
Referater af fremmed Litteratur. 
Resultater af Forsøg og Undersøgelser paa 

Planteavlens Omraade i Udlandet. 

Vivianittens Gødningsværdi. 

JTj. v. Feilitzen: Vivianit som fosforsyrehåltigt godselmedel på tOI'fjord. 
Svenska mosskulturfiireningens tidskrift 1919, S. 138. 

Vivianit, der er et jordagtigt Mineral, bestaaende af fosforsurt 
Jærnforilte, forefindes undertiden i ikke helt ubetydelige Mængder i 
dybere liggende Tørve- eller Dyndlag eller undertiden ogsaa i Lerlag 
under Moserne. I denne oprindelige Tilstand er den hvid, men iltes 
delvis i Luften, hvorved den antager en blaa Farve. Fosforsyreindhol
det i dette Stof kan være meget betydeligt, helt op til ca. 20 pet. Om 
Vivianitens Værdi som Fosforsyregødning har der hidtil kun fore
ligget sparsomme Oplysninger. Nogle i Tyskland af Tacke, Bremen, 
og Bolteher, Mockern, udførte Karforsøg tyder hen paa, at Fosfor
syrevirkningen kan være ret betydelig. 

I Sverige er der paavist ret betydende Vivianitforekomster ved 
Geijersdal og Lillerud i Vårmland og i Lådja i Kronobergs lån, og 
for at prøve disse Forekomsters Gødningsværdi er der i Aarene 1912 
-16 af den svenske Mosekulturforening udført Forsøg i »jordfaste 
Parceller« i Vegetationsgaarden i Jonkoping. Som Forsøgsjord an
vendtes en daarlig formuldet Blanding af Højmosetørv og Skovtørv. 
Jorden tilførtes lædsket Kalk, svarende til 2800 kg pr. ha. Som For
søgsafgrøder anvendtes i 1912 og 1913 Lupiner, i 1914 og 1915 Rajgræs. 
og i 1916 Rødldøver. Vivianiten anvendtes dels i almindelig tørret 
Tilstand, dels i »frossen« Tilstand (havde henligget Vinteren over, ud
sat for Frostens Indvirkninger) og dels i brændt Tilstand. I alle Til
fælde maledes den forud for Anvendelsen til et fint Pulver. Til Sam
menligning benyttedes Thomasfosfat, og der benyttedes to Fosforsyre
mængder svarende til 50 og 100 kg pr. ha. Gødningen tilførtes i April 
1912, og Eftervirkningen bestemtes de følgende 4 Aar, saa længe der 
kunde spores nogen tydelig Virkning. Uden Fosforsyretilførsel var 
Afgrøderne meget smaa. 

35* 
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Den samlede Udbytteforøgelse i alle 5 Aar ved Anvendelse af 
Vivianit eller Thomasslagge fremgaar af nedenstaaende Tabel, i hvilken 
der ogsaa er opført Resultaterne af de foretagne kemiske Undersøgel
ser af Vivianitprøverne. 

Vivianitens totale Fosforsyrevirkning var altsaa, sammenlignet 
med Thomasfosfatets, gennemgaaende højere ved den lille end ved 
den store Fosforsyretilførsel, men i begge Tilfælde har Vivianitten 
virket bedst i brændt Tilstand og tilmed endnu bedre end Thomas
fosfatet. Almindelig tørret Vivianit foranledigede en Udbytteforøgelse, 
der udgjorde fra '/o til 3/. af den, der' foranledigedes af Thomasfos
fatet, og .frossen« Vivianit en Udbytteforøgelse af '/3 til fuldt ud lige 
saa meget som Thomasfosfatets. 

Som Følge af denne værdifulde Beskaffenhed af Vivianitten an
befaler Forfatteren at udnytte den, hvor den forefindes i større 
Mængder. 

Den anvendte Fosforsyre
gødning 

"O kg Fosfor sYl'e (p.0 5 ) 

pr. ha: 
Thomasfosfat . , , ........... . 
"ivianit fra Liidja, tørret .. . 

frossen .. . 
brændt .. 

- Lillerud, tørret. . 
frossen. 
brændt 

100 kg Fosfol'syre 
pr. ha: 

Thomasfosfat .............. . 
Vivianit fra Liidja, tørret .,. 

fl'ossen ... 
brændt .. 

- Lillerud , tørret. . 
frossen. 
brændt 

Udbytte- Forholdstal 
forøgelsen for U dbyUe-
i Aal'ene forøgelsen. 
1912-16. 

Thomasfosfat 
g Tørstof = 100 

298.5 100 
242.4 81 
299.6 100 
474.7 159 
270.~ 91 
299.7 100 
436.0 146 

458.9 100 
302.0 66 
305.7 67 
488.9 107 
377.9 82 
403.2 88 
581.5 127 

----- ------_ ... 

pCt. Fosforsyre 
(P 2 0 5 ) i vandfrit 

Stof 

Opløselig I Citron-i 24 pCt. 
kogende I syre-o 
Saltsyre opløselIg 

I 
10.70 1.93 
10.09 0.97 

7.42 0.48 
9.13 2.29 
9.10 0.71 
5.38 0.49 

Som foran nævnt, er Forsøgene udrørte paa Tørvejord, og, som 
Forf. gør opmærksom paa, er det ikke sikkert, at man vil opnaa 
samme Virkning afVivianit paa Agerjord, et Spørgsmaal, der maa gøres 
til Genstand for særlige Forsøg. Af Interesse i denne Forbindelse er 
nogle Erfaringer, som man har faaet i Geijersdal i Viirmland ved An-
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vendeIse af raa Vivianit paa Agermarken. Det første Aar efter An
vendelsen blev der fuldstændig Misvækst paa den paagældende Mark 
(hvad der vel skyldes Tilstedeværelsen af skadelige Jærnforiltefor
bindeiser), men det følgende Aar var Udviklingen af Havre ganske 
overvældende. Det maa derfor anbefales at lade Raa-Vivianitten hen
ligge i længere Tid udsat for Luftens og Frostens Indvirkninger, inden 
den anvendes. Der kan ogsaa være Tale om at forme den ligesom 
Æltetørv og derefter brænde den, enten alene eller sammen med Tørv. 

