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STALLGODSEL - VÄXTNÄRINGSBALANS 

* Samnordiska försök, NKJ-55, med flytgödsel som enda 
växtnäringskälla har pågått i fyra å r  i Danmark, Finland 
och Sverige. 

* Försöken redovisas som samprojekt r,ilket innebar att 
Danmark redovisar verkan av olike spridningssatt och 
tider, Finland skördar och kväveutnyttjande och Sverige 
vaxtnaringsbalans och jordar i alla tre försöken. 

* I detta arbete redovisas endast vaxtnaringsbalansen för 
tre års odling. 

* Flytgödsel från slaktsvin och nötkreatur har tillförts i 
växtföljder anpassade till dessa djurslag. 

* I försöken ytsprids flytgödsel nara marken med exakt- 
spridare. 

* Fosfor och kalium i flytgödsel har samma verkan som i 
handelsgödsel. 

* På en mjölkkogård räcker fosfor och kalium i flytgödseln 
för vallodlingen. 

* På en slaktssvinsgård med tio svinplatser per hektar 
räcker fosfor och kalium i flytgödseln för spannmålsod- 
lingen. 

* Kväve avgår som ammoniak under all stallgödselhantering 
och måste kompletteras. 

* Ammoniumkvave i flytgödsel är lika effektivt som han- 
delsgödselkvave till korn men bara hälften så effektivt 
till vall. 



BAKGRUND 

Det finns ett starkt behov av långtid~försök för att kunna 
studera spridningsteknik för stallg5dse1, upptagning av 
växtnäring och växtnaringsbalans. N3ggranna analyser av 
tillförd stallgödsel och analys av växtmaterial och mark 
kan bara utföras i ett system där tidigare odlingsåtgarder 
finns registrerade. 

1983 tillsattes en arbetsgrupp av NJF (Nordisk Jordbruks- 
forskares Förening) för att studera hur stora stallgödsel- 
givor kan utnyttjas inom vaxtodlingen. De största proble- 
men finns pä gärdar med intensiv husdjursdrift och hante- 
ringssystemet pä dessa gårdar ar huvudsakligen flytgödsel. 
Arbetsgruppen fick i uppgift att studera vaxtodlingssystem 
för slaktsvinsuppfödning och mjölkproduktion. Projektet ar 
upplagt med sex vaxtodlingssystem och började 1984. Mate- 
rial, metoder och tvä års resultat finns redovisade tidi- 
gare (9, 16, 19, 20, 22). 

Det Nordiska projektet fick i uppdrag att studera: 

1. Möjligheten för att bedriva en barkraftig vaxtodling 
med endast flytgödsel som vaxtnaringskalla. 

2. Högsta ärliga flytgödselmängd utan negativ effekt på 
skördens storlek, kvalitet och den omgivande miljön. 

3. Vaxtnaringseffekt av flytgödsel i jämförelse med han- 
delsgödsel. 

4. Jämförelse mellan nedmyllad och ytspridd flytgödsel. 

5. Jämförelse mellan höstspridd och vårspridd flytgödsel. 

6. Effekt pä markens näringstillstånd, näringsbalans och 
humushalt på längre sikt. 

7. Lämplig vaxtodling för intensiv animalieproduktion. 

Projektet syftar till ett effektivare utnyttjande av flyt- 
gödsel i växtproduktionen, vilket ar grunden för en god 
resurshushållning och en bra miljö. 



KVAVE, FOSFOR OCH KALIUM I FÄRSK TRÄCK OCH URIN 

Det är viktigt att basera rekommendationer för växtna- 
ringstillförsel med stallgödsel och handelsgödsel efter 
grödornas behov och vaxtnaringsinnehåll i tillförda göd- 
selmedel. Markens Innehåll av växtnäring, växternas upp- 
tagning och behov samt handelsgödselns innehåll av växtna- 
ring är kända eller kan bestämmas, Riktvärden för stall- 
gödselns vaxtnaringsinnehåll baserar sig på ett medeltal 
av ett antal analyser. Variationen i växtnäringsinnehåll i 
stallgödsel är stor mellan gårdar och aven på gården under 
och mellan åren, 

