
Opbevaring og virkning af flydende staldgødning 

Ved A. Dam Kofoed, Johs. Meincke og Jens V. Højmark 

836. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Med henblik på at undersøge forholdene vedrørende opbevaring og gødningsvirkningen afftydende staldgødning 
blev der i årene 1962-66 ved Askov og Lundgård forsøgsstationer udført opbevarings- og markforsøg med fly
dende staldgødning. Resultaterne af forsøgene meddeles i beretningen, der er udarbejdet af Johs. Meincke og 
Jens V. Højmark. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Indledning 
SidelØbende med en voldsom afvandring af 
arbejdskraft fra landbruget i efterkrigsårene 
er der sket en tilsvarende mekanisering og tek
nisk udvikling indenfor de forskellige grene af 
jordbruget. Denne udvikling er heller ikke gået 
uden om kvægholdet og vore staldbygninger. 
Der er snart sagt ikke den arbejdsproces i 
stalden, der ikke har fået mere eller mindre me
kanisk tilsnit. Dette gælder f.eks. staldrensning 
samt fjernelse og opbevaring af staldgødning og 
ajle. 

Udviklingsprocessen inden for dette område 
er gået fra den gammelkendte metode med 
skovl og trillebØr over mekaniske anlæg til an
læg, hvor ajle og gødning fjernes i blanding 
(flydende staldgØdning). Metoden stammer fra 
Østrig og Schweiz, men er i efterkrigsårene 
udviklet og tilpasset nordiske forhold. 

Den tekniske indretning af anlæg til fly
dende gØdning er beskrevet i adskillige afhand
linger bl.a. (3, 4, 9 og 14.), og man kan stort 
set sige, at det i dag er muligt at bygge en 
stald med anlæg til flydende gØdning, uden at 
man behØver at frygte senere besværligheder, 
hvis man blot ved opførelsen fØlger de givne 
anvisninger. 

I Sverige har man haft problemer med for
giftning af dyr og mennesker af flygtige stof
fer, der dannes i gØdningen. Aniansson (2) 
angiver, at der i flydende staldgØdning sker en 
dannelse af svovlbrinte og metan samt mindre 
mængder indol, skatol og merkaptaner. 
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Urin indeholder ingen ammoniak og gØd
ning kun små mængder, når den forlader dy
ret, men ved henligning sker der en meget 
hurtig dannelse af ammoniak (7). Aniansson 
(2) mener, at forgiftninger med dØdelig ud
gang til fØlge skyldes svovlbrinte evt. i for
ening med ammoniak. Der sker så godt som in
gen frigØrelse af svovlbrinte, når gØdningen 
henligger i ro. FrigØrelsen tager fØrst fart, når 
man begynder at blande eller rØre i gØdningen, 
hvorfor det er af største vigtighed, at man 
skaffer rigeligt med frisk luft og ventilation, 
inden dette arbejde påbegyndes. 

Om værdien af flydende staldgØdning som 
gØdning angives det af J. B. D. Herriott (10), 
at kvælstoffet i flydende staldgØdning anvendt 
til klØvergræs har en virkning på 60% af sam
me kvælstofmængde i kalksalpeter. Til italiensk 
rajgræs angiver samme forfatter (11) en virk
ningsgrad på 80% af tilsvarende kvælstof
mængde i kalksalpeter. Til dette forSØg var der 
dog blandet ret store mængder ajle i gØdningen, 
således at den fik et hØjt indhold af ammoniak. 
J. B. D. Herriott konkluderer (12 og 13) efter 
flere års forsøg i græs, at man kan regne med 
60% virkning af kvælstoffet i flydende stald
gØdning sammenlignet med kalksalpeterkvæl
stof. 

Ligeledes angives det, at flydende staldgØd
ning er rig på lettilgængeligt kalium, og at den 
indeholder ret store mængder fosfor og mag
nesium. Ved gØdskning med store mængder let
tilgængeligt kalium i forhold til magnesium er 



der fare for græstetani hos de græssende dyr. 
Et kvælstof/kaliumforhold på 1/0,6-0,8 opgi
ves som fordelagtigst, hvor der er mulighed for, 
at denne sygdom kan opstå. Hvis den for
håndenværende flydende gØdning ikke opfyl
der betingelserne m.h.t. N/K, tilrådes det, at 
man gØder efter kaliumindhold og derpå sup
plerer med kvælstof. L. Gisiger (6) angiver, at 
man i Schweiz ved beregning af den flydende 
gØdnings kvælstofvirkning regner med 85% 
virkning af ammoniakkvælstoffet og 40% virk
ning af restkvælstoffet (total kvælstof -;- am
moniakkvælstof). D.v.s., at en flydende gØd
ning, der har 60% af sit kvælstof som ammo
niak og 40% som restkvælstof efter denne ud
regning har 60X85:100 + 40X40:100 = 67% 
salpetervir kning. 

Det under dyrene anvendte strØrniddel har 
sandsynligvis indflydelse på gØdningens vær
di. Omsætningen af nedplØjet halm kan såle
des bevirke, at der fastlægges ret anselige 
mængder af det kvælstof, der var tilført mar
ken for afgrØdens forsyning. Laboratoriefor
søg med savsmuld af 28 amerikanske træsor
ter (F. E. Allison (1» viste, at der var en tyde
lig forskel mellem smuld fra hårde sorter (bØg 
og eg) og smuld fra de blødere træsorter (gran 
og fyr). Smuld fra hårde træsorter omsattes 
hurtigere og bandt ca. dobbelt så meget kvæl-

stof som smuld fra bløde træsorter. Hvede
halm havde samme egenskaber som smuld fra 
hårdt træ. Disse resultater stemmer overens 
med, hvad Holme Hansen (8) fandt i et mark
forSØg her i landet, hvor man tilfØrte gran hen
holdsvis bØgesmuld til marken. BØgesmuld gav 
en voldsom nedgang i udbyttet, men der var 
også tilfØrt så store mængder, som næppe fo
rekommer i praksis. F. E. Allison (I) angiver, 
at der ikke for nogen af de 28 træsorter har 
været tale om en fastlægning af mere end 12,5 
kg kvælstof pr. ton savsmuld. 

