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o Under aren 1985-87 genomfördes en faltförsökserie (R3-0066) i södra 
Sverige p& latta utlakningsbenägna jordar med tillsats av Didin (dicyan- 
diamid = DCD) till flytgödsel som tillförts sent p& hösten vid lag rnarktempe- 
ratur. 

o I serien har p& grund av torkskador ett par försök mast slopas. Denna redo- 
visning omfattar totalt 9 försök och testgrödan har varit korn. 

o Försöksplanen omfattade moment med varspridning av flyt- och handelsgöd- 
sel och den tillförda mängden kvave har genomgaende uppgatt till 100 kg per 
ha ammoniurnkväve i stallgödseln. 

o Den rekommenderade mängden 20 kg Didin per ha tillsattes flytgödseln före 
utspridningen. Nagon korrigering i försöksplanen för kvaveinnehallet i Didinet 
pa approximativt 12 kg N per ha gjordes inte i dessa orienterande försök. 

o Vid kvaveprofilprovtagningar 0-60 cm tidigt efterföljande var kunde noteras 
att Didinet minskade kvaveutlakningen med 30-50 kg per ha. I jämförelsen 
med ogödslat aterfanns en mängd motsvarande den p& 100 kg N per ha som 
tillförts. Under den extremt varma och nederbördsrika vintern 1986187 gick 
praktiskt taget allt stallgödselkvävet förlorat, men trots dessa betingelser upp- 
gick differensen mellan ledet med Didintillsats och ogödslat till 100 kg N per 
ha. 

o Vid höstspndning resulterade tillsatsen av Didin i en skördeökning p& i me- 
deltal 500 kg kärna per ha, vilket val täcker kostnaderna för tillsatsen. Kvave- 
halten i kärnan paverkades ocksa positivt, och en 1 2-procentig förbättring av 
gödselkvävets utnyttjande erhölls. 

o Vid varspridning erhölls cirka 200 kg kärna mer per ha an vid höstspridning 
med Didin. Den högre kvävehalten vid höstspridningen kompenserade skörde- 
bortfallet SA att de upptagna kvavemangderna blev praktiskt taget lika. Den 
nAgot lägre utnyttjandegraden vid höstspridning beror pA att kvaveinnehallet i 
Didin beaktats vid berakningen. 
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INLEDNING 

Kviivelackage fran samhälle, jordbruk etc till yt- och grundvatten tilldrar sig ett 
stort intresse och de negativa effekterna av ökad kvävetillförsel till sjöar och 
hav Br viildokumenterade. Det är angeläget att framhalla att en viss transport 
av kvave fran aker- och naturmarker till vattendragen ar ett naturligt led i kvä- 
vets kretslopp som alltid har förekommit, och fragan galler hur den skall begran- 
sas. För jordbrukets del har det ocksa klart framgatt att problemet med kvaveut- 
lakning har accentuerats i samband med stallgödselanvandning pa grund av 
dess svarbedömda kvavegödslingseffekt. 

Kvävet kan förekomma i manga olika former i marken och hur det fördelar sig 
p& olika fraktioner ar i hög grad en funktion av mikrobiella aktiviteter. Kvävets 
omvandlingsförlopp i samband med nedbrytning av organiskt material kan 
schematiskt beskrivas enligt fig. 1, och för överföringen till de olika fraktionerna 
svarar speciella mikroorganismer. 
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Fig. 1. Nedbrytning och förluster av organiskt bundet markkvave. 
Fig. 1. Decomposition and losses of organic soil nitrogen. 

Vid spridning av stallgödsel tillföres dels organiskt bundet kvave, dels mineral- 
kvave huvudsakligen i form av ammonium (NH4-N) och nitrat (N03-N). I stall- 
gödsel dominerar ammoniumdelen över nitratandelen, och i flytgödsel förelig- 
ger praktiskt taget allt mineralkvave i form av ammonium. Andelen ammonium-N 
av totalkvävet i flytgödsel ar av storleksordningen 50-90 procent och i fast stall- 
gödsel 0-50 procent (Steineck, 1988). Eftersom fast gödsel i allmänhet innehal- 
ler en stor andel energirikt organiskt material kommer en stor del befintligt och 