Om man istället bestämmer växtnazingen i fodret och drar 
ifrån växtnaringen i produkter, mjölk! kött och ägg, fär 
man ett bättre mått pä återstående mängd växtnäring, som 
då finns i stallgödseln, an genom analys av stallgödseln. 
Välunderbyggda värden för växtnäringsinnehållet i foder 
och produkter finns tiligängliga genom analyser. Tabell i 
( 4 )  är ett exempel som visar hur mycket fosfor (P), kalium 
(KB och magnesium (Mg) som finns i färsk träck och urin 
från en mjölkko under ett är vid en bestämd produktion av 
mjölk och en normal foderstat. Fosfor och kalium, som 
tillförs med vailfodret till en mjölkko, motsvarar i stort 
sett stallgödselns innehåll av dessa ämnen. Aterförs all 
stallgödsel från mjölkkorna till vallen finns dar inget 
ytterligare behov av P och K. Variationen i växtnaringsin- 
nehåll i stallgödseln jämnar ut sig mellan ären om m a n  
fördelar gödseln jämnt över gårdens skiften. 

Kvave (N) förloras hela vägen under hanteringen från dju- 
ret till vaxten och måste kompletteras. 



TaSell 1. Ungefärligt innehåll av fosfsr (P), kalium (K) 
och magnesium (Mg) i foder till mjölkko samt i 
mjölk. Produktion 7000 kg 4-2rocentig mjölk per 
är (4) 

Table 1. Phosphoms, potassium and ma~ynesiuni in fodder, 
mink and manure from a dairy cow producing 7000 
kg of milk per year (4) 

Kg per ko och är 
Kg per cow par year 

Foder/FoaZder: 
Kraftfoder och mineral 
Concentrates and minerals 1 O 16 5 
Grovfoder/Roughage 1 O 70" 6 

Minus: Mjölk/MiPk 7 11 1 
Rest: Gödsel/%&nure 13-17 7 5 9 

* 2,0% K i vallfodrets torrsubstans/2.8% K in roughage, 
dry mattar (DM) 

Mängderna av växtnäring i färsk track och urin (tabell 2) 
varierar beroende av bl a kornas storlek, produktionsniva 
och vallfodrets innehåll av fosfor och kalium. Kaliumhal- 
ten, i procent av torrsubstansen, i vallfoder varierar 
mellan 1,5 procent och 5 procent i gräs och klöver-gräs. 
Fosfor överutfodras ofta av olika anledningar och ger då 
högre mängder fosfor i gödseln. Kväveinnehallet i vallfod- 
ret varierar med kvävegödslingen till gräs och andelen 
klöver i klövergräsvallar. 10 slaktsvinsplatser producerar 
arligen 25 slaktsvin och ger i track och urin 80 kg kväve 
(N), 20 kg fosfor och 26 kg kalium per år (tabell 3). 
Variationer i växtnärinqsmangd och innehåll i färsk träck 
och urin uppstar bl a pga storleken på slaktsvinen vid 
slakt och avvikande utfodring. 



Tabell 2. Innehåll av kvave (N), fosfor (P) och kalium ( K )  
i färsk träck och urin från mjölkko (550 kg 
levande vidkt och en produktion av 6500 kg mjölk) 
(4, 17, 18, 21, 25) 

Table 2. Nitrogen, phosphorus and potassium in fresh 
faeces and urine f ~ o m  a dairy cow (550 kg live 
weight) producing 6500 kg of milk per year (4 ,  
17, 18, 21, 25) 

Kg växtnäring per år 
Kg of plant nutrients per year 

Variation 

* 2 ,5% kalium i torrsubstansen i vallfodret/2.5% K in 
roughage, DM 

Tabell 3. Växtnäring i track och urin per slaktsvinsplats 
(2,5 slaktsvin) per år. Från 25-105 kg levande 
vikt (4, 17, 21, 25) 

Table 3. Plant nutrients in fsesh faeces and usine from 
fattening pkgs, 25-105 kg Bive wePgh$, 2.5 
pigs/place/year 64, 17, 21, 25) 