Harald R. Christensen. 

Kalkens Indflydelse paa Opløseligheden af Jordbundens 
mineralske Stoffer. 

C. B. Lipman og W. F. Gericke: Ooes CaCO a Ol' CaSO. treatment affcct the 
solubility of the soils cOllstituents? - University of Califorllia Publica
tions in Agricultural Sciences, Vol. 3, 1918, S. 271-82. 

De ovennævnte Forfattere har foretaget Undersøgelser over den 
Indflydelse, som kulsur Kalk og Gips, anvendt i mindre Mængder 
(500-1000 kg pr. acre), udøvede paa forskellige JordbeslanddelesVand
opløselighed. Jorden opbevaredes i Kar, og Forsøgsperioden strakte 
sig over 9 Maaneder. 

Som et Hovedresultat af Undersøgelsen anføres, :It denne Ind
flydelse er væsentlig forskellig for de forskellige Jorder, og Forf. 
fremhæver, at dette, som Følge af Loven om den kemiske Ligevægts
tilstand og Arten af de kolloide Virkninger i Jordbunden, ogsaa nød
vendigvis maa være Tilfældet, naar man arbejder med Jorder af for
skellig mineralsk Sammensætning. Ud fra denne Betragtning finder 
da Lipman og Gericke de mange modstridende Angivelser om Kalkens 
Indflydelse paa de forskellige Jordbestanddeles Opløselighed let 
forstaaelige. 

I øvrigt viste det sig ved de af de nævnte Forskere udførte Un
dersøgelser, der omfattede tre forskellige Jorder: 1) en Lerjord fra 
Berkeley, 2) samme Lerjord blandet med en rigelig Mængde Stald
gødning (anvendt som Drivhusjord) og 3) en let Sandjord fra Oakley, 
at Anvendelsen af de to Kalksalte, og navnlig af kulsur Kalk, i ret 
betydelig Grad havde forøget Indholdet af vandopløselig Kali for de 
to førstnævnte Jorders Vedkommende, medens dette ikke eller dog 
kun i ringe Glad havde været Tilfældet for Sandjordens Vedkommende. 
Indholdet af vandopløselig Magnesia var i alle tre Jorder steget ved 
Anvendelse af kulsur Kalk, hvorimod Gipsanvendelsen snarest har 
virket i modsat Retning. 

Med Hensyn til Fosforsyren kunde der ikke for nogen af Jorder
nes Vedkommende paavises en kendelig Forøgelse af Opløseligheden 
som Følge af Tilførselen af Gips eller kulsur Kalk, og hvad sluttelig 
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Svovlet Oll: Jærnet angaar, har der kun i Drivhusjorden været Tale 
om en tydelig Forøgelse af Opløseligheden ved Anvendelsen af kul
sur Kalk. 

Harald R. Christensen. 

Salpeterdannelsen i naturlige Jordbundsformer. 

Henrik Hesselman: Studier over Salpeterbildningen inaturliga jordmåner och 
dess bet ydelse i vaxtekologiskt avseende. Meddelande från Statens 
skogsfiirsoksanstalt. Haft 13-14. S. 297-528. 

I ovennævnte Afhandling gives Meddelelser om meget omfattende 
og overordentlig smukt gennemførte Undersøgelser over Salpeter
dannelsen i naturlige Jordbundsformer og dennes Indflydelse i plante
økologisk Henseende. Skønt Undersøgelserne er udførte med særligt 
Henblik paa forstlige Forhold og overvejende omfatter Skovjorder, 

'er Resultaterne dog i mange Tilfælde ogsaa af betydelig almindelig 
Interesse. Af saadanne Resultater skal her anføres følgende: 

I flere forskellige naturlige Jordbundsformer foregaar der en 
Overførelse af Jordkvælstoffet i Salpetersyre, medens der i andre ikke 
fore~aar nogen Salpeterdannelse. Det er karakteristisk for de salpeter
dannende Jordbundsformer, at Humusdannelsen foregaar under Ind
flydelse af opløselige Salte (Elektrolyter). Denne Form af Humus
dannelse foranlediges enten af Orme og Insekter, der blander Humus
partiklerne med Mineraljord, eller af tilstrømmende elektrofytførende 
Vand. 

