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Resumé 
I årene 1971 til 1978 blev der gennemført forsøg med udbringning af mejerispildevand på sandjord ved 
Statens Forsøgsstation, St. Jyndevad. Målet var at undersøge mejerispildevandets vandings og gød-
ningseffekt, specielt kvælstofeffekten. 

Mejerispildevandet blev udbragt jævnt fordelt over året. 11971 til 1973 i mængder fra 120 mm til 360 
mm pr. år, med 20 mm pr. gang. Fra 1974 til 1977 blev der givet fra 180 mm til 540 mm pr. år med 30 mm 
pr. gang. 

Virkningen blev målt i kløvergræs, græs, rug, havre, bederoer og kålroer. 
Sammenlignet med grundgødet uden vanding, gav tilførsel af 360 mm mejerispildevand en gennem-

snitlig udbyttestigning i alle afgrøder og år på 64 pet. For kornafgrøder var udbyttestigningen 75, græs 
og kløvergræs 67 og rodfrugter 46 pet. 

Effekten af kvælstof i mejerispildevand var ca. 60 pet. af værdien af kvælstof i kunstgødning. 

Nøgleord: Mejerispildevand, landbrugsafgrøder, sandjord. 

Summary 
Over an eight year period from 1971 to 1978 a series of experiments were carried out, supplying dairy 
waste water (DWW) to sandy soil at the State Experimental Station at Jyndevad, Denmark. 

The purpose of these experiments was to examine the effect of DWW on different agricultural crops. 
DWW was regularly applied during the year, except in periods of constant frost. From 1971 to 1973, 

amounts of 120 to 360 mm, were supplied per year, in quantities of 20 mm. From 1974 to 1977 the 
amounts ranged from 180 to 540 mm a year, 30 mm at a time. The effect was measured in clovergrass, 
pure grass, rye, oats, fodder beet and swede. 

Compared with non-irrigated, non-nitrogen-fertilized plots, 360 mm of DWW gave, on an average of 
all crops, a yield increase of 64 per cent. For cereals, it was 75 per cent, for grass and clovergrass 67 per 
cent, and for root crops 46 per cent. 

However, the effect of nitrogen in DWW was less than the effect in commercial fertilizer, on average 
about 60 per cent. 

Key words: Dairy waste water, agricultural crops, sandy soil. 
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Indledning 
De skærpede miljømæssige krav har givet mange 
mejerier problemer med bortskaffelse af spilde-
vand. Økonomiske og beliggenhed smæ s sige hen-
syn har bevirket, at mange mejerier har valgt 
udsprøjtning på landbrugsarealer frem for tilslut-
ning til kommunale rensningsanlæg. 

I 1980 blev 15-20 pet. af mejerispildevandet i 
Danmark udsprøjtet på landbrugsarealer (Finn 
Jensen, Statens Forsøgsmejeri, personlig med-
delelse). For at belyse virkningen af mejerispil-
devand til landbrugsafgrøder, blev der i årene 
1971-1978 gennemført forsøg på sandjord ved 
Jyndevad forsøgsstation. Forsøgene blev gen-
nemført i samarbejde med Broderup Andelsmeje-
ri, der har smørproduktion samt en mindre kon-
summælksproduktion. De første resultater er 
omtalt i Meddelelse nr. 1148 fra Statens Plante-
avlsforsøg. 

Statens Forsøgsmejeri har i årene 1945-1948 
gennemført udsprøjtningsforsøg på kløvergræs 
CRønkilde Paulsen et al., 1953), hvor der blev 
anvendt 300 mm pr. år og ca. 20 mm pr. gang. 

I forsøgene ved Jyndevad blev spildevandet 
anvendt til forskellige afgrøder. Forsøgene blev 
anlagt som fastliggende markforsøg, så der var 
mulighed for at følge spildevandets indflydelse på 
tallene fra jordbundsanalyserne. Denne forsøgs-

metodik gjorde det også muligt at konstatere en 
eventuel skadevirkning på afgrøder ved udsprøjt-
ning på samme areal hvert år. 

Mejerispildevand 
Mejerispildevand består af mælkerester, rester af 
mejeriprodukter og rengøringsmidler, samt det i 
drifttiden anvendte kølevand. Kølevandsiblan-
ding i spildevand vil øge udbringningsomkostnin-
gerae, og risikoen for kvælstofudvaskning uden 
for vækstsæsonen stiger, hvorfor denne blanding 
bør undgås. Som rengøringsmidler har på Brode-
rup Andelsmejeri været anvendt opløsninger af 
natriumhydroxyd og salpetersyre. 

