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Der har været stigende interesse 
for gylleseparering i Danmark 
gennem de seneste år. Interessen 
begrundes især med, at teknolo-
gien kan bruges til at opnå en 
bedre fordeling og udny� else 
af næringsstoff erne i gylle. Det 
er dog ikke nogen selvfølge, at 
næringsstoff erne udny� es bedre 
e� er separering af gyllen. For at 
opnå en høj næringsstofudnyt-
telse er det vigtigt at have kend-
skab til, hvor stor en andel af 
næringsstoff erne i separerings-
produkterne der er plantetilgæn-
gelige.

I de fl este eksisterende separe-
ringsanlæg sker der først en 
frasortering af en fi berfraktion, 
f.eks. med en dekantercentrifuge. 
Centrifugering af gylle med 
dekantercentrifuge kan enten 
anvendes alene eller som første 
led før en videre separering af 
væskefraktionen til næsten rent 
vand og næringssto� oncen-
trater i højteknologiske anlæg. 
E� er dekantercentrifugering af 
svinegylle fi ndes 70-85% af gyl-
lens kvælstof i væskefraktionen, 
mens 60-80% af gyllens fosfor 
ender i fi berfraktionen.

Ved DJF er gennemført undersø-
gelser af  kvælstofudny� elsen, 
målt i form af værdital, e� er til-
førsel af fraktioner fra dekanter-
centrifuge. Nogle af forsøgene er 
udført med separeret 15N-mærket 
svinegylle, og i disse forsøg har 
det være muligt også at måle tab 
af det tilførte kvælstof i marken. 

I det følgende præsenteres 
resultater fra 2 års forsøg med 
centrifugerede gyllefraktioner.

Udnyttelse af 
væskefraktion
Forsøg blev gennemført i små 
afgrænsede parceller, placeret 
i lerblandet sandjord (JB4). I 
forsøgene blev gyllefraktioner 
enten tilført ved simuleret ned-
pløjning før såning eller udlagt 
i vinterhvede. Ved nedpløjning 
blev gødningen dækket med 
jord umiddelbart e� er tilførslen, 
og der var ikke ammoniaktab af 
betydning. I praksis må reg-
nes med et ammoniaktab e� er 
tilførslen, der vil være meget 
a� ængigt af vejrforholdene, 
og af hvor hurtigt gødningen 
bringes ned i jorden. 

Ved nedpløjning af væskefrak-
tion fra frisk og afgasset svine-
gylle før såning af vårbyg blev 
der opnået et værdital på 91-98% 
af total N (tabel 1). Virkningen af 
væskefraktion fra kvæggylle var 
betydelig lavere. Ved udlægning 
af væskefraktion fra svinegylle 
i vinterhvede blev målt værdital 
på 76-83%. Den lavere virkning 
e� er udlægning i vinterhvede 
stemmer godt overens med, at 
der i samme forsøg blev målt et 
tab på 15% af total N i væske-
fraktionen og kun 5% tab fra 
handelsgødning (tabel 2). Resul-
taterne er i overensstemmelse 
med Landsforsøg, hvor der blev 
målt værdital for væskefraktion 
udlagt i hvede på 89-98%, med 

den højeste virkning målt ved 
udbringning i regnvejr (Oversigt 
over Landsforsøgene 2002). Til 
sammenligning blev der i de her 
gennemførte forsøg målt værdi-
tal på 59-69% ved udlægning af 
usepareret svinegylle i vinter-
hvede (tabel 1). I de fl este tilfælde 
blev der opnået et værdital for 
væskefraktionen fra svinegylle, 
der var 15-20 %-point højere end 
for usepareret gylle. 

Udnyttelse af fi berfraktion 
Fiberfraktionerne, der blev 
anvendt i forsøgene, blev udtaget 
direkte fra dekantercentrifuge 
og dere� er opbevaret i lukket 
beholder (iltfrit) fra få uger og op 
til et år. Der blev kun fundet små 
ændringer i sammensætningen 
af kvælstof under lagringen. 
Hvis fi berfraktionen ikke straks 
dækkes med tæt overdækning, 
vil den begynde at kompostere. 
Det betyder, at temperaturen 
stiger, og da 30-40% af kvælstof-
fet i fi berfraktionen er ammoni-
um-N, kan der være en betydelig 
ammoniakfordampning i prak-
sis. For at undgå ammoniaktab 
er det derfor vigtigt, at fi berfrak-
tionen opbevares under lu� tæt 
dække. Hvis fi berfraktionen er 
komposteret, må der ud over 
et lavere indhold af kvælstof 
forventes en lavere kvælsto� il-
gængelighed, men muligvis også 
mindre risiko for ammoniaktab 
e� er udbringning. 