Staldanlæg 
For at fremskaffe passende mængder gØdning 
til at undersØge gØdningsvirkningen af flydende 
staldgØdning i markforsøg blev der på Lund
gård forsØgsstation i 1961 i en bestående stald 
indrettet to typer af anlæg til flydende stald
gØdning. I den ene side af stalden byggede man 
et såkaldt skylleanlæg og i den anden side et 
risteanlæg. Yderligere har man i markforSØg 
sammenlignet staldgØdningens gØdningsvirk
ning, når der henholdsvis var strØet med halm 
og savsmuld, og for at få de to gØdningstyper 
blev der konsekvent kun strøet med halm i 
skylleanlægget og kun med savsmuld i riste
anlægget. 
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De to typer anlæg a. skylle anlæg, b. riste
anlæg, skal kun beskrives kor~ her, idet der 
henvises til de tekniske beskrivelser af lignende 
anlæg, der er udgivet af Statens RedskabsprØ
ver samt Landbrugets Rationaliseringsfond, 
Ørritslevgård (9 og 14). 

a. Skylleanlæg 
På midten af en 23 m lang grebning af ganske 
almindelig kendt type findes en skakt dækket 
af en lem på hængsler. Fra skaktens bund fØrer 
en skyllekanal (rØr på 60 cm) ud i bunden af 
torbeholderen. I forbeholderen står en fast 
pumpe, der trækkes af en 10 Hk elektromotor. 
Pumpen er forsynet med en omstyringsventil, 
der kan stilles på 1) rensning, 2) pumpning i 
tankvogn, 3) omrØring og pumpning på lager
tank. Umiddelbart op mod forbeholderen, men 
adskilt fra denne, ligger lagertanken. Fra pum
pen fører et omlØbsrØr ind i renseskakten i 
stalden. Rensningen i stalden foregår, ved at 
man med en skraber skubber gØdningen ned i 
renseskakten. Når dette er sket, lukkes lem
men, og omstyringsventilen på pumpen stilles 
på »rensning«. Derefter startes pumpen, og den 
flydende gØdning i forbeholderen pumpes ind 
bag den nyudmugede gØdning i renseskakten, 
der herved skylles gennem skyllekanalen ud i 
forbeholderen. Af hensyn til en grundig op
blanding anbefales det at lade pumpen kØre 
ca. 10 min. ved hver rensning. Ajlen ledes via 
skyllekanalen ud i forbeholderen. Når forbe
holderen nærmer sig fyldning, pumpes indhol
det over ilagertanken . Yderligere omrøring 
finder ikke sted, tør gØdningen skal kØres ud. 

Der har ikke på Lundgård været problemer 
med svømmelag i lagertanken. Derimod har 
der med jævne mellemrum været SVØmmelag i 
forbeholderen, og det skyldes uden tvivl, at den 
har for stor diameter. 

Det må på grundlag af erfaringerne med 
hensyn til dannelse af svØmmelag tilrådes, at 
man forsyner sit anlæg med en forbeholder 
f.eks. almindelige brØndringe. I en sådan ret 
snæver beholder tvinges gØdningsklumperne 
gennem pumpen, og har de fØrst været gennem 
denne, er der ikke særlig fare for dannelse af 
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svØmmelag i lagertanken. Har forbeholderen 
en større diameter, er det almindeligt, at klum
per, der er begyndelse til svømmelag, ikke 
kommer gennem pumpen, men i stedet læg
ger sig på bunden, efterhånden som det tynde 
pumpes fra. 

b. Risteanlæg 
Risteanlægget blev etableret ved, at man hug
gede den bestående grebning op og i stedet 
byggede en kanal på 90 X 90 cm med vandret 
bund. Oven over kanalen er der lagt riste gen
nem hvilket gØdning og ajle falder ned i ka
nalen. Flere typer af riste har været prøvet 
bl.a. fladjernsriste, riste af T-jern samt af rund
jern (tentorstål). Erfaringerne har vist, at ri
ste af tentorstål må anbefales. 

UdlØbet finder sted via en tværkanal ved 
gØdningskanalens ene ende, og herfra flyder 
gØdningen gennem et 35 cm glasseret rØr ud i 
bunden af forbeholderen. Ved gØdningskana
lens udmunding er der indsat et stemmebrædt 
på 10 cm til at holde på gØdningens mest fly
dende bestanddele. Forbeholderen ligger ca. 3 
m udenfor stalden og består af almindelige 1 m 
brØndringe. Umiddelbart op ad forbeholderen 
ligger lagertanken. Pumpen sidder i forbehol
deren, og den har omstyringsventil, således at 
den kan pumpe over i lagertanken eller i 
tankvogne. 

GØdningskanalen tømmes ca. hver 10. dag, 
når kanalen næsten er fyldt. Ved tØmningen 
pumpes der fra forbeholderen over på lager
tanken, og gØdningen i gØdningskanalen fly
der som »en lava« på ajlen via tværkanalen ud 
til pumpen. TØmningen af kanalen tager ca. 
15-20 min. Der blandes eller rØres ikke ved 
gØdningen i lagertanken, fØr den kØres ud. 
Der har ikke i dette system været nogen form 
for dannelse af svØmmelag. 

Strøelsesforbrug og gødningsproduktion 
For at få et overblik over, hvor meget stald
gØdning der produceres, samt hvor meget strø
elsesforbruget andrager, når der strøes med 
moderate mængder af henholdsvis skåret halm 
og savsmuld, blev der i en 60 dages periode 



fØrt kontrol med strØelsesforbrug og gØdnings
produktion. Resultatet af målingerne blev, at 
man i gennemsnit anvendte 0,70 kg savsmuld 
eller 0,25 kg skåret halm pr. dag pr. stor
kreatur. Produktionen af flydende staldgØdning 
androg i ristestalden, hvor der blev strøet med 
savsmuld, 1,2 m3 pr. storkreatur pr. måned, og 
i skylleanlægget 1,0 m3 • Her skal gøres op
mærksom på, at der er tale om en jerseybesæt
ning. Større dyr vil give mere gØdning. 

Opbevaring i åben silo 
I forbindelse med installering af anlæg til 
flydende staldgØdning står mange over for op
bevaringsproblemer med de ret anselige mæng
der gødning, der vil blive tale om, hvis man 
ikke skal kØre gØdning ud alt for ofte. 

StØbning af specielle beholdere er meget 
kostbart og mange opbevarer derfor flydende 
gØdning i gamle ajlebeholdere eller ensilage
siloer. 

For at undersØge, hvor stort kvælstoftabet 
er fra flydende staldgØdning, når den opbevares 
i siloer uden dæksel, fyldte man på Lundgård 
en ensilagesilo med flydende staldgØdning. Si
loen havde en diameter på 2,90 m og en dybde 
på 1,50 m. Den blev fyldt med flydende stald
gØdning til en hØjde af 115 cm over bunden d. 
11. januar 1966. I forbindelse med fyldningen 
blev der udtaget en fællesprøve til analysering. 
51;2 måned senere, d. 28/6, blev der udtaget 
prØver til analysering ved bunden, 50 cm 
over bunden samt 100 cm over bunden. I ti
den indtil denne prøveudtagning var der kom
met regnvand i siloen, saIedes at gØdnings
blandingen stod 10 cm hØjere i siloen end ved 
fyldning. Analyseresultaterne af de udtagne 
prØver ses af tabel nr. 1. 