Den Humusdannelse, der foregaar i Jorder, fra hvilke der finder 
~n stærk Bortførelse Sted af Jordbundens opløselige Salte eller Elek
trolyter, fører til Dannelsen af Humusformer, i hvilke Kvælstoffet ikke 
<overføres i Salpetersyre, og som Følge af Dannelsesmaaden bliver 
:Muldjorderne, men ikke Raahumusjorderne, nitrificerende. De nitri
:ficerende Jorder er ofte surt reagerende. De besidder sædvanlig en 
mere kvælstofrig Humus end de ikke nitrificerende Jorder og har 
oftest en større ammoniakafspaltende Evne end disse. Denitrifikations
oOrganismer er almindelig udbredte. Nitrificerende naturlige Jordbunds
formel' kan ved Henstand danne lige saa store eller endog større 
Mængder Salpetersyre end almindelig Agerjord. Nitrifikationen paa
virkes stærkt af de Faktorer, der er af Betydning for .r orddannelsen, 
og f. Eks. ogsaa af Klimaet. Da Nitrifikationen udøver en stor Ind
flydelse paa Plantesamfundets Sammensætning, faar de jorddannende 
Faktorer en betydelig og i mange Tilfælde afgørende Indflydelse paa 
Plantesamfundenes Optræden og Fordeling. Jordens Kalkindhold 
fremmer Nitrifikationen. Samtlige Skovtræer viser større Tilvækst 
paa Jorder, i hvilke Kvælstoffet nitrificeres, end i Jorder, i hvilke dette 
ikke er Tilfældet, men ogsaa paa ikke nitrificerende J ord kan der 
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dog for Grans og Fyrs Vedkommende opnaas smukke Produktions
resultater. Disse Naaletræers Tilvækst synes under disse Forhold at 
være afhængig af den Hurtighed, hvormed Ammoniak frigøres af 
Humuslagets organiske Kvælstofforbindelser. 

Harald R. Christensen. 

Om Omsætningen af frisk Staldgødning i Jord. 

P. L. Hibbard: Changes in composition of the soil and of the water extract 
of the soil, folIowing addition of manure. Soil Science, 1919, Bd. VII, 
S. 259. 

Frisk Hestegødning blandedes op med Jord i Forholdet 1, 2 og 
5 pCt., Blandingerne anbragtes i løst tildækkede Glasbeholdere. Vand
indholdet i Blandingen holdtes ved 22 pCt. Beholderne henstilledes i 
et Rum, hvor Temperaturen vekslede mellem 15 og 20° C., og Analy
sering af Jorden fandt Sted med visse Mellemrum. 

Hovedresultatet af Undersøgelsen var, at den friske Gødning i 
den første Tid foranledigede en Formindskelse af Mængden af vand
opløselige Stoller i J orden, og først efter Forløbet af mere end tre 
Maaneder er Indholdet af disse Stofl'er større i den gødningsblandede 
end i den ikke gødningsblandede Jord. De Ændringer, som de vand
opløselige Stoffer undergik under Gødningens Paavirkning, var for
skellige for de forskellige Stoffer. Indholdet af Salpetersyre formind
skedes straks stærkt som Følge af Staldgødningstilførselen og kom 
først efter Forløbet af 5--.u Maaneder paa Højde med Indholdet i den 
ikke gødningsblandede Jord, men herefter forløb Salpeterdannelsen 
betydelig livligere i den gødningsblandede Jord end i Jorden uden 
Gødning. Ved rigelig Luftadgang foregaar der ikke noget Kvælstoftab 
fra Jorden under Opbevaringen. 

Forf. slutter af sine Undersøgelser, at uomsat Staldgødning ikke 
bør udføres umiddelbart forud for Saaning eller u~der Planternes 
Vækst. 

Harald R. Christensen. 

Skimmelsvampenes Betydning i Jordbunden. 

Selman A. Wahsman: Importance of mold action in the soH. Soil Science 
1918. Bd. VI. 

I ovennævnte Arbejde giver Forfatteren en Oversigt over den 
foreliggende Litteratur vedrørende de i Jordbunden forekommende 
Skimmelsvampe og deres Betydning og naar til følgende Hoved
resultater: 

Der er isoleret et stort Antal Skimmelsvampe fra forskellige saa
vel kultiverede som ukultiverede Jorder. De kultiverede Jorder inde-
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holder dog en langt større Mængde Bakterier og Actinomyceter end 
Skimmelsvampe. Skimmelsvampene lever og danner Mycelium i Jord~ 
bunden og tager derfor aktiv Del i Omsætningen af dennes Indhold 
af organiske og uorganiske Stoffer. De fleste af de i Jorden levende 
Svampe er ikke i Stand til at binde Luftens frie Kvælstof, og i de 
Tilfælde, hvor en saadan Kvælstofbinding er paavist, er den saa 
ringe, at den ikke kan antages at være af nogen Betydning for Jor
dens Frugtbarhed. - Skimmelsvampene spiller ingen Rolle ved Sal
peterdannelsen, hvorimod de er af væsentlig Betydning for Omsæt
ningen af organiske Stoffer og den deraf resulterende Ammoniak
danneise. Mængden af produceret Ammoniak afhænger ikke alene af 
Kvælstofforbindelsernes men ogsaa af Kulhydraternes Art og Mængde. 
Skimmelsvampene tager livlig Del i saavel de simple som de mere 
sammensatte Kulhydraters Omsætning. Af betydelig Interesse er det, 
at Skimmelsvampene let udnytter de Kvælstofforbindelser, man al
mindeligvis tilfører Jorden som Gødning, og overfører disses Kvælstof 
i Æggehvidestoffer. De træder altsaa i Konkurrence med de højere 
Planter om disse let opløselige Næringsstoffer og kan derved komme 
til at virke hæmmende paa Plantevæksten. Denne skadelige Virkning 
ophæves dog i nogen Grad ved, at de i Perioder, hvor de nævnte 
Stoffer ikke eller kun i ringe Grad optages af de højere Planter, be
skytter disse mod Udvaskning. 