mineraliserat ammonium-kvave att temporärt bindas av de nedbrytande mikro- 
organismerna. I flytgödsel kan en viss motsvarande bindning i mikrobprotein 
ske, men den är begränsad, varför större delen av ammoniumkvävet vanligtvis 
ganska omgaende nitrifieras, nar de yttre betingelserna sa medger. Det ar ock- 
sa ett välkänt förhallande att den positivt laddade ammoniumjonen (NHq+), 
som i stor utsträckning ar adsorberad till markkolloiderna, ar avsevärt mindre 
utsatt för utlakning an den negativt laddade nitratjonen (Nog-) i markvatskan. 
Det star da klart att malsättningen för att minimera kvaveutlakningen bör vara att 
undvika ansamling av nitrat nar det inte finns nagon gröda som kan utnyttja 
nitratkvavet. Det ar i detta sammanhang som intresset riktas mot substanser som 
kan hindra nitrifikationsprocessen. 

Man uppskattar att cirka hälften av stallgödseln sprids p& hösten i det svenska 
jordbruket i dagsläget. En ökad övergang till varspridning eftersträvas men trots 
Atgarder för ökad utbyggnad av lagringskapaciteten far vi säkert räkna med att 
höstspridning i viss omfattning är en realitet under en ganska lang övergangspe- 
riod. Tidsbrist - försenat varbruk - och jordpackningsrisk ar faktorer som maste 
beaktas vid övergang till varspridning. 

Det ges flera tillfallen da användning av nitrifikationsinhibitorer kan vara aktuell, 
exempelvis i köksvaxtodling i avsikt att reducera nitrathalten i växterna, vid tillför- 
sel av flytande ammoniak etc. För vart vidkommande är nog ett av de mest intres- 
santa tillfällena vid höstspridning av stallgödsel och da i synnerhet av flytgödsel 
med stor andel ammoniumkvave som lätt kan nitrifieras. Man kan genom tillsats 
av nitrifikationshammare till flytgödseln som sprids pa hösten begränsa kvaveför- 
lusterna till ett minimum och vad detta betyder fran resursutnyttjande- och miljö- 
synpunkt ar helt uppenbart. 

Nitrifikationshämmare 

Substanser med nitrifikationshammande inverkan ar manga till antalet och deras 
verkan har varit känd sedan länge. Att de tilldrar sig ett intresse för praktisk an- 
vändning ar nog främst en prisfraga och det finns ocksa preparat som bedöms 
ha relativt begränsade sidoeffekter. Didin (dicyandiamid= DCD) och N-serve 
(2-klor-6 triklormetylpyridin) ar de i dagsläget mest aktuella preparaten. 

Dessa preparats verkan bestar i att de inaktiverar Nitrosomonas bakterierna, 
som svarar för överföringen av ammoniumkvave till nitrit (N02) och denna ver- 
kan synes vara mycket selektiv mot denna bakteriegrupp (fig. 1). För Didinets 
del ar det enligt litteraturuppgifter fraga om en temporär passivisering (Amberger, 
1968). 



När Didinet nedbryts bildas ett antal mellanprodukter (fig. 2), vars eventuella 
negativa inverkan kommer att granskas i samband med eventuell registrering 
av preparaten (Amberger & Vilsmeier, 1979 och Vilsmeier, 1980). Det framgar 
tydligt av litteraturen, att nedbrytningen sker snabbare vid hög marktemperatur 
an vid lag (Amberger & Vilsmeier, 1979 och Vilsmeier 1980). Detta förhallande 
kan vara av stort praktiskt intresse, och detta kan belysas med bl a resultat fran 
danska fältförsök (Kjellerup, 1985). 1 dessa försök spreds flytgödsel tillsatt med 
Didin tidigt pa hösten vid hög marktemperatur och resultatet blev att nitrifikatio- 
nen hann komma igang p3 hösten. Slutresultatet blev endast en försening av 
utlakningen i jämförelse med spridning av flytgödsel utan tillsats av Didin. I 
anvisningarna för Didin anges ocksa möjligheten att anpassa mängden till 
efterstravad varaktighet. N-serve med sin aromatiska struktur har som kan för- 
vantas en högre persistens än Didin. 

DICYANDIAMID GUANYLUREA GUANIDIN 

Fig. 2. Nedbrytning av dicyandiarnid i jord (Vilsrneier, 1980). 
Fig. 2 Decomposition of dicyandiamide in soil (Vilsmeier, 1980). 

