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I de senere år er der udviklet 
forskellige metoder til behand-
ling af husdyrgødning, ikke 
mindst for at minimere miljø-
belastningen. Der er bl.a. tale 
om gylleseparering, afgasning 
af gylle i biogasanlæg samt en 
kombination af gylleseparering 
og bioforgasning. 

Man skelner ofte mellem lav-
teknologisk og højteknologisk 
gylleseparering. Ved højtekno-
logisk gylleseparering opkon-
centreres den flydende del af 
gyllens volumen til et kvæl-
stof- og evt. et kaliumkoncen-
trat. Denne opkoncentrering 
kan ske med flere forskellige 
teknikker, såsom inddampning, 
stripning og membranfiltre-
ring. En af grundideerne i 
højteknologisk gylleseparering 
er, at en stor andel af gyllens 
væskedel kan udskilles som 
relativt rent vand, som kan 
tildeles et begrænset areal tæt 
på bedriften hele året. Således 
burde landmanden kunne opnå 
en bedre fordeling og udnyt-
telse af næringsstofferne i gyl-
len, samtidig med at omkost-
ninger til lagring, transport 
og udbringning af gødningen 
reduceres markant. 

I visse anlæg produceres et 
såkaldt N-koncentrat, som stort 
set kun indeholder kvælstof i 
en koncentration på 10-17 %. 
Disse koncentrater omtales 
ofte som ”handelsgødningslig-
nende”. Det er dog særdeles 
vigtigt, at kvælstoffet i N-kon-

centraterne kan udnyttes opti-
malt og ikke tabes som ammo-
niak ved udbringning, da dette 
vil reducere gødningens værdi 
som planteernæring, samtidig 
med at ammoniakfordampning 
påvirker vandmiljøet og sårbare 
naturområder negativt. 

For at undersøge, hvor effek-
tivt sådanne gødningskon-
centrater kan udnyttes som 
gødning, har Forskningscenter 

Bygholm og Dansk Landbrugs-
rådgivning, Landscentret, i 
samarbejde med virksomheden 
Green Farm Energy foretaget 
en række forsøg, som belyser 
dette.

Kvælstofkoncentrater
Kvælstofkoncentraternes 
fysiske og kemiske egenskaber 
vil afhænge af, hvordan de er 
produceret. I den type kon-
centrater vil kvælstof findes 
på uorganisk form, enten som 
ammonium eller ammoniak. 
Ammoniumholdige koncentra-
ter har et pH niveau under 9 og 
ammoniakholdige et pH niveau 
over 9.

Grunden til, at opdelingen af 
koncentraterne sker ved pH 9, 
er at pH under 9 i gødningen 
betyder, at den største del af 
kvælstoffet (> 64 %) findes 
som ammonium eller ammoni-
umsulfat, som ikke kan fordam-
pe. Er pH derimod over 9, vil 
en del af kvælstoffet (> 36 %) 
findes som opløst ammoniak i 
gødningen, og ammoniak kan 
fordampe både under lagring 
og under udbringning. 

Det kvælstofkoncentrat, som 
er anvendt i disse forsøg, er 
produceret i et højteknologisk 
Green Farm Energy separe-
ringsanlæg. Som det fremgår 
af tabel 1 er pH meget høj i 
dette koncentrat.

Fordampningsforsøg
Ved Forskningscenter Bygholm 
blev der i oktober 2003 anlagt 
fire 36 m x 36 m forsøgsparcel-
ler, hvortil der blev udbragt 335 
kg kvælstofkoncentrat pr. ha til 
vinterbyg, svarende til ca. 60 kg 
N/ha. Afgrødehøjden var ca. 10 
cm og gennemsnitstemperatu-
ren for de første 12 timer efter 
udbringning var 6,2 C°. Der 
kom ikke nedbør i måleperio-

Tabel 1. Kvælstofkoncentrater fra Green Farm Energy benyttet i tre forsøg i 2003 og 
2004.

Forsøg pH Total N kg pr. ton

Fordampningsforsøg 11,5 173

Udbytteforsøg, vinterhvede 10,3 161

Udbytteforsøg, vårbyg 11,3 161
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den. Gødningen blev udbragt 
på fire forskellige måder: 
1. overfladeudbringning med  
 Hardi Quintastream gød- 
 ningsdyse (fem hul dyse) 
2. overfladeudbringning med  
 Hardi slæbeslanger 
3. dyb skiveskærsnedfældning  
 (6-7 cm dybde) 
4. øverlig skiveskærsnedfæld- 
 ning (2-4 cm dybde). 

