
Undersøgelser over tabet af ammoniakkvælstof 
fra gødningsprøver udtaget i kostalden. 

A,f J. LIndhard. 

I de senere år har der her i landet været nogen interesse 
for at udbringe staldgødningen direkte fra stalden til marken 
uden lagring i møddingen. Under rensningen læsses gødningen 
på vogn eller staldgødningsspreder, hvorfra den spredes på 
marken, hver eller hveranden dag vinterhalvåret igennem. Det 
er hævdet, at man sparer arbejde ved kun at skulle flytte gød
ningen en gang og desuden, at faren for kvælstoftab, hvis gød
ningen nedpløjes straks, ikke eksisterer, da der ikke findes 
ammoniak i frisk gødning. 

Mens der ikke har været tvivl om, at det er arbejdsbespa
rende at udskyde det mellemled, som lagringen i møddingstedet 
er, må man stille sig mere tvivlende overfor den mulighed, at 
der ikke skulle ske noget kvælstoftab, når den udkørte gødning 
får lov til at ligge på marken i nogen tid inden nedpløjningen. 
Selvom der ikke skulle findes ammoniak i den friske gødning, 
er der chancer for ammoniakdannelse, mens gødningen ligger 
på marken, og tidligere undersøgelser over fordampningen fra 
staldgødning (1) har vist, at det, alle andre forhold lige, er 
ammoniakindholdet i gødningen, som· bestemmer tabets stør
relse. 

Til belysning af spørgsmålet er der på forsøgsstationen ved 
Askov foretaget undersøgelser af gødning taget fra stalden. Man 
har bestemt ammoniakindholdet unde!" forskellige forhold samt 
undersøgt faktorer, som fremmer eller hæmmer ammoniakdan
nelsen. Desuden er der til supplering af tidligere undersøgelser 
foretaget fordampningsundersøgelser i frisk gødning, samt sam
menligninger mellem tabet fra frisk og ældre gødning. 
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Ammoniakindholdet i frisk kogødning. 
Til bestemmelse af indholdet af kvælstof i frisk gødning 

blev der i februar 1950 udtaget gødningsprøver på 24 gårde i 
Askov og Vejen. 

Prøverne blev udtaget i kostalden samtidig med morgen
rensningen og hurtigst muligt analyseret for indhold af tørstof, 
totalkvælstof og ammoniakkvælstof. 

Totalkvælstof blev bestemt efter Kjeldahl, ammoniakkvæl
stof ved destillation af gødningen med magnsiumoxyd (2). Be
stemmelserne er foretaget 2-3 timer efter, at prøven er udtaget. 

Analyseresultaterne er i tabel 1 opstillet efter aftagende 
ammoniakindhold i gødningen, og desuden er ammoniakindhol
det angivet i procent af totalkvælstof. 

Tabel 1. Bestemmelser af kvælstof og tørstof i prøver af kogødning 
fra Askov og Vejen. 

% i foreliggende stof Il 
Prøvens 

I 

NHs-N i procent af 
nr. tørstof ammoniak N total N total N 

1 16.4 0.125 0.494 25.3 
2 16.9 0.122 0.637 22.7 
3 16.6 0.108 0.452 24.0 
4 17.6 0.104 0.547 19.0 
5 15.9 0.103 0.517 19.9 
6 18.5 0.095 0.539 17.6 
7 17.0 0.086 0.505 17.0 
8 16.8 0.084 0.412 20.4 
9 20.1 0.080 0.507 15.8 

10 19.9 O.on 0.487 15.8 
11 15.7 0.068 0.431 15.8 
12 16.5 0.065 0.437 14.9 
13 17.2 0.063 0.477 13.2 
14 18.6 0.060 0.4M 13.2 
15 17.8 0.059 0.430 13.7 
16 19.2 0.052 0.459 11.3 
17 14.0 0.046 0.361 12.7 
18 16.7 0.046 0.364 12.6 
19 17.0 0.045 0.403 11.2 
20 17.5 0.035 0.434 8.1 
21 15.3 0.035 0.312 11.2 
22 15.5 0.031 0.364 8.5 
23 16.7 0.030 0.412 7.3 
24 17.5 0.029 0.295 9.8 

Det fremgår af tabellen, at der i kogødning, når den køres 
ud af stalden, er et stærkt varierende, men dog betydeligt ind-
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hold af ammoniak, og at dette, hvad man også måtte vente, står 
i ret nøje forhold til det totale kvælstofindhold, dog således, at 
deri del af kvælstofindholdet, som udgøres af ammoniak, er stærkt 
stigende med stigende kvælstofindhold. 

