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Ammoniakfordampningen fra
landbruget medfører betydelige
miljøpåvirkninger og tab af næ-
ringsstoffer. Danske undersøgelser
har vist, at husdyrgødningen bi-
drager med hovedparten af am-
moniakfordampningen, og at ca.
25% af fordampningen opstår i
forbindelse med udbringning af
gødningen.

Der er derfor betydelig inte-
resse for teknologi, der er i stand
til at begrænse ammoniakfor-
dampningen i forbindelse med
husdyrgødningens spredning.

En stor del af gødningen
bringes ud i vækstperioden
Landbruget udbringer en stadig
højere andel af husdyrgødningen i
voksende afgrøder. Udbringnin-
gen i vækstsæsonen kan øge ud-
nyttelsen af husdyrgødningens
næringsstoffer og begrænse ud-
vaskningen af næringsstoffer, men
pga. de klimatiske forhold i vækst-
sæsonen kan en betydelig del af
husdyrgødningens kvælstofind-
hold tabes som ammoniak.

Nedfældning den mest effek-
tive metode
Ammoniaktabet i forbindelse med
udbringning af gylle kan reduceres
ved udbringning med slæbeslan-
ger og, især, ved nedfældning.
Nedfældning blev tidligere foreta-
get i forholdsvis stor dybde (15
cm), men denne dybe nedfæld-
ning skadede afgrøden og havde
en meget begrænset kapacitet. For
at øge kapaciteten og begrænse
skaden på afgrøden er der blevet
udviklet en række forskellige ned-
fældertyper, som giver en mere
øverlig nedfældning af gylle.

En optimal nedfældning er dog
betinget af en passende kompro-
mis mellem nedfældningsdybde
og ammoniakfordampning.

Nedfældningen foregår ved at
gyllenedfælderen frembringer ril-
ler i jordoverfladen, hvori gyllen
placeres. Der findes i dag en ræk-
ke forskellige typer af gyllenedfæl-
dere, som hver er  påmonteret et
nedfældningssystem af forskellig
udformning. Udformningen af
nedfældningssystemet har betyd-
ning for, hvor effektivt gyllen ned-
fældes, og dermed for risikoen for
ammoniaktab.

Ammoniakfordampningen
ved gyllenedfældning i græs med
forskellige typer nedfældere er
derfor blevet undersøgt.

Undersøgelser i 2 år
Da de klimatiske forhold før og
under udbringningen har betyde-
lig indflydelse på effekten af gylle-
nedfældningen, blev undersøgel-
sen udført både i sommeren 1999
og i sommeren 2000. Begge år blev
ammoniakfordampningen målt

efter gyllenedfældning til en
andenårs græsmark (JB4 - JB6) ca.
1. juni umiddelbart efter 1 slæt.

Efter at græsset var fjernet,
blev det nødvendige antal parcel-
ler afmærket (36 x 36 m). Hver
parcel blev tilstræbt tildelt ca. 3888
kg kvæggylle pr. parcel svarende
til 30 tons gylle per ha. Tildelingen
blev foretaget med de nedfælder-
typer der deltog i undersøgelsen. I
1999 deltog tre forskellige typer
gyllenedfældere og i år 2000 del-
tog fire forskellige nedfældertyper
i undersøgelsen. Begge år indgik
en slæbeslangeudlægger i under-
søgelsen til sammenligning.

De forskellige nedfældertyper
De nedfældertyper, der blev afprø-
vet i undersøgelsen, havde følgen-
de udformninger af nedfæld-
ningssystemet:

JOS_d
24 rulleskærsaggregater, som hver
består af to vinklede rulleskær. De
to rulleskær rører hinanden, hvor
skæringen af græssværen finder
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sted og vinklingen danner renden
i jorden.

UM
26 smalle rulleskær efterfulgt af
vertikale nedfælderskær. Rulles-
kærene danner smalle riller i jor-
den, der udvides af de efterføl-
gende nedfælderskær.

Harsø
30 vibrerende rulleskær. Rulles-
kæret skærer en rille i jorden der
udvides af rulleskærets tværgå-
ende vibrationer.