Kg vaxtnäring/år o slaktsvinsplats 
Kg of plant nukrlents per yeaa 

Variation 
-- 

* O ,5% P i fodret/0,5% P iw iaed 
** ökar vid utfodring med vassle/'Incsoases when whoy Ped 



ORGANISKT BUNDET KVAVE I FLYTGODSEL 

Flytgödsel innehåller förutom ammoniurkvave även organiskt 
bundet kvave, som mineraliseras nar markens fuktighet och 
temperatur är lämplig. Goda mineraliseringsbetingelser 
råder bl a på hösten. Grödorna har sin största kvaveupp- 
tagning i maj, juni och början av ju.i och grödorna har 
sin lägsta kvaveupptagning när min1:raliseringen är stor 
under hösten. Finns det inte något lättnedbrytbart orga- 
niskt material, skörderester etc, som fastlägger kvave kan 
nitratkväve lakas ut. Detta ar en risk som måste beaktas 
särskilt vid slaktsvinsuppfödning. 

MATEXIAL OCH METODER 

Tre långtidsförsök bedrivs i samarbete mellan Askov För- 
söksstation i Danmark (Dk), Jordbrukets Forskningscenter i 
Jokioinen, Finland (SF) och Sveriges Lantbruksuniversitet, 
Uppsala (S). Projektet omfattar två typer av animaliepro- 
duktion - intensiv slaktsvinsproduktion och intensiv 
mjölkproduktion. 

Växtföljder 

Slaktsvinsproduktion: 

Monokultur i korn. 

Mjölkproduktion: 

Här studeras två olika växtföljder. I Danmark odlar man 
korn med insådd, gräsvall och foderbetor. I Finland och i 
Sverige odlas korn med insådd följt av klöver-gräsvall i 
två år. Alla grödor odlas varje år. 

Försöksutförande 

Behandlingarna är i båda växtföljderna ett helt obehandlat 
led, höstspridd flytgödsel, spridning på våren i samband 
med vårbruk samt efter första och andra (Danmark) skörd på 
vallen. Flytgödsel ytsprids och myllas. Gödslingen sker 
under våren på tre nivåer med samma mängder växtnäring i 
flytgödsel och handelsgödsel. Flytgödselgivorna baseras på 
årlig stallgödselproduktion från 1, 2 och 4 djurenheter 
per hektar. En djurenhet definieras som en mjölkkoplats 
eller 10 slaktsvinsplatser, som årligen producerar 25 
slaktsvin. Flytgödselmangderna per hektar bestäms av ammo- 
niumkväveinnehållei i flytgödseln. Med antagandet att en 



djurenhet producerar 50 kg ammoniumkvave per år, blir hek- 
targivorna av ammoniumkväve i flytgödsel 50, 100 och 200 
kg ammoniumkvave per hektar årligen. Handelsgödselgivorna 
anpassas till innehållet av växtnäring i flytgödseln, så 
att flytgödselled och handelsgödselled får samma mängder 
av lättlösligt kvave, fosfor och kalium. Handelsgödsel som 
används i försöken är kalkammonsalpeter, superfosfat och 
kaliumklorid. Vårsådda grödor gödslas med handelsgödsel 
och flytgödsel före och i anslutning till sådden. Flytgöd- 
sel myllas ned 10-15 cm i marken med ett billavstånd av 50 
cm i Danmark och Finland samt 40 cm i Sverige. Flytgödsel 
ytsprids med myllningsaggregatet upplyft 10-20 cm över 
marken. Flytgödselprov tas ur varje lass. Ammoniumkväve 
analyseras i omedelbar anslutning till spridningen med 
snabbanalys enligt "Agrosmetoden" (10) och utgör underlag 
för utspridd mangd flytgödsel i ton per hektar, I Danmark 
och Sverige sprids flytgödsel med en exaktspridare till- 
verkad av Jordbrukstekniska Instit~tet (JTI) och i Finland 
med en konventionell spridare med myllningsaggregat. Flyt- 
gödsel spreds första gången på våren 1985. Markdata redo- 
visas i tabell 4. 

