
Om Bestemmelse af »Organisk Stof« 
ved Omsætningsforsøg med J ord. 

Ved 1(. A. Bondoril og Harald R. Christensen. 

146. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed Plantekultur. 

De i nærværende Beretning omtalte Undersøgelser tager Sigte 
paa en Udvikling og Forbedring af den af Laboratorieforstander 
Harald R. Christensen ved sine Undersøgelser over Jordens man nit
omsættende Evne (se 145. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i 
Plantekultur) anvendte Fremgangsmaade til Bestemmelse af .Organisk 
Stof« i vandige Ekstrakter af de med Mannit forsynede Jordportioner. 

Undersøgelserne, der er udførte paa Sta tens Plantea vls- Labo
r a t o r i u m, er forestaaede af Afdelingsbestyrer K. A. Bondorf{ og Labo
ratorieforstander Harald R. Christensen, der ogsaa i Forening har ud
arbejdet Beretningen. Det analytiske Arbejde er udført af Assistent 
Fru Paula Eibye. 

Forsøgslederne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

I Jordbundsundersøgelsen er Bestemmelsen af opløselige 
organiske Stoffer i Jordekstrakter saa vidt vides første Gang 
bragt i Anvendelse af den ene af denne Beretnings Forfattere!) 
ved de af ham foretagne Undersøgelser over Mannitomsætningen 
i Jordbunden. Ved denne Undersøgelse blandedes Jorden med 
2 pCt. Mannit, og Omsætningens Fremskriden undersøgtes ved 

Harald R. Christensen: Studier over Jordbundsbeskaffenhedens Indflydelse 
paa Bakterielivet og Stofomsætningen i Jordbunden. II. Undersøgelser over 
Jordens mannitomsættende Evne. 145. Beretning fra Statens Forsøgsvirksom
hed i Plantekultur. Tidsskrift for Planteavl, nærv. Bind, Side 1 og følg. 
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med visse Tidsmellemrum at foretage en Bestemmelse af den 
i en vandig, filtreret Ekstrakt tilstedeværende Mængde af op
løselige - fra Mannittilførselen hidrørende - organiske Stoffer. 

Den benyttede Fremgangsmaade, der udførlig er beskrevet 
i den nævnte Beretning (Side 10-11), er i Princippet den 
samme, som gennem lang Tid har fundet almindelig Anven
delse ved Bestemmelse af Indholdet af »Organisk Stof« i 
Drikkevand, idet en Portion af det ovennævnte vandige Filtrat 
efter Tilsætning af Svovlsyre er opvarmet med et Overskud af 
stærkt fortyndet, ca. 1/60 n, Kaliumpermanganatopløsning, hvor
efter den Mængde Kaliumpermanganat, der er medgaaet til 
Iltning af den tilstedeværende Mængde »Organisk Stof«, paa 
sædvanlig Maade er bestemt ved Hjælp af Oxalsyre. 

Imidlertid viste det sig hurtigt, at den ved Metoderne til 
Vandundersøgelse angivne Omsætningstid af 10 Minutter var 
utilstrækkelig for Opnaaelse af en fuldstændig Iltning af den 
Mængde »Organisk Stof« - svarende til ca. 8 mg Mannit -, 
der i det højeste kunde forekomme i de afmaalte Portioner af 
Jordekstrakterne, og en speciel Undersøgelse viste, at Omsæt
ningstiden maatte udstrækkes til 20 Minutter, og Iltningen 
foregaa ved en Temperatur af ca. 80°. Denne Temperatur 
opnaas ved at sænke de Bægerglas, i hvilke Omsætningen fore
gaar, direkte ned i kogende Vand. Efter Indførelse af denne 
Modifikation af Metoden lykkedes det i alle Tilfælde at opnaa 
konstante Resultater og faa en fuldt tilfredsstillende Over
ensstemmelse mellem Resultate~ne af Fællesbestemmelserne. 