En matematisk behandling af materialet viser, at sammen
hængen mellem totalkvælstof og ammoniakkvælstof, udtrykt ved 
korrelationskoefficienten, er 0,79, mens der ikke synes at være 
nogen sammenhæng mellem ammoniakindholdet og tørstofind
holdet. 

Da de undersøgte gødningsprøver består af blandinger af 
faste ekskrementer og urin, som anslås at have ligget i grebnin
gen fra l til 14 timer, kan man ikke vente, at urinstoffet har 
været totalt omdannet til ammoniak på det tidspunkt, da ammo
niakbestemmelsen blev foretaget. Der er derfor mulighed for, at 
gødningens ammoniakindhold vil stige yderligere i løbet af korl 
tid. Ammoniakbestemmelser, foretaget på enkelte af prøverne 
efter 3-4 døgns henstand i lukkede dåser, viser da også en stig
ning af ammoniakprocenten i forhold til de første bestemmelser. 

N edenstående sammenstilling af ammoniakprocenter fundet 
i gødningsprøver af forskellig alder kan give et indtryk af, hvor 
hurtigt ammoniakdannelsen foregår. 

Prøverne er udtaget om morgenen i kostalden på forsøgs
stationen ved Askov. Prøverne mærket» 1-14 timer« er taget, 
efter at køerne havde været på stald hele natten, mens prøverne 
»1-4 timer« og »1 time« er taget, når køerne har været på stald 
under morgenmalkningen. Til sammenligning er der udtaget 
prøver af gødning, som har ligget i møddingen nogle dage. 

Selvom disse prøver ikke er udtaget på en måde, der elimi
nerer variationen mellem køerne, viser sammenstillingen dog, at 
ammoniak dannes meget hurtigt i gødning, som ligger i stalden. 

Tabel 2. Ammoniakdannelse i kogødning. 

Gødningens alder 
Antal Mindst Størst 

prøver 
1 time ..... · .......... 3 0.017 0.017 

1- 4 timer ........... 4 0.038 0.126 

1-14 » ........... 4 0.09S 0.175 

2-3 døgn ........... . 
Ca. 10 døgn ......... . 
ca. 30 » ......... . 

--------- -----_ ... 

Gns. 

0.017 

0.079 

0.128 

0.255 

0.180 

0.178 
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Til undersøgelse af temperaturens indflydelse på ammoniak
dannelsen blev en portion ekskrementer med 0,405 pct. total N, 
som var opfanget før den nåede staldgulvet, podet med 1 ml slam 
fra ajleafløbet og blandet på røremaskine, hvorefter gødningen 
blev fordelt i tørstofglas med slebet glaslåg (ca. 15 g i hvert glas). 
De 16 glas blev i grupper å: 4 glas anbragt ved forskellige tempe
raturer, henholdsvis ca. 46-21-14 og 2 Co. Efter henstand i 
1-2-4 og 10 døgn blev der taget et glas fra hver gruppe til am
moniakbestemmelse. Resultaterne fremgår af tabel 3. 

