
Om bortskaffelse og anvendelse af ensilagesaft. 
Ved H. L. Jensen. 

475. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Med henblik på modarbejdelse af de skadevirkninger, som ensilagesaft kan 
fremkalde i vandløb, brøndvand og drænledninger, er der 1951-53 ved Statens 
Planteavls-Laboratorium og på statens forsøgsstation ved Askov udført en række 
undersøgelser over ensilagesaftens sammensætning samt jordens evne til at tilbage
holde og sønderdele ensilagesaftens organiske stoffer. Resultaterne af disse under
søgelser meddeles i nærværende beretning, der er udarbejdet af afdelingsbestyrer, 
dr. agro. H. L. Jensen, for første afs.nits vedkommende i samarbejde med afde
lingsbestyrer K. Dorph-Peiersen. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Indledning. 

I de senere år, da ensilering af foderafgrøder, især roetop, 
har taget et stedse større omfang, har den fra siloerne flydende 
vædske (»ensilagesaften«) vist sig at forårsage forskellige til dels 
ret alvorlige ulemper. Hvor ensilagesaften forsvinder i undergrun
den fra jordgruber eller lave siloer uden bund, eller hvor afløbet 
fra siloer får adgang til let gennemtrængelige jordlag, kan den 
føres med grundvandet ud i brønde og gøre vandet heri ubrugeligt, 
og i drænrør kan den bevirke svampevækst, der tilstopper rørene 
(1). I åbne grøfter kan saften forrådne under udvikling af en 
højst generende ilde lugt. Den økonomisk alvorligste skade kan 
dog ske, såfremt ensilagesaften ledes ud i naturlige vandløb, hvor 
dens organiske stoffer omsættes af mikroorganismer og derved 
berøver vandet dets naturlige iltindhold, hvilket kan medføre om
fattende ødelæggelser af fiskelivet og den øvrige fauna. Skadevol
dende afledning af ensilagesaft til vandløb er derfor forbudt ifl. 
vandløbsloven, og i adskillige tilfælde er det ved landvæsenskom
missionskendelse blevet landmænd påbudt at afbryde sådan af
ledning, ligesom også erstatningskrav kan gøres gældende. Det må 
derfor i landmændenes og andres interesse tilstræbes, at ensilage-
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saftens organiske stof sønderdeles under forhold, hvor omsæt
ningen ikke kan gøre skade, og hvor saftens indhold af plante
næringsstoffer så vidt muligt ikke går til spilde. 

Til foderbrug kan kun frisk saft fra afgrøder ensilerede uden 
tilsætning eller med melassetilsætning anvendes, og tilknytning af 
et biologisk rensningsanlæg til hver silo er indlysende økonomisk 
umulig. Ved tilsætning af desinfektionsmidler til saften eller mulig
vis ved indlægning af kobberstrimler i drænrørene (1) kan man 
vel forhindre svampevækst og tilstopning af rørene, men ikke 
skadevirkninger i vandløb, hvor drænrørene munder ud. Den 
mest nærliggende udvej synes at være udkørsel af ensilagesaften 
på jord i mængder svarende til ajle (10-30 tons pr. ha), idet man 
da tør vente, at de organiske stoffer vil tilbageholdes af jorden og 
sønderdeles af dennes mikroorganismer (2). Udkørsel kan finde 
sted direkte fra siloen eller efter at saften, hvor bygning s forholdene 
tillader det, er ledt til ajlebeholderen og blandet med ajle (1). 
I begge tilfælde vil saftens plantenæringsstoffer komme jorden til 
gode. 

Det bliver da for det første at undersøge, hvorvidt sønder
delingsprocesserne foregår så hurtigt, at de i forbindelse med 
jordens eventuelle absorptionsevne overfor saften er i stand til at 
forhindre gennemsivning af opløseligt organisk stof til drænrørene, 
og for det andet, hvorvidt tilblanding af ensilagesaft har nogen 
uheldig indflydelse på ajlens gødningsværdi, specielt ajlekvælstof
fets tilgængelighed som plantenæring. 

Ensilagesaftens mængde og sammensætning. 
Som et led i ensileringsforsøg ved statens forsøgsstationer 

(R. K. Kristensen og Tind-Christensen, (3)) er der udført målinger 
af ensilagesaftens mængde samt bestemmelser af tørstof og pH 
heri. Senere er der tillige udført en del andre analyser af ensilage
saft fra disse forsøg. Mængden af afstrømmet ensilagesaft fra 
siloer, der indeholdt 1000-,----2400 kg grømhasse og med hensyn til 
tryk og saft afstrømning nærmest svarende til lave A. I. V.-siloer, 
var i forsøg 1944-50: 
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" Antal kg ensilagesaft 
Materiale siloer pr. 1000 kg grønmasse 

minimum maximum gennemsnit 
Bederoetop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 5 467 160 
Sødlupin. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 82 7 482 214 
Grønmajs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 O 210 105 
Lucerne eller kløver. . . . . . . . . . . 6 O 140 60 
Raspede bederoer. . . . . . . . . . . . . 15 6 273 159 

Årsagerne til den meget store variation i saftmængden kan 
ikke påvises med sikkerhed. Dog spiller sandsynligvis vandind
holdet en rolle, og desuden har sønderdeling af roetoppen vist 
sig at nedsætte saftmængden og tilsætning af A. L V.-syre at 
forøge den, som det fremgår af følgende gennemsnitstal fra 8 
ensilerings forsøg, hvert omfattende de fire angivne behandlings
måder: 

kg ensilagesaft 
Materiale pr. 1000 kg grønmasse (bederoetop) 

minimum maximum gennemsnit 
Hel top uden tilsætning.... . . . . . . . . . . . . . . . . 77 356 187 
Skåren top uden tilsætning..... . . . . . . . . . . . . 19 190 111 
Hel top med A. I. V.-syre ................. 23 467 271 
Skåren top med A. I. V.-syre... . . . . . . . . . . . . 48 355 163 

På saftafstrømningens ligeledes stærkt varierende hastighed 
er der givet exempler i fig. 1, der viser, at foruden saftmængden 
forøges også afstrømningshastigheden, især fra roetop, stærkt ved 
tilsætning af A. I. V.-syre. 

I en del prøver af ensilagesaft fra forsøgene 1944-50 er der 
bestemt indhold af tørstof, aske, kvælstof, fosforsyre, kali samt 
pH. Resultaterne af disse analyser ses i tabel 1. 

En del andre analyser udførtes 1951-52 ved Statens Plante
avls-Laboratorium og på forsøgsstationen ved Askov. Der analy
seredes ialt 81 saftprøver : 7l af bederoetop (7 uden tilsætning, 
23 med A. I. V.-syre, 13 med svovldioxyd, 8 med andre midler, 
20 tilsætning ikke opgivet), 4 fra lucerne, 6 fra grønmajs. For
uden pH, tørstof, organisk stof (som glødetab : tørstof --;- aske) og 
kvælstof bestemtes titreringsaciditet (mIl-n NaOH pr. 20 ml saft 
til pH 7,0) og iltforbrug ved titrering med kaliumpermanganat (4), 
i en del prøver desuden fosforsyre, kali og ammoniakkvælstof. 
Resultaterne ses i omstående oversigt: 
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Fig. 1. Afstrømning af saft fra ensileret roetop og ikke-fortørret lucerne med og 
uden tilsætning af A. I. V.-syre (forsøgssiloer med 1000-1500 kg grønmasse, for
søgsstationen ved Ødum). 

Tabel 1. Sammensætning af ensilagesaft 
1944-50. 

fra ensilerings forsøg 

Tør- Kvæl-
Materiale Antal pH stof Aske stof P_O. K_O 

prøver pet. pct. pet. pct. pct. 
Bederoetop uden 23 Min. 3.9 3.4 1.1 0.10 0.04 0.24 
tilsætning Max. 6.8 7.8 3.8 0.28 0.09 0.99 

Gnst. 4.4 5.4 1.8 0.17 0.06 0.50 

Min. 1.6 2.8 1.6 0.06 0.08 0.24 
Bederoetop med 22 Max. 6.9 8.8 3.8 0.16 0.11 1.00 
A. L V.-syre Gnst. 3.4 5.2 2.2 0.11 0.06 0.52 

Min. 1.5 1.7 0.7 0.03 0.02 O.U 
Sødlupin med 36 Max. 6.1 5.1 1.9 0.22 0.08 0.35 
A. I. V.-syre Gnst. 3.0 3.3 1.0 0.09 0.00 0.24 

Min. 3.0 5.3 0.8 0.07 0.06 0,39 
Grønmajs 6 Max. 4.1 6.8 1.t 0.17 0.09 0.43 

Gnst. 3.7 6.3 1.0 0.12 0.07 0.41 
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Antal 
bestemm. Minimum Maximum Gennemsnit 

pH ......................... . 81 1.2 5.8 
Titreringsaciditet. ............ . 80 0.6B 8.60 2.59 
Tørstof, pct. ................. . 57 2.70 8.47 4.99 
Organisk stof, pct •............. 57 1.50 6.29 3.85 
Totalkvælstof, pct. ............ . 81 0.047 0.433 0.133 
Ammoniakkvælstof, pct ........ . 13 0.006 0.036 0.014 
pzO •• pct .................... . 44 0.032 0.151 0.062 
KlO, pct. .................... . 44 0.258 0.775 0.437 
Permanganatforbrug 

g O. pr. liter ............... . 81 10.8 56.6 29.4 

Titreringsaciditeten er bestemt som et tilnærmet mål for saf
tens evne til at forårsage kalksvind i jorden. Omregnet til CaCOa 
svarer titreringstallene til 1,7 (minimum), 21,5 (maximum) og 
6,48 (gennemsnit) kg pr. ton ensilagesaft, m. a. o., en anvendelse 
af 20 tons gennemsnitlig saft pr. ha vil kun berøve jorden ca. 
130 kg kalk. Disse tal er imidlertid maximumsværdier og i mange 
tilfælde sikkert alt for store, da en del aftitreringsaciditeten skyldes 
organiske syrer, der i jorden kan omsættes til kuldioxyd og ikke 
virker opløsende på kalken. I hovedsagen vil kalksvind vel skyl
des svovlsyren i A. I. V.-saft (se dog s. 89). 