JOS_e
32 rulleskærsaggregater som hver
er sammensat af tre rulleskær, et
lige i midten, som skærer en rille i
jorden, og to kuplede sideskær der
åbner renden.

JL-Combi
40 brede rulleskær, som danner V-
formede render i jorden.

Kimadan
24 smalle rulleskær, som hver er
efterfulgt af en tand og et gummi-
hjul. Rulleskæret skærer en smal
rille i jorden, der udvides af den
efterfølgende tand før gyllen tilfø-
res. Renden lukkes af det efterføl-
gende gummihjul efter at gyllen er
tilført.

Målemetoden
Ammoniakfordampningen fra
hver parcel blev bestemt ved en
mikrometeorologisk massebalance
teknik. Måleteknikken består af en
centralt placeret målemast, der
måler ammoniakfordampningen
fra parcellen, og en baggrunds-
mast, der måler baggrundskon-
centrationen af ammoniak. Måle-

teknikken muliggjorde en kon-
stant måling af ammoniakfor-
dampningen fra udbringning og
indtil fordampningen ophørte (6
dage i 1999 og 12 dage i 2000).

Effektiviteten af nedfældnin-
gen blev bestemt ved at måle den
gennemsnitlige nedfælderdybde
og rendevolumen. Nedfælder-
dybden blev bestemt ved måling
af dybden af 20 tilfældige render
på tværs af kørselsretningen, og
rendevoluminet blev bestemt ved
at måle tværsnitsarealet af 20
gipsafstøbninger.

Resultater

De klimatiske forhold var begge år
forholdsvis tæt på det normale for
maj måned, se figur 1, med 36 mm
regn i maj i 1999 og 53 mm regn i
maj 2000.
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Figur 1.
Daglig regnmængde i måneden, før nedfældningen af gylle fandt sted i a) 1999,
b) 2000. Gylle tildelingen fandt sted den 1. juni 1999 og den 30. maj 2000.
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De klimatiske forhold under og efter gylletildelingen var omtrent ens for de to år, se tabel 1. De lidt højere tem-
peraturer og vindhastigheder og den lavere luftfugtighed under udbringningen i 2000 kan dog have øget po-
tentialet for ammoniaktab.

Begge år blev der udbragt omrørt kvæggylle, men der var væsentlig forskel på sammensætningen af den gylle,
der blev tildelt de 2 år, se tabel 2. Det højere indhold af tørstof og ammonium i gyllen benyttet i 2000 betød, at
potentialet for ammoniakfordampning var væsentlig højere.
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Figur 2. Kvælstoftabet ved ammmoniakfordampning i procent af tildelt ammonium (NH4) kvælstof efter udbringning af
gylle til græs med forskellig udbringningsteknik i a) 1999 og b) 2000. UM, JOS_d, Harsø, JOS_e, JL-combi og Kimadan
er forskellige typer græsmarksnedfældere. Slange er slæbeslangeteknik.

Periode År Regn, Jord temp., Lufttemp., Vindhast., Luftfugtighed,
mm Cº Cº m pr. sek. %

Under tildelingen 1999 0 12.4 10.6 3.2 71.3
2000 0 10.0 12.5 7.7 66.0

De følgende 6 dage 1999 22.0 12.8 (0.5) 12.6 (2.9) 4.1 (1.9) 83.8 (11.5)
2000 9.5 10.9 (0.7) 10.3 (1.8) 3.9 (1.5) 77.9 (7.9)

Tabel 1. Klimatiske forhold under og efter gylletildelingen i 1999 og 2000. Værdier i parentes er standardafvigelser.

År Antal obs. Tørstof % pH Total N Ammonium N
g pr. kg gylle g pr. kg gylle

1999 4 3.6 (0.5) 7.7 (0.06) 2.15 (0.22) 1,34 (0,18)
2000 10 8.4 (0.2) 7.0 (0.04) 3.24 (0.12) 1,58 (0,09)

Tabel 2. Sammensætning af den udbragte gylle i 1999 og 2000. Værdier i parentes er standardafvigelser



5•Markbrug nr. 234   2001

Nedfældning af gylle reducerede
begge år ammoniakfordampnin-
gen. I 1999 reducerede den mest
effektive nedfældningstype am-
moniakfordampningen til 50% af
ammoniaktabet fra overfladeud-
lagt gylle, mens den mindst effek-
tive nedfældningstype reducerede
ammoniakfordampningen til 80%,
se figur 2a.