Bortset fra det øverste lag, har der ikke været 
tale om noget særlig stort tab af kvælstof. 

Temperaturmåling i flydende staldgødning 
Der er gennemfØrt temperaturmålinger een 
gang ugentligt i betonlagertankene. Der blev 
målt i 20 og 150 cm hØjde over bunden i tan
ken fra ristestalden, hvor der blev strøet med 
savsmuld. I tanken fra skylleanlægget, hvor der 
blev strøet med skåret halm, måltes tempera
turen i fire forskellige dybder. De anvendte 
termometre var alle fastsiddende skivetermo
metre, der havde aflæsningsskala i en metal
kasse ovenpå gØdningstankene. De aflæste 
temperaturer ses indtegnet på figurerne nr. log 
2 sammen med årets normaltemperatur. Tem
peraturen i gØdningstankene fØlger i det store 
og hele udetemperaturen, dog således at tem
peraturen nederst i beholderen er noget lavere 
om sommeren, men hØjere om efteråret og om 
vinteren. øverst i tanken er der lidt hØjere tem
peratur om sommeren end udenfor, hvilket sik
kert skyldes varmeledning gennem betondæks
let. Der synes ikke at være forskel i gØdningens 
temperatur, hvadenten der er strøet med sav
smuld eller halm. 

Af de aflæste temperaturer kan det konklu
deres, at der næppe sker nogen omsætning un
der varmeudvikling i flydende staldgØdning 
opbevaret i betontanke, og at gødningens tem
peratur fØlger årets temperatur, men med en 
tendens til en tilnærmelse til en konstant tem
peratur, jo dybere man kommer under over
fladeniveauet. 

Måling af ammoniak i kostaldluft 
I lØbet af vinteren 1962-63 blev der gennem
fØrt målinger af ammoniakindholdet i ko-

Tabel l 

% tab af total-N % 
% NH.-N % total-N af oprindelig % tørstof 

Ved anlæg d. 11. jan. 1966 ........ . 0,322 0,503 9,11 
28. juni 1966 ved bunden ......... . 0,287 0,454 10 8,52 

do. 50 cm over bunden .. . 0,278 0,450 10 8,31 

do. 100 cm over bunden .. 0,189 0,274 46 2,74 
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Fig. 1. Temperaturmålinger i tanken fra risteanlæg 1964-65 
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staldluft. PrØveudtagning blev foretaget ved 
hjælp af en absorbtionsopstilling indeholdende 
fortyndet syre, og luften blev ledet igennem sy
ren enten af en akvariepumpe eller af pumpen i 
malke anlægget. Målingerne udførtes på la
boratoriet i Askov. 

PrØveudtagning er foretaget i følgende ko
stalde: 
Askov forsøgsstation, traditionel rensegang i 
midten af stalden. 
Statens RedskabsprØver, Bygholm, ristestald, 
fodergang i midten af stalden. 
Lundgård forsØgsstation, ristestald og skylle
anlæg i midten af stalden. 

En oversigt over de fundne resultater ses i 
tabel 2. 

Korttidsmålinger er foretaget med pumpen fra 
malkeanlægget i perioder af 20-40 min., og 
med en lufthastighed på 3-400 liter/time, mens 
der til langtidsmålingerne, der har varet fra 
1-3 dØgn, er anvendt en ombygget akvarie
pumpe med en kapacitet på ca. 20 l/time. 

En sammenstilling af resultater for kort
tidsmålinger på Askov og Lundgård i forhold 
til tidspunkt for prØveudtagning (fig. 3) viser, 
at der ikke har kunnet konstateres nog,en tyde
lig dØgnvariation, og at der ikke er forskel på 
ammoniakindholdet i luften på Askov og på 
Lundgård. 

Målinger nede i gØdningskanalen på Lund
gård har vist værdier omkring 20 mg N/m3 

luft, og der har været en antydning af hØjere 

Tabel 2. Indhold af NH.-N, mg/m" luft 

Station Dato 
Askov 27-28/2 -63 

» 8- 9/3 -63 
Lundgård 18-20/2 -63 

» 18/3 -63 
Bygholm 7/12·62 

Askov februar 63 
Lundgård » 63 

mg NHJ-N pr. ml luft 
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IO 
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Fig. 3. Indhold af ammoniak i staldluft 
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Tabel 3. Indhold af NH.-N målt forskellige steder i stalden 

Askov Bygholm 
højde over i staldens længderetning højde over i staldens længderetning 
gulv, cm vest midt øst gulv, cm NE NW W SW SE 

240 7 5 6 240 6 7 6 7 5 
220 5 6 180 4 4 
42 5 70-90 3 7 6 4 6 

8 7 

værdier i forbindelse med tØmning af gØdnings
kanalen i risteanlægget, men i det store og hele 

Grundgødning (P og K) 

10 5 6 

net med kalksalpeter. FØlgende plan blev an
vendt. 

2 » + 1/4 N i salpeter 
3 » + 1/2 » » » 
4 » +3/4 » » » 
5 » +1 » »stg. opbev. i mødding 
6 » +1 »» 
7 » +1 »» 

synes risteanlægget ikke at forØge ammoniak
indholdet set i forhold til traditionelle staldty
per. Det bØr dog anfØres, at mange forhold 
har kunnet medvirke til at udviske en even
tuel forskel. 

Målinger forskellige steder i stalden viser no
gen variation i luftens ammoniakindhold. 

En del af variationen i stalden på Bygholm 
kan eventuelt forklares ved, at der i staldens 
sydside kun var kreaturer (goldkøer og ung
kvæg) i den østlige ende, og at der i nordsiden, 
hvor rækken var fyldt ud med malkekØer, 
fandtes en stor dØr ud til et vel ventileret mæl
kerum, en dØr, som blev anvendt i måleperio
den. Station »W « blev taget for enden af foder
gangen. 

De fundne resultater støttes af tidligere un
dersØgelser. H. Egner (5) angiver f.eks. et ind
hold på 1-7 mg NHa-N/m3 luft i svenske ko
stalde, og F. Hansen (7) målte 5 mg NHa-N/m3 

luft i kostalden ved Askov. 

