Populærvidenskabelig beskrivelse

Tavs Nyord afsluttede sit ph.d. studie i foråret 2009 og fik tildelt ph.d. graden i september 2009. Titlen på
afhandlingen som blev forsvaret var: Nedfældning af gylle i voksende kornafgrøder
Nedfældning af gylle i jord er en kendt teknik til at reducere ammoniak og lugt emission fra udbringning af
gylle på græsmarker og på ubevoksede marker, dvs. før afgrøden bliver etableret. For at udnytte gyllens
gødningsværdi bedst muligt og reducere kvælstofudvaskning, bringes langt det meste gylle i Danmark ud
om foråret. Da en stor andel af landbrugsarealet er bevokset med vinterkornafgrøder bringes ca. 50 % af
den samlede gyllemængde i DK ud på voksende vinterkorn om foråret. Nedfældning benyttes ikke i vinter‐
kornmarker da de maskiner der kan benyttes ikke er særlig brede og derved bliver man nødt til at foretage
mange overkørsler i marken og derved øges afgrødeskaden som følge af overkørsel med traktorens og gyl‐
levognens hjul markant i forhold til overfladeudbringning. Overfladeudbringning kan ske med meget brede
maskiner og dette faktum alene gør at nedfældning i voksende kornafgrøde ikke er en konkurrencedygtig
metode i dag.
Derfor har formålet med ph.d. studiet været at reducere trækkraftforbruget for nedfældningsaggregater.
Derved bør arbejdsbredden på redskaber kunne øges og teknikken derfor kan gøres konkurrencedygtig i
forhold til overfladeudbringning, således at den samlede ammoniak og lugt emission ved udbringning af
gylle kan reduceres uden at pålægge landmændene øgede udgifter.
Der er udviklet to teknikker i projektet. Den ene går ud på at bruge væskestrømmen (gyllen) til at presse
tanden fremad i jorden eller at nedbryde jordstrukturen foran nedfældningsaggregatet. Her blev der fundet
et potentiale for reduktion af horisontal trækkraft (kraften der skal til at trække maskinen fremad) på op til
20 % ved at spule gyllen bagud i forhold til kørselsretningen og derved presse tanden fremad. På denne
måde ville der kunne overføres betydelige kræfter via væskestrømmen og derved reducere kraften der skal
transformeres via traktorens dæk over til gyllesprederen. Målinger afslørede dog at det samlede kraftfor‐
brug ved denne teknologi var uændret, da det krævede ekstra energi at opbygge tryk med gyllepumpen.
Derved må det antages at denne teknologi kun har relevans hvor problemet er overførsel at traktorens
kræfter vis traktorhjulene.
Den anden teknik udviklet i projektet tager udgangspunkt i skiveskærsnedfældning som er en af de teknik‐
ker der i dag anvendes til nedfældning af gylle i græs. Problemet med at benytte skiveskær (som er en en‐
kelt eller to skråtstillede skiver der skære en rille i jordoverfladen hvor gyllen placeres) er at det koster me‐
get vertikalt kræft at tvinge skiverne ned i jorden, hvilket igen reducerer den potentielle bredde på maski‐
nen. Desuden tildækkes gyllen ikke med jord og derved reduceres ammoniak og lugt emissionen ikke i øn‐
skelig grad. Resultater fra projektet viste at begge problemstillinger kunne løses ved at løsne jorden under
skiverne med en vedhæftet tand indstillet på en bestemt måde. Denne konstruktion reducerede det verti‐
kale kraftforbrug med op til 80 % (afhængig af jordtype) i forhold til skiveskær uden tand.
Med resultaterne fra dette ph.d. projekt vurderes det at der er dannet grundlag for at maskinproducenter
kan udvikle konkurrencedygtige teknologier til nedfældning af gylle i voksende kornafgrøder.

