
Staldgødningens opbevaring og udbringning. 
Ved Karsten Iverseno 

519. beretning fra Statens FOl"søgsvirlisomhed i Plantekultur. 

Kærværende beretning omfatter en fornyet bearbejdelse af de i 412. beretning 
omtalte forsøg med staldgødningens opbevaring og anvendelse, der er gennemført 
ved Lyngby og Askov i 1936·1946. Denne nye bearbejdelse er foretaget med henblik 
på at belyse konjunkturernes (kunstgødningsprisernt's) indflydelse på værdien af 
tabet ved opbevaring af slaldgødningen i møddingen og vænlien af tabet ved al 
opbevare st,Jldgødningen i marken (jorden) fra efterår til forår. 

Beretningen er suppleret med en foreløbig opgørelse af forsøg med opbevaring 
af staldgødning i møddinghus eller åben mødding udført på forsøgsstationerne "Ved 
Askov og Lyngby i 1946-1954, ligesom del' er givet oplysning om nyere undersø
gelser over indholdet af ammoniak i frisk staldgødning, gennemført af assistent Jørgen 
Lindhu/'(l. Askov. Beretningen el' udarbejdet af forstander l{ar~ten I!lusen, Askov. 

Forstanderne ved Statens Fflrsøgsvirksomhell i Plantekultur. 
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l. Opbevaloingsforsøg. 
Tabet ved staldgødningens opbevaring skyldes dels en for

dampning af ammoniak fra møddingens overflade og dels, at 
der under opbevaringe'u sl{c]' en frasivning af møgsaft, der inde-



holder både kvælstof, fosforsyre og kali. For de to sidstnævnte 
stoffers vedkommende må man regne med, at der ikke sker noget 
tab ud over tabet gennem frasivet møgsaft, idet disse stoffer ikke 
fordamper. For så vidt møgs aften ikke opsamles og anvendes, 
sker der ved bortsivningen af møgsaften et tab af både kvælstof, 
fosforsyre og kali. 

Forsøg til sammenligning mellem opbevaring af staldgød
ning i møddinghus og i åbent møddingsted er gennemfØl·t på 
forsøgsstationerne ved Askov og Lyngby i 1926-1946. 

Angående forsøgenes anlæg og udforeise henvises til 412. 
beretning. Disse forsøg omfatter blandt andet opsamling af stald
gødning i september-oktober og udbringning i oktober, decem
ber, februar og april. De senere forsøg 1946-1954 omfatter 
derimod alene opsamling af staldgødning i september-oktober og 
udbringning i marts-april, idet hovedvægten her er lagt på at 
belyse spørgsmålet åben mødding kontra møddinghus. En over
sigt over gennemsnitsresultaterne fra forsøgene i de to perioder 
fren1.går af tabel 1. 

Tabel 1. Opbevaringstab i pet. af indholdet i den 
indvej ede staldgødning. 

=------~~-=== - - ~==~ ----
Møddinghus :: Aben mødding 

Opb~~:;ii~gSlid II. ~:ft- II kvæ:Of f()Sfor-lka~'I· I:l:ft· II ~v~lstOf -. f~Sfor-!kali 
I·k syre I k syre! t !! .g pr. t j pet. t pct.. g pr. t pet. pet. I' pc . 

===~=,I staldg.! pc . . .. _ staldg. __ 

Askov 1938-44 l'! 1 - I li I ==--c'I= 
Oktober ........ I 69 I 5+3= 8

1

1 

81' 69 5+ 3= 81 1 8 
December...... 91 17+5=12 111 220 7+ 9=16 3 22 
Fe~:uar. ....... i: ;8 9+5:: 14 12 37~ 7 + 1~:21 4 33 
Apn!. ......... 11-_ 98 9+5- 14 1 i 12 1,_ ~~_~_ I ~~1;)-2:L_5 ___ ~ 

19~6-=-54 C<ljJril) __ ~6_ 118+4=221 10 11_ 49~ j!~+ 13= 23 1 a J~ 
Lyngby 1938-44 1 I 

Oktober........ 44 8+2=10 5 II 44 8+2=10 1 1 5 
December .... _. 56 12+3=15 6 I 100 9+4=13: 2 10 
Februar........ 59 13+3=16 . 7 I. 183 10+6=16 ~ 2 i 15 
ApriL......... 66 16+3=1911 7:: 205 111+7=18 1 2 i 21 

1946-54(llPril)---il1i14+3=17i i iOl~ 111+6~17 1 2 1 35 

I tabellen er dels anført mængden af den frasivede møgsaft 
beregnet pr. 1000 kg staldgødning. Det første tal i rubrikken for 
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kvælstof angiver tabet ved fordampning, det andet tal tabet ved 
bortsivning af møgsaften, og det sidste tal viser det samlede 
kvælstoftab under opbevaringen. Kolonnerne for fosforsyre og 
kali viser bortsivningstabet af fosforsyre og kali. 

Fordampningstabet af kvælstof afhænger dels af den mængde 
strøelse og dermed ajle, som følger med staldgødningen ud i 
møddingen og dels af temperatur og vindforhold under mød
dingens opbygning og henliggen. Der vil derfor altid iagttages ret 
store svingninger i fordampningstabet fra år til år. 

