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Denitrifikationen var væsentligere end nitrifikationen for kvælstof tabet i de undersØgte jorde. Æn
dringer i denitrifikationsraten fra dag til dag skyldtes primært ændringer i jordens vandindhold, mens 
ændringer i temperatur og fotosyntese kunne give fluktuationer over døgnet. Tilførsel og nedbrydning 
af organisk stof i form af afgrøderester gaven årseyklus i kulstofsubstratet og dermed i den potentielle 
denitrifikation. Afgrødens kvælstofoptagelse begrænsede denitrifikationens mulige størrelse over 
vækstsæsonen. Tilførsel af organisk- og handelsgødning har øget den potentielle denitrifikation. Den 
organiske gødning har primært virket som kvælstofsubstrat for denitrifikationen i almindeligt dyrket 
jord. Stimuleringen af denitrifikationen ved organisk versus uorganisk gødskning skyldtes hovedsage
ligt den indirekte virkning ved sænkning af jordens iltspænding under nedbrydningen. 

Selvom antallet af denitrifieerende bakterier varierede parallelt med denitrifikationsraten , vides det 
ikke, om størrelsen af den aktivt denitrifieerende population in situ varierede på samme vis under de 
betingelser, der er fundet i jorden i disse forsøg. Dyrkningsforsøg med isolater af denitrifieerende bak
terier fra de her anvendte jorde tyder imidlertid på, at disse var blandt dem, der også denitrifieerer in 
situ. Hovedparten af isolaterne tilhørte gruppen af fluorescerende pseudomonader. 

Nøgleord: Kvælstoftab, N20, N2, gødning, afgrøde, denitrificerende bakterier. 

Summary 
The gaseous nitrogen 1055 from the Danish sandy loam soils investigated occurred mainly by denitrifi
cation. The variation in denitrification between days was mainly due to changes in soil water content. 
Changes in temperature and photosynthesis resulted in f1uctuations in denitrification activity during 
the day. The potential denitrifying ability of the soils investigated was influenced by carbon substrate, 
which in turn depended on the addition and breakdown of erop residues. The potential activity was alsa 
influenced by the nitrogen uptake of the crop and addition of manure and fertilizer. The greater deni
trification in manured soil compared to fertilized soil was caused mainly by the decrease in soil oxygen 
during microbial breakdown of the manure. 
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The number of bacteria in the soil able to denitrify, varied in accordance with the measured denitrifi
cation rate during the season. However it is not known if the population of active denitrifyers in situ 
varied in the same way under these experimental conditions. Pure culture studies point to the faet that 
the isolates obtained were among those denitrifying in situ. The main part of the isolates belonged to 
the group of fluorescent pseudomonads. 

Key words: Nitrogen loss, N20, N2, fertilizer, manure, erop, denitrifying baeteria. 

Indledning 
Omdannelsen af mineralsk kvælstof tilluftform 
er en af de kvantitativt dårligst belyste processer 
i jordbundens kvælstofomsætninger . l dyrket jord 
bliver omdannelsen i rodzonen hovedsagelig til
skrevet den bakterielle denitrifikation. Der knyt
ter sig stor landøkonomisk og miljømæssig inte
resse til et øget kendskab til denne omsætning. 

Formålet med arbejdet har været at undersøge 
størrelsen af det luftformige kvælstoftab fra dyr
ket jord, samt at belyse i hvilket omfang denitrifi
kation og eventuelt andre mikrobielle kvælstof
omsætninger er ansvarlige for dette tab. Den års
tidsbetingede variation i kvælstoftabets størrelse 
er undersøgt i jord, der tilførtes forskellige gød
ningstyper og -mængder samt blev dyrket med 
forskellige afgrøder. Det er herved belyst, hvilke 
forhold der er nøglefaktorer for omsætningen. I 
tilknytning til nogle af undersøgelserne blev an
tallet af denitrificerende bakterier søgt bestemt 
og deres vækst i renkultur karakteriseret. 

