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Efterårs-, vinter- og forårsnedfældning af flydende ammoniak 
uden og med N-Serve 

Autumn, winter and spring application of anhydrous ammonia and N-Serve 

H.T. Fogh 

Ved statens forsØgsstationer Askov og Lundgård er der i årene 1972-75 gennemfØrt markfor
søg med efterårs-, vinter- og forårsnedfældning af flydende ammoniak til byg. 100 kg N/ha i 
flydende ammoniak uden N-Serve nedfældet ca. 1. oktober medførte kun 0-3 hkg kærne pr. 
ha i merudbytte. Senere nedfældning af samme mængde N i flydende ammoniak gav stØrre 
merudbytte, og de stØrste merudbytter (18-27 hkg kærne pr. ha) blev i alle forsøg opnået ef
ter forårsnedfældning kort tid før såning. 

Iblanding af N-Serve i flydende ammoniak nedfældet ca. 1. oktober medfØrte en væsentlig 
forØgelse af merudbyttet til 10-15 hkg kærne pr. ha. Denne forbedring af ammoniakkens virk
ning som følge af N-Serve var dog aftagende, jo senere nedfældningen blev foretaget, og ved 
nedfældning om foråret blev der opnået samme merudbytte af flydende ammoniak såvel med 
som uden iblanding af N-Serve. 

ForsØgsresultaterne animerer således ikke til efterårs- eller vinterudbringning af flydende am
moniak, idet N-Serve ikke har kunnet bringe virkningen af flydende ammoniak udbragt efter
år eller vinter på hØjde med virkningen af flydende ammoniak udbragt om foråret umiddelbart 
fØr afgrØdens såning. 
NØgleord: Flydende ammoniak, nedfældningstider, N-Serve. 

Summary 
Field experiments with autumn, winter and spring applied anhydrous ammonia containing O, ~, 
l or 2 kg of N-Serve per 100 kg of N were carried out at the state experimental stations Askov 
and Lundgård in the years 1972-75. When the anhydrous ammonia in amounts of 100 kg of N 
per ha was autumn applied and barley was sown 5-6 months later, the yield increase was omy 
0-3 hkg of grain per ha, where no N-Serve had been added, and 10-15 hkg of grain per ha 
where ~-2 kg of N-Serve per 100 kg of N had been added. 

When anhydrous ammonia was applied in the normal way just before sowing of barley in 
the spring, the yield increase was 18-27 hkg of grain per ha where no N-Serve had been added, 
and the same or lower, where N-Serve had been added. 
Key words: Anhydrous ammonia, application seasons, N-Serve. 
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Indledning 
I de seneste år har forbruget af N i flydende 
ammoniak udgjort mellem en trediedel og 
halvdelen af Danmarks totale forbrug af N i 
handelsgØdning. Da nedfældning af flydende 
ammoniak helst skal ske inden eller kort tid 
efter afgrØdernes såning om foråret, er ud
bringningsperioden for flydende ammoniak 
kort og kortere end udbringningsperioden for 
de faste N-holdige handelsgødninger, som 
uden væsentlig ulempe kan udbringes også ef
ter afgrØdernes fremspiring. 

Adskillige forsØg er gennemfØrt for at un
dersØge, om det ved ef ter års- eller vinterned
fældning af flydende ammoniak er muligt at 
opnå tilsvarende virkning som efter en forårs
nedfældning, og dermed om det er muligt at 
forlænge nedfældningsperioden. De opnåede 
resultater viser nogen variation, idet tilfreds
stillende resultater af efterårs- eller vinterned
fældning er opnået i en del forsØg især på 
Øerne (lerjord og relativt små nedbØrsmæng
der), mens mindre tilfredsstillende resultater 
er opnået især i Jylland (lettere jord og rela
tivt store nedbØrsmængder). 

Disse forSØgsresultater tyder altså på, at ef
terårs- eller vinterudbragt flydende ammoniak 
delvis går tabt fra den efterfØlgende afgrØdes 
rodzone. Et sådant tab formodes i det væsent
lige at ske ved udvaskning af nitrat, som ved 
nitrifikation er dannet af den tilfØrte ammo
niak. 

Adskillige forskere har vist, at en del kemi
ske forbindelser er i stand til at hæmme de 
mikroorganismer i jorden, der omdanner am
monium til nitrat (Goring 1962 og 1962 a, 
Sommer 1970). 

