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1. Kan du spare på startgødningen til majs?D7

Effekt af placeret gylle til majs
Forbruget af handelsgødningsfosfor er relativt højt ved majsdyrkning. Muligheden for at anven-
de husdyrgødningsfosfor som startgødskning er undersøgt for to typer gylle.
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Ifølge Vandmiljøplan III skal 
overskuddet af fosfor (P) hal-
veres inden år 2015, og yderli-
gere restriktioner kan forventes 
ved implementering af Vand-
rammedirektivet. Majs dyrkes i 
dag på 6% af landbrugsarealet 
og fuldgødes typisk med hus-
dyrgødning, men for at frem-
me majsens tidlige vækst tilde-
les også væsentlige mængder P 
i handelsgødning, som tegner 
sig for 12% af P-forbruget i han-
delsgødning (svarende til 3000 t 
P årligt). Denne praksis betyder, 
at P akkumuleres i uhensigts-
mæssig grad i landbrugsjord, 
hvor der hyppigt dyrkes majs. 
Udfordringen er derfor at fi nde 
gødskningstrategier, der kan re-

ducere forbruget af handelsgød-
ningsfosfor i majsdyrkningen, 
specielt muligheden for at bruge 
placering af husdyrgødningsfos-
for som alternativ til handels-
gødningsfosfor.

Metode
For at belyse denne problem-
stilling blev der i foråret 2008 
anlagt et miniparcelforsøg på 
sandjord med fosfortal på 3 ved 
St. Jyndevad Forsøgsstation 
(DJF/Aarhus Universitet). De 
6 forsøgsbehandlinger (tabel 1) 
blev gennemført i 3 gentagel-
ser med 6 planteklip ca. en gang 
om ugen fra 7. maj til 12. juni, 
i alt 108 miniparceller. Forsøgs-
behandlingerne blev udført som 

håndarbejde, hvilket gav en stor 
sikkerhed for at næringsstoffer-
ne blev placeret netop i den øn-
skede kombination og position i 
forhold til planterækken. Hver 
miniparcel bestod af 1 m plante-
række med 10 majsplanter, der 
alle blev høstet ved de respekti-
ve tidspunkter. Mangel på kvæl-
stof (N) og svovl blev udelukket 
ved at grundgødske hele forsø-
get med 40 kg N/ha i en NS-
gødning.

Handelsgødning i led 1-2 
og gylle i led 3-6 blev placeret 
5 cm fra planterækken. Gyllen 
blev placeret i ca. 8 cm’s dyb-
de, mens handelsgødningen i 
led 1 og 2 blev placeret i 5 cm’s 
dybde. I led 4 og 6 blev han-

Handelsgødning Gylle placeret
Led I så-rillen Placeret traditionelt
1
2

Negativ reference uden P
Positiv reference med P

18N
20P+18N

3
4 Frisk kvæggylle – høj VFA 1) 0

3P+3N
+ (36 t/ha)
+ (36 t/ha)

5
6 Afgasset og separeret svinegylle – lav VFA 1) 0

3P+3N
+ (40 t/ha)
+ (40 t/ha)

1) Se tabel 2 for karakteristik af gylletyperne.

Tabel 1. Forsøgsbehandlinger. Diammoniumfosfat blev anvendt som NP-gødning, mens ammoniumnitrat blev anvendt som N-gødning. Den 
udbragte gyllemængde svarende til direkte nedfældning ved en skærafstand på 25 cm. Enhederne er kg/ha således, at eksempelvis 20P 
svarer til 20 kg P/ha.
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delsgødningen derimod udbragt 
i sårillen som mikrogranulat 
(~handelsgødning med korn <2 
mm). Gyllen blev beriget med 
15N-ammonium med henblik på 
at bestemme optagelsen af til-
ført N, hvilket kan give en in-
dikation af hvornår og i hvilken 
grad rødderne er vokset frem til 
gødningsstrengen. 

Vi analyserede optagelsen 
af elementerne: kvælstof (N), 
kvælstof-15 isotopen (15N), fos-
for (P), kalium (K), svovl (S), 
calcium (Ca), magnesium (Mg), 
bor (B), natrium (Na), mangan 
(Mn), jern (Fe), kobber (Cu), 
zink (Zn), cadmium (Cd) og alu-
minium (Al).