Markforsøgenes anlæg 
Ved Askov og Lundgård forsØgsstationer blev 
der i årene 1962-66 udfØrt fastliggende forsøg 
med almindelig fast staldgØdning og flydende 
staldgØdning med det formål at måle kvælstof
virkningen på forskellige afgrØder sammenlig-
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» med halm, opbev. i tank 
» med savsmuld, opbev. i tank 

Der blev grundgØdet med rigelige mængder 
PK samt mikronæringsstoffer over hele arealet 
for at eliminere naturgØdningens indhold af 
disse stoffer. Som forsØgsafgrØde blev anvendt 
bederoer, klØvergræs og byg samt ved Askov 
vinterhvede. ForsØgene lå som rækkeforsøg med 
en bruttoparcelstørrelse på 50-70 m2 og en 
nettoparcelstØrrelse på 28-36 m2

• 

Den faste staldgØdning til led 5 blev udtaget 
i møddingen på Askov og blandet grundigt 
samme sted. Flydende staldgØdning til led 6 og 
7 blev, efter 4-5 timers omrØring med de faste 
pumper, udtaget fra tankene på Lundgård. 
Efter blanding og omrØring blev der udtaget 
prØver til analysering for NH3-N, total-N, P, 
K og tørstof. Gennemsnit af analyserne i for
bindelse med de årlige udbringninger ses i ta
bel 4. 

På grundlag af det ved analysen fundne ind
hold af total-N blev gØdningsmængderne til de 
enkelte parceller beregnet. Den flydende gØd
ning blev fordelt på parcellen ved at vande 
den ud med vandkande. GØdningen blev, for at 
opnå jævn fordeling, delt i 2-3 portioner, som 
uafhængigt fordeltes på parcellen. 

Den faste gØdning fordeltes på parcellen 
med greb, og alle klumper blev rystet i stykker. 
Flydende og fast gødning blev til roer og korn 
nedplØjet straks efter udbringning. 



Tabel 4. Gennemsnitsanalyser af flydende og fast staldgødning 

Flydende staldgødning med halmhakkelse 
Antal Tørstof NHs-N Total N 

1962 forår ..... 3 10,83 0,490 0,176 
efterår ... . 2 8,94 0,411 0,632 

1963 forår ..... . 4 9,30 0,314 0,542 
efterår .... 2 8,00 0,307 0,512 

1964 forår .... . l 10,59 0,276 0,509 
efterår ... . 4 7,07 0,235 0,411 

1965 forår .... . 2 10,27 0,205 0,446 
efterår ... . 8,60 0,293 0,471 

1966 forår ..... . 2 

21 
10,56 0,308 0,504 

Gens. 1962-66 ... . 9,17 0,319 0,538 

Flydende staldgødning med savsmuld 
1962 forår...... 3 10,10 

efterår. . . . 2 3,84 
1963 forår..... 4 9,84 

efterår. . . . 2 9,85 
1964 forår...... 1 6,66 

efterår. . . . 4 7,29 
1965 forår..... 2 9,41 

efterår. . . . 3,75 
1966 forår...... 2 9,28 
Gens. 1962-66.... 21 8,28 

Alm. fast staldgødning 
1962 forår...... 1 

efterår .... 
1963 forår..... 2 

efterår. . . . 2 
1964 forår .... . 

efterår ... . 
1965 forår .... . 

efterår ... . 
1966 forår...... 1 
Gens. 1962-66. . . 11 

25,4 
22,8 
25,5 
23,7 
24,5 
25,0 
28,5 
26,6 
36,0 
26, l 

0,394 
0,291 
0,289 
0,224 
0,269 
0,255 
0,196 
0,247 
0,257 
0,217 

0,220 
0,154 
0,226 
0,203 
0,230 
0,108 
0,074 
0,187 
0,139 
0,179 

0,664 
0,406 
0,519 
0,488 
0,448 
0,411 
0,423 
0,386 
0,424 
0,477 

0,750 
0,551 
0,741 
0,694 
0,705 
0,544 
0,518 
0,666 
0,572 
0,652 

P 

0,130 
0,090 
0,095 
0,089 
0,103 
0,061 
0,072 
0,069 
0,098 
0,090 

0,105 
0,030 
0,094 
0,100 
0,081 
0,076 
0,062 
0,035 
0,101 
0,081 

0,313 
0,180 
0,338 
0,274 
0,204 
0,311 
0,324 
0,358 
0,273 
0,290 

K 

0,387 
0,496 
0,443 
0,429 
0,415 
0,360 
0,485 
0,527 
0,416 
0,427 

0,407 
0,471 
0,428 
0,368 
0,362 
0,404 
0,492 
0,432 
0,344 
0,414 

0,301 
0,403 
0,353 
0,395 
0,336 
0,333 
0,303 
0,493 
0,251 
0,356 

pH 

7,8 
7,6 
7,7 
8,0 
7,5 
7,8 
7,5 
7,5 
7,7 
7,7 

8,0 
7,8 
7,6 
7,2 
7,4 
7,4 
7,0 
7,3 
7,4 
7,5 

Virkningen af flydende og fast staldgødning 
StaIdgØdningen blev på Askov til vinterhvede 
udbragt i oktober måned, og til øvrige afgrØ
der på begge forsØgsstationer i marts-april. 
Kalksalpeter blev udbragt til alle afgrØder i 
april. Som det vil fremgå af hovedtabel (nr. 1 
side 14) har der været enkelte afvigelser med 
hensyn til udbringningstidspunktet. Resultater
ne af forsØgene har været fØlgende: 

stigende merudbytte foti tilfØrsel af kalk
salpeter. Ligeledes har der været ret store mer
udbytter for tilfØrsel af 80 kg N i staldgØd
ning. 

Almindelig fast staldgødning har i gennem
snit såvel som i de enkelte år ikke virket så 
tilfredsstillende som flydende staldgØdning. 

Analyserne af gØdningerne viser, at indholdet 
af NHg-N i fast staldgØdning kun andrager 
omkring 30% af total-N indholdet i modsæt
ning til flydende staldgØdning, hvor næsten 

Korn 
Der har, som det fremgår af tabel 5 været 
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Tabel 5. Gens. udbytte og merudbytte i hkg kærne med 15 % vand pr. ha 

80kgNi 
Antal kg N i kalksall'eter alm. fl. stg. fl. stg. 
forsøg O 20 40 

Byg 
Askov .... 4 23,0 7,4 14,2 
Lundgård . 3 12,2 6,6 10,6 

Hvede 
Askov .... 3 12,4 11,7 17,0 

60% af total-N indholdet har været tilstede 
som NH3-N. ForsØgsgØdningerne er afvejet til 
de enkelte led på grundlag af indhold af total
N. Det betyder, at man med almindelig stald
gØdning har tilført en forholdsvis halmrig gØd
ning med et hØjt indhold af organisk bundet 
kvælstof, og at gØdningen ikke er blevet omsat 
hurtigt nok til, at der er sket en tilstrækkelig 
mineralisering af kvælstoffet. 

Det må formodes, at den bedre virkning af 
flydende staldgØdning alene skyldes hØjere pro
centindhold af NH3-N. Det organisk bundne 
kvælstof er sikkert heller ikke her kommet 
planterne til nytte i den' periode, de har haft 
brug for det. Det er sikkert den »manglende 
ajle«, der har bevirket, at fast staldgØdning har 
virket dårligere end flydende staldgØdning. 