I prøver udtaget ved afhentning, er der foreta-
get de analyser, som er vist i tabel 1. Analyser for 
pH, tørstof, aske, Bis (biokemisk iltforbrug i 5 
døgn) og KIF (iltforbrug med kaliumpermanga-
nat), er udført ved Jyndevad. De øvrige analyser 
er gennemført ved Centralanalytisk Laboratori-
um i Vejle. 

Tallene er gennemsnit af samtlige analyser pr. 
år. For at give et indtryk af variationerne inden 
for året, er i parentes anført variationskoefficient. 
Da mg pr. liter svarer til kg pr. ha ved vanding 
med 100 mm, fremgår det af tallene, at det er ret 
moderate næringsstofmængder, der tilføres med 
spildevandet. 

Tabel 1. Analyser af mejerispildevand 1970-77 og husspildevand 1979 
Analyses of dairy waste water 1970-77 and household waste water 1979 

1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 

Oste-
mejeri 
1970 

Huss] 
deva 

197 

pH . 7,6 (16) 7,3 (18) 8,4 (18) 7,9 (13) 8,1 (17) 8,2 (15) 7,5 (13) 6,8 7,0-' 
Tørstof, dry matter g/l 1,14 (32) 0,97 (28) 0,87 (26) 0,67 (22) 0,85 (31) 0,78 (39) 0,56 (46) 1,0 0,6: 
Aske, ash g/l . 0,56 (30) 0,43 (28) 0,41 (20) 0,32 (28) 0,36 (42) 0,32 (56) 0,21 (67) - -

Bis, BODs mg ilt/l* . 608 (42) 535 (50) 370 (50) 254 (47) 369 (65) 367 (77) 399 (60) 160 30( 
KIF, mg ilt/l** 283 (31) 224 (43) 207 (37) 116 (51) 131 (61) 139 (62) 157 (48) - 20( 
Total N mg/l . 35,7 (47) 31,5 (44) 24,0 (55) 20,7 (53) 34,9 (52) 29,5 (86) 45,4 (70) 83 71 
NCb-N mg/l 6,90 (131) 4,86 (113) 3,05 (209) 3,60 (148) 11,85 (120) 6,91 (217) 20,82 (123) - -

NH4-N mg/l . 6,53 (81) 6,27 (89) 7,19 (57) 5,89 (72) 4,70 (67) 5,01 (79) 3,40 (84) - ca. 7 
P mg/l . 14,13 (71) 9,31 (37) 9,15 (40) 5,35 (34) 6,76 (49) 9,38 (49) 9,56 (44) 18 2' 
K mg/l 25,66 (51) 25,37 (42) 25,00 (41) 25,43 (47) 17,80 (40) 21,80 (40) 25,18 (32) 22 5-3 
Mg mg/l , 3,80 (30) 3,83 (23) 3,38 (30) 2,94 (18) 2,80 (17) 3,36 (19) 3,53 (20) 5 10—* 

* 5 døgns biokemisk iltforbrug. 
** iltforbrug med kaliumpermanganat. 
Tallene i ( ) = variationskoefficient. 
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Det lave næringsstofindhold, og den store va-
riation i indholdet skyldes varierende mængder 
kølevand i spildevandet. Forholdet mellem de 3 
hovednæringsstoffer N , P og K i spildevandet, 
var 100-29-75. Forholdet mellem de samme næ-
ringsstoffer, beregnet på det gennemsnitlige gød-
ningsforbrug i 1978, var 100-16-39. 

Af total kvælstof er 27 pet. NCb-N, 18 pet. 
NH4-N og resten - 55 pet. - er andre kvælstoffor-
bindelser hovedsagelig proteinstoffer. 

Ved skiftevis anvendelse af rengøringsmidler-
ne natriumhydroxyd og salpetersyre, opstår der i 
drifttiden store svingninger i spildevandets pH. 
Et eksempel er vist i tabel 2. 

Tabel 2. Variation i mejerispildevandets pH 
Variation in pH on dairy waste water 

18 december 1973 
kl. pH kl. pH 

0600 7,2 l i 0 0 11,8 
O 7 0 0 7,2 12oo 7,0 
0800 9,8 1 3 0 0 12,2 
O900 8,1 1400 2,4 
1000 9,8 

Det ses, at spildevandets pH i løbet af en enkelt 
time har varieret fra 2,4 til 12,2. 

Metodik 
På mejeriet blev spildevandet oppumpet fra sam-
lebrønd ved hjælp af en el-pumpe, med en ydelse 
på 8-10 liter pr. minut. 

