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0konomii at
slangeudlægge
forsuret gylle
Forsuring af gylle in-
den slangeudlægning
kan være et godt alter-
nativ til nedfældning i
fodergræs og slange ud-
lægning i vinterhvede.

ra Beregninger fra Viden-
~ centret for Landbrug
indikerer, at forsuring af gylle
umiddelbart inden slange-
udlægning kan være konkur-
rencedygtigt med både ned-
fældning i fodergræs og
slangeudlægning i vinterhve-
de.

Beregningerne er relevante,
fordi Miljøstyrelsen forment-
lig er på trapperne med en
ændring afhusdyrgødnings-
bekendtgørelsen, så slange-
udlægning af forsuret gylle

ligestilles med nedfældning
af ubehandlet gylle.

- Såvel forsuring af gylle i
staldanlægget (NH4+ fra In-
farm) som forsuring på gyl-
levagnen umiddelbart inden
slangeudlægning (SyreN fra
Biocover) forventes at blive
omfattet af tilladelsen, vurde-
rerVidencentret for Landbrug
på landbrugsinfo.dk.

Centret har derfor gennem-
ført modelberegninger til
sammenligning af slangeud-
lægning af forsuret svinegylle
med slangeudlægning af rå-
gylle i vinterhvede samt slan-
geudlægning afforsuret kvæg-
gylle (24m) med.ned~ældning
afrågylle islætgræs (12m).

Forudsætninger
I beregningerne er det forud-

sat, at udbyttet i vinterhvede
er lidt højere ved udlægning af
forsuret gylle i forhold til ud-
lægning af samme mængde
kvælstof i rågylle. Det viser
forsøg nemlig.

Med hensyn til kløvergræs
til slet er der undersøgelser,
der indikerer, at nedfældning
i græs kan medføre et udbyt-
tetab på op til 1.000 FE pr. ha
pr. år svarende til cirka 10pct.
Det skyldes ifølge videncen -
tre t primært nedfælderag-
gregaternes overskæring af
rødder og udløbere. I centrets
beregninger forudsættes to
nedfældninger pr. år.

Køreskader forårsaget af gyl-
levagnens hjul anslås at udgø-
re op til 30 pct. i hjulsporene.
Det betyder, at køreskaden ved
12meter kørespor kan være op

til 350 FE pr. ha, svarende til
knap 4 pct. afudbyttet.

Stordrift
Videncentret for Landbrug
forventer, at et forsurings-
anlæg fortrinsvis vil finde
købere blandt de_brugere,
der årligt udbringer store
mængder gylle, og dermed
er i stand til at levere forsu-
ringen til attraktive lave mer-
omkostninger.

- Beregningerne viser, at
merudbyttet i vinterhvede
som følge af bedre kvælstof-
udnyttelse, afhængigt afkorn-

prisen samt merprisen til ma-
skiner og arbejde til forsuring,
bør udgøre mindst 2-4 hkg for
at forsuring bliver et økono-
misk attraktivt alternativ til
slangeudlægning af rågylle.
Forsøg og beregninger viser,
at merudbyttet under normale
udbringningsforhold vilvære i
underkanten af dette interval.
I de fleste tilfælde vilforsuring
af gylle til vintersæd derfor
ikke være økonomisk attrak-
tivt, skriver videncentret.

gerne, at merudbyttet som
følge af reduceret køreskade,
afhængigt af prisen pr. FE
samt merprisen til maskiner
og arbejde til forsuring, skal
udgøre 500 til 1.000 Fe pr. ha
pr. år for at forsuring bliver
et økonomisk attraktivt al-
ternativ til nedfældning af
rågylle.

Der hører naturligvis en
række forudsætninger til be-
regningerne, som kan nær-
læses på landbrugsinfo.dk.

Merudbytte
I græs til slæt viser beregnin- mip

Sur gylle kontra rågyLle, vinterhvede

Udbytte vinterhvede

BruUQudhytte

Forsuring af gylle

45
Svovlsyre 2,25 kr, pr. liter

Sparet S-gødning

Kr. pr. ha -Q{):2,50 --2:D2,50

KL pr. ha o 45
I alt difference til
dækning af .ubejds- og
maskinomkostninger

1\r. pr. ha -32,50

Økonomi ved s/angeud/ægning af rågylle og forsuret gylle ved tre niveauer af merudbytte i vinterhve-
de. Kornprisen er i beregningen ansat ti/125 kr. pr. hkg. Ki/de: Videncentret for Landbrug.



Sur gylle kontra rågyLle, kløvergræs

Sparet S--gødning

I.alt rlIfferenee, til
,t!$kllio1J .afarbejrls- og
mliJskinemkootninger

-405 - 4'05
90 90

39- 285 543

Økonomi ved slangeudlægning af rågyLLeog forsuret gylle ved tre niveauer af udbyttetab ved nedfæLd-
ning isLætgræs. Grovfoderpris er ansat tiL 1,20 kr. pr. FE. KiLde:Videncentret for Landbrug.

mip

Svineproducenter kan give store tab i bankerne,a Mens situationen iløbet
~ af det seneste år har ret - .
tet sig for mælkeproducen -
terne og er blevet væsentligt
bedre for plante avlerne, så er
landbrugets problemer nu i
høj grad koncentreret i svine-
sektoren.

Her har stigende rente og
råvarepriser, stagnerende
salgspriser og dioxinskandale
iTyskland gjort udsigterne for
2011 endnu mere usikre, skri-
ver Økonomisk Ugebrev.

Ugebrevet bygger blandt an-
det sin artikel på Videncenter

for Svineproduktions seneste
prognose fra december, som
forudsiger, at det gennemsnit-
ligeresultat (efter finansposter
men før ejeren har trukket løn
til sig selv ud af bedriften) for
slagtesvineproducenter i 2011
kan blive på minus 520.000
kroner, for smågriseprodu-
center på minus 420.000 kro-
ner og for integrerede svine-
producenter på minus 457.000
kroner.

- Flere år i træk med nega-
tive resultater, faldende pri-
ser på landbrugsejendomme

og relativt høj gæld tærer ef-
terhånden stærkt på mange
svineproducenters finansielle
beredskab, konstaterer uge-
brevet.

Nogle bankdirektører har
i januar over for Økonomisk
Ugebrev givet udtryk for frygt
for, at en bølge aftab på land-
brug kan komme til at udgøre
en ny fase af finanskrisen,
mens for eksempel direktør
Anders Dam fraJyskeBank har
afvist, at derskulle være »en
kæmpekrise« i landbruget.

mip
Flere år i træk med negative resuLtater; faLdende priser på Landbrugsejendomme og reLativt høj gæLd
tærer stærkt på mange svineproducenters finansielle beredskab.