Ved nedpløjning af fi berfraktion 
fra frisk og afgasset svinegylle 
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måltes værdital på 44-52% (Tabel 
1, 2 års forsøg). For kvælstof i 
fi berfraktion fra kvæggylle var 
værditallet  på  34% (1 forsøg). 
Som nævnt blev fi ber i forsø-
gene håndteret, så der ikke var 
ammoniaktab e� er udbringning. 
Der foreligger ikke målinger af 
ammoniaktab i forbindelse med 
spredning og nedpløjning af 
fi berfraktion. Hvis der regnes 
med et tab på 25% af ammoni-
um-N i fi berfraktionen under og 
e� er udbringning, vil fi berfrak-
tion fra svinegylle stadig have et 
værdital på ca. 40%. 
Tilførsel af 100 kg N/ha i fi ber-
fraktion før såning af vinterh-
vede suppleret med 50 kg N/ha i 
handelsgødning i slutningen af 
april gav samme hvedeudby� e 
som 100 kg N/ha i handelsgød-
ning om foråret, men der var et 

lavere proteinindhold i kerne 
e� er tilførsel af fi ber. Værdital-
let, der beregnes på grundlag af 
kvælstofoptagelsen, var derfor 
kun på 12-14% af total N. Det 
tyder på, at fi berfraktionen 
havde andre positive eff ekter på 
udby� et end den rene kvæl-
stofvirkning i det gennemførte 
forsøg. E� er udlægning af 
fi berfraktion i voksende hve-
deafgrøde (100 kg N/ha, ca. 10 
cm afgrødehøjde) blev der målt 
værdital på 24-29%. 

Samlet kvælstofvirkning 
efter separering
Den samlede kvælstofvirkning 
af fraktioner e� er separering kan 
ikke forventes at være  væsentlig 
højere end ved nedpløjning/
nedfældning af usepareret gylle 
(tabel 1). Under nogle omstæn-

digheder vil der dog kunne 
opnås en højere samlet kvæl-
stofvirkning e� er separering: 
Hvis man som alternativ til 
slangeudlægning af usepareret 
svinegylle i vintersæd kan vælge 
en slangeudlægning af væske-
fraktion i vintersæd kombineret 
med nedpløjning af fi berfrak-
tion til vårsæd, kan der opnås 
en noget højere samlet kvæl-
stofudny� else. Ved en sådan 
kombination kan opnås et samlet 
værdital på omkring 76%, hvis 
der regnes med 40% virkning af 
fi ber- og 85% virkning af væske-
fraktion, mod et mere usikkert 
værdital på ca. 60-70% ved 
slangeudlægning af usepareret 
svinegylle. 
 

* høj variation mellem gentagelser. 

Fraktion Gylletype Ammonium-N
i fraktion

(% af total N)

Nedpløjet til
vårbyg

(uden N tab)

Nedpløjet til
vinterhvede

(e� erår)

Udlagt i 
vinterhvede

(forår)
(værdital, % af total N)

Væskefraktion Svinegylle 81-91 91-98 - 76-83
Væskefraktion Kvæggylle 67 (60)* - -
Fiberfraktion (lagret iltfrit) Svinegylle 32-38 44-52 12-14 24-29
Fiberfraktion (lagret iltfrit) Kvæggylle 29 34 - -
Fiber + væske (vægtet) Svinegylle - 85-86 - 69
Fiber + væske (vægtet) Kvæggylle - (47)* - -
Usepareret Svinegylle 78-82 75-84 - 59-69
Usepareret Kvæggylle 62 60 - -

