
Indstilling af gødningssprederen betaler sig
For at opnå et godt resultat, når der 
spredes handelsgødning i marken, er det 
vigtigt, at gødningssprederen er indstillet 
korrekt, og at arbejdsbredden er tilpasset 
gødningens kvalitet.
Desuden er det vigtigt, at spredningen er 
kontrolleret i marken således, at man ikke 
senere bliver overrasket af en høj varia-
tionskoefficient og dermed dårlig udført 
spredning. 

Variationskoefficient og 
udbyttetab
Til at vurdere ensartetheden af spredere-
sultatet og den udførte spredning anvendes 
variationskoefficienten. Den er et udtryk 
for, hvordan fordelingen af gødning 
afviger fra den ønskede dosering. Når 
gødning testes under kontrollerede forhold 
i en spredehal, bør variationskoefficienten 
være under 10 procent. 
Under praktiske forhold i marken vil 
variationskoefficienten typisk være 15-18 
procent, hvilket betyder, at to tredjedele 
af marken tildeles den ønskede dosering 
plus/minus 15-18 procent. Den resterende 
del af marken tildeles henholdsvis mere 
end 18 procent for meget eller for lidt.
Forsøg til belysning af variationskoeffi-
cientens betydning for udbyttet i vinter-
hvede har vist, at stiger variationskoef-
ficienten fra 10 til 18 procent, reduceres 
udbyttet med cirka en procent. Det lyder 
ikke af meget, men for en hvedemark med 
udbytte på 80 hkg/ha og en hvedepris på 
125 kr./hkg er der tale om 100kr./ha i tab. 

Indstilling og kontrol af sprederen
Den normale og praktiske måde at indstille 
gødningssprederen er brugermanualens 
standardindstilling for den pågældende 
gødning og arbejdsbredde. Dette giver 

oftest et udmærket resultat, men det kan 
være relevant at udføre kontrol af spred-
ningen. 
Tabel 1 viser opnåede variationskoeffi-
cienter ved indstilling efter brugermanual 
på 36 meters arbejdsbredde med YaraMila 
18-4-14 med tre forskellige gødningsspre-
dere. Som det ses af variationskoefficien-
terne, er det ofte muligt at kontrollere og 
optimere spredningen/indstillingerne. 
En kontrol udføres som en simpel bak-
ketest i marken, hvor der opstilles bakker 
på tværs af kørselsretningen til at opfange 
den spredte gødning (se information på 
yara.dk). 
Indholdet i bakkerne aflæses i måleglas, 
hvorved det er muligt at se fordelingsbille-
det af gødning i den valgte arbejdsbredde. 
På de viste fotos af en bakketest ses, at der 
tilsyneladende tildeles for meget bagved 
sprederen. I dette tilfælde var det muligt at 
optimere sprederindstillingen og dermed 
opnå en tilfredsstillende bakketest, hvor 
der er nogenlunde lige meget gødning i 
alle måleglas (højre billede). Især på store 
arbejdsbredder er det vigtigt at udføre en 
test i marken.

Gødningskvalitet
En dårlig bakketest og uens spredning 
kan også skyldes gødningens kvalitet. For 
eksempel kan en for stor mængde gødning 
bagved sprederen skyldes lav kornstyrke, 
og at gødningskorn derfor knuses på vin-
gerne, og der dannes uspredeligt støv. 
Kornstyrken kontrolleres let ved at 
lægge nogle gødningskorn på køkken-
vægten og trykke på dem med en blyant. 
Kornstyrken svarer til vægttrykket, når 
gødningskornet knuses. En dårlig korn-
størrelsesfordeling med et stort indhold 
af gødningskorn under to mm vil lige-

ledes medføre, at der spredes for meget 
bagved sprederen, såfremt arbejdsbredden 
ikke reduceres og tilpasses gødningens 
kvalitet.  
Skyldes forskelle i variationskoefficient 
gødningens kvalitet, vil udbyttetabet på 
en procent i eksemplet fra hvedemarken 
kunne omregnes til en prisforskel på 14 
kr./hkg for en gødning med høj og lav va-
riationskoefficient. Dette ved fuldgødsk-
ning med 700 kg gødning pr. hektar.

Af Jesper Juul Ulnitz, Kommerciel 
Agronom, Yara Danmark Gødning A/S

God spredning 
Arbejdsbredde: 
• 24 meter kræver 3-5 kg 

 kornstyrke
• 36 meter kræver over 5 kg
Kornstørrelsesfordeling: 
• stor andel af korn større  

end 3-4 mm.
• ingen støv i gødningen
• korrekt indstilling af spreder
• gødningssprederens minut-

kapacitet må ikke over-
skrides

• gode kørsels- og vindforhold, 
maks. 8 m/s

Tabel 1. Spredetest på 36 meter af 
YaraMila NPK18-4-14. Aarhus Universitet, 
Research Center Bygholm 2011

Spreder / 
gødning

VK-hånd-
bog

VK-opti-
meret

1  8,7 6,4

2 12,7 6,9

3 19,1 9,9

Resultat af udført spredekontrol. Venstre billede: 
Resultat ved håndbogsindstilling. Højre billede: 
Resultat af optimeret indstilling af spreder. Gødningen 
er opsamlet i spredebakker som er fordelt på tværs af 
kørselsretningen. Midterste søjle er således gødning 
spredt bagved traktoren.

Opstilling af spredebakker 
i marken - skitse.

Opstilling af spredebakker 
i marken.
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