Metodik 
NzO-andelen af det luftformige kvælstof tab er 
målt i marken som NzO-koncentration i jordluf
ten og NzO-fluxen fra jordoverfladen (2,3,4,6). 
Tabets Nz-andel er bestemt i laboratoriet (4,6). 
NzO-koncentrationen blev målt i luftprøver udta
get i marken (3), og N20-fluxen blev bestemt ved 
måling af NzO-koncentrationen i en luftstrøm 
gennem kasser placeret på jordoverfladen (1). 
Sammenlignende målinger afN20-koncentratioJ: 
og N20-flux viste en udskiftningstid for NzO i 0-
30 cm jordlaget på mellem 1/2 time og et døgn med 
et gennemsnit på et par timer (3,4,6). N20, der er 
til stede i jordluften, kan derfor tilskrives en lø
bende produktion. Beregning af N20-fluxen ud 
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fra N20-koncentrationen vil dog være meget 
usikker, idet sammenhængen mellem flux og 
koncentration er stærkt betinget af jordens vand
indhold og især varierer meget omkring markka
pacitet, hvor denitrifikationen foregår (6). 

Nz-produktionen blev bestemt på jordprøver 
inkuberet i laboratoriet under tilsætnin~af acety
len, der inhiberer N2-dannelsen ved denitrifikati
onen . Den totale produktion af N -gas af denitrifi
cerende og nitratreducerende bakterier påvirkes 
næppe af acetylen i et N-begrænset medium (S). 
Acetylen indvirker på andre kvælstofomsætnin
ger , men ved at inkubere over kort tid er effekten 
heraf på denitrifikationsmålingen søgt minime
ret. Ved brug af acetylen fås også information om 
den relative belysning af nitrifikation og denitrifi
kation for dannelsen af luftformigt kvælstof, idet 
nitrifikationen hæmmes af acetylen. 

Den metode, der benyttedes til udtagning af 
jordprøver, kan ændre jordstrukturen og dermed 
betingelserne for denitrifikation, der kræver ilt
fattige forhold. Løsning af jorden ved inkubering 
af jordprøver i kolber medførte en faldende N
gas produktion, mens sammenpresning ved ud
tagning af intakte jordprøver i rØr gav forøget 
produktion af N-gas. Denne information er base
ret på sammenligning af N20-produktionen i 
marken og i in kuberet jord (S). Udtagning af in
takte jordprØver i rØr må dog foretrækkes, idet 
ændringen af jordens struktur her kan minimeres 
ved passende dimensionering af tværsnit og læng
den af de udtagne prøver. 

Antallet af denitrificerende bakterier i jorden 
blev bestemt ved Most Probable Number (MPN) 
metoden (4,7). Denitrificerende og nitratreduce
rende bakterier blev isoleret fra MPN rØrene, 
hvorefter deres N-gas dannelse blev undersøgt 



(4,7). Derudover bestemtes isolaternes aktivitet 
på forskellige kvælstofsubstrater såvel som effek
ten af acetylen (5). Med denne teknik vil såvel an
tallet af bakterier som de fundne isolater be
grænse sig til dem, der kan udnytte lettilgænge
lige kulstofkilder . 

Faktorer, der bestemmer denitrifikationens stør
relse 
Denitrifikationen i jord vil være bestemt af ilt
spænding, nitratkoncentration, mængde af meta
boliserbart organisk stof samt pH. For en given 
jord vil iltspændingen afhænge af jordens vand
indhold og omfanget af iltforbrugende biologiske 
processer. Nitratkoncentrationen bestemtes af 
nitrattilførsel ved gødskning, nitratdannelse ved 
nitrifikation af ammonium enten tilført som gød
ning eller dannet ved mineralisering, samt nitrat
fjernelse ved planteoptagelse, immobilisering, 
udvaskning t'g denitrifikation. Mængden af orga
nisk stof i jorden var en sum af tilførslen af orga
nisk gødning, rodexudater fra afgrøden og plan
terester i form af rod og halm, samt jordens hu
musindhold. Mængden af organisk stof, der 
kunne hruges af de denitrificerende hakterier. af
hang af sammensætningen af det tilførte stof og 
dets nedbrydelighed i jorden. Denitrifikationen 
var således reguleret af en række naturbetingede 
og dyrkningsmæssige faktorer. 

