D8 2. Smitstoffer og østrogener i gylle

Kan smitstoffer og steroid-østrogener
udvaskes fra marker gødet med gylle,
og ændres risikoen ved separering af
gyllen?
Der er en mindre risiko for udvaskning af hormoner, men en større risiko for udvaskning af smitstoffer, ved gødskning med væskefraktionen efter separering af gylle.
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Gylle indeholder sygdomsfremkaldende bakterier og vira
samt en række naturlige hormoner udskilt fra produktionsdyr.
Mængderne af smitstoffer og
hormoner varierer meget afhængigt af typen af dyr, alder, og
lagringsbetingelser for gyllen.
Der findes f.eks. store mængder
østrogen i gylle fra sobesætninger, men mindre i gylle fra slagtesvinebesætninger. Flere hormoner fra produktionsdyr (bl.a.
østrogen og androgen) kan påvirke det endokrine system hos
fisk og padder og medføre tvekønnethed eller andre forstyrrelser. Hvis hormoner fra gyllen
vaskes ud i vandmiljøet, enten
gennem jorden eller via dræn,
kan det påvirke vandlevende
organismer negativt. Sygdomsfremkaldende bakterier og vira
findes i husdyrgødning fra mange forskellige typer af dyr. Hvis
sygdomsfremkaldende mikroorganismer ender i grundvandet eller i badevand, er der en
risiko for smitteoverførsel fra
dyr til menneske. Undersøgelser har vist, at både bakterier,

vira og hormoner kan genfindes
i drændybde, og at bakterier kan
transporteres gennem jorden til
indvindingsboringer under specielle forhold.
Gyllebehandling (f.eks. gylleseparering) kan mindske
mængden af forurenende stoffer og næringsstoffer, der tilføres landbrugsjorden, men også
potentialet for, at disse stoffer
udvaskes, kan ændres ved gylle-

behandling. Ved gylleseparering
fjernes en stor del af det organiske materiale med fiberfraktionen, og tilbage bliver en væskefraktion, som indeholder opløste
salte og opløst og suspenderet
organisk materiale. Mikroorganismer tilbageholdes generelt
ikke i fiberfraktionen, hvorimod
en væsentlig andel af østrogen
og androgen gør (se også Jensen
m.fl., i denne session).

Gylle nedfældes i marken.
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Når gylle udbringes, infiltrerer gyllens væskefase med opløste og suspenderede stoffer ind i
jordmatricen. Graden af infiltration afhænger af vandindholdet
og de hydrauliske parametre i
jorden, men også af mængden af
organisk stof i gyllen. Hvis gyllen indeholder meget organisk
materiale, vil en stor del af vandet med smitstoffer og hormoner blive tilbageholdt i gyllen.
Dette betyder omvendt, at hvis
kun væskefraktionen efter separering udbringes, vil smitstoffer
og hormoner heri fordeles mere
jævnt i jorden. De fysisk/kemiske forhold i jorden og i en gylleklump er meget forskellige, og
dette kan påvirke overlevelse og
udvaskning af både smitstoffer
og hormoner. Udbringes gylle
med et højt indhold af organisk
stof på jordoverfladen, kan det
betyde, at hormoner og smitstoffer tilbageholdes i gylle på eller
tæt ved overfladen. Nedfældes
gyllen derimod, kan det betyde,
at hormoner og smitstoffer for
en stor del findes i et gylledomineret miljø, som er radikalt anderledes end jorden.
Sorption af hormoner til jordens faste fase vil modvirke udvaskning. Vi har fundet, at opløst organisk materiale og salte
fra gyllen mindsker sorption til
jorden, og det gør hormonerne
mere udvaskbare. Ved separation fjernes en del af de større partikler, der generelt er stationære
i jorden, men væskefraktionen,
der tilføres jorden efter separering, indeholder stadig alle salte og opløst organisk stof. Derfor er risikoen for udvaskning
af østrogen fra separeret gylle,
sammenlignet med ubehandlet
gylle, sandsynligvis uændret.
Et markforsøg blev gennem-

ført for at undersøge, hvordan
gyllebårne smitstoffer og hormoner fordeler sig i jorden efter nedfældning. Fordelingen af
Bacteriophage 28B (en såkaldt
fag), Escherichia coli (E. coli)
og hormoner afhang af jordtype
og mængde af organisk materiale i gyllen. En sandet jord og
gylle med lavt indhold af organisk materiale medførte en højere grad af fordeling af E. coli
i jorden og en længere overlevelse, end det var tilfældet med
en leret jord og gylle med et højt
indhold af organisk materiale.
Overlevelse af fager og hormoner var ikke signifikant forskellig på de to jorde. Et forsøg i
laboratoriet viste dog, at også
fager spredes mere i jorden, hvis
gyllen separeres før udbringning. Udvaskningen af E. coli
og fager fra jord tilført væskefraktionen efter gylleseparering
var højere end fra jord tilført
ubehandlet gylle, og vi formoder, at det bl.a. skyldtes, at mikroorganismerne fordelte sig
bedre i jorden.
De foreløbige erfaringer tyder på, at gylleseparering med
en høj effektivitet med hensyn
til fjernelse af organisk stof kan
reducere udvaskning af østrogen og androgen fra gyllen i risikobesætninger. Det skyldes,
at der kan fjernes en stor del af
hormonerne med fiberfraktionen, mens den relative risiko for
udvaskning fra væskefraktionen er uændret. Gylleseparering
ser derimod ikke ud til at være
et godt virkemiddel til at minimere risikoen for udvaskning af
smitstoffer (bakterier og vira) til
vandmiljøet og grundvandet, da
der ikke sker nogen stor fjernelse af mikroorganismer ved separering, og da bakterier og vira

ser ud til at kunne udvaskes lettere fra væskefraktionen end fra
ubehandlet gylle.
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