Af gennemsnitstallene i tabelS fremgår det 
også, at der har været en lidt bedre virkning af 
flydende staldgØdning med halm end af fly
dende staldgØdning med savsmuld. Forskellen 
er imidlertid så lille og resultaterne fra de en
kelte år så svingende, at det ikke er muligt at 
drage nogen sikker konklusion deraf. 

Ved at sammenligne flydende staldgØdning 
og kalksalpeter på henholdsvis Askov og Lund
gård vil det ses, at staldgØdning på Askov kun 
har haft den halve virkning af tilsvarende 
mængde kvælstof i kalksalpeter. På Lundgård 
har staldgØdning og kalksalpeter virket nogen
lunde ens. Forklaringen herpå er sandsynligvis 
den, at det letoplØselige nitrat i kalksalpeter på 
Lundgård har tilbØjelighed til at blive vasket ud, 
inden planterne når at optage det. I 1964 kom 
der således en meget regnrig periode, umiddel
bart efter at kalksalpeter var ud strøet. En regn
rig periode,.inden planterne dækker jorden, gi-
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60 stg. m. halm m. savsmuld 

17,2 10,1 14,9 14,6 
13,5 11,7 15,5 14,6 

21,1 8,9 12,6 11,8 

ver på Lundgård erfaringsmæssig nedvaskning 
af kvælstof. 

Ved beregning af gennemsnittal i tabel 5 er 
resultaterne fra 1965 i byg ved Askov udeladt 
på grund af unormalt lave udbytter. Helt kas
seret blev forsØgene i hvede på Askov i 1962 
og 1966 samt i byg på Lundgård i 1965. 1965 
havde et meget regnrigt forår, der gav stor 
nedvaskning af kvælstof med derpå fØlgende 
misvækst. 

Roer 
RoeforsØgene gennemfØrtes både ved Askov 
og Lundgård med fodersukkerroer. 

Gennemsnitsudbytte og merudbytte af rod
tørstof, toptØrstof samt rodtØrstof + 70% top
tØrstof vises i tabel 6. 

Tørstofudbyttet i såvel rod som top har 
været stigende med stigende kvælstof tilfØrsel 
i kalksalpeter. Der er ligeledes opnået pæne 
merudbytter for tilfØrsel af 200 kg N i form af 
staldgødning. 

Som det var tilfældet med forsØgene i korn, 
er der også i roeforsØgene opnået større ud
bytter efter flydende staldgØdning end efter al
mindelig fast staldgØdning. Det må også for 
roeforsØgenes vedkommende formodes, at det 
er det hØjere indhold af NH3-N i flydende 
staldgØdning, der giver den bedre virkning. Der 
har ligeledes i roeforsØgene været en tendens 
til, at flydende staldgØdning med halm har vir
ket lidt bedre end flydende staldgØdning med 
savsmuld, men forskellen er lille og usikker. , 

Resultaterne fra 1965 ved Lundgård er ude
ladt på grund af ekstra lave udbytter forårsa
get af stor kvælstofnedvaskning i det regnrige 
og kolde forår. 



Tabel 6. Udbytte og merudbytte i hkg pr. ha 

200 kg N i 
Antal kg N i kalksalpeter alm. fl. stg. fl. stg. 
forsøg O 50 100 

Rodtørstof 
Askov .... 5 49,9 18,8 30,1 
Lundgård . 3 56,4 20,4 27,7 

Toptørstof (sandfrit) 
Askov .... 5 16,4 5,6 13,4 
Lundgård . 3 10,5 3,8 7,9 

Rodtørstof + 70 % sandfrit toptørstof 
Askov .... 5 61,4 22,7 39,5 
Lundgård . 3 63,8 23,1 33,2 

KlØvergræs 
GræsforsØgene blev på begge forsØgsstationer 
udfØrt i 1. års klØvergræsmarker. Ved Askov 
blev der kun taget eet slæt pr. år af hensyn til 
markens plØjning og behandling til såning af 
vinterhvede. Ved Lundgård høstede man 3-4 
slæt på afgræsningsstadiet årligt. Gennemsnits
udbyttet samt merudbytter af 5 års forSØg vi
ses i tabel 7. 

150 stg. m. halm m. savsmuld 

37,4 18,0 26,7 26,2 
34,5 39,6 54,9 48,4 

18,7 7,2 12,6 12,4 
10,3 10,4 13,8 12,6 

50,5 23,0 35,5 34,9 
41,7 46,9 64,6 57,2 

Oversigt 
På grundlag af de erfaringer, der i årene 1962-
66 er høstet ved Askov og Lundgård forSØgs
stationer, kan fØlgende vejledning gives med 
hensyn til opbevaring af og gØdskning med fly
dende staldgØdning. 

Opbevaring ilagertank 
Flydende staldgØdning har i mange lagertanke 

Tabel 7. Udbytte og merudbytte hkg tørstof pr. ha 

200 kg N j 

Antal kg N i kalksalpeter alm. fl. stg. fl. stg. 
forsøg O 50 100 

Askov .... 5 56,4 6,9 7,6 
Lundgård . 5 65,3 1,0 1,1 

Gennemsnitsmerudbytterne for tilfØrsel af 
kalksalpeter har været små, men svagt stigende. 
Der er ligeledes kun opnået små merudbytter 
for staldgØdning. På begge lokaliteter har al
mindelig staldgØdning givet et hØjere udbytte 
end flydende staldgØdning. Det er i modsætning 
til resultaterne fra korn og roer, hvor flydende 
staldgØdning virkede bedst. 

Forud for hvert slæt blev afgrØdens klØver
indhold bedØmt. Gennemsnit af disse bedØm
melser viser, at der har været et lidt højere 
klØverindhold, hvor der er gØdet med alminde
lig fast staldgØdning. 

40* 

150 stg. m. halm m. savsmuld 

9,0 6,9 5,7 3,6 
3,1 9,1 4,5 4,0 

vist tilbØjelighed til dannelse af svØmmelag og 
i den forbindelse voldt brugerne megen besvær. 
Dannelse af svØmmelag sker som regel i la
gertanke, hvor gØdningen flyder direkte ud i 
tanken. Ved at indskyde en forbeholder af ca. 
l m brØndringe mellem gØdningsgrav og lager
tank, mindskes mulighederne for dannelse af 
svØmmelag ganske betydeligt. Det er af stør
ste vigtighed, at forbeholderen har så lille dia
meter, som det af hensyn til pumpens placering 
er muligt; thi i en sådan forbeholder tvinges 
alt gennem pumpen, og gØdning og ajle blandes 
op til en homogen masse, der er let at holde 
flydende og fri for klumper. 
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Opbevaring i åben silo 
Opbevaring af flydende staldgØdning i åbne 
beholdere eller siloer har medfØrt et kvælstof
tab på 46% i de øverste 15 cm. I den øvrige 
del af beholderen har tabet andraget 10% af 
gØdningens indhold af total kvælstof. 

