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Malkekvæget udnytter kun 
ca. en fjerdedel af kvælstof-
fet i foderet ved staldfodring 
og ofte endnu mindre ved 
afgræsning. Det betyder, at 
størstedelen af kvælstoffet i 
foderet udskilles igen i gød-
ning og urin, og udnyttelsen af 
kvælstof i husdyrgødningen er 
således vigtig for den samlede 
kvælstofudnyttelse på kvægbe-
drifter.

Kvælstoffet i gylle er fordelt 
som ammonium-kvælstof, der 
er let tilgængeligt for planter-
ne, og organisk bundet kvæl-
stof, der først kan udnyttes af 
planterne efter mineralisering. 
Ammoniaktabet i stald, lager 
og efter udbringning kan være 
betydeligt og har derfor stor 
indflydelse på  husdyrgødnin-
gens førsteårsvirkning, idet det 
er den lettest tilgængelige del 
af kvælstoffet, der tabes. Tabet 
efter udbringning påvirkes 

både af udbringningsmetode, 
jordstruktur og vejrforhold, 
men tabet efter udbringning 
kan begrænses betydeligt, 
hvis gyllen indarbejdes meget 
hurtigt i jorden eller nedfæl-
des, så den er dækket af jord. 
I løbet af de første dage efter 
tilførslen binder jordens mikro-
organismer en del af ammo-
nium-kvælstoffet i husdyrgød-
ning (kvælstof immobiliseres). 
Typisk immobiliseres 15-20% 
af ammonium i kvæggyllen, og 
det frigives ikke umiddelbart 
igen. Der sker dog samtidig en 
mineralisering af en del af det 
organisk bundne kvælstof i 
gyllen.

Vi har undersøgt betydningen 
af forskellige foderrationer til 
malkekvæg for husdyrgødnin-
gens sammensætning, omsæt-
ning og førsteårsvirkning af 
kvælstof i kvæggylle udbragt 

under forhold med minimale 
tab af ammoniak.

Fodring og gødnings- 
sammensætning
Forskellige grovfodertyper 
suppleret med kraftfoder blev 
fodret til malkekøer (Tabel 1). 
De samme grovfodertyper blev 
også fodret uden kraftfoder-
tilskud til køer med lav mælke-
produktion. Gødning og urin 
blev opsamlet og blandet til 
gylle i forholdet 50% urinkvæl-
stof og 50% gødningskvælstof, 
og gyllen blev lagret under 
forhold uden ammoniaktab.

Efter 20 ugers lagring var 
48-69% af gyllens kvælstof på 
ammonium form (Figur 1).  Det 
varierende ammonium indhold 
i gyllen viste, at der er stor 
forskel på, hvor stor en andel 
af det organiske kvælstof  i 
gødningen der omdannes til 
ammonium under lagringen. 
Det kan antages at 90% af 
kvælstof fra urinen blev til 
ammonium under lagring, og 
så varierede mineraliseringen 
af kvælstof fra fæces under 
lagring fra 9% til 50%.

Kvælstofvirkning af gylle
Udnyttelsen af kvælstof i gyllen 
blev målt i vårbyg. Kvælstofop-
tagelsen i byg tilført gylle blev 
sammenlignet med parceller 
tilført stigende mængder kvæl-
stof i handelsgødning. Efterføl-
gende er førsteårsvirkningen 
af kvælstof i gylle i forhold til 
handelsgødning angivet som 
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Figur 1. Sammenhæng mellem tilgængeligheden af kvælstof i kvæggylle fra forskel-
ligt fodret kvæg (værdital) og gyllens indhold af ammonium-kvælstof og C/N-for-
holdet i gyllen 
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værdital. Værditallet er det 
antal kg kvælstof i handelsgød-
ning, som 100 kg total kvælstof 
i gylle kan erstatte. 

