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Fast staldgødning indeholder
mindre plantetilgængeligt kvæl-
stof end gylle, idet kun ca. 25%
af det totale kvælstofindhold i
den faste gødning er på mineralsk
form. Den resterende mængde
kvælstof er på organisk form og
er ikke umiddelbart tilgængelig
for planter. Organisk bundet
kvælstof mineraliseres ved om-
sætning af gødningen. Mineralise-
ringshastigheden afhænger dels af
temperaturforholdene i jorden og
dels af gødningens indhold af kul-
stof (C) i forhold til kvælstof (N),
dvs. C/N-forholdet. I strøelsesrige
gødninger kan C/N-forholdet
være så højt, at der i en periode
bindes, dvs. immobiliseres, kvæl-
stof. Immobilisering skyldes, at
mikroorganismer i jorden har be-
hov for mineralsk kvælstof for at
kunne omsætte gødning med et
højt C/N-forhold. Immobiliserin-
gen kan derfor begrænse jordens
indhold af plantetilgængelig kvæl-
stof i en periode.

Fast staldgødning indarbejdes
normalt ved pløjning, hvorved
gødningen placeres i et bånd i

bunden af plovfuren. Indarbejd-
ning af staldgødning ved harvning
eller fræsning før pløjning medfø-
rer en opblanding af jord og gød-
ning, hvilket kan påvirke størrel-
sen og varigheden af immobilise-
ringen og dermed jordens indhold
af plantetilgængeligt kvælstof. Valg
af tilførselstidspunkt og -metode
kan derfor have betydning for,
hvordan mineraliserings- og im-
mobiliseringsprocesserne tilpas-
ses den efterfølgende afgrødes
kvælstofbehov.

I det følgende vises resultater
af et forsøg med fast staldgødning,
hvor effekten af tilførselstidspunkt
og jordbearbejdningsstrategi på
kvælstofudnyttelsen blev bestemt
i vårbyg med udlæg af almindelig
rajgræs.

Forsøgsplan
Forsøget blev udført på to marker
på Askov Forsøgsstation (JB 5, grov
sandblandet lerjord) i henholdsvis
1999-2000 og 2000-2001. Forsøgs-
behandlingerne fremgår af tabel 1.

Tre måneder før hver af de
planlagte tilførselstidspunkter,
se tabel 1, blev der hjemtaget fast
kvæggødning fra en bindestald
med halmstrøelse. Gødningen,
der blev opbevaret i stak og dæk-
ket tæt med plastic indtil udbring-
ning, havde ved udbringningen et

Behandlings-/
tilførselstidspunkt1 Jordbearbejdningsstrategi Gødning

Efterår (17. september)
Vinter (5. december)
Forår (23. marts)

Pløjning (P)
Harvning + pløjning (HP)
Fræsning + pløjning (FP)

Med staldgødning
Uden staldgødning

1 Gennemsnitlige tilførselsdatoer

Tabel 1. Forsøgsbehandlinger bestående af kombinationer af 3 behandlings-/tilførselstidspunkter og 3 jordbearbejdnings-
strategier. For at kunne adskille gødningseffekt fra en eventuel effekt af jordbearbejdningsstrategi blev alle forsøgs-
behandlinger udført både med og uden staldgødning

Med staldgødning
– ingen positiv effekt af
harvning eller fræsning
Udbyttemæssigt var det ikke for-
delagtigt at indarbejde gødningen
ved harvning eller fræsning før
pløjning. Tværtimod blev der ved
forårstilførsel fundet større udbyt-
ter ved pløjning (P) end ved harv-
ning (HP) eller fræsning (FP) før
pløjning, se figur 1. Det kan skyl-
des, at større opblanding af jord
og staldgødning end ved pløjning,
fremmer immobiliseringen af
kvælstof, hvilket begrænser jor-
dens indhold af plantetilgænge-
ligt kvælstof.

Den samlede kvælstofoptag-
else i byg (kerne og halm) samt
kvælstofoptagelsen i det efterføl-
gende rajgræs, se figur 2, fulgte
de samme tendenser som kerne-
udbyttet, se figur 1.