Iltspænding 
Sammenhængen mellem faldende iltspænding 
som følge af øget vandindhold ses af inkuberings
forsøget i (6). Når vandindhold blev øget til 
mark kapacitet, hvor de store porer i jorden blev 
vandfyldte, var denitrifikationen væsentligt hø
jere end ved lavere vandindhold. Den samme ef
fekt ses i flere af markundersøgelserne. I jorden, 
der var dyrket i en årrække (6), var denitrifikati
onen betydeligt større i et vådt sammenlignet 
med et tørt forår, når der tilførtes handelsgød
ning og en lille gyllemængde. Den store gylle
mængde har givet samme denitrifikation i det 
våde og i det tørre forår, hvilket antyder, at ned
brydningen af en stor mængde organisk stof sæn
ker iltindholdet trods det større luftskifte i den 

mindre våde jord. Set over kortere tidsrum steg 
denitrifikationsraten kraftigt, når jord opfugte
des til markkapacitet af nedbør, både på det høje 
aktivitetsniveau i en almindeligt dyrket jord (6) 
og på det lave aktivitetsniveau, der forekom i en 
jord, der havde ligget brak i 10 år (4). 

Både den totale denitrifikationsrate og forhol
det mellem Nz- og NzO-produktion påvirkedes af 
jordens iltspænding. I førnævnte inkuberingsfor
søg fandtes et øget N2:NzO-forhold ved øget 
vandindhold (resultater ikke vist). Denne sam
menhæng kan være vanskelig at eftervise i mark
forsøg, idet flere faktorer her varierer samtidig. 
Nok er der fundet et øget Nz:NzO-forhold f.eks. 
ved vandmætning af jorden i forsommeren (6), 
men jordens nitratindhold var samtidig faldet, 
sandsynligvis på grund af udvaskning. Da fal
dende nitratindhold ligesom faldende iltspæn
ding vil kunne give øget Nz:NzO-forhold, kan de 
enkelte faktorers virkning ikke adskilles i dette 

tilfælde. l gennemsnit var Nz:NzO-forholdet dog 
højere under vand mættede end under umættede 
forhold (2,6 mod O,R) (6). 

Nitratindhold 
Af de mange faktorer, der påvirkede jordens ni
tratindhold, giver gødningstilførsel og planternes 
kvælstofoptagelse den tydeligste effekt på deni
trifikationen. I den almindeligt dyrkede jord (6) 
var denitrifikationsraten i vandmættet jord om 
foråret større ved de høje nitratkoncentrationer 
opnået efter tilførsel af 160 kg N/ha end ved tilfør
sel af 40 kg N/ha. Ved sammenligning af de to be
handlinger i et tørt forår havde nitrat ingen ef
fekt; det samme gjaldt uanset jordens vandind
hold på det lave aktivitetsniveau i brakjorden (4). 
N2:NzO-forholdet var generelt lavest ved højt ni
tratindhold i vandmættet jord (6). Når kun NzO 

og ikke Nz blev målt, har en øget NzO-produktion 
ved tilførsel af uorganisk kvælstof (2), eller en hø
jere N20-koncentration i jordluften ved tilførsel 
af store versus små kvælstofmængder (3), derfor 
ikke påvist en øget denitrifikation ved øget kvæl
stoftilførsel. 