Gyllen blev tilført ved nedfæld-
ning før såning, og ammoniak-

tabet var minimalt, da gyllen 
blev dækket helt med jord ved 
nedfældningen. Det målte 
værdital er således udtryk for, 
hvad der potentielt kan opnås 
under optimale forhold. Udskil-
lelsen af urin N blev beregnet 
udfra en målt kvælstof balance 
i fodringsforsøget: Nurin = Nfoder 

– Nfæces - Nmælk. Værditallet er i 
Tabel 1 og Figur 2 korrigeret 
for forholdet mellem urin og 
gødning i forsøget. Værditallet 
varierede fra 53 til 78% af total 
N i gyllen (Tabel 1) og steg 
proportionalt med ammonium 
indholdet i gyllen (Figur 1). 
Efter tilførsel til jorden var 
der således ingen klar forskel 
i mineraliseringen af organisk 
bundet kvælstof i den lagrede 
gylle. Værditallet var ligeledes 
negativt korreleret med kul-
stof/kvælstof forholdet i gyllen 
(Figur 1). 

Foderets træstofindhold har en 
klar indflydelse på gyllens virk-
ning, idet øget træstof medfø-
rer lavere kvælstoftilgængelig-
hed, mens kvælstofvirkningen 
stiger ved stigende indhold af 
protein i foderet (Figur 2).
Protein- og træstofindholdet 
var ikke korreleret i de anvend-
te fodermidler i forsøget og 
gyllens førsteårsvirkning kunne 
forudsiges udfra fodersammen-
sætningen med formlen: 

I praksis reduceres ammo-
niumindholdet i gylle p.g.a. 
ammoniaktab i både stald og 
lager. Tabene vil være afhæn-
gige af bl.a. stald- og lager-
udformning, temperatur og 
ventilation. Ammoniaktabet 
kan forventes at være propor-
tionalt med mængden af urin 
kvælstof. I Tabel 1 er værdital-
let også angivet efter korrek-
tion for et typisk ammoniak 
tab svarende til 20% af urin N. 
Den beregnede ammoniakfor-
dampning svarede til 8-14% 
af den samlede udskillelse af 
kvælstof. Fordampning medfø-
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Figur 2. Sammenhæng mellem tilgængeligheden af kvælstof i kvæggylle (værdital) 
og indhold af træstof og protein i foder.

Værdital =  
(0,086 • protein (g/kg TS)) –  
(0,048 • træstof (g/kg TS)) +  
65,5 
(r2 = 0,67) 

Værditallet i denne formel er 
korrigeret for forholdet mel-
lem udskilt kvælstof i urin og 
fæces.
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rer et lidt lavere værdital, idet 
det fordampede kvælstof har 
en høj plantetilgængelighed 
(Tabel 1). 

Ved fodring på lavt fodrings-
niveau (- kraftfoder) var 
værditallet i gennemsnit 62% 
og ved højt fodringsniveau (+ 
kraftfoder) 66%, når der blev 
korrigeret for både indhold af 
urin N i gyllen og ammoniak-
tab.

Forudsigelse af  
gødningsvirkning
I praksis er det vanskeligt at 
forudsige kvæggylles kvælstof-
virkning på basis af fodersam-
mensætningen, fordi fodringen 
ofte er forskellig fra ko til ko, 
og fodringen varierer også 
gennem året. Det er nød-
vendigt at lave en analyse af 
gyllen, hvis der skal tages højde 
for variationen. Undersøgelsen 
viste, at der kan fås en rimelig 
vurdering af kvælstoftilgænge-
ligheden på basis af en analyse 
af ammonium kvælstof i gylle, 
eller endnu bedre på grundlag 
af en analyse af  C/N forholdet 

eller tørstof/N forholdet i gyl-
len. 

I praksis må der forventes 
en mindre variation i gyllens 
sammensætning i forhold til 
forsøget, idet den gennemsnit-
lige variation i fodersammen-
sætning fra bedrift til bedrift 
må forventes at være mindre 
end i forsøget.

