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Resume 

Beretning nr. 1760 

Direkte nedfældning af kvæggylle med nedfælderaggregat i græsmark ad en gang om foråret er sam
menlignet med tilførsel af samme mængde gylle nedfældet eller spredt oven på afgrøden ad 3 gange 
henholdsvis med 50% forår og 25% efter 1. og 2. slæt. Nedfældning er foretaget med 2 typer nedfælder
udstyr, henholdsvis 3,5 cm brede nedfælderskær ved 30 og 60 cm skærafstand og med 37,5 cm vinge
skær ved 75 cm skærafstand. 

På sandjord blev der som følge af mekanisk skade på græsbestanden efter kørsel med de anvendte 
nedfælderskær målt en udbyttenedgang i græs tørstof på 8-10% efter en gangs kørsel med gyllenedfæl
der og 14--26% ved 3 gange kørsel. På lerjord var skadevirkningerne henholdsvis 15-19% og 20-30%. 

Nedfældning af 80 t gylle pr. ha ad en gang i foråret gav på sandjorden et merudbytte på 10-12 hkg 
tørstof pr. ha i forhold til spredning oven på afgrøden ad 3 gange. Nedfældning ad 3 gange gav mindre 
merudbytte end nedfældning ad en gang, og forøget udbytte blev kun opnået efter anvendelse af ned
fælder med 3,5 cm brede skær. Udbyttet var størst ved nedfældning på 60 cm skærafstand. 

På lerjord medførte nedfældning kun udbytteforøge1se ved tilførsel af hele gyllemængden om foråret 
og kun ved kørsel med nedfælderudstyr forsynet med 3,5 cm skær. 

Nøgleord: Kvæggylle, nedfældning, kvælstofvirkning, græs. 

Summary 
The effect of direct injection of cattle slurry to grass in spring compared with the same amount injected 
or given as surface application three times with 50 per cent in spring and 25 per cent af ter 1st and 2nd 
cut was examined in field experiments on sandy and loam soil over the period 1977-80. The injections 
were carried out at 30 and 60 cm tine distances by injector with 3.5 cm broad-bladed tines and at 75 cm 
distances with 37.5 cm wing-tines. 

Injection of slurry caused damage to the sward. On sandy so il the decrease in yield af dry matter was 
8 to 10 per cent for injection once and 14 to 16 per cent for three times. The results an loam soil were 
15 to 19 per cent and 20 to 30 per cent respectively. 
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Injection of 80 t slurry per ha in spring resulted, on sandy soil, in an increase in yield from 10 to 12 
hkg dry matter per ha compared to surfaee application three times. The increased yield af ter three in
jections was less, and only obtained by injections with narrow-tine. 

Loam soil was only effected by direct injection of slurry with one injection in spring using a 3.5 cm 
broad-gauged tin-injector. 

Key words: CattIe slurry, injection, N-effect, grass. 

Indledning 
Anvendelse af gylle til græsmark sker almindelig
vis ved spredning oven på afgrøden. Ved en så
dan fremgangsmåde vil der uundgåeligt være et 
betydeligt kvælstoftab som følge af ammoniak
fordampning. Tabet vil være desto større, jo 
ugunstigere de klimatiske betingelser er, såsom 
varmt vejr med solskin og blæst. 

Kvælstoftabet vil kunne reduceres betydeligt 
ved nedfældning af gyllen, men omvendt kan der 
være en negativ effekt af nedfældningen i form af 
mekanisk skade på græsbestanden som følge af 
en vis opharvning af jorden, overskæring af græs
rødder m.m. 

Spørgsmålet er søgt belyst i en forsøgsserie, og 
i denne beretning redegøres der for de opnåede 
resultater. 

Metode 
Forsøgene er gennemført af Askov forsøgsstation 
som udstationerede etårige forsøg placeret hen
holdsvis på let sandjord i Surhave ved Brørup i 
Jylland og på lerjord på 0rritslevgård ved Otte
rup på Fyn i årene 1977-80. 

Forsøgene blev anlagt i etablerede græsmar
ker. I Surhave var det 1. års marker, som bestod 
af en blanding af alm. rajgræs, italiensk rajgræs og 
hundegræs. Der kunne vandes efter behov. På 
0rritslevgård blev anvendt flerårige græsmarker 
til slæt og afgræsning. 

I forsøgsplanen indgik forsøgsled med stigende 
mængder kalkammonsalpeter og ikke nedfældet 
og nedfældet kvæggylle, som vist i tabel l. 