Opsamling skete i en ca. 4 m3 beholder. Op-
pumpningen blev foretaget i hele drifttiden fra kl. 
06 til kl. 14. Med en større el-pumpe blev vandet 
derefter recirkuleret og pumpet til afhentnings-
tønde. Ved forsøgsarealet overførtes spildevan-
det til en 2.000 liter beholder, og blev derfra pum-
pet ud i vandingsrammer med drypslanger 
(Knudsen, 1966), der dækkede 12 m2 store par-
celler. Der blev anvendt 4 fællesparceller. 

Ved hver afhentning blev udtaget en prøve for 
de i foregående afsnit nævnte analyser. 

Vandingen var planlagt gennemført med ens-
artede tidsintervaller året igennem, men med den 

anvendte teknik, var udbringning i frostperioder 
ikke mulig. Efter frostperioder blev intervallerne 
mellem vanding gjort mindre, så forsøgsleddene 
på årsbasis fik den fastsatte mængde. 

Forsøgsplaner 
Forsøget har været gennemført efter 2 planer. 
Plan I fra 1971-1973 og plan II fra 1974-1977. I 
1978 blev alle forsøgsled gødet ens for at måle en 
eventuel eftervirkning. 

Plan I 
Spilde- Grund- Kunstg. 

Led vand, mm vand, mm kg N/ha 
1 0 0 0 
2 120 0 0 
3 240 0 0 
4 360 0 0 
5 0 60 0 
6 0 120 0 
7 0 60 66 
8 0 120 132 

Der tilføres i vækstperioden samme vand-
mængde i spilde- og grundvand, idet halvdelen af 
spildevandet udbringes i vinteren forud. Der til-
førtes 20 mm/gang. 

Plan II 
1. 0 mm spildevand pr. år 
2. 180 mm spildevand pr. år 
3. 360 mm spildevand pr. år 
4. 540 mm spildevand pr. år 
5. Grundvand som led 2 i vækstperioden 

+ 35 kg N pr. ha i kunstgødning 
6. Grundvand som led 3 i vækstperioden 

+ 70 kg N pr. ha i kunstgødning 
7. Grundvand som led 4 i vækstperioden 

+ 105 kg N pr. ha i kunstgødning 

Led 2 og 5 blev tilført samme vandmængde i 
vækstsæsonen i henholdsvis spildevand eller 
grundvand. 

Det samme gør sig parvis gældende for led 3 og 
6 og for led 4 og 7. 

Kvælstofmængderne blev fastlagt efter det, 
man forventede at tilføre med spildevand i led 2 , 3 
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og 4. På grund af gennemsnitlig stigning i kon-
centrationen i spildevandet lykkedes det dog ikke 
helt. 

Spildevand og grundvand er tilført med 30 mm 
pr. gang. 

Afgrøder og forsøgsbetingelser 
Forsøgene blev som tidligere nævnt gennemført 
som fastliggende forsøg. 

Der blev anvendt to marker. I mark I blev van-
dingen påbegyndt i juli 1970 på kløvergræs. I 
mark II blev den startet i oktober 1972 med van-
ding af rug. 

Afgrøderækkefølgen i de to marker har været 
som vist nedenfor: 

blev følgende: Led 2, 80 mm, led 3,140 mm og led 
4, 220 mm. Af grundvand blev tildelt henholdsvis 
20-20-40 mm. 

Kløvergræsblandingen bestod af: 6 kg hvidklø-
ver, 3 kg timothe, 4 kg alm. rajgræs, 6 kg engsvin-
gel og 4 kg engrapgræs, i alt 23 kg pr. ha. 

Græsblandingen var sammensat af: 10 kg alm. 
rajgræs, 5 kg hundegræs, 3 kg rødsvingel, 4 kg 
timothe og 2 kg engsvingel, i alt 24 kg pr. ha. 

Jordbundsforholdene, hvorunder forsøgene 
har været gennemført, fremgår af fig. 1. 

Fig. 1. Teksturanalyse af forsøgsareal. 
Soil Texture. 

Mark I Mark II 
1970 kløvergræs 
1971 kløvergræs 
1972 kløvergræs 
1973 kløvergræs rug 
1974 havre byg m. ital. rajgræs 
1975 rug (efter-afgr. kålroer 

gul sennep) 
1976 bederoer byg m. græsudlæg 
1977 byg græsblanding 
1978 havre (eftervirkning) havre (eftervirkning) 

m 

Der er hvert år grundgødet med 600 kg PK 
0-4-21 med Mg og Cu/ha, roer og græsblanding 
dog med 1.200 kg pr. ha. Til korn og rodfrugt blev 
grundgødning udbragt ved såning, medens den til 
græs og kløvergræs blev udbragt med halvdelen 
forår, og halvdelen efter 2. slæt. 