Bortsivningstabet af møgsaft fra møddinghus foregår 
hovedsagelig i de første måneder. Fra oktober til april er mæng
den af møgsaft ved Askov således kun steget fra 69 til 98 kg og 
yed Lyngby fra 44 til 66 kg. For åhen mødding, hvor nedbøren 
[Ol' en væsentlig del er afgørende for bOTtsivningstabet, stiger 
mængden af møgsaft stærkt med opbevaringstiden. Askov re
præsenterer en af landets regnrige egne i Jylland (768 mm), 
lTledens Lyngby repræsenterer øernes mere tørre klimaf9rhold 
(628 mm). Mængden af møgsaft fi'a åben mødding er gennem
gående dobbelt så stor ved Askov som ved Lyngby. I god over
ensstemmelse hermed er bortsivningstabet af plantenærings
stoffer også dobbelt så stort ved Askov som ved Lyngby. 

Møgsaftens procentiske indhold af plantenæringsstoffer be
regnet som gennemsnit for 1938-1944 fremgår af følgende: 

Møgsaftens procentiske indhold 

møddinghus åben mødding 

kvæl- fosfor- kvæI- fosfor-
Askov: stof syre kali stof syre kali 

Udbr. oktobel'. ............. 0.25 0.05 0.49 0.25 0.05 0.49 

}) december ............ 0.25 O.M 0.;;4 0.22 0.08 0.46 

}) februar .............. 0.26 O.O~ O.oB 0.19 O.OB 0.40 

}) april. ............... 0.26 0.04 0.53 0.18 O.OB 0.B8 

Lyngby: 

Udbr. oktober .............. 0.21 0.05 0.51 0.24 0.05 0.51 

» december ............ 0.24 0.05 0.50 0.22 0.04 0.46 

» februar .............. 0.22 0.01 0.50 0.18 0.03 0.87 

}) april ................ 0.20 0.04 0.49 0.16 O.OB 0.45 

l" 



J'vløgsaften indeholder således navnlig betydelige mængder 
kali, og der synes ikke at være yæsentlig forskel på det procentiske 
indhold af kali i møgs aften fra møddinghus og åbne mødding
steder . Kaliet i staldgødningen er letopløselig. Det er navnlig 
mængden af regnvand og dermed udvaskningen, der hetinger 
de store tab i de åbne møddingsteder. 

Det mil her erindres, at der i forsøgene i de åbne mødding
steder kun el' opsamlet den mængde regnvand, der falder på 
selve den opbyggede mødding. I alm. praksis, hvor regnvandet, 
der falder på hele møddingstedet, sædvanlig løber sammen med 
møgs aften, bliver mængden af denne følgelig langt større og ind
holdet tilsvarende mindre. 

I perioden 1946-54 har mængden af mogsaft i å h e n m ø d
ding på begge forsogssteder været betydeligt større end i første 
periode. Arsagen hertil må søges i, at nedbørsmængden har været 
betydeligt slørre i sidste end i første periode. 

Nedbørsmængden og mængden af møgs af t i de to perioder 
fremgål' af følgende: 

Askov 1938--44 ................ . 
» 1946-54 ................ . 

l'iedbor i 
okt.-april 

350 mm 
420 » 

Lynghy 1938-44 ....... '. . . . . . . . . 262 mm 
» 1946-54 .. , ..... , , .. , , . . 350» 

!\løgsaft 

pr. tons 
staldgødning 

432 kg 
492 » 

205 kg 
396 » 

En sammenligning mellem bortsivningstabet ved opbevaring 
af staldgødningen fra september til april i møddinghus eller 
åben mødding fremgår af nedenstående oversigt: 

Bortsivningstab i pet. af indholdet i 
den i nd vej ede s tal dgødning. 

Møddinghus Aben mødding 

kvæl- fosfoT- kvæl- fosfOl'-
Askov stof syre kali stof syre 

1938-4·." ..... 5 1 12 15 5 
1946-54 ....... 4 10 13 3 

Lyngby 

1938-44. ....... :-l 7 7 2 

1946·-54" ..... il 10 11 2 

kali 
37 

40 

21 
35 
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l god overensstemmelse med nedbørsforholdene har mæng
den af møgsaft og tabet af plantenæringsstofIer, del' el' sivet 
bort med møgsaften i de åbne møddingsteder i første periode 
været betydeligt større ved Askov end ved Lyngby. Den store 
nedbør i sidste periode ved Lyngby har givet sig udslag i omtrent 
en fordobling af mængden af møgsaft og denned i en betydelig 
større udvaskning af kvælstoffet, men navnlig af kali i sidste 
periode. 

Disse undel'søgelser viser således, at det er nedbørs
mængden - den mængde regnvand, der skal sive gen
nem møddingen, der er afgørende fol' bortsivnings
tahet [Ol' de åbne møddingsteder. 