Fodring og kvælstof- 
ophobning i jorden
De gennemførte forsøg med 
gylle blev udført således, at tab 
af kvælstof var ubetydelige. 
Det betyder at det kvælstof 

Tabel 1. Indflydelse af fodring med forskellige typer grovfoder med og uden kraftfodertilskud på plantetilgængelighed 
af kvælstof i lagret kvæggylle og på akkumulering af organisk kvælstof i jord. Andelen af urin N i gylle er angivet og 
værditallet er korrigeret herfor. Værdital er endvidere angivet med og uden korrektion for forventet ammoniaktab i stald 
og lager.

Grovfoder Kraft- 
foder 

tilskud

Råprotein i 
foder  

(g/kg TS)

Træstof i 
foder 

(g/kg TS)

Urin N/ 
udskilt 

N

Værdital 
(% af total N)

Værdital
justeret for  

ammoniaktab* 
(% af total N)

Rest kvælstof i 
jord * 

(% af total N)

Græsensilage, høj fordøjelighed + 178 188 0,56 70 66 34

Græsensilage, høj fordøjelighed - 175 296 0,65 69 65 35

Græsensilage, lav fordøjelighed + 147 229 0,58 61 56 44

Græsensilage, lav fordøjelighed - 111 381 0,50 58 53 47

Byghelsædsensilage + 155 165 0,53 66 62 38

Byghelsædsensilage - 135 249 0,62 71 67 33

Majsensilage + 175 192 0,56 76 73 27

Majsensilage - 173 305 0,58 68 64 36

Ærtehelsædsensilage + 202 130 0,68 81 78 22

Kløvergræsensilage - 198 218 0,64 76 72 28

Lucernehø + 216 217 0,67 70 66 34

Lucernehø - 203 298 0,65 64 59 41

Græshø + 169 220 0,53 66 61 39

Græshø - 107 363 0,49 56 51 49

Gennemsnit 0,59 68 64 36

* Der var ikke stald- og lagertab af ammoniak i forsøget, og værditallet er her korrigeret for et forventet ammoniaktab på 
20% af udskilt kvælstof i urin.
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der ikke blev udnyttet af den 
første afgrøde forblev i jorden, 
overvejende bundet i organisk 
stof. I Tabel 1 er mængden 
af rest N beregnet til 22-49% 
af det tilførte total N. Dette 
restkvælstof findes hovedsaligt 
som organisk bundet kvælstof i 
jorden og frigives efterhånden 
ved mineralisering. Hovedpar-
ten af rest kvælstoffet frigives 
langsomt over en lang årrække 
og giver dermed en langsigtet 
eftervirkning af husdyrgød-
ningen. Mineraliseringen af 

kvælstof sker over hele året. 
Det betyder, at en del af det 
frigivne kvælstof kan tabes, 
når der ikke er en afgrøde til at 
udnytte det, og eftervirknin-
gen udnyttes derfor bedst af 
afgrøder med en lang vækst-
sæson. Der må forventes et 
tab på 25-50% af det minerali-
serede kvælstof afhængigt af 
afgrøde, jordtype og klimafor-
hold. Tabene sker ved nitrat-
udvaskning og denitrifikation 
(omsætning af nitrat til gasfor-
mige kvælstofforbindelser). 

Som følge af den store variati-
on i mængden af restkvælstof, 
der forbliver tilbage i jorden 
efter tilførsel af gylle produ-
ceret ved forskellig fodring, vil 
der også være en indflydelse af 
foderrationen på den langsig-
tede eftervirkning og tab af 
kvælstof fra husdyrgødningen. 
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Konklusioner

• Fodringen af malkekvæg har betydning for kvælstof  
 virkningen af kvæggylle og ligeledes betydning for den  
 langsigtede ophobning af kvælstof i jorden

• Kvæggylles førsteårsvirkning stiger med stigende pro-  
 teinindhold og faldende træstofindhold i foderet 

• Tilgængeligheden af kvælstof i lagret kvæggylle kan   
 forudsiges udfra en analyse af ammonium indholdet   
 eller bedre udfra C/N-forholdet i gyllen

• Afhængigt af foderration varierede mængden af kvæl-  
 stof, der forblev som rest i jorden efter høst af den   
 første afgrøde, fra 25-50% af det tilførte kvælstof.
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