Tabell 4. Analys av matjorden ned till 20 cm djup i 
försöken. P och K anges i mg per 100 g lufttorr 
jord 

Table 4. Analysis of soils, 0-20 @nrn depth, from 
experimental sltes. P- and R-values In mg par 
100 g air dried soil 

~1s; ts  Jordart Org, c pB(H2OJ  

S i Q e  Fextrnre ( %  1 P-WE* K-AL* 

Uppsala mo LL 3,O G r 3  8 3 
silty elag loam 

* Egnér et al (3) 



RESULTAT OCH DISKUSSION 

Vaxtnaringsinnehållet i flytgödsel som använts i försöken 
redovisas i tabell 5, Variationen i torrsubstanshalt och 
vaxtnaringsinnehåll ar stor mellan gårlarna, men också på 
garden under året och mellan åren. Medelvärden för ammo- 
niumkväve i flytgödsel från svin och m'ölkkor ar respekti- 
ve 0,30% och 0,18%. För att uppnå gödslingsnivåerna 50, 
l00 och 200 kg ammoniumkvave per hektar behöver man till- 
föra 17, 33 och 67 ton svinflytgödsel och 28, 56 och 111 
ton nötflytgödsel per hektar. 

Tabell 5. Torrsubstanshalt (Ts) och vaxtnaringsinnehåll i 
flytgödsel, som tillförts försöken. Värdena 
angivna i procent av våt vikt 

Table 5. Dry matter, DM, and nutrient content in cattle 
and pig slurries used in the experiments. Percent 
of fresh weight 

Ts 
DM Total N Am-N P K 
% % % % % 

Nöt/ Cattle Medeltal 
Mean 4 p 8 O ,31 0 ,l8 0,06 0,26 

Variation 
Range 1,7-9,7 0.10-0,96 0,06-0,31 0,02-0,13 0,13-0,40 

Svin/ Pig 
Medel tal 
Mean 4,6 O ,44 O ,30 O ,l1 O ,26 

Variation 
?ange 1,5-8,5 0,28-0,55 0,25-0,37 0,03-0,17 0,17-0,34 

Svinflytgödsel innehåller mer ammoniumkvave an nötflytgöd- 
sel. i svinflytgödsel förhaller sig fosfor till kalium som 
1:2 och nötflytgödsel ar förhållandet 1:4 (se aven tabell 
1, 2 o 3). Det ar naturligt att det ar mer kalium an fos- 
for i nötgödsel då mjölkkorna huvudsakligen baserar sitt 
foderintag på vall, som har högre halt av kalium an fos- 
for, 



Skördar 

Kvaveeffekt 

I växtföljden med svinflytg5dse1, korn efter korn, fick 
man ungefar lika stora skördar med flytgödsel som med han- 
delsgödsel. Kvaveinn~>hållet i kärnan var emellertid lägre, 
nar man gödslat med flytgödsel (22). Kvaveeffekten av 
ammoniumkvave i flytgödsel och i lösligt kväve i handels- 
gödsel matt som skördeökning av amnioniumkvave i flytgödsel 
dividerat med skördeökning för kvave i handelsgödsel var i 
medeltal 106% på Askov, 9 3 %  på Jokioinon och 101% i Upp- 
sala. I medeltal var kvaveeffekten av ammoniumkvave i 
flytgödsel lika med 1CO procenr av kvaveeffekten i han- 
delsgödsel i alla försöken. 

I växtföljden med nötflytgödsel till korn med insådd, vall 
I och vall II i Finland och i Sveriqe och till korn med 
insådd, gräsvall ett år och foderbetor i Danmark, har inte 
kvaveeffekten av ammoniumkvava i flytgödse? varit l i ~ a  hög 
som i svinalternativet. I medeltal var kvaveeffekten av 
ammoniumkväve i n5tflytgödsel till korn med insådd 68% och 
till förstaårsoch andraårsvall respektive 60% och 67% av 
kvaveeffekten av handelsgödselkvave. Det ar emellertid 
stora varitioner mellan åren och försöksplatserna. P& 
Askov var kvaveeffekten av ammoniumkvave i nötflytgödsel 
till korn med insådd 90%, till gräsvall 7 4 %  och till 
foderbetor 116%- På Jokioinen var kvaveeffekten av ammo- 
niumkvave i nöt£ lytgödsel tili korn med insådd 5 6 % ,  t i l l  
förstaårs blandvall 37% och t.ill andraårs blandvali 568, 1 
Sverige var motsvarande effekter 37% till kcrri med insådd, 
58% till förstaårs blandvall oci; -cili andräårs blandvall 
fick man överhuvudtaget ingen effekt av kvav?, varken fran 
flytgödsel eller handelsgödsel. Skördarna i Finland och 
Sverige i nötkreatursväxtfölden var i medeltal 60-70% av 
skördarna med handelsgödsel och något högre i Danmark, 