Tabel 3. Ammoniakdannelse i rene ko ekskrementer, pet. NHa-N. 
-------- ===~====~=-=--===== 
~~~~rl---_--:2:--_-;-_--:-14-:--T_e_m--;;l_e_r_a_iu-=-2-:-~ ---,------:4--::'6 

==== 
O 0.020 0020 1 0.020 0.020 
1 0.027 0:027 0.017 0.066 

2 0.027 0.019 0.023 0.053 

4 0.025 0.012 0.020 0.071 

10- 0.006 0.029 0.050 0.092 

:..~---===------=-~----=--=---------==-----=-==-~-------=-----==---:= 

Tabel 4 viser resultaterne af en lignende undersøgelse en 
prøve af koekskrementer med 0,601 pet. totalkvælstof. 

Gødningen blev opfanget, før den nåede staldgulvet og der
efter podet med en extrakt fra ca. 2 dage gammel gødning. 

Gødningen fordeltes i tørstofglas, som foran nævnt, og glas
sene blev derefter anbragt i varmeskab med en temperatur på 
30-35 Co. Med mellemrum udtoges to glas ad gangen til bestem
melse af ammoniakkvælstof. 

Tabel 4. Ammoniakdannelse i friske koekskremente r. 

Døgn 
ved 

30-35° C Glas I Glas II Gens. 

% af 
total N 

o 0.028 0.028 0.028 5 
1 0.044 0.045 0.045 7 
2 0.060 0.056 0.058 10 

40.118 0.119 0.119 20 
6 0.148 0.166 0.157 26 
70.170 0.168 0.169 28 
8 0.178 0.177 0.178 30 

10 0.164 0.182 0.17S 29 

=~~=1=1===clLll====0=.1=90==,~_~_-_0:_198 _____ J~-_-~!~94=_=_ =="_=_= ___ =~: __ _ 
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Ammoniakdannelsen har her været betydeligt kraftigere end 
for gødningen, nævnt i tabel 3, hvor der ved 46° dannedes 0,072 
pct. ammoniakkvælstof i 10 døgn svarende til ca. 18 pct. af total
kvælstofindholdet, mens der i dette tilfælde er dannet en ammo
niakmængde svarende til ca. 27 pet. af total N. Årsagen til denne 
forskel kan muligvis være en forskel i kvalitet i de to gødningers 
kvælstofindhold, selvom man ikke kan se bort fra, at 46 CO vil 
være nær ved maximumstemperaturen for mange mikroorgan
ismer. 

Selvom disse undersøgelser ikke er udført under de samme 
forhold, som findes i stalden, synes de dog at vise, at der også 
i rene koekskrementer dannes ammoniak. Denne ammoniakdan
nelse sker dog meget langsomt ved lave temperaturer, hvor der i 
stedet ofte kan indtræde ammoniakassimilation, muligvis på 
grund af stærk bakterieformering, hvilket synes antydet i tallene 
for opbevaring ved 2 Co. 

En temperatur på op imod 46 C o opnås dog ret hurtigt, når 
staldgødning kastes sammen i dynger, og er der blandet nogen 
ajle i gødningen, kan man vente en stærk stigning i ammoniak
indholdet allerede det første døgn. 

Man kan således antage, at de i stalden fundne ammoniak
procenter (se tabel 1) nærmest er lavere, end de vil forekomme 
i praksis. Selvom gødningen ved rensningen læsses direkte på 
vogn og køres ud i marken, er der mulighed for, at den ved spred
ningen indeholder betydelige mængder ammoniak, som kan gå 
tabt ved fordampning, hvis gødningen ikke nedpløjes straks. 

Fordampningsforsøg på bakker. 

For at undersøge hvorvidt frisk gødning har lige så stort 
fordampningstab som lagret gødning, når den bliver spredt, blev 
der gennemført nogle fordampningsforsøg på bakker (2). Tør
stof, ammoniakkvælstof og totalkvælstof bestemtes, før gødnin
gen blev spredt, og efter at den var taget af bakkerne igen. Til 
undersøgelsen blev anvendt kogødning og svinegødning fra Askov 
og i et tilfælde blandet heste-, ko- og svinegødning fra Lund
gaard. 
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I to forsøg (1 og 2) blev der anvendt 1-14 timer gammel 
gødning fra kostalden .på forsøgsstationen ved Askov og i et for
søg (nr. 3) 1-2:1- timer gammel svinegødning. Gødningen blev 
hakket med spade og derefter spredt på bakkerne i klumper med 
3-5 cm diameter. Samtidig blev der udtaget prøver til analyse. 