Ved nogle orienterende Undersøgelser, der efter Afslutningen 
af det nævnte Arbejde og med andre Opgaver for øje er ud
førte for at undersøge Muligheden af en direkte Bestemmelse 
af M a n n i t i Jordekstrakterne, viste det sig imidlertid, at 
den foran omtalte Fremgangsmaade endnu ikke var tilfreds
stillende, idet Iltningen af de største Mannitmængder, der 
kunde forekomme i Jordekstrakterne, ikke forløb kvantitativt 
efter Ligningen: 

C 6 H 14 0 6 + 13 0=6 CO 2 + 7 H 2 0. 
Efter ovenstaaende Ligning skulde der pr. 10 mg Mannit 

forbruges 71.4 cm s l/50 n Kaliumpermanganatopløsning, medens 
der ved et foretaget Forsøg kun brugtes 36.4 cm 3 eller ca. 50 pCt. 
af det beregnede Forbrug. En ganske tilsvarende Iltning af 
kun 1 mg Mannit udviste et Permanganatforbrug af 7.3 cm 3 
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eller 102 pet. af det beregnede, men med stigende Mængder 
afviger, som det fremgaar af den i Tabel 1 refererede Under
søgelse, det fundne Permallganatforbrug mere og mere fra det 
beregnede. 

Tabel 1. Forholdet mellem Mannitmængden og 
i Kaliumpermanganatforbruget. 

Iltning og Tilbagetitrering med 1/.0 n Kaliumpermanganatopløsning. 

Forbrug af l/50 n KMnOropl. 

Mannit, 
Enkeltbestemmelse Efter I pCt. af mg 

Middel Korrektion det 

I a I b for .Blind. beregnede 

I 
O 1.3 ... 1.4 1.4 - -
1 8.4 8.9 8.7 7.3 102.2 
2 15.1 15.2 15.2 13.8 96.7 
3 19.9 20.5 20.2 1R.8 87.8 
4 24.8 25.6 25.2 23.8 83.4 
5 30.6 30.0 30.3 28.9 81.0 
6 31.9 32.0 32.0 30.6 71.5 
7 32.7 33.3 33.0 31.6 63.3 
8 34.8 34.9 34.9 33.5 58.7 
9 35.9 36.7 36.8 34.9 54.3 

10 37.4 38.0 37.7 36.3 50.9 
I I 

Undersøgelsen udførtes paa den Maade, at der afmaaltes 
Portioner paa 1, 2, 3 o. s. v. indtil 10 cm 3 af en Opløsning 
af 1 g Mannit i 1 Liter destilleret Vand. Der tilsaUes 3 cm li 
fortyndet Svovlsyre (6: 100) og 50 cm 3 ca. 1/50 n Kalium
permanganatopløsning, hvorefter Totalrumfanget i alle Tilfælde 
bragtes op til 63 cm 8 ved Tilsætning af destilleret Vand. Kon
centrationen af KMnO 4 var altsaa i alle Tilfælde den samme. 
Resultaterne er endvidere grafisk fremstillede i Fig. 1. 

De ved denne Undersøgelse fremkomne Resultater tyder 
afgjort hen paa, at der maa forefindes et meget betydeligt 
Overskud af Kaliumpermanganat, for at Iltningen kan 
forløbe kvantitativt, ~: Mannitten iltes fuldstændig til Kul
syre og Vand. Som det fremgaar af Fig. 1, har Omsætningen 
et nogenlunde ligeliniet Forløb indtil e,t Forbrug af ca. 25 til 
30 cm s Permanganatopløsning, svarende til 4-5 mg Mannit, 
og Forskellen mellem de fundne og beregnede Værdier er her 
endnu forholdsvis ringe, 17-19 pet. Men ved Tilstedeværelse 

