nettomineralisering, där mellan 28
och 48 % av det organiska kvävet mineraliserades under 70-90 dagar (Castellanos
& Pratt, 1981; Fauci och Dick, 1994; Sims, 1986), medan både färsk och kom-
posterad nötfastgödsel gav en nettoimmobilisering av kväve de första veckorna
(Paul & Beauchamp, 1994). Huruvida det finns några principiella skillnader i
kväveleverans mellan olika typer av kycklinggödsel är fortfarande oklart. Kirch-
mann (1990) konstaterade i ett inkubationsexperiment att det inte fanns någon
skillnad i grödans totala kväveupptag mellan komposterad och färsk, torkad
fjäderfägödsel.

Odlingsförsök

Sverige

Växtnäringseffekter vid användning av kycklinggödsel, komposterad nötgödsel
och mineralgödsel undersöktes i fältförsök under 1993 och 1994 på Öland och i
Röbäcksdalen utanför Umeå (Ekbladh, opubl.). Isbergssallat odlades och prov-
tagning av mark och gröda genomfördes vid ett flertal tillfällen under säsongen.
Resultaten visar att effekten av kycklinggödseln varierade mycket mellan de två
åren. Under ett av åren var synkroniseringen mellan mineralisering av kväve från
gödselmedlet och grödans upptag god. Under det andra året levererades näringen
innan grödans huvudsakliga upptag. Överlag gav kycklinggödseln upphov till
höga skördar i nivå med mineralgödsel.

I ett tvåårigt fältförsök1992 och 1993 undersöktes första- och andraårseffekten
av kycklinggödsel till vårkorn (Lindén, 1994). Fältförsöket lades ut på två platser
i Skåne. Spridning av kycklinggödsel skedde på hösten före plöjning med 10 ton
per hektar, och på våren i samband med vårbruket med 14 ton per hektar. Säsong-
en 1992 präglades av torka, varför resultaten är svåra att utvärdera. Kväveutnytt-
jandet i mineralgödslade rutor var endast 10-15 % mot normala 70 %. Med avse-
ende på tillfört totalkväve var kväveutnyttjandet i rutor som gödslats med kyck-
linggödsel på hösten respektive våren 8-11 och 5-6 %. Kväveutnyttjandet var
dock högre, 37-53 % för gödseln som spreds på hösten och 15-19 % för gödsel
som spreds på våren med avseende på tillfört ammoniumkväve med kyckling-
gödsel. Andraårseffekten visade inte några tydliga skillnader mellan mineral-
gödsel och kycklinggödsel, om man räknade på tillfört totalkväve för kyckling-
gödseln.
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I fyra försök har pelletterad kycklinggödsel studerats med avseende på avkastning
av spannmål under perioden 1995-1997 (Hansson, 1997). Skörd, proteininnehåll
i kärna, kväveupptag samt kväveutnyttjande har undersökts vid olika givor och
spridningssätt. Några slutsatser från dessa försök är t.ex. att kombisådd har givit
högre skörd och kväveutnyttjande än bredspridning av pelletterad kycklinggödsel,
samt att gödselmedlen ger väsentliga skördeökningar i jämförelse med ogödslade
försöksled. Resultaten är dock svårtolkade.

Danmark

Fältförsök har genomförts i Danmark (Petersen & Kjellerup 1996) under två år,
med två typer av gödsel från fjäderfä: gödsel från äggläggande höns på nät och
gödsel från slaktkycklingar på ströbädd. Kycklinggödseln innehöll i medeltal
51 % torrsubstans (ts) och hönsgödseln hade en ts-halt på 33 %. Gödseln spreds
ut i två givor: 7,5 och 15 ton gödsel per hektar. Den lägre givan motsvarar mäng-
den gödsel som man enligt danska regler får sprida (motsvarande två djurenheter
per hektar) och den högre givan motsvarar ett antagande om den mängd ammo-
niumkväve som levereras från gödselmedlet för att täcka en korngrödas behov.
Gödseln spreds i april och brukades ner omedelbart. Vårkorn odlades och avkast-
ning liksom kväveupptag undersöktes. Resultaten visas i tabell 3.

Tabell 3. Tillfört och bortfört kväve samt avkastning i fältförsök med fjäderfägödsel till
vårkorn (Petersen & Kjellerup, 1996).

Hönsgödsel Kycklinggödsel Ogödslat
7,5 ton/ha 15

ton/ha
7,5 ton/ha 15 ton/ha

Tillfört totalkväve, kg/ha 134 269 198 397

Tillfört
ammoniumkväve, kg/ha

83 167 60 121

Kväve i kärna, kg/ha 63 93 79 111 33

Bortfört kväve/tillfört
totalkväve, %

47 35 40 28

Bortfört kväve/tillfört
ammoniumkväve, %

76 56 132 92

Avkastning, ton/ha 3,4 4,3 3,6 4,6 2,0

Året efter tillförsel av fjäderfägödseln odlades vall. Skörden av torrsubstans mät-
tes för att undersöka andraårseffekten av gödseln. Den största effekten noterades
vid första skörd, där den högsta givan av kycklinggödseln gav upphov till en
skördeökning på 400-800 kg ts per hektar jämfört med ogödslade rutor. Vid andra
skörd uppmättes inga skillnader mellan de olika försöksleden, antagligen bero-
ende på torr väderlek. Vid tredje skörd gav högsta givan av kycklinggödsel upp-
hov till en skördeökning på 200 kg ts per hektar jämfört med ogödslade rutor.
Tillförseln av fosfor och kalium med fjäderfägödsel ökade innehållet av dessa
ämnen i vallskörden året efter tillförsel med 5 till 10 % jämfört med ogödslade
rutor.
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Genomförande
Detta treåriga projekt innehåller flera delar som alla skall bidra till att öka kunska-
pen om kycklinggödsel.

• Det första året, 1997 mättes ammoniakavgång under lagring av kyckling-
gödsel. Dessutom kartlades gödselhanteringen hos kycklingproducenter
genom en enkätstudie.

• Under 1998 genomfördes fältförsök med odling av sallat och vitkål. Mät-
ningar utfördes av avkastning, växtnäringsutnyttjande, ammoniakförluster
efter spridning samt mängden mineralkväve i marken. Under våren avslutades
ammoniakmätningarna vid lagring.

• Det sista året, 1999, undersöktes andraårseffekten av kycklinggödsel i vårkorn
som odlades i samma rutor som sallat.

Enkätstudie

En enkät rörande hantering och förmedling av kycklinggödsel skickades till 14
stora slaktkycklinguppfödare. Namnen på uppfödarna lämnades av en förmedlare
av kycklinggödsel: RJ Natur i Gyllebo AB. Uppfödarna svarade på frågorna vid
telefonsamtal från JTI. Svar erhölls från åtta uppfödare.

Egenskaper hos kycklinggödsel

Av förmedlare av kycklinggödsel erhölls analysvärden av kycklinggödsel från
14 olika gödselpartier (13 olika gårdar). Medelvärde, max- och minvärde för torr-
substanshalt (ts-halt), C/N-kvot, växtnäringsinnehåll och innehåll av spårämnen
sammanställdes. De analyserade växtnäringsämnena var totalkväve, ammonium-
kväve, fosfor, kalium och magnesium och analyserade spårämnen var bly, kad-
mium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink. Samtliga prover hade tagits i
samband med utgödsling.

Lagring

Utgångspunkt för lagringsstudien var att studera två olika lagringsförhållanden
för  kycklinggödsel från samma parti. I det ena försöksledet lagrades gödseln utan
täckningsmaterial, medan den i det andra försöksledet täcktes med ett lager halm.
Hypotesen var att halmtäcket minskar ammoniakavgången under lagrings-
perioden.

Fältstudierna inleddes med att kycklinggödsel levererades i två containrar från
Västergötland. Kycklinguppfödaren hade mellanlagrat gödseln en vecka mellan
utgödsling och lastning i container. En växelflaksutrustad lastbil med släp skötte
transporten till Lövsta gård, den 30 oktober 1997. Bilen tippade av gödseln direkt
från respektive container i två separata högar på det fält där gödseln skulle lagras
från höst till vår. Fältet var en stubbåker, lerjord, där spannmål odlats tidigare
under året. Enligt leverantören vägde gödseln i de två containrarna 13,75 respek-
tive 17,59 ton. För att åstadkomma så jämnstora gödselhögar som möjligt, med
utgångspunkt från leverantörens viktuppgifter, vägdes och flyttades en del gödsel
från den ena till den andra högen.
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Den ena högen täcktes med ett lager långhalm, 72 småbalar à 7,5 kg eller 34 kg
halm per ton gödsel gick åt för att skapa ett ca 30 cm tjockt halmtäcke. Ovanpå
halmtäcket breddes ett nät ut som förankrades i marken för att förhindra att halm-
täcket skulle blåsa av. Den andra högen lämnades otäckt. Högarnas längd och
genomsnittliga bredd vid basen samt mittkammens höjd mättes. Därmed var de
två försöksleden för lagringsstudien formade, enligt tabell 4.

Tabell 4. Försöksled vid lagring av kycklinggödsel samt gödselhögarnas ingående vikter
och mått.

Försöksled Ingående vikt, kg Längd · Bredd · Höjd, m

A.  Ingen täckning

B.  Täckt med långhalm

15 300

16 000

11,0 · 4,0 · 1,1

11,0 · 4,2 · 1,1

I samband med att gödseln levererats till lagringsplatsen och när lagringsstudien
avslutades i maj 1998 mättes gödselns skrymdensitet och prover togs ut för analys
av växtnäringsinnehåll, pH, ts- och kolhalt. Den 3 november placerades tempera-
turgivare i gödselhögarna och omgivande luft för studie av temperaturförloppen
under lagringen. Vid lagringens slut mättes vikten hos de två högarna genom att
gödseln lastades på en traktorkärra, som vägdes på körvågar. Nederbördsmängd
under lagringstiden hämtades från Ultuna meteorologiska station.

Gödselns fysikaliska och kemiska egenskaper

Utrustningen för bestämning av skrymdensitet bestod av en så kallad karaktäri-
seringslåda (Malgeryd m.fl., 1993). För respektive gödselparti gjordes tre mät-
ningar, dvs. med totalt tre lådor gödsel. Vid utläggningen av gödselhögarna togs
i samband med dessa mätningar ett samlingsprov ut för bestämning av växt-
näringsinnehåll, ts-halt, kolhalt och pH. Samlingsprovet utgjordes av flera delprov
som togs ut med grep vid lastning av lådan. Dessutom togs tio prover per hög för
bestämning av torrsubstanshalter. Prover togs från olika platser i respektive hög
genom att gräva ca 2 dm ned i gödseln på båda långsidorna.

När lagringsstudien avslutades mättes med karaktäriseringslådan skrymdensiteten
hos gödseln i de bägge högarna. För uttagning av prov för bestämning av växtnä-
ringsinnehåll, ts-halt, kolhalt och pH användes en skruvprovtagare utvecklad vid
JTI (Rodhe & Jonsson, 1999). Från varje gödselhög togs fyra borrprov ut. Ts-
halterna i olika skikt studerades.

Gödseltemperatur

Temperaturgivare anslutna till logger placerades i högarna för studie av tempera-
turförloppen under lagringen. Åtta givare av kopparkonstantan (typ T) placerades
i vardera gödselhög enligt bild 3. I loggern av fabrikat Intab AAC-2, batteridriven
12 V, registrerades var 10:e minut temperaturen. Vid ett antal tillfällen under lag-
ringen tömdes loggern på data, som överfördes till minne i bärbar PC. Samtidigt



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

21

byttes det urladdade batteriet ut mot ett laddat. Vid start och vid tömning av log-
gern avlästes även temperaturerna manuellt med hjälp av programvaran till log-
gern och noterades. Registreringen av temperaturer fungerade för perioderna
1997-11-17 till 1998-01-09 och 1998-02-04 till 1998-04-27. Från övriga perioder
under lagringen finns manuella avläsningar av temperaturerna, som använts vid
framtagning av temperaturdiagram. Enstaka termoelement skadades under perio-
den (troligen gnagarangrepp). Data från dessa element uteslöts vid beräkning av
medeltemperaturen för respektive hög och medelvärden för högt respektive lågt
placerade givare i vardera hög.

x (6)

x (8)

x (5)

x (7)

x  (3,4)

x  (1,2)

x (7,8)

x (5,6)

A

A

SNITT A - A

Bild 3. Termoelement placerades i båda gödselhögarna dels ca 1/3 ned, dels ca 2/3 ned
i högen uppifrån räknat på åtta olika platser. Under vårvintern slutade några element att
fungera nämligen element 1 och 4 i den ej täckta högen och element 2, 7 och 8 i den
täckta högen.

Väderdata

Under perioden för temperaturmätning i gödselhögarna registrerades även luft-
temperaturen med termoelement anslutet till loggern. Termoelementet placerades
på ca 2 m höjd i skuggan.

Särskild mätstation för nederbörd saknades på lagringsplatsen. För att få en upp-
fattning om regnmängden i området utnyttjades data från Ultuna meteorologiska
station ca 1 mil från lagringsplatsen. 300 mm regn föll under de sju månader som
lagringen pågick. Registreringen på Ultuna ger en uppfattning om regnmängden i
området den aktuella perioden. Bild 4 visar kumulativ nederbörd under den aktu-
ella tiden.
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Bild 4. Kumulativ nederbörd under tiden för lagring av kycklinggödsel i fält
(november 1997 t.o.m. maj 1998).