Rekommenderad tillförsel: 

Preparat N-serve Didin 

Formulering Flytande Fast (finns även flytande) 

Rekommenderad mängd 2-3 Ifha 20 kg/ha 
Kostnad 50-60 krfl 17 krfkg 
b r i g t  Flyktig 

'Anger ungefärliga kostnaden 



För mera ingaende information om nitrifikationshammarnas egenskaper och funk- 
tion hänvisas till Hansson et al (1 988). 

Som framgar synes det stora problemet med kvaveutlakning föreligga vid höst- 
spridning av flytgödsel, och det star ocksa klart att tidig spridning pa hösten 
bör undvikas, om det inte sker i samband med sAdd av en gröda som kan ta upp 
nitratkvävet. En höstspridning bör ske sa sent som möjligt vid lag marktempera- 
tur, som begränsar nitrifikationen och därmed ocksa minimerar kvaveförlusterna 
till den externa miljön. Trots den sena spridningen visar resultat fran utförda för- 
sök att förlusterna under vintern kan bli avsevärda, och det ar vid sadana tillfal- 
len, när de naturiiga begränsningsfaktorerna har utnyttjats maximalt, som avdel- 
ningen för växtnäringslara bedömde det vara av intresse att belysa vad en ham- 
ning av nitrifikationen av stallgödselkvavet kan betyda. Det ar ocksa valkant att 
risker för utlakningsförluster ar störst p& Iatta jordar under milda och nederbörds- 
rika vintrar och av denna anledning koncentrerades försöken huvudsakligen till 
södra Sverige pa Iatta genomslappliga jordar. Det ar angeläget att fastsla att för- 
söken är av orienterande karaktär med syfte att erhalla en uppfattning om möjlig- 
heten att använda nitrifikationshammare under svenska klimatförhallanden för 
att minimera kvaveföriusterna vid höstspridning av stallgödsel. 

För att belysa fragan om inverkan av nitrifikationshammare p& kvaveförlusterna i 
samband med stallgödseltillförsel under svenska klimatbetingelser genomfördes 
under trearsperioden 1985-87 en faltförsöksserie (R3-0066). Parallellt med 
avdelningens verksamhet har aven försök utförts av Kemi Intressen AB, som vid 
denna tidpunkt var importör av Didin. I samarbete med företrädare för starkel- 
seproduktionen har genomförts fältförsök med tillsats av nitrifikationshammare 
till den kväverika fruktsaften, som man aterför till jordbruket som ett gödsel- 
medel. 

Som i inledningen patalats har spridningen av de organiska gödselmedlen skett 
sent pi3 hösten vid laga marktemperaturer och försöken har huvudsakligen varit 
lokaliserade till Iatta jordar i södra Sverige, dar de största utlakningsföriusterna 
kan förvantas. Ett fatal försök har utförts pa lerjordar i Mellansverige och p& de 
mjälarika jordarna i Norrland. 

Nar försöken startades avsags att testa bade Didin och N-serve, men tillförselsat- 
tet, som bestod i ytspridning av den med preparaten tillsatta flytgödseln, Atföljt av 
omgaende inbrukning, var inte tillräckligt snabbt för att hindra gasformiga förluster 
av det flyktiga preparatet N-serve. Eftersom appliceringsmetoden inte kunde för- 
väntas ge en i alla lagen rättvisande jämförelse kom försöken att begränsas till 
enbart en test av Didin med standardgivan 20 kg Didin per ha. 



Tabell 1. Försöksplan 
Table 1. Experimental design 

Led 
Treatment N kg/ha 

A. Ingen kvävegödsling 
No nitrogen fertilization 

B. Flytgödsel bredspridd p& hösten 
Slurry surface applied in autumn 

p& varen 
in spring 

E. Kalkammonsalpeter pa varen 
Nitrochalk in spring 

+ Didin 100a 

a = NH4-N 
Didin = 20 kg/ha A och E har tillförts fosfor och kalium motsvarande B. 
A and E have received phosphorus and potassium corresponding to B. 