1 s'" 
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af større Mængder Mannit bliver denne Afvigelse meget be
tydelig, idet den allerede ved 6 mg udgør ca. 30, ved 8 mg 
ca. 41 og ved 10 mg ca. 50 pCt., hvad der svarer til et For
brug af ca. 38 cms 1(50 n Kaliumpermanganatopløsning 1). Ved 

... 
o 
= ::;J 
~ 

= -J 
.. S 

'" 

40r-----------------------,------------------,40 

30 30 

20 20 

10 10 

2 3 4 6 7 8 9 10 
mg Mannit 

Fig. 1. Iltning med n/so KMn0 4 • Tilbagetitrering med n/50 KMn04' 

el andet Forsøg, hvor der til Iltning af 10 mg Mannit anvendtes 
henholdsvis 50 og 100 cm 8 1/50 n Kaliumpermanganatopløsning, 
blev Permanganatforbruget henholdsvis ca. 53 og 78 pCt. af 
det beregnede. 

') Ved de tidligere af Harald R. Christensen (l. c.) udførte Undersøgelser 
over Forbruget af Kaliumpermanganat ved Iltning af ren Mannit, viste det 
sig, at 10 mg Mannit svarede til et Forbrug af ca. 43 cm 8 '/.0 n Kalium
permanganatopløsning. Ved denne Undersøgelse anvendtes imidlertid Vædske
portioner svarende til 6 mg Mannit, hvorefter Resultatet er omregnet til 
10 mg, og i dette Forhold ligger Forklaringen paa Afvigelsen mellem de to 
Undersøgelsers Resultater. 
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Bestræbelserne maatte nu rettes imod at udarbejde en 
Fremgangsmaade, ved hvilken Iltningen af Jordekstrakternes 
Mannitindhold foregik saa vidt muligt kvantitativt, og de 
foran omtalte Undersøgelser tyder hen paa, at det i denne 
Henseende vilde være af særlig Betydning at udfinde det 
passende Forhold mellem· Mængderne af Mannit og Kalium
permanganat. 

Efter at nogle orienterende Undersøgelser vedrørende Ind
flydelsen af en Forlængelse af Opvarmningstiden eller Tilsæt
ning af forskellige Stoffer, der kunde formodes at udøve en 
katalyserende Virkning og derved udøve en fremmende Ind
flydelse paa Iltningen, havde vist, at disse Veje næppe førte 
til Maalet, forsøgtes det at erstatte den hidtil anvendte 1/50 n 
Kaliumpermanganatopløsning med stærkere Opløsninger. Naar 
det ikke forsøgtes at forøge Mængden af 1/60 n Kaliumperman
ganatopløsning ud over den hidtil anvendte (50 cm 3), var Aar
sagen den, at man vilde undgaa et uforholdsmæssigt stort 
Forbrug af Titervædske, hvad der ved Gennemførelsen af 
omfattende Omsætningsforsøg i Lighed med de tidligere ud
førte er af ikke ringe praktisk Betydning. Iltningen søgtes 
derfor gennemført med Anvendelse af 1/10 og 1/20 n Permanganat
opløsning. 

Tabel 2. Forholdet mellem Man nitmængden og 
Kali u m permangana tforbruget. 

Iltning og Tilbagetitrering med '/10 n Kaliumpermanganatopløsning. 

Forbrug af l/IO n KMn04 -op!. 

Mannit, 
Enkeltbestemmelse Efter l pCt. af mg 

I 
Middel Korrektion . det 

a I b for ,Blind« beregnede 

I 
O 0.2 0.1 0.2 - -

1 2.7 2.8 2.8 2.6 179.6 
2 3.8 4.1 4-.0 3.8 133.1 
3 4.9 4.7 4.8 4.6 107.4 
4 6.2 6.2 6.2 6.0 105.1 
5 7.5 7.6 7.8 7.4 103.7 
6 8.7 8.9 8.8 8.6 100.4 
7 10.4 10.3 10.4 10.2 102.1 
8 11.2 11.0 11.1 10.9 95.3 
9 12.3 11.8 12.1 11.9 92.6 

10 13.3 13.0 13.2 13.0 91.1 
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Det viste sig herved, at Anvendelse af 1110 n Kalium
permanganatopløsning gav usikre Resultater. Ved den paa
gældende Undersøgelse, hvis Plan og Resultater fremgaar af 
Tabel 2, tilsaUes der 25 cm 8 1110 n Kaliumpermanganatopløs
ning og 3 cm 8 fortyndet Svovlsyre til de enkelte Portioner, 
hvorefter Totalrumfanget ved Tilsætning af destilleret Vand 
bragtes op til 63 cm 8. 