Mätning av ammoniakavgång

Avgången av ammoniak uppmättes under lagringen med hjälp av en mikrometeo-
rologisk massbalansmetod, som bygger på att så kallade fluxprovtagare placeras
på fyra master runt den ammoniakkälla som ska studeras, bild 5. Metoden är tidi-
gare beskriven av Schjørring m.fl. (1992) och Karlsson (1996). I denna studie
utgjordes ammoniakkällorna av respektive gödselhög i sin helhet. Principen är
att provtagarna placeras på masterna vid mätningens början och får under en given
exponeringsperiod samla upp den del av det totala ammoniakfluxet som omfattas
av provtagarnas öppningsarea. Med fyra master runt varje ammoniakkälla kan
mätning ske oavsett vindriktning. Vid avslutad mätning togs provtagarna ned,
märktes upp och skickades till JTI:s eget laboratorium för analys av ammoniak-
kväveinnehåll.

Bild 5. Fyra master med passiva fluxprovtagare för mätning av ammoniakemissioner från
en gödselhög.
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Provtagarna monterades på fyra olika nivåer; 0,46; 1,84; 4,60 respektive 8,00 m.
över marken. Totalt genomfördes fem mätningar under perioden 14 november
1997 till 28 april 1998. Ytterligare en mätning påbörjades men fick utgå på grund
av dåligt väder. Mätningarna pågick parallellt för båda gödselhögarna. Varje sepa-
rat mätning omfattade 6-8 dygns kontinuerlig exponering.

Odlingsförsök

I fältförsök med isbergssallat och vitkål undersöktes pelletterad och lagrad kyck-
linggödsel i två olika givor. Kycklinggödsel från högen som lagrats utan täckning
användes i försöket tillsammans med pelletterad kycklinggödsel och mineral-
gödsel.

Fältförhållanden

Odlingsförsöken med sallat och vitkål genomfördes på ett fält vid Trädgårdsför-
söksstationen på Ultuna ca 5 km söder om Uppsala. Jordarten där vitkålen odlades
var en måttligt mullhaltig styv lera (mmh SL). Jordarten där sallaten odlades var
en något mullhaltig styv lera (nmh SL). Markkarteringsuppgifter visas i tabell 5.
Förfrukten till både sallat och vitkål var korn. Hösten 1997 plöjdes fältet, harvning
skedde under våren 1998.

Tabell 5. Egenskaper hos matjorden i fältförsök med sallat och vitkål, Ultuna 1998.

Egenskaper Sallat Vitkål
Jordart Något mullhaltig styv lera Måttligt mullhaltig styv lera
Mullhalt, % 2,3 3,2
pH 6,7 6,6
P-AL, mg/100 g lufttorr jord 3,6 (klass II)* 3,5 (klass II)*
P-HCl, mg/100 g lufttorr jord 61,5 (klass IV)* 65,0 (klass IV)*
K-AL, mg/100 g lufttorr jord 17,9 (klass IV)* 20,4 (klass IV)*
K-HCl, mg/100 g lufttorr jord 484 (klass V)* 519 (klass V)*

* Klassindelning enligt Wiklander, 1976

Väderleksdata hämtades från klimatstationen vid SLU, vilken ligger i anslutning
till försöket, se tabell 6. Sommaren 1998 präglades av kall väderlek, till exempel
var medeltemperaturen under juni ca 2º C lägre än normalt, vilket anses som en
stor skillnad gentemot normalvärden. Perioden var också regnig. Summan av
mängd nederbörd under maj, juni och juli var 230 mm vilket är drygt 50 % mer
än normalt.

Tabell 6. Uppgifter om vädret under sommaren 1998 från klimatstationen vid SLU.

Temperatur, °C Nederbörd, mm
Månad 1998 Normal 1961-

1990
1998 Normal 1961-1990

Maj 9,9 10,2 47,8 32,8
Juni 12,7 15,0 98,3 45,9
Juli 15,6 16,3 83,9 70,5
Augusti 13,7 15,1 54,8 66,4
September 11,7 10,8 43,4 57,0
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Oktober 5,2 6,4 58,5 49,5

Fältplan

Två olika givor av kycklinggödsel tillfördes. Efter samråd med rådgivare och
genomgång av litteratur pekade uppgifter på att mellan 50 och 80 % av kvävet i
gödselmedlet frigörs under en odlingssäsong. Den mängd växtnäring som till-
fördes ligger därför högre än vad grödan kommer att föra bort.

Tabell 7. Planerade givor av växtnäring till sallat och vitkål, Ultuna 1998.

Försöksled
Givor av växtnäring

till sallat, kg/ha
Givor av växtnäring

till vitkål, kg/ha

N* P K N* P K

A Kontroll, ogödslad - - - - - -
B Mineralgödsel 80 20 70 200 20 70
C Mineralgödsel 130 20 70 400 20 70
D Mineralgödsel 260 20 70 600 20 70

E Pelletterad kycklinggödsel 80 300
F Pelletterad kycklinggödsel 130 400
G Lagrad kycklinggödsel 80 300
H Lagrad kycklinggödsel 130 400

* I mineralgödsel föreligger kvävet i mineralisk form. För lagrad och pelletterad gödsel
avser mängderna totalt kväveinnehåll.

Rutorna A till D var 3 x 8 m2, E och F 8 x 8 m2 samt G och H 20 x 8 m2. Skill-
naden i rutornas bredd berodde på att kycklinggödseln spreds med spridare som
används i praktiken, vilka har hög arbetsbredd. Kriterier för val av spridarteknik
för kycklinggödseln var att uppnå bästa precision med idag tillämpad teknik. I
rutorna E, F, G och H odlades sallat och vitkål endast på en yta som motsvarar
3 x 8 m2. Försöket lades ut som ett randomiserat blockförsök med 4 upprepningar.
En skiss av försöket finns i bilaga 1.

Gödsling

Den lagrade kycklinggödseln som undersöktes i lagringsstudien användes i fält-
försöket. Eftersom täckning med halm inte är speciellt vanligt idag, och växtnä-
ringshalterna i den otäckta högen var högre än i den täckta, användes gödsel som
lagrats utan halmtäcke i fältförsöket.

Spridning av lagrad och pelletterad kycklinggödsel samt mineralgödsel genom-
fördes 28 maj 1998. En regnig vår bidrog till att förhållandena inte var de bästa,
marken var mjuk och en del körskador noterades. Kycklinggödseln harvades ned
efter fyra timmar med ett harvningsdjup på ca 6 cm. Gödselns kemiska egen-
skaper visas i tabell 8. Mängden kycklinggödsel och tillförd växtnäring som
spreds i försöket framgår av tabell 9 och 10. Eftersom givans storlek baserade
sig på analyser som togs ut innan spridning, och det förelåg en skillnad i dessa
analysresultat gentemot de prover som togs ut vid spridning, avvek mängden
tillförd växtnäring från den mängd som planerades.
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Tabell 8. Kemiska egenskaper hos kycklinggödsel utspridd i fältförsöket med sallat och
vitkål vid Ultuna 1998.

Parameter
Lagrad

kycklinggödsel
Pelletterad

kycklinggödsel

pH 8,5 5,6
Torrsubstans, % 40,1 88,3
Totalkväve, kg per ton 25 54

Ammoniumkväve, kg per ton 8,6 5,9
Nitratkväve, kg per ton Ej analyserat 0,17
Fosfor, kg per ton 7,4 34

Kalium, kg per ton 13 88
Kol, kg per ton 160 Ej analyserat
C/N-kvot 6,4

Tabell 9. Mängd lagrad och pelletterad kycklinggödsel som spreds till sallat samt innehåll
av växtnäring.

Försöksled
Mängd gödsel som
spreds, ton per ha Tillförd växtnäring, kg per hektar

N-tot NH4-N NO3-N P K

E 1,3 70 7,7 0,22 44 114
F 2,2 119 13 0,37 75 194
G 2,7 67 23 20 35

H 4,4 110 38 33 57

Tabell 10. Mängd lagrad och pelletterad kycklinggödsel som spreds till vitkål samt
innehåll av växtnäring.

Försöksled
Mängd gödsel som
spreds, ton per ha

Tillförd växtnäring, kg per hektar

N-tot NH4-N NO3-N P K

E 5 270 29,5 0,85 170 440
F 6,6 356 38,9 1,1 224 581
G 10,1 252 87 75 131
H 13,5 337 116 100 175

Den mineralgödsel som spreds i försöket var kalksalpeter med 15,5 % nitratkväve
samt ett PK-gödselmedel som innehöll 7 % fosfor och 25 % kalium vilket vid en
giva på 300 kg per hektar innebar 21 kg fosfor och 75 kg kalium per hektar i
rutorna B, C och D i sallat och vitkål. Spridning av mineralgödsel skedde samma
dag som spridning av kycklinggödsel, dvs. 28 maj.
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Spridningsteknik

Spridare speciellt utvecklade för kycklinggödsel respektive pelletterad kyckling-
gödsel saknas idag på marknaden. Fältförsöket föregicks därför av kalibreringar
med dessa gödselmedel i konventionella maskiner.

Pelletterad kycklinggödsel: En bogserad rampspridare av fabrikat Överum-Tive
1500-Jet användes i försöket. Vridprov visade att det inte gick att få önskad giva
i enbart en körning, utan rutorna fick övergödslas ett flertal gånger. Vid körning
spreds gödsel endast med en ramphalva för att få en parcellbredd, som överens-
stämde bättre med behovet. Vid högsta kvävegivan för vitkål (400 kg N/ha) fick
rutan köras över åtta gånger. Hjulspåren hamnade dock inte i odlingsrutorna,
se bilaga 2.

Bild 6. Rampspridare vid spridning av pelletterad kycklinggödsel. Foto: Anna Richert Stintzing

Kycklinggödseln spreds i försöket med en av JTI ombyggd spridare av fabrikat
JF ST-70-H, bild 7. Spridaren har stor arbetsbredd och kan därmed ge önskvärda
låga givor (2-14 ton/ha). Spridaren är dessutom försedd med en framstam fast
monterad på bottenmattan. Detta förbättrar spridningsjämnheten i längdled
(Carlson & Andersson, 1990).



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

27

Bild 7. Skiss av tvåmomentspridare, med vilken kycklinggödseln spreds i försöken.

Gödselprov för analys togs ut ur hög A (lagring utan täckning) med JTI:s provborr
den 25 maj. Utifrån analys utförd vid JTI beräknades givor i ton/ha (tabell 11)
efter vilket spridaren kalibrerades. Denna mätning av gödselns totala kväveinne-
håll visade på ett innehåll av 29,6 kg totalkväve/ton kycklinggödsel. I tabell 11
redovisas riktvärden för givor uträknade efter detta kväveinnehåll. Senare analys-
svar från laboratorium visade dock på ett lägre innehåll nämligen 25 kg N/ha.

Spridaren kalibrerades i JTI:s provningshall (JTI m.fl., 1993) för att finna lämplig
hastighetsinställning på bottenmattan vid låg körhastighet samt för att finna var i
spridningsområdet i sidled räknat önskad giva erhölls. Senare vid utläggningen av
fältförsöken markerades 3 m breda rutor för odling i de positioner där önskad giva
spridits enligt kalibrering samt i sallatsförsöket rutor för enbart ammoniakmät-
ning. För närmare beskrivning av rutornas placering, se tabell 11 och bilaga 2.

Tabell 11. Inställning hos JF ST-70-H och körhastighet vid spridning av önskad giva av
kycklinggödsel samt placering av rutor för ammoniakmätning och odling. Måtten anger
avståndet från centrum av kördrag till centrum av respektive parcell.

Bakifrån sett räknat från centrum
av kördrag, m

Gröda,
giva

Önskad
giva,

ton/ha

Inställning
matta

Körhastighet,
km/h

Vänster sida,
avstånd till
centrum på

ammoniakruta

Höger sida, av-
stånd till centrum

på odlingsruta

Sallat,
låg giva

2,7 2 1 Ingen ruta 2,5

Sallat,
hög giva

4,4 2,5 2,3 5 4,5

Vitkål,
låg giva

10,1 2,5 1 Ingen ruta 4,5

Vitkål,
hög giva

13,5 2,5 1 Ingen ruta 2,5
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Ammoniakmätningar

Ammoniakavgången mättes efter spridning av kycklinggödsel lagrad utan täck-
ning och pelletterad kycklinggödsel för givor motsvarande 130 kg N per ha.
Ammoniakmätningar utfördes både på del av parcell, på vilken gödseln ej nedhar-
vades, och odlingsdel där gödseln nedharvades 4 timmar efter spridning, bilaga 2.
Detta för att kunna följa förloppet för ammoniakavgången fram till att ingen
ammoniak avgår samtidigt som faktiska ammoniakförluster från odlingsrutorna
mäts. Emissionen mättes även på en ogödslad ruta under spridningsdagen.

Mätningarna utfördes med en mikrometeorologisk metod utvecklad vid JTI i
samarbete IVL – Svenska Miljöinstitutet AB. Ammoniakkoncentrationen nära
markytan mäts med passiva diffusionsprovtagare av två olika typer. Utrustningen
i fält (bild 8) består av ventilerade kammare, s.k. kyvetter i vilka ammoniak-
koncentrationen mäts. Omgivande koncentration och s.k. överföringstal mäts
med provtagare placerade utanför kyvetten. På varje ruta mättes med två kyvetter
jämviktskoncentrationen för ammoniak och med en omgivningshållare omgivande
koncentration av ammoniak. Mätningarna utfördes under två till fem perioder
beroende på gödselslag och om nedharvning utförts eller ej. Tidpunkt och längd
på mätperioderna visas i tabell 12.