Indholdet af organisk stof i ensilagesaften betyder på den 
ene side et tab i foderværdi og er på den anden side hovedårsag 
til saftens skadevirkning. De organiske stoffers kemiske karakter 
er ikke nærmere kendt, men foruden forskellige organiske kvæl
stoffri syrer, aminosyrer etc., findes der en del sukker; nogle 
bestemmelser i frisk A. I. V.-bederoetopsaft viste et indhold på 
0,9-3,4 pct. reducerende sukker (beregnet som invertsukker), og 
nogle papirchromatografiske analyser udført af assistent H. Sø
rensen viste en blanding af glucose, lævulose, saccharose og mu
ligvis lidt raffinose. Som mål for saftens iltforbrug er der udført 
titrering med permanganat, der almindeligt anvendes ved under
søgelse af spildevand o. lign. (4). Permanganatforbruget giver 
ganske vist ikke udtryk for alt det organiske stof, der kan udnyttes 
af mikroorganismer (det »5 dages biokemiske iltforbrug«, hvis 
bestemmelse er mere omstændelig), men da der består en særdeles 
god korrelation mellem disse to størrelser (K. Erik Jensen, (5», 
tør man nok tage permanganatforbruget som et ret pålideligt ud-
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Fig. 2. Korrelation mellem organisk stof (glødetab) og permanganatforbrug 
i 57 prøver af ensilagesaft. 

tryk for ensilagesaftens skadevoldende evne i vandløb og drænrør. 
Da saftens gennemsnitlige iltforbrug på ca. 30.000 mg pr. liter er 
henved 100 gange så højt som i byspildevand, hvor det sjældent 
overstiger nogle hundrede mg pr. liter, er det indlysende, at 
ensilagesaft kan være langt mere katastrofal for vandløbenes dyre
liv end almindeligt spildevand. 

Der fandtes, som det fremgår af fig. 2, en god korrelation 
(r = +0,85) mellem organisk stof og permanganat-iltforbrug, 
derimod ikke mellem de andre tal (pH, kvælstof, organisk stof, 
titreringsaciditet etc.). 

Ensilagesaftens indhold af kvælstof, fosfor og kalium er lille, 
men ikke betydningsløst. Som almindelige gennemsnitstal for saft 
fra bederoetop kan man regne med følgende: 
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Næringsstof: Indhold: pr. ton saft svarende til: 
10 kg kalksalpeter Kvælstof O.l. pct. N 

Fosfor 
Kalium 

0.06 pet. P .0. 
0.50 pet. K.O 

3.9 kg superfosfat 
12.5 kg kaligødning 

Bortset fra gennemsnitlig ca. 10 pct. ammoniakkvælstof og 
muligvis noget nitrat er saftens kvælstof hovedsagelig til stede som 
simplere organiske forbindelser. Nogle papirchromatografiske be
stemmelser i frisk A. I. V.-bederoetopsaft viste forekomst af aspa
raginsyre, glutaminsyre, alanin, valin og leucin; derimod fandtes 
der meget lidt eller intet proteinkvælstof (0-7 pct. af totalkvæl
stof) ved fældning med trichloreddikesyre. Det organiske kvæl
stof vil først være tilgængeligt for planterne efter mineralisering, 
hvis hastighed bl. a. vil afhænge af saftens kulstof-kvælstoffor
hold. Gennemgående synes dette forhold at ligge gunstigt for 
kvælstoffets mineralisering. Regner man med et kulstofindhold på 
45 pct. i saftens organiske stof (hvilket snarere er for højt end for 
lavt), kan der af de ovennævnte analyser udregnes følgende: 

C/N -forhold 
Saft fra minimum maximum gennemsnit 
Bederoetop (47 prøver) .... . . . . .. . . . . . . . . . 4.9 32.2 11.6 
Grønmajs (6 prøver)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.9 25.7 20.4 
Lucerne (4 prøver). .. . . . . ... .. . . . . . . . . . . . 5.5 15.3 9.7 

De 47 prøver af bederoetop-saft viste følgende fordeling: 
C/N-forhold < 10: 22 prøver 

10-15: 17 
15-25: 7 
> 25: 1 

Udkøres ensilagesaften på pløjejord tidligt på efteråret, vil 
der være mulighed for hurtig mineralisering med dannelse af 
nitrat, der kan udvaskes i løbet af vinteren. Et sådant kvælstof tab 
kan undgås ved at opbevare saften, eventuelt sammen med ajle, 
i en beholder vinteren over, men med de nuværende prisforhold 
vil det dog ikke være rentabelt at bekoste en beholder til vinter
opbevaring af en vædske med 0,10-0,15 pct. kvælstof. 

Saftens fosfor og kalium tør derimod tillægges samme værdi 
som i kunstgødning, så at dens værdi, selv bortset fra kvælstof
indholdet, med de nugældende prisforhold vil være ca. 4 kr. pr. 
ton. Regnes. saftens kvælstof til halv værdi i fo:hold til kunstgød
ning, hvilket synes rimeligt, bliver værdien heraf 1,50 kr., ialt 
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5,50 kr. pr. ton saft. Dette er så meget, at det kan betale sig at 
indrette en lille beholder til opsamling af saftafløbet fra 3-6 dage 
og at køre saften ud på nærliggende marker i løbet af ensilerings
perioden (2). 

På Næsgaard er der i 1943-50 (6) gennemført 26 markforsøg 
med ensilagesaft anvendt som gødning om foråret til forskellige 
afgrøder. Gødningsvirkningen har været meget varierende, dog 
positiv i 24 forsøg. Som eksempel anføres gennemsnit af 8 forsøg 
i byg (12-18 tons/ha ensilagesaft svarende til 260 kg kalksalpeter 
og 210 kg kaligødning) : 

Gødskning 
Grundgødet .................................. . 
100 kg kalksalpeter ........................... . 
12-18 tons ensilagesaft ........................ . 

Kærne, hkgJha Halm, hkgJha 
38.2 38.4 
46.9 

41.t 
44.4 

39.3 

Til sukkerroer var virkningen af ensilagesaft noget bedre, 
og bedst til kartofler, hvor 4 tons ensilagesaft svarende til 310 kg 
svovlsur ammoniak og 445 kg kaligødning gav betydelig større 
merudbytte end 380-400 kg svovlsur am.moniak; her er antage
lig tale om såvel kvælstof- som kalivirkning. 

Virkningen af ensilagesaft som gødning må i almindelighed 
forventes at være meget varierende, alt efter som den pågældende 
afgrøde har behov for kvælstof- eller kalitilskud. Man må derfor 
søge at belyse virkningen af disse to næringsstoffer hver for sig, 
hvilket er tilsigtet i forsøg anlagte på forsøgsstationerne i efteråret 
1951. Næsgaardforsøgene tyder ikke på fare for, at ensilagesaf
tens indhold af syre eller andre stoffer kan virke skadeligt på 
afgrøderne. 

Absorptions- og sønderdelingsforsøg med ensilagesaft. 

N år man har valget mellem at bringe ensilagesaften ud på 
jorden eller lede den til ajlebeholderen, opstår det spørgsmål, 
hvor store mængder saft der kan tilføres jorden uden fare for 
gennemvaskning af saftens organiske stof og de deraf følgende 
ulemper. Dette vil øjensynlig afhænge af to modsat rettede pro
cessers hastighed: det organiske stofs bevægelse gennem jorden, 
og dets sønderdeling ved jordens mikroflora. 
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Absorptionsforsøg . Hvorvidt jorden er i stand til absorp
tivt at fastholde en del af ensilagesaftens opløselige organiske 
stof undersøgtes dels ved at perkolere fortyndet ensilagesaft 
gennem jord og dels ved at ryste jord med fortyndet saft og 
filtrere. Derefter bestemtes permanganat-iltforbrug i perkolat 
og filtrat fra jord med fortyndet saft og med destilleret vand som 
kontrol; hvis ingen absorption af saftens organiske stof havde 
fundet sted, skulle iltforbruget i filtrat fra jord + saft være = 
saftens eget iltforbrug + iltforbrug af filtrat fra jord + vand, 
medens differencen mellem denne sum og det faktiske iltforbrug 
i filtrat udtrykker den mængde organiske stof, der er tilbageholdt 
af jorden. Et eksempel på et perkolations-forsøg kan anføres: 

I en biichnertragt anbragtes 500 g lufttør havejord, der under 
sugning perkoleredes med 2 X 200 ml destilleret vand, derefter 
med 200 ml 2 pet. ensilagesaft (lucerne-A. I. V.), sluttelig igen 
med 2 X 200 ml vand. Den fortyndede safts eget iltforbrug var 
410 mg/liter = 82 mg/200ml. Der fandtes i de successive perko
later i 200 ml: 

Perkolat nr. 
1 (vand) 
2 (vand) 
3 (saft) 
4 (vand) 
5 (vand) 

Iltforbrug mgj200 ml 

7.6 } gnst. 7.5 
7.4 

35.0 
6.2 

3.4 

Alt saftens ikke-absorberede organiske stof synes at være 
fjernet med perkolat nr. 3, der overstiger gennemsnittet af de to 
forudgående vandperkolater med 35,0 + 7,5 mg ilt. Af de organi
ske stoffer i saften svarende til 82,0 mg ilt synes jorden således at 
have tilbageholdt en til 82,0 + 27,5 = 54,5 mg ilt svarende 
mængde. Dette svarer til 109 mg ilt pr. kg jord, eller ca. 270 kg 
pr. ha pløj el ag sj ord (= 9 tons gennemsnitssaft). 

Lignende forsøg med 4 andre jorder viste: 

Tilbageholdt organisk stof svarende 
Jord til mg ilt pr. kg jord 
Sandjord, Studsgaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Lerjord, Aarslev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Sand + lavmosetørv (4: 1). . . .. . . . . . . .. . . 64 
Rent strandsand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (intet) 
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Tabel 2. Absorption af organisk stof ved rystning af jord med 
ensilagesaft. 

