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Udvaskningen af kvælstof efter
tilførsel af gylle er normalt større
end efter tilsvarende mængde
tilgængeligt kvælstof tilført i han-
delsgødning.  Den ekstra udvask-
ning skyldes især organisk bundet
kvælstof i gylle, der mineraliseres,
efter at afgrøden er ophørt med
at vokse. I gylle findes endvidere
letomsætteligt organisk stof, der
hurtigt efter tilførslen omsættes
af mikroorganismer i jorden. Det
medfører, at en del af gyllens am-
monium-kvælstof optages af mi-
kroorganismer i jorden umiddel-
bart efter tilførsel af gyllen. En del
af dette kvælstof frigives efter af-
slutningen af den første vækstsæ-
son og kan dermed også udvaskes.

Afgasning af gylle og
nedbrydning af organisk stof
Under afgasning af gylle i biogas-
anlæg omsættes en del af det or-
ganiske kvælstof og gyllens ind-
hold af ammonium-kvælstof sti-
ger. Ved afgasningen omsættes let
omsætteligt organisk stof i gyllen
til metan. Dermed reduceres
mikroorga-nismernes muligheder
for at immobilisere kvælstof, der
er tilført jorden. Derfor må det for-
ventes,  at mineralisering af kvæl-

stof i    løbet af efteråret, og der-
med udvaskning af kvælstof, er la-
vere efter tilførsel af afgasset gylle
end efter tilførsel af ubehandlet
gylle.

I det følgende vises resultater
af en undersøgelse, hvor kvælstof-
udvaskningen blev målt efter til-
førsel af afgasset gylle og sammen-
lignet med udvaskningen efter
tilførsel af handelsgødning og
ikke afgasset gylle.

Metode
Kvælstofudvaskningen blev målt
i lysimeteranlæg ved Forsknings-
center Foulum i en lerblandet
sandjord (JB4). Hvert lysimeterkar
har et areal på 1 m2, og nedsiv-
ningsvand opsamles i 1,5 m dybde
og analyseres for indhold af am-
monium og nitrat. Udvaskningen
blev sammenlignet efter tilførsel
af afgasset gylle, samme gylle før
afgasning (rågylle), kvæggylle og
handelsgødning. Den afgassede
gylle og rågyllen bestod af om-
trent lige store mængder kvæg-
og svinegylle iblandet organisk
industriaffald – hovedsagligt
mave-tarmaffald fra slagterier.
Sammensætningen af de anvend-

te gylletyper er beskrevet i tabel 1.
Gyllen blev jævnt fordelt i et

lag i 15 cm jorddybde (simuleret
nedpløjning). Den tilførte mængde
svarede til 100 kg ammonium-
N/ha. Handelsgødning (100 kg
N/ha som ammoniumnitrat) blev
fordelt på jordoverflade før såning.
Der blev sået vårbyg umiddelbart
efter tilførsel af gyllen. Kerne og
halm blev høstet og fjernet ved
modenhed.

Der skete ingen jordbehand-
ling fra såning 2001 til april 2002,
og parcellerne blev friholdt for
plantevækst i efteråret ved en
sprøjtning med glyphosat (Round-
up). Udvaskningen blev målt gen-
nem et år (1. april 2001-31. marts
2002).

Resultater
Kvælstofudvaskning
Der var ingen sikker forskel i kvæl-
stofudvaskningen efter tilførsel af
afgasset gylle og handelsgødning.
Tilførsel af rågylle og kvæggylle
medførte en kvælstofudvaskning
der var 15-25 kg N/ha højere end
efter tilførsel af handelsgødning,
se tabel 2.

I vinteren 2002 var der usæd-
vanlig meget nedbør i februar og
første halvdel af marts. Endvidere
var der fygesne i forbindelse med
snestorm. Det gav en høj afstrøm-
ning i februar-marts og også en
betydelig udvaskning i denne pe-
riode (25-35 kg N/ha). I et mere
normalt år er udvaskningen lav-
ere i denne periode. Udvasknin-
gen i februar-marts var lavest
efter tilførsel af handelsgødning,
se figur 1.

Kvælstofudnyttelse
Kvælstofoptagelse og kerneudbyt-

Tabel 1. Sammensætning af anvendte gylletyper
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te var ens efter tilførsel af handels-
gødning og afgasset gylle. Det vi-
ser, at plantetilgængeligheden af
kvælstof i den afgassede gylle sva-
rede til gyllens indhold af ammo-
nium-kvælstof.