Bild 8. Utrustning för ammoniakmätning i fält. Två kyvetter och en omgivningsmätare
användes per ruta.

Tabell 12. Tid för spridning och tidpunkter för olika mättillfällen (timmar efter spridning) vid
mätning av ammoniakavgång. Spridningsdagen = 0.

Mätperiod

Försöksled Spridnings-
tidpunkt

1 2 3 4 5

Pelletterad
kycklinggödsel,
utan ned-
harvning

Kl. 10.30-
11.00

0-4h
Dag 0

4-22h
Dag 0-1

Pelletterad Kl. 10.30- 0-4h 5 – 22,3h
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kycklinggödsel,
nedharvning

11.00 Dag 0 Dag 0-1

Lagrad kyck-
linggödsel, utan
nedharvning

Kl.11.15-
11.45 .

0-1,5h
Dag 0

1,5-2,7h
Dag 0

16-21,4h
Dag 1

40-63,6h
Dag 2-3

46-121,2h
Dag 2-5

Lagrad kyck-
linggödsel, ned-
harvning

Kl. 11.15-
11.45

0-1,9h
Dag 0

1,9-3,8h
 Dag 0

4,3-21,3h
Dag 0-1

Ammoniakkoncentrationen i kyvetterna mättes även momentant med ett handin-
strument (Kitagawa) för att kunna upptäcka om risk förelåg för överexponering
av provtagare. Om så var fallet, byttes exponerade provtagare ut mot nya.

Ammoniakavgången mellan två mätperioder har beräknats från interpolerade
värden, som korrigerats efter väderleksförhållandena under intervallet.

Eftersom vissa väderparametrar har stor betydelse för ammoniakavgången,
gjordes registreringar av väderleken i fält under den period ammoniakmätningar
pågick. I anslutning till blockförsöket placerades en väderstation (Vicon) som
registrerar och lagrar timvisa medelvärden på ett antal väderleksparametrar. I
bilaga 3 återges registreringarna för de parametrar som inverkar mest på ammo-
niakavgången.

Under ammoniakmätningarna var den genomsnittliga lufttemperaturen 12,3 °C,
markytans temperatur 16,3 °C och vindhastigheten 2,6 m/s. Totala nederbörden
under mätperioden var 30,4 mm som främst föll under 31 maj och 1 juni, tabell 13.

Tabell 13. Nederbörd, mm, under tiden 1998-05-28--06-02 då ammoniakavgång mättes
från utspridd kycklinggödsel.

Datum Nederbörd, mm

1998-05-28 0
1998-05-29 1,9
1998-05-30 0
1998-05-31 7,0
1998-06-01 17,7
1998-06-02 3,8
Totalt 30,4

Plantering, skötsel och skörd

Isbergssallat

Sådd i pluggbrätten skedde 29 april. Plantering skedde den 6 juni, ca 1 vecka se-
nare än planerat. På grund av väderleken kunde inte fältet fräsas innan plantering,
vilket kan ha gjort att strukturen under den luckra ytan var något mer kompakt än
vad som vore optimalt för sallat. Radavstånd var 50 cm, och plantavstånd inom
raden var 30 cm.

Försöket ogräshackades för hand två gånger under säsongen. Dessutom luckrades
jorden efter några kraftiga regnfall. Den 16 juli observerades bomullsmögel, ca 20
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plantor jämnt fördelade över hela försöket drabbades. Dessa fördes genast bort
från fältet och brändes.

Skörd skedde vid tre tillfällen eftersom mognaden av sallatsplantorna var ojämn.
Första tillfället var den 20 juli, följt av 23 och 28 juli. Vädret under denna period
var varmt och grödan mognade snabbt. Vid skördetillfället togs hela plantan ovan
jord, dvs. oputsade huvuden, in för vägning. I varje ruta skördades 92 huvuden.

Vitkål

Sådd skedde 7 maj. Plantering skedde den 11 och 12:e juni, ca 1 vecka senare än
planerat. Radavstånd var 50 cm och plantavstånd inom raden var 50 cm. Efter
planteringen täcktes rutorna med odlingsväv som låg kvar under de första tre
veckorna. Försöket ogräshackades för hand tre gånger under säsongen.

Observationer av kålmal gjordes omkring den 9 juli, varför ett försöksled med
Bacillus Thuringiensis, Turex, genomfördes några dagar senare.

Skörden ägde rum den 6 oktober. I varje ruta skördades 16 plantor som valts ut
genom slumpat urval. Hela plantan togs in för vägning.

Provtagning

Mark

Markens innehåll av mineralkväve (ammonium- och nitratkväve) bestämdes vid
två tillfällen, den 25 maj 1998 före gödsling och plantering av sallat och vitkål
samt direkt efter skörd vilket var 29 juli 1998 för sallat och 6 oktober 1998 för
vitkål. I maj togs jordprover ut, jämnt fördelade över den yta där sallat respektive
vitkål skulle odlas. 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). I matjorden togs 32 del-
prov och på 30-60 cm djup respektive 60-90 cm djup togs 16 delprov. Delproven
slogs ihop till ett samlingsprov för varje skikt och gröda.

Direkt efter skörd av sallat togs jordprover ut på 0-30 och 30-60 cm djup i varje
ruta. En bedömning av rotsystemet före skörd tydde på att rötterna inte fanns i
djupare markskikt. Direkt efter skörd av vitkål togs jordprover ut på 0-30, 30-60
och 60-90 cm djup i varje ruta. Det fanns 4 upprepningar (=rutor) av varje göds-
lingsåtgärd. 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 gödslingsåtgärd. Jordproverna kyldes direkt och förvarades
djupfrysta tills analyser gjordes. Jordproverna extraherades med 2M kaliumklorid
och bestämning av ammonium- och nitratkväve gjordes med laboratoriets stan-
dardmetoder på avdelningen för växtnäringslära, SLU, Uppsala. Analysvärdena
omräknades till kilogram kväve per hektar med beaktande av markskiktens
volymvikter och aktuella vattenhalter.

Gröda
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Vid skörd togs hela oputsade huvuden inklusive skörderester in. Därefter putsades
huvudena. Alla huvuden vägdes individuellt, men skörderesterna lades ihop och
vägdes rutvis. Delprov togs ut för torkning, malning och analys. Materialet torka-
des i torkskåp, sallaten vid 50ºC, vitkålen vid ca 90ºC eftersom vitkålen innehåller
mer socker och tidigare erfarenheter har visat att malning av vitkål kan bli svårt
om inte torkningen har gått tillräckligt långt. Ur det torkade, malda materialet togs
ett delprov som lämnades till Institutionen för markvetenskap för analys av inne-
håll av kväve, fosfor och kalium. Proverna analyserades med en LECO CNS ana-
lyzer, där växtnäringsinnehållet mättes med infraröd strålningsteknik.

Statistisk bearbetning

Mark

Mängden mineralkväve i marken direkt efter skörd analyserades statistiskt för
sallat respektive vitkål. Både för sallat och vitkål gjordes en analys för tillförsel
av kycklinggödsel, och en analys för tillförsel av mineralkväve inklusive försöks-
led då inget kväve tillfördes. Detta på grund av att mineralkvävestegen ingick i
experimentet för att beskriva ungefär var årets optimala kvävegiva låg med avse-
ende på skördeutfallet. Det är ett sätt att beskriva årsmånens påverkan på grödans
kväveutnyttjande. Det huvudsakliga syftet var således inte att jämföra mineral-
gödselkväve med kycklinggödsel.

I respektive analys ingick för sallat fyra gödslingsåtgärder och två markskikt.
För vitkål ingick i respektive analys fyra gödslingsåtgärder och tre markskikt.
Gödslingsåtgärderna var slumpvis fördelade inom fyra block för respektive gröda.
Syftet var att undersöka hur mängden mineralkväve i respektive markskikt påver-
kas av aktuell gödslingsåtgärd. Korrelationen mellan markskikten på 0-30 och
30-60 cm djup antogs vara större än korrelationen mellan markskikten på 0-30
och 60-90 cm djup. Observationerna från markskikten betraktades således som
”upprepade mätningar” av mängd mineralkväve i marken inom varje försöksled
med en kovariansstruktur av första ordningen, AR (1). Medelvärden för varje
försöksled skattades och skillnaderna signifikanstestades  (SAS, 1996).

Gröda

Statistisk analys genomfördes för att bestämma om det fanns några statistiskt
säkra skillnader i skörd och bortförsel av kväve med huvud och skörderest mellan
de olika försöksleden för sallat och vitkål (SAS Institute Inc, 1994).

Andraårseffekt

För att studera andraårseffekten av kycklinggödsel odlades vårkorn under 1999
 i försöksrutor där det året innan odlats sallat. Fältet lämnades utan åtgärd efter
skörd av sallat. Under november månad plöjdes fältet. Harvning skedde under
första veckan i maj. Korn av sorten Alexis såddes den 13 maj i samtliga försöks-
rutor. Inget kvävegödselmedel tillfördes under 1999, fosfor och kalium tillfördes
dock med 20 respektive 40 kg per hektar för att inte brist på dessa ämnen skulle
störa försöket med andraårseffekt. Bekämpning utfördes den 22 juni mot
flyghavre med Barnon Plus och Reho samt mot bladlöss med Pirimor. Skörd ägde
rum den 21 augusti. Ingen provtagning utöver skörd av kärna skedde i försöket.
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Resultat
Enkätstudie

I bilaga 4 finns en sammanställning över erhållna svar från 8 uppfödare av 14
tillfrågade.

Uppfödarna som besvarade enkäten hade stallar med i medeltal 145 000 djur-
platser och en medelproduktion av 1 074 ton gödsel per år. Flertalet strödde med
kutterspån med undantag för en som använde hackad halm. Gödseln transporte-
rades ut ur stallet med traktor utrustad med lastare eller speciell hjullastare efter
varje uppfödningsomgång. De flesta sålde all gödsel omedelbart efter utgödsling,
vilket ofta betydde att gödseln lastades direkt i containers. På de flesta gårdarna
fanns det ändå någon typ av hårdgjord platta, vilken gav möjlighet till att lagra
gödseln.

På endast två av gårdarna spreds gödseln på den egna gården. Gödseln spreds i
dessa fall på hösten till vall eller höstraps. Standardspridare för fastgödsel använ-
des, dels en med två liggande valsar, dels en med fyra stående valsar. En uppfö-
dare ansåg att det var svårt att sprida en låg giva med spridaren med stående val-
sar.

I medeltal på de 6 gårdarna med kycklingar producerades 6,5 kg gödsel per djur-
plats och år eller 0,7 kg gödsel per levererat kg kyckling. De tre gårdar, som
angett förbrukningen av kutterspån i vikt, använde 0,2 kg kutterspån per djurplats
och år. Denna mängd motsvarar 2-5 % av producerad mängd gödsel.

Egenskaper hos kycklinggödsel

I tabell 14 har analysvärden för kycklinggödsel från olika gödselpartier samman-
ställts. Max- och minvärden visar på den variation som rådde mellan gårdarna.

Tabell 14. Kemiska egenskaper och innehåll av spårämnen hos slaktkycklinggödsel
vid utgödsling. Analysvärden från olika antal partier kycklinggödsel, våt vara.
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Antal
analyser

Medel * Max Min

Torrsubstanshalt, % 14 68,8 79,8 52,1

Kol-kvävekvot 10 11 14 10

Växtnäringsämnen, kg/ton
Totalkväve 13 32,1 37,9 26,6
Ammoniumkväve 14 5,7 7,3 3,8

Fosfor 14 10,2 14,0 6,8
Kalium 14 18,0 22,0 14,3
Magnesium 14 4,0 5,4 3,0

Spårämnen, mg/kg
Bly 7 4,1 5,9 <1,4
Kadmium 7 0,4 0,5 0,14
Koppar 7 95 253 62
Krom 7 1,8 2,8 <1

Kvicksilver 7 0,04 0,06 0,005
Nickel 7 4,2 5,1 <2
Zink 7 323 420 250

* För medelvärdesberäkningen har i förekommande fall värden på nedre
detektionsgräns använts

Lagring

Lagringsstudien pågick i 208 dygn, från 30 oktober 1997 till 26 maj 1998.

Gödselns fysikaliska och kemiska egenskaper

Kycklinggödselns skrymdensitet redovisas i tabell 15. En visuell bedömning vid
försökets start var att gödselpartiet som helhet var relativt homogent och att den
fysikaliska karaktäriseringen därför ansågs vara väl representativ för partiet som
helhet. Resultaten visar att gödselns skrymdensitet låg på i storleksordningen
600 kg/m3 både före och efter lagring. Lagringen har inte haft någon större inver-
kan på denna parameter. Möjligen finns en tendens till en ökning främst för den
halmtäckta gödseln.

Tabell 15. Kycklinggödselns skrymdensitet före respektive efter lagring.

Skrymdensitet efter lagring, kg/m3

Prov nr
Skrymdensitet

före lagring, kg/m3

Utan halmtäcke (A) Med halmtäcke (B)

1 605 548 639

2 578 628 646
3 587 654 618
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Medelvärde 590 610 634

I tabell 16 visas torrsubstanshalten hos 10 prover uttagna per hög vid start av
lagringen enligt beskrivning i genomförande. Gödseln bedömdes som homogen
beträffande torrsubstanshalt.

Tabell 16. Ts-halter i 2 högar med kycklinggödsel, utan respektive med täckning vid start
av lagring. (n=10 /hög).