Til sammenligning kan anføres, at tabet ved sommer
opbevaring af staldgødning fra april til december i forsøgene 
1938-1946 har andraget: 

Sommeropbevaring af staldgødning 
møg saft fordamp- bortsivningstab i pet. 

kg ning, pd. kvæl- fosfo1'-
pl'. ton j<vælstof ~t()f syre kali 

~løddingllUs, Askoy., ,., ......... , 126 22 5 2 15 
» Lyngby ........... ,",' 76 16 3 1 9 

Aben mødding, Askov ..... , ....... 523 17 17 6 48 

» LyngLy ..... , ...... 375 16 11 2 37 

Der foregår en langt større omsætning i møddingen om 
sommeren end om vinteren, og såvel fOl'dampningstahet som 
hOl'tsivningstabet er større om sommeren en(l om vinteren. Det 
ses da også, at udvaskningen af kali i åben mødding har andraget 
en trediedel ved Lyngby og omtrent halYdelen af staldgødningens 
oprindelige indhold ved Askov. 

2. Markforsøg. 

Når staldgødningen er kørt på marken og pløjet ned, fore
går der, når luften og jorden er tilstrækkelig varm, en omsætning 
af gødningens tungere opløselige kvælstof til letopløselige kvæl
stoiTorbindelser, ammoniak og videre til nitrat eller salpetersyre. 
Hvis der da ikke er en voksende afgrøde på marken, der kan 
optage kvælstofIet, sker der i de regnrige efter års- og vinter
måneder udvaskning af gødningens kvælstof. 



[~~~~j u~def 600 mm. 

~ 600-700 .... . 

§§om700 .... . 
~._- -.-,~.-::3 

Jo mere regnvand, der skal sive gennem. jorden, efter at 
gødningen el' udkørt, desto større bliver udvaskningstabet og 
desto ringere gødningens virkning. 

Medens fordampningstabet ~.~ under samme vejrforhold ved 
udkørselen .- må antages at være ens Isndet over, er udvask
ningstabet efter at staldgødningen er kørt på marken, stærkt af
hængig af egnens nedbørsmængde og afstrømningsforholdene. 
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Til oplysning om nedbørsforholdene i landet tjener om
stående kort, der er udarbejdet af Meteorologisk Institut. 

Undersøgelser foretaget af Det danske Hedeselskab har vist, 
at der i landets forskellige egne er stor forskel på den del af 
nedbøren, der siver bort gennem jorden. I Jylland, der har den 
største nedbør, går omkring halvdelen af nedbøren bort med 
drænvandet, medens på Sjælland kun en trediedel og på Lolland
Falster kun en fjerdedel sivel' gennem jorden. Resten fordamper 
fra jord og planter. Tager man alene hensyn til den del af ned
høren, del' går bort mcd drænvandet, er denne gennemgåendc 
dobbelt så stor i Jylland som på øel'llc. 

Denne teori om klimafOl'holdenes indflydelse på udvask
ningstabet af kvælstof hekræftes af samtlige udførte forsøg håde 
med staldgødning, ajle og lnmstgødning. 

Medens der i møddingen udvaskes kvælstof og betydelige 
mængder kali, er der i m.arken kun tale om udvaskning af kvæl
stof. Ude i jorden bindcs fosforsYTc og kali således, at udvask
ningen er uden praktisk hetydning. 

I tilslutning til opbcvaringsforsøgenc 19:38-1944 er der 
udført en række markforsøg med udhringning af staldgødning til 
forskellige udførselstider. 

Disse forsøg er gennemført ved Askov Le1;'mark, Lundgaard 
Sandmark og ved Lyngby. Forsøgene er gennemført i rodfrugt 
og vårsædsafgrøder. Angående forsøgenes udførelse og resulta
terne for de forskellige afgrøder henvises til 412. beretning. 

Da udvaskningen af staldgødningens kvælstof i vinterens 
Jøb må være uafhængig af, om der om foråret sås rodfrugt eller 
vårsæd, er der i det følgende for oversigtens skyld beregnet 
middeltal for de samlede afgrøder "ed de tre fOl'søgssteder. 

På grundlag af forsøgene med forskellige udbTingningstider 
af staldgødning kan del' herefter heregnes følgende forholdstal 
for staldgødningens værdi ved udbringning efterår, vinter og 
forår: 

Udforse)sticl: Oktober ])ec('mbel' Februar April 

Askov Lermark ......... (lO 80 85 (60) 100 
Lundgaard, sandjord .. .. 70 90 90 (50) 100 
Lyngby, lermlllcl. ....... R-;) 100 90 (60) 100 
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Staldgødningens værdi ved udbringning i april er sat = 100. 
N år forholdstallet for udbringning af staldgødning i oktober ved 
Askov Lermark f. eks. er 60, betyder det, at man kan opnå 
samme virkning (udbytte) ved kun at anvende 60 kg staldgødning 
i april mod 100 kg i oktober. Tabet ved at udbringe staldgød~ 
ningen i oktober har således været 40 pct. af staldgødningens 
værdi ved udbringning i april. Af forsøgene fremgår det, at tabet 
ved at udbringe staldgødning om efteråret er langt større i de 
regnrige egne ved Askov end under de mere tørre klimaforhold 
ved Lyngby. 