Som det fremgaar af denne Tahel, kommer man ved de 
smaa Mængder Mannit (log 2 mg) op paa et Permanganat
forbrug, der ligger betydeligt over det teoretiske. Aarsagen her
til er ikke gjort til Genstand for nærmere Undersøgelse, men 
det viste sig i øvrigt, at det ved Tilbagetitreringen med den 
ret stærke Permanganatopløsning var vanskeligt at faa et 
skarpt Omslag som Følge af Brunstensudskillelse. Ved en 
Gentagelse af Forsøget med den FOl'skel, at der ved Tilbage
titreringen anvendtes 1/50 n i Stedet for 1110 n Kaliumperman
ganatopløsning, blev Overensstemmelsen mellem de fundne og 
beregnede Værdier betydelig bedre, idet de Procenttal, der ud
trykker Forholdet mellem disse, aftog jævnt fra 109.5 (1 mg) 
til 97.5 (8 mg Mannit). 

Der blev derefter udført en Serie Undersøgelser med Be
nyttelse af 1/20 Kaliumpermanganatopløsning, af hvilken der 

Tabel 3. Forholdet mellem 'Mannitmængden og 
Kali u m permangana tforbruget. 

Iltning med 1/20 n og Tilbagetitrering med l/SO n Kaliumpermanganat
opløsning. 

Forbrug af l/SO n KMnOropl. 

Mannit, 
Enkeltbestemmelse Efter I pCt. af mg 

Middel Korrektion det 
a I b for .Blind« beregnede 

I 
O 1.6 1.6 1.6 - -
1 9.8 8.7 9.s 7.7 107.8 
2 16.4 15.5 16.0 14.4 100.9 
3 23.2 22.6 22.9 21.3 99.5 
4- 29.5 30.7 30.1 28.5 99.8 
5 35.8 35.9 35.9 34.3 96.1 
6 41.8 41.7 41.8 40.2 93.9 
7 48.5 47.8 48.2 46.6 93.3 
8 55.4 53.7 54.6 53.0 92.8 
9 62.2 61.7 62.0 60.4 94.0 

10 65.2 65.9 65.6 64.0 89.7 

I 
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til hver Portion anvendtes 50 cm 3. Ved Tilbagetitreringen 
anvendtes 1/50 n Kaliumpermanganatopløsning. Se n. Side. 

Som Eksempel paa de Resultater, der paa denne Maade 
er opnaaede, kan henvises til Tabel 3, hvis Resultater er 
grafisk fremstillede i Fig. 2. Ogsaa ved denne Undersøgelse 
er Tallet for den mindste Mannitmængde for højt, men For
skellen mellem den fundne og beregnede Værdi er dog kun 
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Fig. 2. Iltning med nho KMn0 4 • Tilbagetitrering med n/50 KMl10 4 • 

forholdsvis ringe og ved Bestemmelse af .lordens mannit
omsæUende Evne efter Harald R. Christensens Fremgangsmaade 
i Virkeligheden uden Betydning. Et Forbrug af kun ca. 7 cms 
vil i alle Tilfælde være et Udtryk for, at Omsætningen er til
nærmelsesvis afsluttet, og det vil paa dette Stadium være 
uvæsentligt, om Forbruget opgives ca. lem 3 højere. Ved et 
Indhold af fra 2 til 4 mg Mannit er der omtrent Overens
stemmelse mellem de fundne og beregnede Værdier, men ved 
Tilstedeværelse af 8 mg Mannit, der omtrent svarer til Maksimum 
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af, hvad der har kunnet forefindes i de undersøgte Jord
ekstrakterl), er det fundne Tal ca. 7 pCt. for lavt. Det vil 
derfor være rigtigst ikke at anvende større Ekstraktmængder, 
end der svarer til et Indhold af ca. 4-5 mg Mannit. 