Ts-halt, %
Hög

Medelvärde Std 1) VK 2), %

Utan täckning 59,04 3,55 6,01

Med halm-
täckning

57,43 3,36 5,85

1) Std = Standardavvikelse
2) VK = Variationskoefficient

I tabell 17 visas resultatet av den kemiska analysen av gödseln, före och efter
lagring. Det kan noteras att ts-halterna skiljde sig åt mellan de två försöksleden
efter lagring. Utan täckning sänktes medelhalten av torrsubstans under lagringen.

Tabell 17. Kemisk analys av kycklinggödseln före och efter lagring.

Kemisk analys efter lagringKemisk analys
 före lagring Utan halmtäcke (A) Med halmtäcke (B)

Ts-halt, % 55,4 40,1 57,9
pH-värde 6,8 8,5 8,5
Totalkväve, kg/ton 26,0 25,0 24,0
NH4-kväve, kg/ton 6,7 8,6 7,5
Fosfor, kg/ton 8,2 7,4 9,1
Kalium, kg/ton 14 13 18
Kol/kväve-kvot 8,9 6,4 9,4

Totalkvävehalterna var som väntat höga. Halten ammoniumkväve uppgick till
26 % av totalkvävemängden vid studiens början och steg därefter till drygt 30 %
under lagringen.

Det kunde visuellt och från analysresultat konstateras vid lagringens slut att
gödselhögen utan täckning var blötare i det övre skiktet jämfört med den gödsel
som varit täckt. I den täckta högen rådde motsatt förhållande med mycket torr
gödsel överst och något blötare längre ned i högen. I tabell 18 redovisas torr-
substanshalterna som medeltal för fyra prover i övre respektive nedre skikt
i respektive hög enligt bild 3.

Tabell 18. Torrsubstanshalt i medeltal och standardavvikelse inom parentes för 4 prov-
platser i övre och nedre skikt i hög med kycklinggödsel utan respektive med täckning.
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Ts-halt, %
Hög

Övre skikt Nedre skikt

Utan täckning 35,4 (9,1) 48,3 (5,9)
Med halmtäckning 73,5 (4,7) 35,7 (4,8)

Gödseltemperatur

Temperaturmätningarna visar på hög biologisk aktivitet i bägge gödselhögarna
med högst temperaturer i den halmtäckta högen, bild 9. Halmtäcket verkar ha
fungerat främst som en isolering men även som regnskydd. I medeltal var tempe-
raturen i den täckta högen omkring +50°C under större delen av lagringstiden.
För den ej täckta högen sjönk temperaturen från initialt över +50°C till kring
+20°C. Utomhustemperaturen var under lagringstiden kring 0°C i medeltal.

-10

0

10

20

30

40

50

60

1 nov 1 dec 1 jan 1 feb 1 mar 1 apr

Datum

T
em

pe
ra

tu
r, 

°C

Medeltemp. A Medeltemp. B Lufttemp

Bild 9. Medeltemperaturer i hög A (otäckt) och hög B (täckt) samt temperaturen i
omgivande luft.

En uppdelning av temperaturerna så att ett medelvärde beräknas för övre respek-
tive nedre delen av högarna visas i bild 10 och 11. I hög A var temperaturen högre
i de övre skiktet fram till årsskiftet då det motsatta förhållandet inträdde. Differen-
sen var ca 5-10°C.
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Bild 10. Temperaturer i hög A (otäckt) visat som medeltemperatur i övre och nedre skiktet
samt temperaturen i omgivande luft.

I början var temperaturen i hög B högre i det övre skiktet än i det nedre men efter
en månad var temperaturen ungefär densamma. I mitten av februari steg tempe-
raturen i det nedre skiktet och fortsättningsvis var det högre temperatur i nedre
skiktet jämfört med det övre.
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Bild 11. Temperaturer i hög B (täckt) visat som medeltemperatur i övre och nedre skiktet
samt temperaturen i omgivande luft.
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Viktförändringar

Gödseln utan halmtäcke hade i stort sett samma våtvikt vid lagringens slut som i
dess början. Den halmtäckta gödseln hade däremot minskat knappt 5 ton, tabell 19.

Tabell 19. Gödselhögarnas våtvikt före och efter lagringsperioden. Halmtäckets egenvikt
ingår ej.

Utan halmtäcke (A), kg Med halmtäcke (B), kg

Före lagring

Efter lagring

15.290

15.370

16.050

11.210

Viktändring +80 (0%) -4.840 (-30%)

Med tanke på resultaten i ovanstående tabell, våtvikt före och efter lagring, gjor-
des en massbalansberäkning över mängden torrsubstans (ts). I tabell 20 framgår
det att ts-mängden minskade under lagringen i bägge högarna. Detta är en naturlig
process till följd av den omsättning som skett. Minskningen var i relativtal
likvärdig för båda försöksleden (27 %).

Tabell 20. Mängd torrsubstans i gödselhögarna före och efter lagringen. Halmtäckets
egenvikt ingår ej.

Utan halmtäcke (A), kg Med halmtäcke (B), kg

Före lagring 8.470 8.890

Efter lagring 6.160 6.490

Ts-minskning 2.310 (27%) 2.400 (27%)

Ammoniakavgång

Kväveförluster under lagringen i form av ammoniakavgång redovisas i bild 12.
Varje mätperiod redovisas med en punkt i diagrammet. Eftersom varje mätperiod
omfattat 6-8 dygn och punkten representerar ett medelvärde per dygn, har respek-
tive punkt placerats på den dag där exponeringen av provtagarna pågått halva
tiden.

Provtagarna från den första mätperioden, som påbörjades fyra dagar efter leverans
av gödsel, fick senare kasseras, då väderleken störde provtagarnas funktion. Nästa
mätperiod kunde påbörjas först 15 dagar efter gödselleveransen. Exponeringstiden
var sex dygn och första mätpunkten är därmed placerad vid 18 dagar efter start.
Tiden mellan mätpunkterna har därefter bundits samman med en linje. Dessutom
har en streckad linje lagts in före första mätpunkt och efter sista mätpunkt, för att
markera en antagen utveckling av ammoniakavgången. Tidigare studier med
mellanlagring av djupströgödsel vid JTI har visat att ammoniakavgången ökar
relativt snabbt i början av lagringen när omsättningen och därmed temperaturen
ökar, för att därefter (inom 1-2 veckor) sjunka igen. Med detta som bakgrund har
det antagits att de två första veckornas ammoniakavgång schablonmässigt kan
beskrivas med streckade linjer enligt diagrammet.
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Bild 12. Ammoniakavgång vid lagring av kycklinggödsel på fält. Lövsta 97/98.

Högst ammoniakavgång uppmättes under första mätperioden. Vid detta tillfälle
noterades samtidigt att avgången från gödseln med halmtäckning var nästan
dubbelt så hög som från gödseln utan täckning. Vid de påföljande mätperioderna
hade avgången minskat och låg mellan 1 och 10 gram kväve per ton ursprunglig
gödsel och dygn. Vid den tredje mätperioden, som är markerad vid dag 93, note-
ras en tillfälligt lägre avgång från gödseln utan täckning. Under perioden notera-
des snöfall och minusgrader i luften. Fjärde och femte mätperioden visar att av-
gången från samma försöksled ökat igen och att nivåerna vid dessa två avslutande
mätningar ligger relativt konstanta.

Med dessa mätningar som grund beräknades den totala ammoniakavgången över
tiden. Dessa beräkningar visar att kväveförlusterna i form av ammoniakavgång
under lagringen uppgick till 7 % för gödsel utan täckning och 10 % för gödsel
med halmtäckning. Förlusterna är ställda i relation till det totala kväveinnehållet
vid lagringsstudiens början. Utgångspunkten för användning av halm var att den
som täckningsmaterial skulle kunna minska ammoniakavgången till omgivande
luft. Denna effekt kunde inte påvisas i denna studie.

Sallat

Ammoniakavgång

Från rutorna gödslade med pelletterad kycklinggödsel skedde ingen mätbar
ammoniakavgång.

Av totala kväveinnehållet i lagrad kycklinggödsel avgick 13,5 % i form av ammo-
niak efter spridning utan nedbrukning. Från rutor där gödseln nedharvades 4 tim-
mar efter spridning var motsvarande förlust 7,5 %, tabell 21.
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Tabell 21. Ammoniakavgången i absoluta värden, kg N/ha, och andel av utspridd mängd
kväve efter spridning av pelletterad respektive lagrad kycklinggödsel med eller utan
nedbrukning 4 timmar efter spridning på åker.

Giva Ammoniakavgång

Spridning gödselmedel
NH4-N,
kg /ha

Tot-N,
kg /ha

N,
kg/ha

Andel av
utspridd

NH4-N, %

Andel av
utspridd

total mängd
kväve, %

Pelletterad kycklinggödsel,
ej nedbrukad

13 119 0 0 0

Pelletterad kycklinggödsel,
nedbrukad 4 h efter
spridning

13 119 0 0 0

Lagrad kycklinggödsel, ej
nedbrukad

38 110 14,8 39,1 13,5

Lagrad kycklinggödsel,
nedbrukad 4 h efter
spridning

38 110 8,3 21,8 7,5

I bild 13 visas kumulativa förlusterna av ammoniak efter spridning av lagrad
kycklinggödsel med respektive utan nedbrukning 4 timmar efter spridning. När
ingen nedbrukning skedde avgick mer än hälften av ammoniaken under de första
4 timmarna direkt efter spridning. Efter nedbrukning av lagrad kycklinggödsel
avgick ingen ammoniak.
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Bild 13. Kumulativa förluster av ammoniak efter spridning av lagrad kycklinggödsel med
respektive utan nedbrukning 4 timmar efter spridning.
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Ammoniakförlusterna under lagring av kycklinggödsel utan täckning och för-
lusterna efter spridning med och utan nedbrukning 4 timmar efter spridning
summerades och presenteras i bild 14. Bilden visar att ungefär lika stora förluster
skedde under fyra timmar efter spridning som under sju månaders lagring. Då
ingen nedbrukning skedde, var förlusterna efter spridning ungefär dubbelt så
höga som under lagringen.

Bild 14. Ammoniakförluster under lagring och efter spridning av kycklinggödsel. Gödseln
har lagrats utan täckning och spridning har skett utan eller med nedbrukning 4 timmar
efter spridning.

Avkastning

Vid en fältvandring den 9 juli observerades följande: Plantorna i ogödslade rutor
samt de rutor som erhållit lagrad kycklinggödsel var något eftersatta, med ljusare
grön färg. En tendens fanns till knytning av sallatshuvuden i rutor med låg tillgång
till näring, vilket var något för tidigt eftersom huvudena var mycket små.

Avkastning av sallat vid tillförsel av mineralgödsel, pelletterad och lagrad kyck-
linggödsel visas i bild 15.

Resultaten visar att kycklinggödseln gav stora variationer i avkastning vid samma
gödslingsnivåer. Detta gör att det finns mycket få statistiska skillnader mellan
observationerna i försöket.

Anledningen till att vi har valt att jämföra gödselmedlen vid tillförsel av motsva-
rande mängder totalkväve är att speciellt den pelletterade kycklinggödseln inne-
håller mycket små mängder mineralkväve, vilket skulle innebära en orättvis jäm-
förelse. Pelletterad kycklinggödsel gav skördar som är jämförbara med mineral-
gödsel, baserat på givan av totalkväve. När det gäller lagrad kycklinggödsel är
resultaten mer svårtydda. Tillförsel av 62 kg N/ha i lagrad kycklinggödsel gav
en medelskörd av sallat på ca 16,6 ton per hektar. Tillförsel av 102 kg N/ha med
lagrad kycklinggödsel gav en medelskörd på ca 12,7 ton per hektar. Denna skill-
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nad är dock ej statistiskt säker (p>0,05). Resultaten bör jämföras med markprov-
tagningar och andraårseffekten, se diskussionsavsnittet.
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Bild 15. Skörd av sallat vid gödsling med mineralgödsel, pelletterad och lagrad kyckling-
gödsel. Tillfört totalkväve är korrigerat för ammoniakförluster efter spridning av lagrad
kycklinggödsel. Staplarna anger högsta och lägsta värde i de fyra upprepningarna. Kur-
van avser skörd vid gödsling med mineralgödsel, och har erhållits genom kurvanpassning
av medelvärden för varje försöksled.

Kvalitetskriterier

Sallatshuvudena som skördades vägdes individuellt. Ett kriterium för sortering av
sallat i klasser är vikten av huvuden. Om vikten underskrider 300 gram så klassas
huvudena i lägre klass, vilket innebär att odlaren får ett lägre pris för sallaten.
Bild 16 visar andelen huvuden som överskrider 300 gram i de olika rutorna. Dessa
resultat skall ställas i relation till det faktum att sallaten odlades på en jord som
inte var helt lämplig för sallat i och med att strukturen var kompakt och sallatens
rötter är svaga. Detta, i kombination med klimatet under odlingssäsongen gjorde
att sallatshuvudena knöt sig tidigare än normalt, speciellt i rutor där leveransen av
näring var låg. Man kan dock göra relevanta jämförelser mellan gödselmedlen och
de olika nivåerna på tillförsel av gödsel.

Resultaten visar att som mest uppnådde ca 58 % av huvudena en vikt som över-
skred 300 gram. I rutor som gödslats med pelletterad kycklinggödsel uppnåddes
som mest en nivå på 53 % vid högsta givan. Den lägre givan, 70 kg N/ha i
pelletterad kycklinggödsel, och 60 kg N/ha i lagrad kycklinggödsel gav 28 %
huvuden över 300 gram. Den högre givan, 98 kg N/ha i lagrad kycklinggödsel,
gav endast 10 % huvuden över 300 gram.
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A= Ogödslat             E= Pelletterad kyckl. Låg giva
B= 75 kg N i NPK     F= Pelletterad kyckl. Hög giva
C= 130 kg N i NPK   G= Lagrad kyckl. Låg giva
D= 260 kg N i NPK   H= Lagrad kyckl. Hög giva

Bild 16. Andel sallatshuvuden som överskrider 300 gram.