Kvælstofgødning (kalkammonsalpeter) blev til 
græs og kløvergræs udbragt ad fire gange, med en 
fjerdedel pr. gang. Til de øvrige afgrøder blev den 
udbragt ved såning. Til græsblandingen i plan II 
blev der givet henholdsvis 135, 270 og 405 kg N 
pr. ha. 

I 1976 og 1977 blev byggen sprøjtet med 15 kg 
mangansulfat på grund af manganmangel. Der var 
stigende mangelsymptomer med stigende spilde-
vandsmængde. Bederoer 1976 blev sprøjtet med 
10 kg Solubor på grund af bormangel. 

Der blev hvert år tilført den planlagte spilde-
vandsmængde, undtagen til rug i mark II1973. På 
grund af rugens højde, måtte vandingen afsluttes 
den 16. maj, og de tilførte spildevandsmængder 

f ~ | finsand 

| | grovsand 

B p humus 

Det ses af figuren, at grovsandsfraktionen er 
stor i muldlaget og tiltager nedefter. Fraktionen af 
ler + silt er lav. Det plantetilgængelige vand, be-
stemt som vandindhold ved pF 2,0 -h vandindhold 
ved pF 4,2, er ca. 60 mm i 0-60 cm dybde, og ca. 
20 mm i 60-100 cm dybde. 

Nedbørsforholdene i forsøgsperioden er vist i 
fig. 2. Nedbøren har i vinterperioden varieret fra 
74 til 247 mm, i sommerperioden fra 46 til 275 mm 
og på årsbasis fra 526 til 900 mm. 

Resultater 
I tabel 3 er anført udbyttet af led 1, grundgødet 
uden vanding og merudbytter efter de forskellige 
forsøgsbehandlinger efter plan I. Nederst i tabel-
len er desuden vist tilført N i henholdsvis spilde-
vand og kunstgødning. 

På grund af variation i spildevandets kvælstof-
indhold, er kvælstoftilførselen ikke proportional 
med mængden af spildevandstilførselen. 

Sammenlignes henholdsvis led 2 og 5 eller 3 og 
6, der har fået samme vandmængde i vækstsæso-
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og 14,8 hkg for 120 mm grundvand. Ved de gun-
stige nedbørsforhold i 1973 (se fig. 2), har rugen 
ikke givet merudbytte for vandtilførsel (led 5 og 
6), merudbytterne skyldes her gødningstilførse-
len i spildevand eller kunstgødning. 

Som nævnt i foregående afsnit blev rugen ikke 
tilført de tilsigtede spildevandsmængder. De til-
delte mængder gav en kvælstoftilførsel på hen-
holdsvis 13, 26 og 44 kg N pr. ha. De tilsvarende 
merudbytter blev 3,0 ,6 ,6 og 8,2 hkg kerne pr. ha. 

Tabel 4 viser udbytte af grundgødet uden van-
ding samt merudbytte efter de forskellige for-
søgsbehandlinger efter plan II. Nederst i tabellen 
er vist den tildelte kvælstofmængde i spildevand 
og kunstgødning. 

Merudbytterne er et udtryk for stigende vand 
og næringsstoftilførsel. Der er signifikans for alle 
afgrøder. 

De største merudbytter for spildevand er opnå-
et ved tilførsel af 540 mm pr. år til kålroer, bede-
roer og græs. I korn blev opnået de største mer-
udbytter ved tilførsel af 360 mm pr. ha pr. år. Byg 
har dog givet samme merudbytte ved 540 som 360 

Tabel 3. Plan I. Udbytte af grundgødet og merudbytte for forsøgsbehandling. Græs i hkg tørstof pr. ha, rug i hkg 
kerne pr. ha samt N-tilførsel 

Yield and increase of yield. Rye, hkg of grain per hectare, grass, hkg of dry matter per hectare. N supply, kg per 
hectare 

Forsøgsled 1 2 3 4 5 6 7 8 LSD (P95) 

Spildevand, mm 0 120 240 360 0 0 0 0 
Waste water, mm 
Grundvand, mm 0 0 0 0 60 120 60 120 
Subsoil water, mm 

Kløvergræs 1971-73 
Clover grass 
Tørstof, dry matter 63,0 18,0 21,0 31,4 7,0 14,8 15,7 25,3 7,8 
Pet. kløver 1973 25 26 33 26 47 39 33 26 
Per cent clover 

Rug 1973, rye 
Kerne, grain 23,7 3,0 6,6 8,2 ^0,5 ^-0,8 11,8 9,1 2,4 

Tilført N i spildevand og kunstgødning 
N-supplied in waste water and fertilizer 

Kløvergræs 1971-73 
Clover grass 0 33 63 95 0 0 66 132 
Rug 1973, rye 0 13 26 44 0 0 66 132 

r ^ x T l Efterår 

[:•'•'. : .1 Autumm 
t j i ^ Sommer 

Summer 
Forår 

Spring 
llllllllll Vinter 

Fig. 2. Nedbør ved St. Jyndevad 1971-78, mm. 
Precipitation, St. Jyndevad 1971-78, mm. 