Gylle er udbragt ad henholdsvis en og tre gan
ge. Engangsudbringning og første udbringning ad 
flere gange er foretaget i første halvdel af april 
måned. Anden og tredje udbringning af gylle og 
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kvælstofgødning er sket efter 1. og 2. slæt. Forde
ling af gødning ad flere gange er anført nederst i 
tabel l. 

For at undersøge den mekaniske skadevirk
ning ved nedfældning af gylle er der i den ene af
deling, hvor der er gødet med kalkammonsalpe-

Tabel l. Forsøgsplan. 
Experimental plan. 

Lednr. Gylle, tlha Kas. Antal kørsler Skær-
kgN/ha m. nedfælder afstand 

Treatments Slurry eAN Numberof Tine 
injections distance 

l O O 
2 O 200 
3 O 400 

4 O 200 l 30 
5 O 200 3 30 
6 O 200 l 60 
7 O 200 3 60 
8 O 200 1 75 
9 O 200 3 75 

10 80 O O 

11 80 O l 30 
12 80 O 3 30 
13 80 O 1 60 
14 80 O 3 60 
15 80 O 1 75 
16 80 O 3 75 

Gødningstilførsel: 
Gylle ad 3 gange (led 10, 12, 14 og 16): 40 tlha forår og 
20 tlha efter 1. og 2. slæt. 
Kalkammonsalpeter (Kas.) ad 3 gange med 50% forår 
og 25% efter 1. og 2. slæt. 

Fertilizing: 
Slurry at 3 times (/reatment 10, 12, 14 and 16): 40 tlha in 
spring and 20 tlha af ter 1. and 2. cut. 
Split dressing af calcium ammonium nitrate (eAN): 50% 
in spring and 25% after 1. and 2. cut. 



ter (led 4-9), kørt med gyllenedfælder uden gylle
anvendeise på samme måde som i de forsøgsled, 
hvor der er nedfældet gylle henholdsvis ad 1 og 3 
gange (led 11-16). En skadevirkning vil da give 
sig til kende i form af et mindre udbytte sammen
lignet med tilførsel af samme N-mængde uden 
brug af gyllenedfælder (forsøgsled 2). 

Til nedfældning af gyllen er anvendt 2 typer af 
nedfælderaggregater. Ved nedfældning på 30 og 
60 cm skærafstand er anvendt en nedfælder udsty
ret med 3,5 cm brede skær (Alfa Laval), medens 
der på 75 cm skærafstand er brugt en nedfælder 
med 37 cm brede vingeskær (Skjold). Gyllen blev 
nedbragt til en dybde af 10-15 cm. Efter kørsel 
med gyllenedfælder blev der foretaget en trom
ling af forsøgsarealet, og hertil blev anvendt ce
menttromle. 

Den anvente kvæggylle er analyseret for ind
hold af forskellige plantenæringsstoffer. De gen
nemsnitligt tilførte gyllemængder og næringsstof
fer, hvor der er udbragt gylle (led 10--16), fremgår 
af tabel 2. 

Som følge af varierende jordfugtighed ved de 
forskellige udbringningstider og trods benyttelse 
af stor trækkraft ved nedfældning (100 HK-trak
tor) har der været store variationer i den mængde
rnæssige tilførsel af gylle fra forsøgsled til forsøgs
led og fra forsøg til forsØg. Dertil kommer, at 

kvælstofindholdet (NH4-N) har varieret. Nød
vendige korrektionsberegninger har derfor måt
tet foretages for at udligne disse forskelle. Til 
korrektionsberegningen er benyttet 2. grads po
lynomium. 

Resultater 
I tabel 3 er vist udbyttenedgang i græstørstof som 
fØlge af den ødelæggelse af en del af græsbestan
den, der forårsages ved kørsel med nedfælder
aggregatet. Gyllenedfælderen blev anvendt på 
sædvanlig måde blot uden gylle, og afgrøden blev 
gødet med i alt 200 kg N pr. ha i kalkammonsalpe
ter (led 4-9). 

Den største skadevirkning konstateres som re
gel i 2. slæt, det vil sige, når gyllenedfældning fo
retages snarest efter høst af 1. slæt i begyndelsen 
af juni måned. 

Skadevirkningen på de samlede årsudbytter 
som følge af kørsel med gyllenedfælder er vist i ta
bel 4. 