I hvert enkelt tilfælde er udbyttet ved de forskellige udførsels~ 
tider afhængig af såvel fordampningstabet som af udvasknings~ 
tabet, og dertil kommer en eventuel forskel i jordens bekvemhed. 
Ved udbringning i oktober, december og april er staldgødningen 
i forsøgene nedpløjet straks, medens den ved udbringning i 
februar er nedpløjet snarest mulig. I gennemsnit for forsøgene 
ved Askov Lermark har henliggetiden i februar inden nedpløj~ 
ningen været 7 dage og ved Lyngby 21 dage. Dette er årsagen til, 
at februarudbringningen ved Lyngby ligger lavere end udbring
ning i december og april. Ved Lundgaard sandjord er staldgød
ningen alle år nedpløjet samme dag, som gødningen er udbragt. 
I en anden forsøgsrække 1929-1935 (310. beretning) er stald~ 
gødningen udkørt på frost og først nedpløjet tidlig om foråret. 
Vinterudførselen har her såvel ved Askov som Lyngby givet 50-
60 pct. virkning (tallene i parentes) mod 100 ved udførsel i april
et tegn på, at der sker et stort tab, når staldgødningen udkøres på 
frost og ligger på marken i længere tid inden nedpløjningen. 

Alle disse forsøg er udført med staldgødning opbevaret i 
møddinghus - men da det må antages, at udvaskningen, når 
der udbringes samme mængde kvælstof i marken, er uafhængig 
af, om staldgødningen er opbevaret i møddinghus eller åben 
mødding, el' de foran omtalte middeltal også anvendt ved de 
følgende værdiberegninger, når det gælder udbringning af stald
gødning opbevaret i åbne møddingsteder . 



9 

3. Konjunkturernes indflydelse llå staldgødningens 

værdi og tabet ved udbl'ingningen. 

Værdien af staldgødningen beregnes sædvanlig ud fra 
værdien af den mængde kunstgødning, der skal købes for at 
erstatte virkningen af 1 ton staldgødning. Denne værdi beregnet 
i kr., og tabet, der sker ved staldgødningens opbevaring og 
anvendelse, vil derfor variere i takt med priserne på kunstgød
ningen. Et par tal vil illust~'ere disse forhold, idet priserne for 
årene 1925-30 samm.cnlignes med prisforhold 1955-56. 

15! pet. kvælstofgødning ...... . 
18 pet. superfosfat. ........... . 
50 pet. kaligødning ........... . 

Pris i kr. pr. 100 kg 
1925-aO 1955-56 

21 kr. 28 kr. 
6 II 18 » 

17 » 29 » 

Forholdstal 
1925-30 1955-56 

100 133 
100 300 
100 170 

Siden 1925-30 er salpeterprisen således steget 33 pet., me
dens prisen på superfosfat er tredoblet, og prisen på kaligødning 
er steget 70 pet. Beregnes prisen pr. kg af de enkelte plantenærings
stoffer, var denne følgende: 

1925-30 1956 
1 kg kvælstof. . . . . . . . . . . . . . . 1.3& kr. 

1 » fosforsyre.............. O.il:l» 

1 » kali................... O.g.l)\ 

1.80 kr. 
1.00 » 
0.58 » 

Da kvælstof i staldgødning har en værdi af 40 pet. og fosfor
syre og kali fuld værdi i forhold til kunstgødning, har 1 ton stald
gødning med et normalt indhold af 0,5 pet. kvælstof, 0,3 pet. 
fosforsyre og 0,4 pet. kali herefter en værdi af: 

1925-30 1956 
;') kg kvælstof X 0.4...... 2.70 kr. 
3 » fosforsyre.............. 1.00» 

4 }) kali................... 1.36» 

lait 5.06 kr. 

3.1l0 kr. 
a.oo » 
2.32 » 

Medens værdien af staldgodningen i 1925-30 kunne er
stattes med ;) kr. pr. ton, skal der Illl købes kunstgødning for 
omtrent 9 kr. fol' at erstatte virkningen af 1 ton staldgødning. Det 
bemærkes også, at medens værdien af kvælstoffet kun er steget 
0,90 kr., el' værdien af fosforsyre og kali endog steget med 2,96 
kl'. pr. ion staldgødning. 
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Ændringen i priser ne på kunstgødning fr a 1 92 5~ 
30 lill 956 har således bevirket, at staldgødningens 
fo s for S Y I' c- og ka liv ærdi er steg et tI' e ga ng e s å m eget 
s om kvælsto fværdien. 

I sanllne tidsrum er løn til karle og daglejere på gårdens 
kost 4-5 doblet. Det er derfor forståeligt, at man idag tager 
særligt hensyn til arbejdsforholdene ved staldgødningens opbe
varing og anvendelse. Det må bemærkes, at selvom tabet ved 
staldgødningens anvendelse under samme vejrforhold Cl' nøj
agtigt det samme idag som for 20-30 år siden - dette er uaf
hængig af konjunkturerne - så er det relativt billigere at erstatte 
dette kvælstof tab idag end for 20-30 år siden, da gødningen var 
dyr og arbejdskraften billig. 

N år staldgødningen stiger i værdi, stiger også værdien af det 
tab, der sker ved staldgødningens opbevaring og anvendelse. 

I det følgende er - på grundlag af de foran anførte forsøgs
resultater for 1 9:36--~1 946 - foretaget en beregning af hvor store 
værdier, disse tab repræsenterer. 

Ophevaringstabets værdi. 

