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BOKS 2

Kravene til udnyttelse af kvælstof
i gylle er igen steget, og det er
blevet endnu vigtigere at udnytte
gyllen til sidste dråbe. Ved bereg-
ning af kvælstofkvoter skal der
fra dyrkningssæsonen 2002/03
regnes med 75% virkning af
svinegylle og 70% virkning af
kvæggylle.

Der er gennem de senere år
udført en række forsøg med ud-
bringning af gylle, og i det følg-
ende omtales resultater fra for-
søg gennemført ved Danmarks
JordbrugsForskning, hvor det bl.a.
er undersøgt hvilken betydning
udbringningsmetoden har for bin-
ding af kvælstof i jorden og for tab
af kvælstof ved denitrifikation1.

Sortjordsnedfældning
Den største virkning af gylle op-
nås normalt ved direkte nedfæld-
ning eller hurtig nedpløjning
umiddelbart før såning om foråret.
Det er vigtigt at undgå kvælstof-
tab ved ammoniakfordampning
efter udbringning af gylle, og gyl-
len skal derfor helst nedbringes

indenfor et par timer efter ud-
bringningen. Med pløjning kan
dette være vanskeligt at opnå
i praksis, og derfor kan direkte
nedfældning af gyllen ofte være
en bedre løsning.

I forsøg udført over 3 år i vår-
byg er virkningen af gylle efter
direkte nedfældning sammenlig-
net med virkningen af slangeud-
lagt og nedharvet gylle. Der var
hvert år en positiv effekt af direkte
nedfældning. I gennemsnit steg
kerneudbyttet ved direkte ned-
fældning med 9 hkg/ha for kvæg-
gylle, og med 5 hkg/ha for svine-
gylle, se tabel 1. Kvælstofvirk-
ningen, beregnet som værdital,
steg ved nedfældning af kvæg-
gylle med 27 %-point og ved
nedfældning af svinegylle med
16 %-point.

Den positive effekt af direkte
nedfældning i forhold til ned-
harvning skyldes dels et mindre
ammoniaktab og dels, at en min-
dre andel af gyllens kvælstof bin-
des af jordens mikroorganismer
(immobiliseres), når gyllen ikke
opblandes i jorden.

Betydningen af gyllens op-
blanding for kvælstofbindingen
blev undersøgt i et separat forsøg.
Her blev indarbejdning af gylle
sammenlignet med direkte ned-
fældning, og ammoniaktab blev
forhindret i begge behandlinger. I
dette forsøg blev værditallet hævet
fra 52% ved indarbejdning til 61%
ved direkte nedfældning af kvæg-
gylle på grund den mindre kvæl-
stofbinding i jorden. Forskellen på
9 %-point kan forklares med en
reduktion i kvælstofbindingen,
som i dette forsøg svarede til 15
kg N/ha. For svinegylle fandt vi
en ubetydelig forskel i jordens
kvælstofbinding ved de 2 udbring-
ningsmetoder, måske fordi den
tyndere svinegylle under alle om-
stændigheder trækker mere ud i
jorden, se boks 1.

På markedet findes både ned-
fældere med rulleskær og med
harvetand. De forskellige tand-
typer har betydning for, hvordan
gylle fordeles i jorden. Vore under-
søgelser viste dog, at den mikro-
bielle binding af kvælstof i jorden
var ens uanset nedfældertype.

Uanset udbringningsmetode er
det vigtigt, at nedfælderen ind-
stilles så dybt, at gyllen bliver
fuldstændig dækket med jord,
så ammoniaktab undgås. Ellers
mistes en stor del af fordelen
ved direkte nedfældning.

1 Denitrifikation: Omsætning af nitrat til
gasformige kvælstofforbindelser, som tabes

Gødning

Kvæggylle nedharvet (rotorharve)
Kvæggylle direkte nedfældet

Svinegylle nedharvet (rotorharve)
Svinegylle direkte nedfældet
NPK gødning (100 kg N/ha)
LSD (95%)

Kerneudbytte
(hkg/ha, 15% vand)

Kvælstof i kerne + halm
(kg N/ha)

Værdital for total N
i gylle (%)