De Skimmelsvampe, der er isolerede fra Jorden, indeholder en 
Række af Enzymer, som maa antages at være vigtige for Stofomsæt
ningen i Jorden og derfor af Betydning for Vedligeholdelsen af Jor
dens Frugtbarhed. - Den af nogle Skimmelsvampe foranledigede 
Syreproduktion kan i nogen Grad blive bestemmende for Jordens 
Aciditet og maa antages at lette Planternes Udnyttelse af Jordens 
Indhold af tungt tilgængelige mineralske Næringsstoffer. Endelig gør 
Forf. opmærksom paa, at der gentagne Gange er isoleret parasitiske 
Svampe fra Jorder, i hvilke de paagældende højere Planter aldrig 
har vokset. 

Harald R. Christensen. 

Er Symbiose mellem Bælgplanternes Knoldbakterier og 
Ikke-Bælgplanter mulig? 

Thomas J. Burrill og Roy Hansen: Is symbiosis possibIe between legume 
. bacteria and non-Iegume plants. - University of Illinois AgricuIture Ex
periment Station. Bulletin Nr. 202. Urbana 1917. 

Forud for Forfatterens Undersøgelser af dette Spørgsmaal er 
foretaget indgaaende U ndersøgelser over Knoldbakterierne i deres 
Forhold til Værtplanterne og histologiske Undersøgelser af Rod
knoldene. Undersøgelsen omfattede ogsaa Knoldene af nogle af de 
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Ikke-Bælgplanter, som angives at være i Stand til at tilegne sig 
det elementære Kvælstof, idet Forf. haabede herigennem at kunne 
finde Udgangspunkter for Studiet af de Forhold, der vedrørte hans 
Hovedopgave. 

Hovedresultaterne af hans Undersøgelser var følgende: 
Knoldbakterierne er ægte Schizomyceler, der bevæger sig ved 

Hjælp af en enkelt polar Cilie. Knoldbakterierne kan deles i Grupper 
efter deres Værtplanter, til hvilke de er specifikt tilpassede. I Til
knytning til disse specifike Tilpasninger udviser forskellige Bælg
plantebakterier konstante Forskelligheder saavel med Hensyn til 
Voksemaade som i serologisk Henseende, hvilket kunde støtte An
tagelsen om, at der eksisterer forskellige Arter. Men da de forskellige 
Knoldbakterier med Hensyn til talrige andre Forhold udviser en 
slaaende Lighed, og set under eet afviger stærkt fra alle andre Bak
teriearter, synes det fremdeles at være mest rimeligt at opfatte de 
forskellige Grupper som Varieteter inden for samme Art: Pseudomo
nas radicicola. 

Knoldene paa Rødderne af flere af de Ikke-Bælgplanter (Ceallo
thus, Cycas, AlIlUs og Myrica), del' angives at kunne tilegne sig det 
elementære Kvælstof, skyldes ikke Pseudomollas radicicola, og det kan 
heller ikke betragtes som bevist, at Rodknoldene hos Elaeagnus og 
Podocarpus skyldes denne Bakterie. I øvrigt anser Forf. det ikke 
for afgørende bevist, at nogen af de nævnte 6 Plantearter er i Be
siddelse af Evne til at tilegne sig Luftens frie Kvælstof. 

Knoldbakteriernes Tilpasning til de paagældende Værtplanter er 
ganske konstant og paavirkes ikke af Forskelligheder i Sammensæt
ningen af det Substrat, hvorpaa de dyrkes. Heller ikke Ændringer i 
Substratets Reaktion paavirker Bakteriernes Virulens eller bryder 
deres specifike Tilpasning. 

Forsøgene paa at inficere Ikke-Bælgplanter med Knoldbakterier 
har ikke givet noget positivt Resultat, og det Forhold, at Tilpasnings
evnen er saa konstant, som Undersøgelserne har vist, og at kun Bælg
planternes Knolde indeholder den paagældende Bakterie, maa vel 
siges at gøre det tvivlsomt, om fortsatte Forsøg i denne Retning vil 
give bedre Resultater. 

Harald R. Christensen. 

Kemiske Undersøgelser af Græsarter. ' 

Hugo Osvald: UndersiikniIliSar Ofver fodervardet hos olika gras ·från slåtter
vallar på torfjord. Svenska MosskulturfOreningens Tidskrift, .Jiinkiiping 
1919, Side 156-184. 

Materialet til Undersøgelserne blev taget fra en Højmose- og en 
Lavmoseeng med blandet (4 Aar gammel) Græsbestand. Planternes 
Udviklingstrin var ens for begge Enges Vedkommende. Eng-Svingel 
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stod i fuld Blomstring, de øvrige - i det følgende nævnte - Græsser 
var afblomstrede, hos Eng-Rævehale begyndte Smaaaksene at falde 
af. Ved de botaniske Analyser blev der foretaget en Adskillelse mellem 
fertile og sterile Skud, Stængelskud og Bladskud, der undersøgtes hver 
for sig. Græsserne fra Lavmose-Engen havde helt igennem større 
Kvælstofindhold end Græsserne fra Højmosen, Forholdet var omtrent 
3: 2. Tallene i følgende Tabel, der tjener til at vise Forskellen mellem 
Stængelskud og Bladskud, er Middeltal af Resultaterne fra de to 
Voksesteder. Dette gælder dog ikke Hundegræs, der kun fandtes paa 
Lavmosen, og Alm. Rapgræs, de~ kun fandtes paa Højmosen (L be
tyder Lavmose, H Højmose; St betyder Stængelskud, Bl Bladskud). 