Kerneudbyttet var meget lavt
efter tilførsel af rågylle, og der var
tydelige symptomer på kvælstof-
mangel på trods af tilførslen af
100 kg ammonium-N pr. ha. Pro-
teinindholdet i kerne var også la-
vest efter tilførsel af rågylle, hvil-
ket ligeledes tyder på kvælstof-
mangel. Før afgasning af gylle til-
sættes normalt letomsætteligt or-
ganisk affald til gyllen (bl.a. fedt)
for at få en større gasproduktion.
Hovedparten af dette affald om-
sættes under afgasningen.

Rågyllen i forsøget var tilsat
organisk affald, og det medførte
en betydelig immobilisering af
gyllens kvælstof i jorden. En sup-
plerende undersøgelse viste, at
40% af ammonium-N i rågyllen
blev immobiliseret den første uge
efter tilførsel til jord. Efter tilførsel
af afgasset gylle var der ingen im-
mobilisering af kvælstof  og jor-
dens indhold af mineralsk kvæl-
stof forblev på samme niveau som

Tabel 2. Kerneudbytte, kvælstofoptagelse i afgrøde, kvælstofudvaskning (1. april 2001-31.marts 2002) og kvælstofbalance
efter tilførsel af forskellige gylletyper og handelsgødning før såning af vårbyg i april. (LSD = mindste signifikante forskel)

Figur 1. Akkumuleret udvaskning af kvælstof og afstrømning efter
tilførsel af gylle og handelsgødning til vårbyg i april 2001. Udvask-
ning og afstrømning blev målt i 1,5 meter dybde i lysimetre gennem
perioden 1. april 2001-31. marts 2002
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lige efter tilførsel af den afgassede
gylle. En del af det immobiliserede
kvælstof fra rågyllen blev tilsyne-
ladende frigivet og udvasket i løbet
af det følgende efterår og vinter.

Det organiske affald som nor-
malt tilføres gylle i biogasanlæg
indeholder plantenæringsstoffer.
Forsøget viste imidlertid, at hvis
affaldet tilføres ubehandlet, er der
risiko for en negativ kvælstofvirk-
ning af affaldet, mens der efter
afgasning af gyllen var en god
kvælstofvirkning og lavere
kvælstofudvaskning.

Hvis samme udbytte skulle
opnås efter tilførsel af kvæggylle
og rågylle som for handelsgød-
ning og afgasset gylle, skulle der
have være tilført en ekstra mængde
kvælstof. Det ville muligvis have
øget udvaskningen yderligere efter
tilførsel af kvæggylle og rågylle.

Kvælstofbalance
Efter tilførsel af handelsgødning
svarede kvælstofmængden i bort-
ført halm og kerne stort set til den
tilførte mængde, se tabel 2. Derud-
over var der et betydeligt udvask-
ningstab. Det betyder, at jordens
lager af kvælstof blev reduceret i
perioden. Fjernet kvælstof med
afgrøde og udvaskning oversteg
også den tilførte mængde i afgas-

set gylle. Der blev dog tæret min-
dre på jordens kvælstofreserver
efter tilførsel af afgasset gylle end
efter tilførsel af handelsgødning.
Der var balance mellem tilført og
fjernet total-kvælstof ved tilførsel
af kvæggylle og rågylle.

Konklusioner
Det gennemførte forsøg viste:
• Kvælstofudvaskningen i året

efter tilførsel af gylle var højere
end efter brug af handelsgød-
ning.

• Kvælstofudvaskningen ved

tilførsel af samme mængde
ammoniumkvælstof i gylle var
lavest fra afgasset gylle og hø-
jest fra rågylle indeholdende
affaldsprodukter (bl.a. slagte-
riaffald). Udvaskningen efter
tilførsel af kvæggylle lå mellem
afgasset gylle og rågylle.

• Tilførsel af organiske affalds-
produkter til gylle uden efterføl-
gende behandling medførte rin-
gere gødningsvirkning og øget
kvælstofudvaskning. Afgasning
af rågylle indeholdende affalds-
produkter forbedrede kvælstof-
virkningen og reducerede ud-
vaskningen.

Opsamling af vand fra lysimetre i
1,5 meter jorddybde

Vårbygparceller i lysimeteranlæg


