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205. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed Plantekultur. 

Nærværende Beretning fremtræder som en første samlet Rede
gørelse for de paa Statens Planleavls-Laboralorium siden dets Oprettelse 
i 1909 udførte Jordbundsundersøgelser i Tilknytning til fast
liggen de Gø d n i ngsforsøg. 

Hovedparten af Materialet til disse Undersøgelser hidrører fra 
de paa Forsøgsstationen ved Askov siden 1893 udførte Forsøg med 
Staldgødning og Kunstgødning, og Beretningens første Afsnit handler 
om denne Undersøgelse. - Til Sammenligning med de her fremkomne 
Resultater er der udført tilsvarende Jordbundsundersøgelser i For
bindelse med en Række andre, saavel her i Landet som i Udlandet 
udførte fastliggende Gødningsforsøg. 

De paagældende danske Forsøg er udførte dels af Statens For
søgsvirksomhed i Plantekultur og dels af Landbohøjskolen og for
skellige Landboforeninger. 

Følgende udenlandske Forsøgsinstitutioner har afgivet Materiale 
til Undersøgelserne: 

Rothamsted Experimental Station, England (Direktør: Sir E. J. 
Russell), Landbrugshøjskolen i Bonn-Poppelsdorf, Tyskland (Direktør: 
Professor, Dr. Th. Remy), Landbrugsinstitutet ved Universitetet i 
Gottingen, Tyskland (Direktør: Professor, Dr. O. Seelhorst). 

For den Beredvillighed, hvormed disse udenlandske og indenland
ske Institutioners Ledere ved Fremskaffelse af de ønskede Jordprøver 
har bistaaet ved denne Undersøgelse, udtaler Statens Forsøgsvirk
somhed herved sin bedste Tak. 

Undersøgelserne er udførte under Ledelse af Forstander, Dr. phil. 
Harald R. Christensen under Medvirkning af de fleste af de Med-

H 
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arbejdere, der siden Laboratoriets Oprettelse har virket paa Sia lens 
Planteavls-Laboratoritlm. Ved de i de senere Aar udførte Undersøgelser 
har navnlig Assistenterne Landbrugskandidat J. Find Poulsen, der har 
udført en stor Del af de kemiske Analyser, Assistent, tand. polyt. 
S. Tovborg Jensen, Landbrugskandidat H. L. Jensen og Assistent 
Fru Poula Eibye medvirket. 

Beretningen er udarbejdet af Harald R. Christensen. 
Forsøgslederne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Oversigt over Beretningens Indhold. Side 
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Ved Oprettelsen af Statens Planteavls-Laboratorium i 1909 
blev der skabt Betingelser for at udføre mere omfattende 
Undersøgelser i Tilknytning til Forsøgene paa Forsøgsstatio
nerne, end det hidtil havde været muligt, og de første Forsøg, 
der inddroges i dette Arbejde, var de i Slutningen af forrige 
Aarhundrede paa Askov Forsøgsstations Ler- og Sandmark 
anlagte fastliggende Forsøg med Stald- og Kunstgødning. Senere 
er der ogsaa udført Undersøgelser i Forbindelse med for
skellige andre inden- og udenlandske Gødningsforsøg. 

Den Metodik, der kunde bringes i Anvendelse ved saa
danne Undersøgelser, var paa dette Tidspunkt endnu meget 
ufuldstændig, og jævnsides med selve Jordbundsundersøgelsen 
er der paa Laboratoriet stadig udført Undersøgelser med det 
Formaal at forbedre denne Metodik. Resultaterne af dette 
Arbejde er fremlagte i en Række Beretninger fra Laboratoriet 
(2-20 samt 38-39) 1), men selvom disse Resultater - og Resul
taterne af mange tilsvarende i Udlandet udførte Undersøgelser -
betegner ,'æsentlige Fremskridt paa hele dette Omraade, maa 
det erkendes, at der endnu er langt tilbage, inden man gennem 
den direkte Jordbundsundersøgelse vil være i Stand til at give 
blot nogenlunde fyldestgørende Udtryk for Jordbundstilstanden. 
Det kan derfor ikke undgaas, at Undersøgelserne, og navnlig 
da de i de første Aar udførte, maa forekomme noget spredte 
og famlende, og de maa da i Virkeligheden ogsaa kun betragtes 
som værende af forberedende Art, idet det er Hensigten, saa 
snart der er Mulighed derfor, at bringe hele dette Undersøgelses
arbejde ind under en mere planmæssig Form. 

Prøveudtagningen, der sædvanlig er udført ved Hjælp 
af en Planteske, er - for saa vidt muligt at undgaa Virkningen 
af tilfældige Overslæbninger fra Naboparcellerne - foregaaet 
inden for Parcellernes midterste Halvdele. Jævnt fordelt over 
dette Omraade udtoges i Pløjelagets Dybde (ca. 20 cm) ca. 20 
forskellige Jordportioner, der blandedes omhyggeligt sammen. 
Hvor Prøverne skulde repræsentere hele Parcelgruppen, afmaal
tes lige store Portioner af disse Samleprøver, som derefter 
blandedes sammen til een Fællesprøve. Planteskeen blev ikke 
steriliseret, men den blev renset godt (afvasket) for hver Gang, 

1) Tallene i Parentes henviser her og senere til Litteraturfortegnelsen 
Side 408. 
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man gik over til en ny Parcelgruppe, og derefter foretoges en 
yderligere »Afvaskning« i selve Parcellen, idet de 3-4 først 
udtagne Skefulde bortkastedes, inden m-an gik over til den 
egentlige Prøveudtagning. Saa snart som muligt eHer Prøve
udtagningen afsendtes Jordprøverne (sædvanlig som Ilgods) til 
Laboratoriet. Prøverne indeholdt ca. 3 kg Jord. Af Forsøgene 
med Kunstgødning og Staldgødning er inden 1924 kun fire 
Skifter repræsenterede i Undersøgelsen, to fra Sandmarken og 
to fra Lermarken. 

Hovedvægten blev lagt paa følgende Bestemmelser: 

a. Fysiske og kemiske Jordbundsundersøgelser. 
Alle disse Undersøgelser er udført i lufttørt og gennem 11/2 mm 

Rundhulssigte sigtet Materiale. 
1. Bestemmelse af Jordens Finhed, maalt ved dens Hygro

skopicitet, efter Rodewald og Mitscherlich. 
2. Bestemmelse af Jordens Reaktion og Basicitet er 

foretaget ved Hjælp af den kombinerede Syre-Lakmus og Azotobacter
prøve. 

Mere nøjagtige Bestemmelser af Brintionkoncentrationen, saaledes 
som de nu udføres (15), kunde paa det Tidspunkt, Undersøgelserne 
paabegyndtes, ikke bringes i Anvendelse. I den sidste Undersøgelses
serie, Mark G 2, Sandmarken, har Lakmusprøven kunnet suppleres 
med en kolorimetrisk Reaktionsbestemmelse. Ved de i 1923 og senere 
udtagne Jordprøver er den elektrometriske Reaklionsbestemmelse 
bragt i Anvendelse (se Harald R. ChristeIlseIl og S. Tovborg JeIlsen 
(20), og endvidere er der i enkelte Tilfælde foretaget Bestemmelse af 
Jordens Stødpudevirkning og Udvekslingsaciditet (12 og 51, 52). 

3. Bestemmelse af Jordens Indhold af Kvælstof er fore
taget efter Gunnings Modifikation af Kjeldahls Metode. Der er sæd
vanlig benyttet 10 g lufttør Jord pr. Bestemmelse, i enkelte Serier dog 
kun 5 g. 

4. Bestemmelse af Jordens Indhold al' saltsyreopløse
li ge F o s f o rsy re - o g K a lifo r b i n d el s e r. 37.5 g Jord behandles 
1 Time med 20 pet. hed Saltsyre. Bortset fra en enkelt Serie (Mark 
B 3, a-Prøverne), hvor denne Ophedning foregik paa kogende Vandbad 
(og hvor der anvendtes de dobbelte Mængder af Jord- og SaItsyre
opløsning), kogtes Blandingen direkte over Gasllamme under Tilbage
svaling. Fosforsyren bestemtes efter den direkte Molybdænmetode. 
Kali bestemtes dels efter Platin- og dels efter Nitritmetoden. Frem
gangsmaaderne er i øvrigt tidligere beskrevne (4 og 18). Der er altid 
udført to Fællesbestemmelser. 

5. Bestem melse af Kali og Fosforsyre i Forbindelser, der 
er opløselige i kulsyremættet Vand, efter den af E. A. Milscherlich 
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angivne Metode (36). Ved de to første Undersøgelsesserier (Askov 
Lermark, B 3, og Askov Sandmark, G 3, Tabellerne 1 og 3) blev 
Undersøgelserne i Overensstemmelse med Mitscherlichs oprindelige 
Forslag udførte med to forskellige Jordmængder (henholdsvis 80 og 
200 g til 2 Liter destilleret Vand). Ved de senere Undersøgelser an
vendtes kun een Jordmængde (400 g til 2 Liter Vand), idet man 
her ved at anvende et meget snævert Forhold mellem Jord og Vand 
tilstræbte at opnaa Mætningskoncentrationen af de to nævnte Stoffer 
(se n. E. A. Milscherlich (36)). Blandingen af Jord og Vand henstod 
ved en konstant Temperatur af 30° C. under stadig Kulsyretilledning 
i 24 Timer; der omrørtes ca. 10 Timer - om Natten maatte Røre
apparatet, der blev drevet af en Elektromotor, af Hensyn til Labora
toriets Naboer standses l). Ogsaa under Filtreringen, der med Benyttelse 
af Vandluftpumpen udførtes ved Hjælp af Pukallske Lerceller, blev der 
under Anvendelse af en af Assistent J. Find Poulsen udarbejdet Modi
fikation af det Mitscherlichske Røreapparat stadig ledet Kulsyre til 
Vædsken. Til en Fosforsyreanalyse anvendtes sædvanlig 500 cm" (ved 
Mark G 3, Sandmarken, dog kun den halve Mængde) og til en Kali
bestemmelse 250 cms af Filtratet. Ekstrakten inddampedes paa Sandbad 
i Bægerglas; for den til Kalianalysen bestemte Ekstrakts Vedkommende 
benyttedes altid Jena-Bægerglas. Fremgangsmaaden ved Fosforsyre
bestemmelsen (efter den direkte Molybdænmetode) og Kalibestemmelsen 
(Bestemmelse af Kalium som Kalium-Natrium· KoboItinitrit) i Kul-
5yreekstrakterne er tidligere beskrevne (18). Der er altid udført 
mindst to Fællesbestemmelser, og, hvis Overens<;;temmelsen mellem 
disse har været mindre tilfredsstillende, endnu flere. 

Det ligger i Sagens Natur, at man ved Bestemmelse af saa smaa 
Stofmængder, som der her er Tale om, ikke kan opnaa en saa god 
relativ Overensstemmelse mellem Fællesanalysernes Resultater som 
f. Eks. ved Analysering af Saltsyreekstrakter, og navnlig kan der for 
Kalibestemmelsers Vedkommende i nogle Tilfælde fremkomme en 
relativt set ret betydelig Uoverensstemmelse. Denne Uoverensstem
melse maa dog ses i Belysning af det forholdsvis meget ringe Indhold 
af dette Stof, der i alle Tilfælde er fundet i Kulsyreekstrakterne af de 
undersøgte Askov-Jorder (se senere). For Lermarkens Vedkom
mende er desuden ogsaa Ekstrakternes Fosforsyreindhold meget 

. ringe. Ved Kalibestemmelser er det vanskeligste Punkt Bortskaffelsen 
af det organiske Stof, idet en for stærk Glødning medfører Fare for 
en Forflygtigelse af Kaliet, der paa Grund af den absolut set meget 
ringe Mængde, hvori deUe Stof forekommer, kan befrygtes at naa et 
relativt betydeligt Omfang. Ved Askov Lermark B 4 (Prøveudtagning 
1917) kunde Kalibestemmelserne i de første Kulsyreekstrakter ikke 
gennemføres, idet det her, hvor Bortfjærnelsen af den sidste Rest af 

l) Undersøgelserne er i Hovedsagen for en stor Del udførte i de af 
Laboratoriet i Aarene 1909-22 benyttede Lokaler i København. 
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organiske Stoffer syntes særlig vanskelig, ikke lykkedes at opnaa til
strækkelig Overensstemmelse mellem Fællesanalysernes Resultater. 
I 1923 gentoges Ekstraktionen, og Kalibestemmelsen frembød denne 
Gang ingen Vanskeligheder. 

6. B e s t e m m e l s e a f K a I k, o P l ø s e li g i 1 O p C t. h e d K I o r -
a m m on i u m opløsning. Fremgangsmaaden er tidligere beskreven (16). 

b. Biologiske Jordbundsundersøgelser. 

Disse har udelukkende omfattet Stofomsætningsforsøg, til Dels 
under Anvendelse af det af Forfatteren (7) angivne Princip med 
Anvendelse af saavel >upodede« som »podede« Kulturer. - Følgende 
Fremgangsmaader er bragt i Anvendelse. 

1. Bestemmelse af Jordens peptonsønderdelende Evne. 
Ved denne anvendtes den tidligere af Forfatteren (i) beskrevne Op
slemningsmetode: En Jordmængde, svarende til 75 g lufttør Jord, 
blandes med den samme Vægtmængde destilleret Vand minus det 
Kvantum Vand, som Jorden i Forvejen indeholder. Efter en stærk 
Omrystning, og medens Opslemningen er i Bevægelse, opsuges ved 
Hjælp af en Pipette med afbrækket Spids 5 cm" af denne og føres 
over i et Reagensglas, indeholdende 10 cm" 1'/2 pCt. Witte-Pepton
opløsning. Denne er fremstillet samme Dag eller Dagen før, Over
førelsen af Jordopslemningen finder Sted, og er efter forudgaaende 
Opvarmning filtreret og derefter i en Dampgryde opvarmet til Koge
punktet i 15 Minutter. Efter Tilførselen af Jordopslemningen podes 
ca. Halvdelen af Glassene ved Hjælp af en Platinøsken med en forraadnet 
Peptonopløsning (7). Alle Glassene henstilles i en Termostat ved 
25 o C. og henstaar her i 4 Dage, idet Glassene dog straks om Mor
genen paa den 4. Dag tages ud af Termostaten og anbringes i Isvand 
for at forhindre en fortsat betydende Sønderdeling i den Tid, Destil
lationen af Indholdet af de mange Glas kræver. 

2. Bes t e m melse af J Ol' d ens sal pete rd annende E vne er 
foretaget paa to forskellige Maader, dels ved Overførelse af Jord i 
en modificeret Winogradsky-Næringsopløsning for Nitritbakterierne og 
hyppige kvalitative Bestemmelser af Forekomsten af Nitrat og Ammo
niak (se 7, Side 507), og dels ved Indblanding af svovlsur Ammoniak 
i smaa Jordportioner og kvantitativ Bestemmelse af den dannede 
Salpetersyre. Ved den første Fremgangsmaade, der kun er anvendt 
ved de i April 1912 udtagne Jordprøver fra Mark B 3 iLermarken, 
er anvendt en Næringsopløsning af følgende Sammensætning: 1 Liter 
Ledningsvand, 3 g svovlsur Ammoniak og 2 gtobasisk Kaliumfosfat. 
Vædsken fordeltes i flade Kolber, saakaldte Tuberkulinkolber med 
40 cm" i hver. Det derved fremkomne tynde Vædskelag frembyder 
en forholdsvis meget stor Overflade for Luftens Paavirkning, hvad 
der for den paagældende Iltningsproces er af væsentlig Betydning. 
De enkelte Kolber forsynes med 1 g CaC0 3 • Idet saaledes alle de 
for Nitrifikation nødvendige Faktorer er tilvejebragte, maa Nitrifika-
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tionens Forløb antages kun at blive betinget af Nitrifikationsbakterier
nes Antal og Virkeevne. Overførelsen af Jordopslemningen fandt 
Sted Dagen efter Prøvernes Ankomst. Nitrifikationens Forløb fulgtes 
fra Dag til Dag i en Periode af 40 Dage ved Hjælp af Difenylamin
Svovlsyre som Salpetersyrereagens og Nesslers Reagens som Ammo
niakreagens (7). 

Ved Indblandingen af svovlsur Ammoniak i Jordportioner benyt
tedes følgende Fremgangsmaade: 

En Jordportion, svarende til 100 g lufttør Jord, tilførtes 5 cm3 af 
en 4 pCt. Opløsning af svovlsur Ammoniak (= 0.2 pCt., svarende til ca. 
42 mg Ammoniakkvælstof) og saa meget destilleret Vand, som svarede 
til 75 pCt. ') af J ordens Vandkapacitet, hvorefter Skaal plus J ord 
vejedes. I de med Jordprøver fra Mark B 3, Lermarken, udførte 
Undersøgelser førtes Jorden over i Petriskaale, 10 x 2 cm; hvor den 
anbragtes i løst lejret Tilstand. Ved de senere Undersøgelser anvendtes 
dybe Skaale (9'/2 cm vide og 6'1. cm dybe), tildækkede med Laag af 
Petriskaale og forsynede med en lille Glasspatel til Omrøring af Jor
den. Forud for Afvejningen af den Jordportion, der benyttes til 
Salpeterbestemmelsen, vejes Skaalen, og det konstaterede Vandsvind 
erstattes ved langsom Tildrypning af destilleret Vand fra en Pipette. 
Efter 1 il 2 Timers Forløb - naar Vandet har fordelt sig godt i 
Jorden - røres denne, hvor Talen er om de dybe Skaale, forsigtigt 
omkring med Glasspatelen, og der afvejes en Portion paa 5 il 10 g, 

. som føres over i et Bægerglas, indeholdende 100 cm" destilleret Vand, 
og en Portion paa 5 g, der for Bestemmelse af Vandindholdet hen
lægges til Lufttørring. Salpeterindboidet omregnes nemlig til luft
tør Jord. Til Salpeterbestemmelsen i Jorden i dens oprindelige 
Tilstand afvejes sædvanlig 25 g Jord. Til den i Vandet anbragte 
Jordportion sættes lidt kulsur Kalk, hvorved man sikrer sig, at 
Jordvædsken ikke kommer til al reagere surt, og desuden opnaar 
forholdsvis klare Filtrater. Blandingen henstaar under jævnlig Om
rystning ca.1 Time, hvorefter den filtreres. Salpeterindholdet bestemmes 
kolorimetrisk efter Fenol-Svovlsyre-Metoden (se f. Eks. M. Weibull 
(5-1). Af Filtratet afmaales 25-50 cm", der efter at være ført oyer i 
en Glasskaal inddampes til Tørhed paa Vandbad. Inddampningsresten 
befugtes med 1 cm" af den anvendte Fenol-Svovlsyre, der efter For
løbet af et Par Minutter fortyndes med Vand, hvorefter den mere 
eller mindre gulfarvede Opløsning gøres alkalisk med Ammoniak. 
Opløsningen overføres i en 100 cms Maalekolbe, der fyldes op til 
Mærket med Vand og omrystes. Af denne Væd ske overføres 50 cms 

') Om Bestemmelse af denne se (11, Side 6). Ved Bestemmelse af Nitri
fikationens Forløb i svære Jorder, som f. Eks. de senere omtalte Jorder fra 
Rothamsted, kan en saa stor Vandmængde ikke anvendes, idet denne med
fører, at Jorden mister sin løse Struktur, hvorved Nitrifikationen hæmmes. 
Man maa i saa Fald prøve sig frem med, hvor stor en Vandmængde det 
gaal' an at anvende, nden at den nævnte løse Strnktur gaal' tabt. 
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i et stort Reagensglas, og Indholdet af Salpeterkvælstof bestemmes 
ved Sammenligning med en Række Standardopløsninger, der fore
findes i lignende Glas og er sammenstillede i et Stativ med hvid 
Baggrund. 

Hvis Indholdet af Salpeterkvælstof i Filtraterne er større, end 
det ved Hjælp af denne Skala med Sikkerhed kan bestemmes, for
tyndes disse med f.. Eks. en lige saa stor Vandmængde, hvorefter der 
paany foretages en Sammenligning med Standardopløsningerne. 

3. Bestemmelse af Jordens mannitomsættende Evne er 
indtil 1924 foregaaet efter den tidligere (11) af Forfatteren benyttede 
Fremgangsmaade. Den modificerede Fremgangsmaade for denne Be
stemmelse (19) var paa det Tidspunkt, da disse Undersøgelser paabegynd
tes, ikke udarbejdet. Ved Mark B 3 anvendtes Petriskaale og ved de 
senere Undersøgelser de foran beskrevne dybe Skaale til Undersøgelsen. 

4. Undersøgelse over Azotobacters Forekomst efter den 
af Forfatteren (2 og 7) tidligere beskrevne Fremgangsmaade (»upodede« 
Kulturer). 

5. Bestemmelse af Jordens kvælstofbindende Evne er 
udført paa den Maade, at 100 g af den lufttørre, sigtede (1'/2 mm, 
Sigte 5) og med 2 g Mannit blandede Jord er anbragt i en Glasskaal 
(i de første Serier Petriskaale, senere de foran omtalte dybe Skaale). 
Afvejningen til Skaalene fandt Sted umiddelbart efter Prøvernes Ind
tørring. Vandindholdet svarede til 75 pCt. af Vandkapaciteten, og det 
fordampede Vand erstattedes jævnligt med destilleret Vand. I de 
»podede< Kulturer overførtes lidt af en frisk Azotobacterraakultur, 
opslemmet i en 0.2 pCt. MgSOcOpløsning. Der anvendtes kun nogle 
faa Draaber af Opslemningen til hver Jordportion, og for at stille 
Forholdene lige tilførtes de »upodede< Kulturer det samme Kvantum 
af en ikke inficeret MgSO.-Opløsning. Kvælstofindholdet bestemtes 
før og efter Forsøgets Afslutning. Vedrørende nærmere Enkeltheder 
henvises til de enkelte Tabeller. 

Alle de nævnte Omsætninger er med Anvendelse af elektrisk 
opvarmede Termostater foregaaet ved en Temperatur af 25° C. 

I Efteraaret 1924 blev der samtidig i alle Skifterne paa 
saavel Lermarken som Sandrnarken udtaget nye Jordprøver, 
repræsenterende følgende Spørgsmaal: 

Ugødet, 
1 Staldgødning, 
Fuld Kunstgødning, svarende til 1 Staldgødning, 
Chilesalpeter, 
Superfosfat, 
Kaligødning. 

Prøverne, der er udtagne paa sædvanlig Maade i Pløje
lagets Dybde, er Fællesprøver for samtlige de paagældende 
Fællesparceller inden for Skiftet. 
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Omtrent samtidig udtoges og undersøgtes Jordprøverne 
fra Lucerneforsøget paa Askov Sandmark (se Side 250). 

Da den kemiske Undersøgelse af disse Jordprøver er 
udført efter en mere ensartet Plan end de tidligere tilsvarende 
Undersøgelser, vil Resultaterne blive meddelte og diskuterede 
i et særligt Afsnit af Beretningen (se Side 228 og følg.). 

Af ikke tidligere beskrevne Undersøgelsesmetoder anvendtes 
følgende: 

1. Bestemmelse af Jordens Volumenvægt. Denne Bestem
melse er foretaget i Laboratoriet. Den paa et Stykke Papir udbredte 
lufttørre og sigtede Jord hældtes forsigtigt over i et Bægerglas med 
et Rumindhold af 610 cm3 og lejredes saa løst, som det paa denne 
Maade var muligt, i Glasset (ingen Sammenrystning eller Stødning). 
Efter Fyldningen blev Glasset afstrøget med en Lineal og vejet. 
De fundne Vægttal er lagte til Grund for den i Tabel 7 stedfundne 
Omregning af Næringsstofindholdet pr. ha i 20 cm. Dybde. 

Uafhængigt af denne Undersøgelse er der af Assistent Frode 
Hansen ved Askov Forsøgsstation for 3 af Parcelgruppernes Vedkom
mende foretaget en tilsvarende Undersøgelse med Anvendelse af 
følgende Fremgangsmaader: ca. 100 cm3 Jord hældtes genncm en 
Tragt ned i et Maaleglas. Hele Portionen hældtes i Tragten paa een 
Gang, saaledes at Jorden løb i en jævn Straale ud af Tragtcn. Rum
fanget blev derefter aflæst, og Jorden vejet. Foruden denne Bestem
melse ved løs Lejring blev der udført en Bestemmelse af Rumvægten 
ved mere fast Lejring. Jorden stødtes sammen i Maaleglasset ved at 
løfte dette 1·_·2 cm over Bordpladen og lade det falde ned ved sin 
egen Vægt. Denne Stødning fortsattes, indtil yderligere 20 Stød ikke 
ændrer Rumfanget. Rumfanget blev derefter aflæst, og Jorden vejet. 
Der er udført 4 Fællesbestemmelser, der stemte godt overens. 

2. Bestemmelse af Jordens Indhold af Fosforsyre- og 
Kaliforbindelser, opløselige i 1 p Ct. Citronsyreopløsning. 
Fremgangsmaaden svarede i Hovedsagen til den af Dyer (23) og i den 
nyeste Tid af Lemmermann og Medarbejdere (32 og 33) anvendte. 

40 g af den lufttørre og sigtede Jord førtes over i 400 cmI 1 pCt. 
Citronsyreopløsning; Omdrejning i Wagners Rysteapparat ved 
almindelig Temperatur i 6 Timer, Henstand i Flaskerne til næste 
Dag, derefter igen Omrystning i 2 Timer. Kalibestemmelserne fore
toges i øvrigt først efter Afslutningen af Fosforsyrebestemmelsen og 
i særskilte Ekstrakter. 

Fosforsyrebestemmelsen: Den afmaaIte Portion (sædvanlig 50 cm") 
af Filtratet overføres i en Kvartsskaal og tilsættes 5 cm' konc. Sal
petersyre og 2 cms Ammoniumnitrat, hvorefter den inddampes paa 
Vandbad til Tørhed. Efter yderligere Indtørring paa Sandbad glødes 
først over almindelig Gasblus og senere over en 7-Blus Lampe (se 
Harald R. Christensen og N. Feilberg (18, Side 81). 
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Der tilsættes efter Afkøling aUer 5 cmI koncentreret Salpetersyre; 
Afdampning paa Vandbad og Henstilling af Skaalen '/_ Time i Tørre
skab ved 110 o C. Efter Afkøling tilsættes 10 cms fortyndet Salpeter
syre, der opvarmes indtil begyndende Kogning. Efter Filtrering og 
Udvaskning (Filtratet fyldes op til 25 cmS) fældes paa sædvanlig 
Maade med Ammoniummolybdat. 

Kalibeslemmelsen: 100 cms af Ekstrakten overføres i et Bæger
glas; der tilsættes 10 cms koncentreret Saltsyre, 2 cms koncentreret 
Salpetersyre og 2 cms Ammoniumnitrat. Efter lnddampning paa Sand
bad til ringe Rumfang overføres Indholdet i en Kvartsskaal og ind
dampes til Tørhed paa Vandbad. Efter yderligere Indtørring paa 
Sandbad glødes først over et almindeligt Gasblus og senere i højst 
8 Minutter over den foran omtalte 7-Blus Lampe. Naar Skaalen er 
afkølet, tilsættes 5 cms koncentreret Salpetersyre; Afdampning og 
eventuelt ny Tilsætning af. Salpetersyre med paafølgende Afdampning. 
Derefter to Gange Tilsætning af 5 cms koncentreret Saltsyre II!ed 
efterfølgende Afdampninger. Afdampningsresten opvarmes '/! Time i 
Tørreskab ved 110 o C., der ekstraheres med kogende Vand, tilsat 
lidt Saltsyre, og man gaar derefter frem paa den sædvanlige ved 
Platinmetoden anvendte Fremgangsmaade. 

Lemmermann og Medarbejdere (32 og 33) lægger ved Bedøm
melsen af de med Citronsyremetoden foretagne Undersøgelser min
dre Vægt paa den absolute Opløselighed af Jordfosforsyren i denne 
Vædske end paa den relative Opløselighed, hvorved forstaas 
Forholdet mellem Citronsyreopløseligheden og Saltsyreopløseligheden. 
Ved en Undersøgelse, som de foretog af 27 forskellige Jorder, svingede 
denne relative Opløselighed for Fosforsyrens Vedkommende inden for 
meget vide Grænser, nemlig mellem 7 og 77 pCt., men ligger i de 
fleste Tilfælde mellem 20 og 50 pCt. Grænseværdien for Fosforsyre
trang synes i Henhold til senere Undersøgelser af Lemmermann og 
Fresenius (33) for de almindelige Landbrugsafgrøders Vedkommende 
at ligge ved ca. 25 pCt.'). Konig og Hasenbiiumer (31), der har arbejdet 
med samme Metode, angiver, at et Indhold af 250 mg »citronsyre
opløselig Fosforsyre. pr. kg Jord (= 0.02; pCt.) er tilstrækkeligt, hvor 
Talen er om de almindelige Landbrugsafgrøder. 

Kalibestemmelsen i Citronsyreekstrakten, der i Henhold til Lem
mermanns og Medarbejderes Undersøgelser ikke giver saa vejledende 
Oplysninger om Jordens Trang til Kali, som den netop omtalte 
Fosforsyrebestemmelse for Jordens Trang til Fosforsyre, er ved For
søgene med Staldgødning og Kunstgødning i Askov ikke, saaledes 
som Tilfældet er med Fosforsyrebestemmelserne, gennemført i de 

') Dette dog kun under Forudsætning af, at Jorden indeholder et vist 
Kvantum Fosforsyre. Er det absolute Fosforsyreindhold f. Eks. saa ringe, at 
det ikke strækker til til Dækning af en enkelt fuld Afgrødes Fosforsyre
behov, el' Værdien for den relative Opløselighed naturligvis kun lidet 
vejledende. 
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enkelte Skifter, men er foregaaet i Samleprøver, sammensatte af lige 
store Portioner af de Jordprøver i de enkelte Skifter, der repræsen
terer samme Gødningsbehandling. 

Efter Lemmermanns Undersøgelser er Jordens Kaliforbindelser 
i langt mindre Grad citronsyreopløselige end Fosforsyreforbindelserne. 
Medens det absolute Kaliindhold (bestemt under Anvendelse af Flus
syre) i de undersøgte Jorder varierede mellem 1.4 og 2.6 pCt. K 20, 
varierede Indholdet af Kali i citronsyreopløselige Forbindelser mellem 
0.004 og 0.0~75 pCt. K6nig og Hasenbiiumer (31) anser et Indhold 
af 160 mg >citronsyreopløselig Kali. pr. kg Jord (0.016 pCt.) for at 
være tilstrækkeligt for Kulturplanternes Kaliforsyning. Mc. George (35), 
der ogsaa har anvendt l pCt. Citronsyreopløsning og arbejdet med 
Sukkerrørsjorder fra Hawaii, angiver, at Jorder, der indeholder mindre 
end 0.02 pCt. K2 0, med kun faa Undtagelser vil være kalitrængende 
uden Hensyn til Jordens Kaliindhold. Jorder med 0.02-0.03 pCt. 
maa betragtes som svagt kalitrængende, særlig hvis Kaliindholdet er 
lavt. Jorder med over 0.03 pCt. citronsyreopløselig Kali vil ikke give 
rentable Udslag for Kalitilførsel. 

3. Gentagen Ekstraktion med kulsyremættet Vand. Denne 
Fremgangsmaade er anvendt ved Undersøgelsen af Jordprøver fra 
Lucerneforsøget paa Askov Sand mark. 

Efter at den første Kulsyreekstrakt paa sædvanlig Maade var 
fjærnet saa fuldstændig som muligt ved Filtrering gennem Lerfilter, 
tilsaUes paany 2 Liter destilleret Vand, og anden Ekstraktion foregik 
derefter paa ganske samme Maade som første. 

4. Bestemmelse af Jordens Indhold af Humus. Humus
indholdet bestemtes ved Forbrænding af Jordprøven i Vakuum med 
Tilsætning af Blykrornat og Kaliumdikromat og Bestemmelse af den 
dannede CO 2 -Mængde ved Titrering. Metoden, som er angivet og 
beskrevet af K. Vesterberg (55) og i en noget modificeret Form af 
O. Tamm (50), gaar i Korthed ud paa følgende: Den afvejede Jordprøve 
(ca. 1 g) blandes omhyggeligt med ca. 4 Gange saa stort et Rumfang af 
et Materiale, bestaaende af 9 Dele udglødet, pulveriseret Blykrornat og 
1 Del pulveriseret Kaliumdikromat. l en Porcelænsbaad indføres nu 
Prøven i et Forbrændingsrør paa samme Maade som ved Udførelse 
af a.lmindelige Elementæranalyser. Efter at Kulsyren er fjærnet fra 
Røret ved Gennemledning af kulsyre fri Luft, forbindes Røret med et 
Forlag, indeholdende en afmaalt Mængde Ba(OH)2-0pløsning af bekendt 
Styrke. Forlaget og Røret evakureres til ca: 60 cm Kvægsølv ved 
Hjælp af en Vandluftpumpe, og Røret opvarmes langsomt til mørk 
Rødglødhede som ved alm. Elementæranalyse. Naar Kulsyreudviklingen 
er ophørt, afkøles Røret, og hele den udviklede Kulsyremængde drives 
over i Forlaget ved, at man slipper en langsom Strøm af kulsyrefri 
Luft ind i Røret. Efter nogen Tids Henstand bestemmes Overskuddet 
af Ba(OH)2 i Forlaget ved Titrering med Saltsyre og med Anvendelse 
af Fenolftalein som Indikator. 
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5. Bestem m else a f J orden s kulsyrepro d u cerende Evne. 
Denne Bestemmelse er foretaget efter en af Afdelingsbestyrer, mag. sc. 
Erik J. Petersen (39) angiven Fremgangsmaade, og udførtes saavel med 
Jordportioner uden Tilsætning som med Jordportioner tilsat 0.5 pCt. 
Mannit. Til Bestemmelserne anvendtes lufttørret, sigtet Jord; den 
befugtedes med saa meget destilleret Vand, som svarede til 75 pCt. 
af Jordens fulde Vandkapacitet. (Vedr. Bestemmelse af denne se (l1». 
Ved Indblanding af Kulstofforbindelser maa i Henhold til Waksmans 
og Starkeys (53) med Druesukker foretagne Undersøgelser de efter 
2 Dages Henstand fremkomne Værdier for Kulsyreproduktionen anses 
for i særlig Grad karakteristiske. 

6. B e s t e m m e I s e a f A n t a li e t a f M i k r o o r g a n i s m e r ( B a k -
terier, Actinomyceter og Skimmelsvampe). 

Der anvendtes følgende Substater: 

1) Til Tælling af Bakterier + Actinomyceter: 
Druesukker, puriis ..................................... . 
Kasein (opløst i 10 cm" 0.1 n NaOH) .................... . 
K 2 HPO •............................................... 
MgSO., aq ............................................ . 
FeCl a , aq ............................................. . 
Agar .................................................. . 
Destilleret Vand ....................................... . 

Reaktionen reguleres til PH 6.5. 

2) Til Tælling af Svampe: 
Dmesukker (eller Rørsukker) ............................ . 
Asparagin ............................................. . 
KH 2 PO •............................................... 
MgSO., aq ............................................. . 
NaCI. ................................................. . 

2.00 g 
0.25 g 
0.50 g 
0.20 g 
Spor 

15.00 g 
1000 cm" 

20.0 g 
2.0 g 
1.0 g 
0.5 g 
0.5 g 

FeCls , aq. (10 pCt. Opløsning)........................... 2. Draaber 
Agar ......... '" ....................................... 25.00 g 
Destilleret Vand .......................... ' .............. 1000 cm" 

Reaktionen reguleres til PH 3.8--4.0. 

Til Fortynding anvendes 10 g Jord, der føres over i 200 cm3 

steriliseret Ledningsvand, hvorefter Blandingen omrystes i 5 Minutter. 
- Fra denne Fortynding (1: 20) overføres 1 cms til 100 cm" sterilt 
Ledningsvand (Fortynding 1: 2000), og herfra overføres igen 1 cm' til 
50 cms Vand (Fortynding 1: 100000). Fra denne endelige Fortynding 
overføres 1 cm" til hver af Petriskaalene, og der tilsættes et Glas 
smeltet og til ca. 45 o C. afkølet Agar, som blandes med det kim
holdige Vand ved Rotering af Skaalen. De fremkomne Bakterie- og 
Actinomycet-Kolonier tælles ved Hjælp af Tælleplade efter 10 og 15 
Dage. Svampe tælles paa samme Maade fra Fortyndingen 1: 2000, 
og Antallet af fremkomne Kolonier optælles efter 4-5 Dage. 
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Der er sædvanlig udført 8 Fællesbestemmelser, og Resultatets 
Sikkerhed er søgt belyst ved en Beregning af Middelfejlen. 

Alle Tællingerne er udførte af Landbrugskandidat H. L. Jensen. 

I. Gødningsforsøgene paa Forsøgsstationen ved Askov. 

Vedrørende Planern~ for Forsøgene med Staldgødning og 
Kunstgødning og Lucerne-Gødningsforsøget ved Askov skal 
med Hensyn til Enkeltheder henvises til den af Fr. Hansen og 
Josef Hansen afgivne Beretning for Forsøgsperioden 1894-
1910 (27). 

Forsøgene med Staldgødning og Kunstgødning paabegyndtes 
1894. Der er gennemsnitlig givet 10000 Pd. Staldgødning pr. 
Td. Ld. aarlig, og i Kunstgødningen er der tilnærmelsesvis 
givet samme Mængder Kvælstof, Fosforsyre og Kali som i den 
anvendte Staldgødning. Denne har i Gennemsnit for den i 
Beretningen omhandlede Forsøgsperiode (1894-1910) inde
holdt 0.451 pCt. Kvælstof, 0.324 pCt. Fosforsyre og 0.392 pCt. Kali, 
hvilket svarer til henholdsvis 45.1 Pd., 32.4 og 39.2 Pd. pr. Td. 
Ld. og Aar af de tre Næringsstoffer. Vedrørende de i For
søgsperioden 1894-1924 anvendte Næringsstofmængder i Stald
og Kunstgødning henvises til den i Tabel 7 foretagne Opgørelse. 
Til Sammenligning findes i hvert af Skifterne 3 enkelte Par
celler, der udelukkende er gødede med en af følgende 3 Kunst
gødninger: Chilesalpeter, Superfosfat eller Kainit, og i Mængder 
svarende til dem, hvori disse er anvendte i den alsidige 
Kunstgødningsblanding. Paa Askov Lermark har Sædskiftet 
i 1893 til 1906 været: 1) Rug, 2) Rodfrugt, 3) Havre og 4-5) 
Kløver og Græs. Fra 1906 er 2 Aars Græs bortfaldet. Paa 
Sandmarken har Sædskiftet hele Tiden været: 1) Rug, 2) Rod
frngt, 3) Havre og 4) Kløver og Græs eller en Bælgsædsafgrøde 
eller Blandsæd til Afhugning i grøn Tilstand. I Tilknytning 
til disse Forsøg - paa Lermarken i de samme Skifter - er der 
siden 1894 udført Forsøg med Staldgødning med Tilskud af 
ensidig Kunstgødning (140 Pd. Chilesalpeter eller 85 Pd. Super
fosfat eller 110 Pd. 14 pCt. Thomasfosfat), og endelig er der 
siden 1898 udført Forsøg med forskellige Staldgødningsmæng
der med og uden Tilskud af alsidig Kunstgødning. 
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I Perioden 1911-22 har Kalktilførselen paa Forsøgsrnar
kerne været følgende: 

Lermarken Sandrnarken 

Aar Mark Nr. 
Pd. CaC0 3 Aar Mark Nr. 

Pd. CaC0 3 

pr. Td. Ld. pr. Td. Ld. 
1911 ..... B5 5000 1915 ....... G4 5000 
1912 ..... B3 5000 1916 ....... Gt 5000 
1913 ..... B2 5000 1918 ....... G2G3 5000 
1914 ..... B4 5000 1919 ....... G4 4000 
1921 ..... B2 B3 B5 5000 1920 ....... GI 4000 
1922 ..... B4 5000 1921. ...... G2 4000 

1922 ....... G3 4000 
Paa Lermarken er den ene Halvdel af hver Parcel kalket i Aarene 

. 1905-06, den anden Halvdel i Aarene 1908-09. Paa Sandrnarken er 
der ud over det anførte ikke kalket i Forsøgstiden. 

Grøngødningsforsøget paa Sandrnarken ved Askov blev 
i 1888 anlagt i et 4-aarigt Sædskifte. En nærmere Redegørelse 
for Forsøgsplanerne findes i den af Josef Hansen (28) forfattede 
Beretning over de i Perioden 1888-191.4 udførte Forsøg. De 
udtagne Jordprøver repræsenterer følgende Forsøgsled : 

Jordprøvens Mærke: 

2 
3 
6 
7 

8 

Spørgsmaal i Forsøget: 

Vikkehavre til Staldfoder. 
do. 

Lupiner til Nedpløjning. 
do. 

do. 

Gødning pr. Td. Ld. 
i Sædomløbet : 
Ugødet. 
40000 Pd. Staldg. 

do. 
1000 Pd. 14 pCt. 
Thomasfosfat + 
1400 Pd. Kainit. 
460 Pd. 14 pCt. 
Thomasfosfat + 
480 Pd. Kainit. 

9 do. Ugødet. 
I 8 og 9 er der 2 Lupinafgrøder i Omdriften til Nedpløjning. 

Til Forsøgsled Nr. 7 var Mængden af Thomasfosfat og 
Kainit oprindelig beregnet saaledes, at der blev givet samme 
Mængde Fosforsyre og Kali til Rug og Blandsæd som i 20000 
Pd. Staldgødning, men da Staldgødningens Indhold af disse 
to Stoffer hal' været stærkt aftagende i Løbet af Aarene, medens 
Kunstgødningsmængden ikke er undergaaet en tilsvarende 
Ændring, er de kunstgødede Parceller i Forsøgsled 7 tilførte 
en Del mere Fosforsyre og Kali end de staldgødede Parceller. 
Forholdet har været følgende: 
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Med Stald
gødning 

Pd. Fosforsyre aarlig pr. Td. Ld ............ " 64.4 
» Kali » ••••••.•••••• 76.8 

Med Kunst
gødning 

69.1 
84.2 

Forsøget paa Askov Sand mark vedrørende den 
Indflydelse, som forskelligt Tilskud af Kunstgødning 
udøver paa Lucernens Varighed, paabegyndtes i 1896. 
Forsøget udvidedes i 1898 og har siden været udført efter den 
Side 249 i Tabel 9 nævnte Plan. Prøveudtagningen fandt Sted i 
September 1924. En Oversigt over de indtil 1912 indvundne 
Resultater er givet i den foran nævnte, af "Fl'. Hansen og 
Josef Hansen forfattede Beretning (27). 

Saavel disse som de senere fremkomne Resultater viser, 
at Lucernen kun trives i de Parceller, der har fnaet 
Kaligødning, hvorimod der endnu ikke har været Udslag 
for Tilførsel af Fosforsyregødning. Forsøget er gennemført 
saavel med som uden Tilførsel af Kalk. De i Tabel 9 om
talte Jordprøver hidrører fra det kalkede Parti. 

De anførte Mængder af Kaligødning og Thomasfosfat (se 
Tabel 9) er givet i alle Aarene, dog med Undtagelse af de Aar, 
i hvilke der af Hensyn til Omlægning af Lucernen er indskudt 
andre Afgrøder mellem Oppløjningen og Nyudlæget. Dette er 
kun sket i 1910-11 og 1919-21. I 1899 og i 1902 foregik 
der ligeledes Nyudlæg, men uden at der blev indskudt andre 
Afgrøder. Fra og med 1922 er der anvendt Superfosfat og 
20 pCt. Kaligødning i Stedet for Thomasfosfat og Kainit. Af 
Superfosfat er der anvendt samme Mængde som af Thomas
fosfat (300 Pd. pr. Td. Ld.), og af 20 pCt. Kaligødning er der 
anvendt saa meget, som svarer til det i de normerede Kainit
mængder indeholdte Kali. 

Desværre er Forsøgsplanerne for Forsøgene med Stald- og 
Kunstgødning ikke fuldstændige nok til, at man med absolut 
Sikkerhed kan udrede Virkningen af de enkelte Næringsstoffer. 
For Askov Lermarks Vedkommende udviser en Sammenligning 
mellem .Chilesalpeter« og »Chilesalpeter + Superfosfat« betyde
ligt Udslag for Tilførsel af Superfosfat, medens en tilsvarende 
Sammenligning for Sandmal'kens Vedkommende ikke viser 
noget saadant Udslag. Til lignende Resultater kommer man ved 
al sammenligne» Ugødet« og »Superfosfat«. Her er dog ogsaa 
Tale om en ringe Superfosfatvirkning paa Sandjorden, der dog 
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ret sandsynligt maa forklares ved, at dette Stof har aktiveret 
en Del af Sand.jordens tungt opløselige Kaliforbindelser. Ogsaa 
Resultater af andre Gødningsforsøg, udførte paa Askov Sand
mark, tyder afgjort hen paa, at denne ikke giver Udslag for 
Tilførsel af Fosforsyregødning. Baade paa Lermarken og 
Sandmarken er der Mulighed for at sammenligne Virkningen 
af »Fuld Kunstgødning« .med »Fuld Kunstgødning -7- Kainit« , og 
Opgørelsen i 1910 viser, at der i begge Marker, men dog 
navnlig i Sandmarken, er store Udslag for Kalitilførsel. Ler
marken er altsaa, at dømme efter Afgrødernes Forhold, fattig 
paa let tilgængelige Kali- og Fosforsyreforbindelser, medens 
Sand marken er rig paa let tilgængelige Fosforsyreforbinrlelser, 
men overordentlig fattig paa tilgængelige Kaliforbindelser. I 
Lermarken er Virkningen af Kalitilførsel meget fremtrædende 
i Græs-, Kartoffel- og Runkelroeafgrøderne. I Sandmarken 
er Virkningen desuden ogsaa stærkt fremtrædende i Korn
afgrøderne. 

---_) N. 

11;1 ~g I+f:hl I 
St. I K'+S. +K. +Ch. 

-- IS~~~·ISt.t.s·1 I- I ~~. I Ch. 

St. I 
I 

I St. I I s. I b. +K. +:'h. S. 
b. 

I~I I IStl St. 
I +~h. +:'h. K. a. 

U I I K'+S'I st. ISt'+S'1 
I 

;. +Ch. +s. + K. 
. b. a. a. 

--

Forkortelser: Ug. = Ugødet. 
St. = Staldgødning. 
Ch. = Chilesalpeter. 
S. = Superfosfat. 
K. = Kail1it. 

Jorden i Askovforsøgene maa for Lermarkens Vedkom
mende betegnes som en ret let, noget kold Lermuld og [Ol' Sand
markens Vedkommende som en lys, meget let og muldfattig 
Sandjord. Medens Jorden i den sidstnævnte Mark er særdeles 
ensartet, er det samme ikke Tilfældet med Lermarken, hvor 
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der endog inden for de enkelte Skifter kan forekomme betyde
lige Afvigelser med Hensyn til Jordbundsbeskaffenheden . Dette 
er i særlig Grad Tilfældet med Mark B 3, hvor Jorden i den 
nordlige Halvdel gennemgaaende eT af en betydelig mørkere 
Farve end i den sydlige Halvdel. Der er derfor ved de ældre 
Undersøgelser (1912) saavidt muligt udtaget to Jordprøver, saa
ledes at hver af disse to Prøver hidrører fra en enkelt Parcel 
inden for de to Halvdele. I alle de andre Marker er de udtagne 
Jordprøver Fællesprøver, hidrørende fra alle de paagældende 
Fællesparceller. 

Prøvernes Fordeling paa Askov Lermark fremgaar af foran
staaende Rids. 

I det følgende skal de kemiske (og fysiske) og de biolo
giske Undersøgelser behandles hver for sig, idet der først gives 
Meddelelse om Resultaterne af de førstnævnte Undersøgelser. 
I 1912 blev Prøveudtagningen forestaaet af daværende Assistent 
R. K. Kristensen og senere af Assistent }trode Hansen. 

A. De fysiske og kemiske Jordbundsundersøgelser i Tilknytning 
til Askovforsøgene. 

1. De ældre Undersøgelser. 

a. Jordprøverne fra Lermarken, B 3. 
Den første Prøveudtagning fra denne Mark fandt Sted den 

17. April 1912, altsaa 18 Aar efter Forsøgets Paabegyndelse. 
Resultaterne af de udførte kemiske Undersøgelse fremgaar af 
Tabel 11). 

Hygroskopicitetsbestemmelsen. Denne Undersøgelse 
viser, at der er ret store Variationer med Hensyn til Finhed, 
og større, end det lader sig forklare ved den forskellige Jord
behandling. De mørkt farvede Jordprøver er - vel som Følge 
af et større Humusindhold - gennemgaaende i Besiddelse af 
en noget større Bygroskopicitet end de lyst farvede Jordprøver. 
Inden for a-Serien er Uensartetheden saa stærk, at der slet 
ikke kan drages noge,n Slutning med Hensyn til Gødningstilfør
selens Indflydelse paa Hygroskopiciteten. For de mere ens
artede, lyse b-Prøvers Vedkommende ser det derimod ud til, 
at StaldgødIlingstilførselen i nogen Grad har forøget Jordens 
Hygroskopicitet. J orden fra Kainit-Parcellerne er i Besiddelse 

') Tallene, der er opførte i denne og følgende Tabeller, er beregnede 
som Middelværdier af to eller flere Enkeltbestemmelser. 

Hi 
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Tabel 1. Fysiske og kemiske Undersøgelser af Jordprøver 
fra Forsøgene med Staldgødning og Kunstgødning 

Jordprøvens 
Mærke 

(Gødnings·· 
tilførsel' )) 

Ug. (a.) .... .. 

K .......... . 
S ........... . 
Ch ......... . 
s.+ K'+Ch.(a.) 
S,+Ch. (a.) .. . 
St. (a.) ...... . 
St.+K. (a.) .. . 
St.+S. (a.) .. . 
St'+Ch. (a.) .. 
St.+S'+ K. (a.) 
Ug. (b.) .... .. 
Ug. (c.) ...... . 
S'+K.+Ch.(b.) 
S'+Ch. (b.) .. . 
St. (b.) ...... . 

St.+K. (b.) .. . 

St.+S. (b.) .. . 

St'+Ch. (b.) .. 

St'+S'+K. (b.) 

Jordens 
Beskaffenhed 

paa Askov Lermark. 
Mark (B 3). 

Prøveudtagning 17. April 1912. 

Kalktrallgs
undersøgelse 

Opløse!. Opløsel. 
i 20 pCt. i 20 pCt. 
Saltsyre Saltsyre 

efter efter 

Opløst i 
kulsyremættet 

Vand 

1 Times 1 Times II---~----
Kogning Kogning 80 g 200 g 

paa under .Jord til Jord til 
Vand- Til- 21 Vaud 2 l Vand 

II __ -.-__ -;-_II_--=b.:..;a.:.:dc.... bage sv. i---,--

"I ~d U :--:0..·1-_ .Si c.. c.. c.. 
~ ~ ,_ '"'":';. 'otJ

S 
c.: 'oCl c.: Ji :: _ -. -. c.. S c.. 

·.S ~~u~d "'8 "'8 
~ t~c..~o..o O 

t ~ ~ 6 ~ 6 ~ O f O 

j IH I; J ~ ] I ~I. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~i~ ~ 
I 

{ mø~~t, ~::m.} 3.4510.146 ingen sv. alk. 4 0.0340.045 - - 0.80 0.92 0.4711.29 

do. 2.61 0.127 do. do. 4 0.0260.044 - - 0.23 1.16 0.27 2.04 
do. 3.13 0.136 do. do. 4 0.0390.048 - - 0.55 0.08 0.51 0.12 
do. 3.24 0.141 do. do. 4 0.0300.043 - - 0.17 0.70 0.21 0.96 
do. 3.1\5 0.171 do. do. 4 0.043 0.054 - - 0.86 1.85 0.98 2.86 
do. 3.22 0.135 do. do. 4 0.037 0.038 - - 0.40 0.08 0.47 0.64 
do. 3.18 0.146 do. do. 4 0.036 0.044 - - 0.28 0.50 0.49 0.77 
do. 3.54 0.lii8 do. do. 4 0.0370.053 -- - 0.26 0.60 0.32 1.28 
do. 3.02 0.13 do. do. 4 0.0380.046 - - 0.76 1.34 0.88 1.75 
do. 3.14 0.13 do. do. 4 0.0340.040 -- - 0.41 1.67 0.52 2.18 
do. 2.82 0.133 do. do. 4 0.0390.050 _. - 0.63 0.82 0.69 0.87 

Let, lys Lerm. 2.70 0.102 do. do. 4 O.OM 0.055 .0.040

1

0.09 0.04 1.46 0.12 2.06 
do. 2.93 do. do. 4 0.032 0.056 0.0330.093 0.16 1.83 0.17 2.06 
do. 3.10 0.124 do. do. 4 O.on 0.066 0.045

1
0.100 0.58 1.93 0.55 2.32 

do. 2.90 0.10 do. alkal. 4 0.041 0.059 0.0430.091 0.28 1.981 0.30 1.40 
do. 3.11 0.120 do. do. 4 0.6370.064 0.0420.105 0.26 1.45 0.30 2.24 

{
Let, noget } mørk Lerm. 3.54 0.H8 do. sv. alk. 4 0.041 0.074 0.0410.103 0.33 1.66 0.41 2.35 

Let, lys Lerm. 3.32 0.128 do. do. 4 0.0<11 0.061 0.0450.116 0.30 

{
Let, ret } 

mørk Lerm. 3.59 0.151 do. do. 

Let, lys Lerm. 2.99 0.126 do. do. 

4 0.0380.056 0.0400.096

1 

0.28 

4 0.0150.076 0.0470.098 0.35 

1.60 0.46 

1.361 0.34 

1.681 0.51 

1.76 

1.97 

2.14 

') Ug. = Ugødet. K. = Kainit. S. = Superfosfat. Ch.·= Chilesalpeter. 
St. = Staldgødning. 

2) Graden af Azotobacterudviklingen angives her og senere ved følgende 
Betegnelser: O = ingen, 1 = meget svag, 2 = svag, 3 = ret kraftig og 4 = 
kraftig (maksimal) Udvikling. 
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af en paafaldende ringe Hygroskopicitet, men hvorvidt der her 
er Tale om andet end en Tilfældighed, kan, da der kun findes 
een Kainit-Parcel i Marken, ikke afgøres. 

Kvælstofbestemmelsen. Resultaterne af denne gaar i 
samme Retning som Hygroskopicitetsbestemmelsen, idet de 
mørkt farvede Jordprøver gennemgaaende er i Besiddelse af et 
større Kvælstofindhold end de andre Prøver. Kvælstofindholdet 
er i øvri"gt, set under eet, snarere lidt højere end det for til
svarende Jorder normale. 

Den af Variationen i den oprindelige Jordbundsbeskatrenhed 
betingede Forskel i Kvælstofindhold er utvivlsomt større end 
den, der er betinget af den forskellige Gødningstilførsel, og om 
dennes Indflydelse kan der navnlig for a-Prøvernes Vedkom
mende ikke siges noget sikkert paa Grundlag af de udførte 
Analyser. 

H vad de lyst farvede b-Prøver angaar, er J orden fra den 
ugødede Parcel i Besiddelse af et betydeligt ringere Kvælstof
indhold end J orden fra de staldgødede eller fuldt kunstgødede 
Parceller. Derimod giver Tallene ikke Udtryk for, at .Jorden 
fra de staldgødede Parceller gennemgaaende har et højere 
Kvælstofindhold end Jorden fra de kunstgødede. 

Kalktrangsundersøgelsen. Ingen af Jordprøverne inde
holder paaviselige Mængder af kulsur Kalk, men de reagerer 
alle svagt alkalisk over for Lakmus og foranlediger ved Azo
tobacterprøven en kraftig Azotobactervegetation. 

Bestemmelse af Fosforsyre og Kali i saltsyre
opløselige Forbindelser. Som foran meddelt, blev ved 
denne første Undersøgelse alle Jordprøverne behandlede med 
Saltsyre paa Vandbad, medens ved de senere Undersøgelser 
Kogningen fandt Sted direkte over en Gasflamme og under 
Tilbagesvaling af Dampene. 

Ved b-Prøverne er begge Metoderne anvendte, og det viser 
sig her, at medens det fundne Fosforsyreindhold er omtrent 
ens ved begge Fremgangsmaader, bevirker Kogningen under 
Tilbagesvaling, at der gaar en væsentlig større Kalimængde i 
Opløsning. 

De paagældende Jorders Indhold af saltsyreopløselig Fos
forsyre er i alle Tilfælde meget lavt, svingende mellem ca. 0.026 

og 0.045 pCt. (det normale Indhold i tilsvarende Jord kan forment
lig anslaas til at være ca. 0.08 pCt.). Ogsaa Kaliindholdet· er for
holdsvis ringe, og den paagældende Jord maa altsaa betegnes 
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som en paa Fosforsyre- og Kaliforbindelser forholdsvis fattig 
Jord. 

Med Hensyn til Fosforsyreindhold synes der at være Tale 
om en større Ensartethed inden for det paagældende For
søgsareal end med Hensyn til Kvælstofindhold ; dog udviser 
b-Parcellerne gennemgaaende et lidt højere Fosforsyreindhold 
end a-Parcellerne. Inden for disse sidste har l) Ugødet«, »Kainit« 
og »Chilesalpeter« det laveste Fosforsyreindhold ; mindst er 
dette i Kainitparcellen. Inden for bcSerien har Jorden fra de 
to ugødede Parceller ogsaa et kendeligt lavere Indhold end 
Jorden fra de øvrige Parceller. I de 18 Aar, der er forløbne 
siden Forsøgets Paabegyndelse, er der paa de fosforsyregødede 
Parceller i alt tilført ca. 600 Pd. Fosforsyre pr. Td. Ld., en 
Mængde, der, naar Vægten af det øverste 20 cm dybe Jordlag 
(Pløjelaget) regnes at være ca. 2.5 Millioner kg, svarer til 
0.024 pCt., hvad der udgør omtrent Halvdelen af Jordens nu
værende Indhold af dette Stof. De fundne Variationer inden 
for de enkelte Parceller kan altsaa, selvom man regner med, 
at der med Afgrøderne er fjærnet mere Fosforsyre fra de fos
forsyregødede end de ikke fosforsyregødede Parceller, meget 
vel være betinget af Forskellighederne i Gødningstilførselen, og 
for de med de tre ensidige Kunstgødninger (Chilesalpeter, Super
fosfat eller Kaligødning) gødede Parceller, der, som det frem
gaar af Figuren Side 212, ligger Side om Side i den nordlige 
Halvdel af Marken, er det vel overvejende sandsynligt, at dette 
er Tilfældet. - For Kaliets Vedkommende kan der ikke paa
vises noget tydeligt Sammenhæng mellem Gødningstilførselen 
og Jordens Kaliindhold, selvom det dog bemærkes, at Jorden 
fra den Parcel inden for a-Serien, der har været Genstand for 
den stærkeste Kaliudpining (S. + Ch.), har det laveste Kali
indhold. 

Bestemmelse af Fosforsyre og Kali i Kulsyreeks
trakterne er ved denne Serie Jordprøver udført med et 
varierende Forhold mellem Jord og Vand (80 og 200 g til 
2 Liter Vand). Hvad Kaliet angaar, er der gennemgaaende 
gaaet mere af dette Stof i Opløsning ved Anvendelse af den 
store end ved Anvendelse af den lille Jordmængde, der saa
ledes har været for ringe for Opnaaelse af Mætningskoncen
trationen af dette Stof, men i øvrigt viser Opløseligheden af 
Jord-Kaliet sig at være saa overordentlig ringe, at den fundne 
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Forskel mellem de to Jordmængder, selvom den relativt set 
er betydelig, i de fleste Tilfælde maa siges at være ret usikker. 
Ved tidligere lJndersøgelse af forskellige danske Agerjorder har 
Indholdet af Kali i Kulsyreekstrakterne varieret mellem ca. 1 
og 20 mg pr. Liter. Ogsaa Fosforsyreindholdet er gennem
gaaende større ved Anvendelse af den store end ved Anven
delse af den lille Jordmængde ; i de fleste Tilfælde er denne 
Forskel dog ret ringe. 

Med Hensyn til Gødningstilførselens Indflydelse 
paa Kulsyreekstrakternes Indhold af Kali er, som allerede 
nævnt, Indholdet i alle Tilfælde saa ringe, at de fundne 
Difl'erenser for en væsentlig Del kan skyldes uundgaaelige Fejl 
ved Analysen. Det laveste Kaliindhold forefindes i a-Serien i 
Ekstrakterne af S. + Ch. (a) og S., i hvilke der saa godt som 
ikke forefindes Kali, og det største Indhold i St. + S. + K. 
Ogsaa inden for b-Parcellerne, der i øvrigt gennemgaaende 
indeholder noget mere kulsyreopløselig Kali end a-Parcellerne, 
er der tydelige Udtryk for den Kaliudpining, der bar fundet 
Sted ved Gødskning med S. + Ch. I de med fuld Kunstgød
ning gødede Parceller er Kaliindholdet noget større end i de 
staldgødede Parceller. I den alene med Kainit gødede Parcel, 
hvor man kunde vente en betydelig Kaliophobning, er Eks
traktens Kaliindhold ogsaa ringe og ikke kendelig større end 
i den ved Siden af liggende ugødede Parcel, et Forhold, som 
tillige med det ringe Kaliindhold, der i alle Tilfælde - ogsaa i 
de andre med Kaligødning forsynede Jorder - forefindes, tyder 
hen paa, at Overskudet af Kali enten er udvasket, eller at 
Kaliet er absorberet meget stærkt i den paagældende J ord. 