Bortförsel av växtnäring

Växtnäringsinnehåll i sallatshuvuden i % av torrsubstansen, ts, varierade för
kväve mellan 2,1 och 3,4 % i huvuden och mellan 1,9 och 3,5 % i skörderester
enligt samma mönster som skörden, dvs. ju högre skörd, desto högre koncentra-
tion av kväve i växtmaterialet. När det gäller fosfor och kalium var variationen
inte lika stor. Koncentrationen av fosfor varierade mellan 0,48 och 0,61 % av ts
medan koncentrationen av kalium varierade mellan 4,5 och 5,2 % av ts.

Kväve

Bortförsel av kväve i sallat samt fördelningen av kväve mellan huvuden och
skörderester visas i bild 17. Den mängd kväve som bortförs från fältet är i vanliga
fall kvävet i sallatshuvuden, men i detta försök fördes även skörderesterna bort för
vägning och analys.

Vid gödsling med 70 respektive 119 kg N/ha i pelletterad kycklinggödsel bort-
fördes 35 respektive 45 kg N/ha i sallatshuvuden och skörderester. Kväveinne-
hållet i sallat vid nettotillförsel av 62 kg N/ha med lagrad kycklinggödsel var
39 kg N/ha. Innehållet av kväve i huvuden och skörderester vid gödsling med
102 kg N/ha i lagrad kycklinggödsel var 28 kg N/ha.

Resultaten visar även att fördelningen av kväve mellan huvud och skörderester
var förhållandevis konstant i de olika försöksleden. Andelen kväve som återfanns
i huvudena var mellan 51 och 56 % av det totala kväveupptaget i plantan ovan
jord, vilket är lägre än förväntat.

Mängden kväve som fördes bort från fältet med skörderester och huvuden var låg
i relation till mängden kväve som fanns i gödseln, se avsnittet om växtnärings-
balans.
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A= Ogödslat             E= Pelletterad kyckl. Låg giva
B= 75 kg N i NPK     F= Pelletterad kyckl. Hög giva
C= 130 kg N i NPK   G= Lagrad kyckl. Låg giva
D= 260 kg N i NPK   H= Lagrad kyckl. Hög giva

Bild 17. Fördelning av kväve mellan huvuden och skörderester. Små bokstäver ovanför
staplarna anger statistiska skillnader i total mängd bortfört kväve, små bokstäver i det
nedre fältet anger statistiska skillnader i mängd bortfört kväve i huvuden. Staplar med
samma lilla bokstav är inte signifikant skilda (p>0,05).

Fosfor och kalium

Bortförsel av fosfor i sallatshuvuden var låg, mellan 2,3 och 5,8 kg per hektar
uppmättes i fältförsöket. Variationen mellan försöksleden var liten. Kalium,
som finns löst i växtsaften, tas upp i större grad. Bortförseln av kalium varierade
mellan 17och 47 kg per hektar. Resultaten visas i bild 18.
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Fosfor Kalium A= Ogödslat             E= Pelletterad kyckl. Låg giva
B= 75 kg N i NPK     F= Pelletterad kyckl. Hög giva
C= 130 kg N i NPK   G= Lagrad kyckl. Låg giva
D= 260 kg N i NPK   H= Lagrad kyckl. Hög giva

Bild 18. Bortförsel av fosfor och kalium i sallatshuvuden, kg per hektar.
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Mineralkväve i marken

Mängden mineralkväve (NH4
+ + NO3

-) i marken precis före gödsling var ca 21 kg
per hektar i matjordslagret, bild 19. I alven var mängden mineralkväve mindre.
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Bild 19. Mineralkväve (NH4

+ + NO3

-) i marken före gödsling och plantering av sallat.
Medelvärde och (standardavvikelse) är angivet för varje djup.

Direkt efter skörd vid tillförsel av kycklinggödsel var mängden mineralkväve
i marken, bild 20, något mindre i matjordslagret än före gödsling, bild 19. Det
fanns inga signifikanta skillnader i mängd mineralkväve i marken efter skörd
för olika typer och olika givor av kycklinggödsel. Det fanns inte heller några
signifikanta skillnader i mängd mineralkväve mellan markdjupen 0-30 cm och 30-
60 cm, bild 20.
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Bild 20. Mineralkväve (NH4

+ + NO3

-) i marken efter skörd vid tillförsel av kycklinggödsel.
Det fanns inga signifikanta skillnader (p>0,05) i mängd mineralkväve i marken mellan
olika typer och givor av kycklinggödsel samt mellan olika djup som har samma bokstav.
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Mängd mineralkväve i matjorden, då ingen gödsel tillförts samt då 80 kg och
130 kg mineralkväve tillförts per hektar, tenderade att vara mindre efter skörd,
bild 21, än före gödsling, bild 19. Mängd mineralkväve i marken efter skörd, både
i matjorden och på 30-60 cm djup, tycktes öka med ökad tillförsel av mineral-
kväve, bild 21. Tillförsel av 260 kg mineralkväve per hektar gav signifikant större
mängder mineralkväve i marken på 0-30 och 30-60 cm djup, jämfört med ingen
tillförsel av mineralkväve och tillförsel av 80 och 130 kg mineralkväve, bild 21.
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Bild 21. Mineralkväve (NH4

+ + NO3

-) i marken efter skörd då ingen gödsel tillförts samt
med tillförsel av mineralkväve. Det fanns inga signifikanta skillnader (p>0,05) i mängd
mineralkväve i marken mellan olika givor mineralkväve samt mellan olika djup som har
samma bokstav.

Vitkål

Vid en fältvandring den 9 juli observerades följande: Plantorna i ogödslade rutor
samt de rutor som erhållit lagrad kycklinggödsel var mycket eftersatta. Färgen var
blekgrön och skiftade i en rödaktig ton, vilket tyder på kvävebrist. Jämnt fördelat i
alla rutor fanns det plantor som drabbats av molybdenbrist, vilket yttrar sig i
missbildade blad och utebliven eller störd huvudbildning.

Avkastning

Avkastning av vitkål med mineralgödsel, lagrad och pelletterad kycklinggödsel
gav skörderesultat som presenteras i bild 22.

Resultaten visar att pelletterad kycklinggödsel gav skördar som låg något under
mineralgödsel, baserat på givan av totalkväve Skillnaden mellan pelletterad kyck-
linggödsel och mineralgödsel vid motsvarande gödselgivor är inte statistiskt signi-
fikant (p<0,05). Däremot är skillnaden mellan den pelletterade och den lagrade
kycklinggödseln signifikant skild (p<0,05) vid både låg och hög giva. Tillförsel
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av 270 kg N/ha i pelletterad kycklinggödsel gav en skörd på 31 ton vitkål per
hektar medan tillförsel av 356 kg N/ha med samma gödselmedel gav en signi-
fikant (p<0,05) högre skörd på 39 ton per hektar. När det gäller den lagrade kyck-
linggödseln gav tillförsel av 224 kg N/ha en skörd på 17 ton per hektar och 300 kg
N/ha en signifikant (p<0,05) högre skörd på 29 ton per hektar.
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Bild 22. Skörd av vitkål vid gödsling med mineralgödsel, pelletterad och lagrad kyckling-
gödsel. Tillfört totalkväve är korrigerat för beräknade ammoniakförluster vid spridning av
lagrad kycklinggödsel. Staplarna anger högsta och lägsta värde i de fyra upprepningarna.
Kurvan avser skörd vid gödsling med mineralgödsel, och har erhållits genom kurvanpass-
ning av medelvärden för varje försöksled.

Resultaten i bild 22 visar även att variationer i avkastning ökade med ökad giva
av kycklinggödsel.

Anledningen till att vi har valt att jämföra gödselmedlen vid tillförsel av mot-
svarande mängder totalkväve är att speciellt den pelletterade kycklinggödseln
innehåller mycket små mängder mineralkväve, vilket skulle innebära en orättvis
jämförelse med t.ex. den pelletterade gödseln.

Kvalitetskriterier

Vid försäljning av vitkålshuvuden kan vikten av huvudet vara en av flera kvali-
tetskriterier. Den genomsnittliga vikten på huvudena varierade mellan de olika
försöksleden, se bild 23.
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A= Ogödslat        E= Pelletterad kyckl. Låg giva
B= 200 kg NPK   F= Pelletterad kyckl. Hög giva
C= 400 kg NPK   G= Lagrad kyckl. Låg giva
D= 600 kg NPK   H= Lagrad kyckl. Hög giva

Bild 23. Genomsnittlig vikt av vitkålshuvuden vid gödsling med mineralgödsel, pelletterad
och lagrad kycklinggödsel.

Bortförsel av växtnäring

Växtnäringsinnehåll i vitkålshuvuden i % av torrsubstansen, ts, varierade för kväve
mellan 2,0 och 2,9 % i huvuden och mellan 1,5 och 2,4 i skörderester enligt samma
mönster som skörden, dvs. ju högre skörd, desto högre koncentration av kväve i
växtmaterialet. När det gäller fosfor och kalium varierade koncentrationen av fosfor
mellan 0,34 och 0,42 % av ts medan koncentrationen av kalium varierade mellan
3,0 och 3,3 % av ts.

Kväve

Bortförsel av kväve i växtmaterial samt fördelningen av kväve mellan huvuden
och skörderester visas i bild 24. Den mängd kväve som bortförs från fältet är i
vanliga fall kvävet i vitkålshuvuden, men i detta försök fördes även skörderesterna
bort för vägning och analys.

Vid gödsling med 270 respektive 356 kg N/ha i pelletterad kycklinggödsel togs
107 respektive 157 kg N/ha upp i vitkålshuvud och skörderester. Kväveinnehållet
i vitkål vid tillförsel av 224 kg N/ha med lagrad kycklinggödsel var 86 kg N/ha.
Innehållet av kväve i sallat vid gödsling med 300 kg N/ha i lagrad kycklinggödsel
var 125 kg N/ha.

Resultaten visar att mängden kväve som återfanns i huvudet av det totala kväve-
upptaget i alla rutor utom de ogödslade var mellan 46 och 54 %. I ogödslade rutor
uppgick upptaget av kväve i huvuden till 36 % av det totala kväveupptaget.

Mängden kväve som fördes bort från fältet med skörderester och huvuden var låg
i relation till mängden kväve som fanns i gödseln, se avsnittet om växtnärings-
balans.
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A= Ogödslat        E= Pelletterad kyckl. Låg giva
B= 200 kg NPK   F= Pelletterad kyckl. Hög giva
C= 400 kg NPK   G= Lagrad kyckl. Låg giva
D= 600 kg NPK   H= Lagrad kyckl. Hög giva

Bild 24. Fördelning av kväve mellan huvuden och skörderester. Små bokstäver ovanför
staplarna anger statistiska skillnader i den totala bortförseln av kväve, små bokstäver i
det nedre fältet anger statistiska skillnader i mänd bortfört kväve i huvuden. Staplar med
samma lilla bokstav är inte signifikant skilda (p>0,05).

Fosfor och kalium

Bortförseln av fosfor i vitkålshuvuden var låg, mellan 4 och 14 kg per hektar upp-
mättes i fältförsöket. Kalium, som finns löst i växtsaften, togs upp i större grad.
Bortförseln av kalium varierade mellan 32 och 123 kg per hektar. Resultaten visas
i bild 25.
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Fosfor Kalium

A= Ogödslat        E= Pelletterad kyckl. Låg giva
B= 200 kg NPK   F= Pelletterad kyckl. Hög giva
C= 400 kg NPK   G= Lagrad kyckl. Låg giva
D= 600 kg NPK   H= Lagrad kyckl. Hög giva

Bild 25. Bortförsel av fosfor och kalium i vitkålshuvuden.
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Mineralkväve i marken

Mängden mineralkväve (NH4
+ + NO3

-) i marken före gödsling var ca 23 kg per
hektar i matjordslagret, bild 26. I alven var mängden mineralkväve mindre.
Odlingen av sallat och vitkål låg på samma fält men på olika delar och det fanns
inga tydliga skillnader i mängd mineralkväve i marken före gödsling.
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Bild 26. Mineralkväve (NH4

+ + NO3

-) i marken före gödsling. Medelvärde och (standard-
avvikelse) är angivet för varje djup.

Med tillförsel av kycklinggödsel tenderade mängden mineralkväve i marken
att vara mindre i matjordslager och alv efter skörd, bild 27, än före gödsling,
bild 26. Det fanns ingen signifikant skillnad i mängd mineralkväve i marken
efter skörd, som berodde på att olika typer eller givor av kycklinggödsel hade
tillförts, bild 27. Däremot fanns det efter skörd signifikant större mängder
mineralkväve på 0-30 cm djup jämfört med 30-60 och 60-90 cm djup, bild 27.