Ingen effekt af fast stald-
gødning udbragt efterår
eller vinter
Udbytterne ved efterårs- og vinter-
tilførsel af staldgødning var ikke
forskellige fra udbytterne uden til-
førsel af staldgødning, se tabel 3.
Under de givne omstændigheder
har det ikke været muligt at kon-
statere en udbytteeffekt ved tilfør-
sel af gennemsnitlig 339 kg/ha
total-kvælstof inklusive 73 kg/ha
mineralsk kvælstof i fast staldgød-
ning. Det skal dog tages i betragt-
ning, at temperaturen i vintermå-
nederne efter tilførsel af staldgød-
ningen var betydelig højere end
landsgennemsnittet for 1961-90,
se tabel 2, og at der i begge

Efterår (sept.-nov.) Vinter (dec.-mar.)

Middeltemperatur, °C

1998-1999
1999-2000
Landsgennemsnit

Nedbør, mm

7,3
10,2

8,8

2,0
3,2
0,9

1998-1999

1999-2000
Landsgennemsnit

404

297
202

385

500
183

Tabel 2. Middeltemperatur og nedbørsmængder for efterårs- og vinter-
perioderne efter tilførsel af staldgødning til vårbyg dyrket i 1999 og
i 2000. Landsgennemsnit er vist for perioden 1961-90
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Figur 1. Gennemsnitligt kerneudbytte af byg ved tilførsel af fast staldgødning
efterår, vinter eller forår og nedmuldning ved pløjning (P), harvning + pløjning
(HP) eller fræsning + pløjning (FP)

gennemsnitlig tørstofindhold
på 24% og et C/N-forhold på
10. I gennemsnit blev der tilført
fast staldgødning i en mængde
svarende til 45 t/ha indehold-
ende 339 kg total-kvælstof in-
klusive 73 kg mineralsk kvælstof
(NH4-N). Gødningen blev ind-

arbejdet umiddelbart efter tilførsel.
Parcellene blev tilsået med byg og
udlæg af alm. rajgræs. Alle forsøgs-
led i vårbyg blev tilført 60 kg N/ha
i handelsgødning om foråret. For-
søgsbehandlinger uden staldgød-
ning blev desuden tilført P og K.
Den efterfølgende rajgræsafgrøde
blev tilført 110 kg N/ha, som blev
fordelt til 3 slæt året efter høst af
byg. Udbytte og kvælstofoptagelse
blev bestemt  for byg og rajgræs-
afgrøde.

Middeltemperaturen i vinter-
perioderne efter tilførsel af gød-
ning var betydelig højere end
normalt, og den totale nedbørs-
mængde i efterårs- og vinter-
perioderne var næsten 50%
højere, se tabel 2.

Resultater
Uden staldgødning
– ingen effekt af jordbearbejd-
ningstidspunkt og -strategi
I forsøgsbehandlinger uden til-
førsel af staldgødning kunne der
ikke konstateres signifikant effekt
af behandlingstidspunkt. Det vil
sige, at jordbearbejdningstids-
punktet ikke påvirkede udbytte
og kvælstofoptagelse i vårbyg.
Ligeledes var der ingen effekt
af jordbearbejdningsstrategi.
Der var således ingen udbytte-
mæssige fordele ved at harve
eller fræse før pløjning, når
jorden ikke var tilført stald-
gødning. Figur 2. Gennemsnitlig kvælstofoptagelse i byg (kerne og halm) samt i efter-

følgende rajgræs ved tilførsel af fast staldgødning efterår, vinter eller forår
og nedmuldning ved pløjning (P), harvning + pløjning (HP) eller fræsning
+ pløjning (FP)
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Nye forsøg på grov sand-
blandet lerjord (JB 5) viser, at
fast staldgødning udnyttes
bedst om foråret. Udbringning
om efteråret eller vinteren gav
ikke nogen udbyttemæssig ef-
fekt. For at øge udnyttelsen og
minimere tabene af kvælstof
bør fast staldgødning til vår-
sæd derfor tilføres om foråret.

I de senere år har der væ-
ret stor opmærksomhed om-
kring udnyttelse af husdyr-
gødning. Opmærksomheden
har især været rettet mod ud-
nyttelsen af gylle. Imidlertid
består ca. 35% af husdyrgød-
ningen på kvægbedrifter af
fast staldgødning, ajle og dyb-
strøelse. Stigende krav til ud-
nyttelsen af husdyrgødning
har forøget interessen for tek-
nologier, der kan sikre en op-
timal udnyttelse af også fast
staldgødning, idet 65% af det
samlede kvælstofindhold i fast
gødning og ajle indgår i bereg-
ning af kvælstofkvoter (heri er
indregnet eftervirkning).
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forsøgsår faldt betydeligt mere
nedbør i efterårs- og vintermåne-
derne end for landet som helhed.