Ogsaa Fosforsyreindholdet i Kulsyreekstrakterne er meget 
ringe, ved Anvendelsen af den største Jordmængde varierende 
mellem 0.12 og 0.98 mg pr. Liter. Ved en tidligere af Forfat
teren (11) udført Undersøgelse af 95 forskellige Agerjorder 
varierede Kulsyreekstrakternes Indhold af P 2 O 5 mellem 0.17 

og 12.2 mg pr. Liter, og kun 9 af disse Jorder indeholdt under 
0.4 mg. Gødningstilførselens Indflydelse paa Kulsyreekstrak
ternes Indhold af Fosforsyre træder - og navnlig gælder dette 
den nordlige Halvdel af Forsøgsstykket (a-Parcelleri-Ie) - tyde
ligere frem end for Kaliets Vedkommende. Det laveste Ind
hold træffer vi i de ensidigt med Chilesalpeter eller Kainit 
gødede Parceller og det højeste Indhold i de med alsidig 
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Kunstgødning gødede Parceller. I den med ensidig Fosforsyre
gødning gødede Parcel er ved Anvendelse af 80 g Jord Fosfor
syreindholdet ca. dobbelt saa stort som i den ugødede Parcel (a) og 
ca. 4-5 Gange saa stort som i de med Kainit eller Chilesalpeter 
ensidigt gødede Parceller. Ogsaa inden for b-Parcellerne træffer 
vi langt det største Indhold af P 2 O 5 i Ekstrakterne af den 
alsidigt gødede Jord, og for begge de paagældende Jordprøvers 
Vedkommende er dette ca. dobbelt saa stort som i Jordprøverne 
fra de med S. + Ch. gødl!dl! Parceller og (ved a-Prøverne) ogsaa 
betydeligt større end i den kun med Superfosfat gødede Parcel, 
hvor Bortfjærnelsen af Fosforsyre med Afgrøderne som Følge 
af disses ringe Størrelse dog maa antages at have været væsent
lig mindre end for de med fuld Kunstgødning forsynede Par
cellers Vedkommende. Kaligødningen synes saaledes for denne 
Jords Vedkommende at have udøvet en ret betydelig Indflydelse 
paa Fosforsyreforbindelsernes Opløselighed. I alle de stald
gødede Parceller er Fosforsyreindholdet betydeligt lavere end 

de fuldt kunstgødede Parceller. 
b. J o rdprøver fra Lermarken, B 4. 
Jordprøverne udtoges den 5. September 1917, altsaa 23 Aar 

efter Forsøgets Paabegyndelse. Resultaterne af de kemiske 
Undersøgelser fremgaar af Tabel 2. 

Hygroskopicitetsbestemmelsen. Jorden synes at være 
mere ensartet med Hensyn til Finhed end Mark B 3, idet 
Hygroskopicitetstallene veksler mellem 3.04 og 3.55. Variationerne 
synes dog ikke udelukkende eller ovel'Yejende at kunne hen
føres til den forskellige Gødningstilførsel, og i hvert Fald giver 
Tallene lige saa lidt som ved B 3 Udtryk for en højere Hygro
skopicitet hos de staldgødede end hos de kunstgødede Parceller. 

Kvælstofbestemmelsen. Set under eet, er Kvælstof
indholdet ogsaa for denne Marks Vedkommende forholdsvis 
højt, svingende mellem 0.120 og 0.146 pCt., men Tallene tyder hen 
paa en større Ensartethed med Hensyn til Kvælstofindhold end 
ved Mark B 3. Ved de ugødede og de med ensidig Kali- eller 
Fosforsyregødning gødede Parceller er Kvælstofprocenten kende
lig lavere end i de øvrige Parceller, hvorimod der ikke kan 
paavises nogen sikker Forskel mellem Kvæl.stofindholdet i 
Jord fra de med fuld Kunstgødning og de med Staldgødning 
gødede Parceller. Ved Forøgelsen af Staldgødningsmængden 
fra 5000 til 15000 Pd. aarlig pr. Td. Ld. er der en jævn Stigning i 
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Tabel 2. Fysiske og kemiske Undersøgelser af Jordprøver 
fra Forsøgene med Staldgødning og Kunstgødning 

paa Askov Lermark (B. 4). 
Jordens Beskaffenhed: Let Lermuld. 

Prøveudtagning 5. September 1917. 

Opløst i lml
syremættet 

Opløselig Vand 
Kalktrangs- i 20 pCt. IMætnings-

undersøgelse ) .... Saltsyre koncentrat. , 
U 400 g Jord 

Jordprøvens Mærke 'i c.. til 2 l Vand 
. (Gødningstilførsel) :g z:--: 

- - ~.~ ~</.o ~ t~-~ t: ~~ ~c '-",-, .... ~ ~" 
2 ~ logCl1 å:.§ "å~ ~~~ ~~:.; 0. ~ 
;... dj ~'"O ,...!;::d -...,Io~~o.~~~oQ.::: 
~ ,_:::, ~.., ..>:'" ",bl) C/> "' ......... o "'bl) ",bl) 

:Il ~.Es j~ <~~c~';5,""cs :::aS 
============~~~==~~====~~== 
Ug.. . . . . . . . . . . . . . . .. 13.0810.120 ingen neutral 111 0.007- 0.089 
K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.35110.131 do. do. 1 0.057 0.138 
S. . . . . . . . . . . . . . . . . .. i 3.0' 0.126 do. do. 3 0.071 0.128 
Ch.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.55 10.135 do. do. l 0.064 0.129 
K.+S.+Ch. (Fuld Kg.) 3.16Io.UI do. do. 2 0.072 0.125 
K.+l'/tS.+Ch·······}13 ° d d O O ° Fuld Kg.+S ....•... , 'j .16 .128 O. O. .077 .123 
S.+Ch. ............ 3.13 0.140 do. do. 4 0.073 0.119 
St.+S.. . . . . . . . . . . . . . 3.21 1°.143 do. do. 1 0.075 0.128 
St.+Ch. ...... . . . . . . 3.09 ,0.138 do. do. 3 0.072 0.124 
St.+S.+Ch. . . . . . . . . . 3.03 0.141 do. do. 3 0.061 0.110 
St.+S.+K. . . . . . . . . . . 3.28 0.144 do. do. 2 0.073 0.131 

5000 Pd. St. ('/. S.). 3.27 0.132 do. do. 2 0.060 0.U7 
10000 do. ('/, S.) ., 3.28 0.138 do. do. 3 0.065 0.129 
15000 do. (1'/. S.) . 3.36 O.Ui do. do. 1 0.070 0.088 
St.+'/2 K... . . . . . . . .. 3.22 0.H6 do. do. 4 0.072 0.128 
'/. St.+'/2 Kg. . .. ... . 3.38 0.1S6 do. do. 1 0.068 0.138 

0.24 
0.22 
0.42 
0.26 
0.26 

0.58 

0.47 
0.44 
0.52 
0.44 
0.40 
0.26 
0.34 
0.34 
0.42 
0.32 

4.0 
8.8 
5.9 
6.1 
8.2 

6.1 

7.3 
4.8 
6.1 
6.5 
6.8 
6.8 
6.8 
7.7 
9.0 
5.6 

Kvælstofprocenten. En Sammenligning mellem 11/2 Staldgødning 
og 1 Staldgødning + 1/2 Kunstgødning eller mellem 1 Stald
gødning og 1/2 Staldgødning + 1/2 Kunstgødning viser meget 
nær det samme Kvælstofindhold. 

Kalktrangsundersøgelsen. Jordprøverne er i denne 
Mark ikke saa kalkholdige som i Mark B 3. De reagerer alle 
neutralt over for Lakmus. En enkelt af Jorderne (Fuld Kunst
gødning + Superfosfat) har ikke givet Azotobacterudvikling; i 
de øvrige Jorder veksler Azotobactervegetationen mellem meget 

') Kaliundersøgelsen er først udført i 1923. 
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svag og kraftig, og set under eet, synes Jorden paa dette Tids
punkt at have været paa Overgangen til at være kalktrængende. 
Nogen nærmere Sammenhæng mellem Gødningstilførselen og 
Azotobacterudviklingen kan ikke paavises, men det er dog af 
Interesse at bemærke, at den mangeaarige ensidige Tilførsel 
af det surt reagerende Superfosfat ikke har givet sig til Kende 
i den paagældende Jords Reaktionstilstand. . 

Bestemmelsen af Fosforsyre og Kali i saltsyre
opløselige Forbindelser. Fosforsyre- og Kaliindholdet er 
betydelig højere end i Jordprøverne fra Mark B 3. Hvad Fos" 
forsyren angaar, angiver Tallene et kendeligt lavere Indhold af 
dette Stof i de ugødede og ensidigt kainitgødede end i de 
med Superfosfat forsynede Parceller. I de med forskellig 
Mængde Staldgødning forsynede Parceller tiltager Fosforsyre
indholdet jævnt med Staldgødningsmængden. 

For Kaliets Vedkommende er Tallene mindre regelmæssige, 
maaske paa Grund af, at Jordens oprindelige Indhold af dette 
Stof har været ret uensartet; det særlig ringe Kaliindhold i de 
med den største Staldgødningsmængde forsynede Parceller maa 
formentlig antages at skyldes en saadan Uregelmæssighed, men 
i øvrigt synes Kaliindholdet i Jorden at variere ret uafhængigt 
af Anvendelsen af Kaligødning. 

Bestemmelse af Fosforsyre i Kulsyreekstrakterne. 
Til Trods for det større Indhold af saltsyreopløselige Fosfor
syreforbindelser er Kulsyreekstrakternes Fosforsyreindhold, 
set under eet, endnu lavere end ved Mark B 3, og det er i alle 
Tilfælde saa ringe, at de fundne Variationer for en væsentlig 
Del kan være bestemt af de uundgaaelige Analysefejl. I de 
kun med Superfosfat gødede Parceller er Fosforsyreindholdet 
ca. dobbelt saa stort som i de ugødede eller i de ensidigt med 

,Kainit eller Chilesalpeter gødede Parceller, der derimod giver 
omtrent lige saa fosforsyreholdige Ekstrakter som fuld Kunst
gødning og de mindre Mængder af Staldgødning. Men i øvrigt 
er Forskellighederne m. H. t. Kulsyreekstrakternes Fosforsyre
indhold absolut set saa smaa, at der ikke tør lægges nogen 
Vægt paa de af Tallene angivne Variationer. 

Bestem m elsen af Kali i Kulsyreekstrakterne kunde, 
som tidligere nævnt, ikke ved denne Ekstraktion gennemføres 
med tilstrækkelig Sikkerhed, men blev i samme Materiale 
gentaget nogle Aar senere (1923), og Resultaterne af denne 
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Undersøgelse er opført i Tabellen. Set under eet, er Kaliind· 
holdet betydeligt højere end i Lermarken B 3; hvorvidt den 
lange Henliggen i lufttør Tilstand har været af Betydning i 
denne Henseende, kan ikke afgøres. For Fosforsyrens Ved
kommende er, som en Undersøgelse af Prøverne »St. + S.« og 
»St. + Ch.« viser, Opløseligheden omtrent den samme som 
ved første Undersøgelse, idet der fandtes henholdsvis 0.58 og 
0.32 mg P 2 0 5 pr. Liter. -- Det laveste Kaliilldhold forefindes 
i Kulsyreekstrakten af ugødet Jord, og dette Indhold er knap 
halvt saa stort som ved Jord, gødet med Kainit alene. Det er 
af Interesse at iagttage, at Kaliindholdet ved de tre Jorder 
(S., Ch. og S. + Ch.), hvor Kaliudpiningen paa Forhaand maa 
antages at have uaaet det største Omfang, er betydelig større 
end ved » Ugødet«, og begge disse Stoffer synes saaledes 
denne Jord at have forøget Jordkaliets Opløselighed. 

c. Jordprøver fra Sandrnarken, G. 
Prøverne udtoges den 26. September 1914, altsaa 20 Aar 

efter Forsøgets Paabegyndelse. Resultaterne af de udførte Be· 
stemmelser er meddelte i Tabel 3. 

Hygroskopicitetsbestemmelsen. Naar undtages Jorder 
fra de Parceller, der har faaet Fiskeguano + K. + Ch. (og 
hvor Resultaterne af Fællesbestemmelserne i øvrigt har stemt 
forholdsvis daarligt overens), er alle de fra kvælstofgødede 
Parceller hidrørende Jordprøver i B~siddelse af en kendelig 
større Hygroskopicitet end Jordprøverne fra de ikke kvælstof· 
gødede Parceller, hvad der sandsynligvis skyldes en større 
Ophobning af humificerede Planterester i de førstnævnte Par· 
celler. Det er endvidere af Interesse at bemærke, at inden 
for de kvælstofgødede .lorder er de staldgødede gennemgaaende 
i Besiddelse af en kendelig højere Hygroskopicitet end de 
kunstgødede. Alt i alt er den Forøgelse af Hygroskopiciteten 
eller, hvad der er det samme, af Humusindholdet, som de kvæl· 
stofholdige Gødninger har foraarsaget i denne Mark, ret betyde· 
lig og sandsynligvis af en ikke uvæsentlig Betydning for denne 
Jords Frugtbarhed. 

Kvælstofbestemmelsen. Ogsaa med Hensyn til Kvæl· 
stofindhold er der, bortset fra Fiskeguano + K. + Ch., der igen 
forholder sig afvigende, en tydelig Forskel mellem de ikke 
kvælstofgødede og de kvælstofgødede Parceller, inden for hvilke 
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Tabel 3. Fysi ske og kem iske U ndersøgelser af J ordp røver 
fra Forsøgene med Staldgødning og Kunstgødning 

paa Askov Sandmark (G 3). 
Prøveudtagning 26. September 1914. 

Opløselig i Opløst i kulsyre-
20 pCt. Salt- mættet Vand 

~ Kalktrangs- syre efter ______ _ 
't:l d l 1 Times 80 g 200 g 

Jordprøvens 
Mærke 

(Gødnings
tilførsel) 

.~ un er søge se 
;:.;l...,: u~_1 Kogning Jord til Jord til 
:; _ nnder Til- 2 l Vand 2 l Vand 

____ ,-________ ,, __ I_ba_g~e_s~v-al-in~g~II-~~----

:~ g ~:: "ti a ~ 16 o a 
o ~ 'O/) f ~ c ~.:2 "'- Co: ,- .- .-

~ .. " ~ '§ ~ =8:3 ~ ~ e ~ ~ ~: i ~ ,r; ~ ~ ~ 
'" •. ....o~ ~6~ c..:Q...~c..~c. .... ~ 

~ Id] ~~ N~ o·u ~ C;u+" ~'o.C"'2'ot;~'oD~bC 
_ ____ _ __ :::~ _~ 8 j ~ < ~ ~ e: ::.:: a. ~ 8 ::.:: 8 ""' 8 ::.:: 8 

Ug.. . . . . . .. 1.36 0.0731 ingen neutral O 

K. . . . . . . . .. 1.33 0.071 do. neutr.-sv.sur O 
S. . . . . . . . . . 1.48 0.068 do. neutral O 
Ch ........ , 1.58 0.075 do. I do. I O 
K.+S.+ Ch. 1.51 0.081 do. do. O 
S.+Ch. . . .. 1.54 0.079 do. do. O 
K.+S. . . . . . 1.43 0.078 do .. neutr.-sV.sur O 
St ....... " 1.63 0.08E do. neutral O 
St.+K ..... , 1.62 0.08, do. do. O 
St.+S. . . . . . 1.62 0.091 do. do. O 
St.+Ch... .. 1.64 0.090 do. do. O 
St.+S.+K. . 1.63 0.092 do. I do. O 
Fiskeguano l 
(el. Benmel) j' 1.48 0.075

1 

do. I do. O 
+K.+Ch. 
=====''==~, 

0.080 0.063 
0.078 0.068 

0.0ir.! 0.063 
0.080 0.062 

0.086 0.066 

0.090 0.062 

0.092 0.060 
0.085 0.065 

0.084 0.073 

0.096 0.067 

0.087 0.068 

0.093 0.063 

1.24 

0.73 
2.24 

1.47 

1.56 
1.63 

1.57 

1.64 

1.65 
2.21 

1.71 

1.63 

2.311.26 --

2.51 0.78 3.0 
2.0 2.66 Lo 
1.5 1.50 2,2 

3.1 1.94 -

1.7 2.08 3.3 

1.9 1.92 2.8 
2.3 2.06 3.0 
1.8 2.20 3.4 
2.7 2.44 3.s 
2.6 1.96 3.6 

2.5 2.56 3.7 

0.090 0.061 2.06 1.0 2.64 1.6 

sidste de staldgødede Parceller kendetegner sig ved et særlig 
stort Kvælstofindhold. Gennemsnitlig er Kvælstofprocenten i 
de Parceller, der er gødede med 10000 Pd. Staldgødning aarlig 
O.OS9 pCt. eller ca. 1/5 større end i den ugødede Jord. Om
regnet i kg pr. ha indeholder under den Side 216 nævnte For
udsætning de med 10000 kg Staldgødning gødede Parceller 
ca. 400 kg mere Kvælstof end de ugødede Parceller. Ringest 
er K vælstofindholdttt i de ugødede og de med de ensidige, ikke 
kvælstofholdige Gødninger, forsynede Parceller, men ogsaa i de 
ensidigt med Chilesalpeter gødede Parceller er Kvælstofind
holdet forholdsvis lavt. 

Kalktrangsundersøgelsen. Ingen af Jordprøverne inde
holder kulsur Kalk; de reagerer alle neutralt over for Lakmus, 
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og ingen har været i Stand til ved Azotobacterprøven at for
anledige Azotobacterudvikling. Jorden maa derfor betegnes 
som kalktrængende. I de med K. eller K. + S. forsynede 
Parceller synes Kalktrangen størst (neutral-svagt sur Reaktion), 
hvad der i øvrigt med Kendskab til den større Kalkudvaskning, 
som Anvendelsen af Klorider giver Anledning til, er naturligt. 
Den ensidige Anvendelse af Superfosfat har tilsyneladende ikke 
paavirket Jordens Reaktion i sur Retning. 

Bestem melse af Fosforsyre og Kali i saltsyre
opløselige Forbindelser. Indholdet af Fosforsyre i saltsyre
opløselige Forbindelser varierer mellem 0.078 og 0.096 pCt. og er, 
set under eet, langt større end i Lermarkell. Det laveste Ind
hold forefindes i de ikke fosforsyregødede Parceller: Ug., 
K. og Ch., hvor Fosforsyreprocenten er ca. 0.08; i de andre 
Parceller er den gennemgaaende ca. 0.09. Indholdet af Kali 
er særdeles lavt, og der er ligesom for Lermarkens Vedkom
mende ikke nogen sikker Forskel mellem de forskelligt gødede 
Parceller; størst er Indholdet i de Parceller, der er tilførte 
St. + K. 

Bestem melse af Fosforsyre og Kali i Kulsyreeks
trakterne. Ligesom ved Lermarken (B 3) er Undersøgelsen 
gennemført baade med Anvendelse af 80 og 200 g Jord til 
2 Liter Vand. Ved de Jorder, der ikke er tilførte Fosforsyre' 
(Ug., K. og Ch.), er Indholdet af P z ° 5 i Kulsyreekstrakterne 
lige stort i begge disse Ekstrakter; for de andre Jordprøvers 
Vedkommende forefindes en væsentlig større P 2 0 5 -Mængde 
ved Benyttelse af den store end ved Benyttelse af den lille 
Jordmængde. Aarsagen til dette Forhold kan ikke udredes, 
men muligvis er der foregaaet en eller anden grov Fejl. Som 
det vil bemærkes, er Kulsyreekstrakterues Indhold af Fosforsyre 
langt større end for Lermarkernes Vedkommende, et Forhold, 
der jo er i god Overensstemmelse med vort Kendskab til disse 
to Forsøgsarealers Fosforsyrebehov. Men i øvrigt giver Gød
ningstilførselen sig ogsaa ved denne Undersøgelse tydeligt til 
Kende i Kulsyreekstrakternes Fosforsyreindhold, idet Ekstrak
terne af alle de Jordprøver, der hidrører fra Parceller, som 
ikke har modtaget fosforsyreholdige Gødningsmidler, indeholder 
væsentlig mindre Fosforsyre end Jordprøverne fra de Parceller, 
der har modtaget saadanne. Lavest er Indholdet i de ensidigt 
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med Kainit gødede Parceller. I Ekstrakten af Jorden fra de 
ensidigt med Chilesalpeter gødede Parceller er Fosforsyreind
holdet dobbelt saa slort som ved »Kainit« og - til Trods for, 
at der her maa antages at være foregaaet en stærkere Fosfor-

,syreudpining - ogsaa større end ved »Ugødet«, og det paagæl
dende Gødningsstpf synes saaledes her at have aktiveret en 
Del af den tungt opløselige Jordfosforsyre. 

Kulsyreekstrakternes Kaliindhold er i alle Tilfælde ringe, 
om end gennemgaaende noget større ved Anvendelse af den 
store end af den lille Jordmængde ; nogen tydelig Relation 
mellem dette Indhold og Gødningstilførselen træder ikke frem, 
og der er saaledes ikke foregaaet nogen Ophobning af let op
løselige Kaliforbindelser. 

d. J ordprøver fra Sandrnarken (G 2). 
Prøverne er udtagne 28. Oktober 1918 -- 24 Aar efter 

Forsøgets Paabegyndelse. Undersøgelsens Resultater fremgaar 
af Tabel 4. 

H y gr o s k o pi ci tet sbe s te m m els en. Resultaterne af Hygro
skopicitetsbeslemmelsen synes ikke at staa i saa nær Relation 
til Gødningstilførselen, som Tilfældet var ved Mark G 3, hvad 
der muligvis har sin Aarsag i, at Jorden inden for dette Skifte 
oprindelig har været mere uensartet. Men ogsaa her viser 
det sig dog, at Jordprøverne fra de Parceller, der ikke har 
faaet kvælstofholdig Gødning, gennemgaaende er i Besiddelse 
af en mindre Hygroskopicitet end de kvælstofgødede Jorder. 
En Undtagelse fra denne Regel danner »S.«, der har en for
holdsvis høj, og »Fiskeguano + K. + Ch.«, der har en for
holdsvis lav Hygroskopicitet. Den ret betydelige Variation i 
de staldgødede Jorders Hygroskopicitet (fra 1.40-2.00) maa 
antages overvejende at være betinget af en oprindelig Uens
artethed. 

Kv æ lstofbestemmelsen. Resultaterne afKvælstofbeslem
melsen, der viser en Variation fra 0.06 (K. + S.) til 0.12 (St. + Ch.) 
pCt., giver heller ikke tydelige og sikre Udtryk for Gødnings
tilførselens Indflydelse paa Kvælstofophobningen i Jorden, 
men det bør dog bemærkes, at de tre højeste Kvælstof
procenter er fundne i Jordprøver fra Parceller, der har faaet 
Stald gød ning. 

Kalk trangsund ersøgelsen. 
svagt med Syre og viser neutral 

Alle Jordprøverne bruser 
Lakmusreaktion. PH-Vær-
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Tabel 4. Fysiske og kemiske U ndersøgelser af Jordprøver 
fra Forsøgene med Staldgødning og Kunstgødning 

.Jordprøvens 
Mærke 

(Gødnings
tilførsel) 

paa Askov Sandmark (G 2). 
Prøve udtagning 28. Oktober 1918. 

I '
I Opløselig i Opløst i d , 

20 pCt. Salt, kulsyre- o. <Il 

Ol I syre efter mættet::: ..[ 
~ U~~:l~~:;~~~ 1 Times Vand, o 
i I Kogning 400 g ~ å 
. d under Til- J ord til ~'8 

] c.. bagesvalillg ~l Va_~ Q. å 7J 
:§ z: I .....: - --;; . o. a u 
o. - _ '" Lakmus- 2 o ~ u C o C C f: .....: 

I

I S '+-o 0.0 ... reaktion og tJ o .>~ ~ C"l ~...... IN - cd o U - o = ~l ~";, ,,., j,.JI <"'I Y U ~ 
~ t; '9 rn I Reaktionstal, ~ 2 <:: --;; ~ ~ ..: ~ ..: ~:.2 ~ Se ........ .,~ +ol ~ O ._ . ~ ~ ._ A-..!t 'oC 

1 

~ SO ::l "O bestemt o ~ <Il '" 1-..... <Il "" - "" - "O ., ..... ~ ca S kolorimetrisk ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ a ~ 1l '2 , 

~_g .. _________ .. ____ ] .3:1

11 

0.073 svag I :~:~~:: II ',l~0~.00~7:~ll--o~,oo'~5-97~11,---01..~5160 1

1

0

: "o C_lili "0°"0
14
7
2
6 

K ... " .... ~~: '12'37 0.031 ~o. 1_ , __ ((;.1)__ O. .. 

S .. "", ... :111..55

S1 

_ °o·.Oo,H

7

-

9

1 -~~--i,--~~~~~:: II 4 liOo·~9~,II __ oo~12~i:jll-00·15.' 
Ch .. " .. ". 1 ___ 1__ _ do'J (7.0) 4 '~ .07~_.()~a'11.3! l .. ~~: .170 

K.+S+~~l~ 1.65 _0.090 do. lueut('6~~' alk'j 4 li,~~6Io.050 11.[,21 4.211 0.133 

S-+Ch. . . .. ,~ ~~~_ do. I ll(~~~al I 4 I 0.087 1 0.041 1.281 3.0 II __ o.l~ 
I\.+S. ... .. 134 0.060 do. 1 n(~~~al I O I 0.093 1 0.043 0.96 i 5.2 ! 0.103 

'Fiskeguano l ----- __ o I t l 1 '1 1--1-- --'1'---
(e+:.~~;~1~': ~89 :!~_ lle(~~~a 4 ,~.08: ___ 0~~7 ~~~3.8 ~I: 
St. .. . . . . . . Lu 0.105 do. I ne(~~;,al I 4 II 0.0821 0.043 1.161 4.1 0.123 
------.- -_. --- - -------- ----

I 
neutral I 1 I St.+K .. ". 1.54 0.076 svag (7.0) 4 0.083 0.039 0.9. 5.0 0.162 

------------ -----I·---";---II,--~--

I neutral I I I St.+S.. . . .. 2.00 0.082 do. (6.8) 4 0.090 0.053 1.94 5.4 0.130 

St.+Ch... .. '~0.115 do. 1 neutral I 4 0.080 I 0.038 ~I' 4-.-; ~ 
(6.8) 

I 
neutral I I I St.+S.+K.. 111.52 0.112 II do. (6.9) 4 0.088 0.040 II 2.04 5.5 0.135 

dierne - bestemt kolorimetrisk - varierer mellem 6.1 og 7.0. 
Den laveste PH-Værdi har J orden fra de ensidigt kainit· 
gødede Parceller. Med Undtagelse af denne Jord og Jord
prøverne fra K. +- S.-Parcellerne, der ikke har foranlediget 
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nogen Azotobacterudvikling, giver alle Prøverne kraftig Azo
tobactervegetation. De to nævnte Gødningsbehandlinger synes 
altsaa i Overensstemmelse med, hvad Tilfældet har været ved 
Mark G 3, at have paavirket Jordens Reaktionstilstand i afgjort 
uheldig Retning. Kaligødningens Indflydelse i denne Retning 
kan, som foran omtalt, antages at bero paa den opløsende 
Indflydelse, som Alkalikloriderne udøver paa Jordbundens 
Kalkforbindelser, og som giver Anledning til en betydelig 
Kalkudvaskning. Bestemmelsen af klorammoniumopløselig 
Kalk giver da ogsaa særdeles tydelige Udtryk for et betydeligt 
lavere Kalkindhold i de to nævnte Jordprøver end i de øvrige 
Jordprøver. Særlig lavt er Kalkindholdet i de med Kainit 
alene gødede Parceller. 

Denne Indflydelse af Kaligødning eller andre Stoffer, der 
paavirker Jordreaktionen i sur Retning, vil i nogen Grad 
modvirkes af Salpetergødningen som Følge af dennes fysio
logisk-alkaliske Reaktion. Superfosfat har heller ikke i dette 
Forsøg paavirket Jordens Reaktion i sur Retning. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i saltsyreopløse
lige Forbindelser. De foretagne Bestemmelser viser, at den 
paagældende Mark ligesom Mark G 3 er forholdsvis rig paa 
Fosforsyre, men fattig paa Kali. Det laveste Fosforsyreindhold 
forekommer i de tre Parcelgrupper, der ikke er tilført Fosfor
syre (Ug., K. og Ch.), hvor Fosforsyreprocent~n er ca. 0.075. 

Størst er Fosforsyreindholdet i den udelukkende med 
Superfosfat gødede Parcel (0.092 pCt.), og Forskellen mellem den 
paagældende Jordprøve og Jordprøverne fra de nævnte ikke 
fosforsyregødede Parceller er forholdsvis betydeligt. Kaliind
holdet er, som nævnt, i alle Tilfælde lavt - varierende mellem 
0.04 og' 0.06 pCt., og en tydelig Indflydelse af den forskellige 
Gødningsbehandling kan heller ikke paavises i denne Mark. 

Bestemmelse af Fosforsyre og Kali i Kulsyreeks
trak ten. Ligesom ved Sandmark G 3 er Kulsyreekstraktens 

. Fosforsyreindhold relativt betydeligt, men bortset fra Jordprøven 
fra den kun med Kainit gødede Parcel, hvor dette Indhold er 
meget lavt, kan der ikke paavises nogen tydelig Indflydelse 
af Gødningstilførselen paa Kulsyreekstraktens Fosforsyreind
hold, og bemærkelsesværdigt er det, at dette baade ved den 
ugødede og den kun med Chilesalpeter gødede Jord kommer 
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paa Højde med flere af de fosforsyregødede Jorders Indhold. 
Det meget lave Fosforsyreindhold i Kulsyreekstrakten af den 
ensidigt kaligødede Parcel kan have to Aarsager : der kan være 
foregaaet en særlig stærk Fosforsyreudpining i denne Parcel, 
og den paagældende J ords af Kaligødningen betingede, særlig 
ringe Kalkindhold kan have bevirket en tungere Opløselighed 
af Jordens Fosforsyreforbindelser (se Harald R. Christensen (11». 
Da Fosforsyreudpiningen næppe har været stærkere end f. Eks. 
i de med »Ch.« gødede Parceller, maa Hovedaarsagen sandsyn
ligvis søges i det sidstnævnte Forhold. Under Forudsætning af 
denne Forklarings Rigtighed maatte man da ogsaa i Henhold 
til Kalktrangsundersøgelsens Resultater vente at finde et for
holdsvis lavt Fosforsyreindhold i Jorden for de med »K. + S.« 
gødede Parceller, der ligesom de ensidigt kainitgødede Jorder 
- og i Modsætning til alle de andre Jorder - ikke har kunnet 
foranledige Azotobacterudvikling, og skønt der i denne Parcel 
er foregaaet en relativt betydelig Fosforsyreophobning, er Kul
syreekstraktens Fosforsyreindhold da i Virkeligheden ogsaa 
blandt de lavest fundne. Det største Fosforsyreindhold findes 
i Kulsyreekstrakten af den ensidigt superfosfatgødede Jord, og 
herefter følger St. + S. og st. + S. + K. Ved K. + S. + Cb. 
(fuld Kunstgødning) er Indholdet større end ved Staldgødning 
alene. 

Indholdet af Kali i Kulsyreekstrakterne er absolut set lavt, 
men dog gennemgaaende noget højere, end Tilfældet var ved 
Sandmark G 3, i hvilken Forbindelse det dog maa bemærkes, 
at der ved Undersøgelsen af G 2 er benyttet et snævrere For
hold mellem Jord og Vand (400 g Jord til 2 Liter Vand), og 
medens der ved G 3 ikke kunde paavises nogen tydelig Ind
flydelse af Gødningsbehandlingen paa dette Indhold, bemærker 
man her, at tre af de ikke kaligødede Jorder: Ug., Ch. og 
Ch. + S. har afgivet en særlig ringe Mængde Kali til Kulsyre
ekstrakten. Paafaldende er det forholdsvis betydelige Kali
indhold i Kulsyreekstrakten af den kun med Superfosfat gødede 
Jord (et Indhold, der endog overstiger det, der forefindes i 
Ekstrakten af den Jord, der blot er tilført Kaligødning), hvil
ket tyder hen paa, at Superfosfatet i denne Jord har været i 
Stand til at aktivere en Del af Jordbundens tungt opløselige 
Kaliforbindelser. 
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2. De nyere Undersøgelser. 

Som meddelt Side 204, blev der i September 1924 udtaget 
Jordprøver fra alle Skifterne saavel i Lermarken som. Sand
marken, repræsenterende følgende 6 Behandlinger: 1) Ugødet, 
2) 10 000 kg Staldgødning, 3) Fuld Kunstgødning, svarende 
til 10000 kg Staldgødning, 4) Chilesalpeter, 5) Superfosfat, 
6) Kainit 1). 

Resultaterne af Volumenvægtbestemmelserne samt den 
kemiske Undersøgelse af Jordprøverne fremgaar af Tabellerne 
5-7. Det vil straks bemærkes, at der her, set under eet, er en 
tydeligere Relation mellem Gødningsbehandling og Jordens 
Sammensætning, end der har kunnet paavises ved de tidligere 
Undersøgelser. 

Aarsagerne hertil kan være flere. Prøverne i den sidste 
Serie omfatter alle 4 Skifter i hver Mark, medens den i den 
første Serie kun omfattede det halve AntaP), og de repræ,sen
terer en længere Forsøgsperiode, hvilket vil medføre en For
øgelse af Forskellighederne; Prøveudtagningen er blevet mere 
fuldkommen og er foretaget samtidig i alle Skifterne og af 
samme Person; hele Analysemetodiken er blevet mere udviklet, 
og Analyseserierne er i Hovedsagen udførte af en og samme 
Medarbejder, medens de ved de tidligere Undersøgelser, der 
har strakt sig over en Række Aar, er foretagne af forskellige 
Medarbejdere. Skønt der naturligvis i alle Tilfælde er fore
skrevet en bestemt Analysemetodik, er, hvad der vil være de 
fleste Jordbundsanalytikere bekendt, det sidstnævnte Forhold 
ikke uden Betydning. En Sammenligning mellem de i den 
sidste Prøveserie (1924) og i de foregaaende Serier udførte 
Undersøgelser viser da ogsaa i flere Tilfælde ret stor Uoverens
stemmelse. Det er næppe nogen Tilfældighed, at denne For~ 

skel gennemgaaende er større for Kvælstoffets og Kaliets end 
for Fosforsyrens Vedkommende, idet Kvælstof- og Kaliforbin
delserne ikke fastholdes saa stærkt af Jorden som Fosforsyre
forbindelserne, hvorfor Indholdet af de to førstnævnte 

l) Gødningsmængden er her angivet i kg pr. ha. 
2) Uheldigvis har det .Skifte i Lermarken (B 3), som har afgivet Mate

rialet til de fleste af Undersøgelserne for Askov Lermark, som tidligere nævnt, 
vist sig at være særlig uensartet, hvad der ogsaa ved den første Under
søgelse har bidraget til at tilsløre den Indflydelse, som Gødningsbehandlingen 
har udøvet paa Jordbundstilstandell. 
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Stoffer maa antages at undergaa større Svingninger end Fos
forsyreindboldet 1). 

Af de foran nævnte Grunde vil man være berettiget til at 
gaa ud fra, at Resultaterne af den sidste Serie Undersøgelser 
giver sikrere Udtryk for Relationen mellem Gødningsbehand
lingernes Indflydelse paa Jordens kemiske Sammensætning 
end Resultaterne i de foregaaende Serier. 

Ved den følgende Diskussion af de fundne Resultater vil 
vi i første Linie gaa ud fra de i Tabellerne 6-7 foretagne 
Opgørelser af Gennemsnitsresultaterne, idet vi dog stadig vil 
have disses Afvigelser fra de i de enkelte Marker fundne Resul
tater for øje. 

Idet vi foreløbig ser bort fra Gødningsbehandlingens Ind
flydelse paa Jordens Beskaffenhed, viser en almindelig Sam
menligning mellem Lermarken og Sandmarken i Overensstem
melse med de tidligere Undersøgelser, at den førstnævnte bar 
et væsentligt højere Kvælstof-, Humus-, Kalk- og Kaliindhold, 
men et lavere Fosforsyreindbold end den sidstnævnte. Ind
boldet af Fosforsyre i Citronsyreekstrakterne og Kulsyreeks
trakterne er ligeledes højere i Sandmarken end iLermarken, 
hvor det i øvrigt er usædvanlig lavt, og viser, i god Overens
stemmelse med Erfaringerne fra Dyrkningsforsøgene, at Sand
markens Fosforsyreforbindelser forefindes i lettere opløselig 
Tilstand end Lermarkens. Kulsyreekstrakternes Kaliindhold 
er i begge Marker gennemgaaende særdeles lavt. Forholdet 
mellem Kvælstof og Humus, der giver værdifulde Oplysninger 
om Humusstoffernes kemiske Tilstand, er, set under eet, betyde
lig snævrere for Lermarkens end for Sand markens Vedkom
mende, bvad der altsaa er ensbetydende med, at Lermarkens 
Humus er den kvælstofrigeste. Da Humuskvælstoffets Tilgænge
lighed i væsentlig Grad synes at være afhængig af Mængden af 
Kvælstofforbindelser Humusen, er dette Forhold muligvis af 
ret stor Betydning. 

1) Til Sammenligning med de fnndne Tal fOl' Indholdet af Fosforsyre 
og Kali i Kulsyreekstrakterne skal anføres, at ved tidligere Undersøgelser 
paa Statens Planteavls-Labomtorium (11 og 18) har Indholdet af P 2 0 5 vekslet 
mellem ca. 0.2 og 12 mg pr. Liter og forholdsvis sjældent oversteget 2 mg, 
og Indholdet af K 2 0 mellem ca. 0.7 og ca. 20 mg pr. Liter. Med Hensyn til 
Indholdet af »citronsyreopløselig Fosforsyre« henvises til det Side 206 anførte. 

16 
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Jordens Rumvægt er kendelig større i Sandmarken end i 
Lermarken. 

Vedrørende Gødningsbehandlingens Indflydelse paa Jor
dens Beskaffenhed skal der under Henvisning til Tabellerne 
5-7 bemærkes følgende: 

Askov Lermark. 

Rumvægten. I Tabellerne er opførte de paa Statens 
Planteavls-Laboratorium udførte Bestemmelserl), der viser, at 
Rumvægten er noget mindre for de staldgødede end for de 
øvrige Parceller, et Forhold, der, med en enkelt Undtagelse 
(Askov Lermark, B 3), gør sig gældende i alle Skifterne, og 
som viser, at denne Gødning - vel væsentligst som Følge af 
det større Humusindhold, der ophobes i Jorden - har foran
lediget en løsere Struktur, d. v. s. en større Porøsitet. 

K v æ l s t o fb e s t e m m e l s e n. Mindst er Kvælstofindholdet 
i Jordprøverne, hidrørende fra de tre ikke kvælstofgødede 
Parcelgrupper : »Ugødet«, »Superfosfat« og »Kainit«, og For
skellen, der i større eller mindre Grad gør sig gældende i alle 
Skifterne, maa siges at være særdeles tydelig. Det største 
Kvælstofindhold træffes i de staldgødede Parceller, et Forhold, 
der med Undtagelse af den, som tidligere nævnt, særlig uens
artede Mark B 3, hvor den ensidig med Chilesalpeter gødede 
Jord har et lige saa højt Kvælstofindhold som den staldgødede 

') De paa Forsøgsstationen ved Askov udførte Bestemmelser (se Side 2051, 
der kun omfatter Ugødet, Staldgødning og Fuld Kunstgødning, gav følgende 
Resultater: 

1000 cm" lufttør Jord indeholder g Tørstof. 
Ugødet Staldgødning Kunstgødning 

løs fast løs fast løs fast 
Lejring Lej l'in g Lejring Lejring Lejring Lejring 

Lermarken, B 2 ..... 1134 1292 1092 1272 1141 1305 
B 3 ..... 1178 1377 1136 1301 1119 1283 
B 4 ..... 1159 1331 1143 1358 1143 1329 
B 5 ..... 1173 1390 1151 1370 1172 13!l8 

Gennemsnit. .. 1161 1368 1131 1325 1144 1329 

Sand marken, GI .... 1300 1625 1240 1516 1292 1571 
G2 .... 1260 1438 1234 1428 1232 1432 
G 3 .... 1315 1578 1266 1532 1279 1564 
G4 .... 1312 1538 1282 Hill 1305 1535 

Gennemsnit ... 1297 1545 1256 1497 1277 1526 



~----------------~ 

J ord prøvens 
Mærke 

(Gødnings
tilførsel) 

Mark B2 
Ugødet ... . 

Staldg .... . 
Fuld Kunstg 
Chiles .... . 
Superf.' ... . 
Kainit .... . 

Mark B3 
Ugødet ... . 
Staldg .... . 
Fuld Kunstg 
Chiles .... . 
Superf .... . 
Kainit. ... . 

Mark B4 
Ugødet ... . 
Stal dg .... . 
Fuld Kunstg 
Chiles .... . 
Superf .... . 
Kainit .... . 

Mark B 5 
Ugødet ... . 
Staldg .... . 
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Tabel 5. Kemisk Undersøgelse af Jordprøver fra 
Gødningsforsøgene i Askov. 

De nyere Undersøgelser. 
Prøveudfagning 1924. 

/ /I 
Humus Kalktrangs

undersøgelse 

Askov Lermark 
--- ---

0.0571 0.125 0.01l12.46 10.11212.79114.4 {~~!:t}1 I 1125 7.6 , 

1070 0.1373.121 13.2 do. 7.4 

I 
0.0721 0.111 0.01612.51 

1124 0.123 2.82/13.4 do. 7.5 0.0811 0.131 0.023 2.49 
1118 0.1152.86114.4 do. 7.7 0.052 0.105 0.010 2.47 
1131 0.1092.76

1
14.6 do. 7.6 0.073 0.098 0.020 2.47 

1131 10.1172.7613.71 do. 7.5 0.048 0.107 0.009 2.u 

I 

11591°'1l4 3.08 15.6 do. 7.7 
1
0.037 0.102 0.010 2.56 

1142 0.13 3.u 14.8 do. 7.6 0.051 0.101 0.016 2.58 

113&0·'1 
3.33 15.2 ' do. 7.7 0.052 0.1I8 0.022 2.56 

111810.13 3.28 14.1 do. 7.6 0.029 0.1I6 0.010 2.61 
11320.131 3.41 15.2 do. 7.6 0.040 0.115 0.024 2.58 
11580.106 2.83 15.4 do. 7.6 0.025 0.131 0~009 2.52 

1193 0.1I 2.81 14.5 do. 7.6 0.059 0.127 0.012 2.63 
1144 0.133 3.20 13.6 do. 7.5 0.073 0.165 0.017 2.58 
1159 0.12 2.78 13.1 do. 7.2 0.071 0.125 0.019 2.61 
1150 0.12 2.75 13.4 do. 7.6 0.062 0.144 0.012 2.61 
1165 0.112 2.64 13.7 do. 7.6 0.073 0.127 0.021 2.61 
1160 0.111 2.70 13.3 do. 7.7 0.060 0.157 0.01l 2.59 

1198 0.10 2.48 13.7 do. 7.7 0.060 0.119 0.014 2.59 
1154 0.134 2.92 12.6 do. 7.5 0.072 0.126 0.018 2.58 
1175 0.122 2.83 12.7 do. 7.6 0.086 
1180 0.114 2.72 13.8 do. I 7.7 0.0<19 0.153 0.008 2.56 

19.3 'I li 0.20 

22.2 
11

0
.
46 

28.4 0.61 
19.2 0.18 
27.4 0.46 
18.8 0.18 

, 

27.0 0.36 
31.4 0.90 
42.3 1.13 
34.5 0.24 

'60.0 2.03 
36.0 0.39 

20.3 0.56 1 
23.3 0.39 
24.7 0.39 
19.4 0.10 
28.8 0.50 
18.3 0.28 

23.3 0.17 
25.0 0.51 
27.9 
16.3 0.17 

Fuld Kunstg 
:::hiles. '" . 
3uperf ....• 
Kainit. .... 

• 1179 0.109 
1
2

.
62 13.9 do. 

I 
7.5 0.068 

0.1651 0.024 

0.148110.022 

2.
58

1 

2.58

1 

32.4 

0.
53

1 

0.50 I 
'11

1178 0.106 2.62 14.4 do. 7.5 0.043 0.U3 0.010 2.51 23.3 0.29 

--

3.0 110.23 

3.911 0.25 
4.5 0.25 
4.9 '10.23 
3.1 0.23 
7.2 0.21 

3.0 0.28 
5.5 0.28 
3.9' 0.29 
7.7 0.31 
3.1 031 
8.4 0.23 

I 
2.5 0.24 
3.6 0.25 
5.5 0.24 
3.6 0.27 
2.5 0.25 
7.0 0.24 

2.8 

1

0

.

24 

4.9 0.25 
4.6 0.25 
2.8 

IO~ 3.4 0.25 
6.8 0.20 



Jordprøvens 
Mærke 

(Gødnings
tilførsel) 

II 
Humus 
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Tabel 5 (fortsat). 

Kalktrangs
undersøgelse 

Askov Sandmark 
Mark G 1 ----.---;--~--___;_--;----;;--_:_-~--;--"__-___;;-__c-___,,.-__I 

Ugødet ..... 13050.0801
\.1

1
1.97 14.2 {Meget} 7.5 I 0.086 0.0931 0.035 2.51 svag 

Staldg ...... 12410.099

1

1

2.38 14.0 do. 7.3 4 0.097 0.094 0.044 2.54 
Fuld Kunstg. 12850.086\2.06 14.4 do. 7.6 0.094 0.092 0.039 2.49 
Chiles. '" .. 1271 0.080

1
2.10 15.1 do. 7.7 0.083 0.093 0.026 2.54 

Superf. . . . .. 1285 0.076,1.99 15.1 do. 7.5 0.112 \ 0.108 0.048 2.54. 

K~:~~ .~ '2" 1266
1

0.072

1

1

\2.05 16.6 do. 7.2 4 0.081 0.101 0.O'J4 2.46 

Ugødet ..... 1298 0.069
1
1.80 1~.1 do. 7.6 0.07610.067 0.029 1 2.46 

Staldg. . . . .. 1222 0.0852.23 10.2 do. 7.3 4 0.079

1

0.069 0.032 2.46 
Fuld Kunstg. 1209 0.082[.12.1fi 15.31 do. 7.3 4 0.086 0.017 0.034 2.47 

Superf. " ... 1:101 0.072,2.03 16.3 do. 7.6 0.100 0.105 0.045 2.49 
Chiles. . . . .. 1266 0.083

1
\2.14 14.9 do. 7.6 0.077 [' 0.087 0.027 2.49 

K~:~~ '~'3" 12580,0741[2,00 15.6 do. 7.2 4 0.070 1'0.079 0.019 2.44 

Ugødet ..... 12900.067 11.79 15.6 do. 7.3 4 0.082 0.082 0.033 2.44 
Staldg ...... 12230.082 12.07 14.7 do. 7.1 4 0.087 0.084 0.036 2.42 
Fuld Kunstg. 126410.074 1.98 15.5 do. 6.7 4 0.088 0.079 0.035 2.42 
Chiles ...... 1312[10.077 2.03 15.4 do. 6.8 4 0.081 0.067 0.028 2.42 
Superf. ..... 1321110.063' 1.65 15.3 do. 7.0 4 10.084 0.065 0.036 2.40 
Kainit. . . . .. 1275

1

0.071 1.72 14.2 [ do. 6.5 4 0.080 0.073 0.032 2.42 

Mark G4 II 
Ugødet ... " 1291[0.0691.87 15.7 
Staldg. ..... 1280 e·095 2.24 13.8 
Fuld Kunstg.11260 0.077 2.12 15.9 
Chiles ..... '111300 0.073 1.93 15.4 
Superf. ..... 113200.0631.71 15.8 
Kainit. ..... 113000.0671.84115.9 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

7.6 
7.6 
7.8 

1

7.9 
7.5 
7.2 

0.087 0.077 0.030 
0.096 0.096 0.046 
0.083 0.103 0.040 
0.073 0.080 0.029 
0.093 0.078 0.013 
0.072 0.066 0.023 

---_. 

2.521111 
2.52 

2.51 1 

2.52 i 

2.52
1

1 

2.46 

40.7 

45.4 
41.5 
31.3 
42.9 
29.6 

38.2 
40.5 
39.5 
35.1 
45.0 
27.1 

40.2 
41.4 
39.8 
34.6 
42.9 
40.0 

34.5 
41. 7 
48,2 
39.7 
46.2 
31.9 

0.62 

2.21 
2.57 
0.55 
3.49 
0.28 

0.91 
O.M 
1.07 
0.63 
3.73 
0.22 

1.08 

1 

0.74 
1.24 
0.95 
0.95 
0.80 

1.27 
3.72 
2.32 
1.13 
3.70 
0.58 

4.8 0.14 

10.3 0.15 
7.4 0.14 
4.0 0.15 
4.9 0.17 

10.7 0.13 

3.0 0.14 
5.0 0.15 
5.7 0.14 
4.5 0.17 
3.1 0.18 
2.8 0.13 

2.5 0.14 
2.7 0.15 
4.1 0.13 
2.7 0.15 
2.0 0.12 
5.8 0.11 

3.4 0.15 
5.9 0.17 
6.3 O,H; 
3.2 0.16 
2.0 O.J( 
6.2 0.10 

Jord, ligeledes gør sig gældende i alle Skifterne. I Gennemsnit 
af alle Skifterne udgør Forskellen mellem Kvælstofindholdet 
i de ugødede og de staldgødede Parceller 450 kg Kvælstof (se 
Tabel 7), en Mængde, der, omregnet paa den med Gødningen 
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tilførte Kvælstofmængde, svarer til ca. en Tredjedel af denne. 
De med Chilesalpeter gødede Parceller, altsaa »Fuld Kunst
gødning«og »Chilesalpeter«, har et Kvælstofindhold beliggende 
omtrent midt imellem ikke kvælstofgødet og staldgødet Jord. 
Merindholdet i Forhold til »Ugødet« udgør henholdsvis ca. 20 
og ca. 12 pCt. af den med Chilesalpeter tilførte Kvælstofmængde. 
Da Planteproduktionen og dermed ogsaa Mængden af Plante
rester i Jorden ved ensidig Anvendelse af Chilesalpeter langt 
fra har staaet i Forhold til den tilførte Kvælstofmængde, og 
Salpetersyrekvælstoffet jo ikke direkte bindes af .Jorden, maa 
det betegnes som sandsynligt, at den i Sammenligning med 
»Ingen Kvælstofgødning« betydelige Kvælstofophobning, der 
har fundet Sted i de paagældende Parceller, ikke alene er 
betinget af et større ~vantum Planterester, men ogsaa af en 
stedfunden mikrobiologisk Absorption (Overførelse i Mikro-
organisme-Æggehvide) af Salpeterkvælstoffet. . 

Da der meget nær er givet den samme Mængde Kvælstof 
i Kunstgødning som i Staldgødning, bliver Forskellen i de 
paagældende Jorders Kvælstofindhold et Udtryk for den Kvæl
stofophobning, som betinges af den særlige ~ tungt opløselige -
Tilstandsform, hvori Staldgødningskvælstoffet forekommer, og 
som medfører, at dette gennem kortere eller længere Tid 
unddrages Planteproduktionen. Denne Forskel kan antages at 
staa i et vist Forhold til Planteproduktionen paa de to Parcel
grupperl). 

H um u s bes temm els en. Undersøgelser vedrørende Gød
ningsbehandlingens Indflydelse paa Humusindholdet viser 
lignende Resultater som Kvælstofundersøgelsen, idet der, med 
Undtagelse af Mark B 3, hvor den samme utvivlsomt af dette 
Skiftes Uensartethed betingede Uregelmæssighed gør sig gæl
dende som ved Kvælstofbestemmelsen, er tydelige Udtryk for 
den ved alsidig Gødskning »Staldgødning« eller »Fuld Kunstgød-

I) Et nogenlunde bestemt Forhold kan imidlertid kun ventes under 
den Forudsætning, at hele Mængden af Staldgødningskvælstoffet naar over i 
.Jorden, hvilket dog paa Grund af den Ammoniakforflygtigelse, som finder 
Sted fra den paa Jorden spredte Staldgødning, og som i Følge de nyere paa 
Forsøgsøgsstationen ved Askov udførte Undersøgelser maa anses for at være 
ret betydelig, ikke vil være Tilfældet. Forholdet mellem Optagelse af Chile
salpeterkvælstof og Staldgødningskvælstof maa derfor formodes at være endnu 
mere til Ugunst for Staldgødniugen end Forskellen i de paagældende Parcel
lers Kvælstofindhold antyder. 
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ning« foranledigede Humusophobning. Denne Humusophobning 
er dog, gennemsnitlig set, ca. dobbelt saa stor (6300 kg pr. ha) 
ved Staldgødning som ved Fuld Kunstgødning. For de øvrige 
Parcelgruppers Vedkommende er Forskellen i Humusindholdet 
ikke stor nok til, at den kan betragtes som sikker. Chile
salpeter alene synes dog at have foranlediget en noget større 
Humusophobning end de øvrige Behandlinger. 

Der foreligger ingen Undersøgelser over den anvendte Staldgød
nings Indhold af »Organisk Stof., men regner man, at dette er ca. 15 
pCt., udgør Forskellen mellem Humusindholdet i ugødet og stald
gødet Jord og i fuldt kunstgødet og staldgødet Jord henholdsvis ca. 15 
og ca. 7 pCt. af den med Staldgødningen i Løbet af Forsøgsperioden 
tilførte Mængde organisk Stof (ca. 42000 kg pr. ha). I Sandmarken er de 
tilsvarende Tal af ganske samme Størrelsesorden, henholdsvis 16 og 7. 

Med Hensyn til Gødningsbehandlingens Indflydelse paa 
Humusens Sammensætning fremgaar det interessante og betyd
ningsfulde Forhold, at Humusen i alle de med kvælstofholdig 
Gødning (Salpeter eller Staldgødning) forsynede Jorder er 
kendelig kvælstofrigere end i de ikke kvælstofgødede Jorder, 
et Forhold, der jo er ensbetydende med, at Kvælstoftilfør
selen i forholdsvis mindre Grad har givet sig til Kende 
i Jordens Humusindhold end i dens Kvælstofindhold. 

Kalktrangsundersøgelsen. Jorden er i alle Tilfælde 
udpræget alkalisk som Følge af, at der med mere eller min
dre regelmæssige Mellemrum er tilført Gødningskalk over hele 
Arealet. Under disse Forhold kan Gødningernes forskellige 
Indflydelse paa Jordreaktionen ikke ventes at gøre sig gældende. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i saltsyreopløse
lige Forbindelser. Gødningsbehandlingen har i meget be
tydelig Grad paavirket Fosforsyreindholdet i denne, oprinde
lig temmelig fosforsyrefattige Jord. Ensidig Anvendelse af 
Chilesalpeter og af Kainit har, hvad der jo ogsaa kunde ventes, 
foranlediget stærkere Fosforsyreudpining end »U gødet«. Det 
største Fosforsyreindhold findes i » Fuld Kuns tgødning«, der 
indeholder Ca. 460 kg pr. ha eller over en Tredjedel mere end 
» Ugødet«, hvilket Merindhold meget nær svarer til Halvdelen 
af den med Superfosfat tilførte Mængde »vandopløselige« Fosfor
syre. Den ensidige Anvendelse af Superfosfat har foranlediget 
en væsentlig mindre Forøgelse - kun ca. Halvdelen - af 
Fosforsyreindholdet end »Fuld Kunstgødning«, hvilket - da 
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der med Afgrøderne maa antages at være fjærnet væsentlig 
mere fra den sidstnævnte Parcelgruppe - er det omvendte af, 
hvad man paa Forhaand maaUe vente sig. Forholdet gør sig 
imidlertid gældende i alle 4 Skifter og kan saaledes næppe 
bero paa nogen Tilfældighed. 

Aarsagen til dette Forhold kan ikke udledes af Undersøgelses
resultaterne. Paafaldende er imidlertid det ringe Forbrug af den paa 
de fuldt kunstgødede Parceller tilførte Fosforsyre - kun ca. 16 kg pr. 
Aar og ha·- et Forhold, der kunde lede Tanken hen paa, at Planterne 
ved denne Gødningsanvendelse i forholdsvis høj Grad er blevet sat -i 
Stand til at udnytte de dybere liggende Jordlags Fosforsyreindhold. 
En anden Forklaringsmulighed, som dog ikke kan sløtte sig til hidtil 
foreliggende Undersøgelser over Fosforsyrens Absorption, er den, at 
den Stofkonstellation, som den ensidige Superfosfatanvendelse under 
de givne Jordbundsforhold har foranlediget, har bevirket en forholds
vis svag Absorption og en deraf følgende stærkere Udvaskning af 
Fosforsyren. Hele dette Spørgsmaal, der er af betydelig Interesse 
baade i. teoretisk 9g praktisk Henseende, fortjener at gøres til Gen
stand for indgaaende specielle Undersøgelser (Lysimeterforsøg). 

Den af Staldgødningen foranledigede Forøgelse af Fosfor
syreindholdet udgør, til Trods for, at der ogsaa her er Tale 
om en mindre Planteproduktion end ved »Fuld Kunstgødning«, 
ligeledes kun ca. Halvdelen af den, der er opnaaet ved den 
sidstnævnte Gødningsbehandling. 

Med Hensyn til Kaliindholdet gør Gødningsbehandlin
gens Indflydelse sig langtfra saa tydelig og klart gældende, 
som Tilfældet er for Fosforsyrens Vedkommende, idet der i 
den Henseende er ret stor Forskel paa de enkelte Skifter. I 
Mark B 2, der synes at være særlig uensartet m. H. t. Kaliind
holdet, er dette større i de ugødede Parceller end i de stald
gødede eller ensidigt kainitgødede Parceller, og i Mark B 5 
indeholder den ensidigt superfosfatgødede J ord mere Kali end 
den ensidigt kainitgødede Jord. I Mark B 4 har den staldgødede 
Jord et betydeligt større Kaliindhold end den fuldt kunstgødede, 
medens det omvendte i lige saa frt:mtrædende Grad er Tilfæl
det for de tre andre Skifter. Alt i alt maa derfor Gennem
snitstallene betegnes som lidet vejledende, og de skal derfor 
foreløbig ikke gøres til Genstand for nogen mere indgaaende 
Diskussion. 

Indholdet af Fosforsyre (og Kali) i citro11syre
o plø se lige Fo r bi 11 delser. Indholdet af »citronsyreopløselig 
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Fosforsyre« er i alle Tilfælde forholdsvis ringe, idet det ikke i 
noget Tilfælde overstiger 0.024 pCt. Men den forskellige Gødnings
behandling giver sig dog særdeles tydelige Udtryk i Resul
taterne, et Forhold, der paa ret ensartet Maade gør sig gæl
dende i alle 4 Skifter. Som det vil ses (Tabel 6 og 7), er 
Indholdet i de ikke fosforsyregødede Parceller: »U gødet«, 
l Kainit« og » Chilesalpeter«, gennemgaaende kun ca. halvt saa 
stort som i de Parceller, hvor Superfosfat har været anvendt 
(»Fuld Kunstgødning« og »Superfosfat«). Lavest er Indholdet 
i de ensidigt med Chilesalpeter eller Kainit gødede Parceller. 
I de staldgødede Parceller er Fosforsyrens Citronsyreopløselig
hed væsentlig mindre end i de fuldt kunstgødede, idet det 
ligger midt imellem det i disse og i de ugødede Parceller 
fundne. Dette gaar med større eller mindre Regelmæssighed 
igen i alle Skifter, og der er derfor næppe Tvivl om, at Fos
forsyreforbindelsernes Citronsyreopløselighed i J orden virkelig 
er væsentlig mindre, hvor Fosforsyren er tilført i Form af 
Staldgødning, end hvor den er givet i Form af Superfosfat. 
- Den relative Opløselighed er gennemgaaende ret lav. 
I de ikke fosforsyregødede Parceller er den ca. 21-23 pCt. og 
ligger saaledes under den af Lemmermann angivne Grænseværdi 
for Fosforsyretrang (se Side 206). I de staldgødede, fuldt kunst
gødede og ensidigt superfosfatgødede Parceller er den relative 
Opløselighed henholdsvis 25, 30 og 34 pCt. og giver saaledes 
ogsaa tydelige Udtryk for den foran nævnte Forskel mellem 
staldgødet og superfosfatgødet J ord. 

I den nedenfor anførte Sammenstilling er det, paa Grundlag 
af de i Tabel 7 opførte Resultater, opgjort, hvor stor en Del af 
den som Følge af Anvendelsen af fosforsyreholdige Gødnings
midler ophobede Fosforsyre der er gaaet i Opløsning i Citron
syren 1): . 

Staldgødning. . . . . . . . . .. 36 pCt. 
Fuld Kunstgødning ..... 48 -
Superfosfat. . . . . . . . . . . .. 91 -

For »Superfosfats« Vedkommende maa Tallet som Følge 
af den mærkværdig ringe Fosforsyreophobning, der her er fore-

') Opgørelsen er foretaget ved at omregne Forskellen mellem den 
ugødede og den paagældende gødede Jords Indhold af »citronsyreopløselig 
Fosforsyre« i pet. af Forskellen af de samme Jorders Indhold af »saltsyre
opløselig Fosforsyre«. 
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gaaet, anses som forholdsvis usikkert. I de to alsidigt gødede 
Jorder er kun fra ca. en Tredjedel til Halvdelen af de op
hobede Fosforsyreforbindelser gaaet i Opløsning i Citronsyren, 
hvad der, i øvrigt i god Overensstemmelse med den som Hel
hed set forholdsvis tungt opløselige Tilstand, hvori Fosforsyren 
forefindes i den paagældende Jord, tyder hen paa, at denne 
binder Fosforsyren temmelig stærkt (sml. flere af de senere 
fra andre Gødningsforsøg fundne Værdier). 