Som Slutresultat af disse Undersøgelser fremgaar det, at det 
ved Anyendelse af 1/20 n Kaliumpermanganatopløsning som Ilt
ningsmiddel er muligt at bestemme den tilstedeværende Mannit 
med en for Undersøgelser over Jordens mannitforgærende Evne 
tilstrækkelig Nøjagtighed. 

Fremgangsmaaden ved den saaledes modificerede Frem
gangsmaa~e er følgende: 

Af den fremstillede Jordekstrakt 2
) . bringes en Mængde 

svarende til ca. 0.25 g Jord over i et 400 cms Bægerglas sammen 
med 50 cms 1/20 n Kaliumpermanganatopløsning og 3 cms for
tyndet Svovlsyre (6 : 100). Der varmes paa kogende Vandbad 
i 20 Minutter, idet Bægerglasset sænkes helt ned i det kogende 
Vand. Der tilsættes derefter 50 cm 8 1/20 n Oxalsyreopløsning 
og titreres tilbage med l/50 n Kaliumpermanganatopløsning. 

Den ret omstændelige Omregning, som nødvendiggøres, 
hvis Permanganatopløsningen og Oxalsyren ikke er nøjagtig 
1/20 n, kan undgaas ved Udførelsen af en »blind« Analyse, 
hvori samtlige Fejl paa Metoden, enten de saa hidrører fra 
unøjagtig Titer eller har anden Aarsag, indgaar i Resultatet 
af denne Analyse, saaledes at kun en Korrektion for en 
muligvis ikke helt nøjagtig l/50 n Kaliumpermanganatopløsning 
behøver at udføres. 

Af de i Tabel 1 og Fig. 1 meddelte Resultater fremgaar 
det, at de Værdier, der ved Benyttelsen af den hidtil anvendte 
Fremgangsmaade er opnaaet ved de tidligere udførte Under-

') Det maa her erindres, at den afmaalte Portion Jordekstrakt (10 cm 8) 
svarede til 0.5 g af den fugtige Jord (= ca. 0.4 g lufttør Jord). Ved Forsøgets 
Indledning indeholder Jorden 10 mg Mannit pr. l/S g lufttør Jord. De virkelig 
fundne Værdier er derfor ea. 20 pCt. lavere end de omregnede, et Forhold, 
der er af nogen Betydning ved Vurderingen af de ved tidligere Undersøgelser 
fremkomne Resultater. (Se n. Side). 

2) Om dennes Fremstilling se Harald R. Christensens tidligere Beret
ning Side 10-11. Med Henblik paa en Formindskelse af Analysefejlene kan 
det anbefales at anvende 200 cm 8 Vand i Stedet for 100 ved Fremstilling af 
Jordekstrakter og i saa Fald afmaale som hidtil 10 cm 8 af Filtratet til Ana
lysen. Bibeholder man det hidtil benyttede Forhold mellem Jord og Vand, 
anvendes kun 5 cm 8 Ekstrakt. 
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søgeIser over Jordens mannitomsættende Evne, baade absolut 
og relativt set, har været for lave paa Mannitomsætningens 
første Stadier, og at kun Omsætningskurvernes nederste Del 
(se Harald R. Christensen: I. c. Side 6) - indtil den Højde 
paa Ordinataksen, der udtrykkes ved Værdierne 25-30 cm 3, 