Der anvendtes l kg gødning pr. bakke (å 74 m 2), og bakkerne 
blev derefter anbragt i en kælder med gennemtræk (14-16 CO). 

I forsøget med ~vinegødning har bakkerne dog, når det ikke var 
regn, været anbragt under åben himmel om dagen. 

Der blev udtaget 2 bakker til analyse hver dag i 4 døgn. Re
sultaterne findes i tabel 5. 

Tabel 5. Fordampningsforsøg med frisk gødning. g pr. bakke. 

Forsøg 

II 
Analyse 

I 

Ved 

I 

Efter fordampning i døgn 
nr. indvejn. 

1 I 2 I 3 I 4 

1 tørstof .... 222 I 223 221 219 222 
vand ..... 778 643 585 475 392 
NHa-N .... 1.75 0.60 0.39 0.38 0.26 
total N ... 6.10 5.07 5.02 4.76 4.78 
org. N ..... 4.35 4.47 4.63 4.43 4.52 

2 tørstof. " .. 188 187 190 188 190 
vand ...... 812 673 462 361 226 
NH.-N .... 1.36 0.61 0.24 0,19 0.16 
total N ... 5.59 4.94 4.7. 4.68 4.03 
org. N ..... 4.23 4.43 4.51 4.47 4.87 

3 tørstof. .... 

I 
231 

II 

231 234 232 I 235 
vand ...... 769 313 159 131 59 
NH.-N .... 2.20 0.91 0.77 0.78 0.59 
total N .... 8.55 

II 

7.56 7.51 7.86 7.42 
org. N ..... 6.35 6.66 6.74 6.63 6.S3 

Af resultaterne fremgår det, at det ikke har været muligt 
med den anvendte metodik at påvise noget tørstoftab, hvorimod 
tabet af vand, ammoniak og totalkvælstof har været betydeligt, 
mens der er en tendens til stigning i indholdet af organisk kvæl
stof. 

Mens tallene· for totalkvælstof udtrykker det virkelige for
dampningstab for kvælstof, vil størrelsen af tabet, fundet ved 
ammoniakbestemmelserne og sammenlignet med det virkelige 

8 
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tab, kunne vise, om der er sket nydannelse af ammoniak i gød
ningen, eller om ammoniakken er blevet opbygget til ikke-flyg
tige kvælstofforbindelser. Desuden vil mængden af organisk 
kvælstof, der beregnes som differens mellem totalkvælstof og 
ammoniakkvælstof, stige ved ammoniakassimilation og falde ved 
ammoniaknedbrydning. 

Betragter man nedgangen af totalkvælstof på bakkerne som 
resultatet af ammoniakfordampning, og sættes tabet for de for
skellige dage i relation til den indvejede ammoniakmængde, fås 
tallene i første afsnit af tabel 6. 

På samme måde kan nedgangen i ammoniakindholdet be
regnes i procent af tilført ammoniak-N, og tallene fremgår af 
tabel 6, andet afsnit. 

Tabel 6. Relativt ammoniaktab fra frisk gødning. 

Prøve I Tabet bestemt på 
N-tab i procent af tilført ammo-

nr. 
Il 

grundlag af 
niak-N, efter fordampning i døgn. 
1 I 2 I 3 I 4 

1 total N -bestemmelse ..... 59 I 
62 77 

I 
75 

2 (fordampningstab ) 48 62 67 78 
3 45 

I 
47 54 51 

1 II ammoniakbestemmelse .. II 
66 

I 
78 81 

I 
85 

2 63 82 86 88 
3 

II II 
59 I 65 67 I 73 

~ ~ -

Mens der ikke er nogen væsentlig forskel at se på tabet fra 
prøverne 1 og 2, som er kogødning (med henholdsvis 0,175 og 
0,136 pet. NH3-N ved indvejningen), synes prøven af svinegød
ning (nr. 3), som starter med 0,220 pct. NH3-N, al reagere ander
ledes for indtørring end kogødning, idet fordampningstabet sti
ger forholdsvis lidt efter 1 døgn og ikke når så store værdier 
som kogødning. Det må dog tilføjes, at forsøgene ikke er udført 
samtidig, hvorfor andre forhold kan spille ind. 

Der synes at være en reel forskel på det fordampningstab, 
som er bestemt på grundlag af tallene for total kvælstof og det 
ammoniaktab, der fremgår af ammoniakbestemmelserne. 

Den ammoniakmængde, der er forsvundet, er større end den 
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ammoniakmængde, der svarer til fordampningstabet, hvilket 
kunne tyde på, at en del af ammoniakken er gået over i ikke