Nedmyllning och ytspridning av flytgödsel 

Efter ytsprj.dning före nedbrukning kan förluster av kväve 
genom am,r,criiakavgång bli mycket stora. Amerikanska försök 
visar att halften av amoniumkväveinnehållet kan avgå efter 
2 till 4 daaar, när flytgödsel sprids på öppen mark ( 5 ) .  
Holländska försök visar att spridning på vall kan innebära 
förluster på 28% av tillfört ammoniumkväve på våren och 
40% mer vid höstspridning ( 7 ) .  Ammoniakavgången regleras 
av temperatur ( 5 j ,  vindstyrka, jordens och gödselns pH och 
tillförd mängd stallgödsel. Nedmyllning reducerar ammo- 
niakförlusterna i danska försök med 17-18% (14), matt som 
skördeökning. 

Nedmyllning med myllningsaggregat ar en dyrbar metod. 
Myllningsaggregaten ar dyra och dragkraftsbehovet är avse- 
värt större än vid ytspridning av flytgödsel. 

Tabell 6. Skördeökning av flytgödsel, nedmyllad med 
aggregat, jämfört med ytspridd fytgödsel i 
försöken. Resultat från nivån l N = l00 N kg per 
hektar 

Table 6. Y i e l d  inerease floan injected skurry In percent of 
surface sgread slurry. Resulks from 1 N Beve% = 
100 N kg/ha 

Korn Korn Foder- Gras Vall I Vall II 
insådd beta 

Bariey Bapleaq Fo(ed@~- Grass e ~ e y  11 
beek 

o 
6 % % % % % 

Svin Mjölkkor 
P i g  D a f  rg 
farning EarawLng 

Forsoken i alla tre landerna uppvisar varierande effekt av 
myllning jamf0rt med ytspridnFng av flytgödsel p3 sksrdar- 

15 



na (tabell 6). Overgripande kan sagas att nedmyllning av 
flytgödsel ger bättre skörderesultat an ytspridning av 
flytgödsel med några få, men mycket viktiga undantag. På 
såväl Askov som Jokioinen visar korn med insådd de högsta 
skördeökningen av nedmyllning jämfört med ytspridning. På 
Jokioinen uppvisar nedmyllningen störst skördeökning i 
korn i monokultur i svinväxtföljden. I Uppsala var vins- 
terna med en nedmyllning av flytgödsel på det hela taget 
obefintliga med inga eller negativa skördeeffekter i korn 
och blandvall. Vallsvålen skadades av billarna och grödan 
uppvisade brännskader av flytgödseln (23). Största skador- 
na uppstod i förstaårs klöver-gräsvall i Sverige. 

VÄXTNÄRINGSBALANS 

Pågående långtidsförsök på Askov i Danmark har visat att 
växternas upptagning av kvave, fosfor och kalium är lika 
stor oavsett om växtnåring tillförs med stallgödsel eller 
handelsgödsel (6, 13). Resultaten som redovisas i tabel- 
lerna 7-9, dar flytgödsel och handelsgödsel spridits på 
våren, visar också att upptagningen av växtnäring med grö- 
dorna i försöken i stort ar lika stor oavsett om de göds- 
lats med flytgödsel eller handelsgödsel. Vaxtnaringsbalans 
ar har definierat som tillförsel av växtnäring med orga- 
niska och oorganiska gödselmedel minus bortförsel av vax- 
tnaring med grödan. 

Monokultur av korn, svinväxtföljd. 