Kemiske Analyser af Græsser, adskilte i Stængelskud og 
Bladskud. pCt. af Tørstoffet. 

0)0 
"dO 

<5 't: ...... 
o ~ II O) ..... ... Ol 

~ II 
"g20) 

~ "O "l~ .~ o "O .~ .., 
i:: i:: :> .~ 

~~ 'S .. ~ O) be~ .... 0) .... .- O) .... O.!od 
~ 

.... Ul beO "ilbe 
o ...... o '" be'" '6' ~ ... ~b ~ 

... ~ &le.. '" c.. O) "di:: &l Bl '" .. .. .!od i:: .. ... O) 

~ 
.. .!od oi .. <Il O) .. 

o~ :.::w a:; ~ -o:: a:;f:S. ~~ 

Hunde græs L. ...... { St 30.92 50.35 2.71 10.BI 5.71 77.5 70.0 
Bl 26.22 48.50 3.98 14.49 6.81 84.5 70.6 

le L H { St 30.76 54.93 2.02 8.08 4.21 82.2 65.3 
• IO ••• 

Bl 26.27 55.ss 2.93 9.49 5.48 87.2 68.5 
Timotl 

vehale L H .. { St 32.49 51.94 2.62 7.75 5.20 88.5 68.6 
Bl 28.33 49.60 3.28 12.48 6.Bl 88.8 68.7 

Eng-Ræ 

ingel L H .... { St 31.99 52.33 1.86 8.09 5.73 82.3 70.3 
Bl 26.38 50.20 3.43 12.45 7.54 83.8 76.5 

Eng-Sv 

pgræs L H ... { St 31.32 53.39 2.14 8.40 4.75 90.2 68.5 
Bl 27.12 53.89 2.61 11.09 5.29 88.2 76.7 

Eng-Ra 

apgræs H .... { St 30.55 56.68 2.29 5.97 4.51 89.4 62.7 
Bl 21.74 57.32 2.93 10.15 7.86 97.5 65.0 

Alm. R 

I 

Som det kunde ventes, har Bladskuddene det laveste Indhold af 
Træstof og det højeste Indhold af Kvælstof og Askebestanddele. Det 
højere Indhold af» Raafedt< hænger selvfølgelig sammen med et større 
Indhold af Bladgrønt. 

Da man saaJedes tør gaa ud fra, at Bladskuddene har den største 
Næringsværdi, er Forholdet mellem Mængden af Bladskud og Stængel-
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skud delvis bestemmende for Græssernes Næringsværdi'). De bota
niske Analyser gav følgende Oplysninger om Vægten af Stængelskud 
og Bladskud, angivet i pCt. af samlet Vægt: 

Hundegræs .......... . 
Eng-Rapgræs ........ . 
Eng-Rævehale ....... . 
Alm. Rapgræs ....... . 
Eng-Svingel. ......... . 
Timothe ............. . 

Stængelskud 

19.6 pCt. 
30.6 
49.6 
65.7 
66.8 
67.3 

Bladskud 

80.4 pCt. 
69.4 
50.4 
34.3 
33.2 
32.7 

R. K. Kristensen. 

Kemisk Sammensætning af Grønsager . 

.1farie Freiin von Scllleinilz: Ober die Zusammcllsetzung von Gemuse und 
Gemuseabfall. Landwirtschaftliche Jahrbucher, 52. Bd., S. 131-278, og 
53. Bd., S. 781-807. Berlin 1918 og 1919. 

I Modsætning til, hvad der som Regel har været Tilfældet ved 
tidligere Undersøgelser, blev den spiselige Del af Handelsvaren og 
det saakaldte Køkkenaffald analyseret hver for sig (for en Del af de 
undersøgte Planters Vedkommende blev ogsaa det paa Produktions
stedet tilbage blivende Affald analyseret). Medens Bestemmelser af 
Handelsvarens kemiske Sammensætning har Betydning for Spørgs
maal vedrørende Bortførsel af Plantenæringsstoffer (i denne Hen
seende giver Arbejdet dog kun Oplysninger om Kvælstofindholdet), 
har Undersøgelser over den spiselige Dels Mængde og Sammensætning 
en særlig Betydning for Husholdningsøkonomien. Hovedresultaterne 
af det omfangsrige Arbejde er samlet i Tabellerne 1 og 2. (Nogle 
Planter, der mere benyttes som Krydderi end for Næringsværdiens 
Skyld, samt nogle ikke almindelig dyrkede »Ersatz<-planter er ude
ladte). Man ser f. Eks., at 100 g Asparges giver kun 3.13 g spiseligt 
Tørstof, idet en stor Del af Stænglerne gaar fra som Affald, og Resten 
indeholder kun 4.66 pCt. Tørstof. Medens 100 g udvoksede Bønner, 

') Til Belysning heraf har Forf. udført vidtgaaende Beregninger, idet 
han bygger paa Honcamps Fordøjelighedsforsøg med forskellige Græsarter 
- refererede i Tidsskrift for Planteavl, 23. Bind, Side 525 - med særlig 
Hensyntagen til de i nævnte Referat fremsatte kritiske Bemærkninger. 
Resultaterne af disse Beregninger er dog, som Forf. selv fremhæver, noget 
problematiske. 
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hvoraf kun Frøene eller 35.7 pCt. er benyttet, giver 7.31 g spiseligt 
Tørstof, giver 100 g Voksbønner kun 7.09 g spiseligt Tørstof, skønt 
baade Frø og Bælge benyttes. Forklaringen ligger i det høje Tørstof· 
indhold af de udvoksede Bønners Frø. Grønne Ærter giver ligeledes 
en forholdsvis stor Mængde spiseligt Tørstof, skønt kun 37.7 pCt. af 
Handelsvaren er benyttet. 