Omsætning af svØmmelag ved gæring 
Nedbrydningen af et eventuelt dannet svØmme
lag skulle være mulig, hvis der er betingelser 
for en bakteriel virksomhed i svØmmelaget i 
lighed med den, der finder sted i en almindelig 
mØdding. Endvidere må det kræves, at den bak
terielle virksomhed sker med tilnærmelsesvis 
optimal hastighed, hvilket fordrer, at der i gød
ningstanken er anaerobe betingelser, svagt alka
lisk reaktion, tilstedeværelse af organisk stof 
samt en temperatur på ca. 30°C. Med undta
gelse af temperaturen er disse betingelser nor
malt til stede. 

Temperaturmålinger i lagertankene ved 
Lundgård forsøgsstation viser, at der er for 
lav temperatur til, at en gæringsproces kan finde 
sted med optimal hastighed, hvad enten der er 
strøet med halm eller savsmuld. Målingerne 
viser, at temperaturen i lagertankene i det store 
og hele fØlger årets normaltemperatur. 

Ammoniakindholdet i kostaldluft 
Målinger af kostaldluftens indhold af ammo
niak har vist, at der ikke er nogen forskel mel
lem luften fra stalde med anlæg til flydende 
staldgØdning (Bygholm og Lundgård), og stalde 
af almindelig type med grebning (Askov). Am
moniakindholdet i begge typer stalde lå på 3-7 
mg NH3-N pr. m3 luft, hvilket er i overens
stemmelse med tidligere undersØgelser. 

MarkforSØgene 
MarkforsØgene er udført ved statens forsØgs
stationer ved Askov og Lundgård på henholds
vis lerjord og let sandjord. ForsØgene er udfØrt 
som fastIiggende forsØg med almindelig fast 
staldgØdning kontra flydende staldgØdning 
iblandet enten halm eller savsmuld med det for
mål at måle kvælstofvirkningen på forskellige 
afgrØder sammenlignet med kalksalpeter. 
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Som forsØgsafgrøde blev anvendt bederoer, 
klØvergræs og byg samt ved Askov vinterhvede. 

StaldgØdningen blev på Askov til vinterhvede 
udbragt i oktober måned og til de Øvrige af
grøder på begge forsØgsstationer i marts-april. 
Kalksalpeter blev udbragt til alle afgrøder i 
april. 

Af resultaterne fremgår det, at der har væ
ret stigende merudbytte ved tilfØrsel af kalk
salpeter, ligesom der har været store merud
bytter ved tilfØrsel af staldgødning. Almindelig 
fast staldgØdning har i gennemsnit såvel som i 
de enkelte år til byg og roer ikke givet så store 
udbytter som flydende staldgØdning, ligesom 
staldgødning med halm har haft lidt bedre virk
ning end flydende staldgØdning med savsmuld. 
Forskellen mellem flydende staldgødning, når 
der henholdsvis er strøet med halm og savsmuld 
er imidlertid så lille, og resultaterne fra de en
kelte år så varierende, at det ikke er muligt at 
drage nogen sammenligning deraf. 

Analyser af gØdningerne viser, at indholdet 
af NH3-N i fast staldgØdning kun andrager små. 
30% af total N i modsætning til flydende stald
gØdning, hvor NH3-N indhold ef udgØr næsten 
60% af total N. Dette forhold må være årsag 
til den bedre virkning af flydende staldgødning 
end fast staldgØdning til disse afgrØder. 

Til vinterhvede, hvor staldgØdningen er ud
bragt om efteråret og kalksalpeter om foråret, 
er der kun små merudbytter for tilfØrsel af 80 
kg N i såvel fast som flydende staldgØdning. 
Dette skyldes den store efterårsnedbør ved 
Askov med den deraf følgende nedvaskning af 
kvælstof. 

Til klØvergræs er de opnåede merudbytter 
for staldgØdning små. Den ringe virkning af 
staldgØdningen skyldes fordampning af ammo
niak, da såvel fast som flydende staldgødning 
får lov til at henligge oven på jorden. På begge 
lokaliteter har almindelig staldgødning til denne 
afgrØde givet hØjere udbytte end flydende 
staldgØdning, men resultaterne varierer stærkt 
fra år til år. 

Ved anvendelse af flydende staldgØdning er 
der grund til at understrege, at omkring 60% 
af total N findes som ammoniak. Det betyder, 



at meget let tilgængeligt kvælstof er til stede 
for planterne, men samtidig betyder det, at del
te meget let fordamper, hvis det ikke hurtigt 
nedfældes. Tidlig efterårsudbringning må fra
rådes i egne med stor efterårsnedbØr. 

Summary 
Storage and fertilizing effeet of fluid farmyard 
manure. 

Preface 
The present paper deals with investigations on 
storage of fluid farmyard manure and the fertilizer 
value of its nitrogen in comparison with conven
tional solid manure and nitrate of lime. The work 
was earried out 1962-66 at the State Experimerit 
Station at Askov and its sub-station at Lundgård, 
both in south-eastern Jutland. 

Tank storage 
Fluid farmyard manure (as mixture of solid ex
erements, litter material and urine) does often in 
storage tanks form floating layers that eause prae
tical difficulties, particularly if the manure .runs 
directly from the stable gutter into the tank. The 
risk of formation of sueh floating layers is eon
siderably lessened if an intermediate tank of eon
crete rings about 1 m in diameter is placed be
tween the gutter and the storage tank proper. This 
inteimediate tank should have die smallest dia
meter compatibIe with the placing of the manure 
pump; in this way all material is foreed through 
the pump and urine and solids are made into a 
homogeneous slurry that is easily kept free from 
lu mps. 

Storage in open siloes 
A 10ss of 46% nitrogen took place in the upper 
15 cm layer of fluid manure, kept in open pits or 
silos, but amounted to only 10% below tbis 
layer. 

Breakdown of floating layers 
Breakdown of an aIready forrned floating layer 
should be expeeted through baeterial i>roeesses 
like these in an ordinary dungheap. Optimal rate 
of fermentations requires anaerobic conditions, 
slightly alkaline reaction, presence af fermentable 
organic matter and a temperature around 30°C. 
Except for the temperature these requirements are 

. also fulfilled in manure tanks. 

Weekly temperature measurement in storage 
tanks during one year showed fluctuations that 
broadly coincided with the annual normal tempe
rature, without departing much from this. Such 
a temperature level is too low for an optimal rate 
of fermentation in manure with addition of either 
straw or saw dust as litter. 

Ammonia eontent in air 
Determinations of ammonia in the air showed the 
same content (3-7 mg NH3-N per eubie meter) in 
cow-houses with installations for fluid farm yard 
manure and with conventional cleaning. 