I tabell 7 redovisas endast upptagning i kornkärna efter- 
som halmen inte bortförts från fältet. Upptagning i grödan 
av fosfor och kalium ar densamma från tillförd handelsgöd- 
sel och flytgödsel på gödslingsnivåerna 0,5 N och l N (1 N 
är lika med gödsel från två djurenheter per hektar). 
Balans mellan tillförd och bortförd fosfor och kalium ar 
positiv redan med en djurenhet per hektar i Danmark och 
Sverige men inte i Finland. Fiytgödseln i Finland innehöll 
mindre fosfor an i Danmark och Sverige. Orsaken kan vara 
otillräcklig omrörning eller avvikande utfodringsnormer. 
Bortförd och tillförd fosfor balanserar varandra redan med 
en tillförsel av flytgödsel från en djurenhet, 10 slakt- 
svinsplatser per hektar, med undantag för Finland. Kalium 
överstiger bortförseln i alla tre länderna. Kvaveupptag i 
kornkärnan ar lika stort oavsett spridningssatt och oav- 
sett om man gödslat med flytgödsel eller handelsgödsel. 



Tabell 7. Tillförsel - bortförsel = balans under tre år av 
kvave, fosfor och kalium i kornkärna, 1985-87, i 
försöken i Danmark, Finland och Sverige. 1 N = 3 
x 100 = 300 N kg per hektar. All gödsling har 
skett på våren 

Table 7 .  Three years uptake and balance in barley, grain, 
of nikrogen, phosphotus and potassium, 1985-87, 
in Demark, Finland and Sweden. Pig farning. f E 
= 3 x 100 = 300 M kg per hectare. All applica- 
tions %n sprgng 

UpptagnEng och balans per ha under tre Sr 
Budget in kg per hestare In 3 years 

Nedmyllad flytg. Ytspridd flytg. Handelsgödsel 
Slurry inje&& Clurq SUP~~PC@- e0XlmerCial 

N-niva sp~ead fertiliner 
M-level Dk SF S Dk S F  S Dk SF S 

Vaxttillgangligt kvave/Hikrogen, avaiBaPsPa 

0,5 Till. 146 
Upp. 153 
Bal, - 7 

1 Till. 292 300 300 292 300 300 300 300 300 
Upp. 496 190 253 173 149 215 212 164 201 
Bal, 96 110 57 119 151 95 88 136 99 

Fosfor/ B ~ O S ~ ~ O E G S  
0,s Till, 67 27 69 51 27 69 

Upp. 36 38 37 32 43 39 
Bal, 31 -11 32 19 -16 30 

1 Till. f35 55 135 f35 55 135 P02 55 H35 
Upp. 42 64 $ 4  39 51 42 42 58 38 
Bal, 93 -6 91 9 6 4 93 60 -3 97 

0,5 Till. f68 
Upp. 52 
Bal, 146 

L Till. 235 355 317 235 355 317 240 355 317 
Upp. 59 69 54 55 51 48 5 7  5 8  47 
Bal. 176 294 263 1 8 0  304 269 483 297 270 



Nötkreatursväxtföljd. 

I Finland och Sverige odlas samma grödor i nötkreaturs- 
växttföljden och en jämförelse av upptagning och balans av 
kvave, fosfor och kalium visas i tabell 8. Lika stora 
mängder fosfor och kalium har tagits upp av grödorna oav- 
sett om det tillförts med handelsgödsel eller flytgödsel. 
Balans råder mellan tillförsel och bortförsel av fosfor, 
när flytgödsel från mellan en och två mjölkkor per hektar 
tillförs. Med flytgödsel fran två mjölkkor tillfErs i Fin- 
land ett överskott av kalium, drygt 90 kg per hektar och 
år. I svenska försöken räcker däremot inte tillförseln av 
kalium vid samma djurantal per hektar. Men jorden, lättle- 
ra, kan genom vittring leverera det underskott på drygt 80 
kg per hektar och år som behövs. 