Tabel 1. Handelsvarens Indhold af Kvælstof 
og spiseligt Tørstof. 

Asparges ............. 11 

Rhabarberstilke ..... " I 
do., skrællede 

Hovedsalat .......... . 
Spinat .............. . 
Sølvbede, Stilke ..... . 
Bønner, udvoksede ') .. 
Voksbønner ......... . 
Snittebønner ........ . 
Grønne Ærter ....... . 
Selleri .............. . 
Majroe ............. . 
Gulerod ............. . 
Knudekaal 8) ••••.••••. 

Blomkaal ........... . 
SavoykaaI 4

) ••••••••••• 

Rødkaal 4
) •••••••••••• 

Hvidkaal 4
) ••••••••••• 

Rosenkaal ........... . 
Gl'Ønkaal ............ . 
Snitkaal ............ . 

Spiselig 
Del, 

pCt. af 
Handels

varen 

67.2 
100.0 

78.3 
53.9 
73.1 

100.0 
35.7 
95.9 
96.0 
37.7 
62.6") 
83.8 
88.7 
68.8 
62.0 
72.0 
78.9 
77.0 
88.6 
39.6 
57.8 

') Bælgene ikke benyttede. 

Spiseligt 
Tørstof 

11-------,----11 i 100 Dele 

I 
frisk 

pCt. Tørstof i 

Handels- spiselig Handels. 
vare I Del vare 

5.66 I 4.66 

5.93 I 5.93 
5.93 5.26 
5.15 4.57 
6.00 6.66 
4.26 4.26 

14.57 20.50 
7.52 7.39 

10.66 10.65 
19.42 22.73 

8.99 9.46") 
7.70 6.84 

10.82 10.47 
8.92 7.23 
9.37 9.32 

7.23 7.79 
7.32 6.90 
5.62 5.89 

16.55 16.38 
18.52 19.03 
14.34 14.65 

3.13 

5.93 
4.12 

2.46 
4.87 
4.26 

7.31 
7.09 

10.22 
8.57 
5.92 
5.73 

9.29 
4.97 
5.78 

5.61 
5.55 
4.54 

14.51 
7.54 
8.46 

pCt. 
Kvælstof 

i frisk 
Handels

vare 

0.269 
0.118 
0.118 
0.222 
0.322 
0.120 
0.573 
0.283 
0.397 

0.626 
0.200 
0.221 
0.173 
0.355 
0.413 
0.316 

0.253 
0.136 
0.899 

0.637 
0.389 

2) En stor Del Vand fordampet under Behandlingen, der maa være fore
gaaet med Afbrydelse; kOrI'igeres Tallene, faas 72.5 pCt. spiseligt og 8.16 pCt. 
Tørstof i den spiselige Del. R. K. K. 

S) Knude (uden Top). 
4) Middeltal af en tidlig og en sildig Sort. 
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Tabel 2. Kemisk Sammensætning af den spiselige Del. 
pet. af Tørstoffet. 

Kvælstof
holdige 
Stoffer l) 

Raa
fedt 

I 
Kvælstof-I Æggehvide-

. kvælstof 
Ren- Træstof . frie Total ' 

aske') (weendeJI Ek. st.rakt-I kvælst~f 
stoffer = 100 

_.~~--=-~=='ll===4===i=~4~==~~==fi==== 

~~!~;:~e~~tiik~ :,; .• :, :-~ ~~:: ~2·.·0: II ~!:: II ~!:~ ~~:: II 

do., skrællede 13.0 16.7 11.0 57.3 
Hovedsalat. . . . . . . . 31.3 5.3 16.9 11.9 34.6 
Spinat. . . .. . . . . . . . 34.2 4.0 28.0 7.6 26.2 
Sølvbede, Stilke ... 17.6 3.2 22.0 15.0 42.2 
Bønner, udvoksede. 31.6 2.1 4.6 14.2 47.5 
Voksbønner. . . . . . . 24.0 2.2 8.3 13.4 52.1 
Snittebønner. . . . . . 23.6 2.2 6.9 10.4 56.9 
Grønne Ærter. . . . . 29.7 1.9 4.1 9.0 55.3 
Selleri. . . . . . . . . . . . 14.2 2.9 10.2 10.7 62.0 
Majroe. . . . . . . . . . . . 16.2 2.9 11.0 13.6 56.3 
Gulerod. . . . . . . . . . . 9.9 2.9 7.9 9.8 69.5 
I{lludekaal ........ ' 27.8 2.0 11.9 8.9 49.4 
Hlomkaal ......... 33.3 4.3 10.0 12.3 40.1 
Savoykaal. . . . . . . . . 26.8 2.3 9.8 10.5 50.6 
Rørlkaal .......... 22.4 2.3 9.7 11.9 53.7 
Hvirlkaal. . . . . . . . . . 21.0 2.3 9.9 11.8 55.0 
Hosenkaal ........ 35.1 2.9 10.6 I 8.1 43.3 
Grønkaal.......... 30.5 4.6 8.1 I 9.7 47.1 
Snitkaal .......... I 20.6 2.7 19.1 i 10.9 46.7 

61 
54 
48 
77 
92 
34 
75 
58 
66 
61 
81 
65 
73 
51 
55 
61 
59 
60 
55 
58 
86 

R. K. Kri.~tensen. 

I(økkenurters Rodudvikling. 