Som det ses af figur 1 tabes 
omkring 30 % af det udbragte 
kvælstof i form af ammoniak 
ved overfladeudbringning, 
hvilket er et meget stort kvæl-
stoftab i forhold til traditionel 
handelsgødning. Dette store 
tab kan sandsynligvis forklares 
med gødningens høje pH. Ved 
øverlig skiveskærsnedfæld-
ning blev tabet reduceret til ca. 
10 % af det tilførte kvælstof, 
og dyb skiveskærsnedfældning 

resulterede i et tab på ca. 2 %, 
som er på samme niveau som 
traditionel handelsgødning. 

Forskellen mellem øverlig og 
dyb skiveskærsnedfældning 
kan sandsynligvis forklares 
med, at ujævnheder i marken 
betød, at en del af gødnin-
gen ikke blev tildækket med 
jord ved øverlig nedfældning, 
hvormed denne del af gødnin-
gen var eksponeret for ammo-
niakfordampning. Derudover 
kunne det også tyde på, at 
nedfældningsdybden ved øver-
lig nedfældning ikke var stor 
nok til at tilbageholde frigivet 
ammoniak fra gødningen. 

Tabet på 2 % fra dyb nedfæld-
ning må betegnes som tilfreds-
stillende lavt, og da skiveskær-
snedfældning tilsyneladende 
ikke medførte væsentlig afgrø-

deskade må det formodes, at 
der kunne være opnået en god 
kvælstofeffekt af koncentra-
tet ved denne udbringnings-
metode (se foto 2). Det skal 
dog understreges, at der ikke 
blev målt udbytte ved høst i 
dette forsøg. Tidligere forsøg 
med nedfældning af flydende 
ammoniak i vinterhvede har 
vist, at tandnedfældning 
medfører et udbyttetab på ca. 
2-3 hkg/ha. Det må formodes, 
at nedfældning med skiveskær 
har omtrent samme effekt.

Udbytteforsøg
Landscentret har anlagt udbyt-
teforsøg i vinterhvede for at 
undersøge kvælstofvirkningen 
af koncentratet fra Green Farm 
Energy. Gødningen blev over-
fladeudbragt med en alm. gød-
ningsdyse (tre hul dyse). Som 
det ses af tabel 2 blev værdital-
let kun 64, hvilket indikerer, 
at en stor del af kvælstoffet 
er fordampet som ammoniak 
efter udbringning. 

Uddripling af koncentrat på 
overfladen og derefter ned-
harvning før såning af vårbyg, 
har resulteret i et værdital 
på 83, hvorimod placering af 
gødningskoncentrat ved såning 
har medført et værdital på 
96. Forskellen i kvælstofef-
fekt mellem uddripling og 
placering skyldes sandsynligvis 
at der er sket ammoniakfor-
dampning fra koncentratet ved 
uddripling, før gødningen er 
blevet indarbejdet i jorden. Når 

Gødningsdyse Slæbeslanger Dyb nedfældning Øvrige nedfældning

Figur 1. Ammoniakfordampningstabet over 5 døgn i procent af tilført ammonium/
ammoniak N, ved fire udbringningsteknikker. Forsøg udført i vinterbyg, oktober 
2003. Variationen er angivet som standardafvigelser mellem 2 gentagelser/målinger 
pr. parcel.
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gødningen placeres ved såning 
tildækkes koncentratet af jord 
med det samme, og derfor vil 
ammoniaktabet være minimalt. 
Det kan derfor anbefales at 
anvende et sådant ammoni-
akholdigt kvælstofkoncentrat 
til en vårsået afgrøde, idet en 
tilstrækkelig indarbejdning i 
jorden da kan sikres, og kvæl-
stofeffekten bliver tilfredsstil-
lende. Det kan især anbefales 
at anvende N-koncentrater ved 
placering af gødning i forbin-
delse med såning af afgrøden, 
da det tilsyneladende giver den 
bedste effekt.

