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Resume 
I årene 1968-72 er der gennemført forsøg på statens forsøgsstationer ved Askov, Lundgård, RØn
have og Ødum med udbringning af almindelig og flydende staldgØdning til kløvergræs og rent 
græs. Den almindelige staldgØdning er udbragt om efteråret (november) og om foråret (marts
april), medens flydende staldgØdning ud over disse udbringningstider også er udbragt efter 1. slæt. 

200 kg N i almindelig staldgØdning til klØvergræs har givet et merudbytte på 8,5 hkg tØrstof 
ved efterårs- og 9,1 hkg tørstof ved forårsudbringning. 200 kg N i flydende staldgØdning tilført 
om efteråret har givet 9,6 hkg tørstof i merudbytte mod 11,2 hkg tØrstof ved forårsudbringning. 
Derimod har tilførsel af 200 kg N i flydende staldgØdning efter 1. slæt givet et mindreudbytte 
på 9,3 hkg tørstof. Delt tilfØrsel af 200 kg N i flydende staldgødning med 100 kg N henholdsvis 
efterår eller forår + 100 kg N efter 1. slæt har givet et merudbytte på 5,3 og 7,2 hkg tørstof. 
Det har været rentabelt at tilføre op tillOD kg N i kalkammonsalpeter som supplement til stald
gØdningen. Værdien af merudbyttet for staldgØdning varierer fra -;- 388 kr. til + 475 kr. pr. ha. 
Tilførsel af flydende staldgødning efter 1. slæt medfØrte en betydelig reduktion i klØverbestan
den. 

Tilførsel af 200 kg N i almindelig staldgØdning til rent græs har givet et merudbytte på hen
holdsvis 8,2 og 6,4 hkg tØrstof ved efterårs- og forårsudbringning. 200 kg N tilført i fiydende 
staldgØdning om efteråret har givet et merudbytte på 11,4 hkg tørstof mod 20,0 hkg tørstof ved 
forårsudbringning. Udbringning efter 1. slæt har givet 10,2 hkg tørstof i merudbytte. Delt ud
bringning af 200 kg N i flydende staldgØdning med 100 kg N henholdsvis efterår og forår + 
100 kg N efter 1. slæt har givet 15,8 og 15,6 hkg tørstof i merudbytte. Det har været rentabelt 
at tilføre op til 300 kg N i kalkammonsalpeter som supplement til staldgØdningen. Merudbyttet 
i tørstof for staldgØdning har haft en værdi varierende fra 108 kr. til 833 kr. pr. ha. 

Generelt har virkningen af staldgØdning til kløvergræs og rent græs været ret ringe i forhold 
til, hvad der kan opnås ved anvendelse til andre afgrØder. 

Nøgleord: HusdyrgØdning, klØvergræs, rent græs. 

Summary 
During the years 1968-72 experiments was carried out at the experiment stations Askov, Lund
gård, RØnhave and Ødum for that purpose to measure the effect of farmyard manure (FYM) 
and mixed solid and liquid manure (slurry) given to c10ver grass or pure grass mixtures. Manure 
was spread in November and in March-April and besides the slurry was spread just af ter 1. cut. 

With FYM to dover grass 200 kg/ha of N showed an effect of 8,5 dt/ha of dry matter when 
spread in November and 9,1 dt when spread in March-April. For slurry the corresponding figu-
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res were 9,6 and 11,2 dt dry matter. Compared to this, when slurry was spread only af ter first 
cut it had a negative effect of 9,3 dt dry matter. 

Applications of slurry (100 kg N/ha) respective [n November and March-AprH + slurry 
(100 kg N/ha) applicated ,af ter first cut have given effects of 5,3 and 7,2 dt dry matter. 

A supplement of 100 kg N in "calnitro" commercial fertilizer on top of animal manure has 
payed. 

Value of the additional crop foIlowing the use of animal manure varies from +388 to +475 
Dkr. pr. ha. AppIication of slurry after first cut gave rise to a heavy drop in the cIover content. 

When given to a pure grass mixture 200 kg N in FYM showed an effect of 8,2 and 6,4 dt dry 
matter respectively for spreading in November Dr March-Apdl. Was the same amount af nitro
gen supplied in slurry corresponding figures were 11,4 and 20,0 dt. Application af ter first cut 
has given 10,2 dt dry matter. 

Applications of slurry (100 kg N/ha) respectively in November and March-April + slurry 
(100 kg N/ha) applicated after first cut have given addition al effects af 15,8 tid 15,6 dt in pure 
grass mixture. 

A supplement of up to 300 kg N/ha in "calnitro" commercial fertilizer on top of animal 
manure has payed. 

Value of the additional crop foIlowing the use of animal manure varies from 108 to 833 Dkr. 
pr. ha. 

Generally the effect of animal manure given to clower grass or to a mixture of pure grasses 
has been less than would be expected if the manure be used to several other crops. 
Key-words: -Animal manure, elover grass, pure grass. 

Indledning 
Traditionelt er staldgØdningen gennem mange 
år næsten udelukkende blevet anvendt til rod
frugtafgrøder. De sidste 10-15 års struktur
forandringer indenfor landbruget har medført 
mere specialiserede driftsformer og husdyr
hold og rodfrugtdyrkning er ikke længere na
turligt knyttet sammen, idet mange landbrug 
har udskiftet rodfrugtafgrØder eller større eller 
mindre dele heraf med græsafgrØder. Herved 
er der blevet et behov for at anvende staldgØd
nin&en til andre afgrøder, blandt andet græs
og kløvergræsafgrøder. Tidligere gennemfØrte 
forsøg herhjemme med anvendelse af stald
gØdning til klØvergræs (A. Dam Kofoed et al. 
1969) gav fØlgende resultater: 

Det er små merudbytter, der er opnået efter 
staldgødning. 

J. B. D. Herriott et al. 1962 fandt i forsØg, 
hvor der blev tilført samme N-mængde i fl. 
staldgØdning og handelsgØdning, at kvælstoffet 
i fl. staldgØdning til klØvergræs havde en virk
ning på 50 % af den samme kvælstofmængde 
i kalksalpeter. Kvælstoffet blev udbragt ad 4 
gange i disse forsøg, henholdsvis i marts samt 
efter 1., 2. og 3. slæt. ForsØgene viste end
videre, at når det drejer sig om en kløverrig 
afgrØde, var det totale tørstofudbytte meget 
lidt påvirket af, på hvilken måde kvælstoftil
tØrsIen var fordelt over vækstperioden. 

En anden torsØgsserie med fl. staldgØdning 
til rent græs (J. B. D. Herriott, 1963) viste en 

Udbytte og merudbytte hkg tørstof pr. ha 

Askov ............................. . 
Lundgård .......................... . 
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Antal 
forsØg 

5 
5 

kg N i kalksalpeter 
O 50 100 150 

56.4 6,9 7,6 9.0 
65,3 1,0 1,1 3,1 

alm. 
staldg. 

6,9 
9,1 

200kgNi 
fl. staldgødning 

m. halm m. savsmuld 
5,7 
4,5 

3,6 
4,0 



virkning af kvælstoffet ,i fl. staldgødning på 
75 % af samme mængde N i kalksalpeter. 

Andre forsØg med tilfØrsel af fl. staldgØd
ning på forskellige tidspunkter og forskellige 
mængder til rent græs (J. B. D. Herriott, 1964) 
gav ca. 50 % virkning af N tilført med fl. stald
gødning ci de forsøgsled, der ,ikke havde fået et 
kvrelstoftilskud i handels gØdning, medens der 
ved tilfØrsel af fl. staldgØdning + N i handels
gØdning opnåedes 88 % virkning af det med 
staldgØdningen tilførte kvælstof. 

Ud fra de her omtalte forsøg konkluderes 
det, at man til græs kan regne med 60 % virk
ning af kvælstoffet i fl. staldgØdning sammen
lignet med kalksalpeter. 

Franske forSØg (J. Blanchon et al. 1974), 
hvor man underSØgte virkningen af fl. stald
gØdning og stigende mængder kvælstof i form 
af ammoniumnitratefter følgende plan: 

O og 40 t fl. staldgØdning pr. ha 
O, 25, 50 og 75 kg N pr. ha 

viste for l. slæts vedkommende, at kvælstof
virkningen af den fl. staldgØdning svarede til 
60 kg N i ammoniumnitrat. Dette svarede om
trent til ammoniakmængden i staldgØdningen. 
Anvendtes ingen kunstgØdningskvælstof eller 
tilførsel op til 50 kg N pr. ha, svarede kvæl
stofvirkningen af den fl. staldgØdning kun til 
35-50 kg N. Dette skyldes det kendte forhold, 
at tilfØrsel af kvælstof til klØvergræs har en 
negativ virkning på udbyttet. Resultaterne fra 
disse forSØg viste endvidere, at virkningen af 
de tilfØrte mængder mineralkvælstof aftog lang
sommere ved en samtidig tilførsel af fl. stald
gØdning. Forfatterne mener, at det måske skyl
des en påvirkning af jordens reaktionsforhold 
fra den fl. staldgØdning. 

StaldgØdningen er tilfØrt ad en gang, og ud
bytteresultaterne viste, at den ingen indflydelse 
havde på tørstofudbyttet i 2. og 3. slæt. 

ForsØgsplan og forsØgenes gennemfØrelse 
Ved forSØgsstationerne Askov, Lundgård, RØn
have og Ødum er der i årene 1968-72 gennem
fØrt forSØg med udbringning af almindelig 
staldgØdning og flydende staldgødning (gylle) 
til klØvergræs og rent græs efter følgende plan: 

l. Ingen staldgødning. Without manure. 
2. 1 alm. staldg., udbragt ca. l. nov. 