Dannelsen af luftformigt kvælstof var lavest i 
afgrødens vækstperiode. I flere tilfælde var 
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vækstperioden med et lavt nitratindhold sam
menfaldende med et lavt vandindhold, hvorfor 
faktorerne ikke kunne adskilles. I brakjorden sås 
dog under våde forhold i juli måned en højere de
nitrifikationsrate i ubevokset end i bevokset jord 
(4). Ved sammenligning af forskellige afgrøder 
var der sammenfald mellem vækstperiode og lave 

-N20-koncentrationer i jordluften (3). I vandmæt
tet jord under byg var N20-koncentrationen la
vest i juni-juli, mens der i jord under roer var la
vest koncentration i august-september. Når gød
ning tilførte s vandmættet jord med en afgrøde i 
vækst (2), fandtes en meget kortvarig forøgelse af 
N20-fIuxen sammenlignet med gødningstilførsel 
til ubevokset jord (4,6). 

Organisk stof 
Denitrifikationen kan stimuleres på to måder ved 
tilførsel af organisk stof: Primært ved at øge deni
trifikanternes energisubstrat, og sekundært ved 
en sænkning af iltspændingen under nedbrydnin
gen af det tilførte stof. Denne sumvirkning er set 
under græs (2) og i brakjorden (4). Under vand
mættede forhold må en effekt af organisk stof 
skyldes primærvirkningen som substrat: Ved 
sammenlignelige tilførsler af uorganisk kvælstof 
var N20-produktionen (2) og denitrifikation en 
(4) betydeligt større efter tilførsel af gylle end 
kunstgødning. På en almindeligt dyrket jord af
stedkom gyllen samme denitrifikationsrate som 
handelsgødningen (6). Under umættede forhold, 
hvor den store gyllemængde gaven større denitrI
fikation end de Øvrige behandlinger, må dette 
skyldes sekundærvirkningen af organisk stof, 
som omtalt under iltspænding. 

Tilførsel af organisk stof fra afgrøden sker både 
i vækstperioden i form af rodexudater og afstødte 
rod dele samt efter høst i form af rødder, stub og 
halm. En eventuel effekt på denitrifikationen af 
rodexudater og afstødte roddele overskyggedes 
dog af planternes kvælstofoptagelse , idet denitri
fikationsraten, som før omtalt, var lavere i be
vokset end i ubevokset jord i vækstperioden (4). 
I jord med lavt indhold af organisk stof stimule
rede efterladte planterester umiddelbart denitri
fikationen (4). Afgrøderesterne var dog ikke 
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fuldt tilgængelige ved høst, hvilket ses ved sam
menligning af denitrifikationen forår og efterår 
på den almindeligt dyrkede jord (6). I vandmæt
tet jord, ved sammenligneligt nitratindhold og 
temperatur, var denitrifikationsraten væsentligt 
større om foråret end om efteråret. Tilsynela
dende skal det organiske stof omdannes af pri
mære nedbryderorganismer , eventuelt hjulpet af 
afvekslende frost og tø om vinteren, før det kan 
bruges som substrat for denitrifikation om for
året. De høje N20-koncentrationer, der blev fun
det i jordluften i en tøperiode efter streng frost (3), 
pegede i samme retning. Teorien understøttes af 
kendskabet til næringskrav for de denitrifice
rende bakterier, der blev isoleret fra jorden (se 
nedenfor). 

En øget mængde organisk stof vil, ud over for
øgelsen af denitrifikationsraten, bevirke, at N2-

andelen af produkterne øges. Ved sammenlig
ning af denitrifikationen i jord med (6) og uden 
(4) afgrøderester ses, at der i første tilfælde pro
duceredes både N2 og N20, mens der i det andet 
tilfælde kun blev dannet N20. 

Den store døgnvariation i N20-produktionen 
(op til 23 ganges forskel mellem nat og dag) i en 
græsbevokset jord (2) tilskrives ændringer i rod
aktivitet koblet til fotosyntesen. En forøget exu
dering og rodrespiration vil kunne stimulere de
nitrifikationen henholdsvis ved at supplere næ
ring og ved at sænke iltspændingen i jorden. I jord 
dyrket med byg (4,6) nåede døgnvariationen aldrig 
samme størrelse (højst 2-3 ganges forskel). 

