Surg
görnin
ng av stallgö
s
ödsel ‐ chan
ns att prova
a på!

Va
arför ska man
n surgö
öra stalllgödse
el?
Surgörn
ning av flytggödsel är en teknik som
m genom attt sänka pH‐vvärde med svavelsyra minskar
ammon
niakavgångeen. Därmed sparas det lättillgängliiga kvävet till växterna. Surgörningg är en
beprövaad teknik fö
ör att öka kvväveeffekten av stallgö
ödsel och idag surgörs 2
20 % av all flytgödsel
f
i Danmaark.
Surgörn
ning av flytggödsel har i Danmark och vid fältfö
örsök i Sverige gett följjande förde
elar:
 Ökat gödseelvärde
 Levererar växternas
v
behov av svaavel genom svavelsyra
d
 Ökad skörd
 Minskad am
mmoniakavvgång i samb
band med spridning
s
Effekten
n av surgörn
ning har i fö
örsök visat sig
s ge samm
ma effekt so
om om man hade myllaat
gödseln
n, med skilln
naden att man
m dessuto
om får en svvavelgödslin
ngseffekt. A
Andra
fördelarrjämfört meed myllning är det minsskade dragkkraftsbehovvet och mindre risk för skador
på grödan.
EU‐projektet Balticc Slurry Acid
dification haar som huvu
udsyfte att pröva och d
demonstrerra
tekniken i ländernaa runt Österrsjön.

M
Merskör
rd av va
all i Sve
ensk fä
ältförsö
ök

Bilden ovan
o
visar skördeöknin
ngen med su
urgörning avv nötflyt‐ occh biogödseel från ett fäält‐
försök från
f
Västerggötland 201
14 (omgjort av Gustafssson och Dellin, 2014, SLLF slutrappo
ort
projektn
nr H126004
44). Mängdeen ammoniumkväve i nötflytgödse
n
eln som sprreds var 45 + 45
kg/ha på Bjertorp och
o 54 + 50 kg/ha på Rådde
R
och NH4‐N
N
givan
n i biogödseel var 54 + 50 kg/ha
på Bjerttorp och 66 + 50 kg/ha på Rådde.
Ammon
niakavgångeen var 50‐90
0 % lägre vid surgörnin
ng än med utan
u
surgörn
ning (Rodhe
e et al.,
2015). Surgörning
S
ö
ökade
mineeralgödselväärdet när kvväveeffekteen jämfördees med en mineral‐
m
kvävebeehandling. Den
D extra svvavelgödslin
ngen med surgörning
s
k också har påverkatt
kan
skörden
n positivt.
Resultattet stämmeer bra övereens med dan
nska erfarenheter.
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Vi sök
ker lantbrrukare som är inttresserad
de av att prova te
ekniken
Merkostnaden för surgörningssutrustninggen är för näärvarande subventione
s
erad genom
m
projekteet Baltic Slu
urry Acidificcation. Det subvention
nerade priseet är 2 kr/m3 gödsel utöver
spridnin
ngskostnadeen. Åtgången av svaveelsyra är enlligt danska erfarenheteer ca 1‐2 lite
er per
m3 gödsel beroend
de gödselnss egenskapeer/innehåll. Åtgången av
a svavelsyrra debiterass
lantbrukkaren pris från
f
3.90 kr//liter. Det subventionerade priset gäller t.o.m
m. septembeer 2018.

Anmä
äl intresse
e för att prova
p
tek
kniken och
o få kosstnadsförrslag:
Mathiass
Fredrik

Br Göransson AB 0708‐82 14 51
Br Göransson AB 0708‐36 70 80
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www.brggoransson.se