Iltforbrug af fU- I Tilbageholdt i jord trat, mg/liter Overskud 

jord + I jord + over ·lt I pet. af 
vand kontrol I mg ~ saftens saft (kontrol) pr. g iltforbrug 

1 pet. saft uden jord ..... 195 

I 
Sandjord, Lundgaard .... 

Pløjelag .............. 182 30 152 43 22 
Undergrund ........... 183 46 137 58 30 

Sandjord, Studsgaard 
Pløjelag .............. 164 49 115 80 41 
Undergrund ........... 190 50 140 55 28 

Sandjord, Allerød 
Pløjelag .............. 161 78 83 112 57 
Undergrund ........... 230 42 188 7 4 

Lerjord, Virumgaard 
Pløjelag .............. 182 39 143 52 27 
Undergrund ........... 169 30 139 56 29 

Lerjord, Aarslev 
Pløjelag .............. 172 31 141 54 28 
Undergrund ........... 156 32 124 71 36 

Lerjord, Næsgaard 
Pløjelag .............. 113 33 80 115 59 
Undergrund ........... 165 30 135 60 31 

Lerjord, Ødum 
Pløjelag .............. 108 31 77 118 61 
Undergrund ........... 188 48 140 55 28 

Lerjord, Berritsgaard 
Pløjelag .............. 120 32 88 107 55 
Undergrund ........... 142 25 117 78 40 

I andre forsøg bestemtes iltforbrug i filtrat fra 150 g lufttør 
jord rystet 1 time med 150 ml 1 pct. lucerne-A. I. V.-saft (iltfor
brug 195 mg/liter) eller med 150 ml destilleret vand. For at undgå 
sønderdeling af det organiske stof under forsøget sattes der subli
mat til filtratet, og ved langsom filtrering lod man denne foregå i 
et kølerum ved ca. 2 o C. Der undersøgtes såvel pløjelags- som 
undergrundsjord af 8 jorder anvendt til de senere omtalte gennem
sivningsforsøg. Resultaterne ses i tabel 2. 

Forsøget gentoges for nogle jorders vedkommende (Lund
gaard, Allerød, Virumgaard, samt havejord, alle pløjelag) med 
roetop-A. L V.-saft i koncentrationer på 0,2, 0,5 og 1,0 pct. 
Absorptionen var af samme størrelsesorden som i det foregående 
forsøg; den absolutte mængde af absorberet organisk stof tiltog 
med stigende saftkoncentration, medens den procentiske mængde 
aftog. 



78 

Endelig udførtes nogle forsøg, hvor man i stedet for iltforbrug 
bestemte kvælstofindholdet i filtrat fra jord rystet med henholdsvis 
destilleret vand og 5 pct. ensilagesaft. Jorden viste sig her at 
absorbere betydelige mængder af saftens organiske kvælstoffor
bindelser: 

J ord pet. ensilagesaft-kvælstof absorberet 
Havejord, St. PI. Lab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-34 
Lerjord, Virumgaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-38 
Sandjord, Lundgaard (8 tons kalk) . . . . . . . . . . . 29-54 

(32 - -) . . . . . . . . . . . 25-33 

Disse tal overskrider betydeligt saftens indhold af ammoniak
kvælstof og må iøvrigt opfattes som minimumsværdier, da saftens 
syre sandsynligvis frigør mere kvælstof fra jorden end det destil
lerede vand; helt korrekt burde jorden til kontrol være rystet med 
en kvælstoffri opløsning af samme pH og elektrolytindhold som 
ensilagesaften. 'c 

Rent absorptivt er jorden således i stand til at tilbageholde 
opløseligt organisk stof svarende til anselige mængder ensilage
saft. Absorptionen af 43-118 »mg ilt« pr. kg pløjelagsjord (tabel 
2) svarer til 108-295 »kg ilt« pr. ha, hvilket er det samrrje som 
iltforbruget af 3-10 tons ensilagesaft af gennemsnitlig sammen
sætning med et iltforbrug på 30 g pr. liter. Også undergrunds
jorderne med een undtagelse viser en betydelig absorptionsevne 
overfor saftens organiske slof. 

Hvorvidt opløseligt organisk stof trænger gennem jorden ved 
tilførsel i mængder, der overskrider jordens absorptionsevne, 
kommer da bl. a. an på, hvor hurtigt det sønderdeles af jordens 
mikroflora. På forhånd kunne man efter ensilagesaftens organiske 
stofs sammensætning (organiske syrer, sukkerarter, aminosyrer) 
vente en hurtig sønderdeling, og en række forsøg bekræftede 
denne formodning. 

Sønderdelingsforsøg med ensilagesaft i jord. I den 
første forsøgsrække bestemtes nedbrydningshastigheden ved må
ling af kuldioxydproduktionen i jord efter Erik J. Petersen (7), 
dels ved 25° e (omtrent optimal temperatur), dels ved en kælder
temperatur på ca. 10° e, svarende til den fremherskende jord
temperatur i efterårsmånederne. I alle forsøg anvendtes 4 paral
lelkolber med 50 g jord tilsat 4 pet. frisk roetop-A. I. V. -saft med 
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Tabel 3. Kuldioxydudvikling fra 4 pet. ensilagesaft i Aarslev-jord 
ved 25°C. 

Forsøgstid II 
mg CO. pr. 50 g tør jor~_1 CO,-produktion I pct. saftkulstof 

10° C I 25° C fra saft mg/50 g frigjort som CO , 
I + saft -;- saft I + saft I -;- saft 

1 døgn .... 7.7 3.8 67.0 5.7 
2 - .... 24.4 4.8 81.1 7.2 
3 -

'" . 54.8 5.8 88.3 10.1 
4 - .... 62.8 6.3 92.7 12.1 
5 - .. , . 68.6 7.0 - -
7 - .... 76.8 I 8.2 -

Permanganatforbrug i jordextrakt 1: 5 I mg ilt/liter 
Ved forsøgets begyndelse ................... . 
Efter 7 dage 10° C ........................ . 
Efter 4 dage 25° C ........................ . 

10° C 25° C 
3.9 61.3 

19.6 73.9 
49.0 78.2 
56.5 80.6 
61.6 -
68.6 I -

Jord + saft 
212 

18 
38 

I 

I 

10° C I 25° C 
2.7 42 

14 51 
34 54 
39 56 
42 -
47 -

J ord -;- saft 
17 
16 
17 

• 

4,40 pct. organisk stof og permanganatforbrug 39,8 liter (ved 
»pet. saft« forstås her og i det følgende ml saft pr. 100 g lufttør 
jord). Et eksempel (forsøg med lerjord fra Aarslev) ses i tabel 3. 

Mængden af saftkulstof frigjort som kuldioxyd er her bereg
net ud fra et antaget indhold af 45 pet. e i saftens organiske stof, 
altså 39,6 mg saftkulstof i 50 g jord med 4 pet. (2 ml) saft. Forsøg 
med 4 andre jorder gav lignende resultater: 

pet. saftkulstof frigjort som CO. 
10° C, 7 dage 25° C, 4 dage 

Sandjord, Studsgaard ......... . 45 55 
Lerjord, Virumgaard .......... . 54 69 
Lerjord, Næsgaard ........... . 55 72 
Lerjord, Ødum .............. . 48 (5 dage) 62 

Endelig anstilledes et par forsøg for at afgøre, om saft fra 
ensilage med tilsætning af svovldioxyd er vanskeligt omsætteligt 
og muligvis hemmende overfor sønderdelingsprocesserne. Hertil 
anvendtes jord fra laboratoriets have, 4 parallelkolber ved 25 o e, 
forsøgstid 5 døgn. I det første forsøg sammenlignedes 2 og 5 pct. 
saft af lucerne ensileret med A. I. V.-syre (normal mængde) og 
svovldioxyd (0,6 kg 802 pr. 100 kg grønmasse), fra laboratoriets 
forsøgssiloer. I det andet forsøg sammenlignedes 4 prøver af bede
roetopsaft (4 pct.): Tre med forskellig behandling fra små forsøgs
siloer, samt een med svovldioxyd (Jyndevad, 0,5 kg 802 pr. 100 kg 
grønmasse). Resultat: 
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Forsøg 1 (lueernesaft) Forsøg 2 (roetopsaft) 
Saftmængde pet. saftkulstof pet. saftkulstof 

og -art frigjort som COs ensilerings- frigjort som COs 
efter 5 dage middel efter 5 dage 

A. L V.-saft, 2 pet...... . . . . 66 Ingen til- 64 
sætning 

A. I. V.-saft, 5 pet.. . . . . . . . . 62 A. I. V.-syre 53 
SOs-saft, 2 pet..... . . . . . . . . 74' »Sovilon« 57 
SOs-saft, 5 pet..... . . . . . . . . 67 Svovldioxyd 52 

Den svovldioxydholdige saft omsættes lige så let som A. I. V.
saft, og der er ingen tegn på skadevirkning overfor mikro floraen. 
Hvorvidt svovldioxydsaft kan være skadelig for højere planter, 
f. eks. ved udkørsel på en græsmark, må naturligvis afgøres gen
nem andre forsøg. 

Kulsyreproduktionen ved 25 o C er stedse meget hurtig i det 
første døgn (sml. tabel 3), men bliver meget langsom efter 4 døgn, 
når 55-70 pet. af saftens beregnede kulstofindhold er bortgået 
som kuldioxyd. Ved 100 C foregår processen langsomt i de første 
par døgn, men fremskyndes derefter stærkt for igen at blive 
meget langsom efter 5-7 døgn, da der er frigjort en noget mindre 
mængde saftkulstof (45-55 pct.) end efter 4 døgn ved 25 o C. 
Bestemmelse af permanganatforbrug i jordextrakt (1 del jord 
rystet med 5 dele destilleret vand 1 time) viste imidlertid, at så 
godt som alt saftens iltforbrugende opløselige stof var forsvundet 
efter 4 døgn ved 25 0 C og 7 døgn ved 10 0 C. 