I Mark B 3, der jo, som oftere nævnt, i flere Henseender 
afviger fra de andre Skifter i Lermarken, er Indholdet af, 
»saltsyreopløselig Fosforsyre«, som tidligere anført, særlig lavt, 
men da der meget nær er fundet det samme Indhold af 
»citronsyreopløselig Fosforsyre«, som i de øvrige Skifter, resul
terer dette i, at Værdierne for relativ Opløselighed bliver 
betydelig højere end i disse, og ved Anvendelse af »Fuld 
Kunstgødning« og »Superfosfat«, endog naar op til henholdsvis 
42 og 60. 

Indholdet af »citronsyreopløselig Kali« er kun bestemt i 
Fællesprøver, sammensatte af lige store Portioner af de fra de 
paagældende Parcelgrupper i de enkelte Marker udtagne Jord
prøver. 

Nogen Sammenhæng mellem Indholdet af »saltsyreopløse
lig« og »citronsyreopløselig Kali« forefindes ikke. Det laveste 
Indhold (0.025 pCt.) af »citronsyreopløselig Kali« findes i den 
ensidigt med Chilesalpeter gødede Jord, og det næstlaveste 
Indhold (0.027 pCf.) mærkeligt nok i den ensidigt kaligødede 
Jord, hvis Indhold af Kali i saltsyreopløselige og kulsyreopløse
lige Forbindelser er forholdsvis stort. I øvrigt er Indholdet af 
»citronsyreopløselig Kali« absolut set ret betydeligt og ligger i 
alle Tilfælde over de Grænseværdier, der navnlig fra tysk Side 
og til Dels ogsaa fra amerikansk Side (se Side 207) er opstillede 
for Kalitrang. Da Kaliudpiningen i Marken i Henhold til Mark
forsøgenes Resultater har gjort sig tydeligt gældende i Afgrøderne 
og navnlig i Kartoflerne - om end dog langtfra saa stærkt som 
i det tilsvarende Forsøg i Sandrnarken - maa Jorden i de paa
gældende Parceller anses for kalitrængende, og de nævnte Grænse
værdier synes derfor ikke under disse Forhold at være vej
ledende med Hensyn til Vurderingen af Kalimangelen i Jorden. 

Bestemmelse af Fosforsyre og Kali i Kulsyreeks
trakterne. Kulsyreekstrakternes Fosforsyreindhold er i 
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alle TiJfælde absolut set særdeles lavt, hvad der tør betragtes 
som et Udtryk for, at denne Jord har Evne til at overføre 
den tilførte Fosforsyre i meget tungt opløselige Forbindelser; 
alligevel giver Resultaterne dog ret tydelige Udtryk for den 
forskellige Gødningsbehandling. De mindste Mængder træffes i 
den ensidigt med Chilesalpeter eller Kaligødning gødede Jord, 
hvor Indholdet nærmest kun kau betegnes som »Spor« og er 
meget lavere end i »Ugødet«. Der synes altsaa i disse to 
Parcelgrupper at være foregaaet en stærk Udpining af de let 
opløselige Fosforsyreforbindelser. Den største Mængde træffes 
i den ensidigt med Superfosfat gødede Jord. »Staldgødning« 
og »Fuld Kunstgødning« har et større Fosforsyreindhold end 
»Ugødet«, men Forskellen er dog navnlig for »Staldgødningens« 
Vedkommende ikke stærkt fremtrædende. 

K alii n dhol det er ligeledes i alle Tilfælde særdeles lavt 
- lavest dog i de ikke med Kaligødning forsynede Parceller. 
Størst er Indholdet i den ensidigt kainitgødede Jord. 

Indholdet af klorammoniuinopløselig Kalk er gen
nemgaaende lidt mindre i de ensidigt kainitgødede Parceller 
end i de øvrige Parceller. Forskellen gør sig gældende i alle 
Skifterne med Undtagelse af Mark B 4 og svarer gennemsnitlig 
til ca. 1000 kg kulsur Kalk pr. ha. ' 

Askov Sandmark. 

Rumvægten. Ogsaa for Sandrnarkens Vedkommende 
viser det sig, at Rumvægten er mindst fOl~ den staldgødede 
J ords Vedkommende. 
. Kvælstofindholdet. Resultaterne svarer ganske til de 
i Lermarken fundne, idet den staldgødede J ord har det største 
Kvælstofindhold, og Jorderne i de med Chilesalpeter gødede 
Parceller, altsaa fuld Kunstgødning og Chilesalpeter alene, har 
et Kvælstofindhold, der ligger omtrent midt imellem det, der 
forefindes i ikke kvælstofgødet og staldgødet Jord. I Jord· 
prøverne fra de ikke kvælstofgødede Parceller: »Ugødet., 
» Superfosfat« og » Kainit« , er Kvælstofindholdet meget nær ens. 
- De nævnte Forskelligheder i KvælstoHndholdet gør sig 
mere eller mindre tydeligt gældende i alle Skifter. Forskellen 
mellem» Ugødet« og »Staldgødning« udgør i Gennemsnit 380 kg 
og mellem »Fuld Kunstgødning« og »Staldgødning« 160 kg 
Kvælstof pr. ba. I de ensidigt salpetergødede Parceller er der 
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efterladt lige saa meget Kvælstof som i de fuldt kunstgødede, 
og altsaa forholdsvis mere end i de tilsvarende Parceller i 
Lermarken, et Forhold, der formentlig er betinget af, at denne 
Gødningsanvendelse paa den forholdsvis fosforsyrerige Sand
mark har foranlediget en betydelig større Planteproduktion, 
end der har været Tilfældet paa Lermarken .. 

Humusbestemmelsen. Humusindholdet er ogsaa i 
Sandmarken - i alle Skifter - højest i de slaldgødede Par
celler, og Forskellen mellem saavel disse og de ugødede, som 
mellem de staldgødede og fuldt kunstgødede Parceller svarer, 
gennemsnitligt set, ret nøje til den for Lermarketl fundne. 
Derimod har Chilesalpeter alene, i god Overensstemmelse 
med det foran meddelte vedrørende Kvælstofophohningen og 
formentlig af samme Grund, foranlediget en betydelig større 
Humusophohning, end Tilfældet var for Lermarkens Vedkom
mende. De ensidigt med Superfosfat eller Kainit gødede Par
celler indeholder ganske den samme Humusmængde som de 
ugødede Parceller. - Medens Forholdet mellem Indholdet af 
Kvælstof og Kulstof for Lermarkens V~dkommende var det 
samme i Jordprøverne, repræsenterende henholdsvis Staldgød
ning og fuld Kunstgødning, er der i Sandmarken en tydelig 
Forskel, idet den staldgødede Jords Humus er kendeligt kvæl
stofrigere end den fuldt kunstgødede Jords, hvor Indholdet 
omtrent svarer til det, der findes i Humusen, hidrørende fra 
de ikke-kvælstofgødede Jorder.· Det nævnte Forhold mellem 
Staldgødning og fuld Kunstgødning gør sig dog kun tydeligt 
gældende i to af Skifterne, G 3 og G 4. Chilesalpeter alene 
udviser det samme Forhold som fuld Kunstgødning. Den. 
kvælstoffattigste Humus træffes i de ensidigt med Superfosfat 
eller Kainit gødede Parceller. 

Kalktrangsundersøgelser. Som Følge af Kalkanven
deIse i Forsøgsperioden er Jordens Reaktion med Und
tagelse af en enkelt Mark udpræget alkalisk, og lige saa lidt 
som ved Lermarken har derfor de forskellige Gødningsbehand
lingers Indflydelse paa Jordreaktionen kunnet ventes at gøre 
sig tydeligt gældende. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i saltsyreopløse
lige Forbindelser. Gødningsbehandlingens Indflydelse paa 
Jordens Indhold af Fosforsyre er væsentlig mindre fremtræ
dende end i Lermarken, et Forhold, der er vanskeligt at finde 
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en tilfredsstillende Forklaring paa. Som tidligere Undersøgelser 
har vist (F. Hansen og Josef Hansen (27)), kan der ikke i Sand
marken paavises nogen tydelig Forskel i Fosforsyreindholdet i 
Afgrøderne fra de forskelligt gødede Parceller, men Sand markens 
Afgrøder synes efter de faa foreliggende Analyseresultater gen
nemgaaende betydelig mere fosforsyreholdige end Lermarkens 
Afgrøder. Den Mulighed, at under de givne Jordbundsforhold 
Afgrøderne paa de ikkc-fosforsyregødede Parceller i Modsæt
ning til Afgrøderne paa de fosforsyregødede fortrinsvis har 
dækket deres Fosforsyrebehov fra Undergrunden, er, om end 
vel ikke 'udelukket, næppe særlig sandsynlig. - En tydelig 
Fosforsyreophobning er kun foregaaet i de ensidigt med Super
fosfat gødede Parceller, hvor der, sammenlignet med »Ugødet«, 
genfindes 42 pCt. af den tilførte Fosforsyremængde. (I Ler
marken var, som foran nævnt, Fosforsyreindholdet mindre i de 
ensidigt fosforsyregødede end.i de fuldt kunstgødede Parceller). 
I den staldgødede og fuldt kunstgødede Jord genfindes kun 
henholdsvis ca. 7 og ca. 2 pCt. af den tilførte Fosforsyre. 
Mindst er Indholdet i »Chilesalpeter« og » Kainit «, der inde
holder henholdsvis 150 og 230 kg mindre Fosforsyre pr. ha 
end »Ugødet«, og der er altsaa her foregaaet en ret tydelig 
Fosforsyreudpining. 

J ordens K a l i i n d h o l d er ikke i noget Tilfælde tydelig 
paavirket af Gødningsbehandlingerne. Det forholdsvis store 
Indhold af Kali i de ensidigt superfosfatgødede Parceller er saa 
godt som udelukkende betinget af et enkelt Skiftes (G 2) af
vigende Forhold og maa derfor antages at bero paa en til-

. fældig Uensartethed. I den ensidigt kaligødede Jord, hvor man 
dog, i Betragtning af den i Forhold til den anvendte Kali
mængde opnaaede ringe Planteproduktion, kunde have Grund 
til at vente en Ophobning af absorberet Kali, er Indholdet af 
dette Stof ikke større - snarere mindre - end i » Ugødet«. 

Et Kalioverskud synes saaledes ikke at kunne 
fastholdes af denne Jord, men maa antages at gaa 
tabt ved Udvaskning. 

Bestemmelse af Fosforsyre og Kali i citronsyre
opløselige Forbindelser. Hvad Fosforsyren angaar, vil 
man straks bemærke, at Citronsyreopløseligheden er betydelig 
større end for Lermarkens Vedkommende, et Forhold, der 
endog i den Grad gør sig gældende (Tabel 6), at den lavest 



Tabel 6. Undersøgelse af Jordprøver fra Gødningsforsøgene Askov. 
Gennemsnitligt Indhold. Prøveudfagning 1924. 
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Jordens opløselig opløselig i pCt. af I mættet 
,I I Saltsyreopl. Klor- I Vand 

Jordprøvens 
Mærke 

(Gødnings
tilførsel) 

Rumvægt, Kvæl. i--~~''''''!i--~-' I ammo-
lufttør f . I " -II' ..... I ..... nium- I J ord, 8to ~ o i U U 

(N), ' v Z Z ..... a.. ..... I a.. opl. Kalk i 
l,g pr. ha pCt. E:;Q ~ '5. a Ol u, q i, (CaO), 

i 20 cm 'tl o ... ' r: --:: N ~ a.. , M I,'!!'. I pCt. Dybde c E.8 o 'o ~ .s ~c'" - LO 

..... .d æ ", ~~ .~ C C I 
'5. I~~~ &~ ~ ~s ~ I i: ;2 i 

Ugødet ............. 2340000 0.111 2.79 14.6 
Staldgødning ........ 2260000 0.135 3.17 13.6 
Fuld Kuustgødnin g ... I 2300000 

I 
O .124 2 .94 13.6 

Chilesalpeter .... o ••• 2280000 0.121 ,I 2.90 1 3.9 
Superfosfat ..... .... 2300000 0.115 2.86 1 4.4 
Kainit .......... '" . 2320000 0.112 2.73 l 4.2 

I: l \------"----"---- ------. 

Ugødet . . . . .. . . . . . . . 2610000 
Staldgødning. . . . . . . . 2485000 

I 
I 0.011 
i 0.090 

Fuld Kunstgødning... 2510000 l' 0.080 

Superfosfat ....... . . 2620000 0.069 
Kainit. . . . . . . . . . . . . . 2550000 0.071 

1.86 15.2 
2.23 14.4 
2.08 15.3 
2.05 15.2 
1.85 15.6 
1.96 15.6 

Chilesalpeter ....... '11. 2560000 0.078 

==,"========='=' =~~ c-_-_____ -_ -----

====="==== 
Askov Lermal'k 

I I 

0.053 0.118 0.012 0.021 
0.067 0.126 ii 0.017 0.024 , 
0.074 0.135 0.022 0.019 
O.OJs I 0.130 0.010 0.023 
0.064 

I 
0.122 0.022 0.025 

O.OH 0.135 0.010 0.024 
i i 

Askov Sandmark 

0.083 0.080 
0.090 0.086 
0.088 0.088 
0.079 0.082 
0.098 0.089 
0.076 0.080 

0.032 
0.038 
0.031 
0.028 
0.043 
0.025 

0.039 
0.042 
0.037 
0.025 
0.036 
0.027 

I 
I 22.6 26.3 0.25 

25.4 27.9 0.26 
29.7 21.6 

! 
0.26 

, 20.8 28.1 ! 0.26 

! 34.4 28.1 
l 

0.26 
22.7 30.0 0.22 

! 

li 
38.6 33.1 0.14 

I 42.2 33.3 0.16 
42.1 27.4 0.14 
35.4 19.2 0.16 
43.9 29.5 0.15 
32.9 20.0 0.12 

" 

0.47 2.8 
0.57 4.5 
0.67 4.6 
0.17 3.2 
Il.87 3.0 
0.29 7.4 

I 
0.97 3.4 

I , 1.80 6.0 
i 1.80 5.9 
I 

I 
0.82 3.G 

I 2.97 3.0 
i 0.47 7.5 



Tabel 7. Jordens Indhold af Humus og Plantenæringsstoffer ved forskellig 
G ø d n i n g s be h a n dl ing. Prøveudlagning 1924. 

JOl'dprøvens 
Mærke 

(Gødnings
tilførsel) 

Tgødet ........ l 
S 
F 
C 
S 
K 

'taldgødning ... 
uld Kunstg. '" 
hilesalpetel' ... 
u perfosfa t .. 
ainit ......... 

gødet ........ u 
S taldgødning ... 
Fuld Kunstg .... 

hilesalpeter ... C 
S uperfosfat ..... 
Kainit ......... 

2600 65300 1240 1 2760 
3050 71600 1510 2850 
2860 68700 1700 3110 
2760 66100 1090 2970 
2650 65800 1470 2810 
2600 63500 1020 3140 

I , 

: 
48500 12170 I 1850 2090 

2230 55300 2230 2140 
2010 52300 2210 2210 

12000 52500 2020 2100 
1810 48500 2560 2330 
1810 148500 1940 12040 

Med 
I 

Merindhold i Forhold til 
»Ugødet«, Gødningerne 

lIg pr. haJ) tilført 
kg pr. ha 

I 
'" I 
~ 

i ..... :.. 
o .... 

I 

..... Ul 
<Il .... 
æ I .s 

<Il o; ;. 

I 
o 

;,:: ~ ;,:: 

Askov Lermark 

I 

1 
I 

281 ol o o 
384 450 6300 270 (190) 103 1354 925 1244 
506 260 3400 460 (350) 225 1327 927 1211 
228 160 800 /-;- 150 (210) -;- 53 1327 o o 
506 50 500 230 (50) 225 o 927 o 
232 -;- 20 200 -;- 220 1 (380) -;- 49 o o 

1
1211

[ , 

Askov Sand m ark 

835 II I II o I 1 O I O 

944 II 380 6800 60 50 i 109 11354 925 1244 
929, 160 3800 20 120 \)4 11327 927 1211 i 

7171150 4000 + 15<J 10 +118 i 1327 O O 
11271-;- 40 O 390 I 240 2921 O 927 O: 

638 + 40 I O 1+ 230 -;- 50 -;-1971 O O 1211
1 I 

l) ( ) betyder, at Variationen er saa stor, at Gennemsnitstallene maa betegnes som usikre. 

Afde med Gødnin-
gerne tilførte Plante-
næringsstoffer gen-
findes i det øverste 
Jordlag (sm!. med 

'Ugødet«) 

I '" I .... :.. 
U o .... 

..... 

] ·1 
<Il "" æ...; <Il ..... ...... ;.u oU '" ;,::"" ~ "" I ;,:: 

I 1 
I I (15.3) 33.2 29.2 

19.6 49.5 ('18.9) 
12.1 

24.8 

1 
(31.~) 

28.0 6.5 4.0 
12.1 2.2 9.9 
11.3 

42.0 

! 
1...;.- 4.1 
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fundne Værdi for Citronsyreopløselighed er højere end den 
højest fundne i Lermarken. Det procentiske Indhold af 
»citronsyreopløselig Fosforsyre« varierer gennemsnitlig mellem 
0.025 (»Kainit«) og 0.043 (»Superfosfat«). Gødningsbehandlingen 
giver sig imidlertid ikke saa tydelige eller - i de enkelte 
Skifter - saa regelmæssige Udtryk i Citronsyreopløseligheden, 
som Tilfældet var i Lermarken, om end der dog igen er tyde
lige Udtryk for, at Jordprøverne fra de ikke fosforsyregødede 
Parceller har et større Indhold af citronsyreopløselige Fosfor
syreforbindelser end Jordprøverne fra de fosforsyregødede. Den 
Forskel mellem Fosforsyreforbindelsernes Opløselighed, der 
traadte frem i Lermarken, eftersom Fosforsyren var tilført i 
Form af Staldgødning eller i Form af Kunstgødning, gør sig 
slet ikke gældende under de i Sandm~rken herskende Jord
bundsforhold. Medens Superfosfat, anvendt alene, ikke i 
Lermarken har foranlediget en større Opløselighed af Fosfor
syreforbindelserne, end hvor den er givet sammen med Kainit 
og Chilesalpeter (»Fuld Kunstgødning«), har dette derimod i ret 
fremtrædende Grad været Tilfældet i Sandrnarken, og Fosfor
syreforbindelserne i Sandrnarkens ensidigt superfosfatgødede 
Parceller synes da saaledes at være til Stede i mere let op
løselige Forbindelser end i de øvrige Parceller, et Resultat, 
der, som nedenfor meddelt, ogsaa bekræftes af Undersøgelserne 
af Kulsyreekstrakterne. Værdierne for den relative Opløselighed 
varierer mellem a3 (»Kainit«) og 44 (»)Superfosfat«) og ligger 
saaledes i alle Tilfælde betydeligt over den tidligere omtalte 
Grænseværdi for Fosforsyremangel. 

En lignende Beregning som ved Lermarkforsøgene af de 
ophobede Fosforsyreforbindelsers Citronsyreopløselighed lader 
sig -- paa Grund af den omtalte forholdsvis ringe Fosforsyre
ophobning - med nogenlunde Sikkerhed kun gennemføre ved 
den ensidigt superfosfatgødede Jord. Det viser sig her, at 
ikke mindre end 73 pCt. er gaaet i Opløsning, et Resultat, der, 
overensstemmende med den let opløselige Tilstand, hvori Fos
forsyreforbindelserne overhovedet forekommer i denne J ord, 
viser hen til, at Hovedparten af det ophobede Fosforsyreover
skud forefindes i let tilgængelige Forbindelser. 

Indholdet af citronsyreopløselig Kali er ogsaa for Sand
markens Vedkommende bestemt i Fællesprøver, sammensatte af 
lige store Portioner af de til de paagældende Pa,rcelgrupper 
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de enkelte Marker hørende Jordprøver (se Tabel 6). Noget 
Forhold mellem dette Indhold og Gødningsbehandlinger kan 
ikke paavises. 

Bestemmelse af Fosforsyre og Kali i Kulsyreeks
trak ten. Som allerede tidligere nævnt, er Kulsyreekstrakternes 
Fosforsyreindhold gennemgaa€mde betydeligt større fol' Sand
markens end for Lermarkens Vedkommende, og det er ogsaa 
i den Henseende betegnende, at der ved »Ugødet<! i Sand
marken er fundet et større Fosforsyreindhold, end der i noget 
Tilfælde er konstateret iLermarken. - Men i øvrigt varierer 
ogsaa i Sandrnarken Kulssyreekstraktens Fosforsyreindhold i 
betydelig Grad efter Gødningstilførselen. »Staldgødning « inde
holder ca. dobbelt saa meget og »Superfosfat« ca. 3 Gange 
saa meget som »Ugødet«. Tungest opløselige er Fosforsyrefor
bindelserne i de ensidigt kaligødede Parceller, hvor Kulsyre
ekstrakten kun har indeholdt ca. halvt saa stor en Fosforsyre
mængde som ved »Ugødet«. Den uheldige Indflydelse, som 
den ensidige Anvendelse af Kainit har udøvet paa Fosforsyre
forbindelsernes Opløselighed, gør sig tydeligt gældende i alle 
Skifter, mindst i G 3. En tilsvarende Formindskelse af Op
løseligheden kan derimod ikke paavises ved ensidig Anvendelse 
af Chilesalpeter. Forholdet mellem den af de forskellige 
Gødningsbehandlinger udøvede Indflydelse paa Kulsyreopløse
ligheden af Fosforsyreforbindelserne varierer ret meget fra 
Skifte til Skifte. I Mark G 3, hvor i øvrigt » Staldgødning« 
mærkeligt nok udviser det laveste Fosforsyreindhold i Kulsyre
ekstrakten, er Forskellighederne forholdsvis smaa. 

Kulsyreekstrakternes Kaliindhold svarer i alle Tilfælde, 
baade absolut og relativt set, ret nøje til det iLermarken 
fundne, og er altsaa med Undtagelse af den ensidigt kaligødede 
Jord temmeligt lavt. Lavest er dog Indholdet i de ikke-kali
gødede Jorder (» Ugødet«, »Chilesalpeter« og »Superfosfat«). I 
øvrigt varierer Opløseligheden og Forholdet mellem Gødnings
behandlingernes Indflydelse paa denne ret meget fra Skifte til 
Skifte. 

Indholdet af klorammoniumopløselig Kalk. Under
søgelsen giver i alle Skifter Udtryk for et mindre Kalkindhold 
i de ensidigt kainitgødede end i de øvrige Parceller; størst er 
denne Forskel i Markerne G 3 og G 4. For de andre Gød
ningsbehandlingers Vedkommende kan der ikke paavises nogen 
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sikker Indflydelse paa Kalkindholdet, om end Tallene anty
der, at »Staldgødning« og »Chilesalpeter« i nogen Grad har 
modvirket Kalkudvaskningen. Kainittens afkalkende Inlly
delse har ikke gjort sig gældende, naar den er anvendt sam
men med Superfosfat og Chilesalpeter. Forskellen i Kalkind
holdet. i »Ugødet« og »Kainit« svarer til ca. 1000 kg kulsur 
Kalk pr. ha. 

Jordprøver fra Grøngødningsforsøget paa Sand
marken ved Askov. Prøverne er udtagne i Marts 1919 -
31 Aar efter at Forsøget blev anlagt. Resultaterne af de ud
førte kemiske Undersøgelser er meddelte i Tabel 8. 

Hygroskopicitetsbestemmelsen. Det laveste Hygro
skopicitetstal (0.82) i denne overordentlig lette Sandjord finder 
man, som det ogsaa paa Forhaand maaUe ventes, i Parcel 2 
(Vikkehavre til Stald foder, ugødet). I Parcel 3, der ligeledes 
har baaret Vikkehavre, men er tilført Staldgødning (gennem
snitlig 10 000 Pd. pr. Td. Ld. og pr. Aar), er Hygroskopiciteten 
kendelig højere (0.99), og Staldgødningen synes saaledes i 
betydende Omfang at haye forøget Jordens Muldindhold. Ved 
Dyrkning af Lupiner til Nedpløjning er Hygroskopicitetstallenc 
lidt højere end ved de tilsvarende Parceller med VikkehaYre 
(sml. Parcellerne 2 og 3 med Parcellerne 9 og 6), men Lupin
grønmassens Indflydelse paa Jordens Hygroskopicitet synes 
dog at have været mindre end Staldgødningens. Inden for 
Lupinparcellerne er der lige saa stol' Forskel mellem Hygro
skopicitetstallene i de ugødede og de stald gødede Parceller 
som inden for Vikkehavreparcellerne. Jorden fra de sidst
nævnte har det største fundne Hygroskopicitetstal. Anvendelse 
af Kainit og Thomasfosfat til Lupinerne i Stedet for Stald
gødning har ogsaa, men i noget mindre Grad end denne, for
anlediget en Forøgelse af Jordens Hygroskopicitet. 

Kvælstofbestemmelsen. Kvælstofindholdet er i alle 
Tilfælde temmelig lavt. Ved et Uheld bortkom Prøve Nr. 3, 
inden Kvælstofbestemmelserne kunde paabegyndes, og en 
Sammenligning mellem Kvælstofindholdet i J orden ved »ugødet 
Vikkehavre« og »staldgødet Vikkehavre« kan derfor ikke drages 
ved d\sse Forsøg. Ved tidligere (1909) af R. K. Kristensen (30) ud
førte Undersøgelser var Forskellen i Kvælstofindholdet i de to 
nævnte Parceller betydelig, idet» Ugødet« indeholdt 0.046 pCt. 

17 
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Tabel 8. Kemisk Undersøgelse af Jordprøver fra 
Grøngødningsforsøget paa Askov Sandmark. 

Prøveudiagning 6. Marts 1919. 

Nr. 

./ 

Jordprøvens 
Mærke 

(Dyrkning 
og Gødnings~ 

tilførsel) 

2 Staldfoder 

Kalktrangs· 
undersøgelse 

Opløselig i Opløst i 
20 pCt. Salt- kulsyre

syre efter mættet 
1 Times Vand, 
Kogning 400 g 

d under Til- JOI'd til 

P- 11 ___ " ... =-_M--:-:::::::;-II_b_a-"g'-e_sv,a_l_in_g"-II __ 2_I_V-.----a~ 
~ _w ..... 
.: "Olle o~ eU O' o o-
o ~ >. ~ §.g » O-t «l ~_~-
~ 'a on a::::-;:: ~~ C. ~~ ~~ 
Ed "'"1:) ~...:-:::.so .~ .... p,.._ P-

o?; 
::::I Q) -at"" IZI ~ -+'" V'J'o.O-'bC 

.... I Iii a j e~ ti;~ ~~ ti; a ~ a 

I 
I 

Vikkehavre til 

U gødet ....... .0.82 0.047 I± . sv. sur 
Ingen I (5.61) _ 0.065 0.029 0.70 I 2.8 

-.1------11---
I Vikkehavre til 

3 I Staldfoder 
Staldgødning .. 0.99 4) 

--

Lupiner til 
9 Nedpl.l) 

Ugødet ...... . 0.88 0.058 

--I Lupiner til 
6 I Nedpl. 2) 

Staldgødning .. 

--

1.05 0.056 

4) 

do. 

do. 

sv. sur 0.069 O.OSS 1.60 3.9 
,-----

I 

sur 0.074 0.037 11.28 5.0 (5.05) 
- ----

I 
I 

I SUl' 

(5.33) 0.070 

0.OS6 1.34 

4) 
--

0.020 .1.78 

0.037 1.55 

16.5 

4) 

17.8 

16.1 
-- --._. ------

lo~~ -=-~ ,~----------

Lupiner til 
Nedpl. 1

) 

8 Kainit + } 
II· Thomasfosfat, 

smaa Mængder 
1.00 0.060 do. sur 

(4.88) O •• " o.~ I 1.28 2.2 0.024 1.61 15.6 

Lupiner til 
Nedpl. 2) 

--

I 

---

I I 

---I --

, 
I 

7 Kainit + } 
Thomasfosfat, O.W 

0.
048

1 

do. (5.78) 
ISv. sur 1000. 0.033 

1

2
.
22 6.6 0.040 

11.39 
16.8 

1 store Mængder 

l) Lupiner hvert andet Aar (2 Gange i Sædskiftet) . 
• ) do. do. fjerde do. (1 Gang i do. 
3) Bestemt elektrometrisk i Juni 1926, i de opbevarede Jordprøver. 
4) Jordprøven ved et Uheld gaaet tabt, inden denne Analyserings Paa· 

begyndelse. 
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og »Staldgødet« 0.059; Staldgødningstilførselen har altsaa allerede 
paa dette Tidspunkt forøget Kvælstofindholdet med over en 
Fjerdedel. 

Inden for Forsøgets Lupinafdeling kan der ikke paavises 
nogen Forskel i den ugødede og den staJdgødede Jords Kvæl~ 
stofindhoJd, i hvilken Forbindelse det imidlertid maa erindres, 
at de ugødede Parceller har haft to nedpløjede Lupinafgrøder 
i Omdriften, medens de staldgødede kun har haft een. En 
ekstra Lupinafgrøde i den benyttede 4-Marks Drift synes 
saaledes at have haft samme Indflydelse paa Kvælstofophob
ningen i J orden som Anvendelse af 40000 kg Staldgødning. I 
Nr. 2 (Vikkehavre til Staldfoder, ugødet) er Kvælstofindholdet 
meget betydeligt lavere end i de ugødede Lupinparceller (Nr. 9). 
I Nr. 9 (Lupiner, ugødet) og 8 (Lupiner, gødet med den lille 
Mængde Fosforsyre- og Kaligødning), hvor der i begge Til
fælde er to nedpløjede Lupinafgrøder i Sædskiftet, er Kvæl
stofindholdet omtrent lige stort, et Forhold, der i Betragtning 
af, at Udslaget for Gødningstilførselen til Lupin har været ret 
ringe (se Side 210) ogsaa paa Forhaand maaUe ventes. I Nr. 7, 
hvor der kun har været Lupin een Gang i Omdriften og er 
anvendt den store Mængde Fosforsyre- og Kaligødning, er 
Kvælstofindholdet ikke højere end i »Vikkehavre til Staldfoder, 
ugødet«. 

Humusbestemmelsen. Det laveste Humusindhold træffes 
i de med Vikkehavre besaaede, ugødede Parceller, og Lupin
dyrkningen synes saaledes i nogen Grad at have bidraget til 
at forøge Jordens Humusindhold. Nogen Indflydelse paa 
Humusindholdet af Gødningstilførselen til Lupin kan ikke 
paavises. Det største Humusindhold forefindes i de to Parcel
grupper (8 og 9), hvor Lupinen er dyrket hyppigst (hvert andet 
Aar). Den stedfundne Forøgelse af dette Indhold, der svarer 
til henholdsvis ca. 7000 og ca. 11000 kg pr. ha i 20 cm Dybde, 
maa her antages at have medført en ikke uvæsentlig For
bedring a f den paagældende meget lette Sandjords fysiske 
Beskaffenhed. Humusens Kvælstofindhold er i Jorden fra dette 
Forsøg overalt forholdsvis lavt, lavest er det i »Lupiner til 
Nedpløjning, ugødet«, hvor Forholdet mellem Kvælstof og 
Kulstof er som 1: 17.8. 

K alk trangsu nd ersøge l se n. Alle Jordprøverne er ud
præget surt reagerende, og Indholdet af klorammoniumopløselig 
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Kalk er i" alle Tilfælde meget ringe. Anvendelsen af den store 
Mængde Thomasfosfat og Kainit (Parcel 7) synes i kendelig 
Grad at have formindsket Jordens Surhed (sm!. Parcel 9). Af 
betydelig Interesse er det at lægge Mærke til, at de laveste 
Reaktionstal og de laveste Tal for Kalkindhold forefindes i 
J ordprøverne fra de to Parcelgrupper (8 og 9), der har baaret 
Lupiner hvert andet Aar, og Anvendelse af Lupin som Grøn
gødning synes saaledes at medføre en surere Reaktion og et 
forøget Kalksvind i Jorden. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i saltsyreopløse
lige Forbindelser. Det laveste Fosforsyreindhold, 0.065 pCt., 
er fundet i Parcel 2 (Vikkehavre, ugødet) og det højeste (0.079) 
i Parcel 7 (Lupiner, tilførte den store Mængde KaIi- og Fosfor
syregødning) ; i de øvrige Parceller er Indholdet ca. 0.07 pCt. 
Kaliindholdet er i alle Tilfælde lavt og omtrent ens i alle 
Parcelgrupper. Med Henblik paa det store Aaremaal, For
søgene omfatter, vilde der være Grund til at vente sig en 
betydelig Indflydelse af den stedfundne Dyrkning og Gødnings
tilførsel paa Jordbundens Indhold af Fosforsyre og Kali, og 
naar en saadan heller ikke i dette Forsøg paa Sandmarken 
ved Askov har kunnet paavises, er Aarsagen muligvis den, at 
Afgrøderne i de ikke" gødede Parceller i væsentlig Grad har 
optaget deres Forsyning af disse Stoffer fra Undergrunden, for 
hvilket vel navnlig Lupinerne har gode Betingelser. Ved de 
af R. K. Kristensen i 1909 (L c.) udførte Undersøgelser var de 
fundne Procenttal væsentlig lavere (ca. 0.055), hvad der i Hoved
sagen skyldes, at der ved denne Undersøgelse er anvendt en 
anden Ekstraktionsmetode. 

Bestemmelse af Fosforsyre og Kali i K ulsyreeks
h'akterne. Indholdet af Fosforsyre i Kulsyreekstrakterne er, 
i Betragtning af Jordernes udpræget sure Reaktion, ret betydeligt. 
I Vikkehavreparcellerne er Fosforsyreindholdet 21/2 Gange saa 
højt i de stald gødede som i de ugødede Parceller. I de ugødede 
Lupinparceller er Indholdet af dette Stof betydeligt højere end i 
de ugødede VikkehavreparceJler, men dog ogsaa her væsentligt 
lavere end i de staldgødede Lupinparceller. Anvendelse af den lille 
Mængde Kainit og Thomasfosfat har ikke medført en større 
Opløselighed af Jordfosforsyren end i »Ugødet«, hvorimod 
Anvendelse af den store Mængde Kali- og Fosforsyregødning i 
ret betydelig Grad har forøget Kulsyreekstraktens Fosforsyre-



Tabel 9. Kemisk Undersøgelse af Jordprøver fra Gødningsfor.søget med Lucerne paa 
Askov Sandmark. 

Jordprøvens Mærke 
(Gød ningstilførsel 
Pd. pr. Td. Ld.) 

Ugødet ................ . 
400 Kainit ............. . 
800 Kainit ............. . 
300 Thomasfosfat ....... . 
300 Thomasf. + 400 Kainit. 
300 Thomasf. + 800 Kainit . 

, 
I 
I 

Humus 

---

~~ ..... ~z U 
c.. æ 

;.-'-

e ~2 
....: ..... 

- o ..... "'''"' o S.!!l ...., 
en .::; 

æ ..... -=~ .... ;. U 0'01; ::.: c.. ~ o 

0.086 2.15 14.5 
0.091 2.23 14.2 
0.098 2.29 13.5 
0.080 2.11 15.5 
0.090 2.10 13.5 
0.093 2.20 13.7 

Prøvezzdtagning September 1924. 

I Opløsel!g i I E ....; 1 il ,Citron-I Opløselig i kulsyremættet Vand, 
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Mg. sv. 
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Ingeu 
Mg. sv. 

do. 
do. l 

, 'II 'I l! II l r I I I I 7.0 i 2 0.076
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0.102 i'0.1I7 i 0.026 34.2 ,1.331°.82:2.15 3.813.5 7.3 ' 68.0 49.8 118 
6.9 I 4 0.062 0.079 10.13~ 0.019 30.7 111.02Io.U:U6 4.214.11 8.3 87.8 52.0 140 
7.0 4 0.065 0.076 i 0.13311°.019 2~.2' !1.09Io.30' 1.39; 8.614.5113.1 8~.5 31.0 115 
7.2 2 0.092 0.075, 0.142

,1 
Oou 0.021 41.8 28.0

1

4.98
1

3.188.16

1

' 4.3 3.4, 7.7 106.s 62.0 169 
7.2 4 0.082 0.108 I 0.163 ,,0.036 44.61.861.~ 3.29 5.95.0110.9 162.492.4 255 
6.9 2 10.080 0.090 10.135110.0311°.024 38.8 26.711.3410.982.32110.14.814.9 122A 76.41 199 
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indhold. Undersøgelsen af Kulsyreekstrakternes Kaliindhold, 
der gennemgaaende er lavt, har givet ret uregelmæssige Resul
tater. Inden for Vikkehavre parcellerne synes Staldgødningen dog 
i nogen Grad at have forøget Kaliindholdet, men for Lupin
parcellernes Vedkommende finder vi et større Indhold i de 
ugødede end i de staldgødede og - navnlig - i de med 
den lille Mængde Kali- og Fosforsyregødning forsynede Par
celler. Det største Kaliindhold forefindes i Ekstrakten af den 
med den store Mængde Kali- og Fosforsyregødning forsy
nede Jord. 

Jordprøver fra Lucerneforsøget paa Sandmarken 
ved Askov. Prøverne er udtagne i September 1924, 28 Aar 
efter Forsøgets Anlæg. Resultaterne af de kemiske Under
søgelser fremgaar af Tabel 9, Side 249. 

Kvælstofbestemmelsen. Det største Kvælstofindhold 
træffes i Jorden fra de med den store Mængde Kainit ensidigt 
gødede Parceller, og den mindste Mængde i Jorden fra de 
Parceller, der er ensidigt gødede med Thomasfosfat. 

Det maa i denne Forbindelse erindres, at det af de to 
an vendte Gødninger kun er Kainit, der har været virksom ved 
Forøgelsen af Planteudbyttet, men at Trangen til Kali til 
Gengæld har været saa stærk, at Lucerne helt har svigtet i 
de ikke kainitgødede Parceller, af hvilken Grund der i disse 
kun er efterladt en forholdsvis ringe Mængde af Afgrøderester. 

H u m u sbes temmeisen. Forskellen mellem de forskelligt 
gødede Jorders Humusindhold er kun ringe, om end Tallene 
indeholder en Antydning af, at Jorden fra de med Kaligødning 
forsynede Parceller, der, som netop nævnt, er de eneste, paa 
hvilken Lucernen er kommet til Udvikling, har et lidt højere 
Humusindhold, end Jorden fra de ikke kaligødede Parceller. 
Nogen betydende Humusophobning har Lucernens Rodrester 
imidlertid ikke foranlediget. Tydeligere Udtryk giver Gød
ningsbehandlingen sig i de Tal, der udtrykker Forholdet mellem 
Kvælstof og Kulstof i Humusen, og som viser, at denne i de 
kaligødede Parceller er kendeligt kvælstofrigere end i de ikke 
kaligødede. 

Ka lk tra ng su nde rsøgelsen. Tydelige Forskelligheder 
m. H. t. Gødningstilførselens Indflydelse paa Jordens Reaktions
tilstand kan ikke paavises og kunde, med Henblik paa den 
jævnlige Kalktilførsel, der har fundet Sted, heller ikke ventes. 
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Jorden er tilnærmelsesvis neutralt reagerende og giver i alle 
Tilfælde Azotobactervegetation. Indholdet af »klorammonium
opløselig Kalk« er ret lavt, og nogen tydelig Indflydelse af 
Gødningstilførselen paa dette Indhold kan ikke med Sikkerhed 
paavises. 

Til nærmere Undersøgelse af Gødningstilførselens Indflydelse paa 
Jordens Reaktionstilstandog Kalkindhold blev der i Marts 1925 ud
taget Jordprøver fra de ikke kalkede Halvdele af Parcellerne. - Af 
Resultaterne af denne Undersøgelse, der fremgaar af Tabel 10, kan 
der ikke, hvad der maaske delvis er betinget af Forskelligheder i 
Jordens oprindelige Reaktionstilstand, udledes sikre Oplysninger om 
Gødningstilførselens Indflydelse paa Jordreaktionen. Alle de prøvede 
Gødningstilførsler synes at have paavirket den tilnærmelsesvis neutralt 
reagerende Jords Reaktion i sur Retning. Hvor Thomasfosfat har 
været anvendt alene, er Forskellen dog forholdsvis ringe og vel til-

Ta bel 10. Seste m melse af Reak tionstils tanden i uk al kede 
Parceller fra Lucerneforsøget i Askov. 

Prøpeudtagning i Marts 1925. 

I Udveks-
lings- Kloram-

Stød pudebestemmelse aciditet monium 

i 
(lO g .Jord til 100 cm" Vædske) (Klor- opløselig 

kalium- Kalk 
Jordprøvens 

I 
ekstrakt) 
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I 
-----

(Gøduings- ::t::";; 8 ...; 
I PH ved Tilsæt- PH ved Tilsæt- '0.1:'" 

tilførsel, o'E .:l 
., 

o~ 

Pd. pr. Td. Ld.) Ining af cm" '/tO n ning af cm" '/ton ~ o ..... ..... ;t: 
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Z .... ...: Cl ";J;l 
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"'Cl O o+' "":::0 -..-: 
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1

6
1

4
1 

11 I O I 1
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1
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1
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CO ::.:: E U .... 
~8 ..; 

. ~ +' .... 
2 1 2 :: '" 1>1)'" U 

" Q, Q,~ 12~ Q, 

3.4314.40 5.3416.69 7.4017.70 
l 

10.42 6.21{ 
14.8 

Ugødet ....... 2.59 2.77 7.94 8.0\18.24 
13.6 O.H . 

400 Kainit .... 2.27 2.85 3.03 3.88 4.68 6.24 7.04 7.4\ 7.82 8.00 8.14 0.58 5.28{ 
12.0 

0.12 
11.2 

800 Kainit .... 2.30 2.70 3.\5 4.00 4.85 6.\6 7.02 7.42 7.86 7.95 8.\ 0.68 5.16{ 
10.6 0.11 
11.2 

300 Thomasf .. 2.35 2.77 3.3! 4.3\ 5.37 6.48 7.37 7.61 7.90 8.05 8.28 0.50 5.75{ 
14.6 O.H 
13.7 

300 Thomasf. } 2.46 2.82 3.39 4.30 5.00 5.98 7.38 7.73 7.99 8.14 8.38 0.33 5.34{ 
11.7 0.\2 + 400 Rainit 

6.2917.2417.64 

11.7 

300 Thomasf. } 
1
2

•
37 2.8413.15 4.3914.82 8.01 8.2418.s/ 0.60 5.11{ 

9.7 0.\0 + 800 Kainit 9.6 

') Ingen Omregning til absolut Aciditet ved Hjælp af en Faktor. 
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fældig, idet man her paa Forhaand maaUe vente den modsatte Virk
ning. Reaktionstalbestemmelserne i Klorkaliumekstrakten gaar i 
samme Retning som Reaktionstalbestemmelsen i den vandige Op
slemning. 

Stødpudevirkningen over for Syre er i alle Tilfælde ringe j størst 
er den hos .300 Thomasfosfat< og »Ugødet<. Over for Baser har 
de to ensidigt kainitgødede Jorder en tydeligt større Stødpudevirkning 
end de to baade med Kainit og Superfosfat gødede Jorder - der 
kræves en større Kalkmængde til Neutralisation. - Indholdet af klor
ammoniumopløselig Kalk er tydeligt lavere i de Parceller, der har 

, faaet Kainit, end i de ikke kainitgødede Parceller, hvor Kalkudvask
ningen saaledes maa antages at have været mindre. Forskellen svarer 
til mellem ca. 1000 og 2000 kg kulsur Kalk pr. ha; mærkeligt nok er 
Indholdet af .klorammoniumopløselig Kalk. gennemgaaende omtrent 
lige saa stort som i de kalkede Parceller. Udvekslingsaciditeten ') er, ' 
som det kunde ventes efter Jordens tilnærmelsesvis neutrale Reaktion, 
i alle Tilfælde meget ringe, men den er dog noget større i de kainitgødede 
end i de ikke kainitgødede Jorder. Kalk har hidtil ikke i Forsøget 
vist nogen iøjnefaldende Indflydelse paa Lucerneafgrødernes Udvikling. 

Indhold et a f Fosforsyre og Kali i saltsyreopløse
lige F orbindelser. Det laveste Fosforsyreindhold findes. 
som det kunde ventes, i de ensidigt med Kainit gødede Par
celler, hvor der er foregaaet en kendelig Fosforsyreudpining i 
det øverste Jordlag. Forskellen mellem disse og de ugødede 
Parceller, der udgør ca. 175 kg P Z0 5 eller ca. 6 kg P 2 0 5 pr. 
Aar pr. ha, vil imidlertid langt fra kunne svare til den meget 
store Forskel m. H. t. fjærnet Afgrøde, der her har været Tale 
om, og Lucernen maa saaledes have dækket en meget væsent
lig Part af sit Fosforsyreforbrug fra de dybere liggende Jordlag. 
[ de med Thomasfosfat gødede Parceller er Fosforsyreindholdet 
betydelig større end i de ikke fosforsyregødede Parceller; særlig 
stort er Indholdet i de ensidigt med Thomasfosfat forsynede 
Parceller, hvor der da ogsaa ligesom i de ugøded; Parceller 
kun er fremkommet og bortført meget smaa Afgrødemængder. 
Forskellen mellem Fosforsyreindhold i den ugødede og ensidigt 
thomasfosfatgødede Jord udgør 0.016 pCt., svarende til ca. 400 kg 
P 2 ° 5 pr. ha, lwad der under Forudsætning af, at Fosfatet har 
indeholdt ca. 15 pCt. Fosforsyre, kun svarer til en Ophobning 
af l/S af den med Fosfatet tilførte Fosforsyre eller i alt ca. 
13 kg P 2 ° 5 pr. Aar og ha. Der skulde saaledes paa de paa-

') Om denne Bestemmelse se f. Eks. Harald R. Clzristensen (12). 
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gældende Parceller være forbrugt ca. 27 kg P 2 O 5 aarlig, hvad 
der i Betragtning af den omtrent totale Misvækst, der her har 
været, næppe kan være Tilfældet. Undersøgelsen tyder saa
ledes hen paa, at en Del af den tilførte Fosforsyre er udvasket 
paa denne meget lette Jord. Som tidligere omtalt, tydede jo 
ogsaa Undersøgelserne i Forbindelse med Staldgødnings- og 
Kunstgødningsforsøgene hen paa, at der paa Sandrnarken ved 
Askov er Betingelser for en Fosforsyreudvaskning. 

Undersøgelser over Kaliindholdet viser, at dette er betyde
ligt lavere i de ensidigt med Kainit gødede Parceller end i de 
Parceller, der har faaet baade Kainit og Thomasfosfat, et For
hold, der, i Betragtning af, at Lucerneafgrøderne omtrent har 
været af samme Størrelse for disse Parcelgruppers Vedkom
mende, maa siges at være ret mærkeligt. Anvendelsen af den 
store Kainitmængde (800 Pd.) har ikke gjort Jorden kalirigere 
end den lille Mængde, det omvendte ~r endog snarest Tilfæl
det, og selv den største anvendte Mængde har ikke været i 
Stand til Vedligeholdelse af Jordens Kalibeholdning, der her, 
som det fremgaar af Tabellen, jo endog er mindre end i de 
ugødede Parceller. 

Under alle Omstæn"digheder har Anvendelse af Kaligødning 
ikke medført nogen Ophobning af Kali i Jorden, og den paa
gældende lette Sandjord synes. saaledes slet ikke at være i 
Besiddelse af Evne til at holde paa det tilførte Kali. 

I ndho l d et a f F osforsyre og K ali i citro n syreo pI øse
lige Forbindelser. Fosforsyreindholdet er meget betydeligt 
lavere i de ensidigt kainitgødede Parceller end i de øvrige 
Parceller og særligt da de i de med Thomasfosfat forsynede 
Parceller. Størst er dette Indhold i Jorden fra de ensidigt 
med Thomasfosfat gødede Parceller, hvor det er omtrent tre 
Gange saa stort som i de fra de ensidigt kainitgødede Parceller 
hidrørende Jordprøver. Den »relative Opløselighed«, der i alle 
Tilfælde er ret betydelig, varierer mellem ca. 29 (Kainit alene) 
og 45 (Thomasfosfat alene). I sidstnævnte Tilfælde er det 
saaledes en meget betydelig Mængde af J ordens Fosforsyre
forbindelser, der forefindes i en forholdsvis let opløselig Til
stand, og hele den som Følge af denne Gødningsanvendelse 
ophobede Fosforsyre synes at forekomme i citronsyreopløselige 
Forbindelser. Den relative Opløselighed overstiger i øvrigt 
ved alle Jordprøverne den gentagne Gange omtalte Grænseværdi 
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for Fosforsyretrang, der, som nævnt Side 211, heller ikke endnu 
har gjort sig gældende i dette Forsøg. Kaliindholdet er kun 
bestemt i den ensidigt thomasfosfatgødede og i den med Thomas
fosfat + den store Mængde Kaligødning forsynede Jord. For
skellen er baade med Hensyn til det absolute Indhold og den 
»relative« Opløselighed uvæsentlig. 

Bestemmelse af Fosforsyre, Kali og Kalk i Kul
syreekstrakterne. Der er ved denne Serie Jordprøver fore
taget en dobbelt Ekstraktion af Jordportionerne. 

Lavest er Fosforsyreindholdet i Ekstrakterne af alle 
de ikke fosforsyregødede J arder, og ganske særlig lavt er det 
for de ensidigt kainitgødede Jorders Vedkommende. Den 
relativt stærke Fosforsyreudpining, der har fundet Sted i disse 
sidste, træder særlig tydeligt frem ved Ekstrakt Nr. 2, der kun 
indeholder fra en Tredjedel til Halvdelen af den i samme 
Ekstrakt ved »Ugødet« forekommende Fosforsyremængde. 
Langt det største Fosforsyreindhold fremkommer ved Ekstrak
tionen af den ensidigt thomasfosfatgødede Jord, og den Om
stændighed, at der her ogsaa ved andtm Ekstraktion er fundet 
et særdeles stort Fosforsyreindhold (ca. 10 Gange saa meget 
som ved ensidigt kainitgødet Jord), viser, i god Overensstem
melse med Resultaterne af Undersøgelsen af »Citronsyreopløse
ligheden«, hen til, at en betydelig Mængde af de i denne Jord 
ophobede Fosforsyreforbindelser forekommer i en særdeles let 
opløselig Tilstand. 

Indholdet af Kali i Kulsyreekstrakt Nr. 1 er med Und
tagelse af de med den store Kainitmængde gødede Jorder 
særdeles lavt og meget lidt varierende. Kulsyreekstrakterne af 
de med den store Kainitmængde forsynede Jorder indeholder 
ca. dobbelt saa meget Kali som de øvrige Jorder. Dette gælder 
dog kun Ekstrakt Nr. 1; i Ekstrakt Nr. 2 er Indholdet omtrent 
lige stort for alle Jorders Vedkommende, og der er saaledes 
ikke (saaledes som det var Tilfældet m. H. t. Fosforsyre for 
Thomasfosfatets Vedkommende) Tale om, at Kainitanvendelsen 
har foranlediget nogen betydende Ophobning af let opløselige 
Kaliforbindelser, og, som foran nævnt, bar Tilførselen af den 
nævnte Kaligødning jo overhovedet ikke medført nogen Op
hobning af Kali. En kortvarig Dyrkning uden Kalitilførsel 
vil da sandsynligvis medføre, at Afgrøderne meget snart kom-
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mel' til at lide lige saa meget af Kalimangel som de slet ikke 
kaligødede Jorder. 

Kulsyreekstrakternes Indhold af Kalk er i ret væsentlig 
Grad paavirket af Gødningsbehandlingen, idet det viser sig, at 
Ekstrakterne af de Jorder, der er tilførte Thomasfosfat, er 
mere kalkholdige end de, der ikke er tilførte dette Gødnings
stof. Særlig fremtrædende er denne Forskel, naar der foruden 
Thomasfosfat ogsaa er tilført Kainit. 

B. De mikrobiologiske Jordbundsundersøgelser i Tilknytning 
til Askovforsøgene. 

l. Undersøgelser over Azotobacters Forekomst 
er gennemførte paa ganske samme Maade som Azotobacter
prøven, kun naturligvis med den Forskel,· at der ikke er 
foretaget nogen Podning med Azotobacterraakultur (se n. 
Harald R. Christensen (lB14». Der er anvendt baade en kalkfri 
og en kalkholdig Mannitopløsning. Denne Undersøgelse er 
gennemført ved alle Jordprøver fra Forsøgene med Staldgød
ning og Kunstgødning. Azotobacter forekommer i de fleste 
af Jorderne, men da Resultaterne i øvrigt er ret uregelmæs
sige, og der ikke af disse Undersøgelser kan drages sikre 
Slutninger vedrørende de forskellige prøvede Gødningsbehand
lingers Indflydelse paa denne Bakteries Forekomst, vil der 
ikke være nogen Grund til at offentliggøre det foreliggende, 
omfattende Observationsmateriale. 

2. Undersøgelser over Jordens kvælstofbindende Evne. 

Til disse Undersøgelser, der er udførte i forskellige Serier, 
er anvendt Jordprøver fra Skifterne B 3 og B 4 i Askov Lermark. 

Ved de første af disse Undersøgelser anvendtes kun Jord
prøver fra en ugødet og fra en ensidigt med Superfosfat gødet 
Parcel i Lermarken, B 3, idet det var særlig vigtigt at faa 
belyst Spørgsmaalet om, hvorvidt den sidstnævnte Parcels 
større Planteproduktionsevne del vis kan forklares ved, at den 
superfosfatgødede Jord er i Besiddelse af en større Evne til 
at binde Atmosfærens frie Kvælstof end den ugødede Jord. 

Prøveudtagningen fandt Sted omkring 1. Oktober 1914. . 
Jorden anvendtes i lufttørret og sigtet Tilstand, og straks efter 
Indtørringen overførtes den i flade Skaale (Petriskaale), 100 g 



256 

i hver, og til hver Skaal sattes 18 cms Vand, svarende til ca. 
75 pCt. af den fulde Vandkapacitet (vedrørende Bestemmelsen 
af denne se nærmere (11». Her som ved de senere Under
søgelser henstod Skaalene under hele Forsøgsperioden i en 
Termostat ved en Temperatur af 25 o C. 

Vedrørende Enkeltheder i Planen for Undersøgelserne, der 
omfattede saavel »upodede« som »podede« Kulturer, henvises 
til Tabel 11. - Mannittilsætningen foregik i to Hold. Den 
første Tilsætning (1 g). fandt Sted umiddelbart efter Jordens 
Overførelse i Skaalene, og Mannitten blandedes sammen med 
Jorden inden Befugtningen. Efter 15 Dages Henstand til
førtes ved Hjælp af eu Pipette 5 cms af en 20 pCt.s Mannit
opløsning, og efter Forløbet af endnu 15 Dage afbrødes For
søget. Fordampningen foregik ret langsomt i. Petriskaalene, 
og kun et Par Gange forsynedes Jorden med nogle faa Kubik
centimeter destilleret Vand. 

Tabel 11. Kvælstofbinding i forskelligt gødet Jord 
fra Askov Lermark (B 3). 

Jordens 
Behandling 

Ugødet 

Serie 1. 

Kvælstofindhold 
ved Forsøgets 

Indledning 

I: 

5.06 7.084 

±0.048 

Bak-
Z terie-g tiI-

..:<: førsel 

~ II' ~~ l' "Oll o 
8:::-

I 

Upodet 

141.7 

± 0.80!! Podet 

Prøveudtagning 1914. 

Kvælstofindhold ved 
Forsøgets Afslutning. 
Mannitblandet Jord 

"t:i ... 
o 
~ 

;] 
E: 
0..:<: 
-r:r; 
"Oll •• 

1 01.12 
lOUs 

Ol ... 
~) ~ 
= IS'; 
~a ~ 

" '" 

5.05 

101.27 ± 0.02 

I 
mg. Kvælstof 

7.073 143.1 1.4 

± 0.55 ± 1.0 

I 101.1S I 

~_II-:~---:--I ------:----1--111--99----'-.59 -----'----'-I ~!II--

Upodet 99.50 
Superfosfat 5.08 7.112 142.2 5.31 7.451 148.4 1 6.2 

±. 0.048 ± 1.35 Podet 99.89 ±0.025 ! ± 0.70 I± 1.1 

======~cc==~=="====="'===="=9=9c·4c2~,I~cc,=_=='==. c~=c-'-~=~. "== 

') Middeltal af 6 Enkeltbestemmelser. 
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Under denne Vandtilførsel iagttoges en betydelig Forskel i Jor
dens Struktur, idet Jorden fra den ugødede Parcel kun ret langsomt 
optog Vandet, medens den superfosfatgødede Jord optog dette sær
deles hurtigt. Aarsagen til denne Forskel er sandsynligvis den meget 
forskellige Hurtighed, hvormed Mannitten i Henhold til senere fore
tagne Undersøgelser omsættes i de to Jorder. 

Ved Kvælstofanalyseringen anvendtes først 10 g' lufttør J ord til 
hver Analyse. Jorden førtes over i de almindelige, langhalsede For
brændingskolber og kogtes med 20 cm' koncentreret Svovlsyre. Efter 
1 Times Kogning tilsattes 10 g Kaliumsulfat og lidt Kobberilte. Op
varmningen afbrødes ca. '/. Time efter, at Vædsken var bleven grøn. 
Der udførtes 5 il 6 Fællesbestemmelser. Overensstemmelsen mellem 
Fællesbestemmelserne blev imidlertid ikke saa god, som det med det 
her tilstræbte Formaal maatte anses for nødvendigt, og Aarsagen hertil 
synes i Henhold til en senere foretagen, speciel Undersøgelse ') at være 
en ufuldstændig Forbrænding. Ved at udstrække Kogningen til 3 
Timer efter, at Vædsken var bleven klar, opnaaedes betydelig bedre 
Overensstemmelse, og Undersøgelsen gentoges derfor med Anvendelse 
af denne Fremgangsmaade. Da Jordmængden i de enkelte Portioner 
paa dette Tidspunkt kun var ret ringe, kunde der ved denne ny 
Serie Undersøgelser kun anvendes 5 g Jord til hver Bestemmelse og 
udføres 3 Fællesanalyser, og Resultaterne fremtræder derfor med 
noget mindre Sikkerhed end ønskelig. 

Som det fremgaar af Tabel 11, har den med Superfosfat 
gødede Jord vist sig i Besiddelse af en tydelig større 
k vælstofbi ndende Evn e end den ugødede Jord. Nogen 
tydelig Virkning af »Podningen« (Tilførsel af Azotobacter
raakultur) træder ikke frem ved denne Undersøgelse, og det 
kan derfor - med Henblik paa den sikrest mulige Udredning 
af Forskellen i Kvælstofbinding i de to Jorder - anses for 

') F. Eks. skal anføres Resultaterne af følgende Undersøgelser med 
J ord fra en ugødet Parcel paa Askov Lermark : 

Der blev i alle Tilfælde som afsluttende Behandling kogt kraftigt i 1(1 

Minutter, men forud for denne Kogning er Kolberne - efter' Fremkomsten 
af den klarede, grønne Farve - opvarmet forskellig lang Tid ved lavt Blus, 
omtrent til Kogepunktet. Resultatet var: 

Opvarmningstid 
O Time 1 Time 

Forbrugt cm" '/10 n Syre pr. 10 g Jord ... { al 9.85 10.00 
b) 9.89 10.30 

3 Timer 
10.50 
10.40 

I øvrigt skal der angaaende hele dette analysetekniske Spørgsmaal hen
vises til de i den nyeste Tid af A. C. Andersen: Undersøgelser over den danske 
Komælks gennemsnitlige Sammensætning. 113. Beretning fra Forsøgslabora
toriet, 1923, foretagne Under'søgelser over Kvælstofbestemmelser i Mælk. 
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berettiget at betragte alle de for hver især af disse to Serier 
foreliggende Kvælstofanalyser under eet, d. v. s. som Fælles
analyser; da det desuden viser sig, at der ikke er nogen paa
viselig Forskel i de to Jorders Kvælstofindhold ved Forsøgets 
Paabegyndelse, maa det ligeledes anses for berettiget at betragte 
alle de paagældende Analyser som Fællesanalyser. Beregningen 
kommer herved i alle Tilfælde til at støtte sig til 12 Fælles
analyser. 

I den ugødede J ord svarer K vælstofforøgelsen til ca. 11/2 
mg og i den superfosfatgødede til ca. 6 mg. I sidstnævnte 
Tilfælde er der saaledes bundet ca. 3 mg Kvælstof pr. g Mannit, 
hvad der maa betegnes som en ret ringe Mængde~ idet der, som 
det fremgaar af Undersøgelser afforskeIlige udenlandske Forskere, 
under tilsvarende Forhold kan bindes indtil 12-14 mg pr. g 
Mannit eller Druesukker. En senere foretagen Undersøgelse i 
Forbindelse med Gødningsforsøgene i Rothamsted (se Side 336) 
viser ligeledes større Værdier for den pr. 1 g Mannit opnaaede 
Kvælstofbinding. 