I dessa orienterande försök har inte kvavenivan korrigerats för kvaveinnehAllet i 
Didin, som uppgar till cirka 12 kg per ha. Kvävemangden p& 100 kg, som tillförts 
med stallgödseln, baseras p& mängden ammoniumkvave. I det ogödslade och 
handelsgödslade försöksledet har stallgödselns innehall av fosfor och kalium 
kompenserats genom separat tillförsel. Testgrödan har vant varkorn och serien 
R3-0066 har omfattat 2-4 försök per Ar. 

Kvävets rörelse i marken har följts genom kvaveprovtagning i markprofilen pa 
hösten och efterföljande var och detta har skett genom att bestämma mängden 
ammonium - och nitratkvave pA nivaerna 0-30 och 30-60 cm. 

RESULTAT 

Mineralkvave i markprofilen 

För det första kan konstateras, att stallgödseltillförseln har ökat mineralkvave- 
innehallet i jorden patagligt, som kan förvantas (tabell 2). Det frarngar att tillsat- 



sen av Didin minskade kvaveförlusterna till den externa miljön med 30-50 kg N 
per ha (C-B). I försök utförda av Kemi Intressen AB 1986 och 1987 uppgick 
motsvarande förluster till 50 respektive 70 kg N per ha. Resultaten baseras pa 
6 försök per ar. Lantmannen har ocksa under 1987 genomfört en orienterande 
försöksserie och resultaten fran denna, bestaende av 8 försök, visar att tillsat- 
sen av Didin reducerade kvaveförlusterna med 50-60 kg N pr ha. Föreliggande 
resultat visar god överensstammelse med varandra och det kan tilläggas att de 
aven ligger val i linje med de danska (Kjellerup, 1985). 

Tabell 2. Mineralkvave i marken p& varen vid höstspndning av flytgödsel 100 
NH4-N kg per ha med och utan nitrifikationshilmrnare 

Table 2. Mineral nitrogen in soil in spring after autumn application of sluny 
100 N per hectare with and without nitrification inhibitors 

Ar Gödsling Antal försök KQ N per ha 0-60 cm 
Year Treatment Number of trials NH4-N NO3-N S:a 

1985 A. Ingen 3 
B. Flytgödsel 
C. "- +Didin 

1986 A. Ingen 3 
B. Flytgödsel 
C. "- +Didin 

1987 A. Ingen 2 
B. Flytgödsel 
C. "- +Didin 

Under 1985 och 1986 var förlusterna överlag ganska begränsade, vilket bekraf- 
tades av den relativt stora kvavemangden pa varen i de stallgödslade leden 
utan Didin. Under vintermanaderna 1986187 med extremt mild och regnig vader- 
lek var risken för förluster mycket stor. I ett försök i Kristianstadsomradet 1987 
erhölls intressanta resultat som belyser effekten vid en dylik situation. I försöks- 
ledet utan stallgödsel uppgick summan av N03-N och NH4-N i skikt 0-30 cm 
p& varen till 13 kg N per ha, i ledet med 100 kg N per ha i stallgödsel utan 
Didin till 36 kg N per ha och i ledet med stallgödsel plus Didin till 128 kg N 
per ha (fig 3). 



Flytgödse l  O 

30 

O 20 40 60 80 100 120  140 

N kg per ha 

Fig. 3. MWgd kvave i markprofilen pa varen eiter en extremt mild och nederbiinjsnk vinter. 

fig. 3. Amouni of nitmgen in the soilpmfik in spring aiter an extremely warm winter &h high precjptation. 

Som frarngar av tabell 2 ar differensen mellan C-A av medelvärdena för de en- 
skilda aren av storleksordningen 100 kg N per ha, vilket motsvarar den pa hös- 
ten tillförda kvävemangden p& 100 kg N per ha, och av detta kan den praktiska 
slutsatsen dras, att tillsatsen av Didin har haft en i det närmaste 1 OO-procentig 
effekt att minska kvaveförlusterna. Det ar speciellt intressant att notera, att ocksa 
under Ar da praktiskt taget allt stallgödselkvave har gatt förlorat under vinterhalv- 
Aret utan tillsats av Didin, Aterfanns i ledet med Didin en kvävemangd motsva- 
rande den pa hösten tillförda mängden pA 100 kg N per ha. 