Da det kvælstof, der fordamper og udvaskes, er det mest 
letopløselige og værdifulde, kan kvælstoftabet sættes til fuld værdi 
i forhold til kunstgødning. Fosforsyre og kali må ligeledes regnes 
til fuld værdi. Med de nuværende priser på kunstgødnil1g 1955--56 
frcmgår værditabet ved opbevaring af staldgødningen fra efterår 
til forår af følgende oversigt: 

udbragt i: 

Møddinghus, Askov ....... 
Lyngby ...... 

Ahen madding, Askov ..... 
Lyngby ..... 

Opbevaringstab i kr. pI. ton staldgødning 
Staldgødning ollsamlet i september 

oktober decemIJer februar april 

0.01 1.37 1 .. ,7 1.;;7 

1.05 1.65 1.67 1.94 

0.94 2.0. 2.76 3.01 

1.05 1.46 1.~5 2.1< 

I Jl10ddinghus, men navnlig i åbne møddingstedel', stiger 
tabet stærkt med henliggetiden. Ved den almindelige fremgangs
måde lUed opbevaring af staldgødningen i åben mødding -
uden anvendelsc af møgsaften - andrager tabet under opbcya-
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ringen alt efter henliggetiden 1-3 kr. pr. ton staldgødning under 
de regnrige forhold ved Askov mod 1-2 kr. under de mere tørre 
klimaforhold ved Lyngby. 

En tilsvarende beregning for tahet ved sommeropbevaring 
af staldgødning fra april til deeember giver følgende Tesultat: 

Opbevaringstab i kl'. pr. ton staldgødning 
Opbevaret fra april til decemher 

Askoy ................. . 
mødding hus 

2.84 kr. 
1.95 » 

åben mødding 
4.36 kr. 

Lyngby ........ . 3.35 » 

Ved sOIIlrnel'opbevaring hal' tabet ligeledes været betydeligt 
større ved Askov end yed Lyngby. Ved opbevaring i åben mød
ding andrager værdien af talJet 3,35 kr. ved Lyngby mod endog 
4,36 ],x. pr. ton staldgødning ved Askov. 

Hvis møgsaften opsamles og anvendes, reduceres tabet 
alene til fordampning a f ammoniak, og det andTager da kun: 

Fordampningstabets værdi i kr. pr. ton staJdgødn. 
Staldgødningen opsamlet i september 

opbevaret til: oktober december februar april 
lIløddinglms, Askov ..... OA5 0.63 0.81 0.81 

Lyngby .... 0.72 1.08 1.17 La 

Aben modding, Askov ... 0.45 0.63 O.Hg O.HB 

Lyngby 0.72 0.81 O.~O 0.~9 

l\' år møgs aften kan opsamles og am'endes, er der ikke stOl' 
fOTskel på tabets værdi, enten gødningen opbevares i åben mød
ding eller møddinghus. 

B Ol' tsi vnings Labets værdi i kr. pr. ton staldgødning. 
Staldgødningen opsamlet i september 

opbevaret til: ok!ohcr december februar april 
Møddinghus, Askov ....... 0.·19 O.u 0.76 0.7e 

Lyngby ...... 0.33 0.17 0.50 0.56 

Aben mødding, Askov ..... 0.49 1.a 2.13 2.<11 
Lyngby .... 0.33 0.65 0.95 1.18 

Det er navnlig bortsivl1ingstabet i de åbne møddingsteder, 
der stiger stærkt med opbevaringstiden og derfor hevirker de 
store tab under opbevaringen. De fleste møddinger i Danmark 
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er åbne møddingsteder, og da mængden alt efter nedbør er 3~4 
gange så stor som i møddinghus, vil møgsaften fra åbne mødding
steder, der i reglen får tilløh af regnvand, være for tynd til at 
kunne dække større transportomkostninger. 

Værdien af tabet i marken. 
En beregning af værdien af kvælstoftabet ved udbringning 

af staldgødning efterår, vinter eller forår ~ foretaget i henhold 
til de foran anførte forsøgsresultater, giver følgende resultat: 

Udvaskningstab i marken i kr. pr. ton staldgødning. 
Staldgødningen opsamlet i september 

udbragt i: oktober december februar april 

Askov Lermark. ........ 1.44 0.72 0.54(1.44) 0.00 

Lundgaard ............. 1.08 0.36 0.36(1.S0) 0.00 

Lynghy ................ 0.51 0.00 0.36(1."') 0.00 

Dette giver selvfølgelig sanllne billede som den direkte op
gørelse. Det fremgår heraf meget tydeligt, at tabet ved opbe
varing af staldgødning i marken på alle forsøgssteder 
er langt mindre end tabet ved at opbevare staldgød
ning i møddingen og navnlig mindre end tabet i åbne 
møddingstcder. 

~ år tabet ved udbringning af staldgødning i februar ved 
Lyngby el' større end i december og april, skyldes det det før 
omtalte forhold, at staldgødning har henligget 21 dage før ned
pløjningen. 

Hvor opbeyares staldgødningen med mindst tab? 
Forsøgene med opbeyaring belyser, hvor stort tabet el' 

ved at opbevare staldgødningen i møddingen fra efterår til forår, 
og markforsøgene viser, hvor stort tabet er ved at køre stald
gødningcn tidligt url ~ d. v. s. ved at opbevare staldgødning en i 
marken. 

