Sæt værdi på dit spredebillede
En korrekt indstilling af gødningssprederen og kontrol af spredebilledet kan ofte
give et merudbytte på et til to hkg pr. hektar
Spredning af handelsgødning skal
naturligvis være så ensartet og jævn som
mulig. For at opnå et godt sprederesultat
er det vigtigt, at gødningssprederen er
indstillet korrekt. Desuden er det vigtigt,
at spredningen er kontrolleret i marken.
Alt for mange kender ikke spredebilledet
og variationen på spredningen.

Beskrivelse af spedebilledet
Variations-koefficienten (VK) bruges ofte
til at beskrive spredearbejdet i marken.
Under praktiske forhold vil variationskoefficienten typisk være 15-18 procent.
Det betyder, at to tredjedele af marken
tildeles den ønskede dosering plus/minus
15-18 procent. Doseringen i den resterende tredjedel af marken afviger over 15-18
procent, hvilket er ganske meget og kan
være betydende for udbyttet.
Når gødning testes under kontrollerede
forhold i en spredehal, bør variations-koefficienten være under 10 procent. Dette
gælder også på 36 meters arbejdsbredde.
Gødningens kvalitet betyder naturligvis noget for variationen i den udførte
spredning. En ensartet høj kvalitet vil alt
andet lige gøre det nemmere at udføre en
ensartet spredning.

Merudbytte ved optimal spredning
Ud fra eksempelvis udbytte-responsen
af kvælstof i forsøg kan betydningen af
en uens spredning af handelsgødning

beregnes. I beregningen er betydningen
af en uens tildeling af fosfor og kalium
udeladt. Nedenstående eksempel er beregnet med udgangspunkt i en afvigelse
fra en standard variations-koefficient på
10. Udbyttet er 80 hkg/ha og en kornpris
på 140 kr./hkg. Ved at kontrollere og optimere spredebilledet kan der eksempelvis
opnås et merudbytte på 84 kr./ha ved at
reducere variations-koefficienten fra 20
til 15 procent.
Variations-ko.
på markniveau
10
15
20
25
30

Udbyttetab i %
0
0,5
1,0-1,5
1,5
2,4-4,0

Kr./ha (difference til VK 10)
0,56, 140,168,358,-

En neutral smiley

En ny kvalitetsgaranti

I marken kan spredebilledet relativt enkelt kontrolleres. Det gøres ved at opsætte
spredebakker på tværs af kørselsretningen
(se eksempelvis Yara.dk/Precise). Gødningen opsamles i bakkerne, og resultatet
kan aflæses i målerørene.
Variations-koefficienten kan derefter
udregnes, eller man kan se efter tendenser i spredebilledet. Tendenserne eller
fordelingen af gødningen i målerørene
beskrives bedst ved en sur, en glad eller
neutral smiley. Hvor det er den sidste, der
beskriver en jævn fordeling af gødningen
på tværs af kørselsretningen.
Fordeler gødningen sig som en glad
smiley, spreder gødningssprederen for
bredt, mens en sur smiley beskriver den
omvendte situation.

Med udgangspunkt i et ønske om at
optimere gødningsspredning i marken
har Yara til kommende gødningssæson
lanceret en ny kvalitetsgaranti, som vi
kalder Yara Plus.
Garantien sætter fokus på optimal
håndtering i hele logistikkæden, og på
denne måde er det muligt at garantere
en optimal spredning, hvor variationskoefficienten ikke overstiger 15 procent.
Garantien gælder Yara gødning, som er
mærket med et YaraPlus logo og leveret
fra vores terminaler i Vordingborg eller
Randers.
Garantien aktiveres ved at tilmelde gødningen på www.yaraplus.dk samt, at der
udføres en spredetest, når gødningssæsonen begynder. Spørg efter YaraPlus når du
bestiller din gødning eller hold øje med
dine sække, når du modtager dem.

Test i marken

Test af YaraBela Extran på 36 meter i
marken. Søjlerne viser fordelingen af
gødning i målerør på tværs af kørselsretningen. De to første test viste VK på
16 – 19 procent. Efter optimering af
spredeindstillinger var VK på 9 procent,
og ”tendenslinjen” viste en neutral
smiley (de røde søjler).
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skyldtes forkert indstillet spreder, dæktryk eller lignende.
I viste eksempel fra marken er en test,
hvor der blev anvendt 13 spredebakker.
Det er tydeligt, at gødningen spredes for
bredt (glad smiley). Testen er udført på
36 meters arbejdsbredde. Der blev udført
tre test. I de første to test blev der ikke
ændret på indstillingerne, mens der i den
sidste test blev justeret og optimeret lidt
på gødningssprederens indstillinger.
Variations-koefficienten i de to første
test var på 16-19 procent, mens der efter
optimeringen blev opnået en værdi på 9
procent. Ved denne specifikke test kan der
således forventes et merudbytte på cirka
100 kr./ha som følge af en mere ensartet
spredning.

I foråret 2018 udførte Yara flere test af
spredning i marken. Cirka 12 procent
af disse havde en utilfredsstillende høj
variation (over 25 procent), som direkte

Spredetest i
marken

NYT FRA ANNONCØRERNE

Af Jesper Juul Ulnitz, Yara Danmark A/S

Spredebillede fra spredetest i marken.
Spredebilledet i dette eksempel beskrives bedst med en glad smiley, og
der er tendens til for bred spredning.