Med det Formaal at undersøge, om den her paaviste For
skel mellem Kvælstofbindingen ogsaa har givet sig Udtryk i 
en forskellig stærk Omsætning af den tilsatte Mannit, fore
toges den i Tabel 12 refererede Undersøgelse over de to Jorders 
Indhold af »Organisk Stof« ved Forsøgets Afslutning, hvilken 
Undersøgelse blev Indledningen til de særdeles omfattende 
Undersøgelser, Forfatteren (11) senere har foretaget vedrørende 
Jordens mannitomsættende Evne og Betingelserne for denne. 
Den anvendte Fremgangsmaade, der nærmere er omtalt Side 204, 
er den oprindelig angivne; den modificerede Fremgangsmaade 
har først kunnet tages i Arbejde efter 1922. 

Som det vil ses, forefindes der i den ug ødede, mannit
blandede Jord endnu en betydelig Mængde af uomsatte organiske 
Stoffer, medens den tilsvarende superfosfatgødede Jord viser 
praktisk taget samme Indhold af disse Stoffer, som Jorden 
uden Mannittilsætning, og det er saaledes forklarligt, at der har 
fundet en mere omfattende Kvælstofbinding Sted i den sidst
nævnte end i den førstnævnte Jord. De større Vægtmængder 
Jord, der efter Forsøgets Afslutning findes i de Skaale, der 
indeholder ugødet end i de der indeholder superfosfatgødd 
Jord, skyldes utvivlsomt ogsaa det nævnte Forhold. 

I Begyndelsen af Oktober 1915 blev der med Anvendelse 
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Tabel 12. Indholdet af ,Organisk Stof. i de til 
Kvælstofbindingsforsøget (Serie 1) anvendte Jordportioner 

fra Mark 83, Askov Lermark. 
(Bestemmelser af >Organisk Stof« foretaget efter den gamle Metode). 

Uden Mannit- Med Mannittilsætning 
~tiIsætning ... 

Jordprøven Forbrugt cm 3 Forbrugt cms '/50 n Kalium-
'/60 n Kalium· permanganatopløsning pr. 0.3 g .Jord 

permanganatopl. 

I I pr. 0.3 g Jord Skaal a Skaal b Middel 
... ... 

i I I 

Ugødet .......... 

I 

0.75 

I 
2005 19.90 

I 

19.98 
Superfosfat ...... 0.70 0.90 0.90 0.90 

. 

af ny udtagne Jordprøver fra samme Mark udført en ny Serie 
Kvælstofbindingsundersøgelser. Til disse Undersøgelser be
nyttedes Jordprøver repræsenterende følgende 6 Forsøgsled : 
1) Ugødet, 2) Superfosfat, 3) Kainit, 4) Chilesalpeter, 5) Fuld 
Kunstgødning og 6) Staldgødning. Prøverne udtoges fra en
kelte Parceller i den nordlige Del af Forsøgsstykket og svarer 
til a-Prøverne i Tabel 1 (se endvidere det Side 212 anførte Rids 
af Marken). 

Prøveudtagningen fandt Sted den 28. September og Prøverne toges, 
efter at være lufttørrede og sigtede, i Arbejde den 7. Oktober 1915. I 
Stedet for Petriskaale anvendtes denne Gang dybe Glasskaale (Dia
meter ca. 10 cm og Dybde ca. 6'/. cm), dækkede med Glasplader'). Af 
hver Jordprøve afvejedes 6 Portioner a 120 g. der førtes over i lige 
saa mange Skaale. Der tilførte s straks l g Mannit, opløst i 20 cm" 
destilleret Vand, til hver Skaal (Mannitopløsningen var forud opvarmet 
til Kogning i nogle faa Minutter), og med en Pipette tilførtes yder
ligere 2 cm" kogt, destilleret Vand, hvorved Vandindholdet svarede til 
75 pCt. af Vandkapaciteten. Efter at Vædsken havde fordelt sig saa 
godt som muligt i Jorden, rørtes denne forsigtigt -. for at undgaa 
Sammenklumpning - rundt med en lille Glasspatel og blev herved 
bragt i en god fysisk Tilstand (udpræget Krummestruktur), der mulig
gjorde en let Adgang for den omgivende Luft. Spatlen forblev i 
Skaalen. Til Podning benyttedes en Opslemning af en kraftig Azo
tobacterraakultur i en 0.2 pCt. MgSO 4 -Opløsning. Der benyttedes 
'/. cm" til hver Jordportion, og for at stille Forholdene lige, forsyne
des de >upodede« Kulturer ogsaa med '/. cm" af MgSOcOpløsningen, 

') Ved de senere Undet'søgelser anvendtes Laag af Petriskaale, hvorved 
Vandfordampningen forløber væsentlig langsommere. 



Tabel 13. Kvælstofbinding forskelligt gødet Jord fra Askov Lermark (B3). 
Prøveudlagning 1915. 

i I den oprin- Efter Opbevaring i 2 Maaneder 1 Efter Opbevaring i 1 Maaned med Manuittilsætning 
IdeligeTilstand nden Tilsætning af Mannit I Upodet I Podet 

Jordens e I ",,- I e Kvælstof-" Kvælstof- ~ Kvælstof-
Behandling »"'0 mg N 'et..cl ,»')2 mg N forøgelse, ,~..cI ~"'O mg N forøgelse, 1~..cI »12 mg N forøgelse, 

~ 5 ~ ~ I ": ~ mg;! ~ en 5 mg I '0.0 en o mg 
=:"" I=~ i=: ---- I'i"" "'-I~°l'i"" Ilt 

:i- ~ ~o I ~] § ~ lif-:; '0.0 ~ ~ ~ I., ~ ~ :i-:; '0.0 ~ ~ S I " ; ~ ~ ~:; '0.0 I .§ ~ S Ol 
~ ....-40'1:1 ~~I'"O: ~ ...... 0"'0 ~ ~+-'I:g "E~ ~ ...... ~~ : ~~ :g j~~: ~o~ ~ ~~ :g 
S - ~ 8 ~ o 8..!:: e.- ~ 8 ~ c ~ .- ~. ~ ~ ~ ._ ~ ~ ::: a,) .~ I o ~ s:::: ....... o ..:=:: c: ~ .-
u'Z ._.., I .- ~ I "" en ,,::::.- "" ._ en :il..cl I:<! ~,- _ ...- CIl :il..cl 1 :E I'" CIl "...._.., 1,- en W..cl :E 

I Indholdet af Kvælstof (N) i Jorden 

Ugødet 1 10.181 14.251171.)119.27111o.341114.48!1172.7!I 1.711+0) 120.53[lo.15!114.21!1171.2!1 0,21+ 0,4 12o.25!llo.25!114,3511172.6!1 1.611.6 ~ 
I i 119.2710.2214.31170.7 +0.3 _0.5 120.69

1
10.1514.21171.5 0.5 _0.6 120.1010.2614.36172.5 1.5 ±0.6 O 

-I I 119.36110.46114.641174.81 0.61 0.9 119.62110.60:14.841177.51 3.31 3.2 119.78110.7°114.981179.51 5.31 5.2 
Superfosfat 10.3714.52174.2 1 I I 1 + I" 1 1 1+0 iii I +0 

_____ 1 ______ 119.3510.49114.691175.41 1.2 __ 05 119.6210.59,14.83177.3 3.1 _ .5 119.66jl06S 14.95 179.3 5.1 _ .5 

! 1 1 119·5.01 8.12 111.37!136 °1-:-0.2 '-!...o 121.231 7.94;11.11 1134.7 1-0-1.5 1-'-1 121.281 8.10 1 1l.34 1137.6 1 1.4 1-!...0 
Kainit I 8.11 11.35 136.2 I i' .2 '. ..2 1 . .4 

------I! 119.50 1 8.13111.381136.01+0.21±0.3 121.311 7.97111.161135.81+0.9 ±0.4 121.35[ 7.89111.051134.11-:-2.1 ±0.5 

. ---I -1-- 119.40110.66114.92,17821-:-0.4: O 12082110.60114.84117931 0.7 'I O 121.0911 0.41 114.57 1176.5 1-:-2.11 0.2.. 
ChIlesalpeter 110.63 ,14.88 178,6 I .8 .311 __ +-_+-_'----_'----_ 

I I 119.28110.81115.131180.61 2.0 I ±0.5 120.87110.54114.761178.41-:-0.2 1 ±0.5 121.13110.68114.951181.11 2.5 I ±0.5 
--::-----::---::-
Superf?s~at 1 I ! 111948111.83116.56119791 1.3 1 2 119.95112.15117.011204.01 7"1 6 119.89111.87116.621199.31 2.71 3 + Kall1lt 111.7016.381196.6 1.0..1 .3 

+Chilesalp. _______ !119.45 111.9I 116.67[199.3 1 2.7 ±0.61119.94111.99116.791201.31 4.7 ±0.6 119.66111.94116.721200.41 3.8 ±0.5 

. I I 11119.111.10.85115.191180.91+1.01'-'-0 120.42.110.85115.191182.911.°12 119.78111.06115.481185.513.614 
Staldgødnl1lg 10.83 15.161181.91 I I I I +' .4:! ' I I I +0.

5 I I I I +0.
6 

. 1119.33,10.9115.27182.2 0.3 -°.41119.87,11.0715.50 185.8 3.9 _ .6 119.9911.1615.62187.5 5.6 _ .5 
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men uden Azotobacter. Efter hele denne Tilberedning vejedes en Del 
af Skaalene for at faa Holdepunkter for Bestemmelsen afVandsvindet 
under Forsøgsperioden. Vægten af de enkelte Glasskaale med til
hørende Spatel og Laag var bestemt forud for Forsøget. Omrøring 
af Jorden fandt Sted ca. hveranden Dag, Efter 5 Dages Forløb til
sattes 3 cm" kogt, destilleret Vand til alle Skaalene, svarende til disses 
omtrentlige Vandsvind. 5 Dage senere, den 18. Oktober, tilførtes i 
Mannit-Serien 5 cm" af en 12 pCt. Mannitopløsning (0.6 g Mannit). 
Dette gentoges den 28. Oktober, og endelig tilsattes der den 2. November, 
5 cms af en 4 pCt.s Mannitopløsning (0.2 g Mannitl, hvorefter der i alt 
var tilført 2.4 g Mannit eller 2 pCt. af Jordens Vægt til hver Skaal. 
Den 7. November fjærnedes Glaspladerne fra Skaalene, og efter fuld
stændig Lufttørring findeltes Jordportionerne og analyseredes for 
Kvælstofindhold. 

Ved Omrøringen af Jorden i Skaalene kunde det snart iagttages, 
at Jorden fra Kainitparcellerne adskilte sig fra de andre Jorder ved 
at gaa over i en uheldigere fysisk Tilstand, idet den var mere sam
menhængende og langt mindre porøs end disse. Dette Forhold var 
i særlig Grad fremtrædende i de med Mannit forsynede Skaale, men 
syntes dog ogsaa at gøre sig gældende i Skaalene uden ManniUilsæt
ning. Der anvendtes 10 g lufttørretJord til hver Kvælstofbestemmelse, 

Resultaterne af de udførte Undersøgelser fremgaar af 
Tabel 13. 

I Serien uden Mannittilsætning er Jordportionernes 
Kvælstofindhold meget nær den samme som ved Forsøgets 
Indledning, og som Middelfejlsberegningernel) viser, er Af
vigelserne gennemgaaende ikke større, end at de kan forklares 
ved de uundgaaelige Forsøgsfejl. Den største Kvælstofforøgelse 
træffes ved »Fuld Kunstgødning«, hvor den i den ene Skaal 
udgør 2.7 mg, hvad der synes at være lidt mere, end der kan 

l) Middelfejlen paa Bestemmelsen af Kvælstofforøgelsen i de enkelte 
Skaale bestemmes paa følgende Maade: Først beregnes Middelfejlen, ml' paa 
Kvælstofmængden i Skaalenes samlede Jordindhold, 100-200 g Jord (se 
Tabel 13), i Jordens oprindelige Tilstand efter den sæd:vanlige Formel for 

Beregningen af Middelfejlen paa et Middeltal m = V [d~] , hvor n er 
n (n-;-1) 

Observationernes Antal og [d'] er Summen af Kvadraterne pa: Afvigelserne 
fra Middeltallet. Derefter beregnes Middelfejlen, m 2 , paa Kvælstofmængden 
pr. Skaal efter 2 Maaneders Henstand paa samme Maade, idet m 2 beregnes 
for hver af Pa.·allelskaalene a og b. Middelfejlen paa Kvælstofforøgelsen i a- og 

b-Skaalene beregnes dernæst efter Formlen m a = ~I m 1 2 + m 2
2 = mb og endelig 

V/m '+m • 
Middelfejlen, m, af m a og mb' idet m = _a -~. 

18 
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forklares ved Forsøgsfejl ; den anden af FælIesskaalene viser 
ligeledes en ringe Forøgelse af Kvælstofindholdet. Men ogsaa 
i de med M a nnit forsynede Skaale er Kvælstofforøgelsen, 
ligesom Tilfældet var i den foran omtalte Undersøgelsesserie, 
i ~lle Tilfælde temmelig ringe; gennemgaaende er den lidt 
større i de »podede« end i de »upodede« Skaale. Den største 
Kvælstofforøgelse i de »podede« Kulturer er foregaaet i Jorden 
fra »Superfosfat«, noget mindre har Forøgelsen været i »Fuld 
Kunstgødning« (der viser en større Kvælstofbinding i de 
»upodede« end i de »podede« Kulturer) og i »Staldgødning«; 
i Jordportionerne, hidrørende fra de Parceller, der 
ikke er tilført Fosforsyre, nemlig »U gødet«, »Chile
salpeter« og »Kainit«, er der overhovedet, i Overens
stemmelse med Resultaterne af det foranstaaende, 
ikke foregaaet nogen sikker paaviselig Kvælstofbin
d i n g. Overensstemmelsen mellem Fællesskaalene er i nogle 
Tilfælde ikke helt tilfredsstillende, men alt i alt viser Resul
taterne dog tydeligt hen til, at det under de givne Forbold 
overvejende er J ordens Indhold af let opløselige Fosforsyre
forbindeIser, der har været betingende for en Assimilation af 
det frie Kvælstof. 

Ogsaa i .Tilknytning til denne Undersøgelsesserie er der 
efter Forsøgsperiodens Udløb foretaget Bestemmelse af Graden 
af Mannitomsætningen, og Undersøgelsen har givet det interes
sante Resultat, at Mannitomsætningen ikke er tilende
bragt i nogen af de Jorder, der hidrører fra ikke fos
forsyregødede Parceller, medens denne Omsætning 
derimod er fuldstændig i Jordportionerne hidrørende 
fra de fosforsyregødede Parceller. I »Ugødel« er Mannit
omsætningen videre fremskreden end i »Kainit« og »Chile
salpeter«, hvad der formentlig maa betragtes som et Vidnes
byrd om, at Fosforsyreudpiningen i de to sidstnævnte Parcel
grupper har været videst fremskreden. 

Til næ,pnere Belysning af Spørgsmaalet om Arten af de kemi
ske Faktorer, der under de givne Forhold har været bestemmende 
for Omfanget af Kvælstofbindingen, foretoges den i Tabel 15, 
Side 264, refererede Undersøgelse, ved hvilken der anvendtes 
Jord fra »Ugødet«, Mark B3 og Mark B4, samt fra »Kainit«, 
Mark B 4. Ved den førstnævnte Prøve tilsattes straks l pet. 
Mannit og efter 15 Dages Forløb yderligere 1 pCt. Den tilførte 
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Tabel 14. Indholdet af »Organisk Stof« i de til 
Kvælstofbindingsforsøget (Serie 2) anvendte Jordportioner 

fra Mark B 3, Askov Lermark. 

Uden Mannittilsætn. 
Med Mannittilsætning 

»Upodet« .Podet« 

Jordprøven Forbrugt cm' '/50 n Forbrugt cms '/so n Forbrugt cm' '/50 n 
Kali um permanganat- Kaliumpermanganat- Kaliumpermanganat-
opløsn. pr. 0.6 g Jord opløsn. pr. 0.6 g Jord opløsn. pr. 0.6 g Jord 

SkaalalSkaalblMiddel Skaal alSkaal blMiddel SkaalalSkaalblMiddel 

Ugødet ..... 1 1.94 1.36 1.65 23.67 22.57 23.12 17.01 3.87 10.u 
Superfosfat. 1.56 1.17 1.37 2.32 2.'1 2.37 1.79 1.64 1.72 
Kainit. ..... 1.34 1.17 1.26 24.74 26.74 25.74 26.00 25.80 25.90 
Chilesalpeter 1-'2 1.39 1.41 28.93 

I 
27.23 28.08 25.98 27.36 26.67 

Chilesalp. l 
+ Superf. I 2.26 1.99 2.13 2.11 2.00 2.06 1.87 1.80 1.64 
+ Kainit I 
Staldgødning 1.76 1.51 1.64 23.72 1.'9 12.61 2.11 1.54 1.83 

Vandmængde svarede til ca. 80 pCt. af Vandkapaciteten. Skaa
lene podedes paa den foran angivne Maade med Azotobacter
raakultur. Efter 1 Maaneds Henstand afbrødes Forsøget, og 
Jordportionerne lufttørredes i Skaalene. I Forsøgene med de 
fra Mark B 4 hidrørende Jordprøver til sattes hele Mannitmæng
den (2 pCt.) straks ved Forsøgets Indledning. 

Detaillerne vedrørende Udførelsen ar Forsøget og dettes 
Resultater fremgaar af Tabel 15. 

Som dl;lt vil ses, har kulsur Kalk alene ikke eller kun i 
meget ringe Grad foranlediget en Forøgelse af Kvælstofbindin
gen, hvorimod tobasisk fosforsur Kalk har foranlediget en 
betydelig Kvælstofbinding, der ikke er forøget ved et yder
ligere Tilskud af kulsur Kalk, og Virkningen af Kalciumfos
fatet synes saaledes i det foreliggende Tilfælde udelukkende 
at være en Fosforsyrevirkning. Anvendelse af Kaliumsulfat 
som Tilskud til kulsur Kalk + Kalciumfosfat har i samme 
Undersøgelsesserie ()} Ugødet«, Mark B 3) foranlediget en yder
ligere betydende Kvælstofbinding, hvad der kunde tyde hen 
paa, at ogsaa Kaliforbindelser kan være af Betydning for 
denne Proces; i Jordprøverne fra Mark B 4 er der derimod 
ingen tydelig Virkning af Kalitilførselen. Undersøgelserne be
kræfter da saaledes den foran udtalte Anskuelse, at det i 
første Linie er det forskellige Indhold af let tilgænge
lige Fosforsyreforbindelser, der under de her givne 
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Tabel 15. Forskellige Stoffers Indflydelse 
paa Kvælstofbindingen. 

»Podede« Kulturer. 

I':: cl -o"" ,.; z[ "O "' .... Kvælstofindholdet ved Forsøgets Afslutn . ~ ·å "cC c ,t ...... ::> o.. "'- '" S 
~~ 

"'~ 1'::-0 O.> 

'" ~< <Il ~..,: ::-~ 

Forbrugt cms l/tO n '8 O.>~ ;; '" Syre pr. --o Ol'- ~e 6 I':: ,o-j~ Ol 1:1 "" 'OCI:1 

'" 10 g Jord Ol '" IS> IS> == Tilsætning -o Ol "'-o ~>-< -; ",,,,, "'-o '" as " . 
os o IS> 1:1"" :Il", ~ S ~~ .... 5 

.>:I", '"' <Il I ."0 
'" == .... 

'" '" '" -oæ .- '" o,", .8 >oll "" ... 
~~ .... 0 ...... o.. o .- S >oll .... Eo ;::~ '" Z IS> <Ilb.C '" -'" -o Z~I z? <Il 11 0 

11 .... .fl .: -æ "::-0 -o ",,'" - .... 
~::E '" d :i 8~ 8~ S~ ;"0 ;.. . o..., 

'OC;.. a b c e ::.:: ...... ::.::5. ~::.:: 

Jord fra > Ugødet< , Mark B3, 1915. 75 g Jord pr. Skaal. 

I I I I 

Ingen ....... - 75.35 10.05 10.02 10.14 10.02 - 10.06 14.08 106.1 106.9 -;- 0.8 -;- 0.53 2.8 
0.75g-CaCO g •• - 76.28 10.16 10.14 10.21 10.19 - 10.18 14.25 108.7 - 1.8 1.20 11.7 I 

0.75 g caco a+} 76.11 11.13 11.16 11.06 11.13 11.12 15.67 118.5 11.60 7.73 
0.20 g CaHP0 4 

- - - 1.2 

0.20gCaHP0 4 • - 75.40 11.28 11.14 1U3 11.08 - 1l.!6 15.62 117.8 -- 10.9 7.27 1.0 
o.75 g caco a+} 

11.79 020g CaHP0 4 - 76.23 11.66 11.79 11.94 11.76 - 16.51 125.9 - 19.0 12.67 1.0 
+0.1 g K2S0 4 

I I 

Jord fra »Ugødetc, Mark B 4, 1918. 100 g Jord pr. Skaal. 

I 

I Ingen 
a 99.76 8.99 8.97 8.94 8.75 - 8.91 

}12.40 123.7 ....... 
b 99.81 8.94 8.85 8.80 8.80 8.70 8.81 

l g CaCO a ..•• 
a 100.65 9.06 8.76 8.60 8.67 9.02 8.86 

} 12.49 125.8 
b 100.72 8.88 8.97 9.16 8.87 9.03 8.97 

1 gCaCO a + a 100.90 9.50 9.14 9.33 9.36 - 9.33 
}13.08 132.1 

0.30 g CaHPO~ b 101.00 9.23 9.50 9.38 9.40 9.21 9.34 i 

1 gCaCO a + l 
0.30 g CaHPO. a 101.09 9.39 9.55 9.46 9.61 9.49 9.50 

}13.16 133.0 
+0.15g f b 10l.02 9.24 9.10 9.38 9.30 9.42 9.29 
K2HPO~ [ 

JOI'd fra >Kainit<, Mark B 4, 1918. 100 g Jord pr. Skaal. 

Ingen 
a 99.96 8.85 8.93/8.94 8.87 9.14 8.95 

}12.50 125.0 ....... 
b 99.97 9.12 8,78 8.86 8.90 8.83 8.90 

0.30g CaHP0 4 • 
a 99.81 9.78 9.92 9.80 9.79 9.65 9.79 

}13.78 137.9 b 100.25 10.04 9.98 10.01 10.01 9.74 9.88 
I 



265 

Forhold har været bestemmende for Kvælstofbindin
gens Omfang, i hvilken Forbindelse det dog maa anføres, 
at ingen af de ~ndersøgte Jordprøver ved Kalktrangsurder
søgeisen har vist udpræget Kalktrang. (Prøven fra B 3 har 
givet kraftig og Prøverne fra B 4 meget svag Azotobactervege
tation ved Azotobacterprøven). 

3. Undersøgelser over Jordens peptonsønderdelende Evne. 

Ved Forfatterens tidligere Undersøgelser (7) over Pepton
sønderdeling fremgik det med stor Tydelighed, at dennes 
Hastighed i meget væsentlig Grad var betinget af 1) Tilstede
værelse af Humusstoffer, 2) Reaktionen og 3) Indholdet 
af let opløselige Fosforsyreforbindelser. Da Humus
stoffer i Henhold til de samme Undersøgelser i alle Jorder 
synes at forekomme i en for Opnaaelse af en maksimal 
Peptonsønderdeling tilstrækkelig Mængde, bliver det i særlig 
Grad Substratets Reaktion og Fosforsyreindhold, der under de 
ved Undersøgelsen givne Forhold bestemmer Hastighedsforløbet 
af denne Proces.' 

Inden Undersøgelsen over de forskellige Gødningsbehand
lingers Indflydelse paa J ordens peptonsønderdelende Evne 
udførtes, foretoges med Anvendelse af ren Peptonopløsning, 
podet med en Raakulturaf peptonsønderdelende Bakterier (se 
Side 202), en Undersøgelse af, hvor langt Nedbrydningen gaar 
uden Tilsætning af Jord, og for at faa et Udtryk for den Ind
flydelse, som Jordens Indhold af Bakterienæringsstoffer kan 
udøve paa Sønderdelingen, bestemtes samtidig Ammoniakdan
neisen i en »podet« Peptonopløsning, tilsat CaCO s + KHPO 4 + 
Kaliumhumat, i hvilken man i Henhold til tidligere Under
søgelser (7) synes at opnaa den maksimale Sønderdelingshastig
hed og - under de givne Forsøgsbetingelser - at faa sønder
delt den Peptonmængde, der overhovedet lader sig sønderdele, 
som det ses i omstaaende Opstilling. 

I ren }>podet« Peptonopløsning er der i dette Tilfælde 
afspaltet ca. 5 mg og i Peptonopløsning med den anførte 
Tilsætning noget over 13 mg Ammoniakkvælstof pr. Glas. 
Bemærkelsesværdig er den i den sidstnævnte Undersøgelses
serie fremkomne fuldkomne Overensstemmelse mellem Resul
taterne af Fællesbestemmelserne, der tør betragtes som et 
Udtryk for, at der har været særlig gunstige Betingelser for 



Ren Peptonopløsning 

cm' '/10 n Syre 
a 3.95 

b 2.90 

C 3.65 

d 3.20 

e 3.75 

f 3.40 

g 4.IS 
h 3.80 

3.50 

j 3.30 
Midder:-:-:- 3.55 

4.98 mg N. 
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Peptonopløsning, tilsat 
CaCOa + K2 HPO, + Kaliumhumat 

cm8 '/10 n Syre 
!l.50 
9.50 

9.50 

9.50 

Middel. . . 9.50 

13.34 mg N. 

Peptonnedbrydningen (7), og at Sønderdelingen er helt eller 
Ø-og tilnærmelsesvis fuldført. Ogsaa i Henhold til tidligere 
Undersøgelser vil den maksimale Peptonnedbrydning i de 
benyttede Portioner svare til ca. 14 mg AmmoniakkvælstoL 
Jo mere de ved Peptonsønderdelings-Undersøgelserne fundne 
Værdier nærmer sig dette Tal, desto gunstigere kan Betingel
serne for denne Proces regnes at have været. I Peptonopløs
ning uden Tilsætning kan Graden af Peptonsønderdelingen 
derimod i forskellige Undersøgelsesserier være ret varierende. 

Bestemmelse af Jordens peptonsønderdelende Evne er 
udført i Tilknytning til følgende Prøveserier. 

Mark B 3, Askov Lermark. Med de den 20. April 1912 
fra denne Mark ankomne Jordprøver paabegyndtes Pepton· 
sønderdelings-Undersøgelserne fol' b-Prøvernes Vedkommende 
den 23. og for a-Prøvernes Vedkommende den 25. April. 

Resultaterne af denne Undersøgelse er meddelt i Tabel 16. 
I begge Serierne (a- og b-Prøverne) har »Ugødet« vist sig 

i Besiddelse af den mindste peptonsønderdelende Evne, men 
Forskellen i denne Henseende mellem de enkelte Jordprøver 
er, som Helhed set, kun forholdsvis ringe. »Fuld Kunstgødning« 
(S. + K. + Ch.) har dog i a-Serien vist sig i Besiddelse af en 
kendelig større peptonsønderdelende Evne end de andre Prøver, 
herunder ogsaa Jorder fra de staldgødede Parceller. I b-Serien, 
hvor ensidig Gødningsanvendelse ikke er repræsenteret, er der 
derimod ingen tydelig Forskel mellem fuld Kunstgødning og 
de andre Gødningstilførsler. Af Prøverne i denne Serie har 
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Tabel 16. Undersøgelse over de fra Askov Lermark (B 3) 
1912 udtagne Jordprøvers peptonsønderdelende Evne. 

Jordprøvens Mærke 
(Gødningsti1stand) 

a 

Ammoniakindhold, udtrykt i 

cm" '/10 Il Syre 
mg N. 

b c d IMiddel 
==================*===4===~===~=='~ 

I 

7.40 

7.50 

Ug ....................... . 
K ......................... . 
S ......................... . 
Ch ........................ . 
S. + K. + Ch ............. (a) 
S. + Ch .................. (a) 
St ............. ' .......... (a) 
St. + K. ................. (a) 
St. + S .................. (a) 
St. + Ch ................. (a) 
St. + S. + K .............. (a) 
Ug ...•.•................. (b) 
Ug ....................... (c) 
S. + K. + Ch ............. (b) 
S. +Ch ................. (b) 
St ....................... (b) 
St. + K .................. (b) 
St. + S ................... (b) 
St. +Ch ................. (b) 
St. + S. + K ............. (b) 

7.45 

7.45 

7.55 

7.40 

8.20 

7.70 

7.45 

8.15 
8.00 

8.00 

7.85 

7.00 

7.30 
7.70 

') 

7.60 
7.50 

') 
7.65 
7.75 

7.45 

7.65 

8.05 

7.25 

8.35 
8.00 
7.60 

7.90 

9.05 
8.00 

8.00 
6.80 

7.2:' 

7.40 

7.80 
7.75 

780 
7.60 

7.50 
7.70 

7.35 
7.50 
7.50 
7.55 
8.45 
7.70 
7.85 

S.oo 
7.85 

8.10 

7.75 

6.90 

7.15 

7.50 
7.75 

7.60 
I) 

7.60 
7.60 

7.4:; 

7.35 

7.40 

7.80 
7.65 

8.45 

7.85 
7.65 
7.65 
8.10 
7.95 

7.65 
6.75 

7.55 
7.55 

7.75 
7.70 

7.60 
7 All 

') 
7.:,0 

7.70 

7.45 

8.35 
7.80 

7.65 

7.95 
8.25 

8.00 

7.80 
6.85 
1.30 

7.55 

7.75 
7.65 

7.60 

~:~ II 

7.60 

10.4 
10.5 
10.8 
10.5 
11.7 
11.0 
10.7 
11.2 
11.6 
11.2 
11.0 

9.6 
10.3 
10.6 
10.9 
10.7 
10.7 
10.5 
10.7 
10.7 

1 _____ _ 

» Ugødet« (b) givet et kendeligt lavere Resultat end de øvrige 
Jordprøver. For alle Jordprøvernes Vedkommende gælder det, 
at de fundne Værdier ikke har naaet den omtalte maksimale 
Værdi for Peptonnedbrydningen, og Betingelserne for Pepton
nedbrydningen har altsaa ikke i noget Tilfælde været de bedst 
mulige. 

Da det kunde tænkes, at de ved denne Undersøgelse 
fremkomne ringe Udslag for de forskellige Gødningsbehand
linger kan skyldes, at Undersøgelsesperioden har været for 
lang, saaledes at mulig tilstedeværende Forskelligheder er ud
viskede inden Forsøgsperiodens (4 Dage) Udløb, blev der med 
en Del af de samme Prøver (fra a-Serien) udført den i Tabel 17 
refererede Undersøgelse, ved hvilken Peptonsønderdelingens 
Forløb fulgtes fra Dag til Dag. Undersøgelsen paabegyndtes 
6. Maj 1912. 

Resultaterne af denne Undersøgelse er ikke væsentlig 
forskellige fra Resultaterne af den foregaaende_ Jordprøven, 

') Gaaet tabt. 



Tabel 17. Peptonsønderdelingens Forløb fra Dag til Dag ved Anvendelse af forskelligt 

gødet Jord (Jordprøve fra Mark B 3, Askov Lermark). 

»Upodet< Kultur. 

I Ammoniakindhold l) . 

Jordprøvens --------

Mærke Efter 22 Timer Efter 46 Timer. Efter 70 Timer Efter 94 Timer Efter 118 Timer 

(Gødnings- cm" 1/10 n Syre cm8 l/Io n Syre cm" '/'0 n Syre I cm8 1/r0 n 
Syre Ol I cm" l/IO n Syre _I 

tilførsel) Z Z Z 

blcldlell Iblcldlel~ Iblcldlel~l~ l a I b I c I d I I~ I I b I c I d 1:llL! bil bil bil 
a S a S a e S a 

Ug ........ (a) 0.80 0.9010.8010.90 0.8510.85 1.19113.9513.75 3.75 3.95 3.8513.855.405.95:5.6516.2015.9016.0°15.9518.31 8.4017.50 7.6517.50 7.40 17.7010.81118.85 8.05 9.25 8.30!8.30 8.55112.00 
K ......•.. (a) 0.90 0.80iO.90 0.95 0.850.85 1.19 3.7513.30 3.50 3.30 3.703.504.915.905.90 6.15 6.15 5.60 5.95 8.31 7.85 7.50 7.7017.70 8.00 7.6510.748.65 8.70 8.30 8.3018.108,40 11. 79 

I ! 7.70') 
S .....•... (a)! 0.9511.001°.950.950.85;0.951.333.55 3.80 3.85 4.00 - 3.805.346.206.80 6.65 6 50 6.25 6.45 9.06 8.558.258.808.00 8.30 8.30 11.65 8.90 9.00 8.95 8.8r.558.85 12.43 

, I I 
1 i 7.80') 

Ch ........ (.!, r'. o .• 0 .• 000 o." 1.1'"" 3 .• 3." 3.85 3.653.655.126.206.006.555.90 6.10 6.15'8.6~ 7.70i7.85 7.45 7.4°17.85 7.6510.748.85 8.95 9.358.459.108.9512.57 

K,+S. + Ch.(.tl 1.. L>, 1." 1.. 1.. 1."l t .M "T'" ,." 4.20 4.204.155.83: 6.906.60 6.45 6.70 6.55 6.65:9.34 18.4~18.3018.30 8.30 8.50 8.3~ 11.65 8.70 9.15 "."r."" t,." st. ....... (a)II1.10 1.100.900.95 1.05 1.00 1.4 ,3.30 3.65 4.15 3.80 3.803.90 5.48: 6.306.306.20.6.256.206.2518.78 18.1,:8.25,8.05 8.3~17'90 8.1, 11.449.45 9.10 9.45 9.409.00,9.30 13.06 
St. +S. + K. (a)t 701 0.90 (1.90

1

0.951 0.95! 0.90 1.2113.90 3.8513.70 3.95 3.953.901".48116.5°16.356.2016.406.456.4°18.99 7.80i8.1017.4& 7.908.10 7.8Yl.02
1

8.80 9.30 9.1°19.159.0019.05 12.71 

I) Steril Peptonopløsning (uden Jord) indeholdt 0.49 mg Ammoniakkvælstof. Det absolute Indhold af Kvælstof var 20.9 mg. 
") Fællesbestemmelse Nr. 6.' 
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repræsenterende »Fuld Kunstgødning«, har igen vist sig i Besid
delse af en noget kraftigere peptonsønderdelende Evne end de 
andre Jordprøver. Forskellen mellem denne Jordprøve og Jord
prøven, repræsenterende f. Eks. »Staldgødning«, er mest frem
trædende fra 2 til 4 Døgn, men er udvisket efter 5 Dages Forløb. 
»SupeI"fosfat« har ved denne Undersøgelse vist sig i Besiddelse 
af en tydeligt højere peptonsønderdelende Evne end de øvrige 
ensidigt gødede Jorder: » Kainit« , »Chilesalpeter« og * Ugødet«. 
Forskellen gør sig her stærkest gældende efter 3. og 4. Dag. 

Fra Mark B 3, Askov Lermark, blev der i Slutningen af 
September 1914 udtaget nye Jordprøver, repræsenterende de i 
Tabel 18 anførte Gødningsbehandlinger. Prøverne er udtagne 
i a-Parcellerne og stammer hver især fra en enkelt Parcel. 
Peptonsønderdelingsforsøget paabegyndtes den 20. Oktober. 
Endelig blev der i Slutningen af September 1915, ligeledes fra 
a-Parcellerne, udtaget 6 Jordprøver, repræsenterende lige saa 
mange Behandlingsmaader (se Tabel 18). Undersøgelserne over 
Peptonsønderdelingen paabegyndtes Dagen efter Ankomsten. 

Ved Undersøgelsen af disse Jordprøver bestemtes Pepton
sønderdelingen ogsaa i »podedec Kulturer samt i Peptonopløs
ning, tilsat kulsur Kalk og Kaliumfosfat i Mængder, svarende til 
henholdsvis 0.1 g og 0.01 g, idet det ved disse Foranstaltninger 
tilsigtedes at faa Udtryk for, i hvilken Grad Forskellighederne 
i Jordernes peptonsønderdelende Evne er betinget af Jordens 
kemiske eller mikrobiologiske Tilstande. En udførlig Rede
gørelse for dette Undersøgelsesprincip er tidligere givet af For-

• fatleren af nærværende Beretning (7). 
Af amerikanske Jordbundsforskere er det gentagne Gange 

forsøgt at lade Peptonsønderdelingen foregaa direk te i J ord, 
idet det angives, at man ved denne - i øvrigt mere omstænde
lige Fremgangsmaade - faar tydeligere Udtryk for Forskellig
hederne i Jordens peptonsønderdelende Evner. Metoden er 
prøvet ved Undersøgelsen af det sidste Hold Jordprøver fra 
Mark B 3 og er sammenlignet med den almindelige og foran 
beskrevne Metode. 

Fremgangsmaaderne ved denne Undersøgelse var følgende: 

Jordportioner, svarende til 50 g lufttør Jord, anbragtes i 400 cms 
Jena-Bægerglas. I hvert Glas overførtes nøjagtig 1/. g Pepton, der 
blandedes godt med Jorden. Derefter førtes der saa meget sterilt 
destilleret Vand over i Glasset, som svarede til 75 pCt. af Jordens Vand-



Tabel 18. Undersøgelse over de i Askov Lermark B3 i '1914 og 1915 udtagne Jordprøvers 
peptonsønderdelende Evne. 

»Upodede« Kulturer »Podede« Knlturer 

Jordprøvens 

Mærke 

(Gødnings. 

tilførsel) 

I Tilsat Uden Tilsætning 
CaCO s + K 2 HPO. 

! ~-'Ammoniakindhold: I Ammoniakindhold: I II 

Uden Tilsætning 
Tilsat 

CaC0 3 + K2 HP0 4 

I • I: r n, S;IM" I :g I . erniS :1°1 n~II~:d'll :g II 

Ammoniakindhold: I I Ammoniakindhold: 
em'\ '/10 n Syre I mg cms '/10 n Syre mg 

a i il I c I d I~~:'I N II a I b 1 c I~~~~ I N I I c I del i a c del 

Flydende Kulturer, Prøveudtagning 1914. 
~ 

Ug ............. 6.70 6.801 6.70\ 6.65 6.71[ 9.4 9.70 
9.

50
1 

9.60\ 9.60113.5 6.75 6.20 6.10 6.30\ 6.34 8.9 
9.

70
1 

9.70 9.60 I 9.67113.6 
S .............. 7.50 7.55[ 7.60 7.55 7.551 10.6 9.75 9.55 9.65 9.65 13.6 7.35 7.35 7.50 7.55 7.44 10.5 9.35 9.70 9.85 9.771 13.7 
K. + S. + Ch ... 7.35 7. 40

1 
7.25 7.30 7.331 10.3 9.85 9.75 9.80

1 

9.80, 13.8 7.00 7.00 6.90 ~8°1 6.93 9.7 9.85 9.90 9.90 9.87 13.9 
St ............. 7.001 7.15 7.10[ 7.00 7.06 9.9 1 9.85 9.80! 9.90 9.85i 13.8 7.1Q 6.55 7.00 6.88 9.7 10.0 110.0 9.90 9.97114.6 

Flydende Kulturer, Prøveudtaglling 1915 1
). 

1) Ch .......... 
6.

67
1 6.651 6.85 6. 951 6.781 9.5 I 9.90110.02 9.80 9.91113.9 6.651 6.

40
1 

6.501 6.90 6.,,1 ,. II'w

' 

'.0 g.o 9.94 13.9 
2) S ........... 7.28 7.37

1 

7.15 
7.

50
1 

7.33 10.3 9.67 9.87 9.90 9.81 13.7 7.]7, 7.15 7.52 1 7.13 7.24110.1 9.60 9.67 9.86 9.71 13.6 
3) St. ........ . 7.35[ 6.70 6.90 7.20 7.04 9.9 1010

1 
9.95 9.97 10.01 14.0 7.10

1 7.28[ 7.00 7.15 7.13 10.0
1 

9.95 10.05 10.10 10.03 14.1 
41 Ug .......... 5.98 5.85

1 

6.05 5.35 5.93 8.31 9.70 9.70 9.65 9.68 13.6 6.35

1 

6.40 6.30 6.30 6.34 8.9 9.70 9.62 9.78 9.7013.6 
5) K ........... 6.101 6.00 5.781 6. 04

1 
5.98 8.38 110.071 9.90 10.00 10.00 14.0 II 6.4S 6.571 6.38 6.35 6.44 9.01110.07 10.101 - 10.09114.1 

61 K.+S.+Ch. 6.801 6.83 6.85 6.75 6.81. 9.6 i 9.85,10.05 10.051 9.98 14.0 7.10 7.00 6.95 7.05 7.03 9.8 9.80 9.75[ 9.95 9.83 13.8 

JO! dkulturer, Prøveudtagning 1915. 

~ - 26.80 1 26 .58 
- - 31.80 31.80 
- - 31.40 31.40 
- - 28.00 30.04 

= 1 = 1 = II;;:~: ~~:~I 

1) Ch .......... 125 .76 26.05 1 = 1 = 25.9136.3 -
2) S. " . . . . . . .. 31.55 31.551 31.57 44.2 -
3) St ........ '" 3l.!2 30.501 - - 31.11 43.6 _. 
4) Ug .......... 29.88 30.24 - - 30.0642.1 -
5) K. ........ " 28.85 26.08 - -! 27.47 38.51- 1 -
6) K. + S. + Ch. 31.93 32.43 - - i 32.1845.1 I - -

- 1 - 26.69!37.J - 1- ! -

= = ~~:!~I!!:~I = I = I = 
- - 29.64 41.51 30.33132.43 -

- - 129.50141.311 - --:-1-
- - 1 31.4244.02 - - -

31.38 44.0 

=1= I 

1= 

') For at fordele Analysearbejdet blev Undersøgelsen ikke foretaget paa samme, men paa to paa hinanden følgende Dage, 
saaledes at Prøverne 1-3 hensattes 30. September og 4-6 1. Oktobel·. Kun Resultaterne inden for hver af disse Serier 
lader sig direkte sammenligne. 



.-----------------~-

271 

kapacitet (ved Undersøgelsen af Prøverne fra 1914 var Vandindholdet 
dog ca. 90 pCt. afVandkapaciteten). Efter nogen Tids Henstand rørtes 
Jorden godt omkring med en Glasspatel. der blev staaende i Glasset. 
Dette tildækkedes med en Glasplade og henstilledes i Termostaten 
ved 24 o C. i 4 Dage. 

Resultaterne af disse Undersøgelser er meddelte i Tabel 18. 
H vad først de flydende Kulturer angaar, viser Forskellen 

i de forskellige Jorders peptonsønderdelende Evne sig at være 
ret ringe. Inden for Gruppen: de ugødede og ensidigt gødede 
Parceller, er det dog umiskendeligt, at Jorden fra »Superfosfat« 
er i Besiddelse af en særlig stor peptonsønderdelende Evne, 
og da hverken »Alsidig Kunstgødning« eller "Staldgødning« 
hal' foranlediget en kraftigere Omsætning end » Superfosfat«, 
og der ikke er nogen tydelig Forskel mellem Sønderdelingen 
i de »upodede« og de »podede« Kulturer, er det da sandsyn
ligt, at de konstaterede Forskelligheder i de enkelte Jordprø
vers peptonsønderdelende. Evne i Hovedsagen er betinget af 
et forskelligt Indhold af let tilgængelige Fosforsyreforbindelser. 
At det virkelig kun er Forskelligheden i Jordens kemiske Ti-l
stand, der har gjort sig gældende, fremgaar ogsaa tydeligt 
af det Forhold, at Tilsætning af CaCO s + CaHP0 4 , der har 
udøvet en stærkt fremmende Indflydelse paa Sønderdelings
processen saavel i de »upodede« som i de »podede« Kulturer, 
fuldstændig har udvisket alle Forskellighederne, saaledes at 
der i alle Tilfælde tilnærmelsesvis er opnaaet den under de 
givne Betingelser maksimale Peptonsønderdeling (ca. 14 mg 
Ammoniakkvælstof pr. Glas). -- I Jordkulturerne er Forskellig
hederne mellem de enkelte Jordprøvers Peptonsønderdeling 
heller ikke stærkt fremtrædende, men det viser sig ogsaa her, 
at »U gødet«. »Chilesalpeter« og )} Kainit« el' i Besiddelse af en 
tydeligt mindre peptonsønderdelende Evne end »Superfosfat«, 
der i denne Henseende staar paa Højde med saavel »Alsidig 
Kunstgødning« som »Staldgødning«. Den forskellige Gødnings
behandling synes under disse Betingelser ikke at have udøvet 
nogen Indflydelse paa den Del af Jordens Mikroflora, der 
medvirker ved Peptonnedbrydningen, idet de »upodede ~ og 
»podede« Kulturer meget nær har givet det samme Resultat. 
De kemiske Betingelser for Peptonsønderdeling synes i øvrigt 
i Jordkulturerne at have været gunstigere end i de flydende 
Kulturer, idet Tilsætning af CaCO g + K 2 HPO 4 til »Ugødet« 



Tabel 19. Undersøgelse over de i Askov Lermark (B4) i 1917 udtagne Jordprøvers 
peptonsønderdelende Evne. 

I 
»Upodede< Kulturer 'Podede« Kulturer 

Jordprøvens F===============~====~~I=======T==il=sa=t========II======================~I~I=======T==il=sa=t======== 
Uden Tilsætning Uden Tilsætning + Mærke CaCO. + K2 HP0 4 CaC0 3 CaHP0 4 

(Gødnings- Ammoniakindhold: 1 . Ammoniakindhold: 
tilførsel) 1 em

3 
1/10 n SYI'e mg erna l/lO 11 Syre mg 

N 

Ammoniakindhold: I Ammoniakindhold: I 
cms l/IO 11 Syre mg erna l/IO n Syre mg 

======,,===a l, h I c I d I~~-I N I a I b I c I~~~- a I h '! c I d I ~~~-I N 1 a I b I c I~~-\ N 

Ug ............. 1 5.67 5.57 5.52 5.26/ 
K .. · .......... ·I 5.16 5.32 5.06 5.16 
S .............. 5.83 5.98 5.93 6.03 
Ch .............. 5.52 5.47 5.62 5.57 

~t.~. ~'. ~ .~I~ .. : : I 6.18 6.18 6.59 6.18 
6.18 6.39 6.29 6.29 

St. + S ......... 6.39 6.64 6.64 6. 7Oi 

=1= Ug ............. 1, -
1/2 Sf. .~ ....... ),-
1 St. .......... I -
11/2 St ......... ; -
St. + S ......... i -

I{. + S. + Ch ... I - -
St. + S. + K .... i - 1-
K.-~2S.+Cll.·11 -- -

Ug ............. 129.49 31.841 -

1 

-
S ............• '132.61 32.201 - == 

St. + S ......... 32.20 30'''1 == 

I 
-

Serie 1. Flydende Kulturel'. 

5.51 1 13.511 7.7/ 9.61 9.51 9.76 9.6S 6.18 6.2916.08 
5.18 7.3 == - - == - 5.57 5.83 5.72 
5.94 831 - - -- - - 6.70 6.,9

1

6.59 
5.55 7'1-1- - - -

~: 5.9816.03 
6.28 - - == 6.80 (5.10j1) 
6.29 ~:: f;02 ~6 9.76 9.8B 113.81 6.75 ~8016~ 
6.59 9.2 - == -

Serie 2. Flydende Kulturer. 

30.67 1 43;0 == 

32.41 45.4 == 

31.49
1

44.1 == 

-1-
-j-

_1-

=1= =1= 

5.69 
6.10 
6.31 
6.51 
6.66 

6.
61

1

1 
6.51 
6.82 

5.74! 5.80 
5.9516.00 

6.36
1
6.26 

6.77 6.51 
6.77, 6.82 

6.561' 6." 
6.51 6.72 
6.87 6.82 

Serie 2 a. Jordkulturer. 

1 

1 - _I 
30.46130.621 -- -

=1 
- - , - 31.1713 1.63, -

I 
- - i - 30 36132.041 == 

I 
== 6.18 8.7 9.91 10.02 
- 5.71 8.0 == -
- 6.59 9.2 == -

- 6.03 I 8.5 - -

- (6.88) 1 (9.s) - == 

6.75 ~5 l~OO 1~07 

5.80i 
6. 101 
13.31 
6.40 
6.56 
6.66 

5.76 
6.04 
6.31 
6.56 
6.70 
6.65 1 

6.58 

8.1 -I' 
8.5 == -

8.8 - -
9.2

1 
-

9.4 -

6.84 i 
~:: 1= 
9.6, -

1 1 1 1 

- -- ,30.M 42.8, 

-1 31.40 44.0 I == == 

-- I 31.20 143 .7 == -
! I 

10.07 10.0 14.0 
- - --

- - -
- - -

- - -
10.37 10.15 14.2 

=1= 

- -
1 

-

- - == 

== -
I 

-

1) Da der her maa formodes at foreligge en eller anden grov Fejl, er der ved Beregning af Genllemsllitstallet ikke taget 
Hensyn til dette Resultat (sm!. samme Jord i Serie 2). 
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kun i ringe Grad har fremmet Oms'ætningen. Denne er ikke 
naaet videre end i de med Superfosfat alene, fuld Kunstgød
ning og Staldgødning forsynede Jorder, der saaledes under 
disse Forhold synes at indeholde alle Betingelser for en maksi
mal Peptonsønderdeling. 

Mark B 4, Askov Lermark. Forsøget udførtes i 2 
Serier, idet det ikke var overkommeligt at foretage Destilla
tionen af alle de til de 15 Jordprøver hørende Portioner paa 
een Dag. Den første Serie henstilledes den 11. September 
1917, den anden Serie, der kun omfattede »podede« Kulturer, 
en Uge senere. I Tilknytning til denne Serie er der for 3 af 
Jordprøvernes Vedkommende gjort Forsøg vedrørende Pepton
sønderdelingen i J ordk ulturer. 

Resultaterne er meddelte i Tabel 19. 
Af Resultaterne i Serie l fremgaar det, at alle de Jord

prøver, der hidrører fra Parceller, der er udpinte for Fosfor
syre: »Ugødet«, ,Kainitc og »Chilesalpeter«, har foranlediget 
en tydeligt mindre Peptonsønderdeling end de Jorder, der repræ
senterer de andre Gødningsbehandlinger. Mindst omfattende 
er Peptonsønderdelingen ved Anvendelse af Jorden fra »Kai
nit«. Den kraftigste Sønderdeling er opnaaet ved »Staldgød
ning + Superfosfat«, meden~ »Superfosfah, »Fuld Kunstgød
ning« og »Staldgødning« omtrent giver det samme Resultat, 
hvad der viser hen til, at den nævnte Forskel i Hovedsagen 
maa betragtes som en Fosforsyrevirkning. I de »podede« Kul
turer, i hvilke Peptonsønderdelingen er lidt videre fremskreden, 
er i øvrigt opnaaet tilsvarende Resultater. Forsøg med Til
sætning af Kalk og Fosfat er kun foretaget med J> Ugødet« og 
» Staldgødning + Superfosfat«, og som det vil ses, er Forskellen 
i Peptonsønderdeling her som ved de tidligere Undersøgelser 
omtrent udvisket saavel i de »upodede« som i de »podede« 
Kulturer, et Udtryk for, at Jordens Bakterieflora hurtigt ind
stiller sig paa de ved Tilsætning forbedrede Udviklings
muligheder, og at det i første Linie er Jordens Indhold af let 
tilgængelige mineralske Bakterienæringsstoffer, der er betingende 
for Peptonsønderdelingens Hastighed. 

I Serie 2, der, som nævnt, kun omfatter »podede« Kul
turer, er der inden for Prøverne med forskellige Staldgødnings
mængder en jævn Forøgelse af Peptonsønderdelingen fra» Ugø
det« til »Ph Staldgødning«. En lidt kraftigere Peptonsønder-
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deling er naaet i de Parceller, der er tilført Superfosfat som 
Tilskud til Staldgødning eller til »Fuld Kunstgødning«. 

Forsøget med Jordkulturer, der kun omfatter» Ugødet«, 
»Superfosfat« og »Staldgødning + Superfosfat« viser i Overens
stemmelse med de i Tabel.18 (Jordprøver fra Mark B 3) anførte 
Resultater kun en yderst ringe Forskel saavel mellem »upodet« 
og »podet« som mellem de forskellige Behandlinger, hvoraf 
man formentlig tør slutte, at den forskellige Behandling, Jor
den har været udsat for, ikke under Forholdene, som de fore
ligger ude i selve Jorden, har udøvet nogen Indflydelse paa 
dens peptonsønderdelende Evne, og at de Næringsstofkoncen
trationer i Jordvædsken, der udkræves for en tilnærmelsesvis 
maksimal Peptonsønderdeling, til Trods for den stærke Ud
pining, der har fundet Sted i flere af Parcelgrupperne, i alle 
Tilfælde har været til Stede. De peptonsønderdelende 
Mikroorganismers Krav til Jordens Indhold af let 
opløselige mineralske Plantenæringsstoffer synes saa
ledes at være forholdsvis smaa. Ved den stærke Fortyn
ding af Jordvædsken, der finder Sted i de flydende Kulturer 
(Jordopslemninger), er der større Mulighed for, at Forskellig
hederne i Næringsstofkoncentrationen kan gøre sig gældende. 
I Henhold til de foreliggende Resultater og i god Overens
stemmelse med de foran omtalte eksperimentelle Undersøgelser 
synes det her i særlig Grad at være Jordens Indhold af 
let opløselige Fosforsyreforbindelser, der er bestem
mende for Peptonnedbrydningens Hurtighed. 

Askov Sandmark, G3 og G2. Prøverne fra Mark G3 
anvendtes i to Undersøgelsesserier, idet der i Serie 1 ikke var 
udført Undersøgelser med »upodet« Peptonopløsning med Til
sætning af Kalk og Kaliumfosfat. Serie Nr. 2 omfattede kun 
de to svagest peptonsønderdelende Jorder, »Ugødet« og »Kai
nit«. Serie 1 henstilledes den 16. Oktober og Serie 2 den 24. Okto
ber 1914. Prøverne fra G 2 henstilledes den 11. November 1918. 

Resultaterne af disse Undersøgelser er meddelte i Tabel 20. 
Hvad først Mark G 3, i hvilken Jorden gennemgaaende er 

væsentlig mere kalkfattig end i Mark G 2 (se Tabel 3 og Tabel 4), 
angaur, bemærker man i de »upodede« Kulturer, at »Ugødet« 
og »Kainit« har vist sig i Besiddelse af en væsentlig mindre 
peptonsønderdelende Evne end de andre Jordprøver. Den 
stærkeste Peptonsønderdeling er opnaaet ved »Superfosfat«. 



1918 og 1924 udtRgne Jordprøvers peptonsønderdelende Evne. 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 
I

II »Upodede< J{ullurer »Podede« Kulturer 

I 
.. II Tilsat . . II Tilsat 

Uden Ttlsætlllllg I CaC0
3 

+ K
2
HPO. Uden TIlsætmng II CaC0

3 
+ K

2
HPO. 

II 
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cm' 'ita n SYl e Img __ cm' '/'o Il Syre mg cm' '1,0 Il Syre Img cm' 'iw Il Syre mg 
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K ............................. 4.80 5.00
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1 
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1
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1
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Bemærkelsesværdigt er det, at »Chilesalpeter« i . væsentlig Grad 
afviger fra »Ugødet« eller »Kainit« og giver samme Resultat 
som »Fuld Kunstgødning« og »Staldgødning«, et Forhold, der 
muligvis er betinget af den forskellige Reaktionstilstand i de 
paagældende Parceller, men i øvrigt er Overensstemmelsen 
mellem Fællesbestemmelserne i den »upodede« Serie ret daar
lig. En Sammenligning mellem de »upodede« og de »podede« 
Kulturer uden Tilsætning viser et stærkt Udslag for Bakterie
tilførsel. Men bortset fra »Kainit« er der i de »podede« Kul· 
turer kun en forholdsvis ringe Forskel mellem de enkelte 
Jordprøvers peptonsønderdelende Evne, et Forhold, der for
mentlig hænger sammen med Sandrnarkens forholdsvis betyde
lige Indhold af let opløselige Fosforsyreforbindelser. »Kainits« 
særlige Forhold er muligvis i nogen Grad betinget af, at denne 
Jord i Henhold til de foretagne Reaktionsbestemmelser synes 
at være i særlig Grad kalktrængende (se Tabellerne 3-4). Denne, 
og i øvrigt alle de fra Jordprøverne fra Askov Sandmark 
foretagne Undersøgelser, giver saaledes Eksempler paa Jorder, 
hvis Mikroflora nnder de givne Forhold ikke er indstillet 
paa fuld Udnyttelse af de kemiske Betingelser, der forefindes, 
for Peptonsønderdelingen. - I Kulturerne med Tilsætning af 
kulsur Kalk og Kalifosfat er Forskellighederne i alle Tilfælde 
udvisket, ligesom Tilfældet jo har været ved de tidligere Under-
søgelser. . 

Resultaterne af Undersøgelsen af Jordprøverne fra Mark G 2 
gaar i samme Retning, men er dog ikke saa regelmæssige som 
for G 3's Vedkommende. I den »upodede« Serie har »Kainit« 
givet det laveste Resultat, men ogsaa ved »Superfosfat + Kainit« 
er Peptonnedbrydningen kun forholdsvis lidt fremskreden. 
Begge de nævnte Jorder adskiller sig fra alle de andre Jorder 
ved ikke at kunne foranledige Azotobacterudvikling og synes 
saaledes at være forholdsvis kalkfattige (se Tabel 4). Den 
stærkeste Sønderdeling er opnaaet ved »Staldgødning + Super· 
fosfat«. Resultaterne af Fællesbestemmelserne er i denne Af
deling i flere Tilfælde ret afvigende, og de konstaterede For
skelligheder kan derfor ikke i alle Tilfælde betragtes som 
tilstrækkelig sikre. I de »podede« Kulturer er de af de for
skellige Gødningsbehandlinger foranledigede Forskelligheder 
stærkt ud viskede, sandsynligvis igen som Følge af Sandrnarkens 
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forholdsvis høje Indhold af let opløselige Fosforsyreforbindel
ser, men ogsaa her har »Kainit« dog givet det laveste Resultat-

12 Dage senere henstilledes med Anvendelse af tørret og 
sigtet Jord en ny Serie, omfattende alle Jordprøver. Resultaterne 
falder i Hovedsagen sammen med de foran anførte og skal 
derfor ikke gengives her, kun skiller »Kainit« sig saavel i 
de »upodede« som i de »podede« Kulturer endnu tydeligere 
ud fra de andre Jordprøver, end Tilfældet var i første Serie. 

I Jordprøverne fra Lucerneforsøget (Tabel 20) er der, 
til Trods for disse Jordprøvers tilnærmelsesvis neutrale Reaktion, 
i Kulturerne uden Tilsætning i alle Tilfælde en fremtrædende 
Virkning af »Podningen«, og selv i Kulturer med Tilsætning 
af Kalk og Fosfat har Podning, modsat hvad der almindeligt 
er Tilfældet, udøvet en ret tydelig Virkning. Forskellen mellem 
de enkelte Jordprøvers peptonsønderdelende Evne er saavel i 
de »upodede« som i de »podede« Kulturer forholdsvis ringe. 
I de første har »300 Pd. Thomasfosfat« og i de sidste »800 Pd. 
Kainit« vist sig i Besiddelse af den stærkeste peptonsønder
delende Evne. Den Fosforsyreudpining, der er foregaaet ved 
Anvendelse af Kainit, har altsaa ikke givet sig Udtryk i en 
formindsket peptonsønderdelende Evne, ligesom den jo, som 
nævnt Side 211, heller ikke endnu har givet sig Udtryk l en 
Formindskelse af Planteproduktionen. 

4. Undersøgelser over Jordens mannitsønderdelende Evne. 

Som nævnt Side 258, blev det ved Undersøgelser i Til
knytning til Kvælstofbindingsundersøgelserne med Jordprøver 
fra Mark B 3, Aslwv Lermark, godtgjort, at Gødningstilførselen 
i væsentlig Grad paavirkede den Hastighed, hvormed den i 
de paagældende Jordprøver indblandede Mannit sønderdeltes. 
Konstateringen af dette Forhold medførte, at der udarbejdedes 
en Fremgangsmaade til kvantitativ Bestemmelse af Mannit
sønderdelingen (11), og denne blev derefter bragt i Anvendelse 
ved de fortsatte Undersøgelser over Gødningsbehandlingens 
Indflydelse paa denne Stofomsætning. Efter at flere af disse 
Forsøgsrækker allerede var gennemførte, blev Metoden modi
ficeret (K . • 4. Bondorff og Harald R. Christensen (19)). Ved de 
enkelte Tabeller er det anført, om Bestemmelsen er udført 
efter den oprindelige eller efter den modificerede Metode. 
Metodens Art giver sig dog særlig Udtryk i Størrelsen af de 

19 
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absolute Værdier, medens Relationen mellem de fundne Vær
dier paavirkes i langt mindre Grad. 

De første Jordprøver, der underkastedes en speciel Under
søgelse over Mannitsønderdelingens Forløb, hørte til den fra 
Mark B 3 i Slutningen af September indsendte Serie. Under
søgelsen udførtes saavel med Anvendelse af flade Skaale (se 
foran) som med Anvendelse af de ved alle senere Undersøgelser 

Tabel 21. Undersøgelse over Gødningstilførselens 
Indflydelse paa Jordens mannitsønderdelende Evne i .podede. 
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Kul turer. Jordprøver fra Mark B 3, Askov Lermark, 
udtaget i September 1915. 

(Anvendt den gamle Metode for Mannitbestemmelser.) 

