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Figur 1. Eksempel på gødningsfordelingen fra en centrifugalspreder, hvis der ikke træffes specielle foranstaltninger ved
spredning langs skel

Spredning af handelsgødning
langs markskel er en af de ar-
bejdsopgaver, som bør udføres
med største omhu, idet gødnings-
mængden, der kastes uden for
skel, ellers kan være unødven-
digt stor.

For at opnå en øget ressource-
udnyttelse samt skåne miljøet, har
landbruget stor interesse i at an-
vende en teknik som muliggør,
at  “tabet” af gødning fra et land-
brugsareal kan reduceres til et
acceptabelt niveau. Gødnings-
sprederfabrikanterne anbefaler
anvendelse af teknikker, som be-
virker, at det direkte tab af næ-
ringsstoffer fra landbrugsareal-
erne kan begrænses samtidig
med, at der kan opnås en accep-
tabel gødskning af afgrøden inde
på marken.

Baggrund
Igennem årtier har centrifugal-
sprederen været den fremher-
skende spredertype i Danmark.
Sammenlignet med en fuld-
breddespreder, anses centrifu-
galsprederen generelt for at være

en enklere maskine med gode
spredeegenskaber, når den indstil-
les korrekt. Imidlertid har denne
spreder den ulempe, at den ud fra
sit arbejdsprincip spreder gødnin-
gen over et areal, som er bredere
end den tiltænkte arbejdsbredde.

Dette forhold gør, at der ved
normalspredning langs markskel-
let tildeles gødning på arealer,
som i mange tilfælde ikke ønskes
gødsket – eksempelvis vandløb,
haver eller økologisk dyrkede
arealer.

Hvor meget og hvor langt
gødningen spredes uden for skel-
let ved normal kørsel med sprede-
ren, er afhængig af spredertypen,
gødningstypen og spredemæng-
den. Typisk vil gødningen kastes
uden for skellet i en afstand sva-
rende til 1/2 arbejdsbredde, se
figur 1.

Miljømæssige krav
Som følge af de krav, der stilles
nationalt og internationalt, har
alle firmaer gennem de seneste
5-8 år udviklet metoder til be-
grænsning af den gødnings-

mængde, som lander uden for
skellet. Årsagen til, at gødningen
lander uden for skellet ved nor-
malspredning, er den hastighed
og retning gødningen har, når
den forlader spredeskiverne.

Ved normalspredning er det
væsentligt, at gødningen har stor
hastighed, således at der kan op-
nås stor kastelængde og derved en
god fordeling og stor overlapning.
Stor overlapning er i forbindelse
med normalspredning inde i mar-
ken medvirkende til, at det totale
spredebillede bliver jævnt. De me-
toder, fabrikanterne har udviklet
med henblik på god sprednings-
praksis langs skellet, har til hensigt
at reducere kastelængden for den
gødning, der kastes mod mark-
skellet. Denne reduktion opnås ge-
nerelt ved at reducere gødningens
afgangshastighed fra spredeskiven
gennem reduktion af spredeskiver-
nes omdrejningstal, ændring af
spredevingernes længde eller po-
sition på spredeskiven eller ved at
ændre nedfaldspunktets placering
på spredeskiven.

Ved korrekt anvendelse af skel-
spredningsudstyret kan der for de

viste maskiner opnås en reduk-
tion af den mængde gødning, der
kastes uden for skellet. Den prin-
cipielle effekt af systemet er illu-
streret i figur 2.

Kvaliteten af gødningsfor-
delingen langs markskellet
I regi af EU´s standardiseringsor-
ganisation CEN er der nye stan-
darder på vej, som vil give ret-
ningslinier for, hvordan kravene
til skelspredning bliver i fremti-
den. De 3 krav, som de fremgår
af et standardforslag fra foråret
2001:

1) gødningsmængden uden for
skellet skal være mindre end
3‰ af den mængde, der spre-
des på et 1 ha areal indenfor
skellet, se figur 3.

2) gødningsmængden i en 5 m
bred bræmme indenfor skellet
må ikke overstige gennemsnits-
mængden inde i marken med
mere end 20%, se figur 4, 1.