42,6
51,4

46,3

51,3
51,9
2,0

81
109
90

103
104
9,0

41
68

63
79
100
4,8

Tabel 1. Direkte nedfældning kontra nedharvning af gylle før såning af vårbyg. Gennemsnit af 3 års markforsøg på
Askov Forsøgsstation (1999-2001). Alle led med gylle fik tilført omkring 100 kg ammonium-N/ha. Værditallet er det
antal kg N i handelsgødning som 100 kg total-N i husdyrgødning kan erstatte

2

4

6

8
2 4 6 8 10 12 14

Svinegylle

0.90

0.90

2

4

6

8
Kvæggylle

0.90

0.90

2 4 6 8 10 12 14

Fordelingen af gylle efter direkte nedfældning
I en række kontrollerede laboratorieforsøg er der
fundet en tæt sammenhæng mellem gyllens indhold
af organisk materiale og dens evne til at tilbageholde
vand som en svamp, se figur 1. Jordens vandindhold
har endvidere indflydelse på gyllens vandholdende
evne, idet tør jord vil trække mere vand ud af gyllen.
Figur 1 viser gyllens vandholdende evne i en jord,
der er lidt mere tør end tjenlig til forårsbearbejdning.

I markforsøg med nedfældning af kvæg- og
svinegylle blev fordelingen af bl.a. vand og opløst
ammonium undersøgt med flere forskellige metoder.
Resultaterne viste samstemmende, at ammonium
i den tyndere svinegylle fordeles mere ud i jorden
omkring nedfælderskæret, end det er tilfældet for
kvæggylle, se figur 2.

Figur 1. Sammenhængen mellem vandholdende evne og
indholdet af organisk tørstof blev undersøgt for 9 kvæg-
gyller (blå), 9 svinegyller (brun) og 4 biogasgyller (rød).
Gyllens vandholdende evne er den vandmængde, som
gylletørstoffet kan tilbageholde i forhold til det totale
vandindhold i gyllen
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Figur 2. Udbredelse af ammonium-N fra gylle nedfældet
med rulleskær til ca. 6 cm dybde i sort jord. Der blev tilført
mængder svarende til 30 ton/ha svinegylle, indeholdende
4,1 kg ammonium-N/ton og 1,4% tørstof. Kvæggyllen
indeholdte 1,9 kg ammonium-N/ton og 6% tørstof, og der
blev tilført 50 ton/ha. Det er tydeligt, at svinegyllen for-
delte sig mere ud i jorden end kvæggyllen, hvilket skyldes
forskellen i tørstofindhold
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Gødning Tilførselsmetode

Kvæggylle
Kvæggylle

Kvæggylle
Svinegylle
Svinegylle

Svinegylle
NPK gødning

Placering af målepunkter
Denitrifikation

(g N/ha/dag ± afvigelse)

52 ± 40
269 ± 252

55 ± 36
39 ± 21

141 ± 131
52 ± 39
46 ± 32

nedharvet
direkte nedfældet

direkte nedfældet
nedharvet
direkte nedfældet
direkte nedfældet

tilfældig
i gyllestreng

mellem gyllestrenge
tilfældig
i gyllestreng
mellem gyllestrenge
tilfældignedharvet

Tabel 2. Denitrifikation efter nedharvning og direkte nedfældning af gylle. Gennemsnit af 8 målinger i løbet af april-juni
i markforsøg på Askov Forsøgsstation 1999-2001

Tabel 3. Beregnede tab af kvælstof ved denitrifikation i løbet af april-juni baseret på målinger i markforsøg på Askov
Forsøgsstation 1999-2001

Gødning Tilførselsmetode

Kvæggylle
Kvæggylle

Svinegylle
Svinegylle
NPK gødning (100 kg N/ha)

Denitrifikation i vækstsæsonen
(% af tilført total N)

3
7

2
5
4

nedharvet
direkte nedfældet

nedharvet
direkte nedfældet
nedharvet

Denitrifikation
(kg N/ha)

5
11

4
7
4

Denitrifikation i jord er karakteriseret ved stor rumlig
variation. Derfor er både gennemsnit og afvigelse vist
i tabel 2. Den store variation illustrerer, at det kun er
muligt at anslå et niveau for tabet af kvælstof via
denitrifikation.