Sammenfattende viser resultaterne, at de typer 
organisk stof, der findes i jorden, udnyttes i for
skellig grad af de denitrificerende bakterier. Det 
organiske stof i gylle virker ikke som næring i 
større udstrækning i en almindeligt dyrket jord. 
Her vil organisk stof i afgrøderester udgøre ho
vednæringskilden efter en mikrobiel og fysisk 
nedbrydning i løbet af efteråret og vinteren. Et 
eventuelt indhold af inhibitorer i planter og pri
mære nedbryderorganismer vil i givet fald også 
kunne hæmme denitrifikationen om efteråret. I 
en jord uden tilførsel af planterester, og med en 
væsentligt lavere denitrifikationsaktivitet, har 
gylle virket som næring for denitrifikation. Rod-



exudater og afstødte roddele har ikke medført 
synlig stigning af denitrifikationsraten i vækstpe
rioden, men kan have været årsag til de døgn
svingninger idenitrifikationsaktiviteten , der er 
fundet under græs. 

pH 
Denitrifikationsraten såvel som forholdet mel
lem produkterne N20 og Nz kan påvirkes af jor
dens pH. Flere af undersøgelserne er udført ved 
relativt lave pH-værdier. I jorden, der havde lig
get brak i 10 år (4) og havde pH 4,1, gaven kalk
ning til pH 5,4 ikke højere potentiel denitrifika
tion. Den almindeligt dyrkede jord havde pH 5,3. 
dvs. af samme størrelse som brakjorden efter 
kalkning. Den store forskel i både denitrifika
tionsrate og slutprodukter mellem de to jorde kan 
derfor ikkc skyldes pH i disse undersøgelser. 

Årstidsvariationen 
Variationen i denitrifikationsaktiviteten over 
året skyldes et samspil mellem de faktorer, der 

er genncmgået ovenfor. I perioder, hvor cn af
grødc var i kraftig vækst, var denitrifikationsra
ten lav på grund af konkurrcncen mellcm plantc
rødder og dcnitrificerende baktericr om jordens 
nitrat. Uden for vækstperioden var denitrifika
tionsraten stærkt afhængig af jordcns vandind
hold. Når dette var optimalt for processen, fand
tes størst denitrifikationsrate ved høje nitratind
hold. Organisk stof tilført jorden som plantere
ster om efteråret gav efter en primær nedbryd
ning en øget denitrifikationsrate om foråret. Til
førsel af organisk stof i form af gylle havde en in
direkte stimulerende virkning på denitrifikati
onen under ikke vandmættede forhold. 

Omsætninger, der medfører luftformigt kvæl
stof tab 
Luftformigt kvælstof dannes mikrobielt ved ilt
ning af ammonium og reduktion af nitrat. Deni
trifikation regnes for den kvantitativt væsentlig
ste omsætning i landbrugsjord, men ved nitrifika
tion og nitratreduktion kan også dannes luftfor
migt kvælstof. 

Denitrifikation, nitrifikation og nitratreduktion 
Ved denitrifikation dannes hovedsageligt NzO og 
N2 ud fra nitrat under anaerobe forhold. Ved ni
trifikation kan dannes N20 ved iltning af ammo
nium under iltfattige forhold. Nitratreducerende 
bakterier kan producere noget N20 under nitrit
dannelse. Denne omsætning henregnes i det føl
gende til denitrifikation. I det omfang nitrifikati
onen er autotrof, vil den ikke, som denitrifikati
onen, stimuleres direkte af organisk stof. En øget 
N20-produktion efter tilførsel af organisk versus 
uorganisk kvælstofgødning er dog ikke bevis for, 
at denitrifikation er ansvarlig, som ellers antydet 
i (2). Nedbrydning af organisk gØdning kan sænke 
jordens iltspænding og dermed stimulere N-gas 
produktionen ved både nitrifikation og denitrifi
kation. En bedre vurdering af betydningen af 
disse omsætninger baserer sig på effekten af ace
tylen på kvælstof tabet. Acetylen inhibcrer nitrifi
kationen og dermed processens N20-dannelse. 
MæIlgden af luftformigt kvælstof dannet af deni
trificerende og nitratreducercnde bakterier var 
uafhængigt af acetylen (5), men der dannedes 
udelukkende N20 ved denitrifikation i tilstede
værelse af acetylen. 