nærmer sig det absolut rigtige. For Vurderingen af de ved de 
nævnte Omsætningsforsøg fremkomne Resultater i deres For
hold til Jordbund sbeskaffenheden, specielt J ordens Kalk trang 
og Indhold af letopløselige Fosforsyreforbindelser har den her 
paaviste Ufuldkommenhed ved den anvendte Metode dog ikke 
været af nogen særlig stor Betydning, idet et Forbrug af 
mellem 35 og 40 1/60 n Kaliumpermanganatopløsning under de 
ved denne Undersøgelse givne Forhold ogsaa fremdeles maa 
betragtes som et Udtryk for, at der ikke eller kun i ringe 
Grad er foregaaet nogen Nedbrydning af den i Jorden ind
blandede Mannit, og overhovedet et Forbrug af mere end 
30 cm 3 (det kritiske Omraade, se ovenfor) som Udtryk for, at 
Hovedparten af Mannitten endnu har været til Stede i Jorden. 
Tilstedeværelse af et Indhold af »Organisk Stof« svarende til 
mere end 20-25 cms efter Forløbet af 2-3 Perioder (10-15 
Dage) har i alle Tilfælde været et Udtryk for, at Mannit
omsætningen er forløbet meget trægt. 

Men selvom man saaledes i Hovedsagen ikke vilde være 
naaet til andre Slutninger vedrørende Jordbundsbeskaffenhedens 
Indflydelse paa Mannitomsætningen ved Anvendelse af en mere 
fuldkommen Metode for Bestemmelse af Jordekstrakternes Ind
hold af organisk Stof, er det dog klart, at Resultaterne vil frem
træde skarpere og sikrere, naar de kan udtrykkes i Værdier, 
der ogsaa absolut set, er tilnærmelsesvis rigtige. Det er gennem 
de foran omtalte Undersøgelser lykkedes at anvise en Frem
gangsmaade til at opnaa dette, og denne bør derfor bringes i 
Anvendelse ved fremtidige Undersøgelser. . 

I Forbindelse med de Undersøgelser, der førte til den ovenfor 
beskrevne modificerede Fremgangsmaade ved Bestemmelsen af "Orga
nisk Slof., har været udført enkelte Forsøg med det Formaal at ud
rede Aarsagen til det ejendommelige Forhold, at man kun ved Anven
delse af et betydeligt Overskud af KMnO, faar Mannitten fuld
stændig iltet til Kuldioxyd og Vand. Det har her vist sig, at der, naar 
et saadant Overskud ikke er til Stede, ved Iltningen kan dannes en 
betydelig Mængde Eddikesyre, hvilket Stof ikke paavirkes af Per
manganat. Ved et saadant Forsøg iltedes 100 mg Mannit med 500 cm 8 
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1/50 n KMn04 • Efter Frafiltrering af udskilt Brunsten neutraliseredes 
Filtratet med Natronlud og inddampedes, hvorefter det bragtes over 
i en Fraktionskolbe og efter Tilsætning af Fosforsyre destilleredes. I 
Destillatet paavistes Eddikesyre kvalitativt med største Lethed, lige· 
som en foretagen Titrering af en Kvotadel af Destillatet viste en meget 
betydelig Aciditet. At der, naar Mannitten iltes til Eddikesyre, kan 
fremkomme et meget betydeligt Mindreforbrug af KMnO., er ind
lysende. Tænker man sig Iltningen forløbende ekstremt efter Ligningen: 

CsHuOs + O = 3 C2 H.0 2 + H2 0, 
vil der kun forbruges 'ha af den Permanganatmængde, der er nød
vendig, hvis Iltningen foregaar fuldstændig til Kuldioxyd og Vand. 