På grundlag af resultaterne i tabel 2 har vi an-
slået den samlede denitrifikation for vækstperioden,
se tabel 3. På årsplan vurderes tabet af kvælstof via
denitrifikation at være omtrent dobbelt så stort som
tabet i vækstsæsonen.

Denitrifikation efter nedharvning og direkte nedfældning

Kvælstofbindingen efter hen-
holdsvis direkte nedfældning og
nedpløjning lige efter tilførsel blev
også sammenlignet, men her var
der ikke forskel på jordens kvæl-
stofbinding. Det skyldes forment-
lig, at gyllens opblanding i jorden

ved nedpløjning er mindre end
ved nedharvning. Gylle bør dog
ikke nedpløjes for dybt, da dette
vil forsinke kvælstofoptagelsen.

Ved direkte nedfældning af
gylle kan der opstå iltmangel
omkring gyllestrengen, hvilket
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Tabel 4. Udlægning og direkte nedfældning af gylle i vinterhvede. Kerneudbytte, kvælstofoptagelse, tab og kvælstof-
virkning efter slangeudlægning og direkte nedfældning af svine- og kvæggylle (3. maj). Alle behandlinger fik desuden
tilført 60 kg N/ha med handelsgødning i slutningen af marts. Mikroplotforsøg på Foulumgaard

kan medføre tab af kvælstof
ved denitrifikation, se boks 2.
Risikoen for denitrifikation
er generelt større efter direkte
nedfældning, men dette skal
afvejes mod en mindre risiko
for ammoniaktab og en mindre
kvælstofbinding. Det øgede tab
ved denitrifikation efter nedfæld-
ning udgjorde 3-4% af total-N i
gyllen, boks 2. Nedfældningens
positive effekt på ammoniakfor-
dampningen er således typisk
større end den negative effekt
på denitrifikationen.

Udbringning af gylle
i vinterhvede
Slangeudlægning af gylle i vinter-
sæd er meget udbredt, men der
sker et ammoniaktab ved denne
udbringning afhængig af vejr og
afgrødehøjde. Det er muligt at re-
ducere tabet ved direkte nedfæld-
ning af gylle, og vi har i vinter-
hvede sammenlignet udnyttelse
og tab af kvælstof for de 2 ud-

bringningsmetoder. Vinterhveden
blev grundgødet med 60 kg N/ha
i slutningen af marts, mens ud-
bringning af gylle skete i begyn-
delsen af maj 2000. Dette år var
præget af sommervejr sidst i april,
og de høje temperaturer gav god
vækst i vinterhveden, som var 35
cm høj på udbringningstidspunk-
tet. Det gode vejr fortsatte efter
udbringning, og der gik 1 uge
inden der faldt nedbør. I forsøget
blev nedfældning udført under
ideelle forhold midt mellem
planterækkerne, og den nedfæl-
dede gylle blev fuldstændig dæk-
ket med jord. Nedfældningen blev
foretaget således, at afgrøden ikke
blev skadet af hverken nedfælder-
skærene eller af køreskader forår-
saget af gyllevogn og traktor.

Effekten af nedfældning af-
hang af gylletypen. Nedfældning
af kvæggylle medførte en betyde-
lig reduktion i ammoniaktabet, og
værditallet steg fra 35 til 52%, mens
merudbyttet på 4 hkg/ha ikke var
statistisk sikkert, se tabel 4. Den

øgende kvælstofvirkning ved
nedfældning af kvæggylle kom
til udtryk i et højere proteinind-
hold i kerne.

I modsætning til kvæggylle
gav nedfældning af svinegylle en
mindre reduktion i ammoniak-
tabet, og stigningen i værditallet
var ikke statistisk sikker, men på
trods heraf steg udbyttet alligevel
med 6 hkg/ha. Årsagen til disse
forskelle skal formodentlig søges
i, hvorledes de 2 gylletyper forde-
ler sig og omsættes i jorden samt
at gyllen blev udbragt forholdsvis
sent af hensyn til en tilstrækkelig
høj afgrøde, der kunne virke hæm-
mende på ammoniakfordamp-
ningen. På grund af et højere tør-
stofindhold i kvæggyllen var der
ved slangeudlægning et betydeligt
højere ammoniaktab fra kvæggylle
end fra svinegylle.