Huri Kroerner: Beobaehtungen iiber die Wurzelentwieklung der Gemftsepflanzen. 
Landwirtschaftliche Jahrbftcher, 51. Bd., S. 731-45. Berlin 1918. 

Denne Afhandling er en sammenhængende Fremstilling af en 
Del Undersøgelser, som allerede tidligere er publicerede i Aarsberet
ninger fra den kgl. Læreanstalt i Geisenheim. Disse Undersøgelser har 
betydelig Interesse for Havebruget, da Kendskabet til dets Nytte
planters Rodsystem hidtil har været ret mangelfuldt. Undersøgelserne 
er hovedsagelig udførte ved Hjælp af et saakaldt »Rodhus< bestaaende 
af en underjordisk Gang, i hvilken man gennem en Glasvæg kan iagt-

l) Kvælstof X 6.25. 
') Kulsyre fradraget. 
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tage de Planters Rødder, som vokser i den Glaspladen tilgrænsende 
Jordrnasse. Forfatteren har undersøgt Tomat, flere Kaalformer, Bønne, 
valsk Bøime, Ært, Salat, Knoldselleri, Gulerod, Radis og Porre. 

Unge Tomatplanter udvikler en tydelig Pælerod, som dog 
snart bliver tynd og ikke væsentlig adskiller sig fra de andre Rødder, 
den udvikler i akropetal Rækkefølge Siderødder af 1. og 2. Orden. 
Foruden dette Hovedrodsystem fremkommer der meget tidligt paa 
Rodhalsen Birødder, som forgrener sig ligesom Hovedroden, men i 
Modsætning til denne i Begyndelsen vokser næsten horizontalt og 
senere ret skraat. 

Ved Prikling og Udplantning beskadiges sædvanlig Spidsen af 
Tomatens Hovedrod, hvorved dens videre Udvikling standses, medens 
dens Siderødder og Birødderne udvikler sig talrigt og kraftigt. Alle 
disse lange og ret kraftige Rødder danner med deres Siderødder et 
særdeles tæt Rodnet, hvis enkelte Rødder er ualmindelig tæt forsynede 
med Rodhaar. Dybden, Tomatens Rødder kan søge ned i, er betydelig, 
5 Uger efter Plantningen noteredes 123 cm, og sandsynligvis naaede 
de senere en Længde af ca. 150 cm, hvilket Glasvæggens Dimensioner 
dog ikke tillod at iagttage. Ogsaa til Siderne var Rodsystemet saa ud
viklet, at man kan regne med, at en kraftig Tomatplantes Rodsystem 
i den anvendte, porøse, næringsrige Jord lagde Beslag paa en Jord
kubus med en mindst 125 cm lang Side. 

Ved Iagttagelser paa Friland viste det sig, at Rødderne i svær, 
mindre dyht bearbejdet Jord ikke trængte saa langt ned, som i den 
porøse Jord, hvorimod de bredte sig mere foroven og derfor var 
mere afhængige af Nedbør og Vanding. 

De undersøgte K a a lf o r m e r, Knudekaal, H vidkaal, Savoykaal og 
Bladkaal, staar Tomaten meget nær med Hensyn til Arten af deres 
Rodsystem. Rødderne naaede ogsaa ned til en Dybde af 150 cm og 
bredte sig lige saa vidt som Tomatens. 

Bønne, valsk Bønne og Ært forholder sig saa temmelig ens
artet. De danner alle en tydelig Pælerod, og ved Siden af denne endnu 
en Del Birødder udgaaende fra Rodhalsen. Rødderne hos Bønne gik 
indtil 110, hos valsk Bønne indtil 100 og hos Ærter indtil 80 cm i 
Dybden; de forgrenede sig ikke saa stærkt som Tomaten og Kaal
formernes Rødder, ligesom de næppe indtog mere end 50-75 cm 
Plads i Bredden. 

H o ved s a I a t e n s Hovedrod bliver snart tynd og adskiller sig 
ikke synderligt fra dens Siderødder af 1. Orden, Rodsystemet for
grener sig stærkt, idet der efterhaanden opstaar Siderødder af indtil 
4.-5. Orden. Hos en ældre Plante, der havde dannet normalt 
Hoved, fandtes der 82 Rodgrene af 1. Orden, 1482 af 2. Orden, 844 
af 3. Orden, 173 af 4. Orden og 2 af 5. Orden. 

I porøs, næringsrig Jord trænger Rødderne dybt ned, men breder 
sig ikke synderligt til Siderne, en Salatplantes Rodsystem beslaglagde 
en Jordcylinder ca. 140 cm høj og ca. 35 cm i Diameter. Er derimod 
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kun det øverste Jordlag porøst, vil Rødderne brede sig mere til Siderne 
og ikke gaa saa dybt, hvilket i Forsøgene bevirkede en Standsning i 
Væksten af Planternes overjordiske Del. 