Forklaringen på, at en mindre del af saftkulstoffet frigøres 
ved den lavere temperatur synes at ligge i, at en større del af 
kulstoffet her ophobes i form af bakterieeeller. Dette fremgår af et 
supplerende forsøg med Ødum-jord ved 5-7 o C og 25 o C, hvor 
der foruden bestemmelser af kulsyreproduktion og permanganat
forbrug tillige udførtes bakterietællinger på glucose-casein-agar. 
Da 1000 mill. bakterier kan anslås til at repræsentere 1 mg levende 
stof med 25 pet. tørstof og 50 pet. kulstof heri, kan man tilnær
melsesvis beregne den mængde kulstof, der er til stede i form af 
levende og formeringsdygtige bakterieeeller. Som vist i tabel 4 
kan man på denne måde ved forsøgets afslutning gøre rede for 
ca. 70 pct. af det tilsatte saftkulstof ved begge temperaturer, men 
herafrepræsenterer bakteriesubstansen (og vel at mærke kun de for
meringsdygtige celler) en langt større del ved 5-,-7 o C end ved 25 o C. 
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Tabel 4. Kuldioxydproduktion og formering af bakterier i Ødum
jord med 4 pet. roetop-A. I. V.-saft. 

co., mg/50 g jord, 8 dage ......... . 
do overskud over jord -'- saft ... 

Bakterier, mill/g jord: 

II 

Ved forsøgets begyndelse ........... 
efter 2 dage ....................... 
efter 8 dage ..................... ' .. 
Permanganatforbrug i jordekstrakt 

1: 5, mg ilt/liter: 
Ved forsøgets begyndelse ........... 
efter 8 dage ....................... 
pet. saftkulstof 

fundet efter 8 dage som: 
frigjort CO •....................... 
bakterieeeller (beregnet) ........... . 
laIt ............................. . 

Ved 5 7° C 
jord -;- ,I jord + 

saft saft 

12.9 I 86.9 
74 o 

I 
30 
48 
58 I 

I 

I 
22 
20 

30 
281 

1340 

270 
30 

51 
20 
71 

Ved 25° C 
jord -;- jord + 

saft saft 
30.1 125.8 

957 

I 

I 

30 30 
57 624 
39 240 

, I 

I I 
22 270 
16 19 

I en anden forsøgsrække fulgtes stofnedbrydningen ved be
stemmelse af permanganatforbruget i jordextrakt (1 del fugtig jord 
rystet en time med 5 dele destilleret vand) med få dages mellem
rum. Forsøgene gennemførtes kun ved 7-10 0 C, men inkluderede 
nogle undergrundsjorder. Der tilsattes 4 pct. af den til kulsyre
produktionsforsøgene anvendte roetop-A. I. V.-saft samt vand 
til ca. 3/4 vandkapacitet. Resultaterne ses i tabel 5 og stemmer 
ganske overens med kulsyreproduktionsforsøgene. 

Pløjelags-jord viser i flere tilfælde allerede efter to dage ken
delig aftagen i permanganatforbruget, efter 4 dage er mindst 
halvdelen af det opløselige organiske stof forsvundet, og efter 
7 -8 dage synes omsætningen praktisk taget fuldstændig (d. v. s. 
alt opløseligt organisk stof er omdannet til kuldioxyd, vand og 
mikrobesubstans), selv i Studsgaard-jorden ved 5_7 0 C; kun i 
Allerød-jorden synes der at være en ringe mængde saft tilbage. 
I undergrundsjorderne sker omsætningen noget langsommere, men 
er dog stærk efter 6 dage og omtrent fuldstændig efter 10 dage. 

Et par forsøg med jord + 4 pct. roetop-A. I. V.-saft, hvor der 
foruden permanganatforbrug tillige udførtes papirchromatografi
ske bestemmelser af sukker (glucose, lævulose og saccharose) og 
aminosyrer (asparaginsyre, glutaminsyre, alanin, valin og leuCin) 
viste, at disse stoffer forsvandt fra jordekstrakten efter 4-5 dage 

6 
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Tabel 5., Sønderdeling af organisk. stof i ensilagesaft målt ved 

Jord 

Sandjord 
Lundgaard 
pløjelag 
ca. 7° C 
Sandjord~== 
Studsgaard 
pløjelag 
ca. 10° C 

permanganaHorbrug. 

II 
I Iltforbrug i 

Dage filtrat mg/liter Jord 
II +saft! +saft 

II 
~ ~~~ 
4 163 

lU 23 

II O I 307 

I 2 1

160 

II ~ ~~ 

I 27 I Lerjord 
23 Ødum 

I ~! I pløjelag 
I ~ca.8°C 

o==~T=== 
20 Lerjord 
16 Berritsgaard 
20 pløjelag 
14 ca. 8° C 

Samme 
-P211 ~~~ 4 61 

8 I 20 

24 Studsgaard 
22 undergrund 
17 ca.8°e 
16 

Sandjord 
Allerød 
pløjelag 
ca. 7° C 

Lerjord 
Aarslev 
pløjelag 
ca. 10° C 

Lerjord 
Næsgaard 
pløjelag 
ca. 7° C 

30 Aarslev 
27 undergrund 
24 ca. 8° C 
25 

26 Ødum 
18 undergrund 
18 ca. 8° e 
13 

32 
26 
20 
29 

I I 
Iltforbrug i 

Dage filtrat mg/liter 
+saft I +sa~ 

~0--275 I 22 
2 140 22 
4 31 18 
7 17 I 16 

~ I 

I ~ I 

I J I 

I . 

267 I 24 

IH I ~~ 
290 I 13 
280 13 
265 12 
104 I 14 

26 16 

286 l' 14 
280 15 

169 I 13 
56 14 
20 17 

297-t----rr-
266 [13 68 12 

23 12 
28 14 

ved 7_9 0 C, samtlige permanganatforbrugende stoffer efter 7 
dage. I rent sand forsvandt aminosyrerne efter 7-12 dage, sukker 
og andre permanganatforbrugende stoffer efter 12-21 dage. 

Det kan nævnes, at nedbrydningen af organisk stof kan finde 
sted ved meget lav temperatur. Fra havejord med 4 pct. roetop
A.I. V .-saft henstillet i kølerum ved ca. 2 o C forsvandt alt per
manganatforbrugende stof i løbet af 3 måneder. 

Samtlige omsætningsforsøg viser således, at det organiske 
stof i ensilagesaft er særdeles let sønderdeleligt og forsvinder fra 
jorden på ca. en uge ved 8-10 0 C, selv når der tilføres saft med 
mere end gennemsnitligt iltforbrug i en mængde svarende til 100 
tons pr. ha pløjelag. Man tør derfor vente, at kun ved tilførsel af 
excessive mængder saft på et begrænset areal, f. eks. ved at lade 
saft fra en silo strømme direkte ud på jorden, vil der være fare 
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for, at det organiske stof skal trænge igennem jorden til dræn
ledninger og grundvand. Dog må det erindres, at i disse forsøg 
med små jordmængder er luftadgangen rigeligere og betingelserne 
for hurtig stofomsætning sikkert gunstigere end under naturlige 
forhold. Der er derfor anstillet en række »gennemsivningsforsøg« 
under forhold, der nærmer sig mere til betingelserne i marken. 

Gennemsi vningsforsøg. 

Disse forsøg udførtes i lodretstående kloakrør af 120 cm 
højde og 15 cm indvendig diameter, indeholdende fast sammen
stampet jord i et lag på lidt over 1 m dybde: 25 cm jord fra 
pløjelaget over 85 cm jord fra undergrunden (20-100 cm dybde) 
over et ca. 10 cm dybt bunddræn af flintskærver hvilende på en 
gennemhullet zinkplade, der fastholdtes til røret af et ståltrådsnet. 

Der undersøgtes følgende jorder (4 rør med hver): 

1) Sandjord fra forsøgsstationen ved Lundgaard. 
2) Sandjord fra forsøgsstationen ved Studsgaard. 
3) Lerblandet sandjord fra Allerød, Nordsjælland. 
4) Let lerjord fra forsøgsstationen ved Lyngby. 
5) Mellemsvær lerjord fra forsøgsstationen ved Aarslev. 
6) Mellemsvær lerjord fra Næsgaard Agerbrugsskole, Falster. 
7) Svær lerjord fra forsøgsstationen ved Ødum. 
8) Meget svær lerjord fra Berritsgaard, Lolland. 

Rørene med jord opstilledes i det fri, beskyttede mod regn 
og direkte solskin ved et halvtag, på et træstillads med en udskæ
ring til hvert rør, hvorunder der anbragtes et l-liter måleglas med 
en vid (15 cm) glastragt, der tillod opsamling og måling af det 
gennemsivende vand. Rørene fyldtes og opstilledes i slutningen af 
september 1951. I løbet af oktober søgtes jorderne vandmættede 
ved påhældning af destilleret vand, og permanganatforbrug be
stemtes i det gennemsivende vand. I slutningen af oktober (for 
nogle jorders vedkommende først i begyndelsen af november, på 
grund af meget langsom vand mætning) tilførtes der ensilagesaft 
svarende til 25 og 100 tons pr. ha til to og to af rørene med hver j ord 
(jordoverfladen 177 cm2, 25 og 100 tons saft altså = 44,2 og 
177 ml pr. rør). Den anvendte saft var frisk opsamlet fra en af 
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laboratoriets forsøgssiloer (bederoetop med normal mængde A. I. 
V.-syre) og havde følgende sammensætning: 

Tørstof 5,66 pct., organisk stof 4,40 pct. (heraf sukker 3,43 
pct.), total-N 0,108 pct., pH 3,2, titreringsaciditet 5,10, perman
ganatforbrug 39,8 g 02/liter (indhold af organisk stof og iltforbrug 
betydeligt over gennemsnit). 