Ammoniakfordampningen var
betydelig højere i 2000, primært
pga. den udbragte gylles højere
tørstofindhold, se tabel 2. Den
mest effektive nedfældertype, be-
nyttet i 2000, reducerede ammo-
niakfordampningen til 23% af
ammoniaktabet fra overfladeud-
lagt gylle, mens den mindst effek-
tive type nedfældning reducerede
ammoniakfordampningen til 79%,
se figur 2b.

Der var betydelig forskel på,
hvor effektivt gyllen blev nedfæl-
det med de forskellige typer ned-
fældere, se tabel 3. Der var en god
sammenhæng mellem nedfæld-
ningsdybde og volumen af de
dannede render, og kun nedfæl-

dertyper, der nedfældede i en dyb-
de på over 5 cm, var i stand til at
sikre en fuldstændig nedfældning
af 30 tons gylle per ha.

Effektiviteten af nedfældnin-
gen (dvs. hvor meget gylle de
dannede render kan rumme)
havde stor indflydelse på, hvor ef-
fektiv nedfældning af gylle var i

stand til at reducere ammoniak-
fordampningen. Sammenlignet
med gylle, udlagt med slæbeslan-
ger, var den mest effektive græs-
marksnedfældning i stand til at
reducere ammoniakfordampnin-
gen til ca. 25%, mens ammoniak-
fordampningen blev reduceret til
80% ved en mindre effektiv græs-
marksnedfældning, se figur 3.

År Type Nedfældning- Rendevolumen, Afstand mellem Mængde tildelt, Andel  tildelt
dybde cm dm3/m2 render, cm tons gylle nedfældet ved

pr. ha. 30 tons/ha, %

1999 UM 3.9 (1.8) 1.8 (1.0) 25 38.8 60
JOS_d 4.3 (1.1) 2.2 (0.8) 25 37.7 73
Harsø 5.4 (1.1) 3.5 (1.2) 30 31.2 100

2000 JOS_e 2.5 (1.5) 1.0 (0.9) 25 42.3 33
JOS_d 2.6 (1.5) 0.7 (0.5) 25 33.6 23
Kimadan 6.9 (1.2) 6.6 (7.2) 25 29.5 100
JL Combi 3.2 (1.7) 1.7 (1.2) 20 32.4 57

Tabel 3. Gennemsnitlig nedfældningseffektivitet af de forskellige nedfældertyper. Værdier i parentes er standardafvigelser.
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Kontaktfladen mellem gylle
og atmosfære afgørende for
fordampningen

Formålet med nedfældning af
gylle er at nedsætte ammoniak-
fordampningen under og efter
gyllespredningen ved at reducere
kontaktfladen mellem gylle og at-
mosfære.

Kontaktfladen reduceres ved,
at gyllen placeres i nedfældnings-
render, som gyllenedfælderen
skærer i jordoverfladen. Den

mindste kontaktflade mellem
gylle og atmosfære opnås, når de
dannede nedfældningsrender kan
rumme alt den udbragte gylle.

Jordoverfladen i voksende af-
grøder kan imidlertid være svært
gennemtrængelig, hvilket betyder
at en effektiv nedfældning stiller
meget store krav til udformningen
af nedfældersystemet. Da lerhol-
dig jord og tørke øger modstan-
den mod gennemtrængelighed,
kan effektiv nedfældning af gylle
vise sig at være umulig i visse
områder og perioder.

Den bedste effekt kan opnås
på de lettere jorde

Hovedparten af den gylle, der
nedfældes, bliver tilført til de let-
tere jorder (JB1 - JB2), hvor man
kan forvente en bedre effekt af
nedfældningen end i denne un-
dersøgelse, hvor gyllen blev ned-
fældet i en forholdsvis lerholdig
jord (JB4 - JB6). Regnmængden
før gyllenedfældningen var i både
1999 og 2000 tæt ved det normale
for maj måned (49 mm), så jord-
forholdene for gyllenedfældning
var at betragte som normale. Un-
der disse forhold var nedfældning
af gylle til græs i stand til at redu-
cere ammoniakfordampningen til
mellem 25 og 80% af ammoniak-
fordampningen fra gylle udlagt
med slæbeslanger, se figur 3.

Nedfældning af gylle er såle-
des i stand til at reducere ammo-
niakfordampningen og dermed
begrænse landbrugets kvælstof-
tab, hvilket skal ses i sammen-
hæng med, at nedfældning for-
øger omkostningerne ved gylle-
udbringningen med ca. 5 - 7 kr. pr.
tons gylle, der udbringes.

Figur 3. Sammenhæng mellem
nedfældningseffektivitet og reduktion
af ammoniakfordampning ved gylle-
nedfældning i græs med forskellige
typer græsmarksnedfældere.
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Stor forskel i nedfældnings-
udstyrets effektivitet

Der var betydelige forskelle på,
hvor effektivt de forskellige typer
gyllenedfældere reducerede am-
moniakfordampningen.

Reduktionen af ammoniak-
fordampningen afhang  primært
af volumen af de dannede ned-
fælderrender: Jo mindre volumen,
jo større relativ ammoniakfor-
dampning, se figur 3. Årsagen er,
at ammoniakfordampningen er
positivt korreleret med gyllens
overfladeareal, og at gyllens over-
fladeareal bliver mindre, jo større
andel af den udbragte gylle, der
kan placeres under jordoverfladen.

Effektiv nedfældning afhæn-
ger af nedfældertype og af
korrekt indstilling

Den største reduktion blev set ved
en nedfælderteknik, der dels dan-
nede de største render og dels
lukkede renderne efter, at gyllen
var tildelt. Lukningen af renderne
var forholdsvis effektiv under de
givne forhold, hvilket kan være
medvirkende til den betydelige
reduktion af ammoniakfordamp-
ningen ved den benyttede teknik.

På trods af forholdsvis ens
jordbundsforhold var der væsent-
lig variation på nedfældnings-
effektiviteten af de forskellige
nedfældertyper, se tabel 3. Varia-

tionen skyldtes forskelle i formen
af de dannede nedfælderrender,
og især i forskelle i nedfældnings-
dybden.

Nedfældningsdybden afhæn-
ger af  nedfældningsskærets ud-
formning og af en korrekt indstil-
ling. Til eksempel deltog gyllened-
fælderen JOS_d i begge års under-
søgelser. På trods af, at jordbunds-
forholdene i 2000 betingede en
mindst lige så god nedfældnings-
effektivitet som i 1999, var ned-
fældningsdybden langt mindre i
2000, hvilket viser, at indstillingen
af gyllenedfælderen har stor ind-
flydelse på nedfældningseffektivi-
teten og dermed på ammoniak-
fordampningen.

Gipsafstøbninger af render dannet ved nedfældning med forskellige nedfældningstyper
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Nedfældning kan skade
afgrøden

Undersøgelser har vist, at også
øverlig gyllenedfældning under
visse forhold kan skade afgrøden.
Skaden på afgrøden blev ikke be-
stemt i denne undersøgelse, men
det visuelle indtryk var, at afgrø-
den blev mest skadet ved den tek-
nik, der sikrede den mest effektive
nedfældning.

Omvendt vil forureningen af den
etablerede afgrøde blive mindst
mulig, når nedfældningsrenderne
kan rumme den udbragte gylle-
mængde. Det optimale mål for
nedfældning af gylle er derfor, at
nedfældningsrenderne kan rum-
me den udbragte gyllemængde.
Dette vil normalt være muligt ved
en gennemsnitlig nedfældnings-
dybde på ca. 5 cm ved en dosering
på ca. 30 tons gylle pr. ha.

Konklusion

• Nedfældning af gylle til græs
kan under optimale forhold re-
ducere ammoniakfordampnin-
gen til mellem 25 og 80%  af
ammoniakfordampningen ved
overfladeudbringning med
slæbeslanger.

• Effektiv reduktion af ammoniak-
fordampningen ved gyllened-
fældning kræver, at nedfælderen
danner render, der kan rumme
den udbragte gyllemængde.