Field experiments 
Field experiments were conducted at Askov and 
Lundgård stations. The experiments were designed 
as permanent during 5 years (1962-1966), com
paring the nitrogen effect of ordinary solid far
myard manure, fluid manure with straw or with 
saw dust, and nitrate of lime. The manure given. to 
fodder beets and clovergrass contained 200 kg 
N/hectare while nitrate of lime was given in three 
amounts: 50-100-150 kg N/hectare. The amount to 
barley were 80 kg N/hectare in manure and 20-40-
60 kg N/heetare in nitrate of lime. Experimental 
crops were fodder beets, clovergrass mixture and 
barley, and also winter wheat at the Askov station. 

Nitrate was supplied to all erops in April and 
fluid and solid manures in March-April, except to 
winter wheat where it was supplied in October. 

Increasing surplus yields were found in response 
to increasing amounts of nitrate, and fluid manure 
also gave large surplus yields. Solid manure gave 
lesser surplus yields of barley and beets, average 
as well as individual years. Fluid manure with 
straw had a slightly better effect than the same with 
saw-dust, but the difference was so smalI and the 
annual variations so large that no definite con
cIusions could be drawn. 

The tontent of ammonia in solid man ure 
accounted for scarcely 30% of total nitrogen, 
against nearly 60% in the fluid manures. This 
difference in ammonia content probably explains 
the better effect of fluid manure in barley and 
beets. (The relatively high ammonia content of 
fluid manure is due to the faet that this manure 
contains all the urine from the animaIs in con
trast to the ordinary manure where the urine in 
eurrent farm praetiee is stored separately). 

Winter wheat given manure in autumn and ni-
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trate of lime in spring showed only minor responses 
to nitrogen in solid or fluid manure, owing to the 
heavy autumn precipitation and consequent leach
ing of nitrogen at the Askov station. 

elover-grass crops gave small surplus yields, for 
solid or fluid manure. The poor effect is due to 
evaporation of ammonia from the manure which 
here is left on the soil surface. Ordinary manure 
gave better yields than fluid manure in this crop 
at both experimental sites, but the results varied 
much from one year to another. 

Nearly 60% of the total nitrogen in fluid 
farmyard is present as ammonia. This means that 
pIen ty of readily available nitrogen is at the dispos
al of the plants but is also apt to be lost by eva
poration unless it is quickly brought into the soil. 

Early autumn application is not to be recom
mended in parts of the country where autumn pre
cipitation is large. 

Litteraturfortegnelse 
l. Allison F. E., Murphy, R. M., Klein C. J., 

(1963). Nitrogen requirements for the decom
position of various kinds of finely ground 
woods in soil. Soil Science 96 s. 187-191. 

2. Aniansson G. et al (1967). Nyare erfarenheter 
av gødselgasproblemet. Lantmannen nr. 13 årg. 
78 s. 16-22. 

3. Berglund S., Aniansson G., Ekesbo l. (1965). 
Hantering av fly tande gØdsel. Jordbrukstekniska 
institutet med nr. 310. 

630 

4. Berglund S., Diurberg L., Hedren A. (1964). 
Djurhållningen och vattenvården i jordbruket. 
Jordbrukstekniska institutet, med. nr. 306. 

5. Egner H., Landw. Forschung 7. Sonderheft 
1956. 

6. Gisiger L., (1956-57). Herstellung, Anwendung 
und Wert der Glille. Wasser und niihrung 
heft 3. 

7. Hansen F., (1941). Undersøgelser over minera
liæring af kvælstofforbindelser i urin og eks
krementer. Tidsskr. f. Planteavl 45 s. 401-420. 

8. Hansen H., (1960). Planteavlen på LoUand
Falster s. 78-79. 

9. Statens Redskabsprøver, Meddelelse nr. 598 
1963. 

10. Herriott J. B. D., Wells D. A., (1962). Glille 
as a grassland fertilizer. J. British Grassland 
Soc. Vol. 17. No. 3 s. 167-170. 

11. Herriott J. B. D., Wells D. A., Crooks P., 
(1963). Olille as a grassland fertilizer (part II). 
J. British Grassland Soc. Vol. 18. s. 339-344. 

12. Herriott J. B. D., Wells D. A., Crooks P., 
(1965). Gtille as a grassland fertilizer. (part 
III) J. British Grassland Soc. Vol. 20 No. 2 s. 
129-139. 

13. Herriott J. B. D., Wells D. A., Crooks P., 
(1966). Gtille as a grassland fertilizer (part IV). 
J. British Grassland Soc. Vol. 21. No. l s. 
85-93. 

14. Olsen E., (1962) Observationer over ~taldnyhe
der medd. nr. 1. De landbrugstekniske under
SØgelser. 



Hovedtabel 1 

Grundgødn. kg/ha Dato for udbringning 
p K P+K kalksalpeter staldgødn. 

Askov byg 1962 24 150 17- 4-62 27- 4-62 10- 4-62 
63 24 150 20-12-63 26- 4-63 17- 4-63 
64 24 120 14-12-64 23- 4-64 21- 4-64 
65 24 120 24- 3-65 10- 4-65 10-12-64 
66 24 120 7- 3-66 26- 4-66 2- 3-66 

Lundgård byg 1963 24 75 2- 4-63 8- 4-63 29- 3-63 
64 24 120 2- 3-64 25- 4-64 25-11-63 
65 24 120 22- 3-65 31- 3-65 10-12-64 
66 24 120 14- 3-66 10- 5-66 2- 3-66 

Askov hvede 1963 20 120 1-10-62 25- 4-63 5-10-62 
64 24 120 25-10-63 23- 4-64 25-10-63 
6S 16 80 2-10-64 10- 4-65 7-10-64 

Askov roer 1962 40 240 16- 4-62 27- 4-62 10- 4-62 
63 48 300 20-12-62 30- 4-63 17- 4-63 
64 48 240 14-12-63 23- 4-64 21- 4-64 
65 48 240 24- 3-65 10- 4-65 9-12-64 
66 48 240 7- 3-66 26- 4-66 2- 3-66 

Lundgård røer 1963 24 150 2- 4-63 20- 4-63 29- 3-63 
64 48 240 2- 3-64 25- 4-64 25-11-63 
65 48 240 22- 3-65 31- 3-65 10-12-64 
66 48 240 14- 3-66 10- 5-66 2- 3-66 

Askov kløvergræs 1962 24 150 16- 4-62 27- 4-62 10- 4-62 
63 24 150 20-12-62 29- 4-63 17- 4-63 
64 24 120 14-12-63 23- 4-64 21- 4-64 
65 24 120 24- 3-65 10- 4-65 27- 3-65 
66 24 120 7- 3-66 21- 4-66 2- 3-66 

Lundgård kløvergræs 1962 24 150 8- 2-62 12- 4-62 10- 4-62 
63 16 100 7- 3-63 19- 4-63 19- 4-63 
64 24 120 2- 3-64 23- 4-64 23- 4-64 
65 24 120 22- 3-65 31- 3-65 27- 3-65 
66 48 240 14- 3-66 20- 4-66 3- 3-66 
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Hovedtabel 2. Hkg kærne pr. ha 

80kgNi 
Byg kg N i kalksalpeter alm. fl. stg. fl. stg. 