Størst udbytte
ved forårstilførsel
Udbytterne efter forårstilført stald-
gødning var væsentligt større end
udbytterne ved efterårs- og vinter-
tilførsel, se figur 1. Forsøgene vi-
ser, at indarbejdning ved harvning
eller fræsning før pløjning ikke
øger effekten ved efterårs- eller
vintertilførsel til et niveau, der
er sammenligneligt med forårs-
tilførsel.

Kerne-
udbytte

Kvælstofoptagelse
i byg

(kerne og halm)

Med fast staldgødning

Tilførselstidspunkt
Efterår (17. september)

Vinter (5. december)
36,7b

36,2b

49,4a

70b

71b

97aForår (23. marts)

Kvælstofoptagelse
i rajgræs

Total
kvælstofoptagelse
i byg og rajgræs

hkg/ha kg N/ha

102c

109b

126a

172b

180b

223a

Jordbearbejdningsstrategi
Pløjning

Harvning og pløjning
42,1a

39,2b

40,9ab

83a
76b

79abFræsning og pløjning

113a

109a

115a

196a

185b

194a

Uden fast staldgødning1

1 Gennemsnit af alle forsøgsled uden tilførsel af staldgødning

38,0 66 89 155

Tabel 3. Kerneudbytte (85% tørstof), kvælstofoptagelse i byg (kerne og halm), rajgræs samt total overjordisk kvælstof-
optagelse i byg og rajgræs. Inden for hver gruppering er værdier efterfulgt af samme bogstav ikke signifikant forskellige.
Gennemsnit af 2 år

Forårstilførsel af staldgød-
ning med gennemsnitlig 73 kg/ha
mineralsk kvælstof medførte en
samlet meroptagelse i byg (kerne
og halm) på 31 kg N/ha i forhold
til byg uden tilførsel af staldgød-
ning, se tabel 3. Dette svarer til,
at 42% af det mineralske kvæl-
stof i gødningen blev optaget
i byggens overjordiske plante-
materiale. Byggen optog 9%
af gødningens totale kvælstof-
indhold.

Eftervirkning
Tilførsel af fast staldgødning
til vårbyg medførte en øget
kvælstofoptagelse i den efter-
følgende rajgræs på 13 kg N/ha
ved efterårstilførsel, 20 kg N/ha
ved vintertilførsel og 37 kg N/ha
ved forårstilførsel, se tabel 3.

Eftervirkningen i rajgræs var
således størst efter forårstilførsel,
ligesom hovedvirkningen i vårbyg
var størst ved dette tilførselstids-
punkt.

Den samlede meroptagelse
af kvælstof i byg og rajgræs ved
forårstilførsel var 68 kg N/ha i
løbet af  2 år, hvilket omtrent
svarer til den udbragte mængde
mineralske kvælstof og til 20%

af gødningens totale kvælstof-
indhold.

Tab af kvælstof fra fast stald-
gødning afhænger bl.a. af jord-
type samt temperatur og nedbørs-
forhold i efterårs- og vintermåne-

derne. Det er derfor muligt, at ef-
fekten af vintertilførsel på mere le-
ret jord og på mindre nedbørsrige
lokaliteter evt. kombineret med la-
vere vintertemperaturer vil være
større end fundet i denne under-
søgelse. Da vinterens vejrforhold
ikke kendes på forhånd, kan det
dog anbefales så vidt muligt at til-
føre fast staldgødning om foråret.

Konklusion
• Fast staldgødning til vårsæd bør

så vidt muligt tilføres om foråret,
idet både førsteårsvirkning og
eftervirkning er størst ved for-
årstilførsel.

• Det kan ikke anbefales at ind-
arbejde staldgødning ved harv-
ning eller fræsning inden pløj-
ning.

• Uden tilførsel af staldgødning
havde valg af strategi for jord-
bearbejdning ikke nogen ud-
byttemæssig effekt på den
efterfølgende afgrøde.