I jorden, der havde ligget brak i 10 år, var der 
en god overensstemmelse mellem kvælstof tabet i 
marken og i jord inkuberet med acetylen i labora
toriet (4), hvilket antyder, at i al fald hovedparten 
af tabet skyldtes denitrifikation. I den almindeligt 
dyrkede jord (6), har den øgede eller konstante 
NzO-produktion ved tilsætning af acetylen vist, at 
N-gas produktionen ved denitrifikation i de fleste 
tilfælde var større end ved nitrifikation. Det 
konkluderes, at denitrifikationen har givet større 
kvælstoftah end nitrifikationen, både på højt og 
lavt aktivitetsniveau i jord med højt og lavt ind
hold af letomsætteligt organisk stof. 

Bakterieflora 
Ved kraftig denitrifikation var antallet af denitri
ficerende bakterier op mod 10 gange højere i al
mindeligt dyrket jord (7) end i brakjord (4). I 
begge jorde var antallet 3-10 gange lavere i perio
der med lav denitrifikation. Det højeste antal de
nitrificerende bakterier er derfor fundet i vand-
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mættet i forhold til mere tør jord (4,6) og i jord til
ført ekstra organisk .stof (4). Det totale bakterie
tai, bestemt som vækstduelighed på et medium, 
må også forventes at være højere i våd end i mere 
tør jord samt ved tilførsel af næring til jord med 
lavt indhold af organisk stof. Denitrifikanterne 
kan, som fakultativt anaerobe bakterier, også 
deltage i den aerobe stofomsætning. Ændrin
gerne i MPN for denitrifikanter som funktion af 
de her fundne forskelle i jordmiljø, er derfor ikke 
bevis for, at den aktivt denitrificerende flora in 
situ ændrer størrelse i takt md denitrifikationen. 

Enkelte bakterier blev isoleret efter opforme
ringen i MPN rØr i fortyndinger fra 10-5 til 10-9 . 

Isolaterne vil derfor være udvalgt blandt de jord
bakterier, der kan konkurrere i et næringsrigt 
miljø, og som forekommer i et stort antal i jorden. 
Denne udvælgelse giver isolater, der kan være an
svarlige for denitrifikationen in situ, der netop 
var præget af en kraftig stigning i tidsrummet 
umiddelbart efter betingelserne bliver gunstige i 
jorden. 

3 fysiologiske grupper af bakterier, der danner 
luftformige kvælstofforbindelser, producerede 
ved neutralt pH henholdsvis N2, N20 og NOzmed 
biproduktet N20. Grupperne er fundet anvende
lige ved opdeling af iso la terne fra jord både på 
højt (7) og lavt aktivitetsniveau (4). 

Hovedparten af NT og N20-dannerne var flu
orescerende pseudomonader i begge jordtyper, 
mens NOz-dannerne hovedsageligt var baciller i 
brakjorden (4) og pseudomonader i den alminde
ligt dyrkede jord (7). NOl-dannere uden N20-
produktion blev ikke undersøgt. Fluorescerende 
pseudomonader kan, når de dyrkes i laborato-' 
riet, ikke omsætte komplekse organiske forbin
delser som cellulose. Dette, sammenholdt med 
forsinkelsen i effekten af celluloseholdigt materi
ale (afgrøderester) på denitrifikationen (6), un
derbygger, at de isoler.ede bakterier kan tilhøre 
gruppen af aktivt denitrificerende bakterier in 