Man kan derefter stille spørgsmålet: Er det fordelagtigt at 
opbevare staldgødning en ]Wl't tid i møddingen og lang tid i 
marken ~ eller omvendt? 



En sammenligning mellem tabet i møddingen og tabet i 
marken ved forskellige udførselstider fremgår af tabellen. Det 
erindres, at møgs aften ikke er anvendt i forsøgene. Tabet i mød
dingen omfatter det samlede tab ved fordampning og udvaskning. 

Tab i h. pr. ton staldgødning 
Staldgødning opsamlet i september 

udbragt i: oktober december februar april 
Askov, møddinghus. 

Tab i mødding. . . . . . . . . . O.D! 1.37 1.57 1.57 

» i mark. . . . . . . . . . . . . 1.!·1 0;(2 O.o! 0.00 

lait . . . . 2 .3~ 2.09 2.11 1.57 

Askov, ahen mødding. 
Tab i mødding...... . . . . 0.04 2.04 2.76 :\'01 

» i mark....... . .. .. . 1.44 O.," 0.5'; 0.00 
.. . - ---------

lall . . . . 2.aR 2.7G 3.30 :\'0.1 

Lyngby, møddinghus. 
Tab i mødding .......... .. 1.05 1.55 1.(;7 1.!)1 

» i mark ............. 0.54 0.00 O.:lG 0.00 
..... _------

laIt ... 1.5D 1.55 2.13 1.01 

Lyngby, åben mødding. 
Tab i mødding ....... ... 1.05 1.46 1.85 2.17 

» i mark ............. 0.54 0.00 0.36 0.00 

laIt. ... 1.50 1.46 2.21 2.11 

Askov, møddinghus. Bortset fra oktober, hvor gødningen 
kun har ligget i møddingen under opsamlingstiden, er tabet større 
i møddingen end i marken. Det samlede tab Cl' mindst ved forårs
udbringning. 

Askov, åben mødding giver et meget stort udvasknings
tab i møddingen. Del samlede tab er mindst ved efterårs- og 
størst ved forårsudbringning. 

Lyngby, møddinghus. Det samlede tab er mindst ved 
udførsel i oktober-decemher og størst ved udbringning i fehruar·-
april. Det bemærkes, at februargodningen yed Lyngby har hen
ligget 21 dage inden nedpløjningen. 



Lyngby, åben m.øuding. Det store tab i m.øddingen og 
det ringe tab i marken behersker her billedet. Det samlede tab 
er mindst i december-oktober og størst ved udføresl i februar
april. 

For staldgødning, der opsamles i april og opbevares i 
møddingen sommeren over, til udbringning i december, 
stiller forholdet sig således: 

Tab i mødding ......... . 
» i mark ............ . 

laIt. ... 

Tab i kr. pr. ton staldgødning 
Askov Lyngby Askov Lyngby 

åben mødding 
4.36 

0.72 

J.08 

3.35 

0.00 

3.35 

møddinghus 
2.84 1.95 

0.72 0.00 

:i.56 2.!15 

Tabet i møddingen er størst ved sommeropbevaring -- større 
ved Askov end ved Lyngby. Tabet ved udvaskning i marken er 
kun ringe, når gødningen udbringes i december. Staldgødning, 
der opsamles sidst på vinteren eller i det tidlige forår, bør så 
vidt muligt udbringes om foråret. 

Det må her bemærkes, at billedet i de åbne møddingsteder 
helt beherskes af det store udvaskningstab af kvælstof og kali, og 
at møgsaften ikke er anvendt. 

Hyis man derimod går ind for at opsamle og anvende 
møgsaften, stiller forholdet yed opsamling af staldgødning i 
september sig således: 

Tab i mødding + mark i kr. pr. ton staldgødning opsamlet i september. 
Møgsaflen opsamlet og anyendf 

udbragt i: oktober december februar april 
Askoy, møddinghus ........ 1.89 1.35 1.35 0.81 

» åben mødding ...... 1.89 1.35 1.17 0.63 

Lynghy, møddinghus ...... 1.26 1.08 1..3 l.H 
» åben mødding ..... 1.26 0.81 1.26 0.99 

N år mogsaften opsamles og anvendes, er der ikke nævne
værdig forskel på, om staldgødningen opbevares i møddinghus 
eller åbent møddingsted. Det hliver da tabet i marken, der er 
størst, og efterårsudførsel giyer navnlig ved Askov - det regnrige 
bælte - langt større tab end forårsudførsel. 
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De her anførte Lab gælder fur staldgødning, der er opsamlet 
i september og udbragt i oktober--april. I almindelig praksis vil 
sommerstaldgødningen blive udbragt om efteråret og vintergød
ningen i løbet af vinter og forår. Al staldgødning vil således ikke 
ligge i møddingen i de 6-7 måneder. Det største tab i møddingen 
sker i de første 1-2 måneder. Hvis opbevaringstabet pr. måned 
er det samme for den gødning, der opsamles vinteren igennem, 
kan der opstilles følgende overslag over tabet ved forskellig 
opsamlingstid. Beregningerne gælder åbent møddingsted -
møgsaften er ikke anvendt. 