Der var størst udbyttenedgang ved 3 gange 
»nedfældning« med den mindste skærafstand. 
Når 75 cm skærafstand viser større udbyttened
gang end 60 cm, skyldes dette, at nedfælderen på 
førstnævnte er forsynet med vingeskær . Vinge
skærene har en bredde på 37,5 cm og vil således 
skære rødderne over i 50% af arealet. 

Tabel 2. Gennemsnitlig tilførsel af kvæggylle og næringsstoffer med gyllen. 
A verage af supplied cattle slurry and nutrients with slurry. 

Ikke Nedfældning, antal gange 
nedbragt Injection, numberoftimes 

Not 3 1 3 3 
injected skærafstand, cm Tine-distance, cm 

30 60 75 

Gylle, Slurry t/ha ...... 74 76 83 71 77 84 94 
Total-N, kg/ha ....... 300 312 334 293 312 330 368 
NH4-N, kglha ........ 171 178 191 166 175 190 219 
P, kglha ............ 55 55 62 52 56 63 74 
K, kglha ........... 272 291 305 271 290 303 327 
Na, kglha ........... 64 77 72 72 69 77 71 
Ca, kg/ha ........... 100 95 112 90 106 107 122 
Mg, kg/ha .......... 38 39 43 37 39 44 49 
Cu, kg/ha ........... 0,28 0,26 0,31 0,25 0,29 0,32 0,37 
Mn, kg/ha .......... 1,38 1,43 1,54 1,37 1,40 1,59 1,83 
Zn, kg/ha ........... 0,97 0,90 1,08 0,86 0,99 1,07 1,28 
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Tabel 3. Skadevirkning forårsaget af gyJlenedfælder. Udbyttenedgang i det efterfølgende slæt. 
Damage effect caused by slurry injector. Yield decrease in folIowing cut. 

Udbyttenedgang Yield decrease 
hkg tørstof/ha. DM/ha %, Percentage 

Slæt Ar 
eutNo. Year 30 

1. 1978 12,4 
1979 7,7 
1980 9,7 

2. 1978 14,6 
1979 8,1 
1980 10,4 

3. 1978 1,8 
1979 4,3 
1980 9,1 

Gns. 1. slæt 9,4 
Average 2. slæt 10,3 

3. slæt 5,7 

På lerjorden ved Otterup har udbyttenedgan
gen været størst. Som det ses nederst i tabel 4, har 
der været stor årsvariation, hvilket skyldes vækst
betingelserne de enkelte år. 

Ved overskæring af rødder og udluftning af jor
den i en tør periode vil planteproduktionen have 
vanskeligere startbetingelser end i en tilpas fugtig 
periode. 

Den her omtalte skadevirkning har naturligvis 
indflydelse på virkningen af gyllenedfældning i 
græs. 

Resultaterne af gyllenedfældning er vist i tabel 
5. 

Da husdyrgødnings virkning første år er nøje 
knyttet til indholdet af ammoniumkvælstof i den 
anvendte gødning, vil det være mere relevant at 
angive udbytteforholdet ved gylleanvendelse i re
lation til ammoniumkvælstof. Derfor er dette 
sammenligningsgrundlag benyttet i tabel 5. 

På sandjorden i Surhave er der opnået fra 10,1-
11,8 hkg tørstof pr. ha i merudbytte for forårs
nedfældning af gylle (ad 1 gang) i forhold til 
spredning ovenpå afgrøden ad 3 gange, medens 
der på lerjord ved Otterup kun er målt merudbyt
ter efter udbringning ad en gang og anvendelse af 
nedfælderaggregatet udstyret med 3,5 cm brede 
skær (30 og 60 cm skærafstand). 

22 

skærafstand, cm Tine-distance, cm 
60 75 30 60 75 

2,9 -4,5 11 4 -10 
3,3 3,2 17 5 8 
5,9 8,8 24 16 22 

7,3 4,1 43 30 23 
5,5 6,6 40 27 32 
7,8 7,3 30 23 31 

4,9 13,3 16 19 52 
2,3 4,6 16 10 19 
5,9 7,2 33 23 27 

3,9 3,9 20 9 11 
6,9 6,4 37 27 27 
4,4 7,4 23 17 29 

Nedfældning af gyllen ad 3 gange har kun været 
fordelagtig på sandjorden, og kun hvor der er 
brugt nedfælderaggregat med smalle skær. Bedst 
virkning efter nedfældning er opnået ved kørsel 
med 60 cm skærafstand. 