FYM, November 
3. 1 alm. staldg., udbragt forår. 

FYM, March-April 
4. 1 fl. staldg., udbragt ca. l. nov. 

Slurry, November 
5. 1 fl. staldg., udbragt forår. 

Slurry, March-April 
6. 1 fl. staldg., efter l. slæt. 

Slurry, after l. cut 
7. 1/2 fl. staldg., udbragt ca. 1. nov. 

Slurry, November 
8. 1/2 fl. staldg., udbragt forår. 

Slurry, March-April 
9. 1/2 fl. staldg., efter l. slæt. 

Slurry, af ter l. cut 
10. 1/2 fl. staldg., udbragt ca. l. nov. + 1/2 

efter l. slæt. 1/2 Slurry, November + 1/2 

after l. cut. 
11. 1/2 fl. staldg., udbragt forår + 1/2 efter l. 

slæt. 1/2 Slurry, March-April + 1/2 af ter 
l. cut. 

Alle ovenstående led blev kombineret med: 
v. O N 
x. 100 N i kalkammonsalpeter 
y. 200 N i kalkammonsalpeter 
z. 300 N i kalkammonsalpeter 

Disse kvælstofmængder blev tilfØrt med 
113 om foråret, 113 efter l. slæt og 113 efter 

2. slæt. 
1 staldgØdning = 200 kg N/ha. 

Forårsudbringningen af staldgØdningen er 
foretaget, så snart jorden har været optøet og 
så fast, at der har kunnet kØres på den uden 
risiko for skade på afgrøden. For de fleste for
søgs vedkommende har disse betingelser været 
tilstede i sidste halvdel af marts eller fØrst i 
april måned. 

Alle forsøgsled er grundgØdet med 50 kg 
P /ha i superfosfat. Der er tilført 200 kg K/ha 
til alle forsØgsled. 

Eventuelt underskud af kalium i de stald
gødede led for at nå 200 kg/ha er tilført i 
60 % kaligødning. Al fosfor og kalium er til
ført samtidig med forårsudbringningen af stald-
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gØdning. For at kunne tilføre al kalium om for
året er der regnet med, at den staldgØdning, 
der er tilført efter 1. slæt, har haft samme ind
hold af kalium, som den i foråret benyttede. 

Der er gennemfØrt 6 forsØg i klØvergræs og 
8 i rent græs. 

Den benyttede klØvergræsblanding har 
været: 

4 kg rØdkløver, tidlig 
4 kg hvidklØver 
4 kg alm. rajgræs, sildig 
4 kg timothe 
6 kg engsvingel 

De benyttede græsblandinger har været: 
1) 10 kg ital. rajgræs 

10 kg hundegræs 
2) 6 kg rajgræs, sildig 

9 kg engsvingel 
3 kg timothe 

Den anvendte staldgØdning er analyseret for 
indhold af total-N, NH3-N, P, K og Mg, og i 
tabeller det gennemsnitlige indhold anført. 

Tabel 1. Gennemsnitlig procentisk indhold af 
plantenæringsstoffer i husdyrgØdning 
Nutrients in animal manure, pct. 

5 forsøg i kløvergræs 
5 expts. to dover grass 

Alm. staldgødning 

FYM total NH,-N P K Mg 

Efterår .......... 0,58 0,11 0,26 0,41 0,13 
Forår ........... 0,60 0,13 0,23 0,44 0,13 

Gennemsnit ...... 0,59 0,12 0,25 0,43 0,13 

Fl. staldgødning 
Slurry 

Efterår 0.0 ••••••• 0,30 0,18 0,06 0,27 0,03 
Forår ........... 0,46 0,26 0,09 0,39 0,06 
Efter 1. slæt . . ... 0,33 0,20 0,04 0,32 0,04 

Gennemsnit 0.0 ••• 0,36 0,21 0,06 0,33 0,04 

7 forsØg i græs 
7 expts. to pure grass 

Alm. staldgødning 
FYM 

Efterår o ••••••••• 0,59 0,10 0,27 0,40 0,12 
Forår o •••••••••• 0,60 0,11 0,25 0,50 0,12 

Gennemsnit 0,59 0,11 0,26 0,45 0,12 

242 

Fl. staldgØdning 
Slurry 

Efterår .......... 0,34 0,21 0,06 0,27 0,04 
Forår . .......... 0,41 0,23 0,08 0,33 0,05 
Efter 1. slæt . . ... 0,45 0,25 0,08 0,37 0,06 

Gennemsnit 0,40 0,23 0,08 0,32 0,05 

Det ses, at alm. staldgØdning har haft et 
mere konstant indhold af de forskellige plante
næringsstoffer end den flydende staldgØdning. 

Som tidligere anført svarer 1 staldgØdning 
til 200 kg N/ha. Ved tilførsel af denne kvæl
stofmængde i staldgØdning tilføres der sam
tidig en række andre plantenæringsstoffer, og 
i tabel 2 er vist den gennemsnitlige tilfØrsel.. 

Tabel 2. Gennemsnitlig tilfØrsel af plantenærings 
stoffer med husdyrgØdning, kg/ha 
Nutrients in animal manure, supply kg/ha 

5 forsØg i klØvergræs 
5 expts. to clover grass 

Alm. staldgødning kg pr. ha 
FYM tons total-

gØdning N NH,-N P 

Efterår 34,6 200,0 39,5 90,6 
Forår ..... 33,1 200,0 42,4 76,7 

Gens. · .... 33,8 200,0 40,9 83,7 

Fl. staldgØdning 
Slurry 

Efterår .... 65,7 200,0 114,7 37,1 
Forår ..... 44,0 200,0 112,1 38,4 
Efter 1. slæt 61,4 200,0 120,7 26,3 

Gens. · .... 57,0 200,0 115,8 33,9 

7 forSØg i græs 
7 expts. to pure grass 

Alm. staldgØdning 
FYM 

Efterår .... 34,2 200,0 32,4 91,7 
Forår 33,6 200,0 38,0 84,8 

Gens. •• 0.0 33,9 200,0 35,2 88,2 

Fl. staldgØdning 
Slurry 

Efterår .... 58,6 200,0 120,2 35,7 
Forår ..... 48,9 200,0 113,7 40,9 
Efter 1. slæt 44,6 200,0 112,4 36,8 

Gens. · .... 50,7 200,0 115,4 37,8 

K 

143,3 
147,3 

145,4 

175,1 
169,4 
193,5 

179,3 

136,4 
168,9 

152,6 

156,7 
163,1 
165,1 

161,6 

Mg 

43,7 
41,7 

42,7 

22,6 
25,7 
21,9 

23,4 

42,3 
40,0 

41,2 

22,1 
23,2 
26,5 

24,0 



Det ses, at der er en betydelig forskel på 
den mængdernæssige tilførsel af henholdsvis 
alm. staldgØdning og flydende staldgØdning 
udtrykt i ton/ha. Ses der på tilfØrslen af de 
enkelte næringsstoffer, er der med flydende 
staldgØdning tilført 3 gange så meget NH3-N 
som med alm. staldgødning, medens der for 
fosfor og magnesiums vedkommende er tilført 
rundt regnet dobbelt så meget med alm. stald
gØdning som med flydende staldgØdning. 

ForsØgsresultater 

KlØvergræs 
De 6 forsØg i kløver græs er gennemfØrt ved 
Askov, RØnhave og Ødum. Resultaterne, som 
omtales i det fØlgende, omfatter kun de 5 for
søg, hvor der er høstet 4 slæt imod 3 slæt i 
det udeladte forsØg, men dette har ikke ændret 
gangen i forsØgsresultaterne. 

I tabel 3 er anført de opnåede tØrstofudbyt
ter i klØvergræsforsøgene. 

Tabellen viser udbytte og merudbytte for 
staldgØdning sammenlignet med de ikke stald-

gØdede led og ved stigende kvælstoftilfØrsel i 
kalkammonsalpeter. 

Merudbyttet for staldgØdning ved forskellige 
udbringningstider og forskellig kvælstof tilskud 
fremgår af den fØrste halvdel af tabellen. 

Tabellens første kolonne viser staldgØdnin
gens reelle virkning, idet der ikke er givet kvæl
stof ud over det med staldgØdningen tilfØrte. 

Med et par enkelte undtagelser er der op
nået et merudbytte varierende fra 5,3 til 11,2 
hkg tørstof pr. ha. Der er ingen sikre forskelle 
mellem 1 alm. staldgØdning efterår og forår, 
1 fl. staldgØdning efterår og forår, 1/2 ,fl. stald
gØdning efterår og forår samt 1/2 fl. staldgØd
ning forår + 1/2 efter 1. slæt. Derimod har 
1 fl. staldgødning efter 1. slæt givet et sikkert 
mindreudbytte på 9,3 hkg tørstof pr. ha 1/2 fl. 
staldgØdning efterår + 112 efter 1. slæt og 1/2 

fl. staldgØdning efter 1. slæt adskiller sig ikke 
sikkert udbytternæssigt fra grundgødet. 