Hos Knoldsellerien foregaar Udviklingen paa lignende Maade 
som hos Salat. De enkelte Rodgrene har i Jorden en ret stejl Ret
ning; den iagttagne Længde af Rødderne var i Juli 130 cm, men da 
Væksten fortsættes til Efteraaret, vil Længden kunne ansættes adskil
ligt større. Bredden af Rodsystemet var derimod ikke over 75 cm. 

Ogsaa Guleroden udmærker sig ved meget dybtgaaende Rød
der, der trænger indtil 150 cm omtrent lodret ned i Jorden og kun 
breder sig forholdsvis lidet. 

Porre har, i Modsætning til de andre Alliumarter, et kraftigt 
Rodsystem, der breder sig ret vidt og har 70-80 cm lange Rødder. 

Asparges har en stor Del tykke Rødder, som ved Udgravning 
i Geisenheim gennemsnitlig var 40-50 cm lange. Paa Landbohøjskolen 
i København har Referenten iagttaget .Aspargesrødder 1 m dybt nede 
i stiv Lerjord. 

R a d i s e n s Rødder optræder først i Spidsen af den spiselige Del, 
forgrener sig der og trænger i Almindelighed 30-50 cm ned i Jorden. 

. G. A. Becker. 

Reismelde. 

I den senere Del af Krigsperioden har man i tyske Fagskrifter 
hyppigt set Afhandlinger om en Plante, Reismelde (Chenopodium 
Quinoa), som angives at stamme fra Sydamerikas nordvestlige Høj
lande, og hvis Frø i Næringsindhold overgaar Risens. Frø af Reis
melde blev i 1916 indført til Brug ved Udførelse af en Mængde Dyrk
ningsforsøg rundt omkring i Tyskland, hvor man med Opmærksomhed 
fulgte Sagens videre IT dvikling. Imidlertid blev der i 1917 ved Die 
Pflanzenzuchtstation des Landwirtschaftlichen Instituts der Universitiit 
Halle udført Forsøg med Reismelde, hvis Resultater er offentliggjorte 
i Kiihn-Archiv, 7. Bind, 1918, S. 190-98. Disse Forsøgsresultater sy.nes 
ganske at nedslaa alle Forventninger, som, maaske under Indtryk af 
en vis Reklame, var stillede til Reismelde eller »den tyske Ris«, som 
man ogsaa har kaldt den. Forsøgsheretningen slutter med følgende 
Resume: 

»Reismelde er til markmæssig Dyrkning som Kornplante ganske 
uegnet for Tysklands Kontinentalklima, 

1) af klimatiske Aarsager paa Grund af· dens store Vandbehov, 
dens lange Voksetid, dens hygroskopiske Egenskaber og deraf følgende 
vanskelige Eftermodning; 

2) af økonomiske Aarsager paa Grund af Besværligheder ved 
Dyrkningen, da man ikke kan anvende Radsaaning, og Udplantning 
kræver meget Haandarbejde, endvidere paa Grund af Vanskeligheder 
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ved Høstning og Tærskning m. m., og endelig paa Grund af det med 
Henblik paa Dyrkningsvanskelighederne fuldstændig usandsynlige 
eller i det mindste ganske usikre Renudbytte. 

Reismelde kan endvidere for Tiden heller ikke anbefales Ejere 
af Smaakreaturer til gartnerisk Dyrkning.« 

Th. Larsen. 

Lerjordernes Konsistensegenskaber . 

Benjamin Frosterus : Lerornas konsistensegenskaper. Geologiska Kommissionen 
i Finland. Geotekniska meddelanden Nr. 24. Helsingfors 1920. 

Med det Formaal at undersøge, hvorvidt de af Atierberg for Ind
deling og Karakteristik af Lerjorderne opstillede Konsistensgrænser') 
giver brugelige Resultater, har Forfatteren foretaget indgaaende Uno 
dersøgelser under forskellige Lokaliteter. Hovedresultatet af disse 
Undersøgelser kan siges at være, at en Lerjord kun kan karakteri
seres af sine Konsistensgrænser under Forudsætning af, at man sam
menligner ækvivalente Niveauer i Leraflejringen. Dette Forhold beror 
paa, at Lerjorden i sin naturlige Lejringstilstand -- som Følge af 
Forskelligheder m. H. t. Forvitringens Intensitet o. fl. a. Forhold -
er i Besiddelse af en forskellig Dispersitetsgrad i forskellige Niveauer. 
Ud fra en kolloidkemisk Betragtning viser det sig nemlig, at de Atter
bergske Konsistensgrænser er ensbetydende med forskellige Dispersi
tetsgrader af samme disperse System, og en sammenlignende Karak
teristik kan derfor kun ventes at faa Betydning, saafremt det er 
ækvivalente Systemer, der sammenlignes. Med denne Begrænsning 
viser det sig, at de Atterbergske Metoder er anvendelige til Paavisning 
af vigtige Egenskaber hos Lermaterialet, selvom de i deres nuværende 
Form ikke evner at fremskaffe helt nøjagtige Værdier; for Øjeblikket 
findes der dog ingen praktisk anvendelige Metoder, der er i Stand til 
at fremskaffe nøjagtigere Udtryk for et Lersystems Dispersitetsgrad. 

Harald R. Christensen. 

') Se nærmere Referat i Tidsskrift for Planteavl, 18. Bind, Side 635. 