Den forskel, der er i resultaterne fra de 2 for
søgssteder , må navnlig tilskrives den kendsger
ning, at forsøgene på sandjord har kunnet vandes 
i tørre perioder, medens lerjorden ikke er vandet. 

I fig. ler der i øverste halvdel vist merudbyt
terne efter tilførsel af 200 kg ammoniumkvælstof 
pr. ha i ikke nedbragt og nedfældet gylle. Til sam-

Tabel 4. Samlet udbyttenedgang i græsmark forårsaget 
af gyllenedfælder, hkg tørstoflha . 

Total yield decrease in grassfield caused by slurry injec
tor, hkg DM/ha. 

Græstørstof, hkglha. DM, hkg/ha 
Forsøgssted Skærafstand, cm Tine-distance, cm 

år 30 60 75 
Location Antal '>nedfældninger» Number of injections 

year 1 3 1 3 1 3 

Surhave . 10,7 28,8 9,3 16,3 11,7 18,6 
Otterup. 17,0 32,1 17,4 22,2 20,6 33,6 

1978 14,4 30,3 3,8 11,9 +0,3 1,2 
1979 5,6 19,2 9,2 7,7 1,9 15,6 
1980 11,6 30,8 8,9 20,1 15,0 23,7 



TabelS. Udbytte og merudbytte i græs, hkg tørstoflha. 
Yield and increase ofyield in grass, hkg DM/ha. 

Forsøgs- Kas.,CAN 200kgNH4-N i gylle, slurry 
sted år O 200 Ikke Nedfældrring, antallnjection, No. 
Location kgN/ha nedfældet 3 1 3 1 

year Not Skærafstand, cm Tine-distance, cm 
injected 30 60 75 

Surhave ...... 50,3 61,7 35,3 45,4 37,9 47,1 46,9 45,5 
Otterup ...... 66,4 42,6 19,0 24,8 14,6 21,0 15,3 17,7 

1977 ........ 35,0 70,4 53,3 50,6 45,8 53,7 49,6 
1978 ........ 57,4 48,8 18,2 30,0 23,0 25,7 24,2 54,8 
1979 ........ 64,1 45,7 14,2 31,3 23,3 33,8 27,5 38,1 
1980 o ••••••• 77,0 43,8 22,9 28,5 12,9 23,0 23,1 20,5 

Gns. o ••••••• 58,4 52,2 27,1 35,1 26,2 34,0 31,1 34,4 
Average 
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Fig. 1. Merudbytte for kvælstoftilførsel i kalkammonsalpeter og kvæggylle (øverste halvdel) og udbyttenedgang som 
følge af skadevirkning ved nedfældning (nederste halvdel). 

Yield increase for nitrogen, 200 kg N/ha in eAN, 200 kg NH4-N/ha in slurry (the upper part) and yield decrease caused 
by injection damage (the bottom part). 
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menligning er anført merudbytte for gødskning 
med 200 kg N pr. ha i kalkammonsalpeter. 

Nederste halvdel af figuren viser den udbytte
nedgang, der forekom efter kørsel med de an
vendte gyllenedfældere uden tilførsel af gylle, 
men hvor forsøgsparcellerne er gødet med i alt 
200 kg N pr. ha i kalkammonsalpeter (led 4-9). 

Det var ønskeligt, om der kunne fremstilles 
nedfælderudstyr, så skadevirkningen kunne ned
sættes væsentligt, og at dette udstyr samtidig 
havde en hensigtsmæssig arbejdsbredde. 

Konklusion 
Ved direkte nedfældning af gylle i en græsmark er 
der opnået bedre gødningsvirkning, end uden 
nedfældning. Dertil kommer, at lugtgener mind
skes. 
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Med de typer af nedfælderaggregater , der har 
været til rådighed, har det været uundgåeligt at 
ødelægge græssets rodnet. Skadevirkningen er 
desto større jo flere gange, der er foretaget en 
nedfældning. 

En forudsætning for, at nedfældning af gylle i 
græsmarker kan få interesse, vil være, at der ud
vikles nedfælderudstyr med mindre mekanisk 
skadevirkning på afgrøden, større arbejdskapaci
tet, også under hensyntagen til det store træk
kraftforbrug, der kræves. 

Erkendtlighed 
En tak rettes til gdr. Sven Åge Pedersen, Surha
vegård ved Brørup, fordi han så beredvilligt stil
lede areal til rådighed og udviste stor hjælpsom
hed ved gennemførelse af forsøgene. 

Manuskript modtaget den 14. januar 1985. 