flygtige kvælstofforbindelser, efter at gødningen var spredt ud 
på bakkerne. Svarende hertil er der en tendens til stigning i 
mængden af organisk kvælstof (se tabel 5). 

Til sammenligning mellem frisk og ældre gødning er der 
gennemført 4 forsøg. Forsøgene er udført om sommeren, når 
køerne kun har været på stald under malkningen, og den an
vendte friske gødning kan derfor anslås til at være 1-4 timer 
gammel. 

Den ældre gødning er taget fra møddingen og har været af 
ret forskellig alder, og såvidt muligt ren kogødning. 

Gødningsprøven, som blev anvendt i forsøg nr. 4 anslås til at 
have haft en alder på 30 døgn. Ti døgn før forsøget blev startet, 
var der udført en analyse i det parti g'ødning, hvoraf den blev 
taget; indholdet af totalkvælstof var da 0,560 pct., mens ammo
niakindholdet var 0,119 pct. I løbet af de 10 døgn tog gødningen 
varme og blev gennemløbet med svampemyeeIium, og ved prøve
udtagningen til forsøg nr. 4 fandtes 0,592 pct. totalkvælstof og 
0,039 pet. ammoniakkvælstof. Der er i dette tidsrum sandsyn
ligvis sket en betydelig ammoniakbinding i gødningen, hvorved 
dens ammoniakindhold er bragt ned på samme størrelse, som 
ammoniakindholdet i den friske gødning, der er anvendt i for
søg nr. 4. 

Til forsøgene nr. 5, 6 og 7 har den ældre gødning været 
henholdsvis 10, 3 og 30 dage gammel. Der er således ikke i alle 
tilfælde tale om lagret gødning, men dog om gødning, som har 
nået at tage varme i møddingen. Temperaturen har været 
40-50° C før udtagningen af prøverne. 

På grundlag af indvundne erfaringer blev forsøgsplanen 
ændret til kun at omfatte leddene »6 timer« og »4 døgn« for 
hver gødning. 

Den anvendte metodik har været den samme som ved de 
foran omtalte forsøg, dog således, at bakkerne om dagen i tørt 
vejr flyttedes fra kælderen ud på en græsplæne. Som følge af 
den derved fremkaldte, stærkere indtørring af gødningen, har 
det nogle gange været vanskeligt at få findelt prøverne i kød
hakker, uden at de tog varme, hvilket har medført dårlig over-
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ensstemmeise mellem fællesbakker. I enkelte tilfælde har det 
været nødvendigt at tilsætte destilleret vand til erstatning for 
det fordampede, og dette har kunnet lade sig gøre, uden at resul
taterne ser ud til at være forandrede af vandtiIsætningen, når 
prøverne under opblødning blev anbragt i køleskab (2 o C). 

Tabel 7 viser resultaterne af de fire forsøg. 

Tabel 7. Fordampningssforsøg med kogødning af forskellig alder. 
g pr. bakke. 

For-
Ny gødning Ældre gødning 

I 
efter fordampning 

I 
efter fordampning søg analyse ved i døgn ved i døgn 

nr. indvejn. I indvejn. I 1/4 ) 4 I 1/4 I 4 

4 tørstof 169 170 171 284 294 I 295 
vand 831 424 44 716 306 

I 

39 
NH.-N 0.37 0.17 0.07 0.39 0.19 0.05 
total-N 

I 

4.26 4.16 3.99 

I 
5.92 5.84 5.:>5 

org. N 3.89 3.a9 
I 

3.92 5.53 5.65 
I 

5.53 

5 tørstof 176 175 175 

) 
241 240 240 

vand 824 516 31 759 420 35 
NH.-N 0.51 0.29 0.03 1.80 1.53 0.46 
total-N 3.86 3.62 3.39 

II 
6.07 5.84 4.78 

org. N 3.35 3.33 
I 

3.36 4.27 4.31 4.32 I 

I 

6 tørstof 209 208 205 236 236 236 
vand 791 506 215 764 451 296 
NHs-N 0.99 0.36 0.14 2.55 1.03 0.53 
total-N 4.55 3.90 3.66 6.90 5.50 5.04 
org. N 3.66 3.M 3.52 4.35 4.47 4.51 

--- . . --

7 tørstof 

II 

234 229 225 I 302 304 
I 

298 I 
vand 766 700 223 

L" 
621 

I 
175 

NH 3·N 1.26 0.54 0.20 1.78 1.05 0.30 
total·N 

II 

5.80 5.22 4.67*) 6.99 6.25 

I 
5.49*) 

org. N 4.54 4.68 4.37 5.21 5.20 5.19 

*) Kun 1 bakke. 

Ligesom ved de forannævnte forsøg (tabel 5) er det ikke 
muligt at konstatere et reelt tørstoftab, mens der er sket bety