Udslagene for staldgØdning, når der tilfØres 
kvælstof i kunstgØdning, er faldende op til 200 
kg N pr. ha, for atter at vise stigende tendens 
efter tilførsel af 300 kg N pr. ha. Det ses, at 

Tabel 3. StaldgØdning til klØvergræs, tØrstof hkg/ha, gens. 5 forsØg 
FYM and slurry for dover grass, dry matter dr/ha 

Ingen staldgØdning ................. . 
1 alm. staldg.+), nov ............... . 
1 alm. stal dg. ,forår ............. . 
1 fl. staldg. +), nov. . ............... . 
1 fl. staldg. , forår ................ . 
1 fl. staldg. , efter 1. slæt ......... . 
!6 fl. staldg. ,nov. . ............... . 
!6 fl. staldg. , forår ................ . 
!6 fl. staldg. , efter 1. slæt ......... . 
!6 fl. staldg. ,nov. +!6 efter 1. slæt .. 
!6 fl. staldg. ,forår+ Ih efter 1. slæt .. 
LSD 95 = 6,0 hkg tørstof/ha 
*) Calciumammoniumnitrat 

Virkningen af 
staldgØdning stigende N-tilfØrsel 

effeet of man ure effeet of mineral N 
N tilfØrt i kas., kg/ha (N supplied in ean.*), kg/ha 

O 100 200 300 O 100 200 300 
udbytte og merudbytte udbytte merudbytte 

yield and inereased yield yield inereased yield 

104,2 116,3 125,0 128,5 104,2 12,1 20,8 24,3 
8,5 7,1 6,5 9,8 112,7 10,7 18,8 25,6 
9,1 8,1 7,8 7,3 113,3 11,1 19,5 22,5 
9,6 7,9 5,5 9,1 113,8 10,4 16,7 23,8 

11,2 10,2 4,8 8,0 115,6 10,9 14,2 20,9 
+9,3 +4,2 +1,1 5,8 94,9 17,2 29,0 39,4 

7,5 2,4 4,6 7,1 111,7 7,0 17,9 23,9 
7,9 6,4 3,0 6,5 112,1 10,6 15,9 22,9 

+1,8 +2,3 +0,5 4,3 102,4 11,6 22,1 30,4 
5,3 5,7 4,3 7,4 109,5 12,5 19,1 26,4 
7,2 9,3 5,1 7,3 111,4 14,2 18,7 24,4 

+) FYM 
+) Slurry 
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det mindreudbytte, tilførsel af henholdsvis 1/2 

og 1 flydende staldgØdning efter 1. slæt med
fØrte, først er ophævet efter tilførsel af 200 kg 
N pr. ha. 

Resultaterne viser altså, at tilfØrsel af fly
dende staldgØdning efter 1. slæt (sidst i maj, 
fØrst i juni) har en negativ indflydelse på tør
stofudbyttet. Årsagen hertil er slkikert sammen
spil af flere faktorer. Vejrforholdene på ud
bringningstidspunktet har uden tvivl indfly
delse på resultatet, idet tørt og vaI'IIlt vejr øger 
risikoen for s'Vidningsskader, medens omvendt 
kØligt og fugtigt vejr reducerer svidningsfaren 
væsentligt. Et andet forhold, der kan tænkes 
at udØve indflydelse, er plantevækstens udvik
lingstrin. Udbringning af den flydende stald
gØdning umiddelbart efter, at afgrøden er hØ
stet, er antagelig mindre risikabelt, end hvis 
der går nogle dage mellem høst og gØdnings
tilfØrsel. Endelig vil en del af udbyttenedgan
gen, hvor der ikke gives kvælstof som supple
ment til staldgødningen, skyldes mangel på 

kvælstof i den del af vækstperioden, der ligger 
forud for 1. slæt. 

Den anden halvdel af tabel 3 viser merud
byttet for stigende kvælstoftilfØrsel i kunstgØd
ning som supplement til staldgØdningen. Med 
det udbytteniveau, det ikike kvælstofgØdede for
søgsled ligger på, 104,2 hkg tørstof pr. ha, er 
det moderate merudbytter, der er opnået for 
yderligeæ kvælstofgØdskning. 

En oversigt over merudbyttet for 1., 2. og 
3. tillæg af 100 kg N pr. ha i kalkammonsal
peter fås i tabel 4. 

Det første tillæg har givet fra 7,0 til 17,2 
bkg tørstof pr. ha og det 2. tillæg fra 3,3 til 
11,8 hkg tØrstof pr. ha, medens det 3. tillæg 
har givet et merudbytte varierende fra 2,5 _ til 
10,4 hkg tØrstof pr. ha. 

Der er bedømt kløverindhold i forsøgene; 
og hovedresultatet ses i omstående oversigt 
som gennemsnit af 4 slæt. (0-10, 10 = fuld 
bestand). 

Tabel 4. StaldgØdning til klØvergræs, tØrstof, hkg/ha, gens. af 5 forsØg 
Manure for dover grass dry matter, dt/ha 

Merudbytte for 
increased yield 

Udbytte 1. 2. 3. 

yield tillæg af 100 kg Nfha 
gift af 100 kg N/ha 

Ingen staldgØdning .................. 104,2 12,1 8,7 2,5 
1 alm. staldg. *), nov ................ 112,7 10,7 8,1 6,8 
1 alm. staldg. , forår •• 0 ••••••••••• 113,3 11,1 8,4 3,0 
1 fl. staldg.**), nov ................ 113,8 10,4 6,3 7,1 
1 fl. staldg. , forår ••••••••••• 0 •• 115,6 10,9 3,3 6,7 
1 fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 94,9 17,2 11,8 10,4 
;.2 fl. staldg. , nov ................ 111,7 7,0 10,9 6,0 
1/2 fl. staldg. , forår .............. 112,1 10,6 5,3 7,0 
;.2 fl. stal dg. , efter 1. slæt ........ 102,4 11,6 10,5 8,3 
;.2 fl. staldg. , nov.+;.2 efter 1. slæt 109,5 12,5 7,3 6,6 
;.2 fl. staldg. , forår+ Ih efter 1. slæt 111,4 14,2 4,5 5,7 

*) FYM **) Slurry 
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KlØ·verindhold efter forskellig gØdskning 
Indices of dover growth 

Ingen staldgØdning . . .................... . 
1 alm. staldg. *), nov ..................... . 
1 alm. staldg., forår ..................... . 
1 L <:taldg.*"), nov .................... . 
1 fl. staldg., forår .................... . 
1 fl. staldg., efter 1. slæt .............. . 
II: fl. staldg., nov. . .................... . 
1/2 fl. staldg., forår .................... . 
1/2 f L staIdg., efter efter 1. slæt .......... . 
1/2 fl. staldg., nov.+ll:efter 1. slæt ...... . 
1/2 fl. staldg., forår+ 1/2 efter 1. slæt ..... . 

*) FYM **) Slurry 

o N 100 N 200 N 300 N 

7,3 
7,2 
7,0 
7,0 
6,9 
5,0 
7,0 
7,0 
6,3 
6,3 
6,1 

5,2 
5,4 
5,2 
5,4 
5,1 
3,9 
5,3 
5,4 
4,8 
4,8 
4,9 

4,4 
4,5 
4,3 
4,6 
4,2 
3,3 
4,5 
4,1 
3,7 
4,0 
3,8 

3,9 
4,1 
3,8 
4,0 
4,0 
3,0 
3,8 
4,0 
3,5 
3,7 
3,8 

Af oversigten fremgår det, at stigende kvæl
stoftilfØrsel bevirker et fald i klØver,indholdet, 
hvilket svarer nøje til resultatet af tidligere gen
nemfØrte forsøg med kvælstof til klØvergræs. 
Ses der på staldgØdningens virkning på kløver
indholdet, fremgår det af tabellen, at tilfØrsel 
af fl. staldgØdning efter 1. slæt har reduceret 
klØverindholdet yderligere. 

AfgrØderne er analyseret for indhold af 
total-N, K og Mg, og resultaterne fremgår af 
de fØlgende tabeller. 

De anførte resultater er gennemsnit af 4 
slæt, idet en opgØrelse på enkeltslæt viste, at 
forholdet imellem de enkelte forsØgsled var 
det samme i alle 4 slæt, selvom der selv
fØlgelig er forskel på kvælstofindholdet i de 
enkelte slæt. Det laveste kvælstofindhold er 
fundet i 1. slæt og det hØjeste i 4. slæt. Af 
tabel 5 fremgår dels, at forskellene mellem de 
enkelte forsØgsled er små, dels at kvælstof
procenten er faldende efter tilfØrsel af 100 og 
200 N/ha for atter at stige ved tilførsel af 
300 N/ha. 

Tabel 5. StaldgØdning til kløvergræs, % N i tørstof, gens. af 5 forSØg 
Manure for dover grass, pct. N in dry matter 

N tilfØrt i kas. kg/ha 
N supplied in ean, kg/ha 

O 100 200 300 

Ingen staldgØdning .................. 2,88 2,70 2,59 2,77 
1 alm. staldg. *), nov ................ 2,91 2,71 2,71 2,81 
1 alm. staldg. , forår • o •••••••••••• 2,85 2,71 2,70 2,85 
1 fl. staldg.**), nov ................ 2,84 2,74 2,70 2,86 
1 fl. staldg. , forår .00.0 ••••••••• 2,81 2,73 2,69 2,92 
1 fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 2,76 2,71 2,74 2,86 
Ih fl. staldg. , nov ................ 2,96 2,70 2,66 2,90 
Ih fl. staldg. , forår • o •• o ••••••••• 2,85 2,67 2,75 2,94 
Ih fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 2,88 2,69 2,69 2,94 
Ih fl. staldg. , nov. + Ih efter 1. slæt 2,85 2,67 2,71 2,90 
Ih fl. staldg. , forår + Ih efter 1. slæt 2,84 2,78 2,73 2,95 

*) FYM **) Slurry 
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Tabel 6. StaldgØdning til klØvergræs, N optaget kg/ha, gens. af 5 forsØg 
Manure for dover grass, N taken up byerop, kg/ha 

Meroptagelse efter staldg. Meroptagelse v. stigende N-tilf. 
inereased uptake for manure inereased uptake for mineral N 

N tilfØrt i kas., kg/ha N tilfØrt i kas., kg/ha 
N supplied in ean., kg/ha N supplied in ean., kg/ha 
O 

Ingen staldgØdning •••••••••••••• 0.0 • 300,1 
1 alm. staldg. *), nov ................ 27,3 
1 alm. staldg. , forår .............. 22,8 
1 fl. staldg.*"), nov ................ 23,5 
1 fl. staldg. , forår .............. 25,1 
1 fl. staldg. , efter 1. slæt ........ +37,8 
Ih fl. staldg. , nov ................ 30,8 
~ fl. staldg. , forår . ... ~ ......... 19,9 
Ih fl. staldg. , efter 1. slæt ........ +5,0 
~fl. staldg. , nov. + Y2 efter 1. slæt 11,6 
Ih fl. staldg. , forår + ~ efter 1. slæt 15,8 
,,) FYM "*) Slurry 

Af tabel 6 fremgår resultaterne vedrørende 
kvælstofoptagelsen i afgrØden. 

Tabellens fØrste halvdel viser staldgØdnin
gens indflydelse på kvælstofoptagelsen udtrykt 
som kg N pr. ha meroptaget sammenlignet 
med det ikke staldgØdede, men kvælstofgØdede 
led. Det ses, at kvælstofoptagelsen i det ikke 
kvælstofgØdede forsØgsled har været 300,1 kg 
N pr. ha. Tilførsel af 200 kg N i staldgødning 
har givet en meroptagelse fra 11,6 til 27,3 kg 
N pr. ha bortset fra forsØgsleddene 1/2 og 1 f I. 
staldgØdning efter 1. slæt, hvor der har været 
en mindreoptagelse, væsentlig på grund af et 
lavere tØrstofudbytte. 

Meroptagelse af kvælstof i afgrØden med 
stigende kvælstof tilførsel i kunstgødning er vist 
i tabellens anden halvdel. Det ses, at mer
optagelsen af kvælstof ikke har været over
vældende stor. Således har 100 kg N pr. ha i 
kas. gennemsnitlig kun givet er meroptagelse 
på 15,5 kg N pr. ha, og de tilsvarende resul
tater for 200 og 300 kg N pr. ha er hen
holdsvis 34,5 og 77,2 kg N pr. ha. 
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100 200 300 O 100 200 300 
optaget meroptaget 
taken up increased uptake 

314,5 323,3 356,5 300,1 14,4 23,1 56,4 
19,7 32,6 32,4 327,4 6,8 28,5 61,5 
23,1 35,3 30,5 322,9 14,7 35,7 64,1 
25,3 28,5 37,0 323,6 16,2 28,2 69,9 
30,8 25,5 42,3 325,2 20,1 23,6 73,6 

+10,2 16,3 27,2 262,3 42,0 77,3 121,4 
6,5 22,0 36,4 330,9 +9,9 14,4 62,0 

13,4 28,9 40,8 320,0 7,9 32,2 77,3 
+ 8,4 n,7 34,2 295,1 11,0 39,9 95,6 
11,0 27,5 38,2 311,7 13,8 39,1 83,0 
34,9 31,3 43,8 315,9 33,5 38,7 84,4 

Den største virkning på kvælstofoptagelsen 
er opnået i de forsØgsled, der har fået tilfØrt 
fl. staldgØdning efter 1. slæt. 

Kaliumindholdet i afgrØden er vist i tabel 7 
som % K i tØrstof. 

Tallene er gennemsnit af 4 slæt, idet der 
ingen forskel er på de enkelte forsØgsleds ind
byrdes forhold i de enkelte slæt. Det ses, at 
kaliumindholdet efter gØdskning alene med 
staldgØdning ligger lavere end, hvor der er 
givet et kvælstoftilskud i kalkammonsalpeter. 

Der er ikke store forskelle mellem de en
kelte forsøgsleds kaliumindhold, dog er der 
en tendens til, at de forsøgsled, der fØrst er 
tilført staldgØdning efter 1. slæt, har et hØjere 
kaliumindhold. 

En beregning over kaliumoptagelsen i afgrØ
den er vist i tabel 8. Samtlige forsØgsled er 
gØdet med 200 kg K pr. ha. 

Tabellens fØrste halvdel viser staldgØdnin
gens effekt på kaliumoptagelsen. AfgrØden i 
det grundgØdede forsØgsled har optaget 315,8 
kg K pr. ha. Af tallene i samme kolonne frem-



Tabel 7. StaldgØdning til klØvergræs, % K i tØrstof, gens. af 5 forsøg 
Manure for dover grass, pct. K in dry matter 

N tilfØrt i kas., kg/ha 
N supplied in ean., kg/ha 
O 100 200 300 

Ingen staldgØdning .................. 3,03 3,11 3,16 3,16 
1 alm. staldg. *), nov ................ 3,06 3,15 3,20 3,25 
1 alm. staldg. , forår .............. 2,94 3,08 3,17 3,18 
1 fl. staldg.1'*), nov ................ 3,03 3,10 3,14 3,16 
1 fl. staldg. , forår .............. 3,11 3,19 3,20 3,26 
l fl. staldg. , efter 1. slæt . ....... 3,14 3,23 3,28 3,28 
Yz fl. staldg. , nov ................ 3,05 3,11 3,13 3,17 
1/2 fl. staldg. , forår .............. 3,04 3,18 3,28 3,31 
Ih fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 3,13 3,12 3,14 3,30 
Yz fl. staldg. , nov. + Yz efter 1. slæt 3,00 3,12 3,18 3,15 
Yz f I. staldg. , forår + Yz efter 1. slæt 3,04 3,22 3,29 3,28 
,,) FYM '''') Slurry 

Tabel 8. Staldgødning til klØvergræs, K optaget kg/ha, gens. af 5 forsøg 
Manure for dover grass, K taken up byerop, kg/ha 

Meroptagelse v. stigende N-tilf. 
inereased uptake for mineral N 

Meroptagelse efter staldg. N tilfØrt i kas., kg/ha 
inereased uptake for man ure N supplied in ean., kg/ha 

N tilfØrt i kas., kg/ha O 100 200 300 
N supplied in ean., kg/ha optaget meroptaget 
O 100 200 300 taken up inereased uptake 

Ingen staldgØdning ................ " . 315,8 361,8 395,4 405,8 315,8 46,0 79,6 90,0 
1 alm. stal dg. *), nov ................ 29,4 
l alm. staldg. , forår ••••••••••••• 0 17,4 
l fl. staldg.**), nov ................ 28,7 
1 fl. staldg. , forår • ••••••••• " •• 0 43,6 
1 fl. staldg. , efter 1. slæt ........ +18,2 
Yz fl. staldg. , nov ................ 24,9 
Yz fl. staldg. , forår .............. 25,1 
Yz fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 5,1 
Yz fl. staldg. , nov. + Yz efter 1. slæt 12,7 
Yz fl. staldg. , forår + Yz efter 1. slæt 23,3 
*) FYM **) Slurry 

går det, at meroptagelsen af kalium efter stald
gØdningstilførsel varierer fra -:- 18,2 til 43,6 
kg K pr. ha. Det ses, at den negative virkning 
af staldgØdning udbragt efter 1. slæt også ind
virker på kaliumoptagelsen. StaldgØdnings
effekten på kaliumoptagelsen er konstant eller 

26,9 25,8 43,1 345,2 43,5 76,0 103,7 
21,6 25,6 25,6 333,2 50,2 87,8 98,2 
23,5 14,8 29,3 344,5 40,8 65,7 90,6 
42,1 20,0 39,2 359,4 44,5 56,0 85,6 

O 11,3 34,3 297,6 64,2 109,1 142,5 
7,4 9,6 23,7 340,7 28,5 64,3 88,8 

28,9 24,7 41,2 340,9 49,8 79,2 106,1 
+6,4 +4,0 32,2 320,9 34,5 70,5 117,1 
18,6 16,1 22,4 328,5 51,9 83,0 99,7 
43,2 32,2 39,7 339,1 65,9 88,5 106,4 

faldende ved tilfØrsel af 100 og 200 kg N i 
kunstgØdning, for atter at stige ret markant 
ved tilførsel af 300 kg N pr. ha. 

Tabellens anden halvdel viser, at med sti
gende kvælstoftilfØrsel stiger også kaliumopta
gelsen i afgrØden, dels på grund af et større 
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tØrstofudbytte, dels som fØlge af et hØjere pro
centisk indhold af kalium i afgrøden (se tabel 
7). 

Magnesiumindholdet udviser ikke sikre for
skelle mellem de enkelte forSØgsled, selvom 
der er en ret betydelig forskel i den mængde 
magnesium, der er tilfØrt med de 2 staldgØd
ningsformer. Med 1 alm. staldgØdning er til
ført 42,7 kg Mg/ha i gens., og for 1 fl. stald
gØdning er det tilsvarende tal 23,4 kg Mg/ha. 
Det procentiske indhold i afgrØden varierede 
fra 0.16-0.19 i de enkelte forsØgsled. 

Græs 

De 8 forSØg i rent græs er gennemført ved 
Askov, Lundgård og RØnhave. De fØlgende 
tabellers resultater er kun baseret på de 7 af 
disse forSØg, idet specielle forhold for det sid
ste forSØg gør, at det behandles særskilt i be
retningen. 

I tabel 9 er anfØrt de opnåede resultater i 
hkg tørstof pr. ha. 

Tabellens fØrste halvdel viser merudbyttet 
for staldgØdning ved forskellige udbringnings
tider og s~igende kvælstoftilfØrsel i kunstgØd
ning. Betragtes første talrække i tabellen, ses 
det, at uden kvælstof tilfØrsel er udbyttet af 
rent græs meget lavt, 32,2 hkg tØrstof pr. ha. 
Der er opnået et sikkert merudbytte efter til
førsel af 1 fl. staldgØdning om efteråret, om 
foråret, efter 1. slæt, 1/2 fl. staldgØdning om 
efteråret eller foråret + 1/2 efter 1. slæt samt 
efter 1/2 f1. staldgødning om foråret. De øvrige 
led har ikke givet sikre merudbytter. Det frem
går endvidere af tabellen, at ved tilfØrsel af 
200 kg N og derover i kalkammonsalpeter har 
der ikke været sikre udslag for staldgØdningen. 

Tabellens anden halvdel viser merudbytte 
for stigende kvælstoftilførsel i kunstgØdning 
som supplement til staldgØdningen. Sammen
lignes resultaterne med de tilsvarende fra for
søgene i kløvergræs (tabel 3), bemærkes det 
straks, at der er tale om udslag af en helt 
anden stØrrelsesorden, idet 100 kg N til græs 

Tabel 9. StaldgØdning til græs, tØrstof hkg/ha, gens. af 7 forsØg 
FYM and slurry for pure grass, dry matter, dl/ha 

Virkningen af 
staldgØdning stigende N-tilfØrsel 

effeet af manure effeet af mineral N 
N tilfØrt i kas., kg/ha (N supplied in ean.*), kg/ha 

O 100 200 300 O 100 200 300 
udbytte og merudbytte udbytte merudbytte 

yield and increased yield yield increased yield 

Ingen staldgØdning .................. 32,2 67,4 93,4 104,5 32,2 35,2 61,2 72,3 
l alm. staldg. *), nov ................ 8,2 8,7 6,1 4,8 40,2 35,9 59,3 69,1 
l alm. staldg. , forår .............. 6,4 8,2 6,0 5,3 38,6 37,0 60,8 71,2 
1 fl. staldg.**), nov ................ 11,4 11,9 5,1 4,2 43,6 35,7 54,9 65,1 
1 fl. staldg. , forår .............. 20,0 13,2 7,2 4,9 52,2 28,4 48,4 57,2 
1 fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 10,2 9,4 3,8 1,7 42,4 34,4 54,8 63,8 
Ih f l. staldg. , nov ................ 6,7 10,1 4,7 6,1 38,9 38,6 59,2 71,7 
Y2 fl. staldg. , forår .. ............ 10,0 8,6 4,6 4,5 42,2 33,8 55,8 66,8 
Ih fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 2,6 5,2 1,9 1,8 34,8 37,8 60,5 71,5 
Ih fl. staldg. , nov. + ~ efter 1. slæt 15,8 14,0 6,2 6,0 48,0 33,4 51,6 62,5 
~ fl. staldg. , forår + ~ efter 1. slæt 15,6 14,0 8,1 5,4 47,8 33,6 53,7 62,1 

LSD 95 = 8,6 hkg tørstof/ha 
*) FYM **) Slurry 
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med få undtagelser har fordoblet tørstofud
byttet. Det ses endvidere, at for at opnå sam
me tØrstofudbytte i græs som efter grundgØd
ning til klØvergræs - 104,2 hkg tØrstof, skal 
der gives 300 kg N pr. ha. Udslagene for til-

førsel af 100, 200 og 300 kg N pr. ha er gen
nemgående af samme størrelsesorden i alle 
forsØgsled. 

Merudbyttet for 1., 2. og 3. tillæg af 100 kg 
N i kalkammonsalpeter fremgår af tabel 10. 

Tabel 10. StaldgØdning til græs, tØrstof, hkg/ha, gens. af 7 forsØg 
Manure for pure grass, dry matter, dt/ha 

Merudbytte for 
increased yield 

Udbytte 1. 2. 3. 
yield tillæg af 100 kg N/ha 

gift of 100 kg N/ha 

Ingen staldgØdning .................. 32,2 35,2 26,0 11,1 
1 alm. stal dg. *), nov. . .............. 40,2 35,9 23,4 9,8 
1 alm. stal dg. , forår ....... 0·· .... 38,6 36,0 24,8 10,4 
1 fl. stal dg. **), nov ................ 43,6 35,7 24,2 10,2 
1 fl. staldg. , forår .............. 52,2 28,4 20,0 8,8 
1 fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 42,4 34,4 20,4 9,0 
Ih fl. staldg. , nov ................ 38,9 38,6 20,6 12,5 
IIz fl. staldg. , forår .............. 42,2 33,8 22,0 11,0 
Ih fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 34,8 37,8 22,7 11,0 

Ih fl. staldg. , nov.+ Ih efter 1. slæt 48,0 33,4 18,2 10,9 
Ih fl. staldg. , forår+ Ih efter 1. slæt 47,8 33,6 20,1 8,4 

*) FYM **) Slurry 

Tabel Il. Staldgødning til græs, % N i tørstof, gens. af 7 forsøg 
Manure for pure grass, pct. N in dry matter 

N tilfØrt i kas., kg/ha 
N supplied in ean., kg/ha 
O 100 200 300 

Ingen staldgØdning .................. 1,83 1,71 2,00 2,38 

1 alm. staldg. *), nov ................ 1,77 1,75 2,25 2,54 

1 alm. staldg. , forår .............. 1,72 1,73 2,22 2,47 

1 fl. staldg.**), nov ................ 1,78 1,82 2,18 2,65 

1 fl. staldg. , forår .............. 1,82 1,94 2,30 2,70 

1 fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 1,87 1,89 2,28 2,55 

Ih fl. staldg. , nov ................ 1,78 1,75 2,14 2,51 
1/2 fl. staldg. , forår •• o, ••••• ••••• 

1,77 1,83 2,15 2,48 

Ih fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 1,80 1,75 2,16 2,51 

Ih fl. staldg. , nov. + Y2 efter 1. slæt 1,75 1,84 2,27 2,65 

Ih fl. staldg. , forår+ ~2 efter 1. slæt 1,68 1,89 2,27 2,54 

*) FYM **) Slurry 
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Det 1. tillæg har givet et merudbytte varie
rende fra 28,4 til 38,6 hkg tørstof pr. ha, 2. til
læg et merudbytte varierende fra 18,2 til 26,0 
hkg tØrstof og 3. tillæg fra 8,4 til 12,5 hkg tør
stof i merudbytte. 

GræsafgrØderne er analyseret for indhold 
af total-N, K og Mg, og resultaterne skal om
tales i det fØlgende afsnit. 

Resultaterne af kvælstofbestemmelserne er 
vist i tabel1l. 

De anfØrte resultater er gennemsnit af 4 slæt. 
TilfØrsel af staldgødning i forskellige mængder 
og på forskellige tidspunkter har ikke haft sær
lig stor indflydelse på kvælstofindholdet i af
grØden fra den afdeling, der ikke har fået 
ekstra kvælstof, idet kvælstofindholdet kun va
rierer fra 1,68-1,87 % N. I modsætning til 
resultaterne fra klØvergræsforsøgene stiger 
kvælstofindholdet i rent græs kraftigt med sti
gende kvælstof tilfØrsel. AfgrØdens kvælstofind
hold ved de enkelte slæt er ikke vist, men det 
kan nævnes, at det laveste og højeste kvælstof
indhold er fundet i henholdsvis 1. slæt og 4. 
slæt. Endvidere har afgrØden fra forsØgsled, 

der først fik tilført fl. staldgØdning efter 1. slæt. 
et væsentlig lavere kvælstofindhold ved 1. slæt 
end de Øvr:ige, for så til gengæld at have et 
væsel1'tligt højere indhold ved 2. slæt. 

En opgØrelse over kvælstofoptagelsen i af
grøden er vist i tabel 12. 

Staldgødningens indflydelse på kvælstofop
tageisen fremgår af tabellens fØrste halvdel. 
Kvælstotoptagelsen i det ikke kvælstofgØdede 
forsØgsled har været 58,9 kg N pr. ha. Til
førsel af 200 kg N i staldgødning har givet en 
meroptagelse var:ierende fra 7,3 til 35,9 kg N 
pr. ha og efter tilfØrsel af 100 kg N i stald
gØdning fra 3,6 til 15,7 kg N pr. ha. 

Den største staldgØdningseffekt på kvælstof
optageisen er opnået i de forsøgsled, hvor stald
gØdningen er udbragt om foråret eller efter 1. 
slæt. At efterårsudbragt staldgØdning giver en 
ringere effekt må anses for at være naturligt, 
idet der likke er nogen plantevækst af betyd
ning på dette tidspunkt til at optage det kvæl
stof, der evt. frigøres fra staldgødningen. Sti
gende kvælstoftilførsel i kunstgødning medfØ
rer også en stigende optagelse af det med stald-

Tabel 12. StaldgØdning til græs, N optaget kg/ha, gens. af 7 forSØg 
Manure for pure grass, N taken up byerop, kg/ha 

Meroptagelse v. stigende N-tilf. 
increased uptake for mineral N 

Meroptagelse efter stal dg. N tilfØrt i kas., kg/ha 
inereased uptake for manure N supplied in ean., kg/ha 

N tilfØrt i kas., kg/ha O 100 200 300 
N supplied in ean., kg/ha optaget meroptaget 
O 100 200 300 taken up inereased yield 

Ingen staldgØdning .................. 58,9 115,1 186,7 248,0 58,9 56,2 127,8 189,9 
l alm. staldg. *), nov ................ 12,2 17,9 36,8 28,6 71,1 61,9 152,4 206,3 
1 alm. staldg. , forår . ........ , .... 7,3 15,9 33,6 22,0 66,2 64,8 154,1 204,6 
1 fl. staldg.**), nov ................ 18,7 29,1 28,3 38,8 77,6 66,6 137,4 210,0 
1 fl. staldg. , forår .............. 35,9 41,4 44,9 46,8 94,8 61,7 136,8 200,8 
1 fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 20,4 30,4 34,7 21,8 79,3 66,2 142,1 191,3 
Ih fl. staldg. , forår . ............. 10,4 20,5 23,2 28,8 69,3 66,3 140,6 208,3 
Ih fl. staldg. , forår 0.0 •••••••••• • 15,7 23,8 24,4 21,9 74,6 64,3 136,5 196,1 
Ih fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 3,6 12,0 18,7 18,2 62,5 64,6 142,9 204,5 
Ih fl. staldg. , nov. + Ih efter 1. slæt 25,0 34,4 39,5 43,9 83,9 65,6 142,3 208,8 
Ih fl. staldg. , forår+ Y2 efter 1. slæt 21,6 39,1 43,7 30,3 80,5 73,7 149,9 198,6 

*) FYM **) Slurry 

250 



gØdningen tilfØrte kvælstof, som det fremgår 
af tabellen. 

Meroptagelsen af kvælstof i afgrøden med 
stigende kvælstoftilfØrsel i kunstgødning er vist 
i tabellens anden halvdel. Der er store udslag 
for kvælstof tilfØrsel, 100 kg N pr. ha har givet 
en meroptagelse varierende fra 56,2 til 73,7 kg 
N pr. ha, 200 kg N har givet fra 127,8 til 154,1 
kg N pr. ha i meroptagelse, og endelig er mer
optagelsen efter 300 kg N fra 189,9 til 210,0 
kg N pr. ha. 

Kaliumindholdet i afgrØden er vist i tabel 
13 som % K i tørstof. 

gæld at have et hØjere kaliumindhold i de 
øvrige slæt. 

En opgØrelse over kaliumoptagelsen i afgrØ
den er vist .i tabel 14. 

StaldgØdningens indflydelse på kaliumopta
geIsen fremgår af tabellens første halvdel, som 
viser meroptagelsen af kalium efter staldgød
ning ved forskelligt kvælstof tilskud i kunstgød
ning. Kaliumoptagelsen i det grundgØdede for
sØgsled udgØr 85,1 kg K pr. ha. Meroptagelsen 
af kalium efter tilførsel af staldgØdning med 
deraf følgende hØjere tørstofudbytte har vari
eret mellem 16,3 og 63,2 kg K pr. ha for 1 

Tabel 13. StaldgØdning til græs, % K i tØrstof, gens. af 7 forsØg 
Manure for pure grass, pct. K in dry matter 

N tilfØrt i kas., kg/ha 
N supplied in can., kg/ha 
O 100 200 300 

Ingen staldgØdning ................. . 2,64 2,91 3,17 3,31 
1 alm. staldg. *), nov ................ 2,68 2,87 3,18 3,24 
1 alm. staldg. , forår .............. 2,63 2,91 3,15 3,27 
1 fl. staldg.**), nov ................ 2,72 2,95 3,17 3,27 
1 fl. staldg. , forår .............. 2,84 3,01 3,20 3,26 
1 fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 2,82 2,97 3,14 3,22 
Ih fl. staldg. , nov ................ 2,69 2,94 3,26 3,29 
Ih fl. staldg. , forår .............. 2,69 2,96 3,23 3,23 
~fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 2,70 2,94 3,17 3,25 
~fl. staldg. , nov. + ~ efter 1. slæt 2,71 2,97 3,19 3,28 
~ fl. staldg. , forår + ~ efter 1. slæt 2,75 2,95 3,15 3,20 

*) FYM **) Slurry 

De anførte tal er gennemsnit af 4 slæt, og 
forskellene mellem de forskellige forsØgsleds 
kaliumindhold er ikke særlig store, men det 
må i denne forbindelse også erindres, at alle 
forsØgsled er gØdet med 200 kg K pr. ha. Med 
stigende kvælstofgØdskning stiger afgrØdens ka
liumindhold. Fra O N til 300 kg N pr. ha er 
kaliumindholdet generelt steget med 0,50 til 
0,60 %. Resultaterne fra de enkelte slæt er 
ikke medtaget i beretningen, men til oriente
ring kan det oplyses, at de forsøgsled, der 
først har fået tilført fl. staldgØdning efter 1. 
slæt, havde et noget lavere kaliumindhold end 
de øvrige forsØgsled i 1. slæt, for så til gen-

staldgØdning og mellem 8,8 og 28,6 kg K pr. 
ha for 1/2 staldgødning. Den største meropta
gelse er i begge tilfælde opnået efter forårs
udbringningen. Det ses, at staldgødningens 
andel af meroptagelsen af kalium er faldende 
ved de store kvælstofmængder. 

Af tabellens anden halvdel fremgår stigende 
kvælstofgØdsknings indflydelse på kaliumopta
geIsen i afgrØden. Med et par enkelte undta
gelser har tilfØrsel af 100 kg N til de i for
vejen staldgØdede forsØgsled forøget kalium
optagelsen til det dobbelte af den optagelse, 
der har været i de alene staldgØdede forsøgs
led. Den stigende kaliumoptagelse, som kvæl-
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Tabel 14. StaldgØdning til græs, K optaget kg/ha, gens. af 7 forsØg 
Manure for pure grass, K taken up byerop, kg/ha 

Meroptagelse v. stigende N-tilf. 
inereased uptake for mineral N 

Meroptagelse efter staldg. N tilfØrt i kas., kg/ha 
inereased uptake for man ure N supplied in ean., kg/ha 

N tilfØrt i kas., kg/ha O 100 200 300 
N supplied in ean., kg/ha optaget meroptaget 
O 100 200 300 taken up inereased yield 

Ingen staldgØdning ••••••••••• 0.0 •••• 85,1 195,8 295,8 345,6 85,1 110,7 210,7 260,5 
1 alm. staldg. *), nov ................ 22,6 22,6 20,2 8,1 107,7 110,7 208,3 246,0 

alm. staldg. , forår • •••••• 0.0 •••• 16,3 24,5 17,0 13,2 101,4 118,9 211,4 257,4 
fl. staldg.**), nov ................ 33,5 38,1 16,0 9,5 118,6 115,0 193,2 236,5 

1 fl. staldg. , forår ............. . 63,2 46,8 26,6 11,3 148,3 94,3 174,1 208,6 
fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 34,6 32,6 9,1 +4,1 119,7 108,7 185,2 221,8 

~ f I. staldg. , nov ................ 19,7 32,2 24,0 18,4 104,8 123,2 215,0 259,2 
~ fl. staldg. , forår . ....... , ..... 28,6 28,9 20,7 6,8 113,7 111,0 202,8 238,7 
~ fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 8,8 17,4 6,4 O 93,9 119,3 208,3 251,7 
1;'2 fl. staldg. , nov. + 1;'2 efter 1. slæt 44,8 46,0 22,0 17,1 129,9 111,9 187,9 232,8 
~ fl. staldg. , forår + lii efter 1. slæt 46,4 44,4 24,3 6,5 131,5 108,7 188,6 220,6 

*) FYM **) Slurry 

Tabel 15. StaldgØdning til græs, tØrstof hkg/ha, Lundgård 1969 
FYM and slurry for pure grass, dry matter dt/ha 

Ingen staldgØdning ••.••••••••.•• 0.0. 
1 alm. staldg. *), nov ................ 
1 alm. staldg. , forår .............. 
1 fl. staldg.**), nov ................ 
l fl. staldg. , forår 

'" 0.0 •• ' ••••• 

l fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 
~ fl. staldg. , nov ................ 
1;'2 fl. staldg. , forår .............. 
Ih fl. staldg. , efter 1. slæt ..... ... 
1;'2 fl. staldg. , nov. + 1;'2 efter 1. slæt 
~ fl. staldg. , forår + lii efter 1. slæt 

*) FYM **) Slurry 
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Virkningen af 
staldgØdning 

effeet of man ure 
N tilfØrt i kas., kg/ha 

O 100 200 300 
udbytte og merudbytte 

yield and increased yield 

17,7 54,6 77,4 91,5 
5,7 1,1 2,7 +6,3 

12,1 7,9 4,0 1,1 
-;.-1,3 -;.-4,3 -;.-7,1 +13,4 
28.0 19,8 8,3 7,2 
8,8 7,2 6,1 +0,1 
5,9 -;.-1,7 -;.-9,9 +12,9 

18,4 10,6 3,9 +0,9 
6.5 4,4 4,8 +4,3 
9,1 -;.-0,1 -;.-7,4 +15,6 

21,4 14,3 7,6 4,8 

stigende N-tilfØrsel 
effeet of mineral N 

(N supplied in ean.*), kg/ha 
O 100 200 300 

udbytte merudbytte 
yield increased yield 

17,7 36,9 59,7 73,8 
23,4 32,3 56,7 61,8 
29,8 32,7 51,6 62,8 
16,4 33,9 53,9 61,7 
45,7 28,7 40,0 53,0 
26,5 35,3 57,0 64,9 
23,6 29,3 43,9 54,0 
36,1 29,1 45,2 54,5 
24,2 34,8 58,0 63,0 
26,8 27,7 43,2 49,1 
39,1 29,8 45,9 57,2 



stofgØdskningen medfØær, skyldes dels et 
stærkt stigende tØrstofudbytte, dels et hØjere 
procentisk indhold af kalium i atgrØden (se 
tabel 13). 

Magnesiumindholdet viser ikke sikre for
skelle mellem de forskellige forsØgsled, selv 
om der er en ret betydelig forskel på den 
mængde magnesium, der er tilført med de to 
staldgØdningsformer. Med 1 alm. staldgØdning 
er der gennemsnitlig tilfØrt 41,2 kg Mg pr. ha 
og med 1 f l. staldgØdning 24,0 kg Mg pr. ha. 

Det procentiske indhold i afgrØden varierede 
fra 0,12 til 0,15 i de enkelte forsøgsled. 

stændigheder efter ~taldgødningsudbringningen 
har betinget dette resultat. Blandt de forhold, 
der kan tænkes at have indflydelse, er klima
forholdene. Af notater herom fra det pågæl
dende forsØg fremgår det, at vejret i november
december 1969 var fugtigt og forholdsvis 
varmt, og at der ret kort tid efter udbringnin
gen af staldgØdningen dannedes en hvid skim
melagtig belægning på parcellerne. Om foråret 
var der tydelige forskelle på plantebestanden, 
og derfor blev overvintringen bedømt. Resul
taterne er vist i tabel 16. 

Det ses, at der ikke var fuld plantebestand 

Tabel 16. StaldgØdniag til græs, Lundgård 1969 
Manure for pure grass 

Karakter for overvintring, 10 == fuld bestand 

N tilfØrt i kas., kg/ha 
N supplied in ean., kg/ha 

° 100 200 300 

Ingen staldgØdning .................. 7,0 7,0 7,0 7,0 
1 alm. staldg. t,), nov ................ 6,0 5,0 5,7 5,0 
1 alm. staldg. , forår .............. 7,0 7,0 6,7 6,7 
1 fl. staldg.*"), nov ................ 2,7 2,7 3,0 3,0 
1 fl. staldg. , forår •• 0. 0 ••••••••• 6,3 6,0 5,7 5,7 
1 fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 6,7 6,7 6,7 7,0 
Y2 fl. staldg. , nov ................ 5,3 4,3 4,0 4,3 
Y2 fl. staldg. , forår 0.0 ••••••••••• 6,3 6,3 6,7 6,7 
Y:z fl. staldg. , efter 1. slæt ........ 7,0 7,0 7,0 6,7 
Y2 fl. staldg. , nov. + Y:z efter 1. slæt 4,7 4,0 5,0 4,0 
Ih fl. staldg. , forår+ Y:z efter 1. slæt 6,3 6,7 7,0 7,0 

,,) FYM ''''') Slurry 

Som tidligere nævnt afveg resultaterne fra 
1 forSØg i græs meget fra de øvrige, hvorfor 
det ikke er medtaget i de hidtil omtalte resul
tater. 

Det drejer sig om forsøget på Lundgård i 
1969 i rent græs, og udbytteresultaterne her
fra ses i tabel 15. 

Det, der specielt skal lægges mærke til, er, 
at tilførsel af f l. staldgØdning om efteråret har 
givet et mindreudbytte sammenlignet med in
gen staldgØdningstilfØrsel, og det ses, at det 
gælder for alle kvælstofniveauer. Dette spe
cielle forhold er kun observeret i dette forSØg, 
og rejser derfor spørgsmålet om særlige om-

Tf P 18 

om foråret i nogen af forsøgsleddene, og plan
tebestanden i de forsØgsled, der har fået fly
dende staldgødning om efteråret, var yderst 
ringe. Græsset er i stor udstrækning blevet 
slået ihjel som fØlge af, at staldgØdningen har 
dannet et for tæt lag, og skimmelsvampe har 
Ødelagt afgrøden. 

Diskussion 
De foran omtalte forSØg er gennemfØrt for at 
belyse virkningen af alm. staldgØdning og fl. 
staldgØdning anvendt som overgØdskning til 
klØvergræs og rent græs. Oversigt over resul
taterne ses i tabel 17. 
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Tabel 17. StaldgØdning til klØvergræs og græs 
FYM and slurry for clover grass and pure grass 

Merudbytte for staldgødning ved forskellig N-tilfØrsel 
inereased yield for man ure at different levels af mineral N 

O 

Ingen staldgØdning ••••••••••••••• 0.0 104,2 
1 alm. staldg. *), nov ................ 8,5 
1 alm. staldg. , forår .............. 9,1 
1 fl. staldg.**), nov ................ 9,6 
1 fl. stal dg. , forår •• 0.0 ••••••••• 11,2 
1 fl. staldg. , efter 1. slæt ........ -0-9,3 
Ih fl. staldg. , nov ................ 7,5 
Ih fl. staldg. , forår .............. 7,9 
Ih fl. staldg. , efter 1. slæt ........ -0-1,8 
Ih f!. staldg. , nov. + Ih efter 1. slæt 5,3 
Ih fl. staldg. , forår + Ih efter 1. slæt 7,2 
~,) FYM **) Slurry 

Resultaterne viser, at for alm. staldgØdnings 
vedkommende er der opnået samme udbytte, 
enten den er udbragt om efteråret eller om 
foråret, medens flydende staldgØdning har gi
vet det største udbytte ved forårsudbringning. 
Den væsentligste årsag til denne forskel på de 
to staldgØdningsformer er antagelig deres ind
hold af ammoniakkvælstof. I alm. staldgØd
ning er 25-30 % af kvælstoffet til stede i form 
af ammoniakkvælstof mod ca. 60 % i flydende 
staldgødning. Dette giver mulighed for et stør
re tab ved fordampning, da staldgødningen jo 
ikke nedbringes i jorden, men henligger oven 
på jorden. TilfØrsel af flydende staldgØdning 
til kløvergræs efter 1. slæt har givet et mindre 
udbytte end ingen tilfØrsel af staldgØdning. 

Denne udbyttenedgang hænger sikkert sam
men med den kraftige indvirkning, som stald
gØdningstilfØrslen havde dels på klØverbestand 
og dels på klØverens vækst. 

De tilsvarende forhold blev ikke iagttaget i 
forsØgene med rent græs. 

I forsØgsplanen indgik tilfØrsel af 100, 200 
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klØvergræs rent græs 
clover grass pure grass 

N tilfØrt i kas., kg/ha 
N supplied in ean., kg/ha 

100 200 300 O 100 200 300 
tØrstof hkg/ha 

dry matter dt/ha 

116,3 125,0 138,5 32,2 67,4 93,4 104,5 
7,1 6,5 9,8 8,2 8,7 6,1 4,8 
8,1 7,8 7,3 6,4 8,2 6,0 5,3 
7,9 5,5 9,1 11,4 11,9 5,1 4,2 

10,2 4,8 8,0 20,0 13,2 7,2 4,9 
-0-4,2 ..;.-1,1 5,8 10,2 9,4 3,8 1,7 

2,4 4,6 7,1 6,7 10,1 4,7 6,1 
6,4 3,0 6,5 10,0 8,6 4,6 4,5 

-0-2,3 ..;.-0,5 4,3 2,6 5,2 1,9 1,8 
5,7 4,3 7,4 15,8 14,0 6,2 6,0 
9,3 5,1 7,3 15,6 14,0 8,1 5,4 

og 300 kg N pr. ha i kalkammonsalpeter som 
supplement til det med staldgØdningen tilførte 
kvælstof. Resultaterne fra kløvergræsforsøgene 
i tabel 3 viste moderate merudbytte for det 
tilfØrte kvælstof, men det bØr også erindres, 
at udbyttet efter grundgØdning med P og K 
var 104,2 hkg tØrstof pr. ha. 

Med de nuværende priser på kvælstofgØd
ning har det interesse at kende økonomien ved 
tilfØrsel af kunstgØdningskvælstof til klØver
græs og rent græs, der er gØdet med staldgØd
ning. 

Til brug herfor er de i tabel 3 og 9 anførte 
tørstofudbytter omregnet til f.e. (1 f.e. = 1,2 
kg tØrstof) og sat til en værdi af 0,50 kr. pr. 
f.e. og prisen for 1 kg N i handelsgØdning til 
3,60 kr. 

Fra denne beregnede afgrØdeværdi er fra
draget udgiften til kalkammonsalpeter, hvor
efter de i tabel 18 anførte »dækningsbidrag« 
fremkommer for de gennemførte forsøg i klø
vergræs. 



Tabel 18. »Dækningsbidrag« for klØvergræs 
Gross margin tor dover grass 

Ingen staldgØdning ••••••• 0,0 0.0 ••••• 

1 alm. staldg.*), nov . ... ............. 
1 alm. staldg., forår ................. 
1 fl. staldg.**), nov ..............•. 
1 fl. staldg., forår ••••.••••• 0.0 •••• 

1 fl. staldg., efter 1. slæt .......... 
Ih fl. staldg., nov. . ................ 
Ih fl. staldg., forår ................ -
Ih fl. staldg., efter 1. slæt .......... 
Ih fl. staldg., nov. + Ih efter 1. slæt .. 
Ih fl. staldg., forår + Ih efter 1. slæt .. 
*) FYM **) Slurry 

AfgrØdevæ:di -;- udgift 
til kas., kr. pr. ha 

value at erop-expenee 
for ean., Dkr./ha 

O 100 200 300 
N ikas. 

N in ean. 

4342 4486 4488 4274 
4696 4782 4759 4691 
4721 4823 4813 4578 
4742 4815 4718 4653 
4817 4911 4688 4608 
3954 4311 4443 4516 
4654 4586 4680 4570 
4671 4753 4613 4545 
4267 4390 4468 4453 
4563 4723 4668 4583 
4642 4873 4701 4578 

Af resultaterne fremgår det, at de fØrste 
100 kg N pr. ha i kalkammonsalpeter har væ
ret rentabelt i alle forsØgsIed, medens yderlig 
kvælstof tilfØrsel ikke har været rentabelt, idet 
det ikke har givet en stigning i afgrØdeværdien, 
når gØdningsudgiften er fratrukket. 

i klØvergræs med en god klØverbestand ikke 
har været Økonomisk basis for at give mere 
end 100 kg N pr. ha som supplement til den 
tilfØrte staldgØdning. 

I tabel 19 er de tilsvarende resultater fra 
forsØgene i rent græs vist. 

Det må således fastslås, at der i disse forSØg 

Tf P 18a 

Tabel 19. »Dækningsbidrag« for rent græs 
Gross margin for pure grass 

Ingen staldgØdning o ••••• 0.0 ••••••••• 

1 alm. staldg/'), nov . ............ .... 
1 alm. staldg., forår ................. 
1 fl. staldg.**), nov ................ 
1 fl. staldg., forår ................. 
1 fl. staldg., efter 1. slæt .......... 
Ih fl. staldg., nov. ................. 
Ih fl. staldg., forår o •••••••••••••••• 

Ih fl. staldg., efter 1. slæt o ••••••••• 

Ih fl. staldg., nov. + Ih efter 1. slæt .. 
Ih fl. staldg., forår + Ih efter 1. slæt .. 
*) FYM **) Slurry 

AfgrØdeværdi -;- udgift 
til kas., kr. pr. ha 

value af erop-expenee 
for ean., Dkr./ha 

N ikas. 
O 100 200 300 

N in ean. 

1342 2448 3172 3274 
1675 2811 3426 3474 
1608 2790 3422 3495 
1817 2944 3384 3449 
2175 2998 3472 3478 
1767 2840 3330 3345 
1621 2869 3368 3528 
1758 2807 3363 3462 
1450 2665 3251 3349 
2000 3032 3430 3524 
1992 3032 3509 3499 
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Modsat resultaterne fra klØvergræsforsøgene 
har der til rent græs været rentabilitet i anven
delse af helt op til 300 kg N pr. ha som sup
plement til den tilførte staldgØdning. 

Staldgødning kan anvendes til forskellige af
grøder, og det endelige afgrØdevalg må blandt 
andet afhænge af, hvor den bedste udnyttelse 
af dens næringsstofindhold opnås .. 

StaldgØdningens værdi kan angives på flere 
måder - for eksempel som merudbytte ved 
værdi tal m. m. En anden mulighed kunne være 
en beregning af den Økonomiske effekt af 
staldgØdningen angivet som et »merdæknings
bidrag«. 

Dette merdækningsbidrag fremkommer ved 
i de to foregående tabeller at fratrække øverste 
tal i de enkelte kolonner fra de øvrige i sam
me kolonne (for eksempel fra tabel 18 4696 
-;.- 4342 = 354). De herved fremkomne belØb 
i kr. pr. ha er værdien af 200 kg N Q staldgØd
ning tilført på de forskellige tidspunkter. 

De opnåede merdækningsbidrag i forsøgene 
i klØvergræs er anført i tabel 20. 

dens for atter at stige ved 300 kg N tilfØrt i 
kas. Det ses endvidere, at der er en negativ 
økonomisk effekt af staldgØdning tilfØrt efter 
1. slæt uden forudgående gØdskning. 

De tilsvarende resultater fra forsøgene i rent 
græs ses i tabel 21. 

StaldgØdningens merdækningsbidrag varierer 
fra 108 kr. til 833 kr., når der er alene er an
vendt staldgØdning, og de viser i samtlige for
sØgsled en klart faldende tendens jo mere kvæl
stof, der tilføres ved siden af staldgødningen. 

En sammenligning af merdækningsbidraget 
for staldgØdning anvendt til klØvergræs og rent 
græs uden samtidig tilfØrsel af anden form for 
kvælstof viser, at der gennemgående er opnået 
et lidt større merdækningsbidrag ved anven
delse til rent græs. 

ForsØgene har bekræftet den kendsgerning, 
at stigende kvælstofgØdskning til klØvergræs 
må betales med en kraftig reduktion af klØver
bestanden. 

Af tabel 5 fremgår det, at kvælstofindholdet 
i klØ'vcrgræs ikke påvirkes af stigende kvæl-

Tabel 20. »Merdækningsbidrag« Økonomisk effekt af staldgØdning til klØvergræs, kr. pr. ha 
Additional gross margin for animal manure, dover grass, Dkr./ha 

o 100 200 300 
N i kas. 

N in ean. 

1 alm. staldg'<'), nov. ................ 354 296 271 417 
1 alm. staldg., forår ................. 379 337 325 304 
1 fl. staldg."*), nov ................ 400 329 230 379 
1 f I. staldg., forår ................ . 475 425 200 334 
1 f I. staldg., efter 1. slæt .......... -;.-388 -;.-175 -;.-45 242 
V2 fl. staldg., nov. ................. 312 100 192 296 
V2 f I. staldg., forår ............... - . 329 267 125 271 
Ih fl. staldg., efter 1. slæt ••••••• 0.0 -;.-75 -;.-96 -;.-20 179 
V2 fl. staldg., nov.+~ efter 1. slæt .. 221 237 180 309 
Y2 fl. staldg., forår + V2 efter 1. slæt .. 300 387 213 304 
,,) FYM **) Slurry 

Det ses, at den Økonomiske effekt af stald
gØdningen varierer fra -;.- 388 kr. til 475 kr., 
når der ikke er tilført anden form for kvælstof 
samtidig. 

stof tilfØrsel, medens stigende kvælstoftilfØrsel 
til rent græs har medfØrt et markant stigende 
kvælstofindhold, jævnfØr tabel 11. 

Kaliumindholdet i afgrØden viste sig at være 
hØjest i kløvergræs ved de to laveste kvælstof
mængder, medens der .ingen sikre forskelle er 
på indholdet i kløvergræs og rent græs ved de 

Ved tilførsel af kvælstof i kunstgØdning ved 
siden af staldgØdningen viser den Økonomiske 
effekt af staldgØdningen fØrst en faldende ten-
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Tabel 21. »Merdækningsbidrag« = Økonomisk effekt af staldgØdning til rent græs, kr. pr. ha 
Additional gross margin for animal manure, pure grass, Dkr.jha 

o 100 200 300 
N ikas. 

N in can. 

alm. staldg.*), nov . •••••.••••••• 0'0 333 363 254 200 
1 alm. staldg., forår ................. 266 342 250 221 
1 fl. staldg.'~*), nov ................ 475 496 212 175 
1 fl. staldg., forår ................. 833 550 300 204 
1 fl. staldg., efter 1. slæt o •• o •••••• 425 392 58 71 
1/2 fl. staldg., nov. ••..•.....••••• o. 279 421 196 254 
1/2 fl. staldg., forår . ............... . 416 359 191 188 
Ih fl. staldg., efter 1. slæt •••••• 0.0. 108 217 79 75 
1/2 fl. staldg., nov. + l/z efter 1. slæt .. 658 584 258 250 
1/2 fl. staldg., forår + 1/2 efter 1. slæt .. 650 584 337 225 

,,) FYM ''*) Slurry 

største kvælstofmængder. KløvergræsafgrØden 
har haft det hØjeste magnesiumindhold. 

Både for klØvergræs og rent græs gælder det, 
at der ikke er større forskelle mellem de en
kelte forsØgsleds procentiske indhold af hen
holdsvis kvælstof, kalium og magnesium. 

Konklusion 
Virkningen af staldgØdning til .klØvergræs og 
rent græs er ret ringe i forhold til, hvad der 
kan opnås til andre afgrØder. Dersom stald
gØdning af forskellige grunde skal anvendes til 
klØvergræs eller rent græs, kan fØlgende an
fØres på grundlag af forsØgenes resultater: 

Til klØvergræs kan almindelig og flydende 
staldgØdning tilføres om efteråret (november) 
og om foråret (marts-april) uden uheldige virk
ninger på tØrstofudbytte og plantevækst, me
dens udbringning efter 1. slæt har medfØrt ud
byttenedgang og reduktion af kløverbestanden. 

Til rent græs kan alle de omtalte udbring
ningstider benyttes, dog bør det bemærkes, at 
der i enkelte tilfælde kan være en risiko for
bundet med efterårsudbringning. 

Virkningen af almindelig staldgØdning har 
været ens, enten den er tilfØrt om efteråret 
eller foråret, medens flydende staldgØdning gi
ver den bedste virkning ved forårsudbringning. 

18a * 

De opnåede resultater har vist, at til en god 
klØvergræsmark har kvælstofgØdskning som 
supplement til den tilfØrte staldgØdning ikke 
været absolut nØdvendig for at opnå et til
fredsstillende udbytte. Til rent græs derimod 
har der ikke kunnet sikres tilfredsstillende ud
bytte uden samtidig tilførsel af kvælstof j kalk
ammonsal peter. 

Disse forhold gælder kun, når hele staldgØd
ningsmængden gives om efteråret eller foråret. 
Såfremt det er nØdvendigt at tilføre staldgød
ningen ad flere gange i lØbet af vækstperioden, 
bØr den fortrinsvis anvendes til rene græsmar
ker. 
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