- o bI)-

Med Mannittilsætning ,," Lo I': 
.s~ 
ol': Forbrugt cm" l/50 n Kaliumpermanganatopløsning ... " .. S"O 

Jordprøvens 
c~~ 

"2 &t-:l 
pr. 0.6 g Jord efter: 

Mærke 
-S'oll 
~=:S~ 5 Dage 10 Dage 15 Dage 20 Dage 25 Dage 30 Dage 
::=;':0 

(Gødningstilførsel) :::: ctI • Ol Ol Ol Ol Ol Ol ·st:= a -; -; -; -; -; -; 
§I':~ Ol Ol " Ol " " ...: ...: ...: ...: ...: ...: 
~ ".~ <Il <l 

Ol 
<l 

<il <l <Il <l 
<Il 

<l <Il <l 
=:t-~ 

<Il <Il <Il <il <Il Ol 
Ol "tl Ol "tl ~ "tl Q) "tl ~ "tl Q) "tl 

,,~ .. i "tl 

I 
i "tl i "tl 

I 
i "tl i "tl i -e 

"Os-a :s :s :s ~ ~ ~ ::><.>0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Ugødet .......... 1.2 31.
0
131 19.5 21 2~:~113.7 4.1 8.6 2.6 5.8 0.9 

3.2 32.3 .6 24.3 .9 13.1 9.0 5.4 

Superfosfat ....... 1.2 3.41 
14.4 

8.9 1.
6
1 1.1 1.3 -1- -1- -1- -1-

Kainit ........... LI 32's1 33 34.0 .2 28.11 28 28.2 .2 26.01 26 26.9 .5 23.51 23 23.3 .4 21.11 21 22.1 .6 
20.61 21 21.8 .2 

Staldgødning ..... 1.0 19.'1 15.8 12.1 
2.51 
1.9 

2.2 -1- -1- -1- -[-
Superfosfat ....... - 1.

7
1 1.8 -1--

1

-1- -1- -[- -I-1.8 

32.71 32 29.41 30.0 28.01 27 27.8[27 28.61 28 27.41 27 Kainit ..... - ..... - 33.0 .9 27.5 .8 27.3 .3 28.4 .5 27.0 .2 30.6 

1.91 I I 
Kainit med Tilsæt-
ning af 1 g CaC0 3 1.9 - - - - - - - -[- -I-+ 0.26 g CaHPO, 

1.
9

1 +O.lg K2 S0 4 ••• 



279 

benyttede dybe Skaale (11). Idet det foreløbig kun tilsigtedes 
at faa Udtryk for den Indflydelse, som Jordens kemiske 
Tilstand udøvede paa Mannitsønderdelingen, anvendtes kun 
»podede« Kulturer. Undersøgelsen omfattede følgende Behand
lingsmaader: »Ugødetc, , Superfosfal« , »Kainit« og »Staldgød
ning«. For »Kainits« Vedkommende blev der til Sammen
ligning henstillet Skaale med Tilsætning af kulsur Kalk + 
Dicalciumfosfat + Kaliumsulfat. 

Undersøgelsens Plan og Resultater fremgaar af Tabel 21. 
Undersøgelsen viser, at den af Gød ningstilførselen 

betingede Tilstand i Jorden udøver en overordentlig 
stor Indflydelse paa den Hurtighed, hvormed Omsæt
ningen forløber i de enkelte Jorder, og Forskellen mel
lem GødningstilførsIernes Indflydelse træder her langt tydeligere 
frem, end Tilfældet var ved Peptonsønderdelings-Undersøgelserne. 
Hurtigst forløber Omsætningen i »Superfosfat« og langsomst i 
«Kainit«, hvad der maa antages at skyldes, at Fosforsyreud
piningen i sidstnævnte Jord er drevet særlig vidt. Ogsaa i 
Jorden fra » Ugødet« - ved hvilken Overensstemmelsen mellem 
Fælleskolberne i øvrigt er mindre god - er Omsætningen 
forløbet særdeles langsomt. At den meget langsomme Mannit
omsætning i Jorden fra »Kainit« er betinget af dens kemiske 
Tilstand, fremgaar med stor Tydelighed af det Forhold, at 
Tilsætningen af mineralske Bakterienæringsstoffer til denne 
Jord har bevirket en meget hurtig Afslutning af Mannitsønder
delingen. Vedrørende Arten af de kemiske Faktorer, der er 
betingende for denne Omsætnings Hastighed, maa i øvrigt 
henvises til den af Forfatteren (11) tidligere foretagne specielle 
Undersøgelse over dette Spørgsmaal, af hvilken det fremgaar, 
at det i særlig Grad er. J ordens Reaktionstilstand og Indhold 
af let opløselige Fosforsyreforbindelser, der her er af Betydning. 
Naar Mannitomsætningen i den kainitgødede Jord er foregaaet 
lidt hurtigere ved Anvendelse af de flade end af de dybe 
Skaale, er Aarsagen muligvis den, at Vandfordampningen i de 
første som Følge af den ret ufuldstændige Dækning af disse 
med Glasplader er foregaaet livligst, hvad der har bevirket, at 
Vandindholdet til visse Tider har været under det for de paa
gældende Mikroorganismer optimale. De flade Skaale (Petri
skaalene) var dækkede med de sædvanlige overfaldende Laag, 
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og ved de senere Undersøgelser har ogsaa de dybe Skaale 
været dækkede med Laag af Petriskaale. 

I Tabel 22 er samlet Resultaterne af de øvrige i Tilknyt
ning til Askovforsøgene udførte Undersøgelser over Mannit
sønderdelingen. Disse Undersøgelser er gennemførte .ved An
vendelse af saavel »upodede« som »podede« Kulturer. 

Saavel ved Askov Lermark, B 4, 1917, og Askov Sand mark, 
G2, 1918, ses det, at »Podningen« i væsentlig Grad har fremmet 
Mannitnedbrydningen, men Undersøgelsen giver samtidig meget 
tydelige Udtryk for den Indflydelse, som de forskellige Gød
ningsbehandlinger har udøvet paa Mannitsønderdelingens Ha
stighed. I de »upodede« Kulturer fra Serie 1, Mark B 4, er 
Forskellen mellem Mannitomsætningshastigheden i de Jorder, 
der ikke har faaet Sqperfosfat, og de, som er tilførte dette 
Gødningsstof, overordentlig stærkt fremtrædende. Hurtigst er 
Mannitsønderdelingen forløbet i den kun med Superfosfat 
gødede Jord og langsomst i de to henholdsvis med Chilesalpeter 
alene og Kainit alene gødede Jorder. Disse Forskelligheder er, 
som en Sammenligning mellem» Upodet« og »Podet« viser, dels 
betinget af J ordens øjeblikkelige mikrobiologiske Tilstand og 
dels af dens kemiske Tilstand, idet det viser sig, at Podningen 
formindsker, men langt fra ophæver, Forskellen mellem de 
superfosfatgødede og de ikke superfosfatgødede Jorders Sønder
delingshastighed. Langsomst foregaar Sønderdelingen i J orden 
fra de kun med Kainit gødede Parceller, hvor Fosforsyre
udpiningen saaledes, som ogsaa foran fremhævet, synes at 
være videst fremskreden. I den »podede« Serie omsætter alle 
de med Superfosfat forsynede Jorder Mannitten med lige stor 
Hastighed. I alle de tre Jordprøver, der repræsenterer de 
forskellige Staldgødningsmængder (l/s, 1 og 11/2 Staldgødning) 
er Mannitomsætningen saavel i de »upodede« som i de »podede« 
Kulturer forløbet lige saa langsomt som i den med Kainit alene 
gødede J ord. Sønderdelingen er forløbet lidt langsommere i 
Jorden fra 1/2 Staldgødning end i Jorden fra 1 og F/2 Stald
gødning, men Forskellen er ikke stærkt fremtrædende. Aar
sagen til dette fra de øvrige Forsøg afvigende Forhold maa 
sandsynligvis søges i de paagældende Parcellers Beliggenhed 
inden for Skiftet og U ensartethed i Forsøgsjordens kemiske 
Beskaffenhed. En regelmæssig Parcelfordeling er kun gennem
ført gruppevis, og Parcellerne med de forskellige Staldgødnings-



Tabel 22. Undersøgelse over Gødningstilførselens 
Indflydelse paa Jordens mannitsønderdelende Evne. 

(Anvendt den gamle Metode for Mannitbestemmelser ved Serie 1 og 
Serie 2 og den modificerede Metode ved de følgende Serier.) 

FOl'brugt cms 1/.0 n Kaliumpermanganatopløsniug 
pr. 0.5 g lufttør .Jord 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 

1. Askov Lermark (B 4). Prøveudtagning 1924. 

Ug ......................... 1136.2 36.4 I I ' 36.3132.5 4.6 35.4, 32.922.7[11.2 
K. ......................... 36.6 36.8 34.51 34.031.329.2 36.51 36.1 32.6 
S. •........................ 36.4 36.1 2.9 - - - 35.0 2.3 -
Ch. ........................ 36.7 36.2 34.7 34.5 :13.1 31.61

) 36.1 36.1 29.8 
R. +S.+Ch ................ 36.8 36.3 - 1.9 - - 34.5 2.1 -
R. + 11

/. St. + Ch ............ 36.4 36.6 - 3.5 - - 30.7 2.5 -
St. + S ...................... 36.4

1

35.1 28.5
1 

- - - 27.8 1.9 -
'/. St. ...................... 36.8 36.7 34.0 34.0 33.0

1

30.21
) 37.3 36.6 34.2 

1 St. ••• , ••••••••••••••••• o, 36.6 35.834.4131.8,24.913.1 36.8 35.1
1
31.1 

l ' /.St. 0 ••••••• 0.0 •••••••••• 35.aI36.3, 32.2: 31.4, 24.014.5 I 35.7 35.9 32.2 

2. Askov Sandmark (G 2). Pt'øveudtagning 1918 . 

2.9 
SAl 26.0 

-
- 4.61 
- -I -
-

33.6 30.0
1 20.9 5.9, 

29.0 20.31 

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

I 2.9:-Ug. o ••••••••••••••••••••••• 37.8 -I 4.71 3.0 -1- -

29) I K. .......................... 39.9 40.9

1

38.4

1

34.4 26·r2.8 38.31 40 .7 36.4 
S. ......................... 37.7 40.2 - - - 0.5 2.7 - -
Ch ......................... ,37.9 31.6

1 

4.0, - - - 3.1 - - - -I 
R.+S.+Ch ................ :373 - ')8'-1- - 2.5 - - -

=1 s. + Ch ................... " 135.9 40.2 i:71 - - - 2.1 - - -
S. +K ...................... 13S.1 40.2137.1134.524.6 -

1

36

.

0

1 
6.1 2.3 -

=1 
St ......................... '1136.7 39.61 3 .1 -1- - 2.9 -

1= 
-

St. + S ...................... 3S.7 35.8,36.4 3.6- - 4.0 - -

3. Askov Lermark (B 5). Prøveudtaglling 1924, 

Ug. ,." ........ ,........... 44.6 2.3[-1- 31.0 0.0 
St .......................... 47.2 11.1 - - 24.0 2.5 
R. + S. + Ch. . . . . . . . . . . . . . .. 35.8 6.7 - - 32.1 
S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45.6 5.6 - - 33.5 4.9 
Ch .............. ' ........... 154 .6 - - -1- 50.4 0.6 -I-
R. .................... ,. . .. 58.5 33.623.8, - - 48.2 20.0 7.3,-

4 Askov Salldmark (G 1) Prøveudtagning 1924 

3.1 

24.7 
3.2 

10.6 

O .3 

Ug. o •••••••••••••••• • - •••••• 56.1142.1119.31 4.7 0.5 - 31.71 6.2 -
I 

-
=1= St. 57.3, 6.8 - - -- - 4.8

1

- - -• '-0 o ••• o o •••••••••••••• o. 

K.+S.+Ch ................ 56.2 46.31 1.91- - - 0.8 - - - - -
S ........................... 57.1 37.7123.2 15.4 - -

34'°1 23 .1 - - - -
Ch. • o o • o o •••••••••••••••• ~ • 62.5 53.4[ 47.6

1
25.01 -I - 134.8 23.51 18.8 0.4 - -

R. o ••••• o. o •• o o ••••••• o ••• o 58,3 53.0 51.8 - I - - ,47.' 27.6 - 1.7 - -

5. Lllcerneforsøget, Asko:v Sandmark. Prøveudtagning 1924. 

Ug. o •••••• o • o o o o ~ ••• o •••••• 58.4156.1148.2144.7137.51 - 125 .2 3.3 
551 = - -

300 Thomasfosfat ............ 62,6 59.1 56'O

f 

36.7 16.61 - 32.7 21.8 - -
400 Kaillit .................. 58.9 57.344.043.4 33.4' - 35.2 16.2 0.6 - - -

800 Kainit .................. 59.7 52.747.930.8122.3 - 32.4 9.5 2.4 - - -

300 Thomasfosfat + 400 Kaillit 53.8 53.8145.8135.71- - 5.7 
-;.71 = 

- - -

300 Thomasfosfat + 800 Kainit 58.1 55.3 43.0 35.0 28.7 - 17.2 - - -

') Endnu ikke afsluttet efter 50 Dage. 
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mængder er i dette Skifte ret vidt fjærnede fra de med ensidig 
Kunstgødning eller fuld Kunstgødning forsynede Parceller. 

Ved det med Jordprøver fra Lermarken, B 5, i 1925 udførte 
Forsøg (Serie 3) er Mannitomsætningen forløbet hurtigere end 
ved de forud undersøgte Askov Lermarker, idet den, bortsel 
fra »Kainitc, er tilendebragt ved Udløbet af 2. Periode. l 
Jorden fra de ensidigt med Kainit gødede Parceller er Sønder
delingen først afsluttet ved Udløbet af 4. Periode. Omsætningen 
er foregaaet omtrent lige hurtigt i de »upodede« og i de »podede« 
Kulturer. 

I Askov Sandmark, G 1, er Mannitsønderdelingen saavel i 
de »upodede« som i de »podede« Kulturer forløbet hurtigst i 
de med Staldgødning eller alsidig Kunstgødning gødede Jorder. 
I den ensidigt med Superfosfat forsynede Jord er Omsætningen 
vel forløbet noget hurtigere end i de to andre ensidigt gødede 
Jorder, men dog alligevel væsentlig langsommere end i de to 
alsidigt gødede Jorder og endog langsommere end i »U gødet«, 
hvad der viser, at Mannitsønderdelingens Hastighed under visse 
Forhold kan være betinget af andre Aarsager end Fosforsyre
mangel, der i øvrigt i det foreliggende Tilfælde ikke har gjort 
sig tydeligt gældende i Dyrkningsforsøget. Muligvis er her Tale 
om særlige, af den ensidige Sammensætning af Jordvædsken 
betingede Hæm ningsvirkninger. 

I Lucerneforsøget paa Sandmarken ved Askov, i hvilket 
der heller ikke er fremkommet Udslag i Afgrøderne for An
vendelse af Fosforsyregødning, er Mannitsønderdelingen i alle 
Tilfælde forløbet overordentlig langsomt i de »upodede« Kul
turer, hvad der i Hovedsagen maa skyldes en for den paa
gældende Omsætning uheldig mikrobiologisk Tilstand, idet 
Podning med mannitsønderdelende Bakterier i meget væsentlig 
Grad har fremmet Nedbrydningen. Ligesom ved det foran 
omtalte Sandjordsforsøg er Omsætningen forløbet langsommere 
i J orden fra de ensidigt gødede end i J orden fra de baade 
med Fosforsyre og Kaligødning forsynede Parceller eller i 
ugødet J ord. Det ser da ud til, at Mannitsønderdelingshastig
heden ved visse, meget lette Sandjorder ikke giver saa sikre 
Udtryk for »Fosforsyretilstanden« som ved de lerholdige 
Jorder. 

l Askov Sandmark, G 2, har Podning ligeledes i alle Til
fælde udøvet en betydelig Virkning. »Kainih har igen for-
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anlediget den langsomste Mannitsønderdeling saaveJ i de 
»upodede« som i de »podede« Kulturer. Ogsaa »Kainit + 
Superfosfat« har foranlediget en langsommere Mannitsønder
deling, et Forhold, der dog gør sig langt stærkere gældende i 
de »upodede« end i de »podede« Kulturer, og Kainitten synes, 
maaske delvis som Følge af dens afkalkende Indflydelse paa 
Jorden (se Tabel 4, Side 225), saaledes at have paavirket Jor
dens Mikroflora i en for en hurtig Mannitsønderdeling uheldig 
Retning. At dette Gødningsstof, hvor det har været anvendt 
alene, ogsaa bevirker, at de kemiske Betingelser for denne 
Omsætning forringes, fremgaar med stor Tydelighed af de 
paagældende Resultater i den »podede« Serie. 

Resultaterne af de særlig med de :.upodedec Kulturer fore
tagne Undersøgelser er - navnlig i de første Serier - i flere 
Tilfælde, som Følge af noget daarlig Overensstemmelse mellem 
de to Fællesbestemmelser, noget usikre, hvad der i nogen Grad 
skyldes den paa dette Tidspunkt endnu ret ufuldkomne Metodik 
for den paagældende Undersøgelse. Ved de senere Under
søgelser er Overensstemmelsen gennemgaaende væsentlig bedre. 

5. Undersøgelser over Jordens salpeterdannende Evne. 

Som nævnt Side 202, er der ved Undersøgelser over Jor
dens Nitrifikationskraft anvendt saavel Vædskekulturer som 
Jordkulturer. Vædskekulturerne, der indeholder alle de for 
Nitrifikationen nødvendige kemiske Faktorer, kan kun ventes 
at give Udtryk for Forskelligheder m. H. t. Indholdet og Aktivi
teten af de i Jorden tilstedeværende Nitrifikationsorganismer, 
medens de ved Jordkulturerne fremkomne Resultater ogsaa 
vil kunne paavirkes af Jordens kemiske Tilstand. Vædske
kulturerne anvendtes kun ved Undersøgelsen af den først ud
tagne Serie Jordprøver (Lermark B 3, 1912). Alle disse Prøver 
udviste imidlertid ganske det samme Forhold i disse Kulturer. 
Salpeterdannelse kunde paavises efter 2 il 3 Dages Forløb, og 
Ammouiakken var fuldstændig forsvundeu efter ca. 1 Maaneds 
Forløb. Den overordentlig store Forskel, som Markforsøget 
udviser m. H. t. de forskelligt behandlede Parcellers plante
producerende Evne, har saaledes slet ikke givet sig Udtryk 
ved denne Undersøgelse, og den paagældende Metode blev 
derfor ikke bragt i Anvendelse ved de fortsatte Undersøgelser. 
Imidlertid synes det at være berettiget at slutte af denne Under-
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søgeise, at Nitrifika tionsba k teriern e s K ra v til Mæng
den af mineralske Plantenæringsstoffer er ganske 
overordentlig smaa. 

Meden Del af de i 1914 og 1915 fra Mark B 3, Askov 
Lermark, indsendte Jordprøver· udførtes der Nitrifikations
undersøgelser med Anvendelse af de Side 202 omtalte Jord
kulturer. Endvidere er der udført Nitrifikationsundersøgelser 
i Jordprøver fra Askov Lermark, B 4 (1917 og 1924), fra Askov 
Sandmark, G 3 (1918), og fni Lucerneforsøget, Askov Sandmark 
(1924). I Serierne Askov Lermark, B4, 1917, og Askov Sand
mark, G 3, 1918, er Undersøgelser gennemførte saavel med som 
uden Tilsætning af svovlsur Ammoniak. Resultaterne af disse 
Undersøgelser er sammenstillede i Tabel 23. 

Den i 1914 med Jordprøver fra Mark B 3 udførte Under
søgelse omfatter kun 4 Spørgsmaal: »Ugødet«, »Superfosfat«, 
»Fuld Kunstgødning« og »Staldgødning«. Den kraftigste 
Nitrifikation er foregaaet i J orden fra »Fuld Kunstgødning«, 
et Forhold, der gentager sig og endda med stor Tydelighed i 
Serien fra 1915. Ved denne Serie bemærker man det ret 
ejendommelige Forhold, at de tre Jordprøver, der repræsen
terer de ensidige Kunstgødningsanvendelser : »Kainit«, »Super
fosfat« og »Chilesalpeter«, har foranlediget den langsomste 
Nitrifikation. Aarsagen hertil kan ikke søges i Næringsstof
mangel, idet Nitrifikationen i »Ugødet« forløber væsentlig 
hurtigere end i disse tre Jorder og lige saa hurtigt som i 
»Staldgødning«; snarere maa man antage, at den ensidige 
Sammensætning af Jordvædsken som Følge af de nævnte 
Gødningstilførsler har foranlediget visse Hæmningsvirkninger 
over. for Nitrifikationsbakterierne. 

I Nitrifikationliforsøget 1917 med Jordprøver fra Mark B 4, 
tilsat Ammoniumsulfat, har Jordprøven, repræsenterende alsidig 
Kunstgødning, ligeledes foranlediget den kraftigste Nitrifikation; 
særlig tydelig gør Forskellen sig gældende i den sidste Del af 
Forsøgsperioden, 8-10 Uger efter Forsøgets Paabegyndelse. De 
staldgødede Jorder i denne Serie har vist sig i Besiddelse af 
en forholdsvis ringe Nitrifikationsevne (sm!. dens foran 
omtalte Forhold over for Mannitomsætningen). Tilsætning i 
Laboratoriet af kulsur Kalk til den ugødede Jord har i over
ordentlig høj Grad fremmet den svovlsure Ammoniaks Nitri
fikation, hvad der viser, at det i den paagældende Jord i 
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Tabel 23. Nitrifikationsforsøg 
med Jordprøver fra Gødningsforsøg i Askov. 

mg Salpetel'kvælstof pr. 100 g lufttør Jord 

.Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) ~]~ I 
:.:."'~ 

dannet efter: 

~ ~~ I-----~-----·I 
.... ~~ 1 Uge 2 Uger __ 3~~~ 

Askov Lermark (B 3) 1914. Tilsætning af Ammoniumsulfat '). 

Ugødet .................. . 
Superfosfat ............... . 
Superf. + Kainit + Chilesalp. 
Staldgødning ............. . 

0.0 
0.3 
0.1 
0.8 

3.2 
3.7 
5.1 
4.4 

8.5 
8.5 

11.9 
10.2 

Askov Lermark (B 3) 1915. Tilsætning af Ammoniumsulfat. 

Ugødet '" ................ I 
Superfosfat. .............. . 

0.8 1., 8.1 14.2 
0.6 1.3 5.4 13.4 

Chilesalpeter ............. . 0.6 1.7 :1.5 11.4 
Kainit ................... . 0.4 1.1 2.7 9.6 
Supel·f.+ Chilesalp. + Kainit 0.6 3.4 \J.8 18-' 
Staldgødning ............. . 0.6 1.8 7.8 15.4 

Askov Lermark (B 4) 1917. Uden Tilsætning af Ammoniumsulfat. 

--~- -------
Ugødet ................... 0.8 1.1 2.7 3.6 

I 

2.2 
Superfosfat. ............... 0.8 1.2 2.7 2.4 2.3 
Kainit .................... 1.6 0.6 2.2 2.0 2.3 
Chilesalpeter .............. 0.9 1.2 2.3 2.4 I 2.9 
Superf. + Kainit + Chilesalp. 1.2 1.3 2.5 2.5 

I 

2.5 
I l. Staldgødning ........... 0.5 1.6 2.5 2.5 3.8 

1 do. •• 0.0 •••••• 0.8 1.4 2.9 2.9 3.5 
l' /. do. .......... . 

II 
0.7 1.4 3.0 

I 
6.0 

I 
3.3 

I Ugødet + 1 % CaCO, ...... 0.8 2.2 4.2 
l 

6.3 4.7 

5.8 
6.5 
5.9 
4.6 
5.9 
7.5 
4.9 
6.6 
8.2 

Askov Lermark (B 4) 1917. Tilsætning af Ammoniumsulfat. 

.... .... .... .... ... .... 
O) <Il <Il <.> <Il <Il '" 'Oll 'OJl 'Oll 'Oll 'Oll 'QC 'Oll 

::.J ::.J ::.J ::.J ::.J ::.J ::.J 
ri "" '" .... '" <O 00 

Ugødet • o' ••••••• , •••••••• 0.8 2.51 9.'1 11.0 12.21 14.2 16.31 19.1 
Superfosfat ............... 0.8 1.3 7.2 8.' 10.3 14.2 16.3 18.5 
Kainit .................... 1.6 1.1 7.1 9.8 11.4 16.6 17.3 22.6 
Chilesalpeter .............. 0.9 1.4 8.1 10.2 14.0 15.0 16.2 18.4 
Superf. + Kainit + Chiles .... 1.2 2.0 10.6 13.2 15.7 15.8 18.9 29.2 
1/. Staldgødning .......... 0.5 0.5 3.4 4.1 7.7 10.6 11.6 16.5 

1 do. ..... , .... 0.8 1.7 6.4 10.3 11.2 15.7 16.8 18.5 
1 ' /. do. .......... 0.7 0.8 I 5.6 6.81 8.5 10.6 13.0 15.1 
Ugødet + 1 % CaCO, ..... , 0.8 4.0 21.5 43.5 43.7 39.2 46.' 45.9 

5.9 
4.9 
4.3 
4.3 
5 . .'; 
6.9 
4.8 
6.3 
7.1 

.... 
O) 

'Oll 
::.J 
<:> -

21.4 
20.8 
22.6 
19.6 
31.5 
18.2 
21.4 
18.0 
529 

') Her og senere 0.2 g svovlsur Ammoniak pr. Sk!\al = ca. 42 mg Ammoniak
kvælstof pr. 100 g lufttør Jord. 
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Tabel 23 (fortsat). 

mg Salpeterkvælstof pr. 100 g lufttør Jord 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 
dannet efter: 

Askov Lermark (B 4) 1924. Tilsætning af Ammoniumsulfat.') 

Ugødet ................... { 0.30 1., 8.8 
15.7 20.3 23.7 26.5 

(7.6) (6.1) (5.8) (5.6) (5.') 

Superfosfat ................ { 0.35 
--0--0.1 7.9 

14.0 19.0 20.8 23.1 
(7.6) (6.1) (5.9) (5.7) (5.4) 

Kainit .................... { 0.25 
0.3 8.0 

13.6 18.6 22.1 24.9 
(7.6) (6.2) (5.8) (5.6) (5.s) 

Chilesalpeter .............. { 0.90 O.S 8.8 
15.7 20.3 24.8 26.2 

(7.6) (6.J) (5.6) (5.5) (5.s) 

Superf. + Kainit + ChilesaIP.{ 1.5 
l.2. 8.6 

15.1 20.8 24.2 26.5 
(7:2) (6.0) (5.5) (5.s) (5.3) 

Staldgødning .............. { 0.55 

II 
2.2 10.9 

18.3 21.8 

I 
25.8 26.9 

(7.5) (5.8) (5.5) (5.4) (5.4) 

Askov Sandmark (G 2) 1918. Uden Tilsætning af Ammoniumsulfat. 

112 Uger 14 Uger 16 Uger 18 Uger 110 Uger 

Ugødet ...... '" .......... 0.6 1.0 1.6 5.5 2.4 2.8 
Superfosfat .........•. 0.0. 0.5 1.3 1.8 5.5 2.1 2.6 
Chilesalpeter .............. 0.6 1.2 2.0 6.1 2.8 2.9 
Kainit .................... 0.6 1.1 1.8 6.6 2.6 2.6 
Superfosfat + Chilesalp ..... 0.4 1.4 2.1 3.5 2.9 2.6 
Superfosfat + Kainit 0.5 1.2 2.6 4.9 2.9 2.5 
Superf. + Chilesalp. + Kainit 0.5 1.4 2.6 3.4 2.9 2.7 
Staldgødning .............. 0.6 1.2 2.5 4.8 2.9 2.9 
Staldgødning + Superfosfat . 0.4 1.7 2.9 4.5 3.1 2.8 
Staldgødning + Kainit ...... 0.5 1.6 2.9 4.6 3.1 3.2 

Askov Sandmark (G 2) 1918. Tilsætning af Ammoniumsulfat. 

II lUge I 2 Uger 'I 3 Uger I 4 Uger 

Ugødet ................... 0.6 0.1 8.2 

I 
12.1 13.8 

Superfosfat. ............... 0.5 0.1 7.0 14.5 15.6 
Chilesalpeter .............. 0.6 0.1 12.7 16.0 15.5 
Kainit .................... 0.6 --0--0.1 2.3 2.9 3.9 
Superfosfat + Chilesalpeter . 0.4 0.3 11.2 13.4 16.2 
Superfosfat + Kainit ....... 0.5 0.1 1.0 8.2 13.s 
Superf. + Chilesalp. + Kainit 0.5 0.3 . 13.9 17.8 17.9 
Staldgødning .............. 0.6 0.1 8.5 14.4 15.0 
Staldgødning + Superfosfat .. 0.4 0.5 

I 
12.9 17.5 

I 
17.4 

Staldgødning + Kainit ...... 0.5 0.4 17.9 17.9 17.3 
Ugødet, tilsat 1 pCt. CaC0 3 • 0.6 0.1 14.4 15.5 17.8 

') Tallene Parentes angiver PH. 
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Tabel 23 (fortsat). 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 

mg Salpeterkvælstof pr. 100 g lufttør Jord 

~ ~ II 
~~.911-5--C--1o-----'I-1-5 -C--

1 

-2°~1-25~1--3-0 ~14.-0 
~ H Dage Dage Dage Dage Dage l Dage Dage 

dannet efter: 

Lucerneforsøget, Askov Sandmark I) (1924.). Tilsætning af Ammoniumsulfat 2). 

Ugødet ................... { 0.2 I O.S 1.5 2.0 4..5 6.3 110.0 11.7 
(7.2) (6.s) (6.2) (6.1) (5.9) (5.!) (5.1) (4..s) 

4.00 Kainit ................ { 0.7 -7- 0.1 0.3 4..0 7.s 9.2 12.2 16.6 
(6.s) (6.4) (6.1) (5.s) (5.5) (5.0) (4..9) (4..7) 

800 Kainit ................ { 0.6 0.2 2.7 5.9 10.1 14..0 16.9 18.6 
(6.9) (6.3) (6.1) (5.8) (5.s) (4.9) (4..8) (4..7) 

300 Thomasfosfat .......... { 0.2 0.2 1.0 2.8 4..1 6.6 10.6 12.7 
(6.9) (6.5) (6.5) (6.2) (6.1) (5.5) (5.2) (4..9) 

300 Thomasfosf. + 4.00 Kainit{ 
0.7 1.2 5.2 9.7 15.3 20.2 24.1 28.7 

(6.8) (6.8) (6.8) (6.4) (5.8) (5.2) (5.0) (4..91 

300 Thomasfosf. + 800 Kainit{ 0.7 1.0 3.8 5.0 10.2 13.7 16.9 18.0 
(6.s) (6.s) (6.1) (5.9) (5.4) (5.0) (4..s) (4.6) 

ganske særlig Grad er Indholdet af stødpudevirkende Stoffer, 
der er bestemmende for Nitrifikationens Hastighed. Efter 14 
Dages Forløb er Halvdelen og efter 3 Uger hele den tilførte 
Ammoniakmængde nitrificeret. Ogsaa i Jorder uden Tilsætning 
af svovlsur Ammoniak har Kalken tydelig fremmet Nitrifika
tionen. - I Nitrifikationsforsøget med Jordprøver fra Mark B 4, 
1924, hvor Forsøgsperioden kun strækker sig over 35 Dage, 
og Salpeterdannelsen i øvrigt overalt er forløbet hurtigere end 
i 1917, kan der ikke paavises nogen tydelig Forskel i de 
enkelte Jordprøvers Nitrifikationsevne. Det maa i denne For
bindelse erindres, at det paagældende Skifte i 1922, altsaa 2 
Aar før den sidste Prøveudtagning, er tilført 5000 Pd. kulsur 
Kalk pr. Td. Ld. (se Side 210). 

Uden Tilsætning af Ammoniumsulfat, er der, med Und
tagelse af to af de staldgødede Jorder: l/fA og 11/2 Staldgødning, 
i hvilke der er dannet kendeligt mere Salpetersyre end i de 
andre Jorder inden for Serien, ingen tydelig Forskel paa 
Nitrifikationens Forløb i de enkelte Jorder. 

l) Her og senere 0.2 g svovlsur Ammoniak = ca. 4.2 mg Ammoniak
kvælstof pr. 100 g lufttør Jord. 

I) Tallene i Parentes angiver PH. 
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Et Nitrifikationsforsøg, omfattende 10 forskellige Jordprøver, 
er i 1918 udført i Tilknytning til Forsøget paa Sandmark 
G 2 ved Askov. Jorden, hidrørende fra »Alsidig Kunstgødning« 
viser sig (i Serien med Tilsætning af Ammoniumsulfat) igen 
at være i Besiddelse af en relativt kraftig Nitrifikationsevne og 
overgaar i denne Henseende »Staldgødning«. Særlig afvigende 
forholder dog »Kainit« sig, idet der i denne Jord ved Forsøgets 
Slutning kun er dannet ca. 4 mg Nitratkvælstof, hvilket kun 
er ca. 1/4 af den Mængde, der er dannet ved de øvrige Jorder. 
Aarsagen til dette Forhold maa i Hovedsagen søges i denne 
Jords - som Følge af en stærk Kalkudvaskning - forholdsvis 
ringe Indhold af stødpudevirkende Stoffer. Som det fremgaar 
af Tabel 4, Side 225, har den et væsentlig lavere Reaktionstal (6.1) 
end de øvrige Jordprøver, den giver ikke Azolobactervegetation, 
og dens Indhold af »klorammoniumopløselig Kalk« udgør kun 
ca. Halvdelen af det, der forefindes i de fleste af de andre 
Jorder. I Serien uden Tilsætning af svovlsur Ammoniak, hvor 
Nitrifikationen altsaa udelukkende er foregaaet paa Grundlag 
af Jordens egne Kvælstofforbindelser, staar Størrelsen af den i 
, Kainit« dannede Salpetermængde fuldt ud paa Højde med de 
øvrige Jorder og er i øvrigt efter 6 Ugers Forløb ca. dobbelt 
saa stor som i Serien med Tilsætning af svovlsur Ammoniak. 
Det maa da antages at være den ved Ammoniumsulfalets 
Nitrifikation frigjorte Svovlsyre, der har medført, at Brintion
koncentrationen i denne meget stødpudefattige Jord saa hurtig 
har naaet en for Salpeterbakterierne kritisk Størrelse. Den 
paagældende Jord frembyder da et Eksempel paa, at Tilførsel 
af svovlsur Ammoniak ikke har fremmet, men snarere hæmmet 
Nitrifikationen i Jorden, og det maa betegnes som sandsynligt, 
at dette Gødnings"?iddel i Almindelighed vil blive utilstrække
ligt udnyttet i Jorder, hvis Reaktionstilstand betinger et saa
dant Resultat. - Som det vil ses af Tabellen, er ogsaa 
Salpetei'dannelsen i »Superfosfat + Rainit« navnlig i den første 
Del af Forsøgsperioden forløbet noget trægt, et Forhold, der 
sandsynligvis ogsaa staar i Forbindelse med en relativ ringe 

I 
Stødpudevirkning, idet denne J ord ligesom » Kainit«, men i 
Modsætning til alle de andre Jorder, er azotobacternegativ og 
har det næstlaveste Indhold af »klorammoniumopløselig Kalk«. 

Men i øvrigt har i denne Undersøgelsesserie den i Labora
toriet foretagne Tilsætning af kulsur Kalk til den ugødede 
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Jord mærkeligt nok kun i uvæsentlig Grad fremmet Nitrifika
tionen af Ammoniumsulfat, knapt Halvdelen af dettes Kvælstof 
er nitrificeret efter 4 Ugers Forløb. Det forholdsvis langsomme 
Forløb af denne Proces ved denne Serie synes altsaa, som 
Helhed set, ikke at have været betinget af Kalkmangel, men 
af Mangler i anden Henseende - muligvis Forekomsten af 
visse Hæmningsfaktorer. 

I Serien uden Tilsætning af Ammoniumsulfat kulminerer 
Salpeterophobningen efter 6 Ugers Forløb, hvorefter Indholdet 
i betydelig Grad aftager. Den langsomste Nitrifikation er 
foregaaet i Jorden fra de med alsidig Kunstgødning og Super
fosfat + Chilesalpeter gødede Parceller, og den hurtigste mærke
ligt nok i de ensidigt kainitgødede Parceller, der, som foran 
nævnt, visle sig ude af Stand til at nitrificere tilført svovlsur 
Ammoniak: 

Nitrifikationsforsøget i Jordprøverne fra Lucerneforsøget 
viser et gennemgaaende langsomt Forløb af denne Proces, hvad 
der formentlig er betinget af, at disse Jorder til Trods for, at 
Azotobacterprøven i alle Tilfælde har givet et positivt Resultat, 
og Indholdet af »klorammoniumopløselig Kalk« ikke er saa 
helt ringe, set under eet, har været i Besiddelse af en forholds
vis ringe Stødpudevirkning. Som det nemlig frelllgaal' af de 
foretagne Reaktionsbestemmelser, har en Nitrifikation af svovl
sur Ammoniak, svarende til en Produktion af ca. 12 mg Sal
peterkvælstof pr. 100 g TØljord, i den upodede Jord været i 
Stand til at bringe PH ned fra 7.7 til 4.7, der i Henhold til 
disse o. a. Undersøgelser under de her givne Forhold synes 
at være Surhedsgrænsen for Salpeterbakteriernes U dvikIing. 
En Produktion pa'a ca. 4.5 mg Salpeterkvælstof pr. 100 g Jord, 
der ikke er større, end der i Løbet af kort Tid vil foregaa i 
mangfoldige med Ammoniakgødning forsynede Jorder, vil 
bringe Reaktionstallet ned under 6. »300 Thomasfosfat + 400 
Kainit« er i Besiddelse af langt den kraftigste Nitrifikations
evne, et Forhold, der vel nok delvis maa forklares ved denne 
Jords relativt større Stødpudevirkning over for Syre (sm!. Tabel 
10, Side 251, der viser, at den indeholder den største Mængde 
»kloralllllloniulllopløselig Kalk«), men maa dog ogsaa delvis 
være betinget af en (direkte eller indirekte) Virkning af Kali
gødningen, idet ensidig Anvendelse af den store Mængde Kali
gødning ogsaa - sammenlignet med »Ugødet« - i væsentlig 
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Grad har bidraget til at forøge Salpeterdannelsen. Den sidst
nævnte Jord har det lavest fundne Indhold af »klorammonium
opløselig Kalk«, og da Jorden i den oprindelige Tilstand har 
et lavere Reaktionstal end »Dgødel«, kan Stødpudeindholdet 
ikke paa Forhaand antages at være større end i denne; de 
i Forbindelse med Nitrifikatiollsforsøget foretagne Reaktions
undersøglllser viser da ogsaa, at Stødpudevirkningen over for 
Syre er praktisk talt ens i de to Jorder. Kaligødningens 
Betydning for den paagældende Proces fremgaar dog endnu 
mere tydelig af det Forhold, at den ensidigt med Thomasfosfat 
gødede Jord til Trods for sit relativt betydelige Stødpudeind
hold har foranlediget en langt mindre Salpeterdannelse end 
de ensidigt kaligødede Jorder. - Hvorvidt der her er Tale om 
en direkte eller en indirekte Virkning af Kaligødningen kan 
ikke afgøres af dette Forsøg; det maa imidlertid erindres, at 
Høstudbyttet og da naturligvis ogsaa den af Afgrøderne efter
ladte Mængde af Planterester, der har været særdeles betydeligt 
paa de med Kainit forsynede Parceller, har været minimalt 
paa de ikke kaligødede Parceller, hyor Mikrofloraen saavel i 
kvalitativ som i kvantitativ Henseende (og formentlig ogsaa 
Antallet af Nitrifikationsorganismer) maa antages at afvige 
væsentlig fra den, der forefindes i de kaligødede Parceller (smI. 
Resultaterne af de senere, Side 324, omtalte Nitrifikationsunder
søgeIser i Forbindelse med Rothamstedforsøgene). 

I Askov Lermark, B 4, er Jordprøvernes Stødpudevirkning 
overfor Syre langt større end for den netop omtalte Sandmarks 
Vedkommende, idet ved en Salpeterdannelse, svarende til ca. 
25 mg Salpeferkvælstof pr. 100 g Jord, Reaktionstallet ikke 
gaar under 5.3, ved hvilken Brintionkoncentration Nitrifika
tionen i dette Tilfælde omtrent synes at indstilles. 

Til Belysning af Spørgsmaalet om, i hvilken Grad Gød
ningsbehandlingen udøver Indflydelse paa Jordens Nitratindhold 
under de i Marken givne - naturlige - Forhold, blev der i 
Perioden 28. Maj-16. Juli 1915 i Rodfrugtmarken paa Askov 
Sandmark, G 5, hver Uge foretaget Bestemmelse af Salpetersyre
indholdet i de forskellige Parceller. I den ene Halvdel af de 
enkelte Parceller var der Runkelroer og i den anden Kar
tofler. De udtagne Jordprøver bidrører fra begge Halvdele, og 
alle Portionerne fra de samhørende Fællesparceller er blandede 
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sammen til en Fællesprøve. Prøveudtagningen og Undersøgelsen 
er udført af Assistent Frode Hansen, Askov Forsøgsstation. 

Resultaterne af denne Undersøgelse fremgaar af Tabel 24. 

Tabel 24. Bestemmelse af Nitratindholdet i Askov Sand
mark (G 5). (Prøve udtagning direkte i Marken). 

mg Salpeterkvælstof pr. kg Jord. Prøven udtaget 

Jord fra 
'8/61) 4f6 I 

1
18

/6 16/6') I Sj, 9j, 16h "f6 

(6.s) ') (6.2) (6.0) 1(4.0) (4.0) (3.s) (8.0) (12.5) 

Ugødet .................... 1 4 5 5 6 6 

I 
4 2 1 

Chilesal peter ............... 17 12 17 18 30 24 17 1 
do. + Superfosfat ......... 18 15 19 18 30 26 14 1 
do. + Superfosfat + Kainit 16 13 16 21 25 30 15 2 

Superfosfat ................ 5 4 5 5 3 4 3 1 
do. + Kainit ............. 5 4 5 5 3 5 4 1 

Kainit ..................... 5 4 5 5 4 4 3 1 
Staldgødning ............... 10 9 10 12 9 12 8 2 

do. + Superfosfat. ........ 10 9 

I 
12 13 9 13 9 2 

do. + Kainit ............. 11 9 13 13 9 13 9 1 
do. + Superfosfat + Kainit 11 7 15 12 17 14 11 1 

Som det vil ses, kendetegner de ikke kvælstofgødede Par
celler (»Ugødet«, »Kainit«, »Superfosfatc og »Kainit + Super
fosfat«) sig ved et forholdsvis lavt og, absolut set, kun lidet 
varierende Indhold af Salpeter kvælstof. Langt det største 
Salpeterindhold træffes i de med Chilesalpeter forsynede Par
celler, og det har her været uden Indflydelse, om Chilesalpeter 
er givet alene eller som Tilskud til andre Kunstgødninger. I 
de staldgødede Parceller ligger Nitratindholdet omtrent midt 
imellem de uden og med Chilesalpeter forsynede Parceller. I 
de Parceller, hvor der er givet Kainit eller Superfosfat som 
Tilskud til Staldgødningen, er Nitratindholdet lidt større end i 
Parcellerne med Staldgødning alene. Bortset fra Perioden 
25. Juni til 2. Juli, hvor den med Chilesalpeter forsynede Jord 
endnu er under Paavirkning af den umiddelbart forud tilførte 
Salpetergødning, er Salpeterindholdet ikke underkastet meget 
store Svingninger, indtil Tidspunktet for den sidste Prøve-

l) Umiddelbart før denne Prøveudtagning er der ud strøet Chilesalpeter i 
de Parceller, der tilføres dette Stof. 

s) Parentestallene under Datoerne angiver Vandprocenten i en Gennem
snitsprøve fra alle Parcellerne. 
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udtagning (16. Juli), da det paa en Gang og overalt. daler 
meget stærkt og til omtrent samme Værdi, et Forhold, der 
utvivlsomt er betinget af, at Planterne nu har naaet en Ud
vikling, der medfører et større Kvælstofforbrug, end der svarer 
til Nitrifikationen og den stedfundne Nitratophobning. 

Endelig skal anføres, at der i Tilknytning til de i Tabellerne 13, 
Side 260, og 15, Side 264, anførte Kvælstofbindingsforsøg efter Forsøgets 
Afslutning blev foretaget Bestemmelse af Indholdet af Nitrater. I de 
ikke mannitblandede Jorder veksler Indholdet mellem 3 og 4 mg pr. 
100 g Jord, medens der i de Jorder, der havde været blandede med 
Mannit, ikke i et eneste Tilfælde kunde paavises Spor af Nitrat, et 
Forhold, der ikke alene bekræfter Nitrifikationsbakteriernes velkendte 
Ømfindtlighed over for Tilstedeværelsen af let opløselige organiske 
Stoffer, men ogsaa viser, at der kan hengaa ret lang Tid, inden Nitri
fikationen under saadanne Forhold igen kommer i Gang. 

6. Bestemmelse af Jordens kulsyreproducerende Evne. 

Resultaterne af denne Bestemmelse med Anvendelse dels 
af Jorden i dens oprindelige Tilstand og dels iblandet 0.6 pCt. 
Mannit fremgaar af Tabel 25. 

Ved Forsøgene med Staldgødning og Kunstgødning er kun 
undersøgt Jordprøverne, repræsenterende »Ugødet«, »Staldgød
ning« og »Kunstgødning« (af de i 1924 udtagne), men Under
søgelsen er gennemført for alle 8 Markers Vedkommende. 

Betragter vi først Resultaterne af de uden Tilsætning 
af Mannit fremkomne Resultater, vil vi bemærke, at Kulsyre
produktionen, som Helhed set, har været langt større i Ler
jorden end i Sandjorden, et Forhold, der sandsynligvis - i 
hvert Fald delvis - er betinget af Humusens forskellige 
kemiske Beskaffenhed i de to Jorder, f. Eks. ogsaa Forskellen 
i Kvælstofholdighed (se Tabel 6, Side 241). Ogsaa mellem de 
forskellige Skifter inden for de to Forsøgsarealer (Lermarken 
og Sandrnarken) er der en betydelig Forskel i Kulsyreproduk
tionen ; Askov Lermark, B 3 (hvis Humus i øvrigt er for
holdsvis kvælstoffattig), og Askov Sandmark, G l, kendetegner 
sig saaledes ved en relativ ringe kulsyre producerende Evne. 
Derimod synes Gødllingsbehandlingen kun i forholdsvis ringe 
Grad at paavirke denne Evne, idet de ugødede Jorder gennem
gaaende har produceret lige saa megen Kulsyre som de gødede 
Jorder. Ved 3 af Skifterne paa Lermarken har »Staldgødning« 
givet en større Kulsyreproduktion end »Kunstgødning«. 
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Tabel 25. U ndersøgelser over Jordens k ulsy rep rod ucerende 
Evne (Gødningsforsøgene i Askov). 

Uden Tilsætning af Mannit 

Jordprøvens mg CO. pr. 100 g Jord i'): Mærke 
(Gødningstilførsel) 

== 

I 

== 

I 

== I == == I == 101) 101) 101) 101) 

~ I ~ ~ • .!.. d Q Q Q I 
Q 

Q Q Q Q Q Q 
....... ~ cu· 

I 
lU lU "O 

...; N er,; .;. ..ri ~ 
:r! o.. o 

Askov Lermark (B 2). 
Ugødet .............. 24.0 f 0.4 7.6 42.0 
Staldgødning ......... 24.6 10.4 8.5 43.5 
Kunstgødning ........ 

i 
21.9 10.0 7.9 39.8 

Askov Lermark (B 3). 

Ugødet .............. 17.3 6.1 5.1 28.5 
Staldgødning ......... 16.7 8.0 6.4 31.1 
Kunstgødning ........ 17.6 8.3 6.6 32.5 

Askov Lermark (B 4). 

Ugødet .............. 21.8 8.4 6.7 36.9 
Staldgødning ......... 19.0 8.7 6.7 34.4 
Kunstgødning ........ 14.3 6.; 5.8 26.6 

Askov Lermark (B 5). 

Ugødet .............. 20.7 8.1 6.6 35.4 
Staldgødning ......... 23.4 10.8 9.9 44.1 
Kunstgødning ........ 19.1 9.6 7.4 36.1 

Askov Sandmark (G 1). 
Ugødet .............. 5.9 6.0 4.1 16.0 
Staldgødning ......... 6.3 5.6 2.3 14.2 
Kunstgødning ........ 4.7 6.0 2.5 13.2 

Askov Sand mark (G 2). 

Ugødet •............. I 9.3 6.6 4.9 20.8 
Staldgødning ......... 9.4 6.5 4.5 20.4 
Kunstgødning ........ 9.7 7.2 5.4 22.3 

Askov Sandmark (G 3). 

Ugødet .............. 6.7 7.3 3.9 4.3 22.3 
Staldgødning ......... 7.0 5.5 2.0 5.4 19.9 
Kunstgødning ........ 7.3 4.9 2.0 3.4 17.6 

Askov Sandmark (G 4). 

Ugødet .............. 8.5 6.8 4.4 19.7 
Staldgødning ......... 10.3 8.2 4.5 23.0 
Kunstgødning ........ 8.1 7.3 5.1 20.5 

I 

i 

Med Tilsætning af 
0.5 pCt. Mannit 

mg CO. pr. 100 g 

== 

I 

101) 
Q 

Q 
...; 

37.3 
44.5 
47.3 

25.3 
31.1 
30.1 

40.6 
43.7 
53.7 

32.1 
45.1 
37.7 

19.4 
27.8 
24.2 

25.2 
26.9 
26.3 

29.1 
31.8 
40.0 

19.4 
29.7 
24.2 

Jord i'); 

;., 

I 

Q 

Q 
c:--i 

37.9 
48.7 
53.1 

23.2 
3 l.! 
32.9 

39.9 
45.5 
75.4 

25.5 
39.6 
33.9 

20.3 
26.8 
24.2 

24.4 
30.6 
29.6 

32.0 
34.3 
53.2 

20.4 
27.6 
23.3 

~ l ~ ~ 
~ 13~ 

34.1 
44.6 
85.5 

22.1 
44.4 
56.6 

36.1 
45.2 
69.9 

I 

25.; I 
35.9 
49.9 

21.7 
37.1 
22.1 

18.4 
23:1 
22.5 

29.8 
30.9 
41.6 

31.4 
36.5 
-

7 
9 

10 

4 

5 
3 
O 

9 
2 
3 

6' 
6 

81 
8. 9 

9 13 

5 8 
8; 
7' 2 

4 
5 
4 

5 
5 
5 

6 
6 
9 

4 
5 
4 

O 
5 
8 

O 
8 
6 

1 
6 
3 

O 
7 
8 

') Bortset fra den første Bestemmelse, angiver Tallene den i Tidsrummet 
mellem to paa hinanden følgende Bestemmelser producerede CO •. 

20 
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Den Omstændighed, at Forskellen mellem Lerjorden og 
Sandjorden og mellem de enkelte Skifter indbyrdes er saa langt 
større end den af Gødningsbehandlingen foranledigede Forskel, 
tyder hen paa, at det i højere Grad er J ordens Grundbeskaf
fenhed - maaske særlig Arten og Mængden af Humusstoffer -, 
der under de givne Forhold er bestemmende for Graden af 
Jordens Kulsyreproduktionsevne, end dens Ernæringstilstand 
eller Gødningskraft, et Forhold, der er af betydelig Interesse. 
Den af J. Sloklasa (se E. G. Doerell (1926» for nylig fremsatte 
Anskuelse, at man i Mængden af den i et vist Jordkvantum 
i en vis Tid udaandede Kulsyre har en Indikator for Jordens 
»Frugtbarhed«, støttes ikke af disse Undersøgelser, men paa 
den anden Side maa det betegnes som sandsynligt, at en saa
dan Bestemmelse af Kulsyreproduktionen kan give betydnings
fulde Bidrag til den almindelige Diagnosticering af Jordbunds
tilstanden, og der vil være god Grund til at gøre dette 
Spørgsmaal til Genstand for indgaaende Undersøgelser. Med 
Hensyn til Kulsyredannelsens Forløb vil det i øvrigt bemærkes, 
at Kulsyreproduktionen er særlig stærk i den første Del af 
Forsøgsperioden og derefter gradvis aftager. Særlig tydeligt 
er dette Forhold traadt frem for Lerjordsprøvernes Vedkom
mende. 

Tabel 26. Undersøgelser over Jordens kulsyreproduce
re n de Evne. Lucerneforsøget pa a A skov Sandma rk. 

Tilsætning af 0.5 pct. Mannit. 

Jordprøvens mg CO. pr. 100 g Jord i 

Mærke 
I alt (Gødnings-

tUførsel) 1 Døgn 2 Døgn 3 Døgn 4 Døgn 6 Døgn efter 2 
Døgn 

Ugødet ........ 27.2 25.0 I 23.3 118.8 34.2 I 52.2 
Thomasfosfat ... 26.2 22.8 21.0 17.4 31.9 49.0 
Kainit , ... , .... 36.5 44.3 35 .• 28.3 45.1 80.8 
Kainit + TIlO'j 

masfosfat .... 37.3 45.6 35.2 28.1 45.5 82.9 
----

Ved Tilsætning af Mannit til Jorden er der ligeledes 
meget tydelige Forskelligheder mellem Lerma,rken og Sand
marken og mellem de enkelte Skifter inden for disse Marker, 
men som det vil ses, paavirkes Resultaterne samtidig høj 
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Grad af den af Gødningstilførselen foranledigede forskellige 
Ernæringstilstand i J orden. »Ugødet« giver her i alle Tilfælde 
den laveste Kulsyreproduktion. Ved 3 af Skifterne iLermarken 
har »Kunstgødning« givet en større Kulsyreproduktion efter 
2 Dage end »Staldgødning«; ved B 4 er denne Forskel endog 
meget fremtrædende. En tilsvarende stor Forskel træder frem 
ved Sandrnarken, G 3; ved de andre 3 Sandjordsskifter har 
»Kunstgødning« derimod givet lidt lavere Resultater end »Stald
gødning«. 

Hvad sluttelig Lucerneforsøget paa Sandrnarken ved 
Askov angaar (Tabel 26), viser det sig, at Jordprøverne fra 
de Parceller, der har faaet Kaligødning, og som jo, som tid
ligere nævnt, er de eneste, i hvilken Lucerne er naaet til Ud
vikling, ved Nærværelse af Mannit er i Besiddelse af en langt 
større kulsyreproducerende Evne end Jorden fra de ikke kali
gødede Jorder. 

7. Kimtællingerne. 

KimtælIingerne har ved Undersøgelserne i Forbindelse 
med Forsøgene med Stald- og Kunstgødning i Askov, ligesom 
Undersøgelserne over Kulsyreproduktionen, omfattet følgende 
3 Behandlinger: 1) Ugødet, 2) 10 000 Pd. Staldgødning og 3) 
Fuld Kunstgødning, svarende til denne Staldgødningsmængde, 
idet det særlig tilsigtedes at oplyse, hvilken Indflydelse en 
normal Gødningstilførsel udøver paa Jordens Indhold af Mikro
organismer, og al bestemme Forholdet mellem Staldgødningens 
og Kunstgødningens Virkning i denne Henseende. Undersøgel
serne er kun udførte i Forbindelse med 4 af de til Forsøgene 
med Staldgødning og Kunstgødning hørende Skifter, 2 i Ler
marken og 2 i Sand marken, samt i Forbindelse med Lucerne
forsøget paa Sandmarken ved Askov. 

Som tidligere fremhævet paa et andet Sted (Harald R. 
Christensen (1914, Side 324», er man ikke i Stand til ved 
nogen Art af Kimtællinger at tilvejebringe Udtryk for Jord~ns 
absolute Indhold af Mikroorganismer, og de Resultater, man 
kommer til ved de foretagne Spredninger, vil foruden af Jor
dens Beskaffenhed i meget væsentlig Grad være betinget af de 
foreliggende Dyrkningsbetingelser, i hvilken Henseende navnlig 
det benyttede Substrat er af stor Betydning. - Ved at gøre 
disse Betingelser saa ensartede som muligt og anvende Sub-



2IT6 

Tabel 27. Kimtællinger i J ordprø 
paa Forsøgsstationen ved Askov, u 

vel' fra Gødningsforsøg 

Jordprøvens Mærke 
(Gødningstilførsel) 

Ugødet ........... " ... . 
Alsidig Kunstgødning ... . 
Staldgødning ........... . 

dtagne i Efteraaret 1924. 

Bakterier, 
Millioner 
pr. 1 g 

Jord 

-
r, 

Actino 
mycete 
Million er 

pr. 1 
Jord 

g 

Bakterier 
+'Actino-
myceter, 
Millioner 
pr. 1 g 

Jord 

Askov Lermark ( B3). 

12.17 
23.06 
19.66 

3.23 
4.11 
3.48 

15.40+ 0.86 
27.17+0.78 
23.15 ± 0.65 

Actino- I Svam e mycetel', . p • 
i pet. af Tnsmder 

B kt _ pr. 1 g 
a e Jord 
rier 

21.0 

l 15.1 
15.1 l - ----~~-------"----

Ugødet ................ . 
Alsidig Kunstgødning ... . 
Staldgødning ........... . 

Ugødet ................ '11 
Alsidig I\unstgødning ... . 
Staldgødning .....•...... I 

............ . 
stgødning .... 

Ugødet .... 
Alsidig Kun 
Staldgødnin g ............ 

t 

I 
I 

Askov Lermark ( B 4). 

16.14+0.29 17.1 68.8+1.74 
17.56± 0.41 20.9 100.4±5.72 

13.38 
14.00 
17.03 

2.76 
3.56 
3.48 20.51 ± 0.32 16.9 109.4±3.38 

Askov Sand mark (G 1). 

13.lI 
14.64 
19.00 

2.57 
2.99 
3.58 

15.68 ± 0.371 
17.63 + 0.26 
22.53 ± 0.50

1 

Askov Sand mark (G 3). 

12.58 1.75 14.83 ± 0.811 
13.67 2.29 15.96 ± 0.461 
20.47 3.09 23.56 ± 0.57 

16.3 
16.3 
15.7 

12.2 
14.8 
12.2 

41.4+1.34 
79.0+1.68 
87.2±2.58 

Askov Sandmark, Lucerneforsøget. 

Ugødet ................. 13.26 2.50 15.76 + 0.87 15.9 
400 kg Kainit ........... 13.72 2.76 16.48 + 0.40 16.7 
800 kg Rainit. .......... 14.35 3.83 17.68+0.80 18.8 
300 kg Thomasfosfat ..... 10.38 2.53 12.91 ± 0.42 19.1 
300 kg Thomasfosfat + 400 

kg Kainit. ............ 12.65 2.21 14.86 ± 0.49 14.9 
300 kg Thomasfosfat + 800 

kg Kainit .•........... 13.44 3.22 16.66 ± 0.64 19.3 
I 

strater, der i Henhold til vor nuværende Viden i særlig Grad 
egner sig for henholdsvis Jordbakterier og Jordsvampe, er der 
dog, som foreliggende Erfaringer viser, Mulighed for at faa 
Udtryk for Relationer mellem forskellige Jorders og ogsaa for
skellige Jordbehandlingers Indflydelse paa Antallet af Mikro
organismer og paa Mikrofloraens Sammensætning. 
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Resultaterne af de foretagne Undersøgelser fremgaar af 
Tabel 27. 

Det viser sig, at Bakterierne i alle Tilfælde er domine
rende m. H. t. Antallet, der under de givne Forhold har varieret 
mellem ca. 12 og 23 Millioner pr. g. Et relativt lavt Bakterie
indhold træffes i Jorden fra de ugødede Parceller, navnlig i 
Lermmken, B 3. Med Undtagelse af denne Mark er Bakterie
indholdet væsentlig større i den stald gøde d e end i den alsidigt 
kunstgødede J ord. Antallet af Actinomyceter er langt lavere 
end Antallet af Bakterier - de udgør i det højeste 21 pCt. af 
dette. Ogsaa disse Organismer optræder i forholdsvis mindst 
Mængde i den ugødede Jord. Nogen sikker Forskel med Hen
syn til Actinomyceternes Forekomst i staldgødet og kunstgødet 
Jord kan ikke paavises. 

Blandt Jordprøverne fra Lucerneforsøget, Askov Sandmark, 
kendetegnes den for Kali stærkest udpinte Jord, »300 kg Thomas
fosfat, , ved det laveste Bakterieindhold, hvad der formentlig 
er betinget af den særlig ringe Mængde Planterester, der i For
søgsperioden er efterladt i denne Jord. For de øvrige Jord
prøvers Vedkommende er Forskellen i Bakterieindholdet ikke 
særlig fremtrædende. 

Antallet af Svampe er kun bestemt i Jordprøverne fra 
Askov Lermark, B 4, og Askov Sandmark, G 1. Som det vil 
ses af Tabellen, indeholder Lerjorden flere Svampe end Sand
jorden, og Forskellen mellem de ugødede og de gødede Jor
ders Indhold af disse Organismer er meget stort og relativt set 
væsentlig større end for Bakteriernes og Actinomyceternes 
Vedkommende. I de staldgødede Parceller er Svampeantallet 
kendelig større end i de alsidigt kunstgødede Parceller. 

Nogen fremtrædende kvalitativ eller kvantitativ Forskel 
mellem Sandmarkens og Lermarkens Mikroflora (Forsøgene 
med Stald- og Kunstgødning) har i øvrigt ikke kunnet paavises 
ved denne Undersøgelse. I den ugødede Jord varierer Antallet 
af Bakterier meget lidt (Antallet er ca. 15 Millioner pr. g). 
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II. Andre Gødningsforsøg. 