Sommer (1970) har vist, at af disse forbindel
ser synes 2-chloro-6-(trichloromethyl)-pyridine 
(N-Serve) at være blandt de mest virksomme. 
N-Serve er ifølge Goring (1962) specifik over
for slægten Nitrosomonas, der omdanner NH4+ 

til N02-, mens Nitrobacter, der omdanner 
NO.- til N03 -, og andre mikroorganismer i 
jorden er upåvirkede af N-Serve. Anvendelsen 
af N-Serve bevirker derfor ikke ophobning af 
N02 - i jorden, men udelukkende at NH4+ for-
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bliver som NH4 + i længere tid, end når der 
ikke er anvendt N-Serve. 

Under markforhold er det i USA bekræftet, 
at N -Serve anvendt sammen med flydende am
moniak besidder den nævnte egenskab (Turner 
m. Il. 1962, Swezey og Turner 1962, Hughes 
og Welsh 1970). Den nØdvendige N-Serve var 
0,5-2,0 % af anvendt N-mængde. 

I Danmark er gennemfØrt lysimeterforsØg 
med efterårsudbringning af ammoniak med og 
uden N-Serve til byg. Disse forSØg gav i 2 ud 
af 3 år det stØrste udbytte af byg, når der var 
anvendt N-Serve (Kofoed m. fl. 1967). Enkelte 
markforsøg med flydende ammoniak og N
Serve er gennemfØrt af Jacobsen og Bentholm 
(1975). AfgrØden var græs, og der var ingen 
positiv virkning af N-Serve i forbindelse med 
efterårsnedfældning af flydende ammoniak. 

På grundlag af den foreliggende viden om 
N-Serve og virkningen af dette stof samt fore
liggende viden om flydende ammoniak som 
omtalt i det foregående er det nærliggende at 
opstille følgende hypotese: Ved nedfældning af 
flydende ammoniak i lØbet af efterårs eller 
vinterperioden kan man ved iblanding af N
Serve opnå en formindsket N-nedvaskning og 
dermed en forbedret N-virkning i det fØlgende 
års afgrØde, og der kan muligvis opnås samme 
virkning som efter forårsnedfældning. Det må 
forventes, at der er sammenhæng mellem den 
fØlgende afgrØdes udbytte og såvel nedfæld
ningstidspunkt som mængden af N-Serve. 

For at bekræfte eller afkræfte denne hypo
tese blev der i årene 1972-75 gennemfØrt 
markforSØg ved statens forsøgsstationer Askov 
og Lundgård. GennemfØrelsen af disse forSØg 
samt de opnåede resultater er beskrevet i det 
fØlgende. 

Metodik 
I 1972-73 blev forsØgene gennemført efter fØl
gende plan: 

1. Uden kvælstof tilførsel 
2. 100 N i NH3 ca. 1. oktober 
3. 100 N i NHa ca. 15. november 
4. 50 N i NHa forår 
5. 100 N i NHa forår 



Forsøgsleddene 2-5 blev kombineret med 

a. Uden N-Serve 
b. 1 kg N-Serve pr. 100 kg N 

I 1973-74 og 1974-75 blev forsøgene gen
nemfØrt efter følgende plan: 

l. Uden kvælstof tilførsel 
2. 100 N NH3 ca. 1. oktober 
3. IOD N i NH3 ca. 1. december 
4. 100 N i NH3 ca. 1. februar 
5. 100 N i NH3 forår 
6. 50 N i NH3 forår 

Forsøgsleddene 2-6 blev kombineret med 

a. Uden N-Serve 
b. 1/2 kg N-Serve pr. 100 kg N 
c. 1 kg N-Serve pr. 100 kg N 
d. 2 kg N -Serve pr. 100 kg N 

ForSØgene er i alle år gennemfØrt på lerjord 
ved Askov forsØgsstation og på sandjord ved 
Lundgård forsØgsstation. Forsøgsarealernes 
tekstur er vist i tabel 1. 

ForSØgsarealerne blev vinterplØjet, harvet og 
i enkelte tilfælde tromlet umiddelbart fØr fØrste 
ammoniaknedfældning. Arllmoniakken blev 
nedfældet i 10-12 cm dybde med 2,43 m bred 
alm. ammoniaknedfælder (Marsk Stig). Parcel
størrelsen var 2,5 mX 10-12 m brutto og 1,5 m 
X9-10 m netto, og der var 2-4 fællesparceller. 

Den anvendte N-Serve blev stillet til rådig
hed af Dow Chemical A/S i form af N -Serve 
24, der er en oplØsning af N-Serve i Xylene 
indeholdende 240 g aktivt stof pr. liter. 

N-Serve 24 kan blandes med flydende am
moniak, og da det må formodes, at man der-

ved opnår det bedst mulige resultat med hen
syn til at få ammoniak og N-Serve placeret i 
samme jordvolumen, er denne fremgangsmåde 
anvendt i forSØgene. Den anvendte doserings
metode for flydende ammoniak er beskrevet af 
Fogh (1971). 