Tab i mødding + mark i kr. pr. ton staldgødning ved forskellige 
opsamlings- og udførselstider. 

udbragt i: oktober december februar april 
Askoy. 

opsamlet i september ............. . 
» 
» 
» 

Lyngby. 

» november ............. . 
» januar ................ . 
» marts ................. . 

opsamlet i september ............. . 
» » november ............. . 
» » januar ................ . 
» » marts ................. . 

2.38 

1.59 

2.76 

1.66 

1.~6 

Lo. 

3.30 

2.58 

1..B 

2.21 

1.82 
1.41 

3.04 

2.7B 

2.04 

0.9.1 

2.17 

1.85 

1.46 

1.0. 

Da tabet ved opbevaring i åben mødding er langt større end 
tabet ved udvaskning i marken, bliver det samlede tab ved alle 
opsamlingstider desto mindre, jo kortere tid gødningen ligger i 
møddingen. 

Det må her bemærkes, at værdien af tabet ved opbevaring 
af staldgødning er beregnet pr. ton staldgødning indvejet i 
møddingen, medens tabet ved udvaskning i marken er beregnet 
pr. ton staldgødning udvejet fra møddingen. Tages vægttabet 
under opbevaringen med i beregningen, bliver tabet i marken 
pr. ton indvejet staldgødning lidt mindre end når tabet beregnes. 
pr. ton udvejet staldgødning. Dette vil således yderligere under
strege, at tabet i møddingen er større end tabet i marken. 

Den bedste udnyttelse af staldgødningen fra åbne 
møddingsteder får man derfor, når man vinteren igen-
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nem kører gødningen ud, når forholdene tillader det, 
d. v. s. un der forhold, hvor gødningen kan pløj es ned. 

4. Daglig udkøl'sel af staldgødning direkte tH mal'ken. 

Denne fremgangsmåde anvendes en del i Amerika - og 
enkelte herhjemme anvender den, idet den anses for at være 
arbejdsbesparende. For al undersøge, hvor stort tabet ved denne 
fremgangsmåde kan yære, har Jørgen Lindilard ved laboratoriet 
j Askoy foretaget en række bestemmelser af indholdet af am.mo
niak og totalkvælstof i gødningsprøyer udtaget på forskellige 
ejendomme ved morgenrensningen i kostalden. Gødningen er 
altså »frisk« opsamlet siden aftensrensningen og analyseret hur
tigst muligt. 

Resultatet viste: 

I 12 prøver fandtes li:' -25 pet. af (ojaL·N som nmmoniak 

I 8 » » 11 -14 " ,,» " )} 
I 4 7 -·10 )} » » » 

Den friske gødning indeholder således mindre ammoniak 
end opbevaret gødning, hvol' 20-30 pet. af kyælstoffet Cl' ammo
niak. Ammoniakindholdei i frisk gødning afhænger sikkert for 
en væsentlig del af, hvor meget strøelse, der er anvendt, og hvor 
meget ajle, der er opsamlet sammen med gødningen. 

Tabet ved fordampning må antages at stå i ligefremt forhold 
til indholdet af ammoniak og vil således være mindre fra frisk 
staldgødning med lille indhold end fra opbevaret staldgødning. 

Lindhard har endvidere vist, at den friske kogødning -
taget direkte fra koen - ikke indeholder ammoniak. Der sker 
således intet ammoniaktah fra »kokasserne« på marken. Bakke
forsøg har "ist, at der i løbet af 1 dag tabes ca. halvdelen af ind
holdet af ammoniak, enten man starter med 0,04 pet. eller 0,25 
pet. ammoniak i gødningen, og enten gødningen er 4 timer eller 
30 døgn gamme1. 

Der sker ikke nydannelse af ammoniak, medens gødningen 
ligger spredt på mar ken - men der er mulighed for, at en lille 
del af ammoniakkens kvælstof bindes af mikroorganismer og 
således sikres mod fordampning. 
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Man kan således regne med, at den mængde ammoniak, 
der findes i gødning, når den spredes, repræsenterer den største 
kvælstofmængde, som er udsat for tab ved fordampning. 

Ved at køre frisk gødning lige fra stalden - og nedpløje 
den straks, vil man helt undgå tabet ved opbevaring, og man 
vil kun få udvaskningstabet i jorden. Hvis staldgødningen der
imod skal ligge oven på jorden i flere dage i blæst eller frost og 
vente på ploven, må man ligesom for lagret gødning regne med, 
at al ammoniakken kan gå tabt. 

Fordelene ved daglig udkørsel skal søges i eventuelle lettelser 
i det daglige arbejde ved udkørsel fra stalden og læsning af 
gødningen i møddingen - samt ved besparelser ved opførelse af 
møddingsteder . 

Staldgødningen kan fra stalden køres lige på gødnings
sprederen - og traktorploven følge gødningssprederen i marken. 
Vanskelighederne er navnlig om sommeren at finde de marker, 
hvor gødningen daglig kan køres ud - og nedpløjes st~·aks. 

5. Tankopbeval'ing. 

Det nyeste her i landet med hensyn til opbevarng af igød
ningen er en samlet opbevaring af staldgødningen og ajlen i en 
fælles silo eller tank. 