Efter safttilførselen sattes der med ca. 5 dages gennemsnit
ligt mellemrum 250 ml destilleret vand = ca. 14 mm nedbør til 
hvert rør, og dette fortsattes indtil midten af januar 1952, da 
forsøget måtte indstilles på grund af frost. lalt sattes der efter 
safttilførselen 3,5-4,25 liter vand til hvert rør (noget afhængigt 
af gennemsivningshastigheden), hvilket svarer til 200-240 mm 
nedbør i 21/ 2 måned, altså et meget fugtigt efterår. 

Den svære lollandske lerjord nr. 8 mættedes meget langsomt 
og gav på grund af sin store vandkapacitet og lave vandindhold 
ved rørenes fyldning ingen afstrømning indenfor forsøgsperioden. 
Samtlige andre rør gav mere eller mindre afstrømning af vand, 
hvori permanganatforbruget bestemtes og sammenlignedes med 
de tilsvarende tal før safttilsætningen. Sandjorderne fra Lund
gaard og Studsgaard gav uklare resultater, idet det gennemsivende 
vand allerede før safttilsætningen begyndte at medføre ler- og 
humuspartikler, der foranledigede et abnormt højt permanganat
forbrug (indtil 240 mg 02/liter). De resterende jorder (nr. 3-7) 
viste ingen tegn på gennemsivning af organisk stof. Der udførtes 
fra disse ialt 18 bestemmelser af permanganatforbrug i drænvand 
før safttilsætningen og 115 efter denne, med følgende resultat: 

Før safttilsætningen ........... . 
Efter safttilsætningen .......... . 

Permanganatforbrug i drænvand, mg Og/liter 
minimum maximum gennemsnit middelfejl 

14 23 18.0 ±O.57 
9 58 19.7 ±O.60 

Forskellen (1,7 ±0.83) andrager knap 10 pct. af gennem
snittet før safttilsætningen og er kun på grænsen til at være signi
fikant. 

Taget som helhed tyder disse tal ikke på, at der under forsø
gets betingelser er passeret opløst organisk stof gennem jorden. 
Dog var vandets passage gennem jorden ofte langsom, især i for
søgets tidlige stadier, og i flere tilfælde begyndte afstrømningen 
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først længe efter safttilsætningen. Forsøgene genoptoges derfor i 
foråret 1952. 

Fra 1. maj indtil 9. juni, da frisk ensilagesaft igen var- til 
rådighed, vandedes rørene regelmæssigt med destilleret vand. 
Jorderne fra Lundgaard og Studsgaard havde efter henstand vin
teren over antaget en bedre lejring, så at vandet løb klart igennem 
uden at medføre ler og humus. Fra samtlige 32 rør udførtes i 
dette tidsrum ialt 124 bestemmelser af permanganatforbrug, med 
følgende resultat: 

Minhnum: 10 mg 02/liter 
Maximum: 76 mg 02/liter 
Gennemsnit: 25 mg 02/liter 

Gennemsnitstallet ligger således kun ca. en trediedel højere 
end de i efteråret 1951 fundne. Et par høje tal (70-76 mg ilt pr. 
liter) fandtes i jorden fra Allerød (nr. 3); iltforbruget lå over
hovedet højt i denne jord, der var rigere på organisk stof (5,3 pet 
humus) end de andre (2,2-3,4 pet. humus). 

Den 9. juni sattes der til rørene igen frisk ensilagesaft i mæng
der svarende til 25 og 100 tons pr. ha. Også denne saft stammede 
fra en af laboratoriets forsøgssiloer (ikke-fortørret lucerne ensileret 
med normal mængde A. I. V.-syre) og havde følgende sammensæt
ning: Tørstof 6,33 pet., organisk stof 4,49 pet., totalkvælstof 
0,191 pet., pH 2,2, titreringsaciditet 4,53, permanganatforbrug 
40,0 g ilt/liter. 

Rigelig vanding (2 X 250 ml ugentlig) viste sig nødvendig for 
at få gennemsivning i den varme årstid; der udførtes ialt 190 
bestemmelser af permanganatforbrug indtil 13. juli, da forsøget 
foreløbig måtte indstilles ; jorderne holdtes fugtige uden gennem
sivning indtil 4. august, da forsøget genoptoges. De 190 bestem
melser gav følgende resultat: 

Minimum: 8 mg 02/liter 
Maximum: 40 mg 02/1iter 
Gennemsnit: 21 mg 02/liter 

Den 9. august tilførtes igen de samme mængder af den samme 
ensilagesaft, der i mellemtiden var opbevaret i kølerum ved ca. 
2 o C (ingen nedgang i permanganatforbruget). Der vandedes nu 
igen med 2 X 250 ml destilleret vand pr. rør ugentlig; indtil 13. 
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oktober, da der for sidste gang tilførtes ensilagesaft, udførtes ialt 
316 bestemmelser af permanganatforbrug, der viste følgende 
variation: 

Minimum: 7 mg Ds/liter (Berritsgaard) 
Maximum: 44 mg Ds/liter (Allerød) 
Gennemsnit: 18 mg D2/liter 

Der er således ingen tegn på, at opløseligt organisk stof er 
passeret gennem jorden i løbet af sommeren, selv ved tilførsel af 
100 tons ret koncentreret saft pr. ha. Efter laboratorieforsøgene 
omtalt i forrige afsnit måtte der også ventes en meget hurtig sønder
deling af saftens organiske stof under de fremherskende gunstige 
temperaturforhold. 

Det afsluttende gennemsivningsforsøg indledtes den 13. okto
ber. Hertil anvendtes igen 25 og 100 tons/ha roetop-A. r. V.-saft 
(fra Kollekolle, Værløse) af særdeles høj koncentration: Tørstof 
8,47 pct., organisk stof 6,29 pct., kvælstof 0,433 (l) pct., pH 3,4, 
titreringsaciditet 8,60 ml/20 ml, permanganatforbrug 51,6 g ilt/ 
liter. Der vandedes fortsat med 2 X 250 ml destilleret vand pr. rør 
ugentlig indtil begyndelsen af april 1953, dog med nogle afbrydel
ser. Afstrømningen af drænvand var langt rigeligere end i sommer
tiden. laIt udførtes der 712 bestemmelser af permanganatforbrug. 
Resultaterne ses i tabel 6. 

I samtlige rør med jord fra Lundgaard, Studsgaard, Næs
gaard og Ødum lå det gennemsnitlige permanganatforbrug på 
samme niveau som før safttilførselen: 14-24 mg ilt/liter, med en 
tendens til stigning i slutningen af januar, hvor der sås enkelte 
maxim a op til 60 mg/liter. Det samme gælder omVirumgaard
jorden med 25 tons/ha saft, samt om Aarslev-jorden med undta
gelse af det ene rør med 25 tons/ha saft, der gav abnorme resul
tater: Meget hurtig gennemstrømning og permanganatforbrug i 
december-februar på indtil 224 mg 02/liter, men i marts-april 
igen normale tal: 16-20 mg/liter. Da intet sådant sås i de tre 
andre rør selv med den større saftmængde, synes der her at være 
tale om en revne i jorden, der har tilladt direkte passage af saften. 
Virumgaard-jorden med 100 tons/ha saft gav umiskendelige tegn 
på overbelastning med organisk stof; det gennemsnitlige permanga
natforbrug var ca. tre gange så højt som i den forudgående periode 
og i enkelte tilfælde omtrent så højt som i almindeligt byspildevand 
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Tabel 6. Permanganatforbrug i drænvand fra 8 jorder med tilførsel 
af ensilagesaft. 

I 
f Permanganatforbrug, 
I mg ilt pr. liter 

Jord 

I 

Rør 
I 

Tons saft Ant!ll I I perioden 13/11)-52 
, I foreg. 

nr. 
I 

pr. ha best.' 16/4-53 I periode . 

I I , I min. I max .. I gust. 
I (9/8-13/10). 

- -
gennemsn. 

Lundgaard li 1 4x 25 

I 

25 

I 

13 ! 56 22 18 

II 

2 4x 25 23 12 I 30 18 19 
3 4x 100 23 14 35 . 21 18 
4 4x 100 18 I 13 34 20 17 

Studsgaard II 5 
4x 25 

I 

17 12 57 

I 

20 19 
4X 25 27 11 36 16 19 IJ 4x 100 16 12 43 21 16 

I 8 4x 100 24 11 42 18 15 
Allerød lnf 4x 25 13 26 78 

I 

49 33 

II 30 
4x 25 17 

I 
20 48 32 32 

I .;~ 4X 100 22 20 74 30 29 
4X 100 .19 I 18 62 32 31 

Virumgaard 

" 
17 

I 

4x 25 25 10 44 

I 

21 I 13 

3 4x 25 24 11 32 18 

I 

12 
19 4x 100 27 9 220 44 14 
20 I 4X 100 23 12 228 45 13 

Aarslev II 13 4x 25 34 12 

1

224 (56) I 17 

II a 4x 25 29 

I 

12 34 19 

I 

18 
4x 100 26 10 25 15 16 
4X 100 25 10 124 15 15 

Næsgaard 
II 

21 4x 25 19 16 
I 

44 24 

I 

26 
22 4X 25 22 16 58 22 23 

II 
23 4x 100 19 16 

I 
32 21 24 

24 4x 100 19 12 24 18 23 
Ødum 

I 
9 4x 25 

I 
29 

I 
10 32 18 I 

15 
10 4x 25 26 10 50 17 15 I 11 4x 100 26 

I 
11 53 20 

I 
18 

I 12 4X 100 I 22 9 29 14 13 
Berritsgaard 

-
27 4X 25 20 

I 
8 

I 
60 20 11 

28 4x 25 15 8 34 14 9 
29 4x 100 21 

I 
8 

I 
120 39 21 

30 4x 100 15 8 24 14 11 

(220-230 mg ilt/liter). En lignende men svagere overbelastning 
synes at foreligge i det ene rør med Berritsgaard-jord med 100 
tons/ha saft, og er antydet i Allerød-jord med 25 tons/ha saft (rør 
nr. 29). I disse to tilfælde drejer det sig dog kun om meget små 
mængder opløseligt stof, der har passeret jorden (måske 1-1,5 
pet. af den med saften tilførte mængde). 