O 20 40 60 stg. m. halm m. savsmuld 

Askov 1962 23,0 32,6 42,6 44,6 32,6 41,8 37,6 
1963 26,9 35,1 39,2 43,4 36,6 38,6 41,5 
1964 20,S 25,7 32,7 34,5 29,6 33,8 31,9 
1965 6,8 11,6 20,8 24,0 13,6 15,5 13,1 
1966 21,6 28,2 34,2 38,2 33,5 37,3 39,5 

Lundgård 1963 14,3 25,6 29,1 33,2 27,7 32,0 30,1 
1964 12,0 13,4 15,2 15,8 25,1 25,9 25,0 
1966 10,4 17,3 24,0 28,0 19,0 25,1 25,2 

Hvede 
Askov 1963 11,8 25,S 28,3 32,5 23,0 26,0 29,4 

1964 13,7 24,3 29,8 31,6 23,4 29,2 29,8 
1965 11,6 22,6 30,1 36,5 17,5 19,7 13,5 

Hovedtabel 3. Hkg rod pr. ha 

200kgNi 
Fodersukkerroe kg N i kalksalpeter alm. fl. stg. fl. stg. 
gul Dæno O 50 100 150 stg. m. halm m. savsmuld 

Askov 1962 156 204 256 245 225 231 201 
63 385 522 606 645 508 598 560 
64 343 487 566 614 498 573 562 
65 224 276 340 402 278 303 322 
66 289 441 595 688 454 522 594 

Lundgård 1963 356 526 610 615 573 647 634 
64 273 275 275 312 543 644 591 
65 90 102 106 102 119 144 lZl 
66 326 498 580 659 557 690 649 

Hovedtabel 4. Hkg top pr. ha 

Top 
Askov 1962 120 179 267 289 205 245 210 

63 177 219 308 351 256 335 310 
64 137 198 267 304 222 284 260 
65 144 17,1:1 218 302 194 205 238 
66 118 179 288 374 185 236 284 

Lundgård 1963 104 145 188 213 199 203 191 
64 78 83 81 89 173 226 202 
65 42 48 55 53 55 76 66 
66 96 155 218 258 197 258 261 
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Hovedtabel 5. Hkg rodtørstof pr. ha 

200 kg N i 
kg N i kalksalpeter alm. fl. stg. fl. stg. 

O 50 100 150 stg. m. halm m. savsmuld 

Askov 1962 33,1 43,5 51,5 48,2 45,9 46,5 40,9 
63 65,7 90,5 99,5 106,4 84,4 99,7 93,2 
64 62,9 89,5 99,2 110,0 88,8 102,7 99,8 
65 38,4 46,0 52,3 64,4 45,7 49,4 51,5 
66 49,6 73,8 97,3 107,5 74,7 84,7 95,2 

Lundgård 1963 62,9 93,4 104,6 104,6 98,5 108,2 105,6 
64 48,S 49,6 49,9 56,0 94,6 110,3 101,2 
65 16,7 19,1 19,5 18,9 21,6 26,6 22,1 
66 57,8 87,S 97,8 112,2 94,8 115,5 107,7 

Hovedtabel 6. Hkg sandfrit toptørstof pr. ha 

Askov 1962 14,9 21,6 30,8 31,8 23,6 28,8 24,6 
63 20,8 25,1 32,4 36,S 27,5 35,8 33,6 
64 15,4 22,0 30,5 34,3 24,8 30,8 28,7 
65 17,3 21,1 24,8 34,4 22,2 24,1 27,0 
66 13,5 20,2 30,6 38,6 19,9 25,4 29,9 

Lundgård ]963 12,8 18,2 23,4 26,3 24,0 23,6 22,3 
64 8,5 9,1 9,0 9,7 18,8 24,4 21,6 
65 6,4 7,4 8,3 8,0 8, l 11,1. 9,8 
66 10,2 15,6 22,7 26,3 19,8 25,0 25,5 

Hovedtabel 7. Tusinde planter pr. ha (maximalt 64,0) 

Askov 1962 60,0 60,8 59,0 58,8 61,7 61,9 59,8 
63 59,1 59,0 58,5 57,3 56,7 58,1 56,2 
64 55,6 58,1 60,1 61,9 57,7 59,4 58,3 
65 55,5 55,6 57,2 59,1 56,2 56,0 54,8 
66 47,8 53,2 56,3 58,0 48,2 47,5 52,1 

Lundgård 1963 54,0 58,9 59,6 57,5 56,1 55,7 55,3 
64 55,2 55,3 56,1 56,6 56,7 54,8 54,8 
65 56,8 55,1 55,7 55,5 53,1 55,5 55,6 
66 55,7 59,9 60,3 60,0 55,9 57,1 55,7 
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Hovedtabel 8. Hkg grønt pr. ha 

200 kg N i 
kg N i kalksalpeter alm. fl. stg. fl. stg. 

O 50 100 ISO stg. m. halm m. savsmuld 

Askov 1962 407 418 466 501 455 437 428 
63 335 332 332 332 361 340 356 
64 225 252 252 232 267 250 260 
65 297 286 290 295 315 305 284 
66 211 2]] 189 196 227 226 223 

Lundgård 1962 272 308 333 365 331 332 329 
63 318 378 404 414 420 438 421 
64 291 291 277 260 316 249 237 
65 418 387 384 380 470 480 458 
66 547 551 538 549 629 576 599 

Hovedtabel 9. Hkg tørstof pr. ha 

Askov 1962 74,9 85,7 87,1 86,7 78,7 86,1 77,9 
63 60,6 68,7 66,1 68,7 67,5 65,3 60,2 
64 47,5 58,7 60,2 56,8 61,1 56,0 60,6 
65 57,0 60,6 66,7 73,5 64,9 63,1 58,8 
66 42,2 43,0 39,9 41,4 44,3 40,0 42,6 

Lundgård 1962 44,5 49,6 52,2 57,6 53,9 53,9 53,0 
63 62,6 69,8 72,4 76,4 77,1 77,9 74,6 
64 53,5 51,8 49,8 47,9 58,7 49,1 48,0 
65 85,2 78,3 78,4 77,4 94,8 86,4 86,1 
66 80,5 81,9 79,0 83,1 87,6 81,8 85,0 
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