Tabel 1. Målt førsteårsvirkning af kvælstof i separeret gylle fra dekantercentrifuge tilført til vårbyg og vinterhvede 
beregnet udfra optagelse af N i afgrøde. Værdital angiver antal kg N i handelsgødning som 100 kg total-N i gylle kan 
ersta� e.
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Kvælstoftab
Der er målt kvælsto� ab fra 
separeret gylle i ét enkelt forsøg 
e� er tilførsel til vårbyg og i ét 
forsøg e� er udbringning til vin-
terhvede. Tabene blev målt e� er 
tilførsel af 15N-mærket separeret 
og usepareret svinegylle, og de 
samlede tab blev opgjort på basis 
af den samlede genfi ndelse af 
mærket kvælstof i jord og planter 
ved afslutningen af forsøget. 

E� er tilførsel af fi berfraktion 
til vinterhvede var der et tab på 
38% af det tilførte total kvælstof, 
både ved nedpløjning før såning 
og ved udlægning af fi berfrak-
tion i afgrøden i slutningen af 
april, mens der kun blev målt 
5% tab fra forårstilført handels-
gødning (tabel 2). Det ekstra 
tab fra fi berfraktion i forhold til 

handelsgødning svarede omtrent 
til mængden af ammonium-N i 
den tilførte fi berfraktion. Tabet 
ved e� erårstilførsel af fi berfrak-
tion skete sandsynligvis i form 
af udvaskning og denitrifi kation 
i løbet af vinteren, mens tabet 
ved forårstilførsel kan antages 
at være sket ved ammoniakfor-
dampning. Tabet af kvælstof ved 
e� erårstilførsel vil være påvirket 
af både nedbørsmængden og 
jordtypen. Ammoniaktabet e� er 
tilførsel om foråret i voksende 
afgrøde er meget a� ængigt af 
vejret umiddelbart e� er til-
førslen.

Selvom der var ens tab ved 
tilførsel e� erår og forår, blev der 
optaget mere kvælstof i afgrøden 
ved forårstilførsel (tabel 2). Det 
skyldtes, at en mindre andel af 

det tilførte kvælstof blev bundet 
i jorden ved udlægning om 
foråret.
Hvis fi berfraktion ikke kan 
nedpløjes hurtigt e� er udbring-
ning om foråret, må der således 
regnes med betydelige tab af 
kvælstof fra fi berfraktion. Hvis 
fi berfraktion skal anvendes til 
vintersæd, vil det sandsynligvis 
være hensigtsmæssigt først at 
� erne og opsamle ammonium-N 
i fi berfraktionen (stripning) for at 
undgå store kvælsto� ab.  

Ved udlægning af væskefraktion 
fra svinegylle i vinterhvede blev 
målt tab på 15% mod 25% tab 
fra den useparerede svinegylle. 
Væskefraktionen har et lavere 
tørstofi ndhold end usepareret 
gylle. Det betyder, at væske-
fraktionen le� ere trækker ned 

Gødning til vinterhvede 
(15N mærket)

Kerneudby� e 
(15% vand)

hkg/ha

15N i afgrøde

(% af total N)

15N i afgrøde 
og jord 

(% af total N)

Samlet 15N 
tab

(% af total N)

Fiber nedpløjet 26. sept. 
(100 kg N/ha + 50 kg N/ha*) 

77 9,4 62 38

Fiber udlagt 30. april 
(100 kg N/ha + 50 kg N/ha*) 

72 22 62 38

Væskefraktion udlagt 30. april 
(100 kg NH4-N/ha)

75 59 85 15

Usepareret gylle udlagt 30. april 
(100 kg NH4-N/ha)

69 46 75 25

Handelsgødning 30. april (100 kg N/ha) 78 78 95 5
LSD (mindst signifi kante forskel) 7 3 6 6

Tabel 2. Udny� else og tab af tilført mærket kvælstof (15N) fra centrifugeret og usepareret svinegylle i vinterhvede 
(kerne + halm) og jord (0-40 cm). Fiberfraktion blev enten tilført ved nedpløjning i e� eråret eller udlagt i afgrøden 
i foråret på en lerblandet sandjord (JB4, forfrugt vårraps). Alle behandlinger fi k desuden tilført 45 kg N/ha i umær-
ket handelsgødning i slutningen af marts.