3) spredejævnheden i arealet fra
skellet til et punkt midt mellem
1. og 2. normale kørespor skal
være mindre end 25%, udtrykt
ved en variationskoefficient
(udtrykker en form for gennemsnits-

afvigelse i forhold til middelmængden
i arealet), se figur 4, 2.

Resultater af afprøvninger

Ud fra undersøgelser foretaget
på Forskningscenter Bygholm i
forbindelse med en fælles euro-
pæisk afprøvning af handelsgød-
ningspredere i 1999 ses, at der
allerede er sket vigtige fremskridt
hen imod at imødekomme de
krav, som vil blive fastsat i nær
fremtid. I tabellen side 5 ses be-
regninger foretaget både for den
situation, hvor landmanden ikke
tager særlige hensyn i forbindelse
med gødningstildelingen, og for
den situation, hvor den nyeste
teknik anvendes i forbindelse
med spredning langs skel.

Tekniske løsninger, som de anbefales i dag
Som eksempler på metoder ved skelspredning vises i det følgende spredesystemer, som ses på det danske marked.

Amazone ZA-M MaxBredal B2Bogballe EX Trend

Ved skelspredning vendes omdrej-
ningsretningen for spredeskiverne
på Bogballe sprederen. Herved an-
vendes bagsiden af spredevingerne,
hvor den specielle udformning be-
virker, at den effektive vingelængde
reduceres, således at kastelængden
mindskes

Ved skelspredning med Bredal spre-
deren nedsættes omdrejningstallet
på spredeskiverne, således at kaste-
længden reduceres. For at kompen-
sere for den reducerede kastelængde
ind i marken anvendes en  “kant-
spredningsplade”, som bevirker, at
gød-ningen kastes højere op og der-
med længere ind på marken ved det
lavere omdrejningstal

Ved skelspredning med Amazone
sprederen anvendes en særlig sprede-
skive, hvor udkastervingerne er kor-
tere end normalt. Herved opnås en
lavere afgangshastighed fra sprede-
skiven, således at kastelængden re-
duceres i forhold til anvendelse af
normal spredeskrive

Amazone ZA-M Max
centrifugalspreder

Bredal B2 centrifugalsprederBogballe EX Trend centrifugalspreder

Gødningsfordelingen langs skellet er her utilfredsstillende, idet en stor mængde kastes uden for skellet.

Spredeviften set fra oven Fordelingsbillede uden anvendelse af kantspredningsudstyr

Figur 2. Eksempel på gødningsfordelingen fra en centrifugalspreder, når der træffes specielle foranstaltninger ved spred-
ning langs skel

Gødningsfordelingen langs skellet er her tilfredsstillende, idet kun en lille mængde kastes uden for skellet.

Spredeviften set fra oven Fordelingsbillede ved anvendelse af kantspredningsudstyr

Figur 3. Figur 4.



6

Krister Persson & Hans Skovsgaard
Afdeling for Jordbrugsteknik, Forskningscenter Bygholm

Markbrug nr. 252 ◆  April 2002

Spredning af gødning langs markskel

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning

5 •Markbrug nr. 252   2002 •Markbrug nr. 252   2002

Grøn Viden indeholder informationer
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, en
husdyr- og en havebrugsserie, der alle hen-
vender sig til konsulenter og interesserede
jordbrugere.

Abonnement tegnes hos
Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830  Tjele
Tlf. 89 99 16 15 / www.agrsci.dk

Prisen for 2002:
Markbrugsserien kr. 225, husdyrbrugsserien
og havebrugsserien kr. 125.

Adresseændringer meddeles særskilt
til postvæsenet.

Michael Laustsen (ansv. red.)
Anders Correll (redaktør)

Layout:
Ulla Nielsen og Jette Ilkjær

Tryk: Rounborgs grafiske hus

ISSN 1397-985X 541-443

N
O

R
D

IS

K
MILJØMÆ

RK
N

IN
G

Arbejdsbredde, m Afstand til Tab når der ikke Tab når sprederen
markskel, m foretages særlig indstilles specielt

indstilling af til spredning
sprederen, 0/00 langs skel, 0/00

15 7,5 21 4,3
18 9 24 1,8
24 12 26 2,8
28 14 21 2
36 18 16 1,5

Gennemsnit for
alle arbejdsbredder 21 1,9

Resultaterne er gennemsnitstal for flere spredere, hvorfor der naturligt forekommer variationer fra maskine til maskine.

Figur 5. Bakkeopstilling efter anbefaling af henholdsvis A.P. Laursen, Bogballe og Maskinfabrikken Bredal

Tallene i tabellen viser, at der
kan reduceres væsentligt i den
tabte gødningsmængde, hvilket
tydeliggøres når der regnes på de
mængder der spredes i praksis.
Som eksempel kan det ud fra de
gennemsnitlige tabelværdier be-
regnes, at der fra et areal, der til-
deles 500 kg gødning per ha, vil
ske en reduktion i den mængde,
der kastes uden for et 100 meter
langt skel, fra 10 til 1 kg gødning.

Fremtidige krav
Ud fra et miljømæssigt synspunkt
bør tabet fra ethvert areal natur-
ligvis være 0. En grænse på 0 vil
imidlertid betyde, at med den
kendte teknik vil fordelingen i
marken være så dårlig, at udbyt-
tet i en 5-10 m zone indenfor
skellet vil blive så uensartet, at
det ikke er acceptabelt i praksis.
Den foreslåede grænse på 3‰
må anses for at være et realistisk

kompromis mellem landbrugets
ønsker om fuldt udbytte til mark-
grænsen og samfundets krav om
mindst mulig belastning af næ-
ringsstoffer.

Testmetoder
Den ønskede reduktion i  “tabet”
af næringsstoffer afhænger af,
hvor godt sprederen indstilles.
De fleste fabrikanter leverer an-
visninger på, hvordan skelspred-
ningen gennemføres. Som bruger
kan landmanden kontrollere, at
den indstillede skelspredning er
tilfredsstillende ved at anvende
prøvebakker.

Prøvebakker er normalt pla-
stikbakker på 0,50 x 0,50 m2, som
opstilles i et særligt mønster mel-
lem køresporet og markkanten/
-skellet.

De danske fabrikanter angiver
metoderne i figur 5 til prøvning af
fordelingsnøjagtigheden langs
skellet.

Kvaliteten af det udførte ar-
bejde bedømmes ud fra forskellige
metoder. A.P. Laursen, Bogballe
anbefaler en beregning af forhol-
det mellem den gødningsmængde,
der er opfanget direkte i markskel-
let og den gennemsnitlige mæng-
de, der er fundet i opsamlebak-
kerne mellem markskellet og
køresporet.

Maskinfabriken Bredal fore-
skriver en visuel bedømmelse
af fordelingen af den opsamlede
gødningsmængde, der hældes
op i separate måleglas for hver
prøvebakke.

Konklusion
Tabet af næringsstoffer fra land-
brugsarealerne skyldes mange
faktorer, hvoraf én kan være det
direkte tab, der forekommer i for-
bindelse med spredning af fast
handelsgødning. Ved anvendelse
af den p.t. mest udbredte sprede-
teknik kan der ske et betydeligt

næringstab, hvis spredeudstyret
ikke anvendes hensigtsmæssigt.
Ved anvendelse af specielt udstyr
eller specielle metoder kan dette
tab reduceres til mindre end 3‰
af den totale gødningsmængde,
der tildeles på et 1 ha stort areal,
når tabet beregnes efter den an-
viste metode.

Når tabet reduceres til det
nævnte niveau, påvirkes sprede-
jævnheden i arealet indenfor
markgrænsen dog noget i nega-
tiv retning, idet fordelingsnøj-
agtigheden ikke bliver på højde
med den, der normalt opnås
inde i marken.

Yderligere information

De viste metoder for beregning
af tabet er endnu ikke blevet an-
vendt i forbindelse med officielle
afprøvninger, men resultaterne af
anvendelse af kantspredeudstyr
kan ses i DJF prøverapporter fra
Forskningscenter Bygholm. Disse
rapporter ses på:
www.agrsci.dk/djfpublikation