Foruden bestemmelserne af permanganatforbrug foretoges 
der tillige en del dyrkningsforsøg med to arter af skimmelsvampe: 
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Trichoderma uiride og Rhizopus nigricans, der var isolerede fra 
fortyndet ensilagesaft inficeret med jord og gav tydelig vækst i led
ningsvand med 0,1-0,2 pct. ensilagesaft, men ikke i rentlednings
vand. Vandprøver på 100 ml i 300 ml Erlenmeyerkolber sterili
seredes, podedes med konidier af svampene og henstilledes 2-3 
uger ved 25 o C. Med T. uiride anstilledes november-februar 64 
dyrkningsforsøg. Kun 4 vandprøver, opsamlede 19. januar 1953, 
gav makroskopisk synlig svampevækst : 

Rør nr. 

13 (Aarslev, 25 tons saft) .............. . 
19 (Virumgaard, 100 tons saft) ......... . 
20 (Virumgaard, 100 tons saft) ......... . 
29 (Allerød, 25 tons saft) .............. . 

Permanganatforbrug, 
mg ilt pr. liter 

114 
86 
52 
78 

Mycel
vækst 

+ 
+ 
+ 
+ 

Vandet fra det »abnorme« rør nr. 13 viste sig ved papir
chromatografisk undersøgelse at indeholde ganske små mængder 
aminosyrer (glutaminsyre og alanin), derimod intet sukker. 

Med R. nigricans anstilledes 48 forsøg, alle med negativt 
resultat. 

Som helhed tyder forsøgene således på, at ved tilførsel af 
saft med et højt indhold af organisk stof i mængder så store som 
100 tons pr. ha er der ialtfald i et koldt og regnrigt efterår mulighed 
for overbelastning af jorden med organisk stof og fare for tilstop
ning af drænrør samt skadevirkning på grundvand og i vandløb. 
N år der, bortset fra de vitterligt overbelastede jorder, gennemgående 
ses en tendens til stigning af permanganatforbruget i enkelte vand
prøver i januar, må det erindres, at forsøgsbetingelserne her er 
særdeles strenge: En meget koncentreret ensilagesaft, et meget 
koldt efterår og en vanding, der langt overstiger den normale ned
bør og er fortsat ind mellem frostperioderne. Også iltadgangen er 
sikkert dårligere i de forholdsvis snævre rør end under mark
forhold. Desuden er jorden i løbet af et år blevet belastet med meget 
store mængder saft med højt iltforbrug - 100 og 400 tons pr. ha. 

J ord analyser efter gennemsivningsforsøgene. I maj 
1953 udtog es prøver fra pløjelags-jorden i samtlige rør, hvori ud
førtes bestemmelser af reaktionstal, fosforsyretal og kalital. Som 
vist i tabel 7 har safttilførselen medført en ret kendelig sænkning 
af reaktionstallene, mindst udpræget i de i forvejen svagt sure 
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Tabel 7. Reaktionstal, fosforsyretal og kalital i jord før; og efter 
gennemsivning af ensilagesaft. 

I Rør Tons saft Reaktionstal I Fosforsyretal Kalital 
Jord nr. pr. ha før I efter før efter før I efter 

Lundgaard l 
I 

4X 25 6.6 

[ 

5.9 

I 

3.41 3.2 I 3.1 I 5.9 
2 » 5.7 

[a'8 I 
[12.3 3 4X 100 5.7 

4 » I 5.9 I 
Studsgaard 

I 
5 4X 25 6.0 I 5.9 "r·' I 5.5 I 8.6 
6 » 

[ 

5.8 

I 1
2

1.1 
7 4X 100 5.6 4.7 
8 » 5.6 

Allerød 29 

I 

4x 25 6.8 

I 

6.4 13.8 j 13.7 I 13.4 22.9 
30 » 6.3 

14.1 l 31 4X 100 6.2 32.2 
32 » 6.3 ... I -----.l 

Virumgaard 17 

I 

4x 25 I 6.5 

I 
5.8 I 7.6 8.0 I 12.8 16.8 

18 » 6.1 

I 
9.0 I 19 4X 100 5.3 21.8 

20 }) I 5.2 
Aarslev 

II 
13 I 4x 25 6.1 

I 
6.1 

I 'T: 1 5.2 I 19.4 
14 

I 
» 5.9 

II 
15 4X 100 

I 
5.6 

I 
5.3 , 35.3 

16 » 5.8 I I 
Næsgaard 

I 

21 4x 25 
I 

7.2 I 6.7 I 7.0 I 7.8 9.9 I 15.8 
22 » 

[ 

6.5 I 

I 1
23

.
2 23 4x 100 

I 
6.3 I 7.4 

I 24 » 6.1 I -
118.2 Ødum 9 4X 25 7.2 

I 

6.7 I 5.7 I 5.7 , 9.7 
10 » 6.6 I 

1 

l 
1

40
.
5 11 4x 100 I 5.5 

I 
6.7 

12 » I 5.9 L -Berritsgaard 

II 
25 

I 
4x 25 7.7 

1 

7.9 T- -

1 

7.8 I -
1

20
.
4 

26 » 7.7 
27 4x 100 7.1 8.6 45.6 

II 28 I ,::f'" I 7, ; 

jorder fra Studsgaard og Aarslev, og stærkest efter 4 X 100 tons/ha 
saft, hvilket især er påfaldene i jordene fra Virumgaard og Ødum. 
Fosforsyretallene er ikke ændret væsentligt udover en mindre 
stigning efter tilførsel af stor saftmængde. Derimod er kalitallene 
steget meget stærkt, især efter den store saftmængde. I de anvendte 
saftprøver var der ikke udført kalibestemmelser, men regner man 
med et gennemsnitligt indhold på 0,40 pct. kalium, skulle der 
altså være tilført 400 og 1600 kg kalium med henholdsvis 100 og 
400 tons saft, hvilket svarer til en stigning i TK for pløjelagsjordens 
vedkommende på henholdsvis ca. 10 og ca. 40. Dette opfordrer 
til at udvise nogen kritik ved ensilagesaftens udbringning; ved år 
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Tabel 8. Kalktilstand i jord før og efter gennemsivning a·f ensi
lages.aft. 

I I 
Kalkbehov I Kalkbehov 
før forsøget I efter forsøget Kalksvind 

Saft tons CaCOs tons CaCOs 
Jord Rør tons pr. ha pr. ha 

nr. pr. ha kg pr. 
til pH I til pH I til PHI til pH tons I 25 t 

-
7.0 7.5 7.0 7.~ I pr. ha saft 

Lundgaard 

II 

1 I 100 1.7 I -

I 
4.1 I - 2.4 600 

2 » - - 4.6 

I 

- 2.9 725 
3 

I 
400 - I - 4.9 - 3.2 200 

II 4 » - I - I 4.4 - 2.7 170 
Studsgaard 

I 

5 100 

I 
6.6 -

I 
6.6 

I 
-

I 
O 

I 
O 

6 » - - 7.8 - 1.2 300 
7 400 

l 
- -

I 
7.5 

t 

-
I 

0.9 
I 

56 
8 » - - 7.5 - 0.9 56 

Allerød 

I 
29 100 

I 

2.4 

l 
- 2.7 - 0.3 75 

30 » - - 3.1 - 0.7 175 

I 
31 400 -

I 
- 4.4 - 2.0 125 

32 » - - 4.6 - 2.2 138 
Virumgaard 

II ~n 
100 

I 
5.8 

I 

- 9.0 
I 

- 3.2 
I 

800 
18 » - - 8.8 - 3.0 750 

II 
19 

I 
400 

I 
- - 8.7 

I 
- 2.9 

I 
180 

20 » - - 9.3 - 3 .• 218 
Aarslev 

II 

13 100 3.7 

I 
- 2.9 -

I 
O 

I 
O 

14 » - - 4.8 - 1.1 275 
15 400 - - 5.6 -

I 
1.9 

I 
119 

16 » - - 7.2 - 3 .• 219 
Næsgaard I 21 I 100 (in:en) I 1.9 

I 
- 2.4 

I 

0.6 125 

\ 

22 

I 
» - - 3 .• 1.6 400 

23 400 -
I 

-
I 

- 3.7 1.8 113 
24 » - - - 3.2 1.8 81 

Ødum 9 100 I (in:en) I 1.3 -
I 

2.3 1.0 

I 
250 

10 » - - 4.1 2.8 700 
11 400 l= I 

- -
l 

9.0 7.7 
l 

480 
12 » - - 8.B , 7.5 470 

efter år at køre saften ud på det samme stykke jord vil man meget 
vel kunne risikere overgødskning med kali. 

Til oplysning om kalksvind forårsaget af ensilagesaften ud
førtes bestemmelser af kalkbehov i 7 jorder før og efter gennem
sivningsforsøget. De anvendte saftprøvers gennemsnitlige titre
ringsaciditet var 4,67 ml l-n NaOH pr. 20 ml, hvilket svarer til 
11,7 kg calciumcarbonat pr. ton saft eller 293 kg pr. 25 tons. Af 
tabel 8 fremgår imidlertid, at i nogle tilfælde er kalksvindet mere 
end dobbelt så stort som beregnet, hvilket måske står i forbindelse 
med den stærke vandil1g. Resultaterne af igangværende mark-
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forsøg ved forsøgsstationerne må afventes, før bestemte slutninger 
kan drages. 

Stofomsætning i blandinger af ajle og ensilagesaft. 

Den nærliggende udvej at lede ensilagesaften. til ajlebeholde
ren (1) vil i praksis foruden af siloens og ajlebeholderens belig
genhed især Være betinget af den sidstes dimensioner. Hvor til
ledning lader sig praktisere, må man tage hensyn til mulige 
ulemper i form af forøget slamdannelse eller forringelse af ajlens 
gødningsværdi (bortset fra den uundgåelige fortynding), idet bl.a. 
de mikroorganismer, der nedbryder saftens organiske kvælstof
frie stoffer, kan tænkes at fastlægge en del af ajlens. ammoniak
kvælstof i organisk form og derved gøre det mindre lettilgængeligt. 
På den anden side foreligger også den mulighed, at saftens syre
indhold kan modvirke ammoniaktab. Til oplysning herom er der 
udført nogle stofomsætningsforsøg i forskellige blandinger af ajle 
og ensilagesaft. 

Et orienterende forsøg udførtes august-oktober 1951. Ajle 
af normal karakter henstilledes dels ublandet, dels i blanding med 
lige dele lucerne-ensilagesaft (A. r. V. og melasse) ved 16-18 0 C 
i 70 dage. Der fandtes et kvælstof tab, hovedsagelig i form af 
ammoniak, fra den rene ajle på 10-13 pct. imod 1-2 pet. i 
blandingerne. Ammoniakindholdet i blandingerne aftog ikke, men 
steg endog ret betydeligt, og mængden af protein (ved fældning 
med trichloreddikesyre) og af slam (ved centrifugering og vejning 
af sedimentet) forøgedes kun ubetydeligt. 

Et mere omfattende forsøg udførtes oktober 1951-januar 
1952 med ajle fra Virumgaard og den til det første gennemsiv
ningsforsøg brugte roetop-A. r. V.-saft. Portioner på 2 liter i 6 for
skellige blandingsforhold samt ren saft med den til neutralisation 
beregnede mængde calciumcarbonat anbragtes i høje, vidhalsede 
glasflasker (to parallelflasker) med tætsluttende, men ikke aldeles 
lufttætte korkpropper (betingelser svarende til en god aljebeholder) 
og henstilledes ved en kældertemperatur på 5-10 0 C. Efter 30 og 
90 dage udførtes de i tabel 9 angivne analyser. 

Medens indholdet af totalkvælstof i samtlige tilfælde kun 
ændrer sig i ringe grad, og medens ammoniakindholdet kun afta-
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Tabel 9. Stofomsætning i blandinger af ajle og roetop-ensilagesaft. 

Blandingsforhold 100 

I 
80 60 

I 
40 20 O I do. + 0- - - -

ajle: saft 20 40 60 80 100 CaCOs 
Total-N pet. 

I I ved forsøgets beg ..... 0.646 0.548 0.481 0.328 0.216 O~ O.'M 
efter 30 dage ........ 0.621 0.515 0.407 0.317 0.208 0.104 0.103 

» 90 » ........ 0.622 I 0.542 0.429 0.819 0.209 0.105 0.109 

NHt-N pet. 

I 
I 

I 
I 

I 
ved forsøgets beg ..... 0.691 0.475 

I 
0.B59 0.242 

I 
0.126 0.010 0.010 

efter 30 dage ........ 0.586 0.410 0.269 0.217 0.128 0.005 0.009 
» 90 » ........ 0.578 I 0.408 0.225 I 0.196 0.190 I 0.006 0.020 

Tørstof pct. I 

I 
I 

ved forsøgets beg ..... 

I 
3.48 3.92 4.85 4.79 5.28 

I 

5.66 -
efter 30 dage ........ 3.51 4.00 4.03 4.80 4.71 3.09 -

» 90 » ........ 3.45 3.69 4.08 4.43 4.56 3.03 -
Organisk stof pet. 

I I I I 
ved forsøgets beg ..... 1.46 2.05 2.44 3.22 3.81 4.40 -
efter 30 dage ........ 1.46 2.10 2.28 2.66 3.22 2.70 -

» 90 » ........ I 1.80 1.68 I 2.23 2.70 I 2.95 1.44 I -
Permanganatforbrug 

1 

132.8 

I 

g O2 / liter I 
ved forsøgets beg ..... 7.8 1 13.8 20.8 

1

26
.
8 39.8 

1

39
.
8 

efter 30 dage ........ 7.2 I 8.7 12.8 22.8 
1

25
.
4 

1
21.5 22.1 

» 90 » ........ 7.8 7.8 I 9.6 16.9 24.7 19 .• 18.2 
pH 

II 
I 

1 

I 
I 

-

ved forsøgets beg ..... 8.4 

I 

8.3 8.2 7.6 6.7 

I 

3.2 -
efter 30 dage ........ II 8.6 7.8 7.6 4.8 4.8 3.1 5.3 

» 90 » •• 0 ••••• II 8.6 7.7 I 7.4 I 6.8 4.4 3.8 5.0 
Sediment pet. 

II I I I I 
efter 30 dage ........ 0.20 0.82 0.28 0.18 0.11 - -

» 90 » ........ 0.87 0.45 0.85 0.80 0.20 0.22 -
Nedgang i NH4-N pct. II 

1
14 

1 I I 
efter 30 dage ........ 1 25 

1

10 - - -
» 90 » •••••••• 2 I 14 37 19 - - -

-

ger ubetydeligt i den rene ajle, sker der i blandingerne med 20, 
60 og navnlig 40 pet. saft en ret betydelig omdannelse af ammoniak
kvælstoffet til organisk form, dog ikke renprotein, hvis mængde 
kun var tiltaget ubetydeligt ved forsøgets afslutning. 

Indholdet af tørstof og organisk stof udviser i den rene saft 
et meget betydeligt, i de andre kun et ringe tab, muligvis fordi 
ajleblandingernes stærkt reducerende karakter gør betingelserne 
for iltning af gæringsprodukterne dårligere end i den rene saft. 
Permanganatforbruget holder sig konstant i den rene ajle, men 
aftager betydeligt i blandingerne og især i den rene saft, hvor det 
falder til ca. halvdelen af det oprindelige. Kalktilsætningen synes 
ikke at have større indflydelse. Undtagen i den rene ajle tenderer 
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pH-værdierne til at aftage i forsøgets løb, sandsynligvis på grund 
af syredannelse ved forgæring af saftens betydelige mængde suk
ker (3,43 pct.). 

Slammængden er i det hele taget langt større efter 3 end efter 
1 måned, men forøges ikke i påfaldende grad (højst med ca. 25 
pct.) ved safttilsætning. Samtlige ajle-saft-blandinger udviklede en 
modbydelig lugt, der sandsynligvis skyldtes reduktion af saftens 
sulfat til sulfid eller mercaptan. 

Et mindre forsøg af samme karakter som det orienterende 
udførtes august-oktober 1952 med blandinger af ajle og lucerne
A. I. V.-saft, begge ret tynde, i blandingsforhold 60: 40 og 40: 60, 
samt ren ajle og saft. Her bestemtes kun ammoniakkvælstof, pH 
og permanganatforbrug efter 31 og 63 dage samt totalkvælstof og 
sediment efter 63 dage. Der fandtes ingen væsentlige ændringer i 
totalkvælstof, stærkt aftagen af blandingernes permanganatfor
brug, ringe slamforøgelse, og ingen fastlægning af ajlens ammo
niakkvælstof i blandingerne, men tværtimod lidt ammoniak
danneIse af det organiske saftkvælstof. Denne saft havde et for 
kvælstoffets mineralisering særdeles gunstigt e/N-forhold (bereg
net e/N =5,5). 

Endelig udførtes oktober 1952--januar 1953 et forsøg i ana
logi med det i tabel 9 gengivne, med ajle af normal sammensæt
ning og en overordentlig sur roetop-A. L V.-saft (pH 1,2). I dette 
forsøg skete en kendelig stofomsætning kun i blandingen 80 ajle: 
20 saft, hvor permanganatforbruget reduceredes med ca. l/a efter 
1-3 måneder og indholdet af ammoniakkvælstof med ca. 12 pet. 
efter 3 måneder, medens renprotein kun dannedes i ubetydelige 
mængder. 

Nitriiikationsforsøg. 

Til orienterende oplysning om tilgængeligheden af det kvæl
stof, der i ajle-saftblanding er overført fra ammoniak til organisk 
form, udførtes der nogle nitrifikationsforsøg i havejord af Rt ca. 
7,5. Jord med vandindhold på ca. 2/a vandkapacitet opbevaredes 
i glasflasker med løstsiddende låg, fordampningstabet erstattedes 
jævnligt ved tilsætning af destilleret vand, og til forskellig tid 
bestemtes ammoniak og nitrat i jorden. 
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Med 4 forskellige materialer efter afslutning af forsøget 
(tabel 9) fandtes følgende resultater (saft og ajle sat tillige dele jord 
+ sand i mængder svarende til 50 mg N pr. kg lufttør jord; for
søgstemperatur 25 o C, gennemsnit af 2 parallelforsøg) : 

Tilsætning til jord NO.·N, mg pr. kg lufttør jord efter 
50 mg N pr. kg i form af: 7 dage 15 dage 30 dage 
Ren ajle. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 55 60 
60 ajle/40 saft. . . . . . . . . . . . 37 51 58 
40 ajle/60 saft. . . . . . . . . . . . 46 51 56 
Ren saft. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 38 40 
Ingen (kontrol) .......... 11 16 21 

Kun i forsøgets første stadium synes således kvælstoffet i ajle 
at nitrificeres væsentlig stærkere end i saftblandingerne. Derimod 
er kvælstoffet i den rene (forgærede) saft adskillig mindre let 
tilgængeligt. 

Et lignende forsøg udførtes med ren ajle og blanding 80 ajle: 
20 saft efter blandingsforsøget 1952--=---53. I dette tilfælde var for
søgstemperaturen 8-10 0 C (normal jordtemperatur i efterårs
månederne) og nitratdannelsen langsom, men den samlede pro
duktion af ammoniak- og nitratkvælstof var ikke væsentlig min
dre i ajle-saftblandingen end i den rene ajle: 

(NH. + NO.)·N, mg/kg lufttør 

Tilsætning til jord 
(= 50 mg N pr. kg) 
Ren ajle (47 mg NH.-N + 3 mg 

org. N) ................... . 