*Fiberfraktion blev suppleret med umærket handelsgødning 30. april (50kg N/ha).
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i jorden, hvorved risikoen for 
ammoniaktab e� er udbringning 
reduceres. 
 

E� er tilførsel før såning af vår-
byg var der ikke forskel i tabene 
fra gyllefraktioner, usepareret 
gylle og handelsgødning halvan-

det år e� er tilførslen (tabel 3). I 
forsøget var der ikke ammoniak-
tab umiddelbart e� er tilførslen, 
fordi gødningen straks blev 
dækket med jord.

Eftervirkning af kvælstof i 
fraktioner
E� ervirkningen af kvælstof e� er 
et enkelt års tilførsel af hus-
dyrgødning er normalt så lav, 
at det er vanskeligt at måle den. 
Ved anvendelse af 15N-mærket 
husdyrgødning er det muligt at 

få et mere præcist mål for e� er-
virkningen. I et enkelt forsøg 
med separeret og usepareret, 
mærket svinegylle blev der målt 
e� ervirkning i en vårbygafgrøde 
i året e� er tilførslen. E� er-
virkningen var 4,5% for fi ber-
fraktion, 1% for væskefraktion 
og 3% for usepareret svinegylle 
(tabel 4). E� ervirkningen er angi-
vet som den ekstra N virkning i 
året e� er tilførslen, i forhold til 
hvis der kun blev tilført handels-
gødning i det foregående år. 
  

Gødning til vårbyg (15N mærket) 15N i afgrøder

(% af total N)

15N i afgrøde og 
jord 

(% af total N)

Samlet 15N tab

(% af total N)

Fiberfraktion. (100 kg N/ha + 45 kg N/ha*) 33 88 12
Væskefraktion  (75 kg NH4-N/ha) 56 89 11
Usepareret svinegylle (75 kg NH4-N/ha) 47 87 13
Handelsgødning  (75 kg N/ha) 59 86 14
LSD 3 5 5

* Fiberfraktion blev suppleret med umærket handelsgødning  (45 kg N/ha)

Gødningsfraktion E� ervirkning
 (% af total N i gødning)

Fiberfraktion + handelsgødning 4,5

Væskefraktion 1,2

Fiberfraktion + væskefraktion (vægtet) 2,0

Usepareret svinegylle 2,9

Fiberfraktion udlagt i parcel i 
vinterhvede.

Tabel 3. Udny� else og tab af tilført mærket kvælstof (15N) fra centrifugeret og usepareret svinegylle i 2 års afgrøder 
(vårbyg + rajgræs e� erafgrøde + vårbyg) og i jord (0-40 cm) e� er høst af sidste afgrøde. Gødning blev tilført ved 
simuleret nedpløjning i foråret før såning på lerblandet sandjord (JB4). 

Tabel 4. E� ervirkning af kvælstof i året e� er tilførsel af separeret og usepareret svinegylle. Husdyrgødningen inde-
holdt mærket kvælstof (15N), og e� ervirkningen blev beregnet på basis af optagelsen af mærket kvælstof i vårbyg og er 
angivet som handelsgødningsækvivalenter. 
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Konklusion
•  E� er separering af gylle ved  

 centrifugering kan der opnås  
 en samlet kvælstofvirkning  
 på niveau med nedfældning/ 
 nedpløjning af usepareret  
 gylle. 

•  Sammenlignes med slan- 
 geudlægning af usepare-

  ret gylle i afgrøde vil der 
  dog under nogle forhold  

 kunne opnås en højere samlet  
 kvælstofudny� else e� er cen- 
 trifugering. 

•  Der er stor risiko for kvæl- 
 sto� ab under lagring og ved  
 anvendelse af fi berfraktion til  
 vintersæd, og hensigtsmæssig  
 håndtering af specielt fi ber- 
 fraktionen er en vigtig forud- 
 sætning for at kunne opnå en  
 høj udny� else af den samlede  
 kvælstofmængde. 

•  Separering af gylle er nor- 
 malt kun aktuelt, når der er  
 behov for at bor� ransportere  
 næringsstoff erne over større  
 afstande.
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Fiberfraktion fra dekantercentrifuge i markstak.

Fiberfraktion i plansilo.
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Dansk Landbrugsrådgivning
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