FØlgende oversigt viser datoer for nedfæld
ning af ammoniak. 

ForsØgsled Treatments 
2 3 4 5 6 

Nedfældningsdatoer 
Dales for NH.7 application 

Askov 
1972-73 28/9 15/11 15/3 15/3 
1973-74 3/10 21/1 12/3 12/3 
1974-75 2/10 3/12 12/2 24/3 24/3 

Lundgård 
1972-73 12/10 15/11 15/3 15/3 
1973-74 12/10 3/12 21/1 12/3 12/3 
1974-75 4/10 3/12 10/2 24/3 24/3 

De ammoniakfordelere, der anvendes i prak
sis, fordeler ikke under alle forhold ammoni
akken tilfredsstillende ensartet mellem ned
fælderskærene, når det drejer sig om nedfæld
ning i forsøg. Der er derfor i samarbejde med 
maskinfabriken Agrodan, Brabrand, fremstillet 
en fordeler, der ved opsamling i vand af am
moniak fra de enkelte skær har vist sig at være 
betydelig bedre end de i tidligere forsøg an
vendte. Fig. 1 viser skematisk fordelerens ud
førelse. 

Virkningen af N-Serve blev udelukkende 
målt ad indirekte vej ved bestemmelse af kær
neudbytte af byg og indhold af total-N i kær
netØrstof. 

Tabel 1. PlØjelagets (0-20 cm) tekstur angivet i vægtprocent 
Texture af the top soil as percent of weight 

Ler Silt 
0,02-

< 0,002 mm 0,002 mm 

Askov .................. 10-12 11-12 
Lundgård ................ 2 4 

37 * 

Finsand 
0,2-0,02 

mm 

37-43 
26 

Grovsand 
2,0-0,2 

mm 
36-38 

66 

Humus 

2-3 
2 

543 



ISem 

Ammoniakindløb 
Ammonia inlet 

Rotor der drives af 
ammoniakstrømmen 
Rotor driven by the 
ammoniaflow 

Udløb for ammoniak" 
til nedfælderskær 
Outlet for ammonia to 
injection tine 

m-:~,.,.-- Slangestuds 
Hose connector 

Fig. 1. Skematisk tegning af fordeler til ensartet fordeling af ammoniak til de enkelte nedfælderskær, 
t. v lodret snit og t. h. vandret snit. 
Equipment for equal distribution of ammonia to the injection tines. To tlle left a verlical cross sectioll 
and Io the right a horizontal cross section. 

Resultater 
Kærneudbyttet og udbyttet af total-N i kærne 
er for 1973 vist i tabel 2 og for 1974 og 1975 
er beregnet gennemsnitsresultater, som fremgår 
af tabel 3. ForsØget ved Lundgård 1975 er ikke 
medregnet, idet der på grund af tørke i 1975 
blev høstet meget små udbytter i dette forsØg 
uden udslag for tilførsel af kvælstof om for
året udover 50 kg pr. ha. 

Det ses af tabel 2 og 3, at nedfældning af 
100 N i flydende ammoniak uden N-Serve ca. 
1/10 har givet samme eller kun lidt stØrre 
udbytte, end når der ikke er tilført N. Senere 
nedfældning har medfØrt større udbytte, og 
det største kærneudbytte er i alle forsøg høstet 
efter forårsnedfældningen, der er foretaget kort 
tid fØr såning. 

Tabel 2. Udbytte af kærne og total-N i kærne 1973 
Yield of grain and total-N in grain 1973 

Askov Lundgård 
-7- N-Serve + N-Serve*) -7- N-Serve + N-Sel'Ye*) 

Kærne, hkg pr. ha 
1. ON ......................... 19,3 12,7 
2. 100 N ca. 1/10 . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 31,7 12,7 27,8 
3. 100 N ca. 15/11 ................ 35,2 40,4 21,7 25,9 
4. 50 N forår (spring) ........ 36,2 34,5 28,5 27,9 
5. 100 N forår (spring) ............ 46,1 46,2 38,7 35,3 

Tolal-N i kærne, kg pr. ha 
l. ON • o ••••••••• ............. . 25,9 16,5 
2. 100 N ca. 1/10 . ........ 27,7 41,5 16,5 38,3 
3. 100 N ca. 15/11 ................ 51,5 56,3 29,1 35,0 
4. 50 N forår (spring) o ••••••••••• 44,0 42,8 33,7 34,4 
5. 100 N forår (spring) ............ 63,1 66,8 49,0 55,5 
*) 1 kg N-Serve pr. 100 kg N 
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Tabel 3. Udbytte af kærne og total~N i ~kærne 
Gennemsnit for Askov 1974 og 1975 og Lllndgård 1974 