Mängden mineralkväve i marken tenderade att vara mindre efter skörd då inget
mineralkväve tillförts samt då 200 kg mineralkväve per hektar tillförts, jämfört
med före gödsling, bild 26 och 28. Precis som för sallat, tenderade mängden
mineralkväve i marken efter skörd att öka med ökad tillförsel av mineralkväve.
Tillförsel av 400 kg N/ha gav signifikant större mängder mineralkväve i marken
efter skörd, på 60-90 cm djup, jämfört med då inget kväve tillförts och då 200 kg
N/ha tillförts, bild 28. Tillförsel av 600 kg N/ha gav signifikant större mängder
mineralkväve i marken efter skörd, på 30-60 cm djup, jämfört med tillförsel av
200 kg N/ha, bild 28. På 60-90 cm djup gav tillförsel av 600 kg N/ha signifikant
större mängder mineralkväve i marken efter skörd, jämfört med då inget kväve
tillförts och då 200 kg N/ha tillförts, bild 28.
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Pelletterad kycklinggödsel, 270 kg N/ha
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Bild 27. Mineralkväve (NH4

+ + NO3

-) i marken efter skörd med tillförsel av kyckling-
gödsel. Det fanns inga signifikanta skillnader (p>0,05) i mängd mineralkväve i marken
mellan olika typer och givor kycklinggödsel samt mellan olika djup som har samma
bokstav.
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Bild 28. Mineralkväve (NH4

+ + NO3

-) i marken efter skörd då ingen gödsel tillförts samt
med tillförsel av mineralkväve. Det fanns inga signifikanta skillnader (p>0,05) i mängd
mineralkväve i marken mellan olika givor mineralkväve samt mellan olika djup som har
samma bokstav.
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Andraårseffekt av kycklinggödsel

Andraårseffekten visas i bild 29.
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Bild 29. Skörd av korn året efter gödsling med kycklinggödsel och mineralgödsel.

Andraårseffekten visar att 1998 års gödsling och odling har haft liten effekt på
avkastning av korn under 1999. Den enda signifikanta skillnaden (p<0,05)  upp-
mättes mellan det ogödslade försöksledet och det försöksled som under 1998
erhållit högsta givan av mineralgödsel. I rutor som tillförts pelletterad kyck-
linggödsel har ökad giva av gödselmedlen under 1998 givit viss effekt i form av
ökad skörd av korn 1999, se bild 29. Rutorna som tillförts 130 kg N/ha i lagrad
kycklinggödsel visar oväntat nog en lägre skörd än rutorna fått 80 kg N/ha i lagrad
kycklinggödsel under 1998. Dessa skillnader är dock inte signifikanta.

Växtnäringsbalans

Växtnäringsbalans är ett bra redskap för att hålla reda på flöden av växtnäring i
odlingen. En växtnäringsbalans för ett fält ett enskilt år ger en översiktlig bild av
tillförsel och bortförsel av växtnäring. När det gäller sallat och vitkål lämnas
mycket näring kvar på fältet med skörderester, vilket gör att växtnäringsbalansen
ofta visar på ett kraftigt överskott. Detta bör man ta hänsyn till i kommande års
gödsling och när man planerar växtföljden.

Växtnäringsbalanser för sallat och vitkål visas i tabell 22, 23, 24 och 25.
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Tabell 22. Växtnäringsbalanser för sallat vid gödsling med 60-75 kg kväve i mineral-
gödsel samt pelletterad och lagrad kycklinggödsel.

Mineralgödsel Pelletterad
kycklinggödsel

Lagrad
kycklinggödsel

N P K N P K N P K

Tillfört 75 21 75 70 44 114 62 20 35

Bortfört 25 5 42 19 5 43 21 5 41

Differens* +/- +50 +16 +33 +51 +39 +71 +41 +15 -6
*Varav i
skörderester

22 16 18

Tabell 23. Växtnäringsbalanser för sallat vid gödsling med 106-130 kg kväve i mineral-
gödsel samt pelletterad och lagrad kycklinggödsel.

Mineralgödsel Pelletterad
kycklinggödsel

Lagrad
kycklinggödsel

N P K N P K N P K

Tillfört 130 21 75 119 75 194 102 33 57

Bortfört 32 5 46 25 6 46 15 4 32

Differens* +/- +98 +16 +29 +94 +69 +148 +87 +29 +25
*Varav i
skörderester

25 20 14

Tabell 24. Växtnäringsbalanser för vitkål vid gödsling med 200-270 kg kväve i
mineralgödsel samt pelletterad och lagrad kycklinggödsel.

Mineralgödsel Pelletterad
kycklinggödsel

Lagrad
kycklinggödsel

N P K N P K N P K

Tillfört 200 21 75 270 170 440 224 75 131

Bortfört 61 10 89 55 10 84 40 6,8 57

Differens* +/- +139 +11 -11 +215 +160 +356 +184 +68 +74
*Varav i
skörderester

52 52 46

Tabell 25. Växtnäringsbalanser för vitkål vid gödsling med 300-400 kg kväve i
mineralgödsel samt pelletterad och lagrad kycklinggödsel.

Mineralgödsel Pelletterad
kycklinggödsel

Lagrad
kycklinggödsel

N P K N P K N P K

Tillfört 400 21 75 356 224 581 300 100 175

Bortfört 108 13 114 90 12 108 67 11 95

Differens* +/- +292 +8 -39 +266 +212 +473 +233 +89 +80
*Varav i
skörderester

101 82 58
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Växtnäringsbalanserna som genomförts i försöket visar att det finns svårigheter
att erhålla en balanserad giva av växtnäring till sallat och vitkål vid gödsling med
både mineralgödsel och kycklinggödsel.

För sallat gav gödsling upphov till överskott av kväve på omkring 41-51 kg per
hektar för låg giva och 87-98 kg per hektar för hög giva. Överskott av fosfor och
kalium noterades också, speciellt markant vid spridning av pelletterad kyckling-
gödsel.

Vid odling av vitkål spreds stora mängder gödsel, vilket går att avläsa i växt-
näringsbalansen. Överskottet av kväve ligger mellan 139 och 215 kg per hektar
vid låg giva och mellan 233 och 292 kg per hektar vid hög giva av gödselmedlen.
Överskott av fosfor var markant, vid spridning av 5 ton pelletterad kycklinggödsel
per hektar erhölls ett överskott på 160 kg fosfor per hektar. Tillförsel av 6,6 ton
per hektar av samma gödselmedel gav ett överskott på 212 kg fosfor per hektar.
Samma tendens noterades, men i lägre nivåer, vid spridning av lagrad kyckling-
gödsel, där tillförsel av 10 och 13,5 ton gödsel per hektar gav ett överskott på 68
respektive 89 kg fosfor per hektar.

Växtnäringsutnyttjande

Ett användbart begrepp när man skall undersöka hur mycket av tillförd näring
som återfinns i produkten är utnyttjandegraden. Definition av utnyttjandegrad
bör då för tydlighetens skull ske. Följande definition används i denna rapport:

Utnyttjandegrad (%) = Bortförd växtnäring med skörd/tillförd växtnäring * 100

Ett visst mått av försiktighet bör användas vid tolkning av utnyttjandegraden. Man
kan t.ex. inte dra slutsatser om miljöbelastningen eftersom utnyttjandegraden inte
tar hänsyn till hur stort ett överskott eller ett underskott är i absoluta tal.

Kväve

I fältförsöket gav lagrad kycklinggödsel en utnyttjandegrad av kvävet i gödseln
på 34 % vid låg giva och 15 % vid hög giva till sallat. Motsvarande siffror för
vitkål var 18 respektive 22 %. Utnyttjandegraden ökade alltså med ökad kväve-
giva vid odling av vitkål men inte vid odling av sallat. Samma resonemang gäller
för pelletterad kycklinggödsel, där utnyttjandegraden blev 27 % vid låg giva och
21 % vid hög giva till sallat och 20 % respektive 25 % vid låg och hög giva till
vitkål. En jämförelse med låg och hög giva av mineralgödsel visar att kväveut-
nyttjandet låg på 33 respektive 25 % vid odling av sallat och 30 respektive 27 %
vid odling av vitkål. Dessa resultat sammanfattas i tabell 26.

Tabell 26. Utnyttjandegrad av kväve i procent för mineralgödsel, pelletterad och lagrad
kycklinggödsel.

Mineralgödsel
Pelletterad

kycklinggödsel
Lagrad

kycklinggödsel

Sallat Låg giva 33 27 34

Hög giva 25 21 15
Vitkål Låg giva 30 20 18

Hög giva 27 25 22
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Fosfor och kalium

Untyttjandegraden av fosfor och kalium sammanfattas i tabell 27 och 28. Utnytt-
jandegraden av fosfor och kalium var med få undantag högst vid användning av
mineralgödsel, följt av lagrad kycklinggödsel och pelletterad kycklinggödsel.
Resultaten när det gäller kalium skall tolkas med försiktighet eftersom en gröda
kan ta upp mer kalium än vad som behövs, sk ”lyxkonsumtion”. Dessutom låg
försöket på en lerjord där tillgången till kalium var god.

Tabell 27. Utnyttjandegrad av fosfor i procent vid gödsling med mineralgödsel, pelletterad
och lagrad kycklinggödsel.

Mineralgödsel
Pelletterad

kycklinggödsel
Lagrad

kycklinggödsel

Sallat Låg giva 24 11 25
Hög giva 24 8 12

Vitkål Låg giva 48 6 9

Hög giva 62 5 11

Tabell 28. Utnyttjandegrad av kalium i procent vid gödsling med mineralgödsel,
pelletterad och lagrad kycklinggödsel.

Mineralgödsel
Pelletterad

kycklinggödsel
Lagrad

kycklinggödsel

Sallat Låg giva 56              38              >100            
Hög giva 61              24              56            

Vitkål Låg giva >100              19              43            

Hög giva >100              18              54            

Diskussion
Egenskaper hos gödseln

Vid studie av egenskaper hos olika partier kycklinggödsel (tabell 14) kan konsta-
teras att gödseln i allmänhet har en hög torrsubstanshalt och ett högt näringsinne-
håll jämfört med fastgödsel från nötkreatur och svin. Andelen kväve i form av
ammoniumkväve är relativt låg.

Spårämnesanalyserna visar att för en ekologisk gård med produktion enligt KRAV
kan innehållet av zink och kadmium begränsa givan. Enligt de regler som gäller år
2000 (KRAV, 2000) är gränsvärdet för dessa ämnen 700 respektive 1 g/ha och år i
genomsnitt under fem år, vilket betyder att man får tillföra max 2 ton/ha och år eller
10 ton/ha vid ett tillfälle under en femårig växtföljd. Även halten av koppar är hög.
Motsvarande giva är 5 ton/ha och år för koppar.

I jämförelse med analyser av kycklinggödsel presenterade i tabell 14 hade den
lagrade kycklinggödseln som användes i försöket lågt innehåll av torrsubstans,
totalkväve och kalium. Någon förklaring till detta fenomen finns inte, men troli-
gen illustrerar detta variationen i egenskaper hos kycklinggödsel i likhet med
andra organiska gödselmedel.
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Ammoniakavgång

Från utgödsling till dess att gödseln levererats till lagringsplatsen tog det ca en
vecka. Eventuella ammoniakförluster under den tiden har inte uppmätts och det
innebär att faktiska förluster antagligen är något högre än de som registrerats i
studien. Det ska samtidigt konstateras att denna första vecka är en kort tid i för-
hållande till den sju månader långa lagringsstudien.

Den första mätningen startades fyra dagar efter att gödseln tippats på lagringsplat-
sen. De uppsatta provtagarna påverkades av ett snöfall och fuktades upp. Därmed
vågade vi inte lita på de exponerade provtagarna och de analyserades aldrig. En
ny mätomgång startades istället så snart som möjligt. Det innebar att första mät-
perioden genomfördes först 14 dagar efter utläggning av högarna i fält. Förlusten
under de första och sista veckorna har beräknats genom extrapolering och för-
lusterna mellan de fem mätperioderna har beräknats genom interpolering.

Andelen kväve som förlorats som ammoniak under lagringen av kycklinggödsel
var lägre än uppmätta från djupströgödsel från nöt (Karlsson & Jeppsson, 1995;
Jeppsson m.fl., 1997). Samma mätmetodik och upplägg har använts i de tre
studierna. Även tidigare refererat inkubationsförsök med kycklinggödsel med
C/N-kvot på 18 (Kirchmann, 1985) visade på betydligt högre kväveförluster under
lagring vid aeroba förhållanden än i föreliggande fullskaleförsök. I våra studier
var C/N-kvoten endast 9, dvs. i nivå med väl omsatt nötgödsel. Faktorer som
hög temperatur i gödselhögarna, speciellt den täckta, samt en torrsubstanshalt i
intervallet 40-60 % indikerar att ammoniakförlusterna skulle kunna bli höga.
Uppmätta förluster visar dock att så inte var fallet utan att förlusterna var som
högst 10 % av kvävet i gödseln i början av lagringen.

Motivet till att halm valdes som täckmaterial var att det är ett material tillgängligt
för de flesta lantbrukare. Med ett halmlager över kycklinggödseln skyddas göd-
seln mot vind, sol och regn. I föreliggande försök verkar halmen ha fungerat som
isolering vilket visade sig i höga medeltemperaturer (strax under +50°C) i högen
under ett halvårs lagring. Hög temperatur gynnar ammoniakavgång vilket i detta
fall innebar att avgången var högre från den halmtäckta högen än den som ej var
täckt. Med resultatet på hand, skulle det vara intressant att i kommande studier
studera torv som täckningsmaterial för kycklinggödsel. Täckning av nötkletgödsel
och svinflytgödsel med torv minskade ammoniakavgången väsentligt jämfört med
utan täckning i småskaliga lagringsstudier utförda av Karlsson (1996).

I de tre refererade försöken i tabell 1 låg ammoniakavgången mellan 7 och 14 %
av totala kväveinnehållet i utspridd gödsel. Gödseln hade då spridits i givor om
6 ton/ha eller högre i gröda utan att brukas ned och mätningarna hade gjorts under
9-23 dagar direkt efter spridning. Motsvarande förluster i vårt försök var 13,5 %
under fem dygn efter spridning. I stort överensstämmer därmed våra mätresultat
med de uppgivna i litteraturen.