En undersøgelse af jord og
planter 5 uger efter tilførslen
viste, at en del af det nedfæld-
ede kvælstof fra kvæggyllen
stadig fandtes i jorden, mens

al tilgængeligt kvælstof fra svine-
gylle og handelsgødning var opta-
get af hveden på dette tidspunkt.
Kvæggyllen indeholder typisk
mere tørstof og binder derfor mere
væske i gyllestrengen, se boks 1.
Her kan et iltfattigt miljø forsinke
gyllens omsætning og hæmme
planterøddernes adgang til kvæl-
stof tilbageholdt i gyllestrengen.
Planternes optagelse af kvælstof
fra kvæggylle kan have været for-
sinket så meget, at det ikke påvir-
kede udbyttet men alene protein-
indholdet i kernerne. Da kvæg-
gylle kræver længere omsæt-
ningstid i jorden før gyllekvæl-
stoffet kan optages af afgrøden,
bør nedfældning af kvæggylle
foretages tidligere i forhold til
afgrødens vækst end tilsvarende
nedfældning af svinegylle for at
opnå en positiv effekt på kerne-
udbyttet.

Overskæring af rødder ved
nedfældningen påvirkede ikke
udbyttet i hvede, idet nedfæld-
ning af handelsgødning ikke
reducerede kerneudbyttet, se
tabel 4. Skæres de overjordiske
plantedele derimod over eller

planterne ligefrem rykkes op, vil
det have en negativ indflydelse
på udbyttet. Den mindre arbejds-
bredde på nedfældere betyder
også, at de ekstra kørespor øger
omfanget af køreskader ved ned-
fældning. I forsøg udført af Dansk
Landbrugsrådgivning fandtes en
udbyttereduktion på 2-3 hkg/ha
ved direkte nedfældning i forhold
til udlægning i vinterhvede. Skade
på afgrøden overskygger således
den positive effekt af at nedfælde
gylle. Da svinegylle udlagt med
slæbeslanger endvidere trænger
forholdsvis let i jorden, kan di-
rekte nedfældning af svinegylle i
vinterhvede derfor ikke anbefales
med det udstyr, der er til rådighed
i dag.

Konklusioner
Vårsæd:
• Kvælstof i gylle udnyttes bedst

ved direkte nedfældning eller
hurtig nedpløjning før såning
af vårsæd.

• Direkte nedfældning af kvæg-
gylle er særlig fordelagtig, idet
mikrobiel binding af gyllens

Gødning

Kvæggylle (100 NH4-N)
Kvæggylle (100 NH4-N)

Svinegylle (100 NH4-N)
Svinegylle (100 NH4-N)
Handelsgødning (100N)

Handelsgødning (100N)
LSD (95%)

Total N i
Kerne + halm

(kg N/ha)

180
205
200

212
215

216
10

Værdital
(% af total N)

35
52

70

81
100
101
12

Tab af
ammonium-N

(%)

38
3

14
4
2
0

6,7

Tilførsels-
metode

udlagt
direkte nedfældet

udlagt
direkte nedfældet
udlagt

direkte nedfældet

Kerneudbytte
(hkg/ha,

15% vand)

70,7
74,6

84,2

90,1
85,6

86,4
4,9

kvælstof reduceres. Svinegylle
fordeler sig lettere i jorden,
hvilket mindsker betydningen
af udbringningsmetode.

• Kvælstoftab ved denitrifikation
er større efter direkte nedfæld-
ning end efter overfladeudlæg-
ning efterfulgt af nedharvning.
Dette tab opvejes dog af forde-
len ved direkte nedfældning
i form af kraftig reduktion i
ammoniakfordampningen og
en mindre kvælstofbinding i
jorden.

Vintersæd:
• Ammoniaktab kan reduceres

betydeligt ved nedfældning af
kvæggylle i vintersæd, men der
kunne i forsøget ikke måles ef-
fekt af nedfældningen på udbyt-
tet, sandsynligvis på grund af
den sene nedfældning i forhold
til afgrødens vækst.

• Nedfældning af svinegylle uden
afgrødeskade kan øge udbyttet,
men kørsel med nedfælderud-
styret skader samtidig afgrøden,
og derfor kan der ikke forventes
merudbytte af nedfældning af
svinegylle i vinterhvede.

Forsidefoto: Torkild Birkmose,
Dansk Landbrugsrådgivning