Til Sammenligning med de foran nævnte Resultater af 
Undersøgelser i Tilknytning til Gødningsforsøgene i Askov er 
der foretaget Undersøgelser af Jordprøver fra fastliggende Gød
ningsforsøg, udførte saavel her i Landet som i Udlandet. Prø
verne er udtagne i det øverste, bearbejdede Jordlag. Jorderne 
er i alle Tilfælde Mineraljorder (almindelige Agerjorder), og 
saaledes som det jo næsten altid er Tilfældet for disse Jorders 
Vedkommende, er der overalt store Udslag i Planteproduktionen 
for Tilførsel af Kvælstofgødning; ved den nærmere Redegørelse 
for de enkelte Forsøg omtales derfor kun Virkningen af Fos
forsyre- og Kaligødning. 

Da Forsøgene under denne Gruppe er udførte efter sær
deles. forskellige Planer,vil ved Omtalen af Resultaterne hvert 
enkelt Forsøg blive betragtet som en Helhed, saaledes at der 
i Sammenhæng gøres Rede for alle de i Tilknytning til det 
paagældende Forsøg udførte Undersøgelser. 

A. Almindelige Oplysninger om Forsøgene. 

a. Udenlandske Forsøg. 

1. Vedvarende Gødningsforsøg paa Rothamsted 
Experimental Station i Harpenden, England, For
søgene i Barnfield (Runkelroer) og Hoosfield (Byg). 
Jorden er en meget svær, kalkrig og stærk flintholdig Lerjord. 
I Henhold til Undersøgelser, udførte paa Rothamsted (Hall og 
Russell (26), er Vægten af tør Finjord i de øverste 9" 1) (det· 
omtrentlige Pløjelag) 2321 000 Ibs pr. acre, hvad der svarer til 
2600000 kg pr. ha, hvilket Tal er lagt til Grund for de senere 
paa Basis af Analyseresultaterne foretagne Omregninger af 
Jordens Indhold af Plantenæring. Desuden angives det nævnte 
Jordlag at indeholde 769000 Ibs Sten pr. acre, svarende til ca. 
860000 kg pr. ha. 

Forsøget i Barnfield er anlagt 1856, og indtil 1870 dyr
kedes Turnips paa Arealet. Siden 1876 har Forsøgsarealet Aar 
efter Aar været tilsaaet med Runkelroer. Kun selve Roerne 
er fjærnede fra Arealet, medens Bladene er nedpløjede. 

') 9 engelske Tommer = 22.9 cm. 
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Forsøgsplanen (se n. Hall og RusselI (26) samt (42-43) 
omfatter 37 forskellige Forsøgsled. Til vor Undersøgelse er der 
imidlertid kun udtaget Jordprøver, repræsenterende følgende 
7 Spørgsmaal: 

1. Ugødet. 
2. Natronsalpeter. 
3. Ammoniumsulfat + Ammoniumklorid 1). 

4. Superfosfat. 
5. Fuld Mineralgødning + Ammoniumsalte som Kvælstofgødning. 
6. + Natronsalpeter 
7. Staldgødnirig. 

Natronsalpeter er givet aarlig i en Mængde, svarende til 
491 kg pr. ha, og i Form af Ammoniumsalte er der givet en 
tilsvarende Kvælstofmængde (= 96.4 kg N. pr. ha). - »Fuld 
Mineralgødning« svarer til 440 kg Superfosfat (= 74 kg »vand
opløselig« P 205)' 560 kg Kaliumsulfat (= ca. 300 kg K 2 0), 
224 kg Magniumsulfat og 224 kg Natriumklorid pr. ha og Aar. 
Superfosfat og Kaligødning er ogsaa i de andre prøvede Kombi
nationer anvendt i samme Mængde. 

Staldgødning er anvendt i en Mængde, svarende til ca. 35 
Tons pr. ha og Aar med et beregnet Indhold af ca. 224 kg Kvæl
stof, ca. 87 kg Fosforsyre (P 205) og ca. 263 kg Kali (K 2 0). 

Prøveudtagningen fandt Sted den 3.-4. August 1921 og er 
foretaget af Forsøgsassistent Frode Hansen, Askov, under et 
Studieophold paa Forsøgsstationen ved Rothamsted. Prøverne 
er udtagne i det øverste 20 cm dybe Jordlag. De indsendtes 
i tæt tillukkede Blikbeholdere og var omtrent lufttørre ved 
Ankomsten, der fandt Sted 2. September. De mikrobiologiske 
Undersøgelser paabegyndtes i Slutningen af September. Frode 
Hansen bemærker i sin Rapport om Prøveudtagningen, at de 
staldgødede Rækker i Forsøgsstykket er mørkere og mere løse 
i Overfladen end de ikke stald gødede Rækker. - Ved Iagt
tagelse af selve de indsendte Jordprøver traadte denne Forskel 
ligeledes meget tydelig frem; den staldgødede J ord var betyde
lig mørkere end de andre Jordprøver og langt mere skør og 
løs end disse. 

I Henhold til de foreliggende Opgørelser fra Forsøgssta
tionen i Rothamsted har Superfosfat, anvendt alene eller sam
men med Ammoniumsaltene, kun i ringe Grad øget Udbyttet, 

1) Lige meget af hvel't Salt. 
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hvorimod det, anvendt sammen med Natronsalpeter, har for
anlediget en betydelig UdbyUefarøgelse. Kaligødning, anvendt 
sammen med Superfosfat, har, naar Ammoniaksalte eller Raps
kager har været anvendt som Kvælstofgødning, i høj Grad 
forøget Roeudbyttet; hvor Natronsalpeter er givet som Kvæl
stofgødning, har Kaligødningen ikke udøvet nogen kendelig 
udbyUeforøgende Virkning, og det samme er Tilfældet paa ikke 
kvælstofgødet Jord. Ogsaa som Tilskud til Staldgødning har 
Kaligødning sammen med Superfosfat foranlediget et betydeligt 
Merudbytte, der i Henhold til de øvrige foreliggende Resultater 
i Hovedsagen maa antages at skyldes Kaligødningen. Det er 
endvidere af Interesse at bemærke, at Ammoniumsaltene i de 
fuldt kunstgødede Parceller, til Trods for Forsøgsjordens store 
Kalkindhold og Anvendelse af Natrium- og MagniumsaIte i 
Grundgødningen, er udnyttet ret daarligt, idet Udbytteforøgel
sen i Perioden 1876-1912 kun udgør ca. 76 pCt. af den ved 
Anvendelse af Chilesalpeter som Kvælstofgødning opnaaede. 
Denne relative Virkning af Ammoniakgødningen er væsentlig 
daarligere end normalt og kan tyde hen paa, at den vedvarende 
Anvendelse af de paagældende Salte har foranlediget visse 
Hæmningsvirkninger i den paagældende Jord. Ved ensidig 
Anvendelse af de to nævnte Kvælstofgødninger i Runkelroe
forsøget er Ammoniaksaltenes Udnyttelse endnu langt daar
ligere, idet Udbytteforøgelsen kun er ca. 30 pCt. af den, der 
er fremkommet ved Salpeteranvendelsen, hvad der dog nok 
for en væsentlig Del hidrører fra den sidstnævnte Gødnings 
Natriumindhold, der jo er af særlig Betydning for Runkel
roernes Trivsel. 

Forsøget i Hoosfield er anlagt 1852, og der er hvert 
Aar dyrket Byg. Prøveudtagningen, der velvilligst er foretaget 
af Forsøgsstationens kemiske Afdeling, fandt Sted den 30. Novbr. 
og 1. December 1925 (altsaa ca. 74 Aar efter Forsøgets Paa
begyndelse), men Prøverne, der var emballerede i store Blik
da aser med tilloddede Laag, ankom først til Laboratoriet i 
Marts 1926 og var ved Modtagelsen omtrent lufttørre. Prø
verne er udtagne i det øverste ca. 23 cm (9 inches) dybe 
Jordlag. - Nitrifikationsundersøgelserne paabegyndtes den 20. 
Marts, medens de øvrige mikrobiologiske Undersøgelser først 
kunde paabegyndes i Slutningen af April og Begyndelsen af 
Maj Maaned. 
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Forsøgsplanen omfatter i alt 28 forskellige Forsøgsled. 
Til vor Undersøgelse er dog kun udtaget Jordprøver, repræsen
terende følgende 9 Spørgsmaal: 

1. Ugødet. 
2. Superfosfat. 
3. Ammoniumsalte. 
4. + Superfosfat. 
5. Fuld Mineralgødning + Ammoniumsalte. 
6. Natronsalpeter. 
7. 
8. 
9. Staldgødning. 

+ Superfosfat. 
+ fuld Mineralgødning. 

Ligesom i Barnfield-Forsøget adskiller Jordprøverne paa 
den staldgødede Jord sig tydeligt fra alle de andre Jordprøver 
ved at være betydeligt mørkere af Farve. 

Med Hensyn til Gødningsanvendelsen i dette Forsøg er 
der brugt samme Mængde af Staldgødning og Superfosfat, men 
kun halvt saa store Mængder af de kunstige Kvælstofgødninger 
samt af Magnium- og Natriumsalte som i Barnfield-Forsøget. 
Af Kalillmslllfat er anvendt 2/5 af den i Barnfield-Forsøget 
anvendte Mængde. Natrium, der i Barnfield blev givet i Form 
af Klorid, er i Hoosfield givet i Form af Sulfat. 

Der er i Markforsøget meget store Udslag for Superfosfat, 
og Størrelsen af dette er for hele Forsøgsperioden omtrent 
ens, hvad enten der er anvendt Ammoniaksalte eller Natro.n
salpeter som Kvælstofgødning. Ogsaa ensidig Anvendelse af 
Superfosfat har i denne Mark i høj Grad forøget Udbyttet. 
Kaligødning som Tilskud til Superfosfat eller til Superfosfat + 
Ammoniumsalte har ikke forøget Udbyttet, men tværtimod 
formindsket dette (26). I Modsætning til Runkelroeforsøget, 
Barnfieid, har Ammoniumsalte og Natronsalpeter virket om
trent lige godt. Staldgødningen har gennemgaaende foranle
diget et betydeligt større Udbytte end »Fuld Kunstgødning«. 

2. Vedvarende Gødningsforsøg ved det landøkono
miske Institut under Universitetet i Gottingen. For
søget, der er paabegyndt 1878, er anlagt paa en ret svær 
Lerjord (DiluvialIer); det omfatter, foruden »Ugødet«, alle Kom
binatiC?neraf Kvælstof-, Fosforsyre- og Kaligødning. Jordprø
verne udtoges i det øverste 20 cm dybe Jordlag. Udtagningen 
fandt Sted midt i December 1921, men Prøverne, der var 



302 

emballerede i Lærredsposer, ankom først til Laboratoriet i 
Begyndelsen af Marts 1922. 

Jordprøverne repræsenterede de nedenfor nævnte 4- Spørgs
maal: 

1. Ugødet. 
2. Fosforsyregødning. 
3. Chilesalpeter + Kaligødning. 
4. + + Fosforsyregødning. 

En Gang i Om driften - til Kartofler - er der regelmæssigt 
givet 250 hkg Staldgødning pr. ha. 

Forsøget er anlagt i· følgende Sædskifte: 
1) Ærter, 2) Rug, 3) Raps (senere Hør og fra 1902 Heste

bønner), 4) Vinterhvede, 5) Runkelroer, 6) Byg, 7) Bønner 
(~Vietsbohnen»), 8) Kartofler og 9) Sommerhvede. 

Saavel Kunstgødningernes Art som deres Mængde har 
været noget varierende i Forsøgsperioden. 

Siden 1897 er, med faa Undtagelser i Krigsaarene, Kali 
givet i Form af kulsur Kali (Potaske), Kvælstof i Form af 
Chilesalpeter og Fosforsyre i Form af Superfosfat. 

Gødningsbehandlingen har baade med Hensyn til Mængden 
og Arten af Gødninger vekslet i de forskellige Tidsperioder. 
Chilesalpeter er anvendt som Kvælstofgødning indtil 1914, og 
i den følgende Periode er i Stedet anvendt svovlsur Ammoniak. 
Som Fosforsyregødning er anvendt dels Superfosfat og dels 

. præcipiteret fosforsur Kalk; som Kaligødning er indtil 1918 
anvendt Potaske (Kaliumkarbonat) og efter den Tid 50 pCt. 
Kaligødning. Efter 1891 synes der gennemgaaende at være 
anvendt omtrent følgende Mængder Gødningsstoffer pr. Aar 
og ha: ca. 300 kg Chilesalpeter, ca. 300 kg Superfosfat og ca. 
125 kg Potaske eller 50 pCt. Kaligødning. I den første Halv
del af Forsøgsperioden har Mængden af Kali- og Fosforsyre
gødning været ~etydelig større (Liebscher (34». Nogen nøjagtig 
Opgørelse af den samlede Mængde tilførte Plantenæringsstoffer 
i de enkelte Parceller har Forfatteren ikke haft Mulighed for 
at kunne foretage ved dette Forsøg. Der er i dette Forsøg 
endnu efter 44 Aars Forløb ikke tydelige Udslag for 
Tilførsel af Fosforsyregødning, som endda i flere Tilfælde 
synes at have udøvet en betydende negativ Virkning. Kali
gødning har derimod udøvet en fremtrædende Virkning i alle 
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Afgrøder, mindst i Rug og særlig stærk i Roer, Hvede og 
Bønner. 

3. Vedvarende Gødningsforsøg ved Landbrugshøj
skolen i Bonn-Poppelsdorf. Forsøget er anlagt 1895 paa 
en meget svær og ret muld fattig Lerjord (Rhinaflejring). Prøve
udtagning fandt Sted i December 1922. 

Prøverne repræsenterer følgende Forsøgsled : 

1. Chilesalpeter. 
2. + Kaligødning. 
3. + Superfosfat. 
4. + + Kaligødning. 

Forsøgsstykket er hvert 5. Aar tilført brændt Kalk i en 
Mængde, svarende til 20 hkg CaO pr. ha. - Forsøget er an
lagt i et Sædskifte, omfattende Sukkerroer, Havre, Rug, Kar
tofler og Ærter. Superfosfat og Kaligødning er aarlig givet i 
Mængder, svarende til 60 kg P 205 og 120 kg K 2 0 pr. ha. 
Chilesalpetermængden varierer efter Afgrøden; til Sukkerroer 
er anvendt 60 kg, til Kartofler 30 kg og til Havre og Rug 
12 kg Kvælstof pr. ha, medens der til Ærter ikke er anvendt 
Kvælstofgødning. Der er i dette Forsøg endnu ikke Udslag 
for Mangel paa Fosforsyre i de ikke fosforsyregøuede Parceller, 
hvorimod Kaliudpiningen gør sig meget stærkt gældende, mindst 
i Rug og stærkest i Ærter og Kartofler. 

b. Danske Forsøg. 

l. Vedvarende Gødningsforsøg paa Statens plante
patologiske Forsøgsmark ved Lyngby. Forsøget, der er 
anlagt paa en let lermuldet Jord og har til Formaal at belyse 
den Indflydelse, Jordens Ernæringstilstand udøver paa fol'
s,kellige Plantesygdommes Optræden og Afgrødens Udseende, 
blev paabegyndt i 1910 efter følgende Plan: 

1. Ugødet. 
2. Chilesalpeter. 
3. Kaligødning. 
4. Superfosfat. 
5. Kaligødning + Superfosfat. 
6. Chilesalpeter + 
7. + Kaligødning. 
8,. + Superfosfat + Kaligødning. 



304 

I December 1910 tilførtes hele Arealet Gødningskalk i en 
Mængde, svarende til ca. 3200 kg kulsur Kalk pr. ha. Forsøget 
er anlagt med 2 Fællesparceller a ca. 50 m 2

• De enkelte Parcel
grupper gødes hvert Aar paa samme Maade, og der anvendes, 
uanset Afgrøden, aarlig følgende Mængder pr. ha af de tre 
Gødningsstoffer: Chilesalpeter 400 kg, Superfosfat 800 kg og 
37 pCt. Kaligødning 400 kg pl'. ha. Staldgødning er ikke til
ført siden Forsøgets Paabegyndelse. - Der dyrkedes i 1910 
Kartofler, 1911 Vaarsæd, 1912 Hvede og 1913 Runkelroer. 
Fra og med 1914 og indtil Forsøgets Afslutning i· 1924 er 
følgende Sædskifte gennemført: 1) Byg, 2) Kartofler, 3) Havre 
og 4) Runkelroer. 

Udtagningen af Jordprøver fandt Sted i Oktober 1923. 
Af Forsøgsresultaterne, der endnu ikke er offentliggjorte, 

fremgaar det, at der, bortset fra Havre, hvor kun Chilesalpeter 
har udøvet en fremtrædende Virkning, er stærk Virkning af 
Kaligødningen i Afgrøderne. For Superfosfatets Vedkommende 
træder en tydelig positiv Virkning kun frem ved Runkelroer 
og Byg, men Virkningen er dog her langt mindre end for 
Kaligødningens Vedkommende. 

2. Fastliggende Forsøg med Staldgødning og Kunst
gødning paa Forsøgsstationen ved Tystofte. »Kløver
a a l s f o r s ø g «. I en 8-Marks Drift med 5 »kløverfrie « Aar blev 
i Efteraaret 1913 og Foraaret 1914 paa en ret svær, muldfattig 
Lerjord paabegyndt et Gødningsforsøg efter nedenstaaende Plan: 

a. Staldgødning: 
b. Alsidig Kunstgødning . 
c. 
d. 
e. 

..;- Kvælstofgødning. 
-;- Kaligødning. 
-;- Fosforsyregødning. 

Dt:r anvendtes 2 Fællesparceller a 75m 2
• Sædskiftet og Gød

ningens Fordeling fremgaar af den Side 305 anførte Oversigt. 
I Gennemsnit af Perioden har Staldgødningen indeholdt 

0.588 pCt. Kvælstof, 0.335 pCt. Fosforsyre og 0.515 pCt. Kali, og 
med de givne Mængder er der gennemsnitlig pr. Aar og ha til
ført 59 kg Kvælstof, 54 kg P 2 0 5 og 52 kg Kali. For Kunst
gødningens Vedkommende er de tilsvarende Tal henholdsvis 
27, 36 og 51 kg. Kvælstofmængden udgør saaledes knapt 
Halvdelen og Fosforsyremængden ca. to Tredjedele af den 
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hkg Gødning pr. ha 
Stald- Chile- Super- 37 pCt. Kali-

Planteart gødning salpeter fosfat gødning 
1. Bælgsæd (Hestebønner) ..... O O 3 3 
2. Byg .. , ............ ' ......... O 2 2 O 
3. Runkelroer ................. 600 8 4 2 
4. Havre med Udlæg .......... O 1 2 2 
5. Kløver og Græs ............ O O 2 3 
6. ............ O O O 1 
7. Brak ..... o.·· .. '" .... _ .... 200 1 3 O 
8. Rug ........................ O 2 O O 

I alt Gødning i Omdriften ... 800 14 16 11 

med Staldgødning givne, hvorimod Kalimængden er omtrent 
ens for begge Gødningers Vedkommende. 

! . Der er foretaget Undersøgelse af to af Skifterne. Prøve-
udtagningen fandt Sted i Oktober 1924 i Skifte l og i Sep
tember 1925 i Skifte 2. 

Af Dyrkningsforsøget, hvis Resultater endnu ikke er 
offentliggjorte, fremgaar, at der i næsten alle Aarene -- og 
navnlig i Roe-, Græs- og Rngafgrøderne er en tydelig - til 
stærk Virkning af Superfosfat. Naar undtages l. Aars Græs, er 
Kalivirkningen derimod kun svagt udtalt. 

3. Fastliggende Kunstgødningsdemonstration i 
Jyderu p. Denne Demonstration er anlagt i 1911 paa Holbæk 
Amts økonomiske Selskabs Forevisningsmark i Jyderup. Jor
den er en lavt liggende, muldrig Sandjord. Demonstrationen 
er anlagt i 3 Skifter, der afvekslende er dyrkede med Hør, 
Runkelroer og Byg. Prøveudtagningen fåndt Sted i' September 
1921. 

Planen for Gødningsanvendelsen er følgende:. 

1. Ugødet. 
2. Superfosfat. 
3. 37 pCt. Kaligødning. 
4. Chilesalpeter. 
5. + Superfosfat. 
6. + Kaligødning. 
7. + Superfosfat + Kaligødning. 

Til Hør og Runkelroer er af Chilesalpeter anvendt 600 kg, 
af Superfosfat 600 kg og af Kaligødning 300 kg pr. ha. Til 
Byg er anvendt af Chilesalpeter 300 kg, af Superfosfat 300 kg 



306 

og af Kaligødning 200 kg pr. ha. Staldgødning er ikke tilført 
i Forsøgsperioden. Parcelstørrelsen er kun 13 m 2

, og der 
er ingen Fællesparceller. Forsøget har da ogsaa kun haft 
til Formaal at virke som Demonstration, og kun i de sidste 
Aar er der foretaget Vejninger. De paagældende Resultater 
maa da ogsaa betragtes som ret usikre. Imidlertid kan der 
direkte iagttages en overordentlig stærk Virkning af saavel 
Chilesalpeter som af Kaligødning, baade hvor disse Gød
ningsmidler er anvendte alene eller i Kombinationer, og ogsaa 
Superfosfat synes i flere Tilfælde, navnlig naar det er givet 
sammen med Chilesalpeter + Kaligødning, at have virket godt. 

Jorden disponerer overordentlig stærkt til Lyspletsyge, der 
hvert Aar gør sig stærkt gældende i Havre, og det er derfor 
muligt, at Superfosfatvirkningen ikke i alle Tilfælde er en ren 
Fosforsyrevirkning, men delvis er betinget af dette Gødnings
stofs Syreindhold. 

4. Fastliggende Kunstgødningsforsøg paa Den kgl. 
Veterinær-og Landbohøjskoles Undervisningsmark. 
Jorden er en svær, muldrig Lerjord. Forsøget paabegyndtes 
1899 og er anlagt i en 4-Marks Drift (se n. 40). Hvert Skifte 
er delt i 24 Parceller, fordelte paa følgende 8 Forsøgsled : 

Tilført Gødningsmængde (Forholdstal) 
CaO K2 0 P 2 0 5 N 

a . . . . . . . . . . . . . . 1 '/2 1 1 
b.............. 1 1 O 1 
c .............. O 1 1 1 
d. 
e 
f 
g 
h. 

1 O 1 1 
1 1 '/, 
1 1 1 1 
1 1 '/2 1 
1 1 1 O 

De tilførte Gødningsmængder er pr. Aar og ha: 
54 kg N som Chilesalpeter, 
36 » P205» Superfosfat, 
53 » K2 0 » 37 pCt. Kaligødning. 

Kalk tilføres med 7-8000 kg kulsur Kalk pr. ha for en 
længere Aarrække. Der er sidst tilført Kalk i 1914. Prøve
udtagning fandt Sted i Maj 1925. Prøverne er Fællesprøver 
for Skifterne 4 og 7, hvor der var saaet henholdsvis Turnips 
og Runkelroer. 

Forsøget er altsaa ligesom de 3 foregaaende et »Udpinings
forsøg«. 
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Resultater fra det paagældende Forsøg har endnu ikke 
været offentliggjort, men i Henhold til Meddelelse fra Professor 
K. A. BOhdorffhar der endnu ikke i nogen af Afgrøderne kunnet 
paavises nogen tydelig Virkning af Superfosfat. Kaligødningen 
har derimod foranlediget en meget tydelig Udbytteforøgelse i 
Runkelroer. 

5. Rotations-Gødningsforsøg hos Gaardejer L.Han
sen, Kaastrup ved Kallundborg. Jorden er Lermuld. For
søget, der paabegyndtes i 1915 og udførtes af de samvirkende 
sjællandske Landboforeninger, er anlagt i alle Gaardens 8 
Skifter og efter følgende Plan: 

li. Ingen Kunstgødning. 
b. Chilesalpeter. 
c. + Superfosfat. 
d. + Kaligødning. 
e. + Superfosfat + Kaligødning. 

Kunstgødningerne er givne som Tilskud til den i den 
almindelige Drift anvendte Staldgødning. Med Undtagelse af 
1. Aars Græs er alle Afgrøderne tilførte Kunstgødning. Til Roer 
er der pr. ha anvendt: 200 kg Chilesalpeter, 250 kg Superfosfat 
og 150 kg 37 pCt. Kaligødning ; til Hvede: 150 kg Chilesalpeter, 
150 kg Superfosfat og 100 kg Kaligødning; til Byg: 100 kg 
Chilesalpeter, 150 kg Superfosfat og 100 kg Kaligødning og til 
2. Aars Græs: 150 kg Chilesalpeter. 200 kg Superfosfat og 100 kg 
Kaligødning. 

I August 1921 udtoges der af Assistent O. Holt, i to af 
Skifterne (Nr. 6 og Nr. 8) Jordprøver, repræsenterende Forsøgs
leddene b, c, d og e. Hver Prøve er som sædvanlig en Gennem
snitsprøve for alle de paagældende Fællesparceller. Virkningen 
af Kunstgødningerne har, navnlig i Betragtning af Jordens ret 
ringe Produktionsevne, som Helhed set, været forholdsvis lidt 
fremtrædende. I Mark 6 har der hidtil slet ikke været nogen 
positiv Virkning af hverken Superfosfat eller KaJigødning, 
sidstnævnte Gødning har endog i kendelig Grad nedsat Ud
byttet. Navnlig træder dette Forhold frem ved Sammenligning 
af » Chilesalpeter« og »Chilesalpeter + Superfosfat«, hvor den 
negative Virkning gør sig stærkt gældende i alle Afgrøder; et. 
Forhold, der ikke er traadt frem i noget af de andre Skifter. 
I Mark Nr. 8 har Snperfosfat som Tilskud til Chilesalpeter 
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gennemsnitlig forøget Udbyttet med ca. 150 kg Foderenheder 
pr. ha (svarende til ca. 4.5 pCt.), Kaligødningen har udøvet 
en positiv Virkning til Hvede og Byg, men for Afgrøderne 
som Helhed er Virkningen kun ringe. 

6-7. Fastliggende Gødningsforsøg hos Land
brugskandidat, Frk. Helga Sehested, paa GaardeneBro: 
holm (Gudmeløkken) og Tangegaard (Mark 11). Jorden er 
begge Steder let Lermuld. Forsøgene, der er udførte af Landbo
foreningen for Svendborg og Omegn, paabegyndfes i 1914 og 
er gennemførte i 8 Aar. Prøveudtagningen fandt Sted i Maj 
1922 og er foretaget af Konsulent J. Chr. Larsen. 

I Gudmeløkken er Forsøgene gennemførte i følgende Af
grøder: 1914: Byg efter Roer, 1915: Byg, 1918: Havre efter 
2. Aars Græs, 1919: Kartofler, 1920: Hvede, 1921: Sukkerroer. 

Paa Tangegaard var Forsøgsafgrøderne følgende: 1914: Byg 
efter Roer, 1915: Kartofler, 1916: Byg, 1917: Ager-Hejre og 
Gul Rundbælg, 1918: Hvede, 1919: Kaalroer, 1920: Byg, 
1921: Kartofler. 

Kunstgødningerne er givne som Tilskud til den alminde
lige Staldgødningsmængde og efter følgende Plan: a) Ugødet, 
b) Superfosfat, c) Superfosfat + Chilesalpeter og d) Superfosfat + 
Chilesalpeter + Kaligødning. Paa Gudmeløkken er Kunstgød
ningerne til alle Forsøgsafgrøder anvendte i følgende Mængder 
pr. Aar og ha: 200 kg Superfosfat, 100 kg Chilesalpeter og . 
100 kg 37 pCt. Kaligødning. Paa Tangegaard er anvendt de 
samme Mængder til Kornafgrøderne, hvorimod Kartofler og 
Roer er tilført 300 kg Superfosfat, 200 kg Chilesalpeter og 
200 kg 37 pCt. Kaligødning. 

Paa Broholm (Gudmeløkken) er Virkningen af Superfosfat 
ringe eller tvivlsom. Kaligødningen har r Sukkerroer og Kar
tofler foranlediget en ringe Ud bytteforøgel se. Paa Tangegaard 
er Virkningen af Superfosfat ret tydelig i alle Aarene efter 1916. 
I Kaalroerne 1919 er der endog Tale om en meget fremtrædende 
Superfosfatvirkning. I Kartofler og Kaalroer er Virkningen af 
Kaligødning særdeles fremtrædende; ogsaa i Byg efter Roer 
(1914) har Kaligødningen foranlediget et betydende Merudbytte. 
Jorden paa Tangegaard synes saaledes, efter Forsøgsresultaterne 
at dømme, gennemgaaende at være fattigere baade paa til
gængelige Fosforsyre- og Kaliforbindelser end Jorden paa Bro
holm (Gudmeløkken). 
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8. Vekselbrugsforsøget paa Forsøgsstationen ved 
Studsgaard. Dette, i en 8-Marks Drift (Lupiner, Rug, Rundbælg 
+Græs, Rug, Gulerødder, Havre, Kløver + Græs og Kartofler) 
indlagte Forsøg, paabegyndtes i 1910 og afsluttedes 1922; Prøve
udtagningen fandt Sted i Foraaret 1924. Jorden er let Sand
jord (opdyrket Hedejord). Der er i Forsøget anvendt 2 for
skellige Mængder af Staldgødning, 400 og 800 hkg i Omdriften, 
samt forskellige Mængder Fosforsyre- og Kaligødning, saaledes 
som det nærmere fremgaar af Tabel 57, Side 382. Af Stald
gødning er der i hele Forsøgsperioden anvendt ca. 6500 og ca. 
13000 hkg pr. ha. Staldgødningens gennemsnitlige Indhold af 
Kvælstof var 0.45 pCt. Der indkom i alt 32 Jordprøver til 
Laboratoriet, og hver Jordprøve var en Blandingsprøve for 
Fællesparcellerne inden for de enkelte Marker. Undersøgelser 
over Reaktionstilstanden udførtes i alle Jordprøver, og efter at 
denne var foregaaet, blandedes alle de ens gødede Jorder i 
Markerne 1-4 og 5-8 sammen i to store Fællesprøver, der 
undersøgtes hver for sig. Kainitmængden varierer mellem 8 
og 32 hkg og Mængden af Thomasfosfat mellem 4 og ti hkg 
pr. ha i Omdriften. Paa Grundlag af et Overslag O\'er sand
synlig Tilførsel og Bortførsel (hhv. ved Gødningen og Afgrø
derne) er der regnet med, at der med den mindste Kalimængde 
vil blive Underskud af Kali, med den mellemste Ligevægt og med 
den største Mængde Overskud af Kali. For Fosforsyrens Ved
kommende er der regnet med, at et Tilskud af 4 hkg vil give 
Ligevægt mellem Til- og Bortførsel, medens et Tilskud af 
6 hkg vil medføre, at Fosforsyre tilføres i Overskud. 

Forøgelsen af Kainitmængden har medført en ringe U d
byttestigning i Gulerødder, Kløver-Græs og Kartofler. Virkningen 
af Forøgelsen af Thomasfosfatmængden lader sig ikke sikkert 
afgøre, da denne Forøgelse er ledsaget af en Forøgelse af 
Kainitmængden fra 2400 til 3200 kg, men i hvert Fald er 
Fosforsyrevirkningen meget ringe, og sandsynligvis er den af 
den nævnte Gødningskombination foraarsagede Udbyttestigning 
betinget af den forøgede Kainittilførsel (se 194. Beretning 
fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur, Tidsskrift for 
Planteavl, 32. Bind, Side 161). 

21 
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B. Jordbundsundersøgelsernes Resultater. 

a. Udenlandske Forsøg. 

1. F orsøg i Rotham sted (B arn field og H oos fieid). 
Resultaterne af de i Jordprøverne fra Barnfield fore

tagne fysiske og kemiske Undersøgelser fremgaar af Tabel .28. 
Hygroskopicitetsbestemmelsen. Som det paa For

haand maaUe ventes ved denne meget svære Lerjord, er 
Hygroskopicitetstallene i alle Tilfælde særdeles høje. Stald
gødningstilførselen har dog i meget betydende Grad forøget 
Jordens Hygroskopicitet, et Forhold, der utvivlsomt er betinget 
af den paagældende Jords forholdsvis store H umllsindhold. 
Alle de med Kunstgødning forsynede Jorder har lavere Hygro
skopicitetstal end den ugødede Jord. Om dette Forhold i 
Hovedsagen er betinget af U ensartethed i den oprindelige 
Jordbundsbeskatrenhed eller af en fremmende Indflydelse af 
Gødningssaltene paa Humusstoffernes Sønderdeling, maa staa 
hen, muligvis vil lignende Undersøgelser af de andre Rotham
sted-Marker. kunne klare dette Spørgsmaal. 

K vælstofbestemmelsen. Man lægger her straks Mærke 
til den overordentlig store Forskel, der er mellem Kvælstof
indholdet i den staldgødede Jord og de ikke staldgødede· Jorder; 
den førstnævnte indeholder 21/2 Gange saa meget Kvælstof 
som nogen af de andre Jorder, hvis Kvælstofindhold er ret 
lavt og kun varierer inden for snævre Grænser. 

Regner man, at den lufttørre Lerjord inden for Pløjelagets 
Dybde vejer 2.6 Millioner kg pr. ha (se Side 298), viser en 
Sammenligning mellem alsidigt kunstgødet Jord (med Chile
salpeter som Kvælstofgødning) og staldgødet Jord, at den 
sidstnævnte indeholder 4160 kg Kvælstof mere end den første, 
i hvilken Forbindelse det imidlertid maa erindres, at der i de 
66 Aar, der ligger mellem Forsøgets Paabegyndelse og Tids
punktet for Udtagningen ~f Jordprøver, er tilført ca. 21/3 saa 
meget Kvælstof (ca. 15000 kg) i Form af Staldgødning som i 
Form af Salpeter eller Ammoniak (ca. 6400 kg). Men til Trods 
for denne betydelige Kvælstofophobning maa der dog i den 
staldgødede Jord være foregaaet et betydeligt Kvælstoftab. 

I Gennemsnit af9 Aar (se n. Hall og RusselI (26) (1917), Side 
113) er der med Runkelroerne bortfjærnet 70.9 kg Kvælstof pr. Aar 
og ha, hvoraf i den staldgødede Jord (sm!. Produktionen paa »Ugø-
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Tabel 28. Fysiske og kemiske Undersøgelser af Jordprøver fra Rothamsted, BarnfieId. 

u ... 
Jordprøvens Mærke 

Q) c. ... 
(Gødningstilførsel) 
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~ '0. 
o 
~ "" '" .8 o '" :... i 1:l.C 
h .. ::r: ::c 

I 
8 Ugødet .............. 6.98 1 0.099 

8 Salpeter .. " ... , ..... 5.77 0.102 
8 Ammoniumsulfat + 
Ammoniumklorid ...... 5.76 0.104 

5 Superfosfat. .......... 6.64 0.095 
4 Fuld Kunstgødning (med 
Ammoniumsalte som 
Kvælstofgødning) ...... 6.34 O.IOS 

4 Fuld Kunstgødning (med 
Salpeter som Kvælstof-
gødning) .....•........ 

1
5

.
57 0.101 

1 Staldgødning ......... 0.264 7.92 
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_______ 1. Saltsyre i. ~ II " --------:1 saltsyre-I trahon): 400 g 

PH 1 __ -----i ~ II II li opløselig Jord bl 2 l 
, , , Ol I fL· e : Vand 

ak- maalt Fos- :1

1
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011 t;e~g~)'1 pCt. J: il PCtl_'I! P.O.: K2_oi:fj~ 
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I 2.40 14.1 Meg. I 
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st. I. 8.35 li 0.139 i 0.259113.9811 0.029 0.027 II 20.9, 16.6! 1.40 1 4.0 
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8.54 

! 8.43 
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li I 
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-----

l) Bestemmelsen først foretaget 1924. 
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det«) rundt regnet den ene Femtedel kan antages at slamme fra 
selve Jorden og de fire Femtedele eller ca. 56 kg fra den tilførte 
Gødning. I 66 Aar udgør denne Mængde ca. 3700 kg Kvælstof 
eller ca. 25 pCt. af det tilførte Kvælstof. Lægges hertil den i den 
staldgødede Jord ophobede Kvælstofmængde (Forskellen mellem 
»Ugødet« og »Staldgødet«), der svarer til 4300 kg Kvælstof, er 
den udvaskede Kvælstofmængde 15000 --;-- (3700 + 4300) = 7000 
kg Kvælstof, hvad der svarer til et Tab af ca. 106 kg Kvælstof pl'. 
Aar og ha, eller noget under Halvdelen (47 pCt.) af den med 
Staldgødningen tilførte Kvælstofmængde. I Parcellerne med 
fuld Kunstgødning og Anvendelse af Chilesalpeter eller Ammo
niaksalte som Kvælstofgødning er, under Forudsætning af 
samme Kvælstofprocent i Afgrøden, henholdsvis ca. 56 pCt. 
og ca. 47 pCt. af det tilførte Kvælstof optaget i Planteproduk
tionen , og da der i disse Parceller, sammenlignet med» Ugødet«, 
kun er foregaaet en uvæsentlig Kvælstofophobning (se Tabel 28), 
har ogsaa Svindet af det med Kunstgødningerne tilførte Kvæl
stof omtrent beløbet sig til Halvdelen af den tilførte Kvæl
stofmængde. 

Humusbestemmelsen .. Forsøgsmarken i Rothamsted 
har, at dømme efter den ugødede Parcels Forhold, oprindelig 
været ret humusfattig. Medens Kunstgødningstilførselen ikke 
i noget Tilfælde har forøget Humusindholdet (sammenlignet 
med »Ugødet«), er dette i fremtrædende Grad Tilfældet for 
Staldgød ningens Vedkommende, idet der i den paagældende 
Parcel forefindes mere end dobbelt saa meget Humus som i 
den ugødede Parcel. Omregnet i V ægt paa en Arealenhed 
udgør Forskellen mellem »Ugødet« og »Staldgødet« ca. 74000 kg 
Humus pr. ha i Pløjelagets Dybde. 

I den fuldt kunstgødede og i øvrigt i alle de med Kunst
gødning forsynede Parceller er Humusindholdet, som allerede 
nævnt, lavere end i den ugødede Parcel; Resultaterne af denne 
Undersøgelse indeholder aItsaa slet ikke, saaledes som Tilfældet 
var ved tilsvarende Undersøgelser i Forbindelse med Askov
forsøgene, nogen Antydning af, at Kunstgødningen har forøget 
Jordens Humusindhold. Ganske særlig lavt er Humusindholdet 
i de to med Ammoniaksalte som Kvælstofgødning forsynede 
Parceller, der gennemsnitlig indeholder 0.43 pCt. eller, omregnet 
pr. ha i Pløjelagets Dybde, ca. 11 000 kg Humus mindre end 
de med Chilesalpeter gødede Jorder. I de øvrige kunstgødede 



313 

Parceller er der ikke Tale om nogen fremtrædende Forskel i 
Humusindholdet. 

Meget bemærkelsesværdige er Resultaterne af den foretagne 
Beregning af Forholdet mellem Humusstoffernes Kvælstof og 
Kulstof, idet dette i betydelig Grad ses at være paavirket af 
Gødningsbehandlingen. Særlig kvælstoffattig er den ugødede 
Jords Humus, hvor den Værdi, der udtrykker det nævnte 
Forhold, er ca. 14. Den kvælstofrigeste Humus forefindes i 
de med Ammoniaksalte gødede Parceller, hvor Forholdstallet 
er ca. 10 og saaledes er meget væsentlig forskelligt fra det 
foran nævnte. Da der er Grund til at antage, at den Hastighed, 
hvormed Humusstoffernes Omsætning foregaar, i væsentlig Grad 
vil være betinget af disses Kvælstofindhold, maa det betegnes 
som ret sandsynligt, at det foran omtalte, forholdsvis lave 
Humusindhold i den ammoniakgødede Parcel i Hovedsagen 
er betinget af, at der i denne er foregaaet en særlig stærk 
Nedbrydning af Humusstofferne, et Forhold, der, om det 
genfindes ved andre Undersøgelser, er af hetydelig Interesse, 
idet Anvendelse af Ammoniakgødning i saa Fald kan ventes 
at ville medføre en Forringelse af Agerjordens fysiske Tilstand. 

I de med Salpeter eller Staldgødning forsynede Parceller 
varierer Værdierne for Kvælstof-Kulstofforholdet mellem 11.5 
og ca. 13; det laveste Tal, altsaa største Kvælstofholdighed, 
refererer sig her til Staldgødning. Forskellen i Humusindholdet 
i de salpetergødede og ammoniakgødede Parceller kunde ogsaa 
paa Forhaand antages delvis at skyldes Forskellen i Plante
produktionen og dermed Forskellen i Mængden af efterladte 
Planterester i disse to Parceller. Der er dog her Grund 
til at gøre opmærksom paa, at den ensidigt superfosfatgødede 
Jord til Trods for, at Planieproduktionen i denne jo er langt 
mindre end i den med fuld Kunstgødning (med Ammoniak som 
K vælstofgødning) forsynede Jord, har et større Humusindhold 
end denne, samt at den ensidigt ammoniakgødede .Jord, 
hvis Planteproduktion ligeledes er langt mindre end i den med 
Ammoniaksalte og Mineralstoffer fuldt gødede Jord, indeholder 
mindst lige saa stor en Humusmængde som denne. Mængden 
af efterladte Planterester har saaledes ikke under disse Forhold 
udøvet nogen Indflydelse paa Humusophobningen i Jorden. 

Der findes ingen Oplysninger om den paa Rothamsted 
anvendte Staldgødnings Indhold af »Organisk Stof«, men regner 
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vi ligesom ved Askovforsøgene, at dette udgør 15 pCt. af 
Staldgødningsmængden i den anvendte Tilstand, vil der i Løbet 
af de 66 Aar, Forsøgsperioden omfatter, være tilført Jorden ca. 
3470000 kg »Organisk Stof«. Den i den staldgødede Parcel 
ophobede Humusmængde : Forskellen mellem » Ugødet« og 
» Staldgødet«, udgør ca. 20 pCt. af denne Mængde, hvad der 
er ca. 5 pCt. mere end beregnet ved Askovforsøgene (se 
Side 234). - Mellem den fuldtkunstgødede (Salpeter som 
Kvælstofgødning) og den staldgødede Jord er Forskellen i 
H umusindholdet endnu større, idet den svarer til ca. 25 pCt. 
af den med Staldgødningen tilførte Mængde »Organisk Stof« 
eller ca. 4 Gange saa stor en Procentdel som ved den 
tilsvarende Undersøgelse i Forbindelse med Askov
forsøg·ene. Rothamstedjorden og AskovjorderIle synes altsaa 
at udvise et vidt forskelligt Forhold med Hensyn til Betingelser 
for Ophobning af det med Staldgødningen tilførte organiske 
Stof, et Forhold, som det er vigtigt at mærke sig, idet det 
viser hen til, at Staldgødningens Indflydelse paa Jordbunds
beskaffenheden og ikke mindst paa den fysiske Jordbunds
tilstand, der jo i saa høj Grad er betinget af Jordens Humus
indhold, vil kunne være i høj Grad forskellig under forskellige 
Forhold. Om de her paapegede Forskelligheder i særlig Grad 
er afhængige af de forskellige Forhold vedrørende Jordbund, 
Klima og Dyrkning, hvorunder Forsøgene er udførte eller i 
den forskellige Maade, hvorpaa Gødningsanvendelsen har fundet 
Sted, kan i Øjeblikket ikke afgøres, men der er Grund til at 
paapege, at Løsningen af de mange herhen hørende Problemer 
er af den største Betydning for den rette Vurdering og For
staaelse af Forholdet mellem Staldgødningens og Kunstgød
ningens Udnyttelse under vekslende ydre Betingelser. 

Kalktrangsundersøgelsen viser, at alle Jordprøverne 
indeholder en betydelig Mængde kulsur Kalk (stærk Brusning 
med Syre) og er stærkt alkaliske - endda noget mere alkaliske 
end Kalciumkarbonat betinger. Under disse Forhold har der 
ikke været Mulighed for, at den forskellige Gødningsbehandling 
har kunnet give sig tydeligt Udtryk i Forskelligheder i Jordens 
Reaktionstilstand. I den staldgødede J ord er Reaktionen dog 
noget mindre alkalisk end i de øvrige Jorder. 

I ndho Id et af Fo sforsy re og K a I i i saltsyreo pi ø s e
lige Forbindelser. Medens Kunstgødningsanvendelsen kun 
i meget ringe Grad har forøget Jordens Kvælstofindhold, er 
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Forholdet et ganske andet for Fosforsyrens Vedkommende. I 
de med Superfosfat forsynede Parceller (05' A4 og N 4 ) er 
Fosforsyreindholdet ca. 21/2 Gange saa stort som i de ensidigt 
kvælstofgødede Parceller, hvad der i Forbindelse med det for
holdsvis høje Indhold af Fosforsyre i de ugødede Parceller 
viser hen til, at den ensidige Kvælstofgødskning har medført 
en betydelig Fosforsyreudpining i det øverste Jordlag. Denne 
s varer til et Fosforsyresvind af ca. 940 kg P 2 ° 5 pr. ha i 66 
Aar eller ca. 14 kg pr. Aar og ha. 

Paa de med Superfosfat alene eller i Blanding med andre 
Kunstgødninger gødede Parceller er der i Løbet af de 66 Aar 
tilført ca. 4900 kg Fosforsyre (P 205)1). I de fuldt kunstgødede, 
med Ammoniaksalte eller Salpeter gødede Jorder findes hen
holdsvis ca. 2500 og 2200 kg Fosforsyre pr. ha mere end i 
den ugødede Jord, og det er saaledes ca. Halvdelen af den 
med Superfosfatet tilførte Fosforsyre, der under disse Forhold 
er tilbageholdt i Jorden. Ser man bort fra Udvaskningstabet, 
som i denne Jord maa antages al være ringe, har Afgrøderne 
pr. Aar og ha forbrugt ca. 40 kg af den tilførte Fosforsyre. -
I den ensidig superfosfatgødede Parcel har Fosforsyreophob
ningen - vel som Følge af den mindre Planteproduktion -
været større end i de fuldt kunstgødede Parceller, idet den 
paagældende Jord pr. ha indeholder ca. 3200 kg Fosforsyre 
mere end den ugødede Jord. Denne Mængde svarer til ca. 65 
pCt. af den med Superfosfatet tilførte »opløselige« Fosforsyre. 
Den aarlig med Afgrøderne fjærnede Fosforsyre udgør saaledes 
ca. 26 kg pr. ha mere end paa den ugødede Jord. 

Den staldgødede Parcel indeholder mærkelig nok en 
væsentlig mindre Fosforsyremængde end de med Superfosfat 
forsynede Parceller. Staldgødningens Fosforsyreindhold kan 
ikke med Nøjagtighed angives, men svarer efter Hall og RusseLL 
(26) til ca. 87 kg P 2 ° 5 pr. Aar og ha eller i hele Perioden til 
5700 kg P 205' hvilket er ca. 16 pCt. mere, end der i de 
kunstgødede Parceller er tilført i Form af Superfosfat. For
skellen mellem Fosforsyreindholdet i den ugødede og den 

1) Ved denne Beregning er der kun regnet med Superfosfatets Indhold 
af Fosforsyre i vandopløselige Forbindelser, medens det vilde have været 
rigtigere at regne med det absolute Fosforsyreindhold, der imidlertid ikke 
er bekendt. Regnes den ikke vandopløselige FosfOl'syre til at udgøre 5 pCt. 
af den vandopløselige, bliver den samlede Tilførsel af Fosforsyre ca. 5150 kg. 
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staldgødede Jord udgør ved Periodens Afslutning ca. 1500 kg 
pl'. ha, svarende til ca. 23 kg pr. AnI'. Af den tilførte Fosfor
syre er der saaledes i denne Parcel pr. Aar og ha bortfjærnet 
ca. 64 kg P 2 ° 5' ca. 60 pCt. mere end i de fuldt kunstgødede 
Parceller. I Perioden 1876-1912 er der ifølge Hall og Rllssells 
Opgørelse i den staldgødede Parcel avlet ca. 3 og 23 pCt. mere 
end i de fuldt kunstgødede Parceller med Anvendelse af hen
holdsvis Salpeter og Ammoniaksalte som Kvælstofgødning, og 
enten maa da Roerne i den staldgødede Parcel have indeholdt 
en forholdsvis stor Fosforsyremængde, eller ogsaa har - hvad 
del' vel nok maa betegnes som mere sandsynligt - den særlige 
Form, hvori Fosforsyren gives i Staldgødning, betinget et større 
Udvaskningstab. Det er i denne Forbindelse af Interesse at 
henvise til den i Tabel 7, Side 242, foretagne samlede Opgørelse 
af de paa Askov Lermark foretagne Undersøgelser, der viser, 
at den staldgødede Jord, til Trods for den mindre Planie
produktion, der her er foregaaet, gennemgaaende har et kende
ligt lavere Fosforsyreindhold end den fuldt kunstgødede Jord. 

Af Kali (K 2 0) er der i hele Forsøgsperioden paa de fuldt 
kunstgødede Parceller tilført ca. 20000 kg pr. ha. En Sammen
ligning mellem Kaliindholdet i den ugødede Parcel og de gødede 
Parceller, der ikke er tilførte Kali (N s' As og 05)' viser, at 
der i disse sidste er foregaaet en særlig stærk Kaliudpining og 
omtrent lige stærk i alle 3 Parceller. Den gennemsnitlige 
Forskel udgør ca. 2200 kg K 2 0 pr. ha, svarende til ca. 33 kg 
K2 0 pr. Aar. Forskellen mellem Kaliindholdet i ugødet og 
fuldt kunstgødet Jord udgør, eftersom der er anvendt Ammo
niaksaIte eller Salpeter, henholdsvis ca. 1500 og 800 kg pr. ha, 
en Ophobning, der i Betragtning af den meget store Kali
mængde, der er anvendt, maa anses· som særdeles ringe. 

Regner vi, at Runkelroernerudbyttets Kaliforbrug i de fuldt 
kunstgødede Parceller har været ca. 5 Gange saa stort som 
Fosforsyreforbruget (se f. Eks. Harald R. Christensen (10) (1920), 
Side 788) eller i alt ca. 200 kg K2 0 pr. ha aarlig, hvad der 
maa anses for rigeligt 1), skulde der være efterladt ca. 100 kg 
Kali pr. Aar og ha eller i alt ved Periodens Slutning 6600 kg 

l) Ved Undersøgelser i Forbindelse med Gødningsforsøgene i Askov 
(F. Hansen og .losef Hansen, 1918) var Runkelroernes Kaliforbrug gennem
gaaende 38

/. Gange saa stort som Fosforsyreforbruget. 
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K2 0, og i Henhold til denne Beregning vil der i de to fuldt 
kunstgødede Parceller være tabt ved Udvaskning henholdsvis 
6600 --;-1500 = 5100 og 6600 -+- 800 = 5800 kg K 2 0 eller om
trent 1/4 af den med Kunstgødningen tilførte Kalimængde. 

I den staldgødede Jord er Kaliindholdet ikke alene betyde
ligt lavere end i den fuldt kunstgødede, men mærkeligt nok 
ogsaa lavere end i den ugødede Jord. Der synes altsaa i den 
staldgødede Jord at være foregaaet en Kaliudpining, hvad 
der er saa meget mere paafaldende, som der med Staldgød
ningen i Henhold til Hall og Russell kan antages at være tilført 
ca. 260 kg K 2 0 pr. Aar og ha, og den gennemsnitlige Roepro
duktion, som foran nævnt, omtrent har været den samme som 
paa den fuldt kunstgødede (Salpeter som Kvælstofgødning) 
J ord. Medens der saaledes maa an tages at være tilført 60 X 66 = 
ca. 4000 kg K 2 0 mere, end Afgrøderne har kunnet optage, fore
findes der i den stald gødede Parcel ca. 1300 kg Kali mindre 
end i den ugødede Jord, hvorefter der i den staldgødede Parcel 
skulde være foregaaet et Udvaskningstab, svarende til ca. 5300 kg 
pr. ha eller ca. ~O kg pr. Aar og ha. I hvor høj Grad dette 
Tab er paavirket af en eventuel Uensartethed i Forsøgsarealets 
oprindelige kemiske Sammensætning kan ikke afgøres, men 
ogsaa i denne Forbindelse er der Grund til at henvise til Under
søgelserne i Forbindelse med Askovforsøgene (Tabel 7, Side 242), 
der i Lighed med, hvad Tilfældet var for Fosforsyrens Vedkom
mende, viser et noget lavere Indhold af Kali i de staldgødede 
end i de fuldt kunstgødede Parceller. Det er endvidere af Inter
esse at erindre det Side 300 omtalte Forhold, at et Tilskud af 
Kaligødning til Staldgødning ved Ro'thamstedforsøget i ret 
betydelig Grad har forøget Udbyttet, og at saaledes ogsaa selve 
Markforsøget tyder hen paa, at Staldgødningens Kaliindhold 
ikke helt har kunnet tilfredsstille Runkelroernes Kalitrang. 

Spørgsmaalet om de i Form af Staldgødning og Kunstgød
ning tilførte Fosforsyre- og Kaliforbindelsers Absorption og 
Udvaskning fortjener at blive taget op til en indgaaende Under
søgelse, ved hvilken omhyggeligt kontrollerede Lysimeterforsøg 
formentlig vil kunne yde god Tjeneste. 

Alt i alt viser Undersøgelserne over Kaliets Forhold i 
Rothamsted-Jorden, at dette Stof baade i de med Stald gød
ningen og Kunstgødningen givne Forbindelser er i høj Grad 
udsat for Udvaskning, og at man ikke eller kun i ringe Grad 
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kan regne med, at et Kalioverskud ophobes i Jorden og der
ved kan komme de efterfølgende Afgrøder til Gode. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i citronsyreopløse
lige Forbindelser og i Kulsyreekstrakterne. Indholdet 
af »citronsyreopløselig Fosforsyre« er i de tre ikke fosforsyre
gødede Parceller, 0 8 , N 8 og As, ret lavt og meget væsentlig 
lavere end i de med Superfosfat forsynede Jorder. Den for
holdsvis stærke Fosforsyreudpining, der har gjort sig gældende 
i de ensidigt kvælstofgødede Parceller, giver sig tydeligt til 
Kende i Indholdet af »citronsyreopløselig Fosforsyre«, der her 
er væsentlig lavere end i den ugødede Jord. Den »relative 
Opløselighed « af Fosforsyre i de tre Jorder er ogsaa ret lav, 
og de paagældende Værdier ligger i alle Tilfælde under den 
af Lemmermann som Grænseværdi for Fosforsyretrang angivne. 
Det er imidlertid af Interesse at lægge Mærke til, at disse 
Værdier ikke kommer i samme Rækkefølge som Værdierne 
for Procentindholdet, idet den relative Opløselighed er noget 
større for den ensidigt ammoniakgødede end for den ugødede 
og da navnlig for den ensidigt salpetergødede Jords Vedkom
mende, et Forhold, der er i Overensstemmelse med Mm'kfor
søgets Resultater, i Henhold til hvilke Superfosfat, hvor det 
er givet som Tilskud til Ammoniak, kun har foranlediget en 
ringe Udbytteforøgelse (gennemsnitlig ca. 1.5 t pr. acre i Perioden 
1876-1912), men derimod udøvet en fremtrædende Virkning 
som Tilskud til Chilesalpeter (ca. 5.1 t pr. acre). Anvendelsen 
af Superfosfat har i meget betydelig Grad, og saavel absolut 
som relativt set, medført en forøget Citronsyreopløselighed af 
Jordfosforsyren, idet Procentindholdet er 4 il 5 Gange og den 
relative Opløselighed ca. dobbelt saa stor for de superfosfat
gødede Jorder som for de Jorder, der ikke er tilført fosfor
syreholdig Gødning. 

Ogsaa ved de fuldt kunstgødede Jorder, A4 og N 4 , er der 
tydelige Udtryk for, at Anvendelsen af Ammoniumsalte har 
betinget en større Citronsyreopløselighed af Fosforsyreforbin
delserne end Anvendelsen af Chilesalpeter. 

I den staldgødede Jord er Indholdet af »citronsyreopløselig 
Fosforsyre« ligesom Indholdet af »saItsyreopløselig Fosforsyre« 
betydelig mindre end i de med Superfosfat forsynede Parceller. 
Den relative Opløselighed er ligeledes noget lavere, men dog 
særdeles betydelig. 
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En Opgørelse, svarende til den ved Askovforsøgene fore
tagne, af, hvor stor en Del af den som Følge af Anvendelsen 
af fosforsyreholdige Gødningsmidler stedfundne Ophobning af 
Fosforsyre i Jorden (ved »Snperfosfat« og »Staldgødning«, sam
menlignet med » Ugødet«, og ved de to fuldt kunstgødede Jor
der, sammenlignet med de tilsvarende ensidigt kvælstofgødede 
Jorder), der er gaaet i Opløsning i Citronsyreopløsningen, er 
meddelt i følgende Sammenstilling: 

0 5 Superfosfat............................ 70 pet. 
A4 Fuld Kunstgødning med Ammoniak. ... 67 
N 4 Salpetu ...... 67 
0l Staldgødning........................... 88 

I den ensidigt superfosfatgødede .Jord og de to fuldt kunst
gødede Jorder har Citronsyreopløsningen efter denne Beregning 
optaget en ca. 75 pCt. af den ophobede Fosforsyremængde. 

I den staldgødede Parcel er 88 pCt. af den ophobede 
Fosforsyremængde gaaet i Opløsning i Citronsyreopløsningen. 

Indholdet af citronsyreopløselig Kali er stærkt varierende. 
Det laveste Indhold, 0.027 pCt., findes i » Ugødet«, den ensidigt 
salpetergødede Jord indeholder 0.042 pCt., og i de øvrige, ikke 
kaligødede Jorder, ligger Indholdet omkring 0.035 pCt., og over
stiger saaledes, til Trods for den stærke Kalimangel, Mark
forsøget har vist i de ikke kaligødede Parceller, de Grænse
værdier for Kalitrang, som fra forskellige Sider. er opstillet 
(se Side 207). Jorden i de to med Kaligødning forsynede Par
celler (A, og N 4) indeholder lige saa meget »citronsyreopløselig« 
Kali (0.77 pCt.), som de ikke med Kaligødning forsynede Jor
der. Den staldgødede J ords Indhold af »citronsyreopløselig« 
Kali overstiger ikke Indholdet i de ikke kaligødede Jorder, et 
Forhold, der svarer til det ved Kulsyreekstraktionen fundne, 
og som tyder hen paa, at der ikke i den staldgødede Jord er 
sket nogen Ophobning af let opløselige Kaliforbindelser. 

Ogsaa i Resultaterne af Undersøgelsen af Kulsyreekstrak
ternes Fosforsyreindhold giver den forskellige Gødningsanven
delse sig meget tydelige Udtryk, idet, set under eet, dette 
Indhold er meget væsentlig lavere i de med ikke fosforsyre
holdige end i de med fosforsyreholdige Gødningsstoffer forsynede 
Parceller. Men ogsaa inden for den førstnævnte Parcelgruppe 
er der Tale om betydelige Forskelligheder, der gaar ganske i 
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samme Retning som ved Undersøgelsen af Citronsyreopløselig
heden, men relativt set er endnu mere fremtrædende. Kulsyre
ekstrakten af den ensidigt ammoniakgødede Jord indeholder 
saaledes 41/2 Gange saa megen Fosforsyre som Kulsyreekstrak
ten af den ensidigt salpetergødede Jord. Den ugødede Jord ind
tager i den Henseende et Mellemstandpunkt. - I Henhold til 
Forfatterens tidligere Undersøgelser (11) (1922) er det ved den 
salpetergødede Jord fundne Fosforsyreindhold, 0.4 mg pr. Liter, 
overordentlig lavt og synes i Almindelighed at være ensbetydende 
med udpræget Fosforsyretrang, medens et Indhold af ca. 2 mg 
pr. Liter, som det forefindes i den ammoniakgødede Jord, maa 
betegnes som ret betydeligt, og den nævnte Undersøgelse tyder 
da ogsaa hen paa, at Jorder med et saa stort Indhold ikke 
er fosforsyretrængende. 

Ved den ensidigt superfosfatgødede Jord er Kulsyreeks
traktens Fosforsyreindhold betydeligt højere end ved nogen af 
de ikke fosforsyregødede Jorder, men dog, til Trods for den 
langt mindre Planteproduktion og den som Følge deraf større 
Fosforsyreophobning, der her er foregaaet, hetydeligt lavere 
end ved de fuldt kunstgødede Parcell~r. Inden for disse sidste 
er der igen tydelige Udtryk for, at Anvendelsen af Ammoniak
salte som Kvælstofgødning har medført en større Opløselighed 
af Jordens Fosforsyreindhold end Anvendelsen af Salpeter. 
Den Omstændighed, atJorden, som repræsenterer den sidstnævnte 
Behandling, udviser et større Indhold af Fosforsyre i Kulsyre
ekstrakten end den ensidigt superfosfatgødede Jord, viser imid
lertid, at Salpetertilførselen ikke, saaledes som Undersøgelsen 
af de ensidigt kvælstofgødede Jorder kunde lede- Tanken hen 
paa, har formindsket Jordfosforsyrens Opløselighed, men tvært
imod forøget den, om end i mindre Grad end Ammoniakgød
ningen, og det mindre Indhold af Fosforsyre i Ekstrakten af 
den ensidigt salpetergødede end i den ensidigt ammoniakgødede 
Jord maa da antages at være betinget af, at der i den sidste 
som Følge af den betydelige større Planteproduktion, der her 
er foregaaet, er sket et større Forbrug af de let opløselige 
Fosforsyreforbindelser, og at disse er gendannede langsommere 
under Paavirkning af Chilesalpeter end under Paavirkning af 
Ammoniaksaltene. 

