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Indholdet af næringsstoffer i gylle 
kan variere betydeligt i praksis og 
svarer sjældent til normindholdet.
For at få optimal udnyttelse af 
næringsstofferne er det nødven-
digt at udføre en kemisk analyse 
på gyllen, så gødningsværdien kan 
fastsættes mere præcist. Specielt 
ved overførsel af husdyrgødning 
til en anden bedrift vil modtageren 
ofte sikre sig en analyse af husdyr-
gødningen, så der er styr på, hvor 
mange næringsstoffer man har 
modtaget. I forbindelse med sepa-
rering af gylle, vil den faste fiber-
fraktion typisk skulle afsættes, og 
den afsatte gødning bør jævnligt 
analyseres.

Analyse af husdyrgødning udføres 
normalt på et analyselaboratorium. 
Traditionelle kemiske analyser kan 
være relativt tidskrævende, og det

er en fordel, hvis analysen kan ske 
hurtigere, lettere og billigere.

NIRS (Nær Infrarød Refleksions 
Spektrometri) har tidligere vist sig 
velegnet bl.a. til  hurtig analyse af 
korn og grovfoder, og det var såle-
des nærliggende at undersøge, om 
denne metode også kan anvendes 
til analyse af husdyrgødning. Når 
først metoden er indkørt, kan ana-
lyserne gennemføres hurtigt og bil-
ligt, men for at komme dertil kræ-
ves, at computeren i apparaturet 
forsynes med en stor mængde data 
fra prøver med kendt indhold (også 
kaldet kalibrering). Det betyder, at 
det er nødvendigt først at udføre 
et omfattende analysearbejde med 
traditionelle kemiske metoder på et 
stort antal prøver, der er så forskel-
lige som muligt og dermed dækker 
den variation der ses i praksis. 

På områder hvor NIRS viser sig vel-
egnet til analyse, kan det på læn-
gere sigt forventes, at der udvikles 
billigere bærbare NIRS-instrumen-
ter, som kan anvendes direkte ude 
på den enkelte bedrift.  

Eurofins-Steins Laboratorium, Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
(DJF) og Landscentret, Plantepro-
duktion har undersøgt mulighe-
derne for at måle indholdsstoffer 
med NIRS, dels i gylle og dels i den 
faste fiberfraktion fra gyllesepare-
ringsanlæg. 

Forsøgsbeskrivelse
Målingerne blev udført på et FOSS 
NIRSystems 6500 instrument med 
transportmodul. Gyllen homoge-
niseres kortvarigt med en kraftig 
blender og forsegles derefter i en 
speciel plastpose. Målingen fore-
går ved en belysning af prøven i 
posen og registrering af lysrefleksi-
onen ved forskellige bølgelængder 
(1200-2400 nm). Fiberfraktioner 

fra gylleseparering er 
forholdsvist homoge-
ne, i forhold til f.eks. 
dybstrøelse, og reflek-
sionen blev her målt 
direkte på ubehandlet 
prøve placeret i en gen-
nemsigtig beholder.  

De analyserede gylle-
prøver stammede dels 
fra forskellige forsøg 
ved Landscentret og 
DJF, dels fra prøver 
indsendt af landmænd 
til Steins Laboratorium 
over en 3-årig periode. 
I alt er der analyseret 
på ca. 340 gylleprøver 
og 96 prøver af fiber-
fraktion.

Tabel 1. Standardafvigelse på NIRS måling og korrelation mellem næringsstofsammensæt-
ning i svine- og kvæggylle målt med NIRS og med referencemetode, samt minimums- og 
maksimumsværdier målt med referencemetode (i alt 255 prøver). En høj korrelation mellem 
reference og NIRS  indikerer god præcision af NIRS.

Parameter Minimum 
(Reference)

(kg/t)

Maksimum 
(Reference)

(kg/t)

Standard
Afvigelse 

(NIRS)
(kg/t)      

Korrelation 
R�

Tørstof 8,5 130 3,6 0,97

N 0,54 9,1 0,�1 0,94

NH4-N 0,3� 6,8 0,�4 0,9�

Nmin* (antal=1�8) 0,93 7,1 0,44 0,89

Total C 3,� 60 1,6 0,94

P 0,09 �,� 0,057 0,88

K 0,31 5,5 0,18 0,55

Mg 0,0� 1,� 0,055 0,8�

Ca 0,1� 3,6 0,07� 0,73

Na 0,07 1,� 0,05� 0,41

S 0,08 �,9 0,035 0,8�

Cu 0,0006 0,070 0,0015 0,81

Zn 0,00� 0,30 0,010 0,50

* Nmin: Mineralsk N frigivet 11 uger efter tilførsel til jord (”plantetilgængeligt N”)
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Gyllen blev analyseret med kemiske 
standard metoder for tørstof, total 
kvælstof, ammonium kvælstof, kul-
stof, fosfor, kalium, magnesium, 
calcium, natrium, svovl, kobber og 
zink. Endvidere blev ”plantetilgæn-
geligt kvælstof” i gødningen målt 
på en del af prøverne ved at tilføre 
gyllen til jord og måle jordens ind-
hold af mineralsk kvælstof efter 11 
ugers omsætning i jorden. Netto-
frigivelsen af mineralsk kvælstof fra 
gødningen blev beregnet.  

Fiberfraktioner af separeret gylle 
blev kun analyseret for tørstof, total 
kvælstof, ammonium kvælstof, fos-
for, kalium og ”plantetilgængeligt 
kvælstof”. Det blev tilstræbt at 
indsamle prøver af fiberfraktion 
fra alle typer af eksisterende anlæg 
med varierende lagringsomstæn-
digheder.  

En del af de målte data blev 
anvendt til at kalibrere compute-
ren. Derefter blev det kontrolleret, 
hvor godt indholdet i nye prøver 
kunne analyseres med NIRS-målin-
gen i forhold til referencemetoden 
(validering).
 

Resultater
Analyse af gylle
Undersøgelsen viste, at NIRS er vel-
egnet til analyse af tørstof, kulstof, 
total kvælstof, ammonium kvæl-
stof og fosfor i både kvæg- og svi-
negylle, se tabel 1. I de undersøgte 
gylleprøver varierede tørstofindhol-
det fra 0,9 til 13 %, og indholdet 
af total N varierede fra 0,5 til 9 kg 
N/ton. Indholdet af plantetilgæn-
geligt kvælstof i gyllen kan også 
måles med NIRS, men plantetil-
gængeligheden af kvælstof blev 
dog forudsagt lige så godt på basis 
af en analyse af ammonium-N i gyl-

len. Med andre ord betyder det, at 
metoden ikke var i stand til at for-
udsige, om der frigives eller bindes 
organisk N i jord i de første 11 uger 
efter tilførsel af gylle.  

Med NIRS-målingen kunne fås til-
nærmede værdier for magnesium, 
svovl og kobber indhold i gylle, 
men NIRS kunne ikke anvendes til 
måling af pH i gyllen. Kalium i gylle 
kunne endvidere kun måles med 
lav præcision med NIRS metoden.’

Analyse af fiberfraktion fra 
gylleseparering
Indholdet af tørstof, kvælstof og 
fosfor i fiberfraktion kan også 
måles med NIRS, se tabel 2. Der 
var stor variation i indholdet i de 
undersøgte fiberfraktioner. Tør-
stofindholdet varierede fra 17% til 
65%, se figur 1, idet der også var 
tørrede prøver med i undersøgel-
sen. Kvælstofindholdet varierede 
fra 4 kg N/ton til 20 kg N/ton og 
fosfor indholdet fra 2 kg P/ton til 35 
kg P/ton. 

NIRS-analysen af ammonium-N i 
fiberfraktion var ikke så præcis som 
for gylle. 

Til gengæld fandtes, at en NIRS-
måling på fiberfraktionprøve gav 
rimelig præcis forudsigelse af 
mængden af kvælstof, der var plan-
tetilgængeligt efter 11 ugers omsæt-
ning af fiberfraktion i jord, se figur 
2. I modsætning til gylleprøverne var 
der ikke så klar en sammenhæng
mellem ammonium kvælstof og ind-
holdet af plantetilgængeligt kvælstof 
i fiberfraktionerne. I de undersøgte 
fiberfraktioner varierede forholdet 
mellem ammonium N og total N fra 
1% til 54%. Andelen af organisk 
bundet kvælstof er således betyde-
lig højere i fiberfraktion end i gylle, 
men også ganske variabel. Frigivel-
sen af organisk bundet kvælstof fra 
fiberfraktionen kunne med god præ-
cision forudsiges med NIRS-målingen 
udført på fiberfraktion. 

Anvendelse af NIRS-måling 
NIRS-metoden til analyse af gylle 
udbydes i dag til hurtig analyse af 
gylle. Det betyder, at analyseresul-
tatet kan leveres samme dag, som 
laboratoriet modtager prøven. 

Den anvendte metode er baseret på 
et stationært instrument beregnet 
til fast placering i laboratorium,  

Tabel 2. Korrelation mellem næringsstoffer i fiberfraktioner fra gylleseparering målt med 
NIRS og med referencemetode (ved validering), samt minimums- og maksimumsværdier målt 
med referencemetode (i alt 96 prøver).

Parameter Min
Reference

(kg/t)

Max
Reference

(kg/t)

Korrelation 
R�      

Tørstof 173 65� 0,96

N 3,96 19,7 0,93

NH4-N 0,05 7,30 0,88

Nmin* 0,49 9,0 0,9�

P 1,80 34,7 0,90

K 0,94 4,03 0,47

* Nmin: Mineralsk N frigivet 11 uger efter tilførsel til jord 
   (”plantetilgængeligt N”)
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Resume
En hurtig analyse af husdyrgødning 
er ofte hensigtsmæssig for at opnå 
en optimal dosering af gødning på 
den enkelte mark. NIRS (Nær Infra-
rød Refleksions Spektrometri) kan 
anvendes til hurtig analyse af en 
række næringsstoffer i gylle. NIRS er 
velegnet til rutineanalyse af tørstof, 
total N, ammonium N, plantetilgæn-
geligt N og total P, og analysen af 
gylle udbydes i dag af laboratorium. 
NIRS-analysen har også vist lovende 
resultater til analyse af de samme 
indholdsstoffer i fiberfraktion fra 
gylleseparering. Yderligere test og 
kalibrering er dog nødvendig før 
analysen kan anvendes rutinemæs-
sigt på fiberfraktion.
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men der findes undersøgelser, der 
tyder på at billigere bærbare instru-
menter måske i fremtiden vil kunne 
udvikles til brug, f.eks. monteret på 
gylleudbringningsudstyr.

Til afregningsanalyser (køb/salg) 
anbefales det dog stadigt at anven-
de traditionelle analyser. 

Prøverne af fiberfraktion var udvalgt, 
så de kom fra forskellige typer sepa-
reringsanlæg anvendt på forskellige 
gylletyper. Prøverne havde også en 
meget varierende sammensætning. 
NIRS-analysen af fiberfraktion er dog 
kun testet på et begrænset antal 
prøver, og metoden bør kalibreres 
og testes på flere prøver, før den 
tages i brug. Undersøgelsen tyder 
på, at metoden vil være velegnet til 
rutineanalyser af fiberfraktion, men 
analysemetoden er endnu ikke taget 
i brug i praksis, da markedet for dis-
se analyser endnu er begrænset.

Konklusion
• NIRS (Nær Infrarød Refleksions 

Spektrometri) er velegnet til 
rutineanalyse af tørstof, total N, 
ammonium N, plantetilgængeligt 
N og total P i gylle, og analysen 
af gylle udbydes i dag af labo-
ratorium. Analysemetoden er 
så hurtig, at analyseresultat kan 
leveres samme dag som prøve 
modtages af laboratoriet. 

• NIRS-analyse af fiberfraktion 
fra gylleseparering har også vist 
sig lovende til måling af tørstof, 
total N, ammonium N, plantetil-
gængeligt N og total P.

 

Figur. 1 Sammenligning af tørstofindhold 
i fiberfraktioner målt med NIRS og med 
reference metode (ovntørring).

Figur. 2 Sammenligning af plantetilgænge-
ligt N i fiberfraktioner målt med NIRS og 
med reference metode (mineralsk N i jord 
11 uger efter tilførsel).