Forsuring
For at minimere potentialet 
for ammoniakfordampning fra 
denne type kvælstofkoncen-
trater er det forsøgt at forsure 
gødningerne ved tilsætning 
af koncentreret svovlsyre. På 
den måde kan pH i ammoniak-
holdige gødninger sænkes,så 
kvælstof bliver bundet som 
ammonium, hvorved risikoen 
for ammoniakfordampning 
under lagring og udbringning 
sænkes væsentligt. En positiv 
sideeffekt af svovlsyretilsæt-
ning er, at gødningen kommer 

til at indeholde plantetil-
gængeligt svovl. Ved Forsk-
ningscenter Bygholm blev der 
udført forsøg, hvor der tilsattes 
svovlsyre til Green Farm Energy 
kvælstofkoncentrat, se figur 
2. Kvælstofkoncentratet er det 
samme, som er anvendt i for-
dampningsforsøget, se tabel 1.
 

Som det ses af figur 2 falder 
pH jævnt ved tilsætning af 
svovlsyre, indtil pH er nede 
omkring 8, hvorefter pH falder 
brat til ca. 2. Dette skyldes, 
at ammoniak er den primære 
komponent i koncentratet. 
Dvs. at når ligevægten mellem 
ammoniak og ammonium når 
ækvivalenspunktet, sker der 

Tabel 2. Kvælstofvirkning ved forskellige udbringningsmetoder af Green Farm Energy kvælstofkoncentrat. Værditallet er det 
antal kg N i handelsgødning, som 100 kg total N i kvælstofkoncentrat kan erstatte.

Afgrøde Udbringningsmetode Udbragt mængde 
kg pr. ha

Total N 
kg pr. ton

Værdital

Vinterhvede Overfladeudbringning 600 163 64*

Vårbyg Uddriplet 637 161 83**

Vårbyg Placering 651 161 96**

* Oversigt over Landsforsøg 2003 ** Oversigt over Landsforsøg 2004

Foto 1. Den afsvedne afgrøde viser, hvad der sker ved overfladeudbringning af N-
koncentrat med højt pH. Billedet er taget 1 dag efter udbringning. Efter ca. 14 dage 
havde afgrøden den normale farve igen, men det var tydeligt, at de afsvedne planter 
satte færre sideskud end planter, der ikke var blevet svedet.
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et kraftigt fald i pH. Som det 
ses skal der tilsættes ca. 175 ml 
koncentreret svovlsyre til 1 liter 
kvælstofkoncentrat, før ammo-
niakfordampningspotentialet 
reduceres væsentligt. Da et kg 
koncentreret svovlsyre koster 
ca. 1 kr. (ved køb af relativt 
store kvantum), vil det betyde, 
at omkostningen til forsuring 
målt pr. kg N vil blive ca. 1,50 
kr/kg N. 

Ved pH ca. 5 er forholdet mel-
lem kvælstof og svovl ca. 2:1. 
Ved fuldgødskning af afgrøder 
med et forsuret koncentrat vil 
der tilføres 3-5 gange mere 
svovl end planterne har brug 
for. Dvs. at kun en del af det 
tilsatte svovl vil have en værdi 
som planteernæring. 

Det er ikke ukompliceret at 
forsure et sådan koncentrat. 
Tilsætning af koncentreret 

svovlsyre til et kvælstofkon-
centrat medfører en voldsom 
varmeudvikling, hvilket bl.a. 
medfører en risiko for, at 

ammoniak ”koger” af koncen-
tratet under processen. 

Figur 2. Titreringskurve for N-koncentrat. pH værdier som funktion af tilsat koncen-
treret svovlsyremængde i kvælstofkoncentrat fra Green Farm Energy.

Foto 2. Spor efter dyb nedfældning fire dage efter udbringning
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Konklusion

• Overfladeudbringning af ammoniakholdige kvælstof-  
 koncentrater fra højteknologiske gyllesepareringsanlæg til  
 etablerede vintersædmarker har medført stor ammoniak - 
 fordampning og dermed lav kvælstofeffekt.

• Skiveskærsnedfældning i 6-7 cm kunne under de forhold,  
 der gjorde sig gældende for fordampningsforsøget, ned- 
 bringe ammoniakfordampningen til et acceptabelt niveau.  
 Hvordan skiveskærsnedfældning i en etableret vintersæd- 
 mark påvirker udbyttet er ikke undersøgt.

• Placering af kvælstofkoncentrat i forbindelse med såning  
 af vårbyg resulterede i en kvælstofeffekt næsten på niveau  
 med handelsgødning.

• Forsuring af kvælstofkoncentratet til et pH niveau, hvor   
 ammoniakfordampningspotentialet nedsættes væsentligt,  
 er en økonomisk realistisk mulighed. Hvorledes det praktisk  
 kan udføres er ikke undersøgt.