nen, finder man gødnings virkningen af spilde-
vandet. For kløvergræs har denne gødningsvirk-
ning givet et merudbytte på henholdsvis 11,0 og 
6,2 hkg tørstof pr. ha. Merudbytterne i led 5 og 6 
viser vandings virkning. I gennemsnit af 3 år har 
den henholdsvis været 7,0 hkg tørstof for 60 mm 
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Tabel 4. Plan II. Udbytte og merudbytte samt N-tilførsel. Udbytte: Korn i hkg kerne pr. ha, andre afgrøder i hkg 
tørstof pr. ha 

Yield and increase of yield. Cereals, hkg of grain per hectare, other crops, hkg dry matter per hectare. N supply kg 

Forsøgsled 
Antal forsøg 
Number of 
experiments 

per hectare 

1 2 3 4 5 6 7 LSD (P 

Spildevand, mm 0 180 360 540 0 0 0 
Waste water, mm 
Grundvand, gns., mm 0 0 0 0 58 110 165 
Subsoil water, mm 
Byg, barley 3 15,6 10,4 17,8 18,0 13,9 25,8 33,0 2,7 
Rug, rye 1 17,4 8,5 11,6 10,9 7,7 13,4 15,6 6,6 
Havre, oats 1 40,2 15,9 22,1 17,5 15,9 20,8 19,9 5,7 
Kålroer, rod+top 1 52,4 7,9 16,2 27,7 10,3 20,4 31,5 5,9 
Swedes, roots +leaves 
Bederoer, rod+top 1 43,4 8,8 25,9 45,5 6,3 19,7 39,9 4,5 
Beets, roots+leaves 
Græs, grass 1 10,1 18,9 38,7 58,5 31,8 85,2 124,4 6,6 
Havre, 1978, mark I 1 67,4 0,1 - 0 , 3 - 0 , 7 - 0 , 1 0,1 2,1 5,0 
Havre, 1978, mark II 1 58,7 0,7 0,2 - 0 , 1 —5,7 - 5 , 0 - 7 , 8 4,2 

Tilført N i spildevand og kunstgødning 
N-supplied in waste water and fertilizer 

Byg, barley 3 0 55 101 170 35 70 105 
Rug, rye 1 0 53 110 197 35 70 105 
Havre, oats 1 0 35 74 108 35 70 105 
Kålroer, rod+top 1 0 60 115 172 35 70 105 
Swedes, roots+leaves 
Bederoer, rod+top 1 0 46 84 158 35 70 105 
Beets, roots-{-leaves 
Græs, grass 1 0 103 190 277 135 270 405 

mm spildevand. I kunstgødningsafdelingen var 
udbytterne størst ved den største gødnings- og 
vandmængde, undtagen i et forsøg i havre. 

Nedgangen i udbytte for den højeste N-mæng-
de i kunstgødning til havre, kan skyldes lejesæd. 
Dette forsøgsled havde den højeste karakter 8 for 
lejesæd. De øvrige led varierede fra 0 til 5. Ka-
rakterskalaen for lejesæd går fra 0 til 10, hvor 0 er 
helt stående og 10 helt liggende. 

Merudbytterne ved 360 mm spildevand blev i 
gennemsnit for alle afgrøder og år 64 pet. For 
kornafgrøder 75, græs og kløvergræs 67 og rod-
frugter 46 pet. 

De forskellige vand og næringsstofmængder 
har ikke varieret meget på forholdet mellem kerne 
og halm i kornforsøgene. Af totaludbyttet i kerne 

+ halm med 15 pet. vand, har kerneprocenten for 
rug ligget på 41 pet., undtagen i led 6 og 7, hvor 
den var henholdsvis 36 og 34 pet. I byg lå kerne-
procenten omkring 52 pet., undtagen for led 2 og 
3, der var på henholdsvis 57 og 65 pet. I havre 
efter kløvergræs, blev der ikke målt halmudbyt-
ter. 

I roer har udbytteforhold ene mellem rod og top 
ikke ændret sig meget forsøgsleddene imellem. 
Der var dog en tendens til, at pet. rod, beregnet på 
totaludbyttet af tørstof i rod + top, var lidt stigen-
de med stigende vandings og gødningsniveau. 

Af udbytte- og merudbyttetallene i havre, 1978, 
mark I og II, er der intet der tyder på, at der er en 
langtidseffekt af spildevandet. 