Denne fremgangsmåde er blandt andet anvendt ved »Andels
stalden« på Møen. Den nyopførte stald er her indrettet således, at 
den faste staldgødning ved håndkraft skubbes ned i en beholder 
for enden af grebningen, hvortil ajlen også har afløb. Ved en 
elektrisk anordning føres gødningen pr. transportbånd ud i en 
større blandingsbeholder uden for stalden. V ed et pumpeanlæg 
blandes ajlen og gødningen til en vælling, der pumpes op i en 
silo uden for stalden. I stedet for en silo over jorden kan også 
anvendes en tæt ajlebeholder. 

Samme pumpe, som pumper vællingen op i siloen, anvendes 
også til en gang imellem at bryde slamdækket i siloen og senere 
til at pumpe vællingen ud i ajletønder, når gødningen skal køres 
på marken. Vællingen spredes ved hjælp af en gammeldags 
klapspreder med spredebræt. Det hele er ordnet således, at der 
kun skal minimum af håndkraft til at besørge staldgødnillgen og 

2 
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ajlen fra stalden og ud i marken. Set fra et opbevaringssyns
punkt er dette cl en ideelle opbevaringsform, idet man herved 
undgår alt tab, såvel fordampning som bortsivning af møgsaft. 

Da tankgødningen vil indeholde procentvis mere ammoniak 
end almindelig staldgødning, vil det blive af så meget mere af
gørende betydning, at vællingen nedpløjes hurtigt. 

Medens det er forholdsvis let at bygge blandebeholdere og 
siloer, så ligger vanskelighederne her i at konstruere tilstrækkeligt 
stærke og driftssikre pumper, idet det jo ikke kan undgås, at 
der kommer halm i gødningen. Alt stråfoder og strøelse må derfor 
skæres i hakkelse, og der må ikke anvendes for meget strøelse -
så stopper pumpen. 

Ved Askov er nu indrettet et forsøgsanlæg. Siloen er til 10 
tons, blandebeholderen og pumpeanlæg er i fuld størrelse, som 
anvendes på almindelige gårde. 

Tankopbevaring er en ideelopbevaringsmetode. 
Kan den gennemføres med rimelige investeringer, må fordelene 
tillige søges i en besparelse i arbejdsomkostninger og en even
tuel rationalisering og mekanisering af arbejdet i stald og ved 
gødningskørsel. 

6. Vejledning fol' praksis. 

Under de nuværende prisforhold (1955-56) skal der købes 
kunstgødning for omkring 9 kr. for at erstatte virkningen af 
1000 kg staldgødning. Heraf går de 3,50 kr. til at dække kvæl
stofvirkningen og de 5,50 kr. til dækning af staldgødningens 
fosforsyre- og kalivirkning. 

Forsøgene viser, at nedbørsmængden - den mængde regn
vand, der skal sive gennem møddingen - er afgørende for opbe
varingstabet i åbne møddingsteder. Når staldgødningen opbeva
res i åbne møddingsteder - og møgsaften ikke opsamles, 
har værdien af tabet alt efter opbevaringstiden andraget 1-3 kr. 
ved Askov mod 1-2 kr. ved Lyngby. 

Udvaskningen i marken afhænger af den del af nedbøren, 
der skal sive gennem jorden, efter at staldgødningen er udbragt. 
I Jylland, der har den største nedbør, går omkring halvdelen 
bort gennem drænene, medens på Sjælland en trediedel og på 
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Lolland-Falster kun en fjerdedel af nedbøren siver gennem jor
den. Resten fordamper fra jord og planter. Værdien af udvask
ningstabet ved at udbringe staldgødningen om efteråret har i de 
regnrige egne ved Askov andraget ca. 1,50 kr. mod kun 0,50 kr. 
under de mere tørre klimaforhold ved Lyngby. 

Ved staldgødningens opbevaring og udbringning bør der 
også tages hensyn tiljordbunds- og arbejdsforholdene. 

Følgende hovedregler bør følges: 
1. N år gødningen opbevares i åbne møddingsteder - og 

møgsaften ikke opsamles og anvendes - bør opbevaringstiden 
være kort. Efterår og vinter bør møddingen tømmes, når arbejds
fOTholdene tillader det. 

2. Staldgødning bør udkøres i stille og køligt vejr og nedpløjes 
snarest muligt. 

3. Udkørsel på frost med nedpløjning om foråret bør und
gås. 

4. For at undgå store tab ved opbevaringen om sommeren 
bør møddingen så "idt muligt tømmes inden kartoffellægningen 
eller sidste roesåning. 

5. Med hensyn til arbejdsforholdene må det erindres, at jo 
mere man nærmer sig forårstravlheden, desto vanskeligere bliver 
det - uden at sinke såningen - at finde dage med stille og køligt 
vejr til staldgødningens udbringning. 

G. Erfaringer fra praksis viser, at de stive lerjorder ikke tåler 
forårspløjning, men også på let sandjord kan sildig nedpløjning 
om foråret være uheldig og bevirke en udtørring af jorden og 
derved give et dårligere såbed end efterårs- og vinterpløjet jord 
og dermed dårligere rentabilitet. 