Genom att gödseln har följts under lagring och spridning kan förlusterna i hante-
ringsleden ställas i relation till varandra. Bild 14 visar att ungefär samma andel
kväve av ursprungligt kväveinnehåll har avgått under sju månaders lagring som
under 4 timmar efter spridning! Den mängd kväve som bevarats i gödseln under
lagring kan lätt förloras vid spridning om inte åtgärder också vidtas i detta försöks-
led. Önskvärt vore att kycklinggödseln myllades ned i samband med spridning för
att mer säkert förhindra ammoniakavgång.
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Odling av sallat och vitkål

Resultaten från detta experiment skall snarare ses som typiska för platsen och
året än för hur kycklinggödsel i allmänhet fungerar som gödselmedel. För att dra
sådana slutsatser krävs fältförsök som täcker in årsmånsvariationer, olika jordar
och klimatzoner.

Växtnäringsinnehåll i kycklinggödsel

Kycklinggödsel har en sammansättning av växtnäringsämnen som speglar inne-
hållet i fodret till kycklingarna. Innehållet av fosfor är högt i relation till övriga
näringsämnen. Ett allt för högt innehåll av fosfor i foder och därmed gödsel är
dock negativt eftersom fosfor kan komma att begränsa den mängd gödsel per
hektar som får spridas på åkermarken. Nu gällande djurtäthetsbestämmelser
revideras för närvarande av Jordbruksverket utifrån uppgifter om fosforinnehåll
i gödseln. Justeringar kan komma att bli aktuella, vilket kan ställa krav på större
kontrakterad spridningsareal för producenter av kycklingar.

Skörd

Variationen i skörd vid tillförsel av kycklinggödsel mellan de fyra upprepningarna
i försöket var stor. De genomsnittliga skördarna låg något under skördar som
tidigare uppmätts på Trädgårdsförsöksstationen, Ultuna, SLU, vilket antagligen
kan förklaras med en blöt säsong och kompakt jord.

De resultat som erhållits i försöket med sallat är något förvånande. Skörden vid
hög giva av lagrad kycklinggödsel var lägre än vid tillförsel av låg giva av samma
gödsel. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant, men tendensen är tydlig.
Detta mönster går inte igen i vitkålsförsöket, där hög giva av lagrad kyckling-
gödsel gav signifikant högre skörd än den låga givan. Vitkål odlas under en
längre period än sallat, vilket i kombination med vitkålens väl utvecklade
rotsystem, gör att förutsättningarna att utnyttja näringen är högre hos vitkål
än hos sallat. Förklaringen till skördesänkningen vid hög giva av lagrad kyck-
linggödsel i sallatsförsöket är dock svår att finna.

Eftersom kycklinggödseln var väl lagrad, och temperaturhöjningen i högen tyder
på att en omsättning av det organiska materialet har skett är det osannolikt att det
skulle ha funnits ej omsatt organiskt material kvar som kunde orsaka brännskador
på sallatsgrödan. Risken för detta bedöms snarare vara större vid hög gödsling
med pelletterad kycklinggödsel, vilket inte kunnat iakttas. Inga analyser av andra
ämnen än kväve, fosfor och kalium har genomförts, vilket gör att vi inte vet om
det kan ha funnits t.ex. skadliga nedbrytningsprodukter i gödseln som orsakade
skördenedsättningen, men sannolikheten för detta bedöms som låg. Mängden
strömedel i kycklinggödsel är vanligtvis låg, vilket visades i enkätstudien.
Eventuella skadliga effekter av strömedlet bedöms som osannolika. Upprepade
fältförsök behövs för att bekräfta eller vederlägga resultaten.

Bortförsel av växtnäring

Ett användbart begrepp när man skall analysera utnyttjandet av växtnäring är ut-
nyttjandegraden. Definition av utnyttjandegrad bör då för tydlighetens skull ske.

Utnyttjandegrad i procent = Bortfört kväve med skörd/tillfört kväve * 100



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

57

Utnyttjandegraden av tillfört kväve i lagrad kycklinggödsel inom det danska
försöket blev 40% vid tillförsel av 7,5 ton per hektar och 28% vid tillförsel av
15 ton per hektar. Dessa siffror kan jämföras med utnyttjandesiffror från fält-
försöket med grönsaker, där lagrad kycklinggödsel gav en utnyttjandegrad på
34 % och 15 % vid låg respektive hög giva till sallat. Motsvarande siffror för
vitkål var 18 respektive 22 %. Utnyttjandegraden ökade alltså med ökad kväve-
giva vid odling av vitkål men inte vid odling av sallat. Samma mönster konsta-
terades för pelletterad kycklinggödsel, där utnyttjandegraden blev 27 % respek-
tive21 % vid gödsling med låg och hög giva till sallat och 20 % respektive
25 % vid låg och hög giva till vitkål.

Andelen kväve i huvud i relation till den totala bortförseln av kväve i skörderester
och huvud kan beräknas. För sallat låg andelen på ca 50 %, vilket är lägre än vad
som uppmätts i tidigare studier där andelen kväve som återfunnits i huvuden av
den totala bortförseln av kväve var omkring 80 % (Hellbe, pers. medd.). En anled-
ning kan vara att man putsade bort ovanligt mycket skörderester från huvuden vid
skörd av sallat, men detta bedöms inte kunna påverka fördelningen i så stor grad.
Förklaringen kan inte heller finnas i kvävekoncentrationer i huvud och skörderest,
då dessa var ungefär lika.

Mineralkväve i marken

Mängden mineralkväve i marken som i detta experiment bestämts i sallat och
vitkål relaterades till resultat från vårstråsäd på lerjordar i klimat liknande det i
Uppland. Vi vill dock påpeka att trots att vissa likheter finns, såsom att det
handlar om ettåriga grödor där marken är obevuxen under vintern, så finns det
också betydande skillnader. Mängden tillfört kväve kan vara liknande för sallat
och vårstråsäd. Sallat har dock en betydligt kortare växtodlingssäsong och ett
sämre utvecklat rotsystem, jämfört med vårstråsäd. Mängden tillfört kväve till
vitkål är vanligtvis betydligt större än till vårstråsäd. Vitkål har dock en längre
växtodlingssäsong än vårstråsäd och oftast ett djupt och välutvecklat rotsystem.

Mängden mineralkväve i marken på våren kan variera stort beroende på bland
annat klimat. I ett nordiskt projekt uppmättes tidigt på våren ca 43 kg mineral-
kväve per hektar på 0-90 cm djup med en variation mellan 17 kg och 94 kg per
hektar (Lindén m.fl., 1992). Andra resultat från lerjordar i Uppland och Stock-
holms län på våren i en växtföljd med vårstråsäd var ca 36 kg N/ha på 0-60 cm
djup (Lindén, 1980a) och 36-50 kg per hektar på djupet 0-90 cm (Jakobsson &
Lindén, 1992). Jakobsson och Lindén (1992) fann att mängden mineralkväve ner
till 90 cm djup i slutet av maj (korngrödans 2-3-blads-stadium) var 60-68 kg per
hektar. Mängden mineralkväve i marken på våren i detta experiment var i samma
storleksordning som i ovanstående experiment. När detta experiment jämförs med
andra resultat där vårstråsäd odlats finns det dock en skillnad som kan ha bety-
delse för mängden mineralkväve i marken men som vi inte kunnat belysa. Det är
betydelsen av tidig och sen vårprovtagning.

Lindén (1980a) återfann på uppländska lerjordar på hösten de största mängderna
mineralkväve i matjorden och i de ytligare delarna av alven jämfört med sand-
och mojordar. Lindén (1980a) fastslog också att under växtodlingssäsongen sker
vanligtvis ingen nedtransport av mineralkväve. I detta experiment, vid provtag-
ning efter tillförsel av kycklinggödsel och skörd av sallat, var mängden mineral-
kväve i genomsnitt lika stor på djupet 30-60 cm som i matjordslagret (0-30 cm),
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oavsett gödslingsåtgärd. Den troliga orsaken var att sallat inte kunnat utnyttja
mineraliserat kväve på djupet 30-60 cm. Vid provtagning efter tillförsel av kyck-
linggödsel och skörd av vitkål fanns dock i genomsnitt större mängd mineral-
kväve i matjordslagret än på 30-60 och 60-90 cm djup. Troligen kunde vitkålen
utnyttja mineraliserat kväve i alven, oavsett gödslingsåtgärd. Lindén (1980a)
konstaterade att en av orsakerna till de små mängderna mineralkväve djupare
ned i alven på lerjordar var att dessa hade en bättre jordstruktur, vilket möjlig-
gjorde ett större rotdjup i vårstråsäd, jämfört med sand- och mojordar. Vitkål
är också en gröda som tack vare sin långa växtodlingssäsong kan etablera ett
välutvecklat och djupt rotsystem. Detta ger vitkål bättre möjligheter att utnyttja
mineraliserat kväve i alven jämfört med sallat.

I detta experiment fanns inga skillnader i mängd mineralkväve i marken efter
skörd av sallat och vitkål som berodde på typ av kycklinggödsel (pelletterad eller
lagrad). Resultat från andra undersökningar visade generellt på en nettominerali-
sering av kväve från kycklinggödsel (Castellanos & Pratt, 1981; Fauci och Dick,
1994; Sims, 1986), medan både färsk och komposterad nötfastgödsel generellt gav
en nettoimmobilisering av kväve de första veckorna (Paul & Beauchamp, 1994).
En större andel av tillfört kväve tycks därmed frigöras från fjäderfägödsel än från
till exempel nötfastgödsel. Huruvida det finns några principiella skillnader i
kväveleverans beroende på att kycklinggödsel hanterats på olika sätt är fort-
farande oklart. Kirchmann (1990) fann inte någon skillnad i grödans totala kväve-
upptag mellan komposterad och färsk, torkad fjäderfägödsel. I detta experiment
tenderade den pelletterade kycklinggödseln att ge högre skörd, vilket tyder på att
det har mineraliserats mer växttillgängligt kväve från den pelletterade kyckling-
gödseln jämfört med lagrad kycklinggödsel.

De fanns inte heller några skillnader i mängd mineraliserat markkväve direkt
efter skörd av sallat och vitkål som berodde på att olika mängder kycklinggödsel
tillförts (låg eller hög giva). Detta tyder på att en hög giva i detta experiment inte
resulterade i större mängder mineralkväve i marken direkt efter skörd jämfört
med en låg giva. När det gäller avkastning var dock resultaten motsägelsefulla på
så sätt att en hög giva inte alltid gav en skördeökning och ibland till och med en
skördesänkning, jämfört med en låg giva. I ett danskt långliggande fältförsök jäm-
förde man årlig tillförsel av 25 ton nötgödsel per hektar med tillförsel av 50 eller
100 ton per hektar vartannat eller vart fjärde år och dess effekt på genomsnitts-
skörden i en växtföljd med rovor, vårkorn, majs/rajgräs och vårkorn (Larsen &
Kjellerup, 1989). Resultaten pekade på att tillförsel av en låg och till grödan
behovsanpassad giva varje år gav högst och jämnast avkastning, oavsett om det
tillfördes som flytgödsel eller fastgödsel. En av orsakerna till att stora givor
stallgödsel kan ge skördereduktioner är att man också tillför större mängder kol
och kväve. Detta kan i början av odlingssäsongen leda till kvävefastläggning i
marken och kvävebrist för grödan.

Resultat från detta experiment tyder på att vitkål har större förmåga än sallat att
utnyttja kväve tillfört med kycklinggödsel. Vid provtagning av mineralkväve i
marken efter tillförsel av kycklinggödsel och skörd fanns det något större mäng-
der kvar efter sallat (ca 25 kg N/ha på 0-60 cm djup) än efter vitkål (ca 14 kg N/ha
på 0-90 cm djup). Detta trots att större mängder kväve tillfördes med kyckling-
gödsel till vitkål. Sallat skördades dock ca två månader tidigare än vitkål. Troligen
har kväve tillfört med kycklinggödsel mineraliserats för långsamt i förhållande till
sallatsgrödans kväveupptag under den korta växtdlingssäsongen. Det markkväve
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som mineraliserats efter skörden av sallat under växtsäsongen har inte utnyttjas
av någon gröda, vilket innebär en ökad risk för kväveförluster. Klimatet under
sensommar och höst kan vara så gynnsamt att stora mängder markkväve minera-
liseras. För att minska risken för kväveläckage efter skörd bör marken hållas
bevuxen under hösten. På grund av att vitkål skördas sent, i detta fall i oktober,
är det mindre risk att stora mängder markkväve hinner mineraliseras före det att
marken tjälas.

Även plats- och årsspecifika faktorer påverkar gödselns omsättning i marken och
grödans växtnäringsupptag. Williams m.fl. (1998) fann i ett inkubationsexperi-
ment att mängden mineraliserat kväve från det organiska kvävet i gödseln följde
följande ordning: hönsgödsel > svinflytgödsel > nötfastgödsel > nötflytgödsel.
Likaså fanns ett samband mellan mängden mineraliserat kväve och gödselns kol-
kvävekvot. Detta styrker den generella hypotesen om att kvävet i fjäderfägödsel
snabbare blir växttillgängligt, jämfört med de andra gödselslagen. I fältförsök på
tre olika platser i Storbritannien med skilda jordarter och klimat framkom dock
svårigheten med att förutsäga skillnad i mineraliseringsgrad relaterat till de olika
gödselslagen, vilket berodde på att platsspecifika förhållanden ibland överskug-
gade effekten av gödselslaget. Resultaten från experimentet redovisat här skall
därför snarare ses som typiska för platsen och året än för hur kycklinggödsel i
allmänhet fungerar som gödselmedel. För att dra sådana slutsatser krävs fältförsök
som täcker in årsmånsvariationer, olika jordar och klimatzoner.