Som det fremgår af forsøgsplanen er der tilført 
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Tabel 5. Tilført mængder af spildevand og grundvand i vækstperioden 
Supply of waste water and subsoil water in the growth period 

Led/antal forsøg 
Byg 

3 
Rug 

1 
Havre 

1 
Kålroer 

1 
Bederoer 

1 
Græs 

1 

2 og 5 67 30 80 30 60 60 
3 og 6 133 60 160 60 90 120 
4 og 7 200 90 240 90 120 180 

samme vandmængder i spildevand og grundvand i 
vækstperioden i led 2 og 5, 3 og 6, samt 4 og 7. De 
tilførte vandmængder fremgår af tabel 5. 

Kvælstofeffekt 
Da der er grundgødet med PK-gødning, kan gød-
ningsvirkningen betragtes som en kvælstofvirk-
ning. 

Kvælstofeffekten i spildevand i forhold til ef-
fekten af kvælstof i kunstgødning, er søgt belyst 
ved grafisk fremstilling af udbyttet som funktion 
af kvælstoftilførsel. Resultaterne er vist i fig. 3 til 
7. De følgende forholdstal er beregnet på merud-
bytte ved 105 kg kvælstof, i græs dog ved 270 kg. 

Når værdien af N i kunstgødning sættes lig 100, 

har værdien af N i spildevand til nedennævnte 
afgrøder været følgende: Byg 54, rug 74, bederoer 
77, kålroer 43 og græs 66. I kløvergræs og havre 
efter kløvergræs er der ikke foretaget nogen vur-
dering af kvælstofeffekt. 

Som det ses af figurerne, er beregningerne fo-
retaget på enkelte afgrøder og år, undtagen byg. 
Års-variationen bevirker, at tallene for de enkelte 
afgrøder må tages med forbehold. En beregning 
på gennemsnit af 8 forsøg i forskellige afgrøder, 
viser en kvælstofudnyttelse på ca. 60 pet. 

Figur 3-7. Udbytte som funktion af kvælstoftilførsel 
med spildevand og i kunstgødning. 

Yield as a function of nitrogen supply from waste water 
and fertilizer. 

hkg/kerne 

Fig. 3. Byg gens. 3 hr, Barley average 3 year. Fig. 4. Rug, Rye. 
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hkg tørstof 

Grundvand + N . Spildevand 

hkg/tørstof 

Grundvand + N 

Spildevand 

200 kg N 

200 kg N Fig. 6. Kålroer, Swedes. 

Fig. 5. Bederoer, Beets. 

Fig. 7. Græs, Grass. 

Kvælstoftilførsel og -bortførsel 
I tabel 6 er vist kvælstoftilførsel og -bortførsel for 
spildevand og kunstgødning i afgrøderne byg, be-
deroer og græs. Der er desuden angivet meropta-
gelsesprocent (Damgaard-Larsen et al., 1979). 
Meroptagelsesprocenten er beregnet ved, at 
kvælstofbortførslen i de enkelte led er fratrukket 
bortførslen i grundgødet. Differencen er da be-

regnet i pet. af totaltilførslen af kvælstof i de 
enkelte led. 

Meroptagelsesprocenterne har i spildevands-
afdelingen været stigende til 360 mm pr. år, for 
græs til 540 mm pr. år. Kvælstof i kunstgødning 
har givet større meroptagelsesprocenter end 
kvælstof i spildevand. For bederoer og græs har 
den været stigende med stigende tilførsel, medens 
det var omvendt for byg. 

Jordbundsanalyser 
Ved forsøgets start og hvert år i oktober blev der 
udtaget en jordprøve pr. forsøgsled til bestem-
melse af reaktionstal (Rt), fosfortal (Ft), kalium-
tal (Kt) og magnesiumtal (Mgt). På grund af kalk-
tilførsel blev der ingen prøve udtaget i 1974. Re-
sultater af jordbundsanalyser er vist grafisk i fig. 
8. 

Der er kun medtaget resultater fra mark I, der 
har været med i alle forsøgsår. Da forsøget er 
gennemført efter to forsøgsplaner, er kurverne 
delt. Der er vist 3 kurver: 1 = grundgødet uden 
vanding, 2 = 360 mm spildevand og 3 = 66 kg N + 
grundvand i 1971-1973 eller 70 kg N + grundvand 
i 1974-1977. I 1978 blev der ikke tilført spilde-
vand, alle forsøgsled blev gødet ens. 