Yield of grain and (otal-N in f.?rain. Average Askov 1974-75 and Lundgård 1974 

o 1;2 2 
kg N-Serve pr. 100 kg N 

Kærne, hkg pr. ha 

1. o N ...................... . 18,1 
2. 100 N ca. 1/10 ..... ~ ..... . 20,3 27,9 27,8 30,2 

3. 100 N ca. 1/12*) ........ . 29,0 31,1 30,9 32,6 

4. 100 N ca. 1/2 ..... . 33,6 34,1 35,1 33,7 
5. 100 N forår (spring) .......... . 35,6 36,1 34,9 36,0 

6. 50' N forår (spring) ............ . 29,4 28,6 29,6 28,8 

Total-N i kærne, kg pr. ha 
1. ON 25,0 
2. 100 N ca. 1/10 ................. . 27,8 40,2 39,9 44,2 
3. 100 N ca. 1/12"') ............... . 43,0 47,4 47,4 52,4 

4. 100 N ca. 1/2 ............... . 52,7 54,5 56,9 55,7 

5. 100 N forår (spring) ............ . 54,9 58,0 55,4 55,8 
6. 50 N forår (sprinf.?) ............ . 41,8 40,3 40,8 41,8 

"') Heri indgår beregnede udbyttetal for Askov 1974, idet det ikke var muligt at foretage 
nedfældning af ammoniak ved Askov i december 1973 

N -Serve har ved anvendelse ca. 1/10 med
fØrt en væsentlig forØgelse af kærneudbyttet. 
Virkningen af N-Serve har været aftagende, 
jo senere nedfældningen er udført, og efter 
forårsnedfældning er der opnået lige så store 
udbytter uden N-Serve som med N-Serve. I ta
bel 2 er resultaterne af de to forsøg med hØst 
i 1973 vist hver for sig, idet der i forsØget ved 
Lundgård dette år var tydelig skadevirkning 
af N-Serve nedfældet i november og om for
året. Skadevirkningen bestod i svagere vækst 
og kraftige magnesium- og kaliummangel
symptomer på planterne (se fig. 2). Som følge 
deraf opnåedes efter forårsudbringningen et 
lavere kærneudbytte, når der var anvendt N
Serve, end når der ikke var anvendt N-Serve. 

Diskussion og konklusion 
De gennemfØrte forSØg har vist, at det i for
bindelse med nedfældning af flydende ammo
niak efterår og vinter er muligt at opnå en 
bedre virkning, såfremt der blandes N-Serve i 
ammoniakken. Men det har tilsyneladende ikke 
ved denne fremgangsmåde været muligt at 

undgå N-tab fra den nedfældede ammoniak 
fuldstændig, idet udbyttet efter tidlig nedfæld
ning ikke har været på hØjde med udbyttet 
efter normal forårsnedfældning. Desuden har 
der på let sandjord i et enkelt tilfælde været 
direkte skadevirkning af N-Serve, sandsynlig
vis fordi planterne har optaget en større del af 
kvælstoffet i form af NH4 +, hvorved optagelsen 
af Mg++ og K + er hæmmet og blevet utilstræk
kelig til optimal vækst. En sådan virkning på 
planternes ionbalanee kunne måske undgås ved 
gØdskningsmæssige forholdsregler. 

I alle tre forsøgsår har vinteren været rela
tivt mild uden væsentlige frostperioder. Det 
kan ikke udelukkes, at N-Serve kan have en 
bedre effekt i år med lavere temperatur om 
vinteren. Men uanset dette bØr der stilles den 
betingelse for efterårs- eller vinterudbringning 
af flydende ammoniak, at der i langt de fleste 
tilfælde kan forventes en tilsvarende effekt som 
efter en normal forårsudbringning. De opnåede 
resultater tyder ikke på, at en sådan effekt vil 
forekomme tilstrækkelig hyppigt under danske 
klimaforhold - heller ikke ved anvendelse af 
N-Serve. 
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Figur 2. Bygplanter gØdet med 100 N i flydende ammoniak 15. marts, t. h. uden tilsætning af N-Serve 
(kraftige og sunde planter), t. v. med tilsætning af 1 kg N-Serve (mindre kraftige planter med kloroti
ske og nekrotiske partier på bladene). Lundgård 1973. 
Barley plants fertilized with anhydrou.\' ammonia in IILe spring. To the riRht without addition of N-Serve. 
To the left with addition of N-Serve (potass/um alld magnesium deficiency). Sandy soil at Lundgård 
1973. 
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