Af særlig Interesse er det, baade relativt og absolut set, 
meget betydelige Indhold af Fosforsyre i Kulsyreekstrakten af 
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den stald gødede Jord, og som er omtrent dobbelt saa stort 
som i de fuldt kunstgødede Jorder. 

Denne særlig store Opløselighed i kulsyreholdigt Vand kan 
muligvis i nogen Grad forklare det foran udførligt diskuterede 
Forhold, at den staldgødede Jords Fosforsyreindhold er lavere 
end de fuldt kunstgødede Jorders, idet den maa siges at støtte 
Formodningen om, at den med Staldgødning tilførte Fosforsyre 
i højere Grad end den med Kunstgødningen tilførte er udsat 
for Udvaskning. 

Som et Hovedresultat af de foretagne Undersøgelser over 
Fosforsyrens Forhold i Rothamstedjorden maa anføres, at 
Gødningsbehandlingen i meget fremtrædende Grad har paa
virket Jordens Indhold af Fosforsyre og Fosforsyreforbindel
sernes Opløselighed. Den med Kunstgødning (Superfosfat) 
eller med Staldgødning tilførte Fosforsyre er ophobet i en 
Form, i hvilken Hovedparten maa antages at være forholdsvis 
let tilgængelig for Planterne. - Anvendelsen af de kunstige 
Kvælstofgødninger har forøget Opløseligheden af Jordens Fos
forsyreforbindelser. Denne Virkning gør sig dog i ganske 
særlig Grad gældende for Ammoniaksaltenes Vedkommende, 
hvad der foruden af Opløselighedsundersøgelserne ogsaa frem
gaar af Markforsøgene, ved hvilken Virkningen af Superfosfat 
som Tilskud til Ammoniumsalte, som tidligere anført, har været 
Jangt mindre, end hvor denne Gødning er anvendt som Tilskud 
til Salpeter. 

Kulsyreekstrakternes Indhold af Kali er stærkt varierende. 
Inden for de ikke kaligødede Parceller udmærker Jordprøverne 
fra de to ensidigt kaligødede Parceller sig ved et ca. dobbelt 
saa stort Indhold af Kali som den ugødede og ensidigt super
fosfatgødede Jord, og Kvælstofgødningerne synes saaledes under 
disse Forhold at have medført en Mobilisering af en Del af 
Jordens tungt opløselige Kaliforbindelser. - Et usædvanlig 
stort Kaliindhold træffes i Ekstrakterne af begge de to kali
gødede Jorder (ca. 35 mg pr. Liter) og viser hen til, at de her 
ophobede Kaliforbindelser er let opløselige. Det forholdsvis 
ringe Kaliindhold i Ekstrakten af den staldgødede Jord er 
allerede foran (Side 319) omtalt. 

Undersøgelse over Azotobacters Forek omst. Denne 
Undersøgelse gennemførtes med Anvendelse af saavel den 
kalkfrie som den kalkholdige Mannitopløsning (se Harald R. 
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Tabel 29. Peptonsønderdelingsforsøg med Jordprøver fra 
Rothamsted, Barnfield. 

JOl'dprøvens Mærke 
(Gødningstilførsel) 

[ "Upodede« l{ulturer .=_11_" ___ »Poded:«.~ltur~r._ . 

Ammoniakindhold, ! II Ammoniakindhold, I 
cm" '/lO n Syre I' cm" '/IO n Syre i 

I " I b I ' I " I ' I i ~ 1I--:-ll:j:F ! :-11. I i 
Os Ugødet. ......... 11 5 .H 5.49

1
5.64 5.44 5.30 54617.7 5.6815.88 5.59

1

5.88 5.68 5.74 8.& 
NB Salpeter......... 5.87 5.73 5.97 5.92 5.78 5:84 8.2 6.01 6.12 5.78 6.16 6.16 6.00 8.i'> 

As Ammonillmslllfat I II + Ammoniumklorid 5.11 5.20 5.<1915.30 5.54 5.33 7.5 15.40 5 40 5.87 5.54 5.54 5 55 7.8 
0 5 Superfosfat...... 5.87 5.97 5.83 5.83 5.83 5.87 8.216.20 I 5.9216.45 6.36 5.97 6,18 8.7 
A. Fuld Kunstg. (med I l! 

Ammoniumsulfatl.. 6.16 6.16 6.36 6.12 6.50 II 6.26 1

11 
8.8,7.511

1 
6.9316.9816 .. 26 6.64 684 96 

N. Fuld KUllstgødn'j 1 

(med Chilesalpeter). 16.93 7.12 7.08 7.03 7.0817.05' 9.916.6416.4516.5°16.93 6.64 6.63 93 
01 Staldgødning ..... 1 8:95 i 7.99 8.42 8.52 8.23 842111.8:8.71[8.56 ~_~_~::..Il.65112.1 

Christensen (7) (1914». Med Undtagelse af den ensidigt med 
Ammoniumsalte gødede Parcel (As) forekom der i begge Væd
sker en kraftig Azotobacterudvikling allerede efter 3 Dages 
Forløb, hvad der tyder hen paa, at Azotobacter har været til 
Stede i betydelig Mængde. I den ensidigt ammoniakgødede 
Jord fremkom der slet ingen Azotobactervegetation i den 
kalkfrie Mannitopløsning, selv efter 6 Dages Henstand, og i 
den lwlkholdige Opløsning bliver Azotobacterudviklingen først 
synlig den fjerde Dag, for den paafølgende Dag at naa Maksi
mum. I denne Parcel synes Azotobacter saaledes kun at fore
komme i sparsom Mængde. 

Undersøgelse over Jordens peptonsønderdelende 
Evn e. Resultaterne af denne Undersøgelse findes i Tabel 29. 
I Lighed med, hvad der sædvanlig er Tilfældet ved alkaliske Jor
der (Harald R. Christensen (7) (1914», er Virkningen af Podning 
med Forraadnelsesbakterier ringe, kun ved A 4 (fuld Kunstgød
ning med Ammoniumsalte) har den naaet et Omfang af Be
tydning, og den forskellige Gødningsbehandling har saaledes 
kun i ret ringe Grad paavirket Mikrofloraens Evne til Pepton
omsætning. Den ugødede og ensidigt ammoniakgødede Jord 
er i Besiddelse af den ringeste peplonsønderdelende Evne. 
Langt den kraftigste Peptonsønderdeling er opnaaet ved Anven
delse af den staldgødede Jord, herefter følger i de »npodede« 
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Kulturer» Fuld Kunstgødning« med Salpeter, der har foranlediget 
en tydelig stærkere Nedbrydning med »Fuld Kunstgødning« 
med Ammoniaksalle. Ammoniakgødningen synes saaledes 
ogsaa i dette Tilfælde at have paavirket Betingelserne for 
Peptonnedbrydning i uheldig Retning. Som foran nævnt, er 
Forskellen i dette Tilfælde udelukkende betinget af Mikro
floraens Sammensætning, idel den i de »podede« Kulturer er 
helt ud visket. 

Undersøgelse over Jordens mannitsønderdelende 
Evne. Ogsaa ved denne Undersøgelse (Tabel 30) er Forskellen 
mellem de »upodede« og »podede« Kulturer uvæsentlig. Den 
kraftigste Sønderdeling er foregaaet i den staldgødede J ord, 
hvor Omsætningen omtrent er fuldført efter Udløbet af den 
første Periode (5 Dage). Efter 10 Dages Forløb er Sønder
delingen fuldført i alle Jorder med Undtagelse af den ensidigt 
ammoniakgødede, i hvilken den første er afsluttet efter 15 
Dages Forløb. Da denne .Jord, som gentagne Gange om· 
talt, indeholder en betydelig større Mængde af let opløselige 
Fosforsyrefol'bindelser end den ensidigt salpetel'gødede Jord, 
og ogsaa ved Markforsøget viser sig langt mindre fosforsyre
trængende end denne, er dette Resultat ikke i Overensstem
melse med den ofte givne Paavisning (Harald R. Christensen (7) 
(1914) og (11) (1922» af, at det for basiske Jorders Vedkommende 
i ganske særlig Grad er Jordens Indhold af let opløselige 

Tabel 30. Mannitomsætningsforsøg med Jordprøver fra 
Roth a msted, Ba rn fieId. 

(Anvendt den gamle Metode.) 

Jordprøvens Mærke 
(Gød ningstilførsel) 

0 8 Ugødet. ............. . 
N 8 Salpeter ............ . 
Ag Ammoniumsulfat + Am-

moniumklorid ......... . 
O 5 Superfosfat .......... . 
A. Fuld Kunstgødning (med 

Ammoninmsulfat) ..... . 
N" Fuld Kunstgødning (med 

Salpeter) ............. . 
01 Staldgødning ........ . 

Forbrugt cm" l/50 n Kaliumpermanganat
opløsning pr. 0.6 g lufttør Jord 

------

--~~- II >Podet« 

5 Dage 110 Dagel15 Dage I 5 Dage 110 Dagel15 Dage 

34.8 
34.2 

33.4 
20.4 

30.9 

24.4 
10.5 

3.0 
2.0 

19.8 
33 

3.1 

2.8 
4.1 

2.7 

339 
36.0 

31.2 
21.4 

29.2 

17.5 I 
R.3 I 

2.1 
2.1 

14.2 
2.9 

3.1 

3.7 
3.8 

2.6 
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Tabel31. Nitrifikationsforsøg med Jordprøver fra Rotham
sted, Barnfieid. 

(Tilsat 0.2 pCt. svovlsur Ammoniak = 42.4 mg Ammoniakkvælstof). 

mg Salpeterkvælstof pr. 100 g lufttør Jord: 

ved For-

Jordprøvens Mærke 
søgets dannet efter 

lndled-
(Gødni ngstilførseJ) ning 

Middel !5 Dage !10 Dage!15 Dage!20 Dage!25 Dage 

I 
Middel Middel Middel Middel Middel 

I 

0 8 Ugødet .............. 1.0 1.4 8.1 27.9 29.5 23.2 
N 8 Salpeter ............. 3,0 2.1 18.5 33.2 33.5 19.8 
AB Ammoninffisulfat+Am· 

moniumklorid ......... 7.0 27.8 30.4 38.3 28.2 20.6 
0 5 Superfosfat .......... 0.9 1.0 5.5 29.7 34-.2 27.2 
A. Fuld Kunstgødning (med 

Ammoniumsnlfat) ...... 4.3 24.8 32.3 36.2 _ 29.9 21.5 
N 4 Fuld Kunstgødning (med 

Salpeter) .............. 3.2 1.9 16.9 

I 

34.5 31.6 22.1 
0 1 Staldgødning ......... 4.0 18.1 37.1 40.5 29.9 29.3 

Fosforsyreforbindelser, der er betingende for den Hastighed, 
hvormed Mannitomsætningen foregaar. Da nu ogsaa Pepton
nedbrydningen og Azotobacterudviklingen, som foran nævnt, 
er paavirket ugunstigt af den ammoniakgødede Jord, ligger 
det nær at antage, at den vedholdende ensidige Anvendelse af 
disse Salte har betinget Dannelsen ro Stoffer, der udøver 
Hæmningsvirkninger paa de ved de paagældende Processer 
medvirkende Mikroorganismer. Som nævnt Side 300, tyder 
ogsaa Markforsøgets Resultater hen paa saadanne Hæmnings
virkninger i den med Ammoniaksalte gødede Jord. 

Undersøgelse over Jordens salpeterdannende Evne. 
Denne Undersøgelse har givet særdeles interessante Resultater. 
Som det fremgaar af Tabel 31 og endnu mere overskueligt af 
Fig. 1, kan Jordprøverne fra Rothamstedforsøget med Hensyn 
til Nitrifikationshastighed deles i tre skarpt adskilte Grupper: 
langsom, middelhurtig og hurtig Nitrifikation. Til den første 
Gruppe hører Jordprøverne fra de to Parceller, der overhovedet 
ikke er tilførte Kvælstofgødning, nemlig »U gødet« og » Su per
fosfaf«, til den anden Gruppe Jordprøver fra de to med Sal
peter og til den tredje Gruppe de tre med Ammoniumsalte 
eller Staldgødning forsynede Parceller. 
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Da den ensidigt med Chilesalpeter gødede Jord udviser 
ganske det samme Forhold som den alsidigt kunstgødede Jord 
(med Chilesalpeter som Kvælstofgødning), kan det ikke antages 
at være Forskelligheder i Jordens Indhold af let opløselige 
mineralske Næringsstoffer, der er Aarsagen til den forskellige 

50 

___ .• ·0 

./ o 
/ 

./ 

~30 
o 

..: 
"" .... 
o -[Il 
] 20 
t: 
~ 
" "" '" til 

to: 

e 10 

o 10 15 20 25 Døgn. 

Fig. 1. Nitrifikationsforsøg med Jordprøver fra Rothamsted, BarnfieId, 1921. 

01, Staldgødet. 05, Superfosfat alene. 08, ugødet. A4, komplet med NH 3 • 

A8, NH g alene. N4, komplet med N 2 0 5 • N8, N2 0 5 alene. 

Nitrifikationshastighed -- hvilket i øvrigt ogsaa vort paa 
andre Undersøgelser baserede Kendskab til Betingelserne for 
Salpeterdannelse gør usandsynligt. Det ligger da nær at 
antage, at Forskellighederne er af biologisk Art og betinget 
af et forskelligt stort Indhold af Nitrifikationsorganismer. I de 
Jorder, hvor Kvælstoffet tilføres i Form af Ammoniak, hvilket 
foruden i de med Ammoniumsalte forsynede Parceller ogsaa 

22 
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er Tilfældet i den Parcel, der er tilført Staldgødning!), er det 
kun naturligt, at der sker en særlig stærk Ophobning af 
Nitrifikationsbakterier, for hvis Virksomhed der derimod i 
langt mindre Grad er Anvendelse i de Jorder, der enten ikke 
tilføres Kvælstof eller faar dette i Form af Salpeter. Nitrifika
tionsbakteriernes Virksomhed vil her kun omfatte de ved Plante
resternes Nedbrydning dannede Ammoniumforbindelser. 

Efter Forløbet af 15 Dage - for de to ikke kvælstofgødede 
Jorder dog først efter 20 Dage - har Nitrifikationen kulmine
ret, og Salpeterindholdet gaar derefter, som Følge af stedfindende 
Reduktionsprocesser, tilbage. Af den med Ammoniumsulfatet 
tilførte Kvælstof har fra 70 pCt. (»Ugødet«) til 88 pCt. (»Stald
gødning«) paa et vist Tidspunkt kunnet genfindes som Salpeter
kvælstof. 

Resultaterne af de i J ord prøverne fra Hoosfield fore
tagne kemiske Undersøgelser er meddelte i Tabel 32, Side 328. 

Kvælstofbeslemmelsen. Ligesom i Barnfieldforsøget 
er der en overordentlig stor Forskel mellem Kvælstofindholdet 
i den staldgødede Jord og de øvrige Jorder, idet den først
nævnte indeholder to il. tre Gange saa meget Kvælstof som de 
andre Jorder. I Sammenligning hermed er Forskellen mellem 
den ugødede Parcels og de med kunstig Kvælstofgødning for
synede Parcellers Kvælstofindhold lille, om end den dog i 
Modsætning til, hvad Tilfældet var i Barnfieldforsøget, maa 
siges at være tydelig. Dette er saa meget mere bemærkelses
værdigt, som der i Hoosfield kun er anvendt halvt saa meget 
af de kunstige Kvælstofgødninger som i Barnfieldforsøget. 
Jordvægten er omtrent ens for begge Forsøgenes Vedkom
mende, men da Prøveudtagningen i Hoosfield er foretaget til 
en Dybde af 9" eller ca. 23 cm, er den omregnet til denne 
Dybde, hvilket meget nær svarer til 3 Millioner kg pr. ha. 

Forskellen mellem den ugødede og den stald gødede J ords 
Kvælstofindhold kan herefter beregnes til at udgøre ca. 6100 kg 
pr. ha, der altsaa repræsenterer den Mængde Staldgødnings
kvælstof, der er ophobet i Jorden. 

Med Staldgødningen er der i de 74 Aar 2), Forsøgsperioden 

') Den Del af Staldgødningens Kvælstof, der ved Udførelsen ikke fore
findes i Form af Ammoniak, vil efter kortere eller længere Tids Forløb over
føres i denne Forbindelse. 

') I et Aar henlaa hele Forøgsarealet i Brak og blev ikke tilført Gødning. 
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indtil Prøveudtagningen har omfattet, tilført ca. 16400 kg Kvæl
stof pr. ha. - Der foreligger ikke Oplysninger om den med 
Bygafgrøderne bortfjærnede Mængde af Plantenæringsstoffer, 
men i Henhold til foreliggende Gennemsnitsanalyser kan Kvæl
stofindholdet i Afgrøderne fra den staldgødede J ord anslaas til 
at have udgjort gennemsnitlig ca. 70 kg pr. Aar og ha. Heraf 
kan (efter Sammenligning med Produktionen paa den ugødede 
Parcel) ca. en Tredjedel antages at hidrøre fra selve Jorden 
og de to Tredjedele eller ca. 46 kg fra den tilførte Staldgødning. 
For hele Forsøgsperioden bliver Forbruget af Staldgødnings
kvælstof saaledes ca. 3400 kg pr. ha. Lægges hertil den i 
den staldgødede Jord ophobede Kvælstofmængde, der, som 
ovenfor nævnt, udgør ca. 6100 kg, kan der opstilles følgende 
Balance: 

16400 -:- (3400 + 6100) = 6900, 

i Henhold til hvilken ca. 7000 kg Kvælstof eller noget over 90 kg 
pr. Aar og ha er gaaet tabt ved Udvaskning. Denne Mængde 
svarer til ca. 40 pCt. af den med Staldgødning tilførte Kvæl
stofmængde, der, hvad der vel maa erindres, er usædvanlig stor. 

Alle de med kunstig Kvælstofgødning forsynede Parceller 
er aarlig tilført 48.2 kg Kvælstof pr. ha. - I den fuldt kunst
gødede Jord med Ammoniak 1) som Kvælstofgødning findes der 
0.022 pCt. eller ca. 600 kg mere Kvælstof end i den ugødede 
Jord, hvilket svarer til en Kvælstofophobning af ca. 8 kg pr. 
Aar og ha eller ca. 16 pCt. af den tilførte Kvælstofmængde. 
Da Høstudbyttet paa den fuldt kunstgødede Parcel er lavere 
end paa den staldgødede, maa ogsaa det paa førstnævnte Parcel 
opnaaede Merudbyttes Kvælstofindhold formodes at være til
svarende lavere og vil kun kunne anslaas til at udgøre ca. 
40 kg pr. Aar og ha. Lægges hertil .den i Jorden ophobede 
Kvælstofmængde, der, som foran anført, udgør ca. 8 kg, vil der 
efter denne Beregning aarlig være forbrugt 48 kg Kvælstof 
pr. ha, hvad der er ca. 6 kg mere, end der er tilført i Kunst
gødningen. Hvor stor en Del af dette Deficit, der skyldes 

') I .Fuld Kunstgødning« har de to prøvede Kvælstofformer, Ammoniak 
og Nitrat (i øvrigt jo i Modsætning til Forsøget i Barnfield med Rnnkelroer), 
omtrent foranlediget samme Udbytteforøgelse, ligesom ogsaa Jordens Kvæl
stofindhold inden for Undersøgelsens Fejlgrænse er ens i begge Parcellerne, 
men da knn det førstnævnte Forsøgsled gaar igennem hele Forsøgsperioden, 
benyttes knn Resultaterne fra dette ved de her foretagne Sammenligninger. 
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Tabel 32. Fysiske og kemiske Undersøgelser af Jordprøver 
fra Rothamsted, Hoosfield. 

Jordprøvens 

Mærke 

(Gødningstilførsel) 

O U d t I O 2 13 meget 8 O O 3 0.007 0.0341 1. . gø e """ .110 .62 .9 stærk .58 .OJ3 .220 .60 

1. A. A. Salpeter... 0.131 2.91 12.9 

1. A. Ammoniumsul· 
fat + Ammonium-

8.68 0,102 0.199 3.58 0.008 0.038 7.8 19.2 ~.:: I ~:: 7.5 15.' 

klorid .......... . I 

~.:: l ~:: 
0.119 2.74 13A I » 

2. O. Superfosfat.. 0.120 2.76 13.4 » 

2. A. A Salpeter + I 

8.73 O 100 0.231 3.62 0.007 0.026 7.0 11.3 

8.52 0.258 0.203 3.05 0.082 0.025 31.8 12.1 

Superfosfat. . . . .. 0.123 2.80 13.2 » 

2. A. Ammonium-
salt + Superfosfat. 0.121 2.82 13.5 

4. A. A. Fuld Kunst
gødning (med Sal
peter som Kvæl' 

8.58 0.2361 0.217 3.55 0.077 0.029 32.61 13.4 3.29 

I 
8.53 0.254 0.225 3.62 0.077 0.019 30.3 86 3,87 5.7 

7.4 

stofgødning) ..... 0.133 2.87 12.6 stærk 8.38 0.251 0.299 2.85 0.093 0.049 37.1 16.5 7,17 33.0 

4. A. Fuld Kunstgød
ning (m. Ammoni· 
umsalte som Kvæl- ret 
stofgødning) . . . . .. 0.132 2.68 11.8 stærk 7.61 0.244 0.2" 2.68 0.076 0.045 31.2 16.4 3.71 29.5 

7.-2. Staldgødning 0.314 6.50 12.0 stærk 8.27 0.247 0.28513.10 0.083 0.056 33.6 19.7 7.06 38.1 

urigtige Forudsætninger, f. Eks. Beregningen af Kvælstofbort
førsejen med Afgrøderne (der, da der ikke foreligger Analyser, 
ikke kan foretages med nogen tilnærmelsesvis Nøjagtighed), 
en stedfunden Kvælstofbinding i Jorden eller andre Faktorer, 
som vi ikke er i Stand til at kontrollere, kan ikke afgøres, 
men i alle Tilfælde synes Kunstgødningskvælstoffet i dette 
Forsøg og i Modsætning til, hvad Tilfældet var i Barnfield
forsøget, at være temmelig fuldkomment udnyttet. 
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Ogsaa i de ensidigt kvælstofgødede Parceller er der i 
Sammenligning med» Ugødet« foregaaet en Kvælstofophobning, 
der dog her synes at være større i .den salpetergødede end i 
den ammoniakgødede Parcel. Da Planteproduktionen i disse 
Parceller er ca. 40 pCt. mindre end i de fuldt kunstgødede, 
maa der være foregaaet et tilsvarende større Kvælstofsvind 
ved Udvaskning. I de to med Salpeter + Superfosfat og 
Ammoniaksalte + Superfosfat gødede Parceller, der i øvrigt 
giver omtrent samme Afgrøde som de fuldt kunstgødede, er 
Kvælstofindholdet omtrent ens, og Kvælstofforøgelsen, sammen
lignet med» Ugødet«, er ca. halvt saa stor som ved Anvendelse 
af »Fuld Kunstgødning«. 

Det er af Interesse at bemærke, at ogsaa den ensidigt 
superfosfatgødede Jord til Trods for en større Planteproduktion 
og den deraf følgende større Kvælstofbortførsel med Afgrøderne 
indeholder tydeligt mere Kvælstof end den ugødede Jord. For
skellen svarer til ca 300 kg eller ca. 4 kg pr. Aar og ha. 
Kvælstofindholdet i det i Sammenligning med »Ugødet« op
naaede Merudbytte paa denne Parcel vil med de foran anførte 
Forudsætninger svare til ca. 8.5 kg. Kvælstofbalancen er saa
ledes, beregnet pr. Aar og ha, 12 il 13 kg gunstigere end i den 
ugødede Jord, et Forhold, der ret sandsynligt i Hovedsagen 
er betinget af, at der med Anvendelsen af Superfosfat paa 
denne stærkt fosforsyretrængende Jord er fremskaffet forbedrede 
Betingelser for en mikrobiel Kvælstofbinding i J orden (se 
Side 336). 

Humusbestemmelsen. Jordprøverne fra Hoosfieldfor
søget er gennemgaaende noget mere humusholdige end Jord
prøverne fra Barnfieldforsøget, hvad der muligvis er en Følge 
af den forskellige Dyrkning. 

Staldgødningsanvendelsen har ligesom i Barnfieldforsøget 
i meget høj Grad forøget Jordens Humusindhold - fra 2.6pCt. 
i »Ugødet« til 6.5 pCt. Forøgelsen er - vel som Følge af, at 
den mere intensive Jordbearbejdning, der finder Sted ved Rod
frugtdyrkning, skaber bedre Betingelser for Omsætningen af 
Jordens Indhold af organiske Stoffer - endnu større end 
i Barnfieldforsøget, idet den udgør ca. 11 700 kg pr. ha, hvad 
der under de Side 326 nævnte Forudsætninger svarer til ca. 
30 pCt. af den med Staldgødningen tilførte Mængde »Organisk 
Stof« (ved Barnfieldforsøget 20 pCt.). 
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Medens i Barnfieldforsøget alle Jordprøverne fra de kunst
gødede Parceller havde et lavere Humusindhold end Jord
prøverne fra den ugødede Parcel, er det omvendte Tilfældet i 
Hoosfield. Forskellen er dog kun ret ringe, varierende mellem 
0.04 og 0.24 pCt., svarende til en Humusophobning af mellem 
ca. 1000 og 7000 kg pr. ha. 

Værdierne, der angiver Forholdet mellem Kvælstof og 
Kulstof, og som giver Udtryk for Humusens Kvælstofindhold, 
varierer mellem 11.8 og 13.9. Den ugødede Jord har den 
kvælstoffattigste Humus. Inden for de to fuldt kunstgødede 
Jorder har, ligesom i Barnfieldforsøget, den med Ammoniak
salte forsynede Jord den kvælstofrigeste Humus; i de ensidigt 
kvælstofgødede Parceller er Forholdet derimod omvendt. Den 
staldgødede Jords Humus har omtrent samme Forhold mellem 
Kvælstof og Kulstof som den fuldt kunstgødede Jord med 
Ammoniumsalte som Kvælstofgødning. 

Kalktrangsundersøgelsen. Alle Jordprøverne er lige
som ved Barnfieldforsøget meget kalkrige og er stærkt alkaliske. 
Med Undtagelse af »Fuld Kunstgødningc( (med Ammoniumsalte 
som Kvælstofgødning), hvor Reaktionstallet er 7.6, ligger Reak
tionstallene over 8. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i saItsyreopløse
lige Forbindelser. Resultaterne af Undersøgelserne over 
Fosforsyreindholdet svarer ret nøje til de ved Barnfield
forsøget fundne. I de med fosforsyreholdig Gødning (Super
fosfat eller Staldgødning) forsynede Parceller, inden for hvilke 
Variationerne i Fosforsyreindholdet i øvrigt kun er smaa, 
findes ca. 21/2 Gange saa megen Fosforsyre som i de Parceller, 
der ikke er tilførte Fosforsyreforbindelser. Den ugødede Jords 
og de ensidigt kvælstofgødede Jorders Fosforsyreindhold er 
her omtrent lige højt. 

De Parceller, der har faaet Superfosfat, er i Forsøgs
perioden - indtil Prøveudtagningen - tilført ca. 5400 kg 
Fosforsyre eP 2 0 5 ), I de fuldt kunstgødede Parceller findes 
der, eftersom der er anvendt Ammoniumsalte eller Salpeter 
som KV,ælstofgødning, ca. 4500 og 4700 kg pr. ha mere end 
den ugødede Parcel, og der er saaledes i disse to Parceller 
ophobet henholdsvis 83 og 87 pCt. af den tilførte »vandopløse
lige Fosforsyre«. Det ved Afgrødernes Bortførsel og eventuelt 
ved Udvaskning betingede Forbrug af Superfosfatfosforsyren 
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udgør da gennemsnitlig ca. 11 kg Fosforsyre pr. Aar og ha l). 
Forskellen mellem den ensidigt superfosfatgødede og de alsidigt 
kunstgødede er mindre, end man maaUe vente efter Afgrøde
forskelIen. Den staldgødede Jord, der aarlig pr. ha er tilført 
13 kg mere Fosforsyre end de med Superfosfat gødede Jorder, 
hvilken Forskel langt fra opvejes af den større Planteproduktion 
paa den paagældende Parcel, indeholder ikke mere Fosforsyre 
end de to fuldt kunstgødede Jorder, et Resultat, der, i Over
ensstemmelse med Resultatet af den tilsvarende Undersøgelse 
i Forbindelse med Barnfieldforsøget, tyder hen paa, at en Del 
af Staldgødningsfosforsyren er gaaet tabt ved Udvaskning. 
Jordprøverne fra de med Superfosfat + Salpeter og Superfosfat + 
Ammoniumsalte gødede Parceller udviser i Hovedsagen samme 
Forhold som Prøverne fra de fuldt kunstgødede Jorder. 

U ndersøgelsen over K a 1 i i n d h o l d e t viser, at der i nogen 
Grad er foregaaet en Kaliophobning i de to Parceller (4A og 4AA, 
begge fuldt kunstgødede). Ophobningen svarer, sammenlignet 
med »U gødet«, gennemsnitlig til ca. 2000 kg pr. ha. Siden 
Forsøgets Paabegyndelse er der med Kunstgødningen tilført 
ca. 8800 kg K 2 0. Anslaar vi i Henhold til foreliggende Gen· 
nemsnitsanalyser af Bygafgrøder, at Afgrødeforøgelsen paa de 
paagældende Parceller svarer til en aarlig Bort(jærnelse pr. ha 
af 40 kg K2 0, vil Forbruget i hele Perioden udgøre ca. 2900 kg 
Kali. Hvis ikke anden Bortførsel var foregaaet, skulde man da 
have ventet, at der i alt var efterladt 8800 -+- 2900 = 5900 kg 
K 2 0 pr. ha, medens der, som foran nævnt, kun er genfundet 
ca. 2000 kg. Efter disse Forudsætninger udgør Udvasknings
tabet da i alt ca. 3900 kg, svarende til ca. 50 kg pr. Aar og ha, 
eller godt og vel 40 pCt. af den tilførte Kalimængde. 

Den staldgødede Jords Kaliindhold svarer omtrent til de 
fuldt kunstgødede Jorders, skønt der i den første er tilført 
mere end den dobbelte Kalimængde, eller i hele Forsøgsperio
den ca. 19000 kg K2 0. Den af AfgrødemerudbyUet forbrugte 
Kalimængde kan i det højeste antages at udgøre 500 kg mere 
end i de fuldt kunstgødede Parceller, eller i alt ca. 3400 kg. 
Herefter kunde man forvente 19000 -+- 3400 = 15600 kg K 2 0 
efterladt i J orden, medens den virkelige Mængde (Forskellen 

') Regnes Indholdet af Fosforsyre i ikke vandopløselige Forbindelser til 
at udgøre 5 pCt. af »vandopløselig Fosforsyre« (se Side 315) maa dette For
brug forøges med ca. 4 kg til 15 kg. 
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mellem »Ugødet« og »Staldgødning«) i Henhold til Analyse
resultaterne er ca. 1900 kg ·15600 -+- 1900 = 13700 kg K

2
0, 

svarende til ca. 185 kg pr. Aar og ha eller ca. 70 pCt. af den 
samlede Mængde Staldgødningskali maa da forudsættes at være 
gaaet tabt ved Udvaskning. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i citronsyreop
løselige Forbindelser og i Kulsyreekstrakterne. Der er 
ved denne Undersøgelse ganske overordentlig tydelige Udtryk 
for Gødningsbehandlingens Indflydelse paa Jordens Indhold af 
»citronsyreopløselig Fosforsyre«, idet denne er 10 a 12 Gange 
saa stor i de Parceller, der er tilførte Superfosfat eller Stald
gødning, som i de ikke fosforsyregødede Jorder. Inden for 
hver især af disse to Jordgrupper er Variationen i dette Ind
hold forboldsvis lille. I Værdierne for den »relative Opløse
lighed« giver Gødningsbehandlingen . sig tilsvarende tydelige 
Udtryk, idet de i de tre ikke fosforsyregødede Jorder ligger 
mellem 7 og 8 (som er de mindste Værdier, der er fundne ved 
nogle af de i nærværende Beretning omtalte Jordprøver), og i 
de fosforsyregødede Jorder mellem 30 og 37. Den staldgødede 
Jord har samme Indhold af citronsyreopløselig Fosforsyre som 
de med Superfosfat gødede Jorder. Det i Barnfieldforsøget 
fundne Forhold, at Anvendelse af Ammoniumsalte har betinget 
et større Indhold af »citronsyreopløselig Fosforsyre« end An
vendelsen af Salpeter, møder vi ikke i dette Forsøg, hvor 
tværtimod det omvendte maa siges at være Tilfældet. For
skellen er dog med Undtagelse af den fuldt kunstgødede Jord 
kun ringe. 

Opgørelsen af, hvor stor en Del af den ved Gødnings
anvendelsen ophobede Fosforsyre (sammenlignet med henholds
vis ugødet og ensidigt kvælstofgødet Jord), der er gaaet i 
Opløsning i Citronsyreopløsning, viser følgende Resultat: 

Superfosfat ................................................. ' 45 pet. 
+ Salpeter .................................... " 52 
+ Ammoniak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 45 

Fuld Kunstgødning, med Salpeter som Kvælstofgødning..... 57 
Ammoniaksalte som Kvælstofgødn.. 48 

Staldgødning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. 49 

I Henhold til denne Beregning er den ophobede Fosfor
syre ikke til Stede i saa let opløselige Forbindelser, som Til
fældet var ved Forsøget i BarnfieId, hvor i de kunstgødede 
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Jorder ca. 70 pCt. og i den staldgødede Jord ca. 90 pCt. af den 
tilførte Fosforsyremængde gik i Opløsning i Citron syren. I 
Hoosfield er der i denne Henseende ingen tydelig Forskel 
mellem den staldgødede Jord og de superfosfatgødede Jorder. 

Indholdet af »citronsyreopløselig Kali« er lavest i Jord
prøverne fra de ikke med kaliholdig Gødning forsynede Par
celler, hvor det varierer mellem 0.019 (Superfosfat + Ammonium
salte) og 0.038 (Salpeter). Størst er Indholdet i Jorden fra den 
staldgødede Parcel (0.056). Den HelaUve Opløselighed « varierer 
derimod ret uafhængigt af Kalitilførselen og er f. Eks. større 
i den ensidigt salpetergødede Jord end i de med Kalisalte for
synede Jorder. 

Kulsyreekstrakternes Fosforsyreindhold er i de 
ikke fosforsyregødede Parceller yderst ringe (ca. 0.3 mg pr. 
Liter), medens det i de Parceller, der har faaet Superfosfat 
er meget betydeligt. Størst -- 7.2 mg - er det i den Parcel, 
der har faaet alsidig Kunstgødning med Salpeter som Kvælstof
gødning, hvad der er i god Overensstemmelse med Resultaterne 
af Bestemmelsen af Citronsyreekstrakternes Fosforsyreindhold ; 
i de øvrige superfosfatgødede Jorder er Indholdet 3-4 mg pr. 
Liter. Ligesom i Barnfieldforsøget afgiver ogsaa her den stald
gødede Jord en særlig stor Mængde Fosforsyre (ca. 7 mg pr. 
Liter) til Kulsyreekstrakten (se i øvrigt de Side 320-21 anførte 
Bemærkninger angaaende dette Forhold). 

K ulsyreekstrak ternes Kaliindhold er inden for de 
ikke kaligødede Parceller mindre varierende end ved Barnfield
forsøget, og er, i god Overensstemmelse med at der ikke i 
dette Forsøg er fremkommen nogen tydelig Kalivirkning, ikke 
i noget Tilfælde særlig lavt. Den ensidige Anvendelse af 
Kvælstofgødningerne har her ikke forøget Opløseligheden af 
Kaliforbindelserne. Anvendelse af Kaligødninger medfører 
ligesom i Barnfieldforsøget en overordentlig stærk Forøgelse af 
Kulsyreekstrakternes Kaliindhold, der ogsaa her gaar op til 
over 30 mg pr. Liter. Den store Forskel i Barnfieldforsøget 
mellem Kaliindholdet i Ekstrakten af den staldgødede Jord 
og de med kunstig Kaligødning forsynede Jorder gentager sig 
ikke ved Forsøget i Hoosfield, hvor der da ogsaa i Henhold 
til Undersøgelserne af Saltsyreekstrakterne er foregaaet en lige 
saa stor Kaliophobning som i de fuldt kunstgødede Parceller. 

Det nævnte store Indhold af opløselige Kaliforbindelser i 
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kulsyreholdigt Vand gør det tidligere omtalte store Udvask
ningstab af Kali i de paagældende Jorder forstaaelig. 

Undersøgelser over Azotobacters Forekomst. Azo
tobacter forekom i alle Jordprøverne. 

Undersøgelser over J ordens peptonsønderdelende 
Evne. Resultaterne af denne Undersøgelse er meddelte i 
Tabel 33. 

Tabel 33. Peptonsønderdelingsforsøg med Jordprøver 
fra Rothamsted, Hoosfield. 

» Upodede< Kulturer »Podede« Kulturer 

Uden I Tilsat CaC0 3 

Tilsætning + K2 HPO. 
Uden 

Tilsætning 
Tilsat CaCO. 
+K 2 HPO. 

Jordprøvens Mærke 

(Gød ni ngstilførsel) 

Z 
bl) 

S 

.; ... 
~ 

>. 
v:l'; 

oj en ...... = Q.l 

§:E s;: 
8 0

:;-" Z I -= ~ .. 8"'" S"E bl) 

<.S ~~ 8 

1. O. Ugødet ........ \4.0, 3.9\ 5.8 7.0, 6.9\ 9.9 I 4.8, 4.6 \ 6 8.7, 9.0 \12.1 
4.4, 4.3 7.4 4 .. 6, 4.9 .6 8.6 

1. A. A. Salpeter .... ~!'~-~:I----=-I-~- :::: !TG -----'1------
1. A. Ammoniumsalte 4.6, 4.61 6.41' - 1_1 5'6' 5.1 I 7.5 - ~-I-4.8, 4.3 5.4, 5.3 

2. O. Superfosfat.... ~::: ::~ \ 8.5 - \- 1-~:-~:-~-:~----7-I-lo-.o-I-=---1 =-
2. A. A. Salpeter + Su- 5.3,6.0 \ 7._8 __ - __ 1_- __ 6.6,6.6\ 9.2 ___ -____ 1 ___ -___ _ perfosfat ......... 5.3, 5.7 6.4, 6.7 _ 

4. A. A. Alsidig !{unst- ------11 ------+1--
gødning (med Salpe- 6.2, 6.0 8.8 7.9, 7.5 11.0 6.5, 6.9 9.6 8.7, 8.6 12.2 
ter som Kvælstof- 'I 6.4, 6.4 8.2 7.3, 6.7 I 8.9 
gødning). . . . . . . . .. I 1 I I 

~-=;.~~aldgødning .. \11~: ;:~\ ;0.2- - \ - f:fE1~ ----=-T~ 

Der har ved denne Undersøgelse vist sig en ret tydelig 
Virkning af Podning med peptonsønderdelende Bakterier, endog 
- hvad der er usædvanlig - i den med kulsur Kalk og 
Kaliumfosfat forsynede Peptonopløsning. Ved den staldgødede 
J ord er Udslaget for Podningen dog kun meget ringe, og 
denne Jord har altsaa besiddet en for en hurtig Peptonsønder-
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deling mere egnet Mikroflora end nogen af de kunstgødede 
Jorder. - I øvrigt er Peptonsønderdelingen i de »upodede« 
Kulturer (uden Tilsætning af Kalk og Fosfat) stærkt varierende 
- fra 5.8 ved »U gødet« til 1 0.2 ved »Staldgødet« , der altsaa, 
ligesom Tilfældet var i Barnfieldforsøget, udmærker sig ved en 
særlig kraftig peptonsønderdelende Evne. At det i Hoved
sagen er det forskellige Indhold af let opløselige Fosforsyre
forbindelser, der har betinget disse store Variationer, fl'emgaar 
af det Forhold, at den ensidigt superfosfatgødede Jord er i 
Besiddelse af en langt kraftigere peptonsønderdelende Evne 
end de tre Jorder: »Ugødet«, »Salpeter« og »Ammoniumsalte«, 
der ikke er tilførte Fosforsyregødning, og at den i denne Hen
seende ikke staar tilbage for den alsidigt kunstgødede Jord. 

Tabel 34. Mannitsønderdelingsforsøg med Jordprøver 
fra Rothamsted, Hoosfield. 

(Anvendt den modificerede Metode for Mannitbestemmelser). 
--=-c=---~=----------=~=rr==========~~~~=-==--

Forbrugt cm" '/"0 n Kaliumpel'manganat-
opløsning pr. 0.5 g lufttør Jord 

.Jordprøvens Mærke 

(Gød ni ngsti Iførsel) _ _~Upodet« ___ Il'~~d=t< __ 

II 5 1
10 l 15 I 20 II 5 I 10 1

15 
I 20 ii Dage Dage l Dage Dage I Dage I Dage Dage Dage 

-~~:: ~~:~ -1~.~-1 4.3 

6.9 

1. O. Ugødet ............ . 
l. A. A. Salpeter .......... . 
2. O. Superfosfat ......... . 
2. A. A. Salpeter + Superfos-

fat. ................... . 
4. A. A. Alsidig Kunstgødning I I 

(med Salpeter som Kvæl- I 
stofgødning) ............ 'I_.~) .. ~o_·l __ 

7.-2. Staldgødnmg ...... . 

====- ========~~~-

1

56
.4 

29.5 6.3 -
52.2 30.9 3.3 -

l 6.1 
- - --

- - l -l 4.1 

'I 

I 
l , 

I 7.8 -- - -
I 

I I I 
6.6 0-- - -

I 

4.0 

Undersøgelse over Jordens mannitsønderdelende 
Evn e. Resultaterne af denne Undersøgelse (Tabel 34) viser 
en meget betydelig Forskel i Sønderdelingshastigheden mellem 
»Ugødet« og »Salpeter« paa den ene Side og de 4 andre Jorder 
paa den anden Side. Forskellen maa udelukkende være betinget 
af Fosforsyretilførselen, idet deri ensidigt superfosfatgødede Jord 
har omsat Mannitten lige saa hurtigt som den alsidigt kunst
gødede eller den staldgødede Jord. Podning med mannitsønder
delende Mikroorganismer har været uden Indflydelse paa Om
sætningshas1ighed en. 
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Undersøgelse over Jordens kvælstofbindende Evne. 
I Tilknytning til de foran omtalte Mannitomsætningsforsøg 
er der efter Mannitomsætningens Afs.lutning foretaget en Be
stemmelse af Kvælstotindholdet i Jordportionerne, repræsen
terende de forskellige Gødningsbehandlinger, for derved at faa 
Oplysning om den Indflydelse, som disse under de givne For
hold har udøvet paa Jordens kvælstofbindende Evne. 

Resultaterne af denne U ndersøgelse, der fremgaar af 
Tabel 35, viser, at Anvendelsen af fosforsyreholdig Kunstgød
ning i meget høj Grad har fremmet Kvælstofbindingen. Den 
mest omfattende Kvælstofbinding er foregaaet i Jorden fra 
den ensidigt superfosfatgødede Parcel. 

Tabel 35. Kvælstofbindingsforsøg med Jordprøver 
fra Rothamsted, Hoosfield. 

.. 

I 

Kvælstofindhold 

.J ord prøvens Mærke I I J ordens op- Efter Mannitomsætningens 
rindel. Tilst. Afslutning 

(Gødn ingstilførsel) 
ru" N I Kvælstof- . 

I mg N pr. 100 g pr. 108 g Jo d (orøgelse; mgN 
lufttør .Tord r pr. 100 g .T ord 

1. O. Ugødet ..................... 1100 117.4 7.4 
1. A. A. Salpeter ................. 131.1 134.5 3.4 
2. O. Superfosfat ................. 119.8 140 o 20.2 
2. A. A. Salpeter + Superfosfat ..... 123.3 139.3 16.0 
4. A. A. Alsidig Kunstgødning (med 

I 
Salpeter som Kvælstofgødning) .. 

I 
132.5 

II 
148.2 I 15.7 

7.-2. Staldgødning .............. 313.7 321.2 .~ 7.5 

Anvendelse af Salpeter har formindsket Kvælstofbindingen, 
hvilket fremgaar ved Sammenligning af saavel » Ugødet« og 
»Salpeter« som »Superfosfat« og »Superfosfat + Salpeter«. Om 
Aarsagen til dette Forhold overvejende skyldes den særligt 
stærke Fosforsyreudpining, der er foregaaet i de med Salpeter 
forsynede Parceller, eller en større Tilstedeværelse i disse af 
let opløselige Kvælstofforbindelser, der som bekendt i høj Grad 
nedstemmer den mikrobielle Binding af det elementære Kvæl
stof, kan ikke afgøres, hvorimod der næppe kan være Tvivl 
om, at den sidstnævnte Faktor er Hovedaarsagen til den for
hold vis ringe K yælstofbinding, der er foregaaet i den sIaId
gødede Jord. 
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Undersøgelse over J ordens salpeterdannende Evne. 
Ved denne Undersøgelse blandedes Jorden med 0.2 pCt. svovl
sur Ammoniak. - Som det vil ses af Tabel 36 a, er Forskellen 
mellem de forskellige Jordprøvers nitrificerende Evne meget 
betydelig. Svagest er denne Evne i den ugødede Jord og 
stærkest i den staldgødede J ord, hvor Nitrifikationen er for
l~bet meget hurtigere end i nogen af de kunstgødede Jorder. 
Bemærkelsesværdig er den stærkt fremmende Indflydelse, som 
den ensidige Anvendelse af Superfosfat, sammenlignet med 
»Ugødet«, har udøvet paa Salpeterdannelsens Hurtighed, en 
Indflydelse, der, da de to Jorders Stødpudevirkning over for 
den dannede Salpetersyre i Henhold til de foretagne Pø-Be
stemmelser er omtrent ens, maa antages udelukkende at skyl
(les Forskellen i de to Jorders Indhold af Fosforsyreforbindelser 
i en for de paagældende Bakterier tilgængelig Form. Den 
kraftigere Nitrifikation i den ensidigt sal petergødede end i den 
ugødede Jord er formentlig i Hovedsagen af biologisk Art og 
maa forklares ved, at der i den første paa Grund af den 
betydelig større Planteproduktion er efterladt en større Mængde 
æggehvideholdige Planterester og derfor er foregaaet en større 
Ammoniakproduktion end i den sidste. 

Den ved Nitrifikationsundersøgelsen i Forbindelse med 
Barnfieldforsøget paaviste kraftigere Nitrifikationsevne i de 
ammoniakgødede end i de salpetergødede Parceller gør sig 
tilsyneladende ikke saa stærkt gældende ved denne Under
søgelse. Ved de to ensidigt med henholdsvis AmmoniaksaIte 
og Salpeter gødede Jorder, del' endnu efter Forsøgets Afslut
ning er stærkt alkaliske (Pø)S)' forløber Nitrifikationen dog 
tydeligt hurtigere i den førstnævnte end i den sidstnævnte 
Jord, hvorimod de to fuldt kunstgødede Jorder med henholds
vis Ammoniaksalte og Salpeter som Kvælstofgødning snarest 
viser det omvendte Forhold. - En Betragtning af Salpeter
dannelsens Indflydelse paa Jordens Reaktion viser imidlertid, 
at begge disse Jorder, til Trods for en oprindelig udpræget 
alkalisk Reaktion, er i Besiddelse af en forholdsvis lille Stød
pudevirkning over for d~n dannede Salpetersyre, hvad der, 
under Forudsætning af, at de salpeterdannende Bakterier i 
disse Jorder er indstillede paa Jordens oprindelige, udpræget 
alkaliske Reaktion (sml. Gaarder og Hagem (24), kunde for
klare, at Processen ved den med den fremskridende Salpeter-
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Tabel 36 a. Nitrifikationsforsøg med Jordprøver 
fra Rothamsted, Hoosfield. 

(Tilsat 0.2 pCt. svovlsur Ammoniak.) 

Jordprøvens Mærke 

(Gødnin gstilførseI) 

1. O. Ugødet. ................... . 
1. A. A. Salpeter ................ . 
1. A. Ammoniumsalte ........... . 
2. O. Superfosfat ................ . 
4. A. A. Fuld Kunstgødning (med Sal-
peter som Kvælstofgødning) ..... 

4. A. Fuld Kunstgødning (med Am
moniumsalte som Kvælstofgødning) 

7.-2. Staldgødning ............. . 

mg Salpeterkvælstof 1 

pr. 100 g lufttøl' Jord 

/1.1 --;-0.6 4.1 17.227.9 32.0! 8.5818.41 8.08 8.13 
0.3 2.0 8.631.4 43.9 44.018.68 8.31 8.16 8.22 
0.3 1.2 17.437.940.942.48.73 8.44 8.22 8.2. 
0.2 0.2 8.7 34.9 41.042.5 8.52 8.32 7.96 7.79 

0.8 2.8
1

10.823.6

1

' 29.731.318.3817.49 6.80 6.9~ 
0.3 1.6 \ 12.5 15.0 22.6 28.717.6117.71 6.39 6.26 
0.7 15.8 35.643.945.545.5

1

8.277.757.157.08 
\ , 

Tabel 36b. Nitrifikationsforsøget med Jordprøver fra de 
to fuldt kunstgødede Parceller i Hoosfield-Forsøget. 

(Tilsat 0.2 pCt. svovlsur Ammoniak.) 

1 
mg Salpeterkvælstof 

PH pr. 100 g l ufttø l' Jord 

Jordprøvens Mærke I 
--- ---------

en 
dannet efter: 

., 
efter: <Il ~ 

(Gødningsti1stand) 1 

bil bil bil bil ,,= ,,= 
~'a '" I '" '" '" '" '" 

~.~ 

'" '" '" '" '" '" 

I 

o." 

~I 
bll bO 00 bll bll 0= lO/: bll bll bl) bl) bll 

r:.. " " " " " " r:..] " " " '" '" co 
.,,;0 O O O O Cl .,,;0 Cl Cl Cl Cl Cl Cl 

"" o It> o lI> It> Ol':: It> o It> <:> ... ,., It> 
>- ..... ..... '" '" "" > .. ..... ..... "" '" '" 

4. A. Fuld Kunstg. 

10,116 .. ·1,.1 .. 1,,,1 ,,, 6" ,~ (m. Ammoniak som 
Kvælstofgødning) . 0.3 0.4 2.6 4.3 9.1 

4A. do. + 1 pCt. 
kulsur Kalk ..... 0.3 3.0 31.7 

41.
3

1

38
.
1 38.1 35.5 - - -/- I - - 7.82. 

4. A. A. Fuld Kunst- I I 
gødn. (m. Salp. som 

25.1 27.3 - 8.158.1817.8217.97 7.93 7.90' Kvælstofgødning) . 0.5 0.6 7.9 17.31 28.3 
4. A. A. do. + 1 pCt. 

31.5 30.2[-= =-- -1- t=-C'_ 8.02. kulsur Kalk ..... 0.5 1.1 9.1 22.5 34.7 
.- ---------

Gentagelse 10 Dage senere af Forsøget (kalkblandet Jord.) 

+ 1 pCt. -I-I- I 
, 

4. A. kul-
sur Kalk ........ 0.3 1.4 29.9 - - 27.9 - - --- 7.94 -

4. A. A. + 1 pCt. -I-i-kulsur Kalk ..... 0.5 0.7 8.2 - - 27.7 - - -- 8.16 -
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dannelse indtrædende betydelige Forøgelse af Jordvædskens 
Brintionkoncentration - navnlig i den sidste Halvdel af For
søgsperioden - forløber forholdsvis langsomt. Endvidere 
bemærkes det, at Stødpudevirkningen over for Syre er kendelig 
mindre for den ammoniakgødede end for den salpetergødede 
Jords Vedkommende, og da dette i Henhold til det foran 
anførte meget vel kunde tænkes at have haft Indflydelse paa 
Forholdet mellem de to Jorders Nitrifikationsevne, blev der i 
Sommeren 1926 udtaget nye Jordprøver til Nitrifikations
undersøgelse fra de to paagældende Parceller. Ved denne 
Undersøgelse blev der til Sammenligning med Jorderne i den 
oprindelige Tilstand foretaget en Undersøgelse over Nitrifika
tionen efter Indblandingen af 1 pCt. Kalk, ved hvilken Behand
ling man maaUe vente, at Forskellighederne i Stødpudevirk
ningen ikke mere vilde kunne gøre sig gældende. 

Resultaterne af denne Undersøgelse afviger for saa vidt 
fra den foregaaende Undersøgelse ved, at Nitrifikationen i den 
med Salpeter gødede Jord forløber meget langsommere!) end 
i den med Ammoniaksalte gødede, men viser nu, i Overens
stemmelse med de foran nævnte, ved Barnfieldforsøget frem
komne Resultater, at Nitrifikationen efter den ved Kalkind
blandingen foraarsagede Udligning af Stødpudevirkningen for
løber betydelig hurtigere i den ammoniakgødede end i den 
salpetergødede Jord, et Resultat, der, som nærmere omtalt 
Side 326, viser hen til, at Mængden af Nitrifikationsbakterier 
som Følge af den vedholdende Anvendelse af Ammoniaksalte 
har været størst i den førstnævnte Jord. En Gentagelse 10 
Dage senere af Undersøgelsen med Anvendelse af udelukkende 
kalkblandet Jord (2 Fællesskaale) udviste det samme Resultat. 

Undersøgelse af Jordens kulsyreproducerende 
Evne. Denne Undersøgelse, hvis Resultater findes opførte i 
Tabel 37, er gennemført i to Serier, henholdsvis med Jord 
uden Tilsætning og blandet med 0.5 pCt. Mannit. 

Ved den førstnævnte Undersøgelse lægger man særlig 
Mærke til det ejendommelige Forbold, at de to ikke kvælstof
gødede Jorder, »Ugødet« og »Superfosfat«, inden for den givne 

') Aarsagen hertil er maaske delvis den, at Forskellen i de to sidst 
udtagne Jordprøvers Stødpudevirkning er betydelig større end i de to først 
udtagne, hvad det' tyder hen paa, at Kalken maa være uensartet fordelt i 
de to Parceller. 
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Tabel 37. Kulsyreproduktionsforsøg med Jordprøver 
fra Rothamsted, Hoosfield. 

Jordprøvens Mærke 

(Gød ningstilføl'seIJ 

mg CO 2 pr. 100 g Jord efter: 

l 2 I 3 I 4 I 6 I~ Døgn Døgn Døgn ~øgn I Døgn 

a. Uden Tilsætning af Mannit. 

1. O. 
1. A. 
1. A. 
2. O. 
2. A. 
2. A. 
4.A. 

Ugødet ........................ 
A. Salpeter ..................... 
Ammoniumsalte ................ 
Superfosfat ..................... 

A. Salpeter + Superfosfat ........ 
Ammoniumsalte + Superfosfat ... 

A. Fuld Kunstgødning (med Salpeter 
som Kvælstofgødning) ............ . 

4. A. 
niu 

7.-2 

Fuld Kunstgødning (med Ammo-
msalte som Kvælstofgødning) .... 

Staldgødning .................. 

- 55.8 -
- 47.8 -
- 42.7 -

-- 60.5 -
- 49.1 -

- 45.4 -

- 43.1 -

I 

-

l 
29.2 -

- 63.2 I -

b. Med Tilsætning af 0.5 pCt. Mannit. 

1. O. 
1. A. 
1. A. 
2. O. 
2. A. 
2.A. 
4. A. 

Ugødet ........................ 
A. Salpeter.... . ............... 
Ammoniumsalte ................ 
Superfosfat .................... 

A. Salpeter + Superfosfat ........ 
Ammoniumsalte + Superfosfat ... 

A. Fuld Kunstgødning (med Salpeter 
Kvælstofgødning) ............. 

Fuld Kunst ødnin med Ammo-

53.8 67.7 78.7 
62.3 136.7 154.5 
47.3 58.1 79.7 
64.5 141.5 146.9 
58.8 216.7 85.3 
67.9 174.6 208.0 

72.3 179.4 142.7 

36.9 53.7 146 
33.2 23.9 105 
27.8 30.0 101 
47.s 40.9 149 
32.9 27.8 110 
29.s 26.9 102 

25.1 28.2 96 

I 

26.5 32.1 88 
41.4 34.6 139 

-

Efter 
2 Døgn 

71.1 147.6 122 
35.0 42.7 199 
87.1 183.6 105 
28.9 52.6 206 
30.3 44.1 276 
27.5 55.1 243 

23.7 49.9 252 

4. ~m g g ( I I II niumsalte som Kvælstofgødning) . . . . 56.' 63.s 83.1 120.5 129.4 120 
7.-2. Stal~!~ ................ __ ~_~4.9 120.91 83.1 32.9 73.911 216 

Forsøgsperiode har produceret en betydelig større Kulsyre· 
mængde end de Jorder, der har været tilført kunstig Kvæl· 
stofgødning. - Aarsagen hertil kan ikke sikkert angives, men 
maa muligvis søges i, at der ved Fraværelse af let opløselige 
Kvælstofforbindelser, der er af stor Betydning for Omsætningen 
af de organiske Stoffer,er ophobet en særlig stor Mængde let 
sønderdelelige organiske Stoffer, der nu under de meget gun
stige Temperatur- og Fugtighedsforhold, som Laboratorieforsøget 
frembyder for Omsætningerne, giver Anledning til en forholdsvis 
kraftig Kulsyreproduktion. I de fuldt kunstgødede Jorder, hvor 
Betingelserne for Omsætningen (i Marken) af de let sønderdele
lige organiske Stoffer maa formodes at have været særlig gun-
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stige og Ophobningen af saadanne derfor ringe, træffer vi da 
ogsaa den ringeste Kulsyreproduktion. De fremkomne Resul
tater viser i hvert Fald tydeligt, at der ikke af Omfanget af 
Jordens kulsyreproducerende Evne under en kortvarig Forsøgs
periode kan drages nogen som helst Slutninger med Hensyn til 
dens almindelige Frugtbarhed. 

Af betydelig Interesse er ogsaa Konstateringen af den i 
Forhold til det store Humusindhold ringe Kulsyreproduktion 
i den staldgødede Jord; vilde man i Stedet for paa Mængden 
af Jord omregne Kulsyreproduktionen paa Mængden af Humus, 
vilde det endog vise sig, at Kulsyreproduktionen er mindre 
end i Jorden fra nogen af de andre Parceller. 

Det er allerede nævnt, at Kulsyreproduktionen i den stald
gødede Jord er noget mindre end i de to ikke kvælstofgødede 
Jorder, hvis Humusindhold ikke er halvt saa stort, og som 
det vil ses af Tabellen, er det særlig i de første 4 Døgn, at 
den staldgødede Jords Kulsyreproduktion hæver sig over den 
ved f. Eks. de alsidigt kunstgødede Jorder fundne. Omsætningen 
af de let omsættelige organiske Stoffer i den staldgødede Jord 
synes saaledes, trods de enorme Mængder, hvori disse i Aarenes 
Løb er tilførte, i Hovedsagen at være afsluttet, og den efter
ladte » Humuse synes ingenlunde at være lettere sønderdelelig 
end Humusen i den kunstgødede Jorder. 

I Serien med Mannittilsætning, hvor man særlig bør 
bemærke Tallene i den sidste Rubrik: »1 alt efter 2 Døgn«, 
er Forholdet mellem de enkelte Jorders Kulsyreproduktion 
helt anderledes, og det træder her, ligesom ved de foran om
talte Omsætningsforsøg med Tilsætning af forskellige organiske 
Stoffer, tydeligt frem, at det for en meget væsentlig Del er 
Anvendelsen af fosforsyreholdig Gødning, der er betingende 
for Kulsyreproduktionens Hurtighed. En Undtagelse i denne 
Henseende danner dog » Fuld Kunstgødning med Ammonium· 
salte som Kvælstofgødning«, idet Kulsyreproduktionen her 
omtrent svarer til den i »Ugødet« opnaaede. Aarsagen hertil 
er muligvis denne Jords foran omtalte, forholdsvis ringe Stød
pudevirkning over for de ved Omsætningerne dannede Syrer. 
~ Anvendelsen af kunstig Kvælstofgødning har ligeledes bibragt 
Jorden en forøget kulsyreproducerende Evne, hvad der frem
gaar af en Sammenligning mellem » Ugødet« og »Salpeter« og 
mellem »Superfosfat« og »Salpeter + Superfosfat« og mellem 

23 
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»Superfosfat og Ammoniaksalte + Superfosfat«. Ensidig An
vendelse af Ammoniak eller »Fuld Kunstgødning med Ammo
niumsalte« har derimod af Aarsager, der ikke kan udredes, 
ikke under disse Forhold forøget Jordens kulsyreproducerende 
Evne. I den staldgødede Jord forløber Kulsyreproduktionen 
til en Begyndelse (første Dag) - og vel som Følge af dens i 
den oprindelige Tilstand forholdsvis meget store Indhold af 
Mikroorganismer (se Tabel 38) hurtigere end i nogen af de 
andre Jorder, hvorimod den i de følgende Dage forløber for
holdsvis langsomt. 