delige tab af vand, ammoniak- og totalkvælstof. Ændringer i 
mængden af organisk kvælstof kan ikke sikkert påvises. Om
regning af kvælstoftabet i procent af oprindelig ammoniak frem
går af tabel 8. 
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Tabel 8. Relativt ammoniaktab fra kogødning. 

F"~'E" b,,"mt på ru. grundlag af 

4 
5 
6 
7 

---

4 
5 
6 
7 

I 
total N-bestemmelse II 

(fordampningstab ) 

II 
I -----
II Gennemsmt ===lt 

ammoniakbestemmelse II 

N-tab i procent af tilført ammo-
niak-N, efter fordampning i døgn. 

--
ny gødning I ældre gødning 

1/4 I 4 I 1/4 I 4 

27 

I 
73 I 21 I 87 

47 92 I 13 72 
66 90 

j 
55 

I 
73 

46 
J 

90 42 84 

47 86 I 33 79 

54 I 81 I 51 87 
43 I 94 I 15 74 
64 I 86 60 79 
57 'I 84 41 83 ----II Gennemsnit -------11--=5""5- --~1---4-2- ---::-81:---

Forsøgsresultaterne viser ikke nogen tydelig forskel på ny 
og ældre gødning, selvom der, hvis man ser bort fra forsøg 4, 
hvor de meget lave indgangsanalyser for ammoniak gør de rela
tive tab mindre sikre, er en lille tendens til, at frisk gødning 
skulle have større fordampningstab end ældre gødning. 

Mens tallene i tabel 5 og 6 synes at vise, at tabet af ammo
niak er større end fordampningstabet, tydende på en organisk 
binding af ammoniak, kan man for dette materiale ikke med 
sikkerhed afgøre, om der er foregået en binding; dog kan man 
med nogenlunde sikkerhed sige, at der ikke er dannet mere am
moniak, end der fandtes ved spredningen. Der kan dog være 
grund til at understrege, at gødningen i forsøgene nr. 1 og 2 ikke 
blev udsat for fordampning i fri luft, hvorfor den ikke blev tør
ret så stærkt som gødningen i forsøgene nr. 4-7. Svinegødnin
gen i forsøg nr. 3, der blev tørret stærkt, synes at forholde sig 
noget anderledes overfor ammoniakbinding end kogødning. 

Ser man på fordampningstabet, som det fremgår af total
kvælstofbestemmelsen, finder man større variationer i tallene 
for % døgn end for 4 døgn, hvilket også var at vente, da såvel 
vejrlig som bakkernes placering vil have meget større indfly
delse på fordampningen i de første 6 timer end senere. Generelt 
kan man vel sige, at op imod halvdelen af staldgødningens am
moniakindhold kan tabes i løbet af de første 6 timer efter spred-
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ningen, og at tabet i løbet af 4 døgn stiger til omkring tre fjerde
dele af ammoniakken, uanset om gødningen ved forsøgets be
gyndelse er l time eller 30 dage gammel. 

Fordampningstabets relative størrelse er uafhængigt af gød
ningens ammoniakindhold. Når man ser bort fra forsøget med 
svinegødning, tabes der ca. 80 pct. af ammoniakken i løbet af 
4 døgn, hvad enten man starter med en ammoniakprocent på 
0,037 eller 0,225. Når man så samtidig husker på, at binding og 
nydannelse af ammoniak, mens gødningen ligger spredt, ingen 
betydning synes at have, må man komme til det resultat, at for
dampningstabets størrelse bestemmes af ammoniakindholdet i 
gødningen i spredningsøjeblikket i forbindelse med tiden indtil 
nedpløjning. 

Oversigt. 

Tidligere undersøgelser over indholdet af ammoniakkvælstof 
i frisk kogødning har vist, at der ikke findes ammoniak i frisk 
urin og kun små mængder i friske ekskrementer, som ikke har 
rørt staldgulvet. (3). 

I gødning og ajle, som ligger i grebningen, dannes hurtigt 
betydelige mængder ammoniak (se tabel l), og i løbet af 12-
14 timer, som vil være den normale afstand mellem to rensnin
ger i stalden, kan ammoniakindholdet komme op i nærheden af 
det indhold, som findes i lagret gødning, hvor i regelen 1/4-113 
af totalkvælstof består af ammoniak. (4) . 

I prøver af friske ekskrementer henstillet i glas ved forskel
lige temperaturer dannedes betydelige mængder af ammoniak i 
løbet af få dage, når temperaturen var højere end 30 0 C. 

Måling af tempe~aturen og ammoniakindholdet i gødning, 
henkastet i dynger i møddingstedet om sommeren, viste at tem
peraturen i løbet af 1-2 dage nåede op i nærheden af 50 0 C, og 
at ammoniakindholdet kom på højde med indholdet i lagret 
gødning. 

Det må derfor antages, at gødning, som efter rensningen 
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læsses på vogn, i løbet af meget kort tid vil tage varme, hvilket 
vil bevirke forøgelse af ammoniakindholdet. 

Resultaterne af bakkeforsøg til måling af fordampningstabet 
viser, at der i løbet af 1 dag tabes ca. halvdelen af ammoniakken, 
uanset om man starter med en ammoniakprocent på 0,037 eller 
0,255, og om gødningens alder ved forsøgets begyndelse er 4 
timer eller 30 døgn. 

Der er i intet tilfælde sket nydannelse af ammoniak, mens 
gødningen har ligget spredt på bakkerne, hvorimod en del af 
den oprindelige ammoniak synes at bindes mikrobielt og såle-. 
des sikres mod fordampning. Et supplerende forsøg med svine
gødning viser samme tendens. 

Man må således regne med, at den ammoniakmængde, som 
findes i gødningen i spredningsøjeblikket, repræsenterer den 
maximale kvælstofmængde, som er udsat for tab ved fordamp
ning. 

Tidligere forsøg (5) med lagret gødning tyder på, at stald
gødningens kvælstofvirkning i første år hovedsagelig afhænger 
af ammoniakindholdet, og at halvdelen af kvælstofværdien tabes, 
når gødningen ligger udsat for fordampning i 4 døgn (1). Der 
er således grund til at udregne fordampningstabet i forhold til 
indholdet af totalkvælstof. 

På grundlag af disse undersøgelser må man antage, at frisk 
staldgødning udkørt på marken vil blive udsat for kvælstoftab 
ved fordampning på samme måde som lagret staldgødning. 

SUMMARY 

Investigations on Losses of Nitrogen by Evapor
a t i o n f r o m S a m p l e s o f C o w M a n u r e. 

Twenty-four samples of cow manure, taken out in the morning 
in cowsheds of farms in the neighbourhood of Askov Experiment 
Station and analysed for ammonia-N and total nitrogen, showed 
considerahle eontents of ammonia-N in spite of the faet that urine 
had been separated as. far as. possibie from faeces and straw. The 
age of the manure was estimated at 1-14 hours, provided that ma
nure was dropped continuously since the last cleaning of the guUer 
and until an hour before the samples were taken. 



120 

Experiments on plate-trays (14 m2 ), with 1 kg manure samples 
of an age between 1 hour and 30 days, showed that the loss of nitro
gen depends on the ammonia content and not on the age of the 
manure. 

A comparison between losses of ammonia and total nitrogen sug
gests that ammonia is not produced af ter the manure is spread 
upon the trays; some of the experiments show a fixation of ammonia 
corresponding to ca. 10 % of the ammonia originally present. 

In cow manure held in the cowshed for one-half day the contents 
of ammonia nitrogen will increase from 10 % to 20 % of total ni
trogen. If the manure is brought directly into the field and not 
ploughed in immediately, more than haH of the ammonia will become 
lost by evaporation. 

Thus the practice of bringing out manure di re etly from cowsheds 
into the fieId, without storing in a dungplace, may save labour but 
will probably cause serious losses of nitrogen unless the manure is 
ploughed in immediately. 
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