Det kan i denne Sammenhæng tilføjes, at n-Smørsyre heller ikke 
angribes af Kaliumpermanganat, hvad ogsaa direkte Forsøg har vist. 
Dette Forhold er af en vis Betydning, idet det maa antages, at der 
ved Mannitomsætningen foruden Kulsyre fortrinsvis dannes Eddike
syre og n-Smørsyre. Mælkesyre og Isobutylalkohol, der ogsaa er to 
ved Mannitomsætningen optrædende Spaltningsprodukter, iltes derimod 
let af KMnO 4. Disse sidste to Stoffer vil imidlertid - efter vort 
nuværende Kendskab til Omsætningens Forløb - kun optræde i 
mindre Mængder, saaledes at Permanganatforbruget kun i ringe Grad 
paavirkes heraf og i det væsentligste bestemmes af den uomsatte 
Mannitmængde. Da direkte Mannitbestemmelser er vanskelige at ud
føre, og der saa vidt vides overhovedet ikke foreligger en Metode til 
kvantitativ Bestemmelse af saa smaa Mængder, som det ved disse 
Undersøgelser drejer sig om, er dette Forhold af ret stor Betydning 
ved Vurderingen af den udarbejdede Forsøgsteknik. 

Resume. 

Ved nogle orienterende Undersøgelser, der efter Afslut
ningen af Harald R. Christensens tidligere offentliggjorte Under
søgelser vedrørende Jordens mannitomsættende Evne blev ud
førte for at undersøge Muligheden af en direkte Bestemmelse 
af Mannit i Jordekstrakten, viste det sig, at den hidtil be
nyttede Fremgangsmaade til Bestemmelse af »Organisk· Stof« i 
Ekstrakterne ikke var fuldt tilfredsstillende, idet Iltningen af 
de største Mannitmængder, der kunde forekomme, ikke for
løb kvantitativt efter Ligningen: 

C 6 H 140 6 + 13 ° = 6 CO 2 + 7 H 2 0. 
Dette Forhold blev derfor gjort til Genstand for en speciel 

Undersøgelse, af hvilken det fremgik, at der maa forefindes et 
meget betydeligt Overskud af Kaliumpermanganat, for at Ilt
ningen kan foregaa kvantitativt. 

I Henhold til Resultaterne af de foretagne Undersøgelser 
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(se Tabellerne 1-3 og Fig. 1-2) foreslaas følgende Modifikation 
af den tidligere anvendte Fremgangsmaade ved den nævnte 
Bestemmelse: 

Af J ord ekstrakten bringes en Mængde svarende til 0.25 g 
Jord over i et 400 cm 3 Bægerglas sammen med 50 cm 3 1/20 

normal Kaliumpermanganatopløsning og 3 cm s fortyndet Svovl
syre (6 : 100). Der opvarmes i kogende Vandbad i 20 Minutter, 
hvorefter der tilsættes 50 cm 3 1/20 normalOxalsyreopløsning 
og titreres tilbage med 1/50 normal Kaliumpermanganatopløsning. 

Summary. 

Arter Harald R. Chl'islensen's experiments an the power af soils 
to decompose mannite, aiready published were completed, same pre
liminary investigations wel'e made an the possibility of making a 
direct determination of manllite in soil extracts. Results showed that 
the method hitherto used in determining organic substances in the 
soil extracts was not entil'ely satisfactory, for the oxidation of the 
greatest amount of mannite able to appeal' did not occure quantitati
vely aceording to the equation: 

C 6 H ,4 0 S + 13 O = 6 CO 2 + 7 H 2 0. 
This faet was made the subject of a special investigation. It was 

then found that a very considerable surplus of potassium perman
ganate is necessary for a quantitative oxidation. 

Based on the resuIts of the investigations made, (See Tables 1-3 
and Figs 1-2), the folIowing modification of the method used in the 
above-named determinations is recommended. 

Plaee an amount of soil extl'aet corl'esponding to 0.25 g soil in a 
beaker with 50 cms '/.0 n potassium permanganate solution and 3 cm" 
dilute sulphuric acid (6: 100). Heat for 20 Minutes in a water bath, 
then add 50 cm" '/20 n oxalic acid solution and tit rate back with '/.0 n 
potassium permanganate solution. 