Der blev grundgødet med 600 kg PK 0-4-21 til 
korn og kløvergræs og 1.200 kg til græs og rod-
frugt. 
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Tabel 6. Tilført og bortført samt meroptagelsesprocenter for kvælstof i byg, bederoer og græs 
Supplied and removed nitrogen and per cent increased N-absorption in barley, beets and grass 

mm spildevand 0 180 
mm waster water 
kg N i kunstgødning 

Byg, gns. 2 år 
Barley 
Tilført, supplied 0 65 
Bortført, removed 30 52 
Meroptagelsesprocenter - 34 
per cent increased absorption 

Bederoer, beets 
Tilført, supplied 0 46 
Bortført, removed 75 88 
Meroptagelsesprocenter - 28 
per cent increased absorption 

Græs, grass 
Tilført, supplied 0 103 
Bortført, removed 16 47 
Meroptagelsesprocenter - 30 
per cent increased absorption 

360 540 

35 70 105 

114 202 35 70 105 
76 87 56 75 93 
40 28 74 64 60 

84 158 35 70 105 
108 120 90 108 145 
39 28 43 47 67 

190 277 135 270 405 
82 120 71 184 303 
35 38 41 62 71 

Spildevandets pH ligger over 7 og har haft ba-
sisk virkning. Af fig. 8 fremgår, at Rt i pløjelaget 
ved tilførsel af 360 mm spildevand i forsøgsperio-
den, har ligget højere end grundgødet uden van-
ding og grundvand -I- N . 

Med 360 mm spildevand er der gennemsnitlig 
pr. år tilført 31 kg P. Denne mertilførsel har bevir-
ket, at Ft her ligger højere end i forsøgsleddet med 
grundvand + N , og med et enkelt års undtagelse 
højere end grundgødning uden vanding. 

Af kalium er der med 360 mm spildevand gen-
nemsnitlig tilført 85 kg K pr. år. I kløvergræs 
1971-73 har 124 kg K i kunstgødning eller 124 kg i 
grundgødning + 85 kg K i spildevand ikke været 
tilstrækkelig til at dække forbruget. Kt har her 
placeret sig efter udbyttets størrelse, med de hø-
jeste tal ved det lave udbytte i grundgødet uden 
vanding og de laveste tal ved det høje udbytte i 
leddet med 360 mm spildevand. I 1975-78 er der 
igen de højeste Kt ved det lave udbytteniveau i 
grundgødet uden vanding. I de øvrige to forsøgs-
led har udbyttet ligget på omtrent samme niveau, 
men her har mertilførslen af K med spildevand 
gennemsnitlig været i stand til at hæve Kt. 

Magnesiumindholdet i spildevandet er lavt, 
omtrent på niveau med magnesiumindholdet i 
grundvand ved Jyndevad. Med 360 mm spilde-
vand er der i gennemsnit tilført 12 kg Mg pr. ha pr. 
år, tilstrækkeligt til, at Mgt i leddet med 360 mm 
spildevand har kunnet holde niveauet i forhold til 
de øvrige led. 

Diskussion 
De gennemførte forsøg har vist gode merudbytter 
for tilførsel af spildevandet. Da en del er tilført i 
vækstsæsonen, må der regnes med en kombineret 
vand og gødnings virkning. Merudbytterne ved 
360 mm spildevand pr. år blev i gennemsnit for 
alle afgrøder og år på 64 pet. For kornafgrøder 75, 
græs og kløvergræs 67 og rodfrugter 46 pet. I 
rodfrugt og græs skete der en væsentlig udbytte-
stigning ved at forøge spilde vand smængden fra 
360 til 540 mm pr. år. På grund af spildevandets 
høje pH (se tabel 1) bør der holdes kontrol med, 
om der opstår mangelsygdomme af den art, der 
kan forekomme ved høje reaktionstal i jordbun-
den. 

Ved Statens Forsøgsmejeri, Hillerød, er der i 

167 



Rt 

Rt 
6 

5 

4 _ 

Ft 

9 

8^ 

7 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Ft 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Kt 

11 

10 

9H 

8 

7 

6 -

5 -

4 -

3 

2 

1 

Kt 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Mgt 

4 

3 J 

2 
Mgt 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Kurve 1 = grundgødet uden vanding 
Kurve 2 = 360 mm spildevand 
Kurve 3 = grundvand + N 
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årene 1945-1948 gennemført udsprøjtningsforsøg 
med mejerispildevand (Rønkilde Paulsen et al., 
1953). 

Forsøgene var baseret på en spildevands-
mængde på 20 m3 pr. gang. Da dette kun var en del 
af mejeriets samlede daglige spilde vand sproduk-
tion, blev de 20 m3 udtaget inden for samme tids-
rum på dagen. Gennemsnitsanalyserne kan der-
for ikke betragtes som mejeriets gennemsnit. Da 
analyserne viser en god opdeling af total-N i de 
forskellige N-fraktioner, er tallene vist i tabel 7. 