Kim tællingerne (Tabel 38) viser, at Anvendelse af Super
fosfat og de kvælstofholdige Gødningsmidler hver for sig i 
meget betydelig Grad har forøget Antallet af Bakterier + 
Actinomyceter i Jorden. Langt den største Virkning paa dette 
Indhold har dog Staldgødningen haft, idet den paagældende 
Jord indeholder ca. 3 Gange saa mange Bakterier + Actino
myceter som den ugødede Jord og ca. dobbelt saa mange som 
de fuldt kunstgødede. Ogsaa Antallet af Svampe er i høj Grad 
paavirket af Tilførslen af Kvælstof- og Fosforsyregødning, 
men foruden Fosforsyre synes ogsaa, som det fremgaar af en 
Sammenligning mellem 2 A og 4 A og mellem 2 AA og 4 AA, 
de øvrige i »Fuld Kunstgødning« tilførte mineralske Stoffer 

Tabel 38. Kimtællinger i Jordprøver fra Rothamsted, 
Hoosfield. 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 

1. O. Ugødet ...............• 
1. A. A. Salpeter ........... . 
1. A. Ammoniumsalte ...... . 
2. O. Superfosfat ........... . 
2. A. A. Salpeter + Superfosfat 
2. A. Ammoniumsalte + Super-

fosfat ................... . 
4. A. A. Fuld Kunstgødn. (med 

Salpeter som Kvælstofgødn.) 
4. A. Fuld Kunstgødning (med 

Am'moniumsalte som Kvæl-
stofgødning) ............. . 

7.-2. Staldgødning ........ . 

5.81 

7.96 
9.35 

8.80 
10.01 

11.79 

9.90 

9.16 
18.<18 

1.80 

1.70 
1.6<1 
1.88 

2.00 

1.71 

3.60 

1.69 
6.10 

7.61 + 0.145 
9.66 += 0.190 

10.99 += 0.166 
10.68 += 0.151 
12.07 f 0.146 

85.0 ± 1.8 
123.0 + 2.5 
120.4 += 2.0 
185.0 += 3.4 
145.0 ± 2.5 

13.50 ± 0.220 150.4 ± 3.4 

13.50 ± 0.298 18l.!1 ± 4.1 

10.85 ± 0.1421200.6 ± 3.3 
24.58 ± 0.326 207.6 ± 5.2 

23.7 
17.6 
14.8 
17.6 
17.7 

12.7 

26.2 

15.6 
24.6 
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betydelig Grad at have forøget Antallet af Svamp. Det største 
Antal Svampe forefindes i den stald gødede Jord, men For
skellen i denne Henseende mellem denne Jord og de fuldt 
kunstgødede J order er dog langt mindre end for Bakteriernes 
Vedkommende. Anvendelse af Ammoniumsalte har medført 
et relativt lavere Indhold af Actinomyceter end Anvendelse af 
Salpeter. I den med Ammoniumsalte + Superfosfat gødede 
Jord er det relative Indhold af Actinomyceter særlig lavt -
kun ca. halvt saa stort som i »Dgødet«, »Fuld KunstgødIling 
med Salpeter« og »Staldgødning«. 

2. Forsøg i Gøttingen. 
Resultaterne af de fysiske og kemiske Undersøgelser frem

gaar af Tabel 39. 
Hygroskopicitetsbestemmelsen. Alle fire Jordprøver 

er i Overensstemmelse med Jordens svære Karakter i Besid
delse af en høj Hygroskopicitet. Forskellen mellem de enkelte 
Prøver er ikke betydelig. Den højeste Hygroskopicitet træffes 
i Jordprøven fra de fuldt kunstgødede Parceller, til Trods 
for, at denne er betydelig humusfattigere end de tre andre 
Jordprøver. 

Kvælstofbestem m elsen viser et lidt større Kvælstof
indhold i de Parceller, der er tilførte Chilesalpeter, end i de, 
der ikke er tilførte dette Stof; Forskellen er dog kun ringe, idet 
den kun svarer til 100-150 kg Kvælstof pr. ha, beregnet paa 
det øverste 20 cm dybe Jordlag. Nogen nævneværdig Kvælstof
ophobning j de salpetergødede Parceller er der saaledes ikke 
foregaaet, men det maa i denne Forbindelse erindres, at der 
kun er anvendt forholdsvis smaa Mængder Salpeterkvælstof i 
dette Forsøg, og at der en Gang i Orndriften er gødet med 
Staldgødning. 

Humusbestemmelsen. Med Undtagelse af den fuldt 
kunstgødede Jord, der, som foran nævnt, har et betydelig 
lavere Humusindhold end .Jordprøverne fra de tre andre 
Parcelgrupper, er der ingen tydelig Forskel i Humusindholdet. 
Da Fosforsyregødning som Tilskud til Kvælstof- + Kaligødning 
ikke har udvist nogen Virkning paa Afgrøderne, og Jorden, som 
tidligere anført, i alle Tilfælde er særdeles rig paa let opløse
lige Fosforsyreforbindelser, ligger det nærmest at antage, at 
den alsidigt kunstgødede J ords afvigende Forhold i Hoved-



344 

Tabel39. Fysiske og kemiske Undersøgelser af Jordprøver 
fra Gøtttingen. 

~oo'ot) 

!ol ~g"d 
Kalk- S·~ "'" l': 

f:!.s~> -;:::;- Opløselig 
trangs- Opløselig ;>,!olC; 

~:a:;;;""'" II 
under-

i 20 pCt. 
i l pCt. Citronsyre 

::0-",,,,, 

b Saltsyre ~~~= 
~ CI3 QJ~ søgeise Jordprøvens u Q:;' "'O 0.. ..... c ~ 

bO 

Mærke o O ~ o o 
-""~ 

..; Z ~ I k ..; 1--:; I .. '" , u u ;>, 
(Gødningstilførsel) ..... S O " O c.. , O 

'" e.. (/l 
N ... ..... ~ "d S & ;>, e; Q).- ~ '" ';:j g ..; -;; ~ en ~.~~.~ & 

'c.. u S S o a l': a .... <Il o ::o <Il §~;;] <Il o .... e.. bO ..... ... ... <Il ... 
~-..>: o ol '1:1 l': ..>: ;>, '" .......... ;>, '" ;... lSl: "-1 ~ 

'" ... 'O 'a Ol Ol ~ 
.~ ..>: Ol ~ .... - - Ol • 

o '" o -;; .... u'" ~.::. 
..... c.. Cj..( Q., .... ... 

.... id S ..<:i '" 02 .- -= Uo",o 02 e.. 
~ ... 

I 
::o 00': -..... VJ~ _ ..... 

-~I "'bO ~. > o o .. i: oU "'u II: til 

~ '5.1~ '5. P20S K 2 0 ~ S :t: ~ :t: t... c:o c.. t... c.. ::::e.. e..~ 

l I I meget 0.405 0.279 4.29 0.2U 0.032 60.3 11.5 E V 5' Ugødet .... 5.29 0.123 3.41 16.0 stærk 7.6 8.6 I 
E V 3' Fosforsyre- I 

gødning ....... 5.41 0.125 3.39 15.8 » 7.6 0.507 0.334 4.29 0.293 0.043 57.8 12.9 8.4 
E V 6' Chilesalpeter 

+ Kaligødning . 5.18 0.129 3.47 15.51 » 7.6 0.387 0.426 4.38 0.211 0.045 54.5 10.7 7.1 
E V 4' Chilesalpeter I 

+Kaligødning+ 

1

7
.
6 0.434

1 0.045] 10.4] Fosforsyregødll·I]6.001 0.129]2.84 12.81] , 0.503 4.24 0.290 57.7 8.7 

sagen er betinget af en tilfældig Uensartethed i Jordbunden. 
Mærkeligt nok gør en tilsvarende Forskel sig ikke gældende i 
Kvælstofindholdet, og den nævnte Jords Humus er saaledes 
betydelig kvælstofrigere end de andre Jorders Humus, der i 
øvrigt ogsaa maa betegnes som særdeles kvælstoffattig. 

Kalktrangsundersøgelsen viser, at alle Jordprøverne 
er overordentlig kalkrige og stærkt alkaliske, og nogen Ind
flydelse af Gødningsbehandlingen paa Jordens Reaktion har 
under disse Forhold ikke kunnet paavises. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i saltsyreopløse
lige Forbindelser. Jorden er i alle Tilfælde meget rig paa 
saavel Fosforsyre som Kali, men den forskellige Gødnings
behandling har dog i fremtrædende Grad paavirket dette 
Indhold. 

Det største Fosforsyreindhold træffes i de to med Fosfor
syregødning forsynede Jorder, og Indholdet i begge disse Jor
der er meget nær det samme, ca. 0.5 pCt. I ug ødet Jord er 
Indholdet meget nær 0.1 pCt. lavere, hvad der, naar det øverste 

~-
~ o" 

~s 

~bO 
:::: S. 

-

2.5 

3.0 

11.4 

13.5 
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20 cm dybe Jordlag inden for l ha ansættes til en Vægt af 
2.6 Millioner kg, svarer til 2600 kg P 2 0 S pr. ha. I den med 
Chilesalpeter + Kaligødning gødede Jord er der foregaaet en 
noget stærkere Udpining af Fosforsyre end i den ugødede Jord. 
Forskellen svarer til ca. 470 kg P 2 0 5 pr. ha eller til et aarligt 
Merforbrug i den førstnævnte Jord af ca. 10 kg P 2 0 S pr. ha. 
I Betragtning af den betydelig større Planteproduktion paa de 
alsidigt kunstgødede end paa de ensidigt superfosfatgødede 
Parceller er det mærkeligt, at Fosforsyreindholdet er lige stort 
i de to paagældende Jorder. 

Det største Kaliindhold træffes i de to med Kaligødning 
forsynede Jorder, der indeholder tilnærmelsesvis lige meget af 
dette Stof. Af de to ikke kaligødede Jorder, »Ugødet« og 
»Superfosfat«, har -- hvad der næppe kan forklares paa anden 
Maade end ved en oprindelig Uensartethed i Jorden m. H. t. 
Kaliindhold - den sidstnævnte Jord et betydeligt højere Kali
indhold end den førstnævnte. De kaligødede Jorder indeholder 
pr. ha ca. 3900 kg Kali mere end den ugødede og ca. 2500 kg 
mere end den ensidigt superfosfatgødede Jord. Da disse Mæng
der henholdsvis i betydelig Grad overstiger eller meget nærmer 
sig den med Kaligødningen tilførte Kalimængde, giver de vel 
næppe rigtige Udtryk for den i de paagældende Jorder sted
fundne virkelige Kaliophobning, selvom denne baade i Henhol<.f 
til disse Undersøgelser og tilsvarende Undersøgelser paa Land
brugsinstitutet i G6ttingen (se 22, 25, 29, 34, 41, 44-49) paa 
denne Jord utvivlsomt har naaet et relativt stort Omfang. 

I 1901 har v. SeelhoJ'st (45) (1914) foretaget en Undersøgelse af 
de forskelligt behandlede Parcellers Indhold af Plantenæringsstoffer'). 
Resultaterne var følgende: 

Indhold i pCt. 
Gødningstilførsel :. N K2 0 P 2 0 5 CaO 

Kaligødning .................. 0.l11 0.553 0.368 3.57 

Chilesalpeter ................. 0.118 0.445 0.379 3.58 

Superfosfat ..............•.... 0.102 0.391 0.455 3.63 

Kaligødning + Chilesalpeter + 
Superfosfat ................. 0.108 0.523 0.442 3.85 

Kaligødning + Chilesalpeter .. 0.112 0.555 0.361 3.91 

Kaligødning + Superfosfat .... 0.107 0.578 0.400 3.82 

Chilesalpeter + Superfosfat ... 0.110 0.472 0.362 3.77 

Ugødet .............•......... 0.111 0.452 0.367 3.87 

') Det ved Fosforsyre-, Kali- og Kalkbestemmelser anvendte Opløsnings
middel er ikke angivet. 
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I Overenstemmelse med de foran anførte Resultater viser ogsaa 
disse Undersøgelser, at der findes et betydeligt mindre Indhold af 
Kali og Fosforsyre i de for disse to Næringsstoffer udpinte Jorder end 
i de Jorder, der er forsynet med de paagældende Gødningsstoffer. 
Nogen tydelig Forskel mellem de ikke salpetergødede og de salpeter
gødede Jorders Kvælstofindhold kan ikke paavises. 

B.estemmelse af Fosforsyre og Kali i citronsyre
opløselige Forbindelser og i Kulsyreekstrakterne. Ind
holdet af »citronsyreopløselig Fosforsyre« er i alle Tilfælde 
meget stort, lidt mindre for de to ikke fosforsyregødede end 
for de to fosforsyregødede Jorders Vedkommende. Den relative 
Opløselighed er ligeledes meget stor· og kun lidet varierende; 
i den ugødede Jord er Værdien for denne lidt bøjere end for 
de fosforsyregødede Jorders Vedkommende, hvorimod den i 
den med Chilesalpeter + Kaligødning forsynede Jord er lidt 
lavere end i disse. Den tidligere omtalte Beregning af den 
Mængde af den ophobede Fosforsyre, der er gaaet i Opløsning 
i Citronsyreopløsningen, giver Procenttallet 48 ved Sammenlig
ning af» Superfosfat« med» Ugødet«. Lægges Chilesalpeter + Kali
gødning til Grund for Sammenligningen med den fuldt kunst
gødede Jord, fremkommer Værdien 68. Som Følge af den 
usædvanlig let opløselige Tilstand, hvori Fosforsyren forefindes 
to disse Jorder, er det muligt, at disse Værdier er noget lavere, 
end der svarer til det paagældende Kvantum Fosforsyreforbin
deIsers Citronsyreopløselighed. Ogsaa Kulsyreekstrakternes 
Indhold er i alle Tilfælde meget stort og kun forholdsvis lidt 
varierende. Lavest er Indholdet i »Chilesalpeter + Kaligødning«; 
i den ugødede Jord er Indholdet lige saa stort som i de to 
fosforsyregødede Jorder. 

Med Kendskabet til den af disse Undersøgelser fremgaaede 
lette Opløselighed af Gottingen-J ordens egne Fosforsyreforbindel
ser er det let forstaaeligt, at der endnu - efter ca. 50 Aars Forløb 
- ikke har kunnet paavises noget Udslag for Fosforsyremangel 
i den med Chilesalpeter og Kaligødning gødede Parcel. For 
Kaliets Vedkommende ligger Forholdet ganske anderledes. Der 
er her baade for Citronsyreekstrakternes og Kulsyreekstrakternes 
Vedkommende Tale om en meget betydelig Forskel mellem 
den ugødede Jord og de med Kaligødning forsynede Jorder. 
I den ensidigt superfosfatgødede Jord er Indholdet af »citron
syreopløselig Kali« derimod lige saa stort som og, relativt set, 
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endda større end i de med Kaligødning forsynede Jorder. I 
Kulsyreekstrakten gør en tilsvarende Forskel mellem »Ugødet« 
og »Superfosfat« sig ikke gældende, og i begge Tilfælde er der 
Tale om et langt mindre Kaliindhold end i de med Kaligødning 
forsynede Parceller. Da Superfosfat ikke har udøvet nogen 
Virkning i Markforsøget, hvor derimod den for Kali udpinte 
J ord er meget stærkt kalitrængende, har den Forøgelse af 
Kaliforbindelsernes Citronsyreopløselighed, som Superfosfatet 
synes at have givet Anledning til, været uden Betydning i 
plantefysiologisk Henseende, og det maa vel herefter betegnes 
som meget tvivlsomt, om Citronsyreopløseligheden af Kalifor
bindelserne overhovedet har nogen plantefysiologisk Betydning. 
Absolut set, er Indholdet af »citronsyreopløselig Kali« særdeles 
betydeligt og ligger i alle Tilfælde betydeligt over de baade 
fra tysk og amerikansk Side givne Grænseværdier for Kali
trang, der saaledes heller ikke i dette Forsøg har vist sig at 
stemme overens med de virkelige Forhold. Den relative Op
løselighed af Kaliforbindelserne : Forholdet mellem Citronsyre
opløselighed og Saltsyreopløselighed, er i alle Tilfælde ret ringe 
(10-12 pet.) og væsentlig ringere end ved Askovforsøgene. 

Af mikrobiologiske Undersøgelser er der for disse Jorders 
Vedkommende kun udført Undersøgelser over Azotobaclers 
Forekomst og Jordens mannitsønderdelende Evne. 

Azotobacter forekommer i rigelig Mængde i alle Jord
prøverne, og Undersøgelsen over Mannitomsætningen viste, at 
denne i alle Tilfælde - og saavel i de »upodede« som i de 
»podede« Kulturer - var afsluttet ved Udløbet af den første 
5-Dages Periode. Alle de paagældende Jorder er saaledes i 
Besiddelse af en meget kraftig mannitsønderdelende Evne. -
Allerede efter 2-3 Dages Forløb kunde der i alle Skaalene 
konstateres en meget kraftig Azotobacterbelægning paa Jord
krummerne, hvilket samtidig angiver en meget rigelig Fore
komst af Azotobacter og et stort Indhold af let opløselige 
Fosfors yrefor bindeiser . 

3. Forsøgene i Bonn-Poppelsdorf. 
Resultaterne af de kemiske og fysiske Undersøgelser er 

meddelte i Tabel 40. 
Da Bonn-Forsøget jo har strakt sig over et langt kortere 

Aaremaal end de to foran omtalte Forsøg, kan man naturlig-
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Tabel 40. Fysiske og kemiske Undersøgelser af Jordprøver 
fra Bonn-Poppelsdorf. 

;::;1 Citron-
II Kalk-

trangs-
Opløselig Opløselig syre

opløselig 
i pCt. af 
saltsyre
opløselig 

b i 20 pCt. i 1 pCt. 
U under- Saltsyre Citronsyre 

søgeIse "" Jordprøvens o 
Z -~-------

Mærke ...; El 
., 

U :... '" ..... ~ 
>. O 

(Gødningstilførsel) Q) ~ en 
~ N ..... 

~ 
<1) "O ej 20 '8 ...; S <1) 

'0- ~ U S o ... ., 
o ~ ..... 

1:>1) ..... ... .... '" -"= .;:; 

11 
::9 .S -"= >. 

C/) <l) '" o ., o c Ol ... ... "id ,::: '" ..2 "Cl) ... ::: "'...; >. ;;- o ... 
1 

te OU ::c ::a ~ ::o ~ ~"" 

4. Chilesalpeter + 1 

~uper~osfat+ Ka· 
lIgødnmg ....... 3.62 0.092 1.74 11.0'1 stærk 8.37 0.125 

3. Chilesalpeter + 
Kaligødning ... " 3.32 0.088 1.90 12.5

1 

• 8:36

1 

0.096 
2. Chilesalpeter + I 
5. S~~~:~~~:af~t '-t-" 3.33

1

0.086 1.90 12.8

11 

't 8.26'11
0

.
133 

Kaligødllillg ..... 3.51 0.082 1.82 12., s[~rk 8.36 0.12~ 

1--;;; 
,:, O ... 

'" >. e:.. ., 
::: 

O o ::: ., O ... <1) ... 
N .......... >. N 

~ .- ...: '" ~ u" ... 
opooj -= .8 .- . _ ..... "'...; - ..... 

"U =~ oU "'u :'::c, ~Ol ~~ :'::c, 

0.213 2.91 33.6 13.1 3.4 

0.200 2.82 0.026 0.026 27.0 13.0 0.90 

0.212 2.92 

0.212 2.87 

0.051 0.026 38.4 12.3 5.6 

0.045 0.0331136.9 15.6112.2 

vis ikke paa Forhaand vente sig saa store Forskelligheder i 
Jordbundens Sammensætning som ved disse. 

H ygro sko pi ci tetsb es tem m el sen. Jorden er langtfra 
saa svær og lerholdig som ved de to foregaaende Forsøg; 
Hygroskopicitetstallene ligger omkring 3.5. Ligesom ved 
Gottingen-Forsøget har Jorden fra de fuldt kunstgødede Par
celler den største Hygroskopicitet, men Forskellen mellem 
denne og de øvrige Jorder er dog saa ringe, at den let kan 
bero paa Tilfældigheder. Da der, som nævnt Side 303, ikke 
er opnaaet en større Planteproduktion paa de fuldt gødede 
end paa de med Chilesalpeter + Kaligødning forsynede Par
celler, kan Aarsagen til Forskellen mellem de to paagældende 
Jorders Hygroskopicitet næppe søges i en forskellig stærk 
Ophobning af Stub- og Hodrester og en deraf betinget forskellig 
Humusophobning. 

Kvælstofbestemmelsen. Jorden i de kvælstofgødede 

') Bestemmelsen først foretaget i· 1924. 

6.2 

6.5 

4.5 

14.7 
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Parceller har et lidt større Kvælstofindhold end Jorden fra de 
ikke kvælstofgødede Parceller. Forskellen beløber sig i det 
højeste til 0.01 pCt., svarende til ca. 250 kg Kvælstof pr. ha. 
Størst er Kvælstofindholdet i den alsidigt kunstgødede Jord. 

Humusbestemmelsen. Gødningsanvendelsen har endnu 
ikke udøvet nogen sikker paaviselig Indflydelse paa Humus
indholdet. Forskellen udgør i det højeste 0.016 pCt. Det laveste 
Indhold forefindes i den alsidigt kunstgødede Jord, og da 
denne, som foran anført, samtidig er i Besiddelse af det største 
Kvælstofindhold, bliver Forholdet mellem Kvælstof og Kulstof 
(der er 11.0) her kendeligt snævrere end i de øvrige Jorder, hvor 
det varierer mellem 12.5 og 12.9. 

K alk trangsu ndersø gelserne. Forsøgsjorden, der hvert 
5. Aar gødes med 2000 kg brændt Kalk pr. ha, er af den 
Grund overalt særdeles kalkholdig og udpræget alkalisk rea
gerende l ). 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i saltsyreopløse
lige Forbindelser. Fosforsyrejndholdet er tydeligt højere i 
de fosforsyregødede end i de ikke fosforsyregødede Parceller. 
Forskellen mellem »Fuld Kunstgødningc og »Fuld Kunstgød
ning -7- Fosforsyre« er ca. 0.03 pCt., svarende til ca. 750 kg P 205 

pr. ha. I alt er der i Tiden mellem Forsøgets Anlæg og Prøve
udtagningen (21 Aar) tilført 1560 kg P 2 0 5 pr. ha, hvoraf hen
ved Halvdelen eller ca. 35 kg pr. Aar er ophobet i Jorden. 
Det største Fosforsyreindhold findes i den med Salpeter + 
Superfosfat gødede Jord. 

For Kaliindholdets Vedkommende er der ingen tydelig 
Forskel mellem de forskelligt gødede Jorder, og om nogen 
Kaliophobning i de kaligødede Parceller synes der slet ikke 
at være Tale. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i citronsyreopløse
lige Forbindelser og i Kulsyreektrakterne. Indholdet 
af Fosforsyre i citronsyreopløselige Forbindelser er, saavel 
absolut som relativt set, ret betydeligt i alle Jorderne, men 
der er dog navnlig med Hensyn til den absolute Citronsyre
opløselighed Tale om en særdeles betydelig Forskel mellem 

') En samtidig modtagen Jordprøve fra en anden Parcel i samme Mark, 
der ikke er tilført Kalk, viste sig at reagere neutralt og at være ude af Stand 
til ved Azotobacterprøven at foranledige Azotobacterudvikling. 



350 

den ikke fosforsyregødede og de fosforsyregødede Parceller. I 
den førstnævnte J ord er den relative Opløselighed lidt større, 
end der svarer til den af Lemmermann angivne Grænse for 
Fosforsyretrang, og i de fosforsyregødede Parceller er den 
langt større. Som meddelt Side 303, er der endnu ikke kon
stateret Fosforsyremangel i den ikke fosforsyregødede Jord. 

Af den i den alsidigt kunstgødede Jord ophobede Fosfor
syre er i Henhold til den sædvanlige Beregningsmaade og 
sammenlignet med »Chilesalpeter + KaIigødning« ca. 55 pCt. 
»citronsyreopløselig« . 

Anvendelse af Kaligødning har ikke - hverken absolut 
eller relativt set - udøvet nogen tydelig Indflydelse paa Jor
dens Indhold af Kali i citronsyreopløselige Forbindelser. 

I KuJsyreekstrakterne træffes det laveste Fosforsyre
indhold (0.90 mg pr. Liter) i den ikke fosforsyregødede Jord; 
i den med Chilesalpeter + Superfosfat gødede Jord er Ind
holdet ca. 4 Gange saa stort. Ekstrakten af »Superfosfat + 
Kali« indeholder mærkelig nok væsentligt mindre af Fosforsyre 
end de to Jorder, der foruden med Superfosfat ogsaa er gødede 
med Chilesalpeter. 

For Kaliets Vedkommende er Forskellen i Kulsyreekstrak
ternes Kaliindhold kun ringe, hvor Talen er om de kvælstof
gødede Jorder - langtfra saa fremtrædende som for Fosfor
syrens Vedkommende og langt mindre, end Tilfældet har været 
ved de to foran omtalte Forsøg. Et forholdsvis betydeligt 
Kaliindhold findes i Ekstrakten af den ikke kvælstofgødede 
Jord, sandsynligvis fOl·di Kalibortførselen her, som Følge af de 
smaa Afgrøder, der frembringes paa denne Parcel, er relåtivt 
ringe. I alle de andre Jordprøver er Indholdet lavt, hvilket 
er i god Overensstemmelse med den stærke Kalitrang i den 
ikke kaligødede Jord, som fremgaar af Markforsøgets Resultater. 

De mi krobi ologi s ke Und ersøgelser omfatter ligesom 
ved Gottingen-Forsøget kun Undersøgelser over Azotobacters 
Forekomst og Evnen til Mannitomsætning og har givet til
svarende Resultater. 

Azotobacter forekommer i stort Antal i alle Parceller. 
Allerede efter 3 Dages Forløb er der fremkommet en kraftig 
Azotobactervegetation i de »upodede« Kolber, og Mannitomsæt
ningen er saavel i de »upodede« som i de »podede« Jord
kulturer fuldstændig afsluttet efter Udløbet af den første 
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5-Dages Periode; ogsaa her optræder der efter 2 a 3 Dages 
Henstand kraftige Azotobacterbelægninger mellem Jordkrum
merne i alle Jordportionerne, et Vidnesbyrd om, at de er 
særdeles rige paa let tilgængelige Fosforsyreforbindelser. 

b. Danske Forsøg. 

1. Forsøgene paa Statens plantepatologiske For
søgsmark ved Lyngby (Virumgaard). 

Resultaterne af de kemiske Undersøgelser finde!> i Tabel 41. 
Kvælstofbestemmelsen. Jordens oprindelige Kvælstof

indhold er særdeles betydeligt, idet der selv i den ugødede 
Jord forefindes 0.164 pCt. af dette Stof. Med Undtagelse af 
den ensidigt kaligødede Jord er de Jordprøver, der hidrører 
fra Parceller, der ikke er tilførte Kvælstofgødning, lidt kvæl
stoffattigere end J ord prøverne fra de k vælstofgødede Parceller, 
og en vis Del af Chilesalpeterkvælstoffet synes saaledes al 
genfindes i Jorden. Gennemsnitlig udgør denne Forskel 0.008 til 
0.001 pCt., hvad der under Antagelse af, at det øverste 20 cm 
dybe Jordlag indeholder 2.5 Millioner kg Jordtørstof, svarer 
til 200 å 250 kg Kvælstof. Den samlede Kvælstoftilførsel i 
Forsøgsperioden i Form af Salpeter har udgjort 870 kg pr. ha, 
og Ophobningen skulde saaledes svare lil en Fjerdedel af 
denne Mængde. 

Humusindholdet er i god Overensstemmelse med Kvæl
stofindholdet, bortset fra den ensidigt kaligødede Jord, lidt 
højere i Jorden fra de Parceller, der har faaet Chilesalpeter, 
end i de, der ikke er tilførte denne Gødning. Humusen er; set 
under eet, forholdsvis kvælstofrig; Forholdet mellem Kvælstof 
og Kulstof ligger omkring 11 og er kun lidet varierende. 

Kalktrangsundersøgelserne. Alle Jordprøverne er 
udpræget surt reagerende, men Surhedsgraden er dog kendeligt 
større for de ikke med Chilesalpeter end for de med Chile
peter gødede Jorder, idet PH i det første Tilfælde varierer 
mellem 5.44 og 5.62 og i det sidste Tilfælde mellem 5.87 og 6.16. 
Det synes da sikkert godtgjort, at Anvendelsen af Chilesalpeter 
i ret betydelig Grad har mindsket Jordens sure Reaktion. 
Inden for de ikke kvælstofgødede Jorder er Variationen 
i PH kun ringe, i det højeste 0.18. Ved en senere Lejlighed vil 
der i øvrigt blive givet Meddelelse om forskellige andre Under
søgelser til Belysning af den Indflydelse, som den forskellige 



Tabel 41. Kemiske Undersøgelser af Jordprøver fra Statens plantepatologiske Forsøgsmark 
ved Lyngby (Virumgaard). 

Jordprøvens 

Mærke 

(Gødningstilførsel) 

9. Ugødet ...... . 
12. Chilesalpeter .. 

1. Kaligødning .. . 
7. Superfosfat .. . 
3. Kaligødning + 

Su perfosfat '" 
8. Chilesalpeter+ 

Superfosfat ... 
2. Chilesalpeter+ 

Kaligødning .. 
6. Chilesal peter + 

Superfosfat + 
Kaligødning ... 

I 

II 
~ 
U 

~ 

Kalktrangs

undersøgelse 

0.164 
0.174 
0.174 
0.167 

3.12[H.0[[ingen 5.44 
3.27 10.9 » 6.05 

o 
O 
O 
O 

3.35 11.2 » 5.62 
3.22 11.2 » 5.52 

0.164 3.14 11.1 

0.174 3.47 11.6 

0.172 3.34 11.3 

0.172 I 3.31 11.2 
I 

I 
» i 5.56 O 

5.87 o 

6.16' O 

[6.13 o 

Citron-

Opløselig i 20 pCt. Saltsyre 

Opløselig 

i 1 pCt. 

syre 
opløselig 
i pCt. af 

Saltsyre
opløselig 

0.151 [ 0.122 
0.163 0.154 
0.H3 0.130 
0.223 0.140 

o, 
os 
~ 
l:: 
o 
... . ........ 
OSU 
Zo. 

0.023 
0.018 
0.033 
0.014 

0.207 0.134 0.027 

0.214 0.137 0.026 

I 0.150 I 0.139 0.014 

0.207 0.156 [ 0.017 

0.139 1 

0.174 ' 
0.Il5 
0.126 

Citronsyre 

0.263 2.40 0.030 
0.315 2.44 0.033 
0.234 2.40 0.029 
0.228 .2.42 0.064 

0.019[[19.9 
0.014 20.3 
0.022 20.3 
0.021 28.7 

15.6 
9.1 

16.9 
15.0 

o 
os 
U 

0.095 0.27 [ 2.6 
0.099 0.36' 1.5 
0.076 0.09 19.7 
0.Jl6 l.i7 2.2 

0.156 0.249 2.44 0.063 0.027 30.4 20.2 0.115 1.20 15.8 

0.135 0.210 2.44 0.061 0.016 28.5 11.7 0.135 0.94 2.2 

0.169 0.302 2.44 0.032 0.023 21.3 16.6 0.108 0.15 12.5 

0.148 [ 0.16312.46 0.059 [ 0.021 28.5 13.5 0.120 [0.57 10.3 
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Gødningsbehandling i dette Forsøg har udøvet paa Jordens 
Reaktionstilstand. Indholdet af »klorammoniumopløselig Kalk« 
er ret ringe, varierende mellem ca. 0.08 og ca. 0.14. I den ensi
digt kaligødede Jord er Indholdet kendeligt lavere end i nogen 
af de øvrige Jorder, og der maa da her antages at være fore
gaaet en særlig stærk Kalkudvaskning. De Jorder, der er 
tilførte Superfosfat, har et lidt højere Kalkindhold end de ikke 
superfosfatgødede Jorder. 

. Indholdet af Fosforsyre, Kali, Natron, Kalk og 
Magnesia i saltsyreopløselige Forbindelser. Ligesom 
det er Tilfældet for Kvælstofindholdet, er ogsaa Fosforsyre
indholdet, absolut set, særdeles betydeligt i denne Jord. 
End videre bemærkes det ved mangeaarige Gødningsforsøg 
sædvanlige Forhold, at der er en betydelig Forskel mellem 
Fosforsyreindholdet i de Parceller, der er forsynede med, og 
de, der ikke er forsynede med, Fosforsyregødning, i hvilken 
Forbindelse det maa erindres, at der i dette Forsøg er gødet 
med usædvanlig store Mængder Fosforsyregødning (800 kg 
Superfosfat pr. Aar og ha). Forskellen i det procentiske Fos
forsyreindhold mellem Jord Nr. 6 (»Fuld Kunstgødning«) og Jord 
Nr. 2 (»Fuld Kunstgødning ---;- Fosforsyre«) udgør 0.057, hvad 
der under de sædvanlige Forudsætninger svarer til 1425 kg 
P 205 pr. ha (20 cm Dybde). I »Fuld Kunstgødning« er der 
i Forsøgsperioden, naar der regnes med et absolut Fosforsyre
indhold af 19 pCt. Fosforsyre i Superfosfatet, tilført ca. 2125 kg 
P205' Forskellen, 700 kg, svarer til et aarligt Forbrug af50kg 
p 2 ° 5' Det laveste Fosforsyreindhold forefindes i den ensidigt 
kaligødede Jord (0.143 pCt.) og det højeste (0.223 pCt.) i den 
ensidigt fosforsyregødede Jord. 

Kaliindholdet er noget uensartet, men denne Uensarfethed 
kan dog ikke i noget Tilfælde med Sikkerhed føres tilbage til 
den forskellige Gødningsbehandling, og nogen betydende Kali
ophobning lader sig ikke paavise i nogen af Parcelgrupperne. 
Det er saaledes paafaldende, at Kaliindholdet i den ensidigt 
kaligødede Jord kun er lidt højere end i den ugødede Jord 
(hvor Indholdet er lavest) og endog lavere end Indholdet i de 
andre, ikke kaligødede Jorder (12, 7 og 8). Det særlig høje 
Kaliindhold i den ensidigt chilesalpetergødede Jord maa antages 
at bero paa en tilfældig Uensartethed. Heller ikke hvor Kali
gødning er gi,'et som Tilskud til Superfosfat eller til Chile-
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salpeter, er der Tale om, at der er foregaaet nogen Kaliophobning. 
Et forholdsvis stort Kaliindhold findes i den fuldt kunstgødede 
Jord, men da Indholdet ikke er større end det, der er fundet 
i den ensidigt med Chilesalpeter gødede Jord, er det vel meget 
tvivlsomt, om dette større Indhold er betinget af en Kali
ophobning, hidrørende fra Gødningen. 

Natronindholdet er i Sammenligning med Kaliindholdet 
ret ringe (udgør 10-25 pCt. af dette), og det synes at variere 
uafhængigt af Gødningstilførselen. Et særlig stort Natron-
indhold findes i den ensidigt kaligødede J ord. . 

Indholdet af Kalk varierer mellem ca. 0.12 og ca. 0.17 
pCt. og er saaledes gennemgaaende lavt. Det mindste Kalk
indhold findes i den ensidigt kaligødede Jord, der, som foran 
nævnt, ogsaa udviste det laveste Indhold af »klorammonium
opløselig Kalk«. Forskellen mellem denne Jord og »Ugødet« 
svarer til ca. 1000 kg kulsur Kalk pr. ha i 20 cm Dybde, 
omtrent den samme Mængde, som naar Indholdet af klor
ammoniumopløselig Kalk lægges til Grund. 

Medens Anvendelsen af Superfosfat syntes at have en 
særlig Indflydelse paa Indholdet af klorammoniumopløselig 
Kalk, synes Chilesalpeter i højere Grad at have paavirket 
Indholdet af saltsyreopløselig Kalk, idet det vil bemærkes, at 
Kalkindholdet gennemgaaende er lidt højere i de Jorder, der 
er tilførte Chilesalpeter, end i de, der ikke er tilførte denne 
Gødning, hvis Anvendelse saaledes synes i nogen Grad at 
have modvirket Kalksvindet i Jorden. 

Indholdet af Magnesia er, hvad der er af Interesse at 
bemærke, i denne Jord meget større end Indholdet af Kalk. 
Noget bestemt Forhold mellem Variationerne i dette Indhold 
og Gødningsbehandlingen kan ikke paavises. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i citronsyreopløse
lige Forbindelser og i Kulsyreekstrakterne. Som det 
vil bemærkes, el' der en meget betydelig Forskel i de ikke 
fosforsyregødede og de fosforsyregødede Jorders Indhold af 
»citronsyreopløselig Fosforsyre«. De førstnævnte indeholder 
gennemsnitlig 0.031 pCt. - en i øvrigt særdeles betydelig Mængde 
- og de sidstnævnte gennemsnitlig 0.062 pCt. eller netop den 
dobbelte Mængde. Variationerne i Fosforsyreindholdet inden 
fol' hver især af disse to .Tordgrupper el' uvæsentlige. Værdierne 
for den relative Opløselighed viser et tilsvarende Forhold, idet 
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de uden Superfosfat ligger omkring 20 og med Superfosfat 
omkring 30; ogsaa her er der kun Tale om ganske smaa Varia
tioner, og det maa da betegnes som ganske utvivlsomt, at 
Superfosfatanvendelsen i fremtrædende Grad har paavirket 
Opløselighedstilstanden af Jordens Fosforsyreforbindelser. 

En Opgørelse af, hvor stor en Del af den som Følge af 
Superfosfatanvendelsen stedfundne Ophobning af Fosforsyre 
(sml. med » Ugødet« eller de »Grundgødninger«, hvortil Super
fosfat er anvendt som Tilskud) der under de givne Forhold 
er gaaet i Opløsning i Citronsyreopløsningen, fremgaar af føl
gende Sammenstilling: 

Superfosfat (sammenlignet med »Ugødetc)................... 47 pCt. 
Superfosfat + Kaligødning (sml. med .Kaligødning<) ........ 53 
Superfosfat + Chilesalpeter (sml. med >Chilesalpeter«) ...... 55 
Superfosfat + Chilesalpeter + Kaligødning (sml. med >Chile-

salpeter + Kaligødning«) . . . . . . . . . . . . . . . .. ............... 47 

Som det vil ses, genfindes kun ca. Halvdelen af den i 
Jorden ophobede Fosforsyremængde i Citronsyreopløsningen. 

Indholdet af »citronsyreopløselig Kali« varierer fra 0.014 

til 0.027 pCt. og er noget mindre i de ikke kaligødede end i 
de kaligødede Jorder. Særlig lavt, baade absolut og relativt 
set, er dette Indhold i »Chilesalpeter« og »Chilesalpeter + 
Superfosfat«. I ,Superfosfat« er den relative Opløselighed af 
dette Stof paa Højde med de ikke kaligødede Jorder. 

Med Hensyn til Kulsyreekstrakterne viser det sig, at disse 
for de ikke superfosfatgødede Jorders Vedkommende kun 
indeholder en yderst ringe Mængde Fosforsyre; ganske særlig 
ringe er Indholdet i Ekstrakten af den ensidigt kaligødede Jord. 
I Betragtning af den i Forsøget anvendte store Mængde Super
fosfat og den betydelige Fosforsyreophobning, der, som foran 
nævnt, har fundet Sted i de med Superfosfat forsynede Jorder, 
maa . Kulsyreekstrakternes Indhold af Fosforsyre ogsaa for 
disse Jorders Vedkommende, absolut set, betegnes som ringe, 
et Forhold, der tyder hen paa, at Fosforsyren bindes ret stærkt 
af denne Jord, der jo ogsaa er udpræget surt reagerende og 
derfor paa Forhaand maatte ventes kun at indeholde en for
holdsvis ringe Mængde af let opløselige Fosforsyreforbindelser 
(Harald R. Christensen (11». Relativt set er Forskellen mellem 
Kulsyreektrakternes Fosforsyreindhold i de to Jordgrupper 
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imidlertid meget betydelig, idet Ekstrakterne af de med Super
fosfat gødede Jorder gennemgaaende indeholder 3 a 4 Gange 
saa megen Fosforsyre som Ekstrakterne af de Jorder, der ikke 
er tilførte dette Gødningsstof. 

Anvendelsen af Kaligødninger, der ikke hverken ved Eks
traktionen med Saltsyre eller Citronsyre gav sig tydelige Udtryk 
i disse Ekstrakters Kaliindhold, præger derimod i meget høj 
Grad Kaliindholdet i Kulsyreekstrakterne. I de ikke kaligødede 
Jorder, der ogsaa ved Markforsøget har vist sig at være stærkt 
kalitrængende, er Kaliindholdet overordentlig ringe (ca. 2 mg 
pr. Liter) og kun lidet varierende, hvorimod det er meget 
betydeligt i alle de med KaIigødning forsynede Jorder (mellem 
ca. 10 og 20 mg K 2 0 pr. Liter). Inden for den sidstnævnte 
Gruppe har de Jorder, der (som Følge af Kvælstofmangel) har 
givet det mindste Høstudbytte: »Kaligødning« og» Kaligødning + 
Superfosfat«, det højeste Kaliindhold i Kulsyreekstrakterne. 

Af mikrobiologiske Undersøgelser er der udført Un
dersøgelser over Pepton- og Mannitsønderdeling. 

Undersøgelse over J ordens peptonsønderd elende 
Evne. Den peptonsønderdelende Evne (Tabel 42) i de »upo
dede« Kulturer er - rimeligvis som Følge af Jordens udpræget 
sure Reaktion - særdeles ringe, og i samme Forhold maa 
man i Henhold til Forfatterens tidligere Undersøgelser (7) og
saa søge Aarsagen til den betydelige Virkning, der er opnaaet 
ved Podrring med peptonsønderdelende Bakterier. I den upo
dede Serie er den kraftigste Peptonsønderdeling mærkelig nok 
foregaaet i »Ugødet«, og Anvendelsen af Gødningssalte synes 
altsaa i denne Jord at have formindsket den peptonsønder
delende Evne. Denne Virkning maa i Hovedsagen være 
betinget af Gødningssaltenes Indflydelse paa Mikrofloraens 
Sammensætning, da Podning med peptonsønderdelende 
Bakterier ikke alene udjævner Forskellen, men ogsaa bevirker, 
at Rækkefølgen bliver en anden, idet den alsidigt kunstgødede 
Jord viser den stærkest peptonsønderdelende Evne og »Ugødet« 
og »Kaligødning« den laveste. Tilsætning af Kalk og Kalium
fosfat til den fuldt kunstgødede, »upodede« Jord har fuldstændig 
udvisket Forskellen mellem denne og » Ugødet«, et Vidnesbyrd 
om, at de i den nævnte Jord tilstedeværende peptonsønder
delende Mikroorganismer under gunstige Reaktions- og Er-
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Tabel 42. Peptonsønderdelingsforsøg med Jordprøver fra 
Statens plantepatologiske Forsøgsmark 

ved Lyngby (Virumgaard). 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 

Ugødet .........•... 

• U podede« Kulturer 

Uden Tilsat CaC0 3 

Tilsætning + K2 HP0 4 

z .. 
8 

»Podede« Kulturer 

Uden Tilsat CaCOa 
Tilsætning + K2 HP0 4 

5.00, 5.20 ,.2 5.60, 5.40 .6 8.50 .6 
5.30,5.10 I ~ 7.808'.007.40110.8 5.30,5.3017 8.80,8.20 1 11 

---------------II----~---

4.60,4.80 1 6 8'°8°'.008.40 111.8 6.10,6. 70 1 8 8.70,8.40 1 11.8 Chilesalpeter+ Super
fosfa t+ Kaligødn i ng 

Chilesalpeter ....... . 

Kaligødning ........ . 

4.85,4.45 .5 6.20, 6.10 .8 8.30 

3.00,-3.6~15 2 _ 1_ 6.10,6.20 1 8 I - 1-
3.70,3.70 . 5.40,5.50 . 

4.40,4.60 I 62 - [- 5.20, 5.70 I 7 6 - 1-
4.40, 4.20 . 5.40, 5.30 . 

_su_p_e_r_fo_s_ra_t_._._. _. _ .. _._._. _,',_:_::_:_:_:~_0~1~5~'6- - -~- -I-~- t ~::: ~:: 18.3 -=-1----
!::: :::: I 6.5 - 1- I ~::: ~:: 1 8.21 - 1-Chilesalpeter + Kali-

gødning ......... . 

næringsforhold meget hurtigt indstiller sig paa at udnytte de 
hidførte gunstige Eksistensbetingelser. 

Undersøgelse over Jordens mannitsønderdelende 
Evne. Da det med Kendskabet til de paagældende Jord
prøvers udpræget sure Reaktion paa Forhaand var overvejende 
sandsynligt, at Mannitomsætningen ved Anvendelse af Jorden 
i dens oprindelige Tilstand for alle Jordprøvernes Vedkommende 
vilde forløbe meget langsomt og ikke give tydelige Udtryk for 
den af Kunstgødningstilførselen betingede, forskellige kemiske 
Tilstand, blev de til dette Forsøg anvendte Jordportioner 
blandede med 1 pet. kulsur Kalk (Tabel 43). Alle Portionerne 
podedes med Raakulturer af mannitsønderdelende Bakterier. 
I Henhold til Forfatterens (11) tidligere udførte Undersøgeiset' 
over Betingelserne for Mannitsønderdelingen kan de Forskel
ligheder i Mannitomsætningens Intensitet, der under disse 
Forhold gør sig gældende, kun ventes at give Udtryk for et 

24 
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Tabe143. Mannitomsætningsforsøg med Jordprøver 
fra Statens plantepatologiske Forsøgsmark ved Lyngby. 

(Anvendt den modificerede Metode til Mannitbestemmelse.) 

J 'Jrdprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 

a. Ugødet. .......... . 
b. Chilesalp- + Superf. 

+ Kaligødning ..... 

Forbrugt cm3 '/w n Kaliumpermanganatopløsning 
pr. 0.5 g lufttør Jord 

» Upodet< ·Podet« Bemærk-

58.9 62.0 44.7 23.2 18.73.9 62.7 55.8 37.s 11.9 -- 1.3 ~ ..; .... ~.g': 

62.6 53.5 50.4 28.7 19.63.1 159.9 54.6. 44.1 23.51117.56.7 ] ~ ~~~~ 

I 

~~8):~ 
;:::~ ~ (.) =''e 

==============~F=~I==~I==~~I==~~==F==PI ==F==~==F= ~~~~~~ 

9. Ug?det ....... 'l~ -1- - - I - - 58.5 25.6 - - - -.B ~ ~ ~~ ~ 
12. Chilesalpeter ... 2; - _. - -1- - 57.1 28.5 - - - - :=i~~<'~ ~ 

1. Kaligødning .... -; - - - - - - 60.8 49.9 --- - -~.il '" '" ~ r: 
7. Superfosfat .... ...l -- - - - - - 61.9 12.4 - -- - - ~ '" 'g1"§~ 
3. Kaligødn. + Su- '-:' 1 I 5'g,g~'ge 

perfosfat ....... 81- - - - - - 57.210.2 - - - - ~~ ",- 1Jlj;i 
8. Chilesalpeter + ~ I II~~ ~.~~~ 

Superfosfat .... ...: - - - - 1- - 46.1 0.6 - - 1- -~:a Ei::l~~ 
2. Chi~esalp~ter + ~ ~..: '§.;" 8 ~ 

Kaltgødnmg ........ - - - - - - 61.7 41.s - - - - '" ~~ .",-
6. Chilesalp. + Sn- .; :;.S t:-§ ;:: "' 

perf-+Kaligødn. j:; - - - - - - 52.3 4.2 - - - - :;~;§].S"~ 
I-!~:::~ :::.9 

_,===========~~==~~2=~~~~~~~~~~ 

forskelligt Indhold Fosforsyreforbindelser i en for de mannit
sønderdelende Mikrober tilgængelig Form. Til Belysning af 
Kalktilførselens Indflydelse blev desuden to af Prøverne: 
»Ugødetcog »Fuld Kunstgødning«, prøvede uden Kalktilsætning, 
og, som ventet, kunde der i disse to Jorder ikke paRvises nogen 
tydelig Forskel m. H. t. Mannitsønderdelingens Forløb. I de 
med Kalk forsynede, »podede« Jordportioner er Mannitomsæt
ningen i alle Tilfælde allerede afsluttet efter 10 Dages Forløb, 
hvad der - i øvrigt i god Overensstemmelse med Markfor
søgets Resultater, hvor Superfosfatets Virkning endnu ikke er 
stærkt fremtrædende - tyder hen paa, at den i de ikke fosfor
syregødede Parceller stedfundne Udpining af Fosforsyre endnu 
ikke er ført særlig vidt. Men i øvrigt giver Omsætningsforsøgets 
Resultater tydelige Udtryk for Fosforsyregødningens Indflydelse 
paa Omsætningshastigheden, der i alle Tilfælde er større i de 
fosforsyregødede end i de ikke fosforsyregødede Jorder. Den 
hurtigste Mannitsønderdeling er foregaaet i Jordprøverne fra 
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de Parceller, der foruden Superfosfat ogsaa er tilførte Chile
salpeter. I alle Jordportioner, hidrørende fra de med Super
fosfat gødede Parceller, er der udviklet tydelige Azotobacter
belægninger mellem Jordkrummerne, medens saadanne ikke er 
iagttagne i Jordportionerne, hidrørende fra de ikke med Super
fosfat gødede Parceller. 

2. Forsøgene paa Forsøgsstationen ved Tystofte. 
Resultaterne af de i to af Skifterne udførte kemiske Under

søgelser er meddelte i Tabel 44. Paa Grund af det forholdsvis 
ringe Aaremaal, Forsøgene har været gennemførte i, og de ret 
smaa Gødningsmængder, der har været bragte i Anvendelse, vil 
man ikke paa Forhaand kunne vente sig store Forskelligheder 
i de forskelligt gødede Jorders kemiske Sammensætning. 

Kvælstofbestemmelsen. I Skifte 1 træffes det største 
Kvælstofindhold i den staldgødede Jord, og Forskellen i denne 
Henseende mellem denne og den fuldt kunstgødede J ord maa 
siges at være ret tydelig. Det laveste Kvælstofindhold fore
kommer i den ikke kvælstofgødede Jord. og der synes saaledes 
i denne Mark at være foregaaet en Ophobning af en Del af 
det med Salpetergødningen tilførte Kvælstof. I Mark 2, hvor 
Kvælstofindholdet er mere varierende, kan der derimod ikke 
paavises nogen sikker Forskel mellem Kvælstofindholdet i 
salpetergødet og ikke salpetergødet Jord. Den staldgødede 
Jord er ogsaa i denne Mark i Besiddelse af det højeste Kvæl
stofindhold, men »Alsidig Kunstgødning -;- Fosforsyre« inde
holder dog praktisk talt den samme Kvælstofmængde. 

Humusbestemmelsen er kun foretaget i de fra Skifte 1 
hidrørende Jordprøver. Sikre Forskelligheder m. H. t. Gødnings
behandlingens Indflydelse paa Jordens Humusindhold kan 
endnu ikke paavises, men det er af Interesse at bemærke, at 
Forholdet mellem Kvælstof og Kulstof, der i øvrigt ved denne 
Jord er forholdsvis snævert, er kendeligt videre, d. v. s. Humu
sen er kvælstoffattigere, i den ikke med kvælstofholdig Gødning 
forsynede Jord end i de Jorder, der er tilførte kvælstofholdig 
Gødning (Staldgødning eller Chilesalpeter). 

KaI k trangs un dersøge Isen. Alle Jordprøverne er til
nærmelsesvis neutrale, men i Skifte 2 dog gennemgaaende mere 
sure end i Skifte 1, i hvilket da ogsaa alle Jordprøver ved 
Azotobacterprøven har givet kraftig Azotobactervegetation. I 



Tabel 44. Kemisk Undersøgelse af Jordprøver fra Gødningsforsøget 
paa Forsøgsstationen ved Tystofte. 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 

Skifte 1. 1924. 

36. Staldgødning ............. . 
37. Alsidig Kunstgødning ..... . 
38. do. Kvælstofgødning ... . 
39. do. Kaligødning ....... . 
40. do. Fosforsyregødning .. 

Skifte 2. 1925. 
59. Staldgødning ............. . 
62. Alsidig Kunstgødning ..... . 
63. do. Kvælstofgødning ... . 
64. do. Kaligødning ....... . 
65. do. Fosforsyregødning .. 

0.149 2.68 
0.1<14 2.59 
0.140 2.68 
O.IH 2.57 

0.U5 :-

0.U2 
0.132 
0.137 
0.133 

0~141 

II 
3 
U 
"-C o 
z 
S 
~ 
Ol 
S 

'"C 

"O 
..c:: ... 
o 

r.r.. 

Kalktrangs

nndersøgelse 

10.i Imeg. svagl'l 6.5 
lOA I » 7.0 
11.1 I » 6.9 
lOA I » ,6.9 

i 7.0 

4 
4 
4 
4 
4 

6.4 4 

ingen 
~:; II ~O 
6.5 

Opløselig 

i 20pCt. 

Saltsyre 

0.058 
O.06i 

0.064 
0.064 
0.051 

0.187 
0.183 
0.193 
0.180 
0.191 

0.064 0.22 
0.069 0.22 
0.070 0.22 

0.0661 0.19 
0.061 0.21 

I 

Opløselig i 

1 pCt. Citronsyreopløsning 

2.47 
2.49 
2.47 
2.47 
2.47 

2.40 
2.39 
2.40 
2.49 
2.39 

0.01l 118.8 
0.013 20.2 

0.012 18.7 
0.010 15.7 
0.006 11.9 

15.6 
14.5 
15.7 

0.027 12.6 

0.()'J..3 12.3 

0.010 
0.010 
0.01l 
0.012 

0.007 
18.21 
11.5 -

0.34 
1.10 
0.80 
0.42 
0.45 

0.68 
0.53 
0.44 
0.56 
0.27 

8.0 
6.9 
8.1 
4.5 
7.5 

7.1 
5.5 
5.4 
4.5 
6.4 

o 
" U 

0.198 
0.201 

0.203 
0.210 

0.195 

0.22 
0.21 
0.23 
0.22 
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det sidstnævnte· Skifte har den staldgødede Jord et kendeligt 
lavere Reaktionstal - og er altsaa surere - end de kunst
gødede Jorder. En lignende, men ikke saa stor, Forskel gør 
sig gældende i Skifte 2, hvor den staldgødede Jord har et lidt 
lavere Reaktionstal end de tre med Salpeter gødede Jorder. 
Jorden fra de Parceller, der kun er forsynede med Kaligødning 
og Superfosfat - hvilke Stoffer vil have Tendens til at forøge 
Brintionkoncentrationen i Jordvædsken - har samme Reak
tionstal som den staldgødede Jord. 

Indholdet af »klorammoniumopløselig Kalk« er jævnt stort 
(ca. 0.20 pCt.), og nogen tydelig Forskel med Hensyn til Gød
ningsbehandlingens Indflydelse paa dette Indhold kan ikke 
paavises. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i saltsyreopløse
lige Forbindelser. Tystoftejordens oprindelige Fosforsyre
indhold er - og navnlig gælder dette Skifte 1 - forholdsvis 
lavt. Det laveste Fosforsyreindhold forekommer i begge Skifter 
i den ikke fosforsyregødede Jord; i de Parceller, der er tilførte 
Superfosfat, er Indholdet meget nær lige stort. Forskellen 
mellem Fosforsyreindholdet i den alsidigt kunstgødede Jord og i 
den Jord, der ikke er tilført Superfosfat, er i Skifte 1 0.013 pCt., 
hvad der, under Forudsætning af en Jordvægt af 2.4 Millioner kg 
pr. ha i Pløjelagets Dybde, svarer til en Fosforsyreophobning af 
ca. 310 kg P 2 0 5 pr. ha, en Mængde, der forekommer noget stor 
i Forhold til den i Forsøgsperioden tilførte Fosforsyremængde 
(vandopløselig), der i alt udgør ca. 400 kg P 2 ° 5 pr. ha. Selv 
om vi regner Superfosfatets absolute Indhold til 19.5 pCt., vil 
den tilførte Fosforsyremængde dog kun udgøre ca. 430 kg P 2 O 5 

pr. ha i Forsøgsperioden. Forskellen mellem denne Mængde 
og den efter Beregningen ophobede Mængde udgør 120 kg., 
svarende til et Fosforsyreforbrug af kun 11 kg P 2 ° 5 pr. 
Aar og ha. Muligvis har da det oprindelige Fosforsyreindhold 
i de ikke fosforsyregødede Parceller været noget lavere, end 
der svarer til Forsøgsjordens Gennemsnit. I Skifte 2 udgør 
den tilsvarende Forskel 0.008 pCt., svarende til 190 kg P205 
pr. ha. Denne Mængde udgør 45 pCt. af den ivandopløselige 
Forbindelser tilførte Fosforsyremængde, altsaa meget nær den 
samme Procentdel, som ved Forsøgene paa Lermarken ved 
Askov (se Tabel 7). Regner vi med et absolut Fosforsyre
indhold i Superfosfat paa 19.5 pCt., svarer Forskellen mellem 
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den tilførte og ophobede Fosforsyremængde til knapt 25 kg 
pr. ha. Fosforsyreindholdet i den staldgødede Jord ligger 
omtrent midt imellem Indholdet i superfosfatgødet og ikke 
superfosfatgødet Jord. For Kaliets Vedkommende er Indholdet 
lidt lavere i den ikke kaligødede Jord end i de øvrige Jorder, 
men Forskellen er imidlertid saa ringe, at den ikke kan 
betragtes som sikker. Om nogen nævneværdig Kaliophobning 
er der i h vert Tilf~lde ikke Tale. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i citronsyreopløse
lige Forbindelser og i Kulsyreekstrakterne. Det er af 
betydelig Interesse at bemærke, at Indholdet af »citronsyre
opløselig Fosforsyre« i denne i Henhold til Gødningsforsøget 
udpræget fosforsyretrængende J ord i alle Tilfælde er særdeles 
lavt. I Skifte 1 varierer dette Indhold mellem 0.006 (sv. til 
60 mg P 2 0 5 pr. kg) til 0.0113 pCt. (113 mg pr. kg Jord) og i 
Skifte 2 mellem 0.007 og 0.012 pCt., Værdier, der ligger langt 
under den af Konig og Hasenbiiumer anførte Grænseværdi for 
Fosforsyretrang. Ogsaa det relative Fosforsyreindhold efter 
Lemmermann, d. v. s. Forholdet mellem »citronsyreopløselig« og 
»saltsyreopløselig« Fosforsyre. der varierer mellem ca. 12 og 20, 
ligger i alle Tilfælde betydeligt under den af Lemmermann (se 
Side 206) angivne Grænse for Fosforsyretrang. I øvrigt vil 
det bemærkes, at Anvendelsen af fosforsyreholdig Gødning i 
de jo ingenlunde betydelige Mængder, der her har været Tale 
om, har ændret Citronsyreopløseligheden i betydelig Grad. Det 
i de ikke fosforsyregødede Parceller fundne Indhold af »citron
syreopløselig Fosforsyre«, der er næsten lige saa lavt som i 
den ugødede Jord fra Hoosfield-Forsøget (Rothamsted), er, 
baade absolut og relativt set, væsentlig mindre end i de med 
fosforsyreholdig Gødning (Superfosfat eller Staldgødning) for
synede Parceller, et Vidnesbyrd om, at man ogsaa ved nor
mal Gødningsanvendelse i Løbet af forholdsvis kort 
Tid kan hidføre særdeles betydende Ændringer i Jord
fosforsyrens Opløselighed. Mellem Staldgødningens og 
den alsidige Kunstgødnings Indflydelse paa Jordfosforsyrens 
Citronsyreopløselighed har der ikke kunnet paavises nogen 
sikker Forskel. 

Undersøgelser over Kaliforbindelsernes Opløselighed i 
Citronsyre har kun omfattet »AIsidig Kunstgødning« og »AIsidig 
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Kunstgødning --;- Kaligødning«. Forskellen er, baade absolut og 
relativt set, uvæsentlig. 

Kulsyreekstrakternes -Fosforsyreindhold er i alle Tilfælde 
og navnlig i Skifte 2 lavt og synes i øvrigt i Skifte 1 at variere 
ret uafhængigt af Fosforsyretilførselen. Det laveste Indhold 
findes her i den staldgødede og det højeste Indhold i den 
alsidigt kunstgødede Jord. I Skifte 2 er Variationen i Fosfor
syreindholdet i alle de med fosforsyreholdige Gødninger for
synede Jorder saa smaa, at de ligger inden for Bestemmel
sernes Fejlgrænser ; yderst ringe og la vest er Indholdet i den 
ikke fosforsyregødede Jord. Det meget lave Indhold af Fos
forsyre, der ogsaa forefindes i de med Superfosfat gødede 
Jorder, tyder hen paa, at Fosforsyren bindes meget stærkt i 
denne Jord. 

Kulsyreekstrakternes Kaliindhold er - og navnlig i Skifte 1 
- forholdsvis større end Fosforsyreindholdet. Det laveste Ind
hold (4.5 mg pr. Liter) træffes i begge Skifter i den ikke kali
gødede Jord, ved de øvrige Jorder er Variationerne ret smaa. 

Resultaterne af de mik ro bi ol ogi ske U n dersøge Iser, 
der kun omfatter Jordprøverne fra Skifte 1, er meddelte i 
Tabellerne 45-49. 

Undersøgelse over J ordens peptonsønderdelende 
Evne (Tabel 45). 

Den peptonsønderdelende Evne er forholdsvis ringe. Da 
Jordens Reaktionstilstand er gunstig for Peptonsønderdelingen, 
er dette Forhold formentlig betinget af de paagældende Jorders 
ringe Indhold af let opløselige Fosforsyreforbindelser. For
skellen mellem Sønderdelingen i »upodede« og »podede« 
Kulturer er kun ret ringe, og den stærke Fosforsyreudpining, 
der har fundet Sted, har altsaa ikke i nogen paaviselig Grad 
paavirket Aktiviteten af de ved Forraadnelsesprocesserne med
virkende Mikroorganismer, hvilket ