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Slam
I denne vejledning gennemgås programfaciliteter samt udskrifter til brug på bedrifter
med slam samt datatilretninger og udskrifter til brug ved VVM-ansøgninger

Slam
På bedrifter der anvender slam er der mulighed for at tilrette udnyttelsesprocenten af P,
vise nøgletal for tildelinger over 3 høstår samt udskrive 3 årige P-tildelinger samt totalN.

Udnyttelsesprocent af P,K og Mg oa.
Det er muligt at indberette specifikke udnyttelsesprocenter for P, K og Mg oa på
dialogen Lageropgørelse.

Udnyttelsesprocenten kan indberettes for hvert høstår. Når man ændrer en
udnyttelsesprocent får man mulighed for, at ændre til den ny udnyttelsesprocent i alle
efterfølgende høstår.
De høstårsafhængige udnyttelsesprocenter anvendes ved efterfølgende beregninger i
programmet (dvs. ved nøgletalsberegninger, tildelinger og udskrifter).
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N og P Nøgletal
Der er oprettet en række nøgletal, der viser N- og P-tildelingen for den aktuelle mark på
dialogerne Markplan, Markblad og Tildel gødning. Følgende nøgletal kan indsættes
på dialogen markplan nøgletal:
Nøgletal
Slam P tilførsel (høståret)
Slam P tilførsel (høståret-1)
Slam P tilførsel (høståret-2)
Slam 3 års P tilførsel

Beregnes som
Tildelt P i slam på marken til hoved og evt. efterafgrøde i aktuelt høstår
Tildelt P i slam på marken til hoved og evt. efterafgrøde i aktuelt høstår-1
Tildelt P i slam på marken til hoved og evt. efterafgrøde i aktuelt høstår-2
Tildelt P i slam på marken til hoved og evt. efterafgrøde i 3 høstår.

Org. P tilførsel (høståret)

Tildelt P i slam og husdyrgødning på marken til hoved og evt. efterafgrøde i
aktuelt høstår
Tildelt P i slam og husdyrgødning på marken til hoved og evt. efterafgrøde i
aktuelt høstår-1
Tildelt P i slam og husdyrgødning på marken til hoved og evt. efterafgrøde i
aktuelt høstår-2
Tildelt P i slam og husdyrgødning på marken til hoved og evt. efterafgrøde i 3
høstår.

Org. P tilførsel (høståret-1)
Org. P tilførsel (høståret-2)
Org. 3 års P tilførsel

Han. P tilførsel (høståret)

Tildelt P i handelsgødning på marken til hoved- og evt. efterafgrøde i aktuelt
høstår
Han. P tilførsel (høståret-1) Tildelt P i handelsgødning på marken til hoved- og evt. efterafgrøde i aktuelt
høstår-1
Han. P tilførsel (høståret-2) Tildelt P i handelsgødning på marken til hoved- og evt. efterafgrøde i aktuelt
høstår-2
Han. 3 års P tilførsel
Tildelt P i handelsgødning på marken til hoved og evt. efterafgrøde i 3 høstår.
P tilførsel (høståret)
P tilførsel (høståret-1)
P tilførsel (høståret-2)
3 års P tilførsel
Slam Tot N (høståret)
Org. Tot N (høståret)

Tildelt P i alle gødninger på marken til hoved- og evt. efterafgrøde i aktuelt høstår
Tildelt P i alle gødninger på marken til hoved- og evt. efterafgrøde i aktuelt
høstår-1
Tildelt P i alle gødninger på marken til hoved- og evt. efterafgrøde i aktuelt
høstår-2
Tildelt P i alle gødninger på marken til hoved og evt. efterafgrøde i 3 høstår.
Tildelt total N (100% udn) i slam på marken til hoved og evt. efterafgrøde aktuelt
høstår.
Tildelt total N (100% udn) i organiske gødninger på marken til hoved og evt.
efterafgrøde aktuelt høstår.

Nøgletalsdialog
Indsæt selv P-nøgletallene i nøgletalsdialogen.
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Udskrifter af N og P tildelinger på bedrifter med slam
Der er oprettet en række udskrifter, der kan anvendes på bedrifter der anvender slam.
Rapport
4150
4155
4152

Titel
3 årig fosfortildeling
3 årig fosfortildeling detaljeret
1 årig N og 3 årig P tildeling

Gruppe
Gødningsplan
Gødningsplan
Gødningsplan

3 årig fosfortildeling rapport 4150
Afgræns udskriften til kun at vise emnerne Handelsgødning og Organisk gødning.

Udskriften viser den tildelte P-mængede i 3 høstår samt den samlede tildeling.

3 årig fosfortildeling detaljeret rapport 4155
Afgræns udskriften til kun at vise emnerne Handelsgødning og Organisk gødning.
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Udskriften viser P-tildelingerne i 3 høstår med dato, middel og P/ha.

Kvælstof og fosfortildeling rapport 4152
Afgræns udskriften til kun at vise emnerne Handelsgødning og Organisk gødning.

Udskriften viser
•
•
•

den totale N-tildeling i slam, organisk gødning og i alt i det aktuelle høstår (total N - uanset
angivet udnyttelsesprocent i gødningsplan).
P i Slam, organisk gødning og i alt for aktuelt høstår samt de 2 tidligere høstår.
P i Slam, organisk gødning og i alt for alle 3 høstår.

Næringsstoffer til VVM-ansøgninger
Det er muligt at udskrive oversigter over den totale gødningsproduktion samt
bortførslesbalancer i sædskiftet.

Gødningsproduktion rapport 4810
Der er en udskrift, der viser den totale gødningsproduktion fra bedriften.
Rapport
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Total gødningsproduktion

Organiske gødningslagre

Udskriften viser gødningsproduktionen uden korrektion for eventuel afgræsning samt
modtaget og afgivet gødning.

Bortførselsbalancer
Programmet kan beregne og udskrive en bortførselsbalance for bedriftens ejendom. For
at få korrekte beregninger på bedrifter hvor dyrene selv afgræsser markerne er det
nødvendigt med tilretninger af produktionsenheder og mark- og gødningsplan.
Produktionsenheder
For at beregne korrekte balancer skal hele gødningsproduktionen udbringes i
gødningsplanen. Der må derfor ikke være staldsystemer hvor dyrene er sat på
afgræsning. Fjern derfor afgræsning fra produktionsenhederne. Herved øges
produktionen til gødningslagrene. Denne forøgede gødningsproduktion fordeles på
marker med afgræsning – se afsnit om gødningsplan.
Markplan
På bedrifter med græs til grovfoder skal der anvendes specielle græsafgrøder til VVMscreeninger for at få den korrekte bortførselsberegning. På de ”normale” græsafgrøder
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(Afgræsningsgræs, 1 slæt+ afgr. etc) er behovene og bortførslerne korrigeret for de
næringsstoffer som dyrene selv lægger på markerne ved afgræsning.
Anvend i stedet en af følgende afgrøder:
Afgrødenr
7599
7598
7595
7596

Afgrøde
VVM græs
VVM kløvergræs
VVM græs e.afgr
VVM kl.græs e.afgr

Gruppe
Græs til produktion
Græs til produktion
Græs til produktion
Græs til produktion

Normerne på disse græsafgrøder er tilpasset således behov og bortførsler matcher
gødningstildelinger inklulsiv gødning via afgræsning.
Gødningsplan
På græsmarker til afgræsning tildeles den fulde mængde husdyrgødning der tilføres
marken. Dvs. der skal tildeles ekstra gødning for den tid som dyrene afgræsser
markerne.
Udbytter
Ved bortførselsberegningerne anvendes udbytterne, der er indberettet i programmets
gødningsmodul. Dette sættes automatisk til markplanens udbytte på datasæt hvor der er
”=” mellem kolonnerne ”G.udb” og ”M.udb.” (Programmets standardopsætning).
Afviger markens udbytte fra standardudbyttet angivet i afgrødekartoteket, korigeres
bortførslen forholdsmæssigt.
Bortførsel af Biprodukt (hvis der ikke efterladt afgrøderester på marken – se under
halmnudmuldning) korrigeres med samme faktor som for hovedproduktet.

Halmnedmuldning
Sørg for, at der er indberettet på marker, hvor der efterlades afgrøderester.
Indberetningen foregår via funktionen ”Halmnedmuldning” fra Markplansdialogen.
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Udskrifter af Bortførsler
Rapport
4810
9000

Titel
Total gødningsproduktion
Afgrøder næringsstofbehov

Gruppe
Organiske gødningslagre
Kartoteker

Rapport 9000 viser afgrødernes næringsstofbehov samt bortførsler med hoved- og
efterafgrøder.
Rapport 4810 viser bortførselsbalancen per ha for hver enkelt mark, et gennemsnit for
bedriften samt den totale balance for hele bedriften. Desuden vises udbytte og om der er
efterladt afgrøderester på marken via funktionen ”Halmnedmuldning”.
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