Provtagning direkt efter skörd visade att mängd mineraliserat markkväve var i
samma storleksordning med tillförsel av kycklinggödsel, utan tillförsel av gödsel-
kväve och med lägsta givan mineralkväve. Detta tyder på att kycklinggödsel och
lägsta givan mineralkväve inte ökade mängden mineraliserat markkväve direkt
efter skörd, jämfört med då inget kväve tillfördes. De mängder mineralkväve i
marken som lämnats kvar vid ovanstående gödslingsåtgärder efter skörd av sallat
och vitkål tycktes i jämförelse med vårstråsäd vara i samma storleksordning. Till
exempel var mängden mineralkväve i marken på lerjordar i Uppland under hösten
(oktober/november) ca 30 kg per hektar på 0-60 cm djup efter normalgödslad
vårstråsäd (Lindén, 1980a). På en mellanlera i Stockholms län utan tillförsel av
kväve, var mängden mineralkväve ned till 90 cm djup i början av augusti (vid
korngrödans gulmognad) 18-20 kg per hektar och i början av oktober ca 26-38 kg
per hektar (Jakobsson & Lindén, 1992).

Växtnäringsbalans

Växtnäringsbalanser är ett bra redskap för att identifiera över- och underskott av
växtnäring i försöket. Det blir uppenbart att höga givor av kycklinggödselmedlen
givit höga överskott i växtnäringsbalanserna för alla växtnäringsämnen. Även den
låga givan av gödselmedlen har givit upphov till överskott, men i rimligare mäng-
der. Vikten av att anpassa givan av gödselmedlet efter grödans behov och att ta
hänsyn till eventuella under- och överskott i växtnäringsbalansen under kom-
mande år kan inte nog betonas vid användning av kycklinggödsel. I försöket med
vitkål förekom överskott på upp till 212 kg fosfor och 473 kg kalium vid högsta
givan av pelletterad kycklinggödsel. Motsvarande siffror i sallatsförsöket var 69
kg fosfor och 148 kg kalium. I och med att överskottet av fosfor vid gödsling med
kycklinggödsel är mycket högt så räcker tillförseln för flera år. Man bör därför se
till att inte sprida kycklinggödsel flera gånger i en växtföljd.
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En viktig kommentar är att vi i detta försök undersökt två grödor ryckta ur sitt
sammanhang – växtföljden. Vanligtvis placeras vitkål i växtföljden efter grödor
som lämnar mycket näring efter sig, t.ex. vall eller gröngödsling. Om så sker
behöver man eventuellt inte ge så pass mycket gödsel som vi har gjort i fält-
försöket. Tillförsel av gödselmedel bör vägas samman med effekterna av före-
gående års odling, något som gäller för alla grödor.

Andraårseffekt

I och med att växtnäringsbalanserna visade på stora överskott av växtnäring för-
väntade vi oss att kunna se en effekt av denna växtnäring i följande års korngröda.
Så var inte fallet. Försöket visade att 1999 års avkastning av korn påverkades
endast marginellt av tidigare års gödsling och odling. I och med att inga provtag-
ningar av markens mineralkväve genomfördes under perioden mellan skörd av
sallat 1998 och sådd av korn 1999 så vet vi mycket lite om vad som hänt med
kvävet. En anledning till frånvaron av effekter av tidigare års gödsling kan vara
att tidsperioden mellan skörd av sallat i slutet av juli och kommande års vårbruk
var lång. Inga åtgärder förutom plöjning på senhöst och harvning vid normal
tidpunkt på våren vidtogs på fältet efter skörd av sallat, vilket medförde att före-
komsten av ogräs var hög.

Samlad bedömning av gödslingsstrategierna

I fältförsöket med kycklinggödsel undersöktes avkastning, upptag av växtnäring
samt mängd mineralkväve i marken vid skörd. Dessa uppgifter ger inte någon
information om gödselmedlens successiva leverans och grödans upptag av växt-
näring under säsongen. Med fler provtagningar under säsongen hade man bättre
kunnat följa leveransen av växtnäring, och kanske kunnat dra fler slutsatser om
kycklinggödsel som gödselmedel.

Av miljöskäl skall man sträva efter en gödselgiva anpassad till grödans växt-
näringsbehov. Tillförs större mängder kväve än vad grödan utnyttjar under
växtsäsongen kan stora mängder mineralkväve i marken finnas kvar eller frigöras
efter skörd, vilket ökar risken för kväveförluster. Vid provtagning i marken efter
skörd av sallat gav tillförsel av 260 kg mineralkväve per hektar större mängder
mineralkväve på 0-60 cm djup jämfört med ingen kvävetillförsel och tillförsel
av 80 och 130 kg mineralkväve. Om detta jämförs med avkastningen av sallat
tycktes en tillförsel av 130 och 260 kg mineralkväve per hektar inte ge högre
avkastning än tillförsel av 80 kg mineralkväve. När kraven på optimal avkastning
vägs ihop med risken för att kvävegödslingen orsakar en ökad mängd mineral-
kväve i marken efter skörd tycktes årets bästa kvävetillförsel vara ca 80 kg per
hektar för sallat. Vid provtagning i marken efter skörd av vitkål gav tillförsel av
400 och 600 kg mineralkväve per hektar större mängder mineralkväve på 30-90
cm djup, jämfört med då inget kväve tillfördes och tillförsel av 200 kg mineral-
kväve. För att undvika att kvävegödslingen resulterar i ökade mängder mineral-
kväve i marken direkt efter skörd tycktes årets bästa tillförsel vara ca 200 kg
mineralkväve per hektar. Årets optimala tillförsel av kväve för vitkål tycktes ur
avkastningssynpunkt vara mer än 400 kg mineralkväve per hektar.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

61

När det gäller val av gödselmedel är det svårt att dra definitiva slutsatser utifrån
detta försök. Som tidigare nämnts bör slutsatser dras av fleråriga fältförsök på
grund av att årsmånsvariationerna påverkar resultaten från ett enskilt år i hög grad.
Odlingsförsöket under 1998 kan användas till att peka på tendenser när det gäller
användningen av gödselmedlen.

Slutsatser
Resultaten från fältstudierna skall ses som typiska för platsen och året. För att
kunna ge allmängiltiga rekommendationer till odlare krävs ytterligare studier
som täcker in årsmånsvariationer, olika jordar och klimatzoner.

• Enkätstudien bland kycklingproducenter visar på en produktion av 6,5 kg
gödsel/djurplats och år eller 0,7 kg gödsel per levererat kg kyckling. På de
tre gårdar, som angett förbrukningen av kutterspån i vikt, användes 0,2 kg
kutterspån per djurplats och år.

• Insamlade analysresultat från olika gödselpartier av kycklinggödsel visar
att i medeltal innehöll gödseln 69 % torrsubstans och per ton våtvara 32 kg
totalkväve, 6 kg ammoniumkväve, 10 kg fosfor och 18 kg kalium. Analyse-
rade prover togs ut i samband med utgödsling.

• Halmtäckning av kycklinggödsel under lagring minskade inte ammoniak-
avgången. Under sju månaders lagring förlorades ca 7 % av kvävet i form av
ammoniak från den ej täckta högen. Motsvarande förlust från den halmtäckta
högen var ca 10 %.

• Under lagringen minskade mängden torrsubstans i bägge gödselhögarna med
27 % till följd av biologisk aktivitet.

• Efter spridning av lagrad kycklinggödsel (utan nedbrukning) avgick 13,5 % av
det totala kväveinnehållet i form av ammoniak. Genom att bruka ned gödseln
4 timmar efter spridning reducerades ammoniakförlusten till ungefär hälften.

• Efter spridning av pelletterad kycklinggödsel skedde ingen mätbar ammoniak-
avgång.

• Vid odling av sallat fanns det ingen signifikant skillnad i skörd mellan pellet-
terad och lagrad kycklinggödsel vid låg giva av gödselmedlen. Med lagrad
kycklinggödsel tenderade avkastningen att minska vid den högre givan, något
som inte observerades vid användning av pelletterad kycklinggödsel.

• Vid odling av vitkål gav pelletterad kycklinggödsel signifikant högre skörd än
lagrad kycklinggödsel vid både låg och hög giva. Hög giva av kycklinggödsel
oberoende av typ gav effekt i form av signifikant högre skörd än vid låg giva.

• Det fanns inga skillnader i mängd mineralkväve i marken direkt efter skörd av
sallat och vitkål som berodde på typ eller mängd av tillförd kycklinggödsel.

• Sallat lämnade kvar större mängder mineralkväve i alven (30-60 cm djup)
direkt efter skörd än vitkål (30-90 cm djup). Detta tyder på att vitkål varit
effektivare på att utnyttja mineraliserat kväve i alven än sallat, trots att större
mängder kväve tillfördes till vitkål med kycklinggödsel.
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• Växtnäringsbalanserna visar på överskott av växtnäring vid gödsling med
kycklinggödsel, speciellt vid hög giva och för fosfor och kalium vid använd-
ning av pelletterad kycklinggödsel. Ett kontinuerligt överskott över en längre
tidsperiod ökar risken för förluster. Hänsyn bör tas till detta överskott i ett
växtföljdsperspektiv.

• Utnyttjandegraden av kväve vid användning av pelletterad och lagrad kyck-
linggödsel ligger i intervallen 20-27 % för sallat och 15-34 % för vitkål.
Utnyttjandegraden är lägre vid hög giva av gödselmedlen utom vid odling
av vitkål, där utnyttjandegraden av kväve i kycklinggödsel steg med stigande
giva av gödselmedlen.

• Ingen andraårseffekt av kycklinggödsel kunde fastställas vid odling av korn
efter sallat eftersom ingen signifikant skillnad i avkastning erhölls mellan
försöksled utan gödsling och med kycklinggödsel.
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Bilaga 1
Fältplaner

Siffrorna i figuren avser försöksrutornas bredd. Samtliga rutor var 10 m långa.



Bilaga 2

Placering av rutor för ammoniakmätning och odling vid
spridning av kycklinggödsel till sallat

3 m 3 m

Ammoniak- Odling
mätning

(Ingen Harvas 4 h
nedharvning) efter

spridning

Skiss av parcell med med spridning av lagrad kycklinggödsel.

2 m 3m 3 m

Ammoniak- Odling
mätning

(Ingen (Harvas 4 h
nedharvning) efter spridning)

Skiss av en parcell med spridning av pelletterad kycklinggödsel.

20 m
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Körspår

10 mKörspår



Bilaga 3

Väderförhållanden under tiden för mätning av
ammoniakavgång
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Hantering av kycklinggödsel. Sammanställning av enkät till uppfödare

LAGER SPRIDNING

Antal 
djurplatser

Antal 
grupper/år

Leverera
d vikt per 

år, ton Strömedel
Årsförbruk-

ning

Gödsel-
produktion, 

ton/år
Utgödslings-

metod

Andel göd-
sel som 

förmedlas, 
%

Tidpunkt för 
förmedling Lagring

Spridning 
egen gård, 

tidpunkt och 
gröda

Gödselmängd 
per djurplats, 

kg/plats

Gödselmängd
/levererat 
vikt, kg/kg

Förbrukning 
av balad 

kutterspån, 
kg/plats

1a 97 000 5,5
Ingen 

uppgift Kutterspån 1 032 m3 930
Traktor med 

lastare 80
Efter varje 
omgång Platta

Hösten, 
höstraps 16,6 - -

2 96 000 7,25 1 039

Finhackad 
halm, 2,5 cm 

tjock bädd 28 800 kg 633 Hjullastare 100
Efter varje 
omgång

Betongplatta 
med kanter 

och dränering
Ingen egen 
spridning 6,6 0,6 -

3 90 000 6,5 900 Kutterspån
260 m3 

lös 420
Traktor med 

lastare ca 75
Efter varje 
omgång Platta

Främst 
hösten, vall 4,7 0,5 -

4 114 200 7
Ingen 

uppgift Kutterspån 200m3 lös 672
Liten traktor 
med lastare 100

Efter varje 
omgång Asfaltplatta

Ingen egen 
spridning 5,9 - -

5 180 000 5 2 000 Kutterspån 30 000 kg 1 200
Traktor med 

lastare 100
Efter varje 
omgång Saknas

Ingen egen 
spridning 6,7 0,6 0,2

6 42 000 6 200 Kutterspån 10 200 kg 180
Två lastar-
traktorer 100

Efter varje 
omgång

Asfaltsplatta i 
nödfall

Ingen egen 
spridning 4,3 0,9 0,2

7 65 000 5,5 715 Kutterspån 12 360 kg 550
Traktor med 

lastare 100

Direkt om 
det går; kan 
annars lagra 

Betonggrop 
med tak och 

väggar
Ej spridit 
sedan -84 8,5 0,8 0,2

8 429 000 7 5 015 Kutterspån
Ingen 

uppgift 3 860 Baklastare 100

Oftast 
dagen efter 
utgödsling

Betongplattor 
i anslutning till 

stallar
Ingen egen 
spridning 9.0 0,8 -

Medel 
gård 2-8 145 171 6.3 1 074 6,5 0,7 0,2

Gård nr

a Förutom kycklingar även värphöns och kalkoner. Uppgifterna avser alla djurslagen.

GÖDSEL BERÄKNINGARSTRÖMEDELDJURPRODUKTION
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