situ. 
De 3 bakterietyper dannede luftformigt kvæl

stof ud fra nitrat og ikke fra ammonium (S). NOz-
dannernes NzO-produktion påvirkedes imidler
tid af ammonium (S), idet nogle blev stimuleret, 
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mens andre blev hæmmet. Der kendes ingen for
klaring på dette. Hvis de isolerede NOl-dannere 
deltager i nitratomsætningen in situ, og den om
talte ammonium effekt ogsa findes her, skabes 
usikkerhed om tidligere konklusioner om ammo
niums effekt på N20-dannelsen i jord: Når am
monium stimulerer N20-dannelsen i jord, behø
ver det i så fald ikke alene at skyldes nitrifikation, 
men kan også skyldes nitratreduktion. 

Både på lavt og højt niveau af denitrifikation 
fulgte forekomsten af NTdannere blandt de isole
rede bakterier variationen i denitrifikationsakti
vitet, i modsætning til N20- og NO:z-dannere 
(4,7). Under opformeringen i MPN rØrene, der 
gik forud for isoleringen, vil NOl-dannere kunne 
udkonkurreres af NT og N20-dannere, der kan 
bruge både substrat og produkt af NOl-dannere, 
og som har en højere produktionsrate af N-gas i 
renkultur (4). Dyrkning af Nz- og N20-dannere i 
renkultur tyder ikke på, at disse havde forskellig 
konkurrenceevne i MPN rØrene (4). Ovenstå
ende peger på, at Nrdannende bakterier var af 
større betydning end N20-dannere for den målte 
denitrifikationsaktivitet, mens NOz-dannernes 
betydning var vanskelig at vurdere. Virkningen 
af en pH-sænkning på N2- og N20-dannere strider 
imidlertid mod denne vurdering: Ved at sænke 
pH fra neutral til værdien i de 2 jorde, ophørte N
gas produktionen praktisk taget for N-dannerne, 
mens N20-dannerne bevarede 60% af aktiviteten 
fundet ved neutralt pH (4). Uoverensstemmelsen 
mellem disse vurderinger af Nz- og N20-danneres 
betydning kan eventuelt forklares ved forskelle 
mellem det målte pH og pH i mikrolokaliteter, 
hvor denitrifikationen foregår. 

Betydning for jorddyrkningen 
Undersøgelserne har vist, at betydelige kvælstof
mængder kan tabes tilluftform, i al fald på lerjor
de. Tabet var størst om foråret fra ubevokset, 
vandmættet jord, hvor det svarer til mellem halv
delen og hele den tilførte uorganiske kvælstof
mængde'i stald- eller handelsgødning. Herover
for står væsentligt lavere tab fra mere tør jord. Alt 
efter hvor stor den landøkonomiske betydning af 
kvælstof tabet er, vil det med fordel kunne be-



grænses ved valg af gødningstype, gødningstids
punkt og afgrøde. Under våde forhold har en 4-
dobling af kvælstofmængden i handelsgødning 
bevirket et 60% større denitrifikationstab og kun 
et 40% større kvælstofudbytte. Under umættede 
betingelser var tabet af samme størrelse for de 2 
N-mængder, mens kvælstofudbyttet knap for
dobledes ved 4-dobling af kvælstofmængden. 
Sammenligningen mellem denitrifikationstab og 
kvælstofudbytte er endnu mere grel for staldgød
ning. Ved 4-dobling af kvælstofmængden øgedes 
kvælstof tabet med 130% i et vådt og 500% i et 
tørt forår, mens kvælstofudbyttet i begge tilfælde 
kun steg med 30%. 

Kvælstof tabet ved gødskning af en afgrøde i 
vækst var meget kortvarigt sammenlignet med 
gØdningstilførsel til bar jord. Ydermere vil en af
grøde, der vokser om efteråret, hvor jorden nor
malt er vandmættet, kunne begrænse tabet. 
Størst kvælstofkonservering vil man givetvis få 
ved at dyrke vintersæd. Her vil afgrøden optage 
kvælstof i forårsperioden, mens det store tab er 
målt på jord, der endnu ikke er tilsået. 
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