Resultater
Indledningsvis kan det konstate-
res, at forsøgskonceptet fungerer 
meget tilfredsstillende. Resulta-
terne for optagelsen af det tildel-
te 15N og K viste tydelig forøget 
koncentration i planterne allere-
de godt en uge efter fremspiring 
med maksimal forskel til de to 
referenceled efter ca. 3 uger (ta-
bel 1). Forskellen var imidlertid 
aftaget 4-5 uger efter fremspi-
ring. For Ca og Mg var forløbet 
anderledes, idet koncentratio-
nerne var lavere sammenlignet 
med referenceleddene. Dette 
skyldes formentlig tilførsel af 
en betydelig mængde K med 
gyllen. Der er således ikke tvivl 
om, at majsrøddernes optagel-
se af næringsstoffer påvirkes af 
gyllestrengen, men spørgsmålet 

er, om de også optager P fra den 
tilførte gylle.

Betragtes først forskellen 
mellem de to referenceled ses 
det, at placering af P sammen 
med N gav en sikker forøgel-
se af P-koncentrationen i majs-
planterne 3-4 uger efter frem-
spiring (fi gur 1). Forøgelsen 
var omkring 50% og blev mar-
kant efter ca. 2 uger. Placering 
af gylle alene (grøn og blå kurve 
med åbne symboler) fulgte for-
løbet for den negative reference 
(sort kurve med åbne symboler) 
men på et lidt lavere niveau. Til-
førsel af 3P+3N i sårillen øgede 
straks P-koncentrationen i majs-
planterne, og først 3-4 uger efter 
fremspiring var P-koncentratio-
nen faldet til samme niveau som 
i den negative reference.

Placering af mineralsk P 
er altså i stand til at påvir-

ke P-koncentrationen i majs-
planterne, mens placering af 
husdyrgødnings-P ikke har til-
svarende egenskaber, selvom 
rødderne er i stand til at optage 
andre næringsstoffer fra den til-
førte gylle. Dette synes at være 
en barriere for at anvende P i 
husdyrgødning som startgødsk-
ning til majs. 

Resultaterne rejser spørgs-
målet om, hvilke faktorer der 
har indfl ydelse på P-tilgænge-
ligheden i husdyrgødning. Når 
vi kender svaret på dette spørgs-
mål vil det også være muligt at 
besvare spørgsmålet om, hvor-
dan vi kan øge P-tilgængelig-
heden i organiske gødninger og 
specielt, hvordan gylle kan er-
statte startgødskning med han-
delsgødnings-P.

Internationalt fi ndes der en 
omfattende litteratur vedrørende 

Figur 1. Koncentrationen af fosfor i majsplanter i de første 6 uger efter fremspiring.

Tørstof
[%]

Total-N
[kg/t]

Ammnium-N 
[kg/t]

Total-P
[kg/t] pH VFA 1)

[mmol/kg]
Frisk kvæggylle 7,7 4,5 2,3 0,69 7,6 55,9

Afgasset og separeret svinegylle 2,9 4,0 3,0 0,84 8,1 1,4

1) VFA – Fede fl ygtige syrer, der virker immobiliserende på næringsstofferne (specielt N) og hæmmende på rodvæksten.

Tabel 2. Karakteristik af den anvendte gylle. 
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faktorer, der påvirker P-tilgæn-
geligheden i jord, men spørgs-
målet om P-tilgængelighed i 
husdyrgødning umiddelbart ef-
ter tilførsel er ganske nyt, og vi-
den om, hvordan teknologier til 
bearbejdning af husdyrgødning 
kan påvirke P-tilgængeligheden, 
er helt utilstrækkelig.

En øget tilgængelighed af 
husdyrgødningsfosfor er mindre 
betydende i en situation, hvor 
husdyrgødningen (blot) anven-
des til vedligeholdelse af jordens 
P-pulje. Med henblik på en stra-
tegisk anvendelse af den vigtige 
ressource, som P i husdyrgød-
ning udgør, er det derimod vigtig 
med kendskab til plantetilgæn-
geligheden af husdyrgødnings-
fosfor, herunder muligheder-
ne for at øge tilgængeligheden. 
En strategisk anvendelse af P 
i husdyrgødning er vigtig i en 
situation, hvor husdyrbrugets 
P-balance har betydning for 
husdyrbrugets udviklingsmulig-
heder, og hvor der er et politisk 
ønske om at begrænse det nati-
onale P-overskud, samt ved en 
globalt stigende efterspørgsel på 
handelsgødnings-P med stigen-
de priser til følge.  ■
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