Grödornas upptagning av kvave är inte lika överenstammande 
på olika södslinqsnivåer, som upptagningen av fosfor och 
kalium. En förklaring kan vara att kväve levereras både 
från flytgödsel och klöver. Klöverandelen i vallen varie- 
rar med kvävegödslingen till vallen och appliceringsmeto- 
den för flytgödsel. Nedmyllning med aggregat skadar vall- 
svålen och minskar klöverandelen i vallen (22) . 
Det danska försöket med gräsvall och foderbetor i stallet 
för klöver-gräsvall, ger liknande resultat med avseende på 
upptagningen av fosfor och kalium, som försöken i Finland 
och Sverige. Flytgödsel från en till två mjölkkor per hek- 
tar förser grödorna med tillräckliga mängder fosfor och 
kalium. Kväve tillförs inte i tillräcklig omfattning till 
grödorna med flytgödsel. Förluster hela vägen från djuret 
till marken innebär att kvavekomplettering ar nödvändig- 



Tabell 8. Tillförsel - bortförsel = balans av kvave, fosfor 
och kalium i korn med insådd, kärna och halm, och 
två års klöver-gräsvall i Finland och Sverige 
åren 1985-87. Medeltal för nötkreatursvaxtfölj~ 
under tre år. 1 N = 3 x 100 = 300 N kg/ha 

Table 8. Balance and uptake of nitrogen, phosphorus and 
potassim i n  barley, grain and straw, and two 
years of clover-grass i n  Finland and Sweden, 
1985-87. Average of three years. D a i q  farming. 
1 M = 3 x f00 = 300 N kg/ha 

Upptagning under tre ar i kg per hektar 
Budget in kg per Beckare en 3 years 

Flytg. nedmyllad Flytg, ytspridd Handelsgödsel 
Saurty iwjected S l u r r y  surface- ConmiercHaL 

spread f e r t i l i z e r  
N-niva 
N - I ~ V ~ X  SF i; s P S S P S 

0,5 Till. 
UPP - 
Bal. 

L Till. 312 307 312 308 300 300 
Upp, 332 4 6 7 299 495 347 4 5 O 
Bal, -20 -160 13 -187 -47 -150 

0,s Till. 
UPP a 
Eal. 

9 Till. 7'1 100 71 10% 7 f f O0 
Upp. 48 6 1 4 6 7 6 5 3 7 f 
Bal, 23 3 9 2 5 2 5 E 8 2 9 

I Till, 638 2 3 3 6 3 9 233 6 3 9 233 
Upp. 437 4 O 6 366; 492 4 5 3 443 
Bal, 201 -133 279 -259 E8 6 -210 



Tabell 9 .  Tillförsel - bortförsel = balans för kvave, 
fosfor och kalium i korn med insådd, gräsvall och 
foderbetor i Danmark under tre år, 1985-87.  
Medeltal av nötkreatursväxtföljden. 
l N = 3 x 100 = 300 N kg/ha 

Table 9. Balance and uptaka of ni t rogen,  phospborus and 
p o t a s s i m  i n  bar ley,  g r a in  and s%raw, g ra s s  and 
fodder beet i n  Demark, 9985-87. Average of khree 
crop-rotat ions.  Dairy fanning. 
1 N = 3 x 100 = 308 PT kg/ha 

Upptagning i kg per hektar under tre år 
Budget i n  kg p e r  hec ta re  i n  3 years  

Flytg. nedmyllad Flytg. ytspridd Handelsg. 
N-nivå Slu r ry  i n j e e t e d  aBblrxy' surface-  Commercia1 
H-level spread f e r t i l a z e r  

Växttillgängligt kväve/Nitrogen, ava i l ab l e  

0,5 Tillfört 145 15 O 
Upptagn. 224 2 5 O 
Balans -79 -100 

4 Tillfört 289 289 
Upptagn, 321 2 5 5 
Balans -32 3 4 

0,5 Tillfört 5 1 
Upptagn. 4 6 
Balans 5 

4 Tillfört 101 1 0 2 
Upptagn. 5 8 5 1 
Balans 4 3 5 1 

0,5 Tillfört 2 6 O 
Upptagn. 3 3 6 
Balans - 7 6 

1 Tillfört 5 19 549 
Upptagn. 4 7 O 4 3 3 
Balans 4 9 116 



SLUTSATSER 

Stallgödsel utgör en väsentlig växtnäringsresurs på djur- 
gårdar, men kan genom dålig hushållning utgöra en miljöfa- 
ra. Stallgödselns varde är beroende av hur val den utnytt- 
jas i växtodlingen. 