Nar det galler risken för utlakning p& lerjordar ar den begränsad i förhallande till 
den pa Iattgenomslappliga jordar och därmed kommer inverkan av nitrifikations- 
hammare pa lerjordar att inte bli lika pataglig. Resultaten av markprofilprovtag- 
ningen, som utförts p& lerjordar i Vastsverige, varierade och gav ingen entydig 
vägledning för bedömning av nitrifikationshammares inverkan pA kvaveförluster 
till den externa miljön. 

Med hänsyn till utlakningsriskerna ar lerjordarna inte SA speciellt aktuella, men 
den rekommenderade övergangen till varspridning kan nog i en del fall vara svar 
att realisera pa dessa strukturkansliga jordar, varför höstspndning av stallgödsel 
aven framöver kan bli aktuell i viss omfattning. 



l Norrland erhölls det under 1986 en patagligt positiv effekt medan aret darpa er- 
hölls ett obetydligt utslag. Det goda utslaget för flytgödsel utan Didin 1987 pa 
kärnskörden, vilken faktiskt översteg den med Didin, tyder pA sma förluster detta 
Ar. Det bör tilläggas att det endast ar fraga om ett försök per Ar p& Röbacksdalen. 
Eftersom kvaveutlakningen ar ganska begränsad i Norrland uppkommer förlus- 
terna huvudsakligen genom denitrifikation - överföring av nitrat till elementärt 
kvave som Atergar till atmosfaren. 

Skörderesultat 

Allmänt kan konstateras positiva utslag för gödslingsatgarderna och i sex av de 
nio försöken erhölls statistiskt signifikanta skördeökningar. Under 1986 förelag 
betydande torkskador, vilket medförde osakerhet i resultaten och de höga pro- 
centuella medelfelen under detta ar bekräftar detta förhallande. 

Enligt resultaten fran dessa försök erhölls en genomsnittlig skördeökning p& 
500 kg karna per ha för tillsatsen av Didin, vilket gott och val täcker kostna- 
derna. Att skördeökningen inte blev större beror pA att liggsäd var en 
begränsningsfaktor, vilket resultaten av strastyrkegraderingen tyder p& 
(tabell 3). Under 1985 lag avkastningen i ledet med tillsats av Didin i niva med 
den i varspridd flytgödsel och handelsgödsel. Under 1986 var effekten av var- 
spridning Överlägsen den med höstspridning plus Didin. När det gäller 1986 
Ars skörderesultat förelag som omnämnts omfattande torkskador p& grödan pa 
dessa latta jordar, vilket medför osakerhet i utvärderingen av resultaten. 
Skördedifferensen mellan höstspridning med och utan Didin uppgick 1987 till 
nastan 1000 kg karna per ha. Denna stora skillnad far ses som ett resultat av 
den milda vintern 1986187 med stor utlakning i ledet utan Didin. Under detta ar 
kan ocksa konstateras, att skillnaden i skörd mellan höstspridning plus Didin 
och varspridning ar obetydliga. 



Tabell 3. hvefian av @%IM M kärnskbrd (15% H20), striktyda, kvavehall i k m a  sam upptagen mngd kvave l pmcent av tillfbtl inkkrsive 
N I Didin 

Table 3. Infbence of fedilization on grain y/&j (15% HS), straw strength, nitrogen content in grain and nitwen uptake in graln in p r  cent 
Of applied including N in Duin 

Fbndksled 
Treatments 

Strastyrka 0-100 N % kärna 1s Upp1ag.N INilrogen uptaks/ 
N KWta kgha /Grain yield k@cc/ Straw strengfh -DM roc. av lillfbn lpercent of WecU 
kgha 1985 1986 1987 1985 l986 1987 1985 1986 1987 f985 1986 1987 

A. Ingen N-gddsd - 2870 3220 2450 80 l00 l00 1.59 1.57 1.60 - 
8. RytgWrel hOst 100 5110 4080 3640 72 100 97 1,76 2,09 1.72 38 25 19 
C. .- +Didin 100 5570 4410 4570 54 92 50 1,91 2,19 2,19 47 31 39 
D. .- V& 100 5580 5050 4530 58 70 77 1.74 2.14 1,93 44 44 40 
E. Handelsgödsel 100 5670 5140 4730 68 8 72 1.75 2.14 1,87 46 46 40 



Vid höstspndning av flytgödsel ar det inte endast kärnavkastningen som har 
paverkats positivt, utan aven kvävehalten har statistiskt säkert förhöjts vid till- 
sats av Didin (tabell 4). Detta resulterade i att den upptagna mängden kväve i 
karnan vid tillsats av Didin översteg den utan Didin med 17 kg per ha. 

Tabell 4. Medeltal av samtliga 9 försök pr 1985-87 
Table 4. Average of all 9 trials year 1985-87 

Försöks- Gödsel- Tid- Karna N N Utnyttjande 
led slag punkt Didin kglha % kglha % av tillfört 
Treat- Type of Grain Utilization 
ments fertilizers m e  ka/ha % of a ~ ~ l i a  

B Flytg. Höst Utan 4440 1.86 70,2 30 
C Med +520' +0,20" +16,6 +l2 

C Fb-&l. Höst Med 4960 2.06 86.8 42 
D Var Utan +210 -0.15' -2,9 +2 
E Hdg +320 -0,15 -1,l +4 

Inte minst fran miljösynpunkt kan det vara av intresse att redovisa hur stor andel 
av tillfört kvave, som har upptagits av grödan - det procentuella utnyttjandet. En 
dylik beräkning visar att Didin-tillsatsen ökar utnyttjandegraden med cirka 12 
procentenheter. I denna beräkning har även kvaveinnehallet p& cirka 12 kg i det 
tillsatta Didinet inkluderats. 

I jämförelsen mellan höst- och varspridning framgar att varspridning av flyt- och 
handelsgödsel har resulterat i ett genomsnittligt merutbyte pa ungefär 200 res- 
pektive 300 kg kärna per ha. Den statistiskt säkra högre kvävehalten vid höst- 
spridning, i jämförelse med den vid varspridning, medförde att den upptagna 
mängden kväve i karnan blev nagot högre vid höstspridning. Den nagot lägre 
procentuella nyttjandegraden vid höstspridning beror p3 som tidigare nämnts, 
att kväveinnehallet i Didinet inkluderas i den tillförda mängden. 

SUMMARY 

Nitrogen leaching to the external environment is a great problem for both 
agriculture and society. As an example can be mentioned pollution of surface 
and ground water. We know very well that nitrate-N in the soil water in 
comparison with ammonium-N adsorbed to the soil colloids is more exposed to 
leaching. It means that enrichment of nitrate-N shall be avoided when nitrogen 
can not be taken up by crops or temporary fixed by microorganisms. Such a 
situation can occure at application of slurry in the autumn. Its high content of 



ammonium can easily be transformed to nitrate by nitrification and in such 
cases it can be of interest to use nitrification inhibitors. 

In order to study this matter field experiments were carried out in southern Swe- 
den on warse textured soils 1985-87 and the total number amounted to nine. 
The aim was to study the effect of inhibitors in this case Didin (dicyandiamid) 
on nitrogen utilization of liquid manure applied late in the autumn at low soil 
temperature. The amount of nitrogen applied was 100 N kg per hectare as 
NH4-N. There is also an increasing interest in application of manure in the 
spring in order to reduce nitrogen losses. With regard to this fact a comparison 
of the effect between application with Didin in the autumn and application in the 
spring was included. 

Test crop was spring barley. 

To study the environmental effect soil samples were taken early in spring 0-30 
and 30-60 cm and the content of mineral nitrogen was determined. The amount 
of nitrogen in the profile at that time was 30-50 kg N per hectare more when 
Didin was added than without. The difference between experimental treatments 
with manure and Didin and untreated was almost 100 kg N per hectare corre- 
sponding to the rate of nitrogen applied. Even in years with extremely high 
leaching the difference was about the same. 

The yield of grain increased in average with 500 kg per hectare by adding Didin 
which means that the costs were more than covered. The content of nitrogen in 
grain was also positively affected by the inhibitor and the final result was an 
increase in utilization of nitrogen applied from 30 to 42 per cent. 

Spring application of slurry resulted in an increase of grain yield on 200 kg per 
hectare in comparison to autumn application with Didin. Concerning the content 
of nitrogen the situation was in contrast to the yield and the final result was that 
the amount of nitrogen in grain was practically the same. 

The lower percentages of utilization of nitrogen applied in autumn than that 
applied in spring depended on that the wntent of nitrogen in Didin was added 
to the amount in the slurry. 
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