Tabel 7. Sprøjtevandets sammensætning ved Statens 
Forsøgsmejeri 

Analyses of waste water by Government Dairy Re-
search 

pH 6,5-7,5 
Tørstof 2450 mg/l 
Lactose 1000 mg/l 
Total-N 87 mg/l 
Ammoniak-N 14 mg/l 
Nitrat-N 4 mg/l 
Protein-N 66 mg/l 
Total-kalium 29 mg/l 
Total-fosfor 17 mg/l 

Af tabellen ses, at 66 mg/l = 76 pet. af total-N er 
protein-N, 16 pet. ammonium-N og 5 pet. ni-
trat-N. 

Udsprøjtning blev gennemført på kløvergræs til 
afgræsning. Udbytte stigningen for spildevands-
tilførsel, der må betragtes som en kombineret 
vandings- og gødningseffekt, var i 1945 på 32 pet., 
og i den tørre sommer 1947 på 99 pet. 

Kvalitetsundersøgelser viste et højere indhold 
af protein, råfedt og træstof i den vandede afde-
ling, medens indholdet af N-frie ekstraktstoffer 
var højest i uvandet. 

Iagttagelser over køernes ædelyst viste, at først 
ved 12 dage efter vanding med spildevand, var 
ædelysten lige så stor i den vandede, som i den 
uvandede afdeling. 

Mejeriet Hohenwestedt nær Rendsburg har et 
moderne opsamlings- og udsprøjtningsanlæg for 
spildevand. Da kølevand ikke indgår, bliver spil-
devandet her mere koncentreret. Næringsstof-
indholdet opgives til 108 N , 38 P og 66 K i mg pr. 

liter. Udsprøjtningen sker med sprinkleranlæg. 
Der blev givet 200 til 500 mm pr. år. Undersøgel-
ser viste en udbytteforøgelse i forhold til ube-
handlet på 31-77 pet. i græs ved slæt på afgræs-
nings stadium. Ved slæt til hø og ensilage var der 
merudbytter på 104 til 119 pet. (iCordts, 1975). 

Iagttagelser fra praksis har vist, at spildevand 
fra mejerier, der anvender rensningsmidler med 
et højt indhold af natrium og klorid, ofte giver 
gener ved udsprøjtningen. Ved udsprøjtning af 
stærk natrium- og kloridholdigt spildevand år ef-
ter år på samme areal, sker der en stærk stigning 
af natrium og klor i jorden med udbyttereduktion 
til følge, og kan på lerjord ændre jordstrukturen. 
Ved etablering af nye udsprøjtningsanlæg, bør 
natrium- og kloridindholdet kontrolleres. 

På grund af de store svingninger i pH (se tabel 
2), bør der aldrig udsprøjtes kontinuerlig fra for 
lille en forlagsbeholder. Denne bør være så stor, 
at de store pH-udsving udlignes. 

Ved planlægning af udsprøjtning, må det til-
stræbes, at have rigelig areal til rådighed, således 
at man enten kan nedsætte udsprøjtningsmæng-
derne eller skifte med arealerne, hvis der opstår 
tendens til skadevirkning. 

Konklusion 
Forsøgsresultaterne viser gode merudbytter for 
tilførsel af mejerispildevand til landbrugsafgrøder 
på sandjord. Korn har givet merudbytter ved til-
førsel op til 360 mm, græs og rodfrugter op til 540 
mm. 

Udnyttelsen af kvælstof i spildevand, udbragt 
fordelt over året, kommer ikke på højde med 
kvælstof i kunstgødning. Sættes kvælstof i kunst-
gødning = 100, er værdien af kvælstof i spilde-
vand gennemsnitlig ca. 60. Det vil sige, at den 
tilførte kvælstofmængde i spildevand, kan er-
stattes af ca. den halve mængde i kunstgødning. 

Spildevand stilfør sien har givet lidt udslag i 
jordbundsanalyserne. Rt har holdt sig på et lidt 
højere niveau ved spildevandstilførsel, end hvor 
der ikke har været tilført. Det samme er tilfældet 
med Ft. 

Man bør være opmærksom på de mangelsyg-
domme, der kan optræde ved høje Rt. 

Det må iagttages, at opsamlingsbeholderne til 
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spi ldevandet er tilstrækkelig store, så der kan ske 
e n udligning af de store pH-udsv ing i driftstiden. 
D e s u d e n bør man sikre sig, at der er tilstrækkelig 
areal til rådighed. 

Erkendtlighed 
Mejeribestyrer E . Frees og medarbejdere ved 
Broderup Andelsmejer i takkes for lån af materiel 
ved mejeriet , samt for bistand ved for søgenes 
gennemføre l se . 
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