Flytgödsel innehåller både lättillgängligt ammoniumkväve 
och organiskt bundet kvave som blir långsamt växttillgang- 
ligt. Ammoniumkväve går lätt förlorat under gödselhan- 
teringen. Det kan avgå som ammoniak till luften under han- 
teringen innan det brukats ner i marken. Ammoniumkvave kan 
också omvandlas till nitrat i marken och lakas ut eller 
denitrifieras j 1, 2, 8, 13, 2 3 ) .  Ammoniumkvave 2s det 
växtnaringsamne, som ger störst skördeökning ax vaxtnz- 
ringsamnena (L1, 12, 15). Gödselhantering som begränsar 
kvSveförluster ger b&de god miljö och god resurshush3ll- 
ning p& gården. 

Ser man markbördigheten i ett langre tidsperspektiv s5 ar 
nedbrytningen av organiskt bundet kväve liksom balansen 
mellan tillförd och bortförd växtnäring viktig, Långtids- 
försöken i Danmark, Finland ocn Sverige utgör en valdefi- 
nierad bas för studier av kvävets omsättning i marken och 
utgör grunden för studier av växtnäringsbalansen. Försaken 
visar att flytgödsel från 10 slaktsvinsplatser, som produ- 
cerar 25 årssvin, kan förse korngrödan i forsöken med 
tillräckliga mängder av fosfor och kalium. Kvave behöver 
tillföras med handelsgödsel, motsvarande 20-SO% av kvave- 
behovet, för att proteinhalten i kärnan skall bli lika h6q 
som i odlingssystem med bara handelsgGdsel, 

I växtföljder med grovfoderproduktion och mjölkproduktion 
tillförs med flytgödsel från mjölkkorna tillräckligt med 
fosfor och kalium. Kväve från flytgödsel utnyttjas dåligt 
av vallarna och måste kompletteras. 

Variations in plant nutrient content In animal waste, on 
the farm during the year as well as between farms, are 
considerable. Averages of analyses of plant nutrient con- 
tent in animal waste are used today, but these values 
mostly underestimate contents and cause nitrate-leaching 
and an excessive buildup of phosphorus in soils. Nutrients 
in animal feedstuffs, which are well defined, minus nut- 
rients in animal products such as milk, meat and eggs mul- 
tiplied with the number of animal places and intensity 
offer a betrer estimzte of t?e amount of plant nutrients 
availabbe for plant pro8uetisn on the farm, 



A study of farming systems, dairy and hog-raising, is in 
its fourth year in Denmark, Finland and Sweden. The expe- 
riments show that by balancing the number of animals with 
plant production, phosphorus and potassium balance and 
nitrogen lost as ammonia has to be added. 

Animal manure represents a large plant nutrient resource 
and at the same time a potential risk of environmental 
pollution. Manure value depends largely on the degree of 
utilization in crop production. Slurry contains both 
available and slow-acting organic nutrients. Among the 
various constituents in slurry, particular attention must 
be paid to ammonia-N. it is exposed to risks of being lost 
through volatilization as gaseous ammonia, by denitrifica- 
tion and leaching after nitrification(7, 2, 8, 15, 23). 
Inorganic nitrogen has the dominating yield increasing 
effect among plant nutrients (11, 12, 15)- Good slurry 
management is consequently the same as effective utiliza- 
tion of ammonla-;litrogen. 

Mineralization of organic nitrogen and the balance between 
supplied and removed nutrients important for soil ferti- 
lity. These long-term experiments were started to provide 
ample we11 defined conditions for studies of e. g. nitri- 
fication and nutrient balance. The experiments show that 
nutrients supplied with slurry from 10 pig places per hec- 
tare will provide nitrogen, phosphorus and potassium for 
good crop management in pig farming systems. To provide 
for ample protein-production in grain, part of the nitro- 
gen dressing, 20-30%, should be furnished by inorganic 
fertilizers. 

In dairy farming systems ample provisions of phosphorus 
and potassium is supplied by slurry from one to two cows 
per hectare. Fertilizer nitrogen must be provided to cover 
poor effects of slurry nitrogen in systems with undersown 
barley, clovergrass, grass and fodder-beet production. 
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