SNABB GÅRDSMETOD FÖR BEDÖMNING AV
NÄRINGSINNEHÅLLET I FLYTGÖDSEL
För att optimera användningen av flytgödsel är det viktigt att känna till näringsinnehållet. Det gör det möjligt att
fatta bra beslut om gödselgivor, anpassade till gårdens individuella förutsättningar. Flytgödselns näringsinnehåll
varierar kraftigt, inte bara mellan gårdar, utan även inom en enskild gård, t.ex. beroende på utfodring eller tillskott
av regnvatten, som kan variera mellan säsonger. Det finns ekonomiska och miljömässiga fördelar med att ta reda
på näringsinnehållet i flytgödseln, på ett snabbt och enkelt sätt, före spridning. Det finns ett antal tillvägagångssätt
för snabb analys på gården. Dessa mätningar förenklas av beräkningar, specifika för regionala förutsättningar
och/eller för den utrustning som används.

Bedömning av näringsinnehåll baserat på torrsubstanshalt
För ett givet prov, har det totala näringsinnehållet ett
starkt samband med flytgödselns torrsubstanshalt. En
enkel lättanvänd metod för att bestämma flytgödselns
torrsubstanshalt och, med approximation även, kväve(N), fosfor- (P) och kalium- (K) innehåll, har utvecklats
av CAFRE i Nordirland. Metoden är baserad på skillnaden i viskositet mellan flytgödsel med hög respektive
låg torrsubstanshalt. När flytgödsel hälls ut på en plan
yta, sprider sig den med låg torrsubstanshalt mera och
oregelbundet, än den med hög torrsubstanshalt. Den

uppmätta diametern av ett prov på 500 ml nötflyt, som
hälls ut på ett betonggolv, har visat sig ha ett starkt
samband med torrsubstanshalten. Genom att använda
ekvationer, utvecklade i Nordirland, kan innehållet av
N, P och K beräknas.
Mer information, och en kort, steg-för-steg video som
förklarar tillvägagångssättet finns här: www.cafre.
ac.uk/industry-support/knowledge-transfer/project/
slurry-management/

Bedömning av flytgödsel baserat på densitet
För densitetsmätningar behövs en hydrometer.
(Kostnad ca 12 Euro.) Ett representativt prov på
flytgödseln tas ut från brunnen eller spridartankvagnen
och hälls i en mätcylinder eller hink, och rörs om. En

hydrometer sätts dit, och densiteten (kg per liter) läses
av efter 5 minuters stabilisering. Näringsinnehållet kan
sedan uppskattas med hjälp av en serie beräkningar,
specifika för den använda utrustningen.

Källa: García et al., 2014, 18th Nitrogen Workshop

Bedömning av flytgödselinnehåll baserat på konduktivitet
För att mäta konduktivitet kan man använda en
konduktometer (kostnad 100-125 Euro), eller en
portabel konduktometer för laboratorier (kostnad ca
750 Euro). Ett representativt prov på flytgödseln tas
ut och späds till 1:10 mätt på volym, med destillerat
vatten i en mätcylinder. Den elektriska konduktiviteten
(uttryckt som micro Siemens per centimeter, mS/cm)
mäts med en konduktometer direkt i den utspädda
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flytgödseln. En portabel eller fickkonduktometer med
automatisk temperaturkompensation rekommenderas.
Den bör täcka mätområdet 0- 3000 μS/cm och bör vara
utrustad med en titanelektrod lämplig för smutsiga och
viskösa prov, eller en elektrod gjord av ett material som
tål flytgödselns korrosiva ämnen (exempelvis grafit).
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Kombination av konduktivitets- och
densitetsmätningar

Den mest korrekta bedömningen av
näringssammansättningen får man med en
kombination av konduktivitets- och densitetsmätningar.
Det förbättrar signifikant bedömningen av innehållet
av N, P och K jämfört med enskilda mätningar.

Ett exempel på beräkningar utvecklade för Galicisk
flytgödsel finns här.

Källa: García et al., 2015, Afriga 115

EN LANTBRUKARES ERFARENHETER
Luis Uzal, Ventura Farm, bor i Frades i Galicien i
nordvästra Spanien. Han mjölkar 105 kor, och odlar
70 ha fodergrödor. Han har två flytgödselbehållare
med en total kapacitet på 1063 m3. Han menar att
det är mycket viktigt att använda flytgödseln som
en resurs för att förbättra gårdens ekonomiska och
miljömässiga resultat: “På det här sättet sprider jag
flytgödselns näring efter grödans behov. Jag ökar
skörden och reducerar kostnaderna för foder och
mineralgödsel”.
Användningen av gårdsmetoden ger honom en
snabb bedömning av näringsinnehållet, i realtid,
utan att han behöver vänta på svar från en laboratorieanalys. Han har dock ett förslag till ytterligare
utveckling: “Idealiskt vore att ha en sensor i behållaren eller tankvagnen, som kunde ge mig dessa
snabba gårdsmätningar direkt”.

KONTAKTER
María Isabel García Pomar
maria.isabel.garcia.pomar@xunta.gal
www.ciam.gal

Resurseffektivitet

EURODAIRY.EU