80 ajle + 20 saft 
(40 mg NH.-N + 10 mg org. N) 

Ingen (kontrol) .............. . 

jord efter 
8 uger 12 uger 

83 92 

80 89 
39 37 

Endelig foretoges et par forsøg med frisk ensilagesaft, hvis 
kvælstof syntes mindre let tilgængeligt end i den forgærede saft og 
saftblandingerne. 

Forsøg A. Lucerne-A. I. Y.-saft, 0,113 pet. total-N, bereg
net e/N-forhold 11,7. Tilsat 25 og 50 mg N/kg jord. Forsøgstem
peratur 25 o e. To parallelforsøg : 

pet. saftkvælstof nitriliceret efter 
3 uger 

25 mg/kg saft·N . . . . . . . . 0~13 

50 mg/kg saft-N. . . . ... . . ' 8~10 

8 uger 
38~45 

23~40 
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Forsøg B. Roetop-A. I. V;-saft (1. gennemsivningsforsøg og 
blandingsforsøg med ajle). Total-N 0,108 pct., beregnet e/N-for
hold 18,3. Tilsat 50 mg N/kg jord. Forsøgstemperatur 5-8 o C og 
25 o e.Gennemsnit af to parallelforsøg : 

Forsøgstid, 
dage 

15 
30 
70 

100 

(NO. + NH4)-N pet. 
af tilsat saftkvælstof 
5_8 0 C 25 0 C 

(-:-- 1.4) 13 
4 22 

11 

24 
29 
21 

Efter 10-14 uger er således kun ca. en fjerdedel af saftens 
kvælstof mineraliseret, og særlig langsom er mineraliseringen ved 
den lave temperatur, uagtet de forudgående forsøg viser, at oplø
seligt organisk stof forsvinder i løbet af ca. en uge. Sandsynligvis 
hænger den langsomme mineralisering sammen med den stær
kere opbygning af mikrobesubstans ved den lavere temperatur. 

I det store og hele kan måske saftkvælstoffet sammenlignes 
med staldgødningskvælstof med hensyn til tilgængelighed. Denne 
må dog antages at kunne variere meget, bl. a. afhængende af 
e/N-forholdet. Nærmere oplysninger om saftkvælstoffets gødnings
værdi må komme fra de igangværende gødningsforsøg. 

Oversigt. 

Ensilagesaftens mængde udviser store variationer og er størst 
for lupiners og bederoetops vedkommende, hvor den oftest udgør 
Ul-25 pet. af grønmassens vægt og er højest efter tilsætning af 
A. I. V.-syre. Gennemsnitligt indeholder den 0,15 pet. kvælstof, 
0,06 pct. P20S og 0,5 pet. K20. Dens plantenæringsstoffers værdi 
kan anslås til ca. 5,50 kr. pr. ton. Kvælstoffet er hovedsagelig til 
stede i form af simple re organiske forbindelser, bl. a. aminosyrer; 
men kun for en ringe del som protein. Frisk saft fra bederoetop 
med A. I. V.-syre kan indeholde betydelige mængder sukker (ind
til 3,4 pct.). Dette indhold af sukker og andre organiske stoffer 
giver ensilagesaften et 50-100 gange så højt iltforbrug som 
almindeligt byspildevand, hvilket er hovedårsagen til de betyde
lige skader, som saften kan anrette i grundvand og i naturlige 
vandløl>. 
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Laboratorieforsøg har vist, at ensilagesaftens organiske stof
fer sønderdeles hurtigt i jorden. Selv ved temperaturer på 8-10 0 C 
forsvinder dens iltforbrugende opløselige stoffer i løbet af ca. en 
uge, medens henved halvdelen af dens kulstof frigøres som kul
dioxyd og en betydelig del anvendes til opbygning af bakterie
celler. Desuden udviser jorden en ret betydelig absorptionsevne 
overfor saftens organiske stof. Svovldioxydholdig ensilagesaft søn
derdeles i jord lige så let som A. L V.-saft; dens eventuelle skade
virkning overfor højere planter må belyses gennem markforsøg. 

Gennemsivningsforsøg med 8 forskellige jorder, varierende 
fra let sandjord til svær lerjord, der i løbet af et år tilførles ensi
lagesaft med højt indhold af organisk stof i mængder svarende til 
4 X 25 og 4 X 100 tons pr. ha, viste kun for en enkelt jords ved
kommende forekomst af betydelige mængder opløseligt organisk 
stof i drænvandet efter tilførsel af 100 tons/ha ensilagesaft; i et 
par andre tilfælde fandtes tegn på gennemgang af mindre mængder 
organisk stof efter tilførsel af 25 og 100 tons/ha saft. Dette fandt 
sted i et koldt efterår under vanding, der langt overskred den nor
male nedbør. De lette sandjorder syntes til trods for deres større 
gennemtrængelighed mindre tilbøjelige end lerjorderne til at til
lade passage af organisk stof, vist nok på grund af den bedre 
luftadgang i sandjorderne. 

I overensstemmelse med disse gennemsivningsforsøg har 
undersøgelser udført af Det Danske Hedeselskab ikke vist tegn 
på forekomst af opløseligt organisk stof i drænvand fra marker 
gødede med ensilagesaft. 

D en sikreste fremgangsmåde til uskadeliggørelse af ensilage
saften og samtidig udnyttelse af dens plantenæringsstofIer må 
antages at være opsamling fra en beholder ved siloen og udkørsel 
på marken i mængder svarende til ajle som tilrådet i en tidligere 
udsendt meddelelse (2). Af hensyn til muligheden for gennemsiv
ning af opløseligt organisk stof i et koldt og regnrigt efterår bør 
saftmængden næppe overskride 25-30 tons/ha, hvilket vil være 
ensbetydende med gødskning med ca. 300-370 kg kaligødning. 
Dette tillige med den mindre værdi af saftens kvælstof og fosfor
syre vil være nok til at dække udgifterne ved saftens udbringning 
og indretning af en mindre opsamlingsbeholder ved siloen. 

Forsøg med blanding af ajle og ensilagesaft viste, at en del 
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af ajlens ammoniakkvælstof herved i løbet af 1-3 måneder kan 
overføres til organisk form. Kvælstoffets tilgængelighed synes dog 
ikke at. formindskes væsentligt herved, ligesom slammængden kun 
forøges i ret ringe grad. Hvor bygningsforholdene tillader det, er 
der således intet til hinder for at lede saften til ajlebeholderen, 
såfremt denne har sådanne dimensioner, at det ikke bliver nød
vendigt at køre ajlen ud på et for tidligt tidspunkt, og såfremt 
der drages omsorg for, at beholderen indeholder tilstrækkeligt 
ajle til at neutralisere saftens syre og derved forebygge beskadi
gelse af beholderens betonvægge. 

Gennemsnitligt kan eet rumfang ajle regnes til at kunne neu
tralisere 4-6 rumfang ensilagesaft, men da der er mulighed for 
ekstra syredannelse fra saftens sukker, bør man dog næppe gå 
til den teoretiske grænse. Med hensyn til gødningsvirkning for
tjener det opmærksomhed, at man ved tilblanding af ensilagesaft 
vil få en ajle med lavere kvælstofindhold og i forhold hertil 
højere kaliindhold end normalt. 

Nogle nitrifikationsforsøg tydede på, at ensilagesaftens kvæl
stof i tilgængelighed omtrent kan sammenlignes med staldgød
ningskvælst.of, men da saftens sammensætning og ikke mindst 
indholdet af kvælstof i det. organiske stof er meget forskellig, vil 
saftkvælstoffets gødningsværdi sikkert kunne variere indenfor me
get vide grænser. 

Summary. 
Ou the Disposal and Utilization or Silage Efflueuts. 

The effluents from silage have in recent years frequently caused serious trouble, 
consisting in blocking of drain pipes through mould growth, pollution of ground and 
well water, and oxygen depletion accompanied by fish mortality in freshwater streams. 

The amount of silage effluent is quite variable, mostly 15 to 25 pet. of the fresh 
weight of the plant material. On the average it contains 0.15 pet. total-N (mostly in 
the form of simpier organic compounds, amino-acids., etc., but littIe protein), 0.06 pet. 
P205, and 0.5 pet K20. Hs oxygen consumption, as determined by titration with 
potassium permanganate in acid solution, varies from about 10.000 to about 56.000 
mg oxygen per liter, i. e., some 50 to 100 times as high as that of ordinary sewage. 

Laboratory tests showed that the organic matter in silage effluents is rapidly 
decomposed in soil. Even at 8-10 0 C practically all permanganate-consuming soluble 
matter disappears from soiI with additioo of 4 pct. silage effluent within approximately 
one week, in which time about one-haIf of the carbon in the effluent is liberated as 
carbon dioxide and a considerable proportion utilized for bacterial cell synthesis. 

7 
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Percolation tests with eight soils ranging from light sandy soil to heavy loam 
showed excess of soluble organic matter in the drainage water in only a few cases 
when silage effluent of high oxygen consumption had been added to the soil to the 
extent of 100 tons per hectare in a cold autumn and under copious watering far in 
excess of the normal precipitation. 

The most rational method of silage effluent disposal, allowing utilization of its 
plant nutrients, would be to collect the emuent in a small storage tank attached to the 
silo and then to apply it to soil like liquid manure, in quantities preferably not 
exceeding 25-30 tons per hectare. Where local conditions perrnit it, the effluent may 
be conducted to the liquid manure tank and stored here, provided that the tank is 
of such dimensions that it does not become necessary to empty it at an undesirable 
time of the year, and that sufficient liquid manure is present to neutralize the silage 
effluent and prevent corrosion of the concrete. Mixing of the liquid manure with 
silage effluent may result in a partial conversion of the ammonia nitrogen into organic 
(non-protein) form, but the availability of the nitrogen, as judged by nitrification 
tests, does not appear to be seriously diminished. 

The availability of the nitrogen in silage effluents seems comparable to that of 
farmyard manure, but must be expected to vary considerably, as the carbon-nitrogen 
ratio in the effluents appears to show a variation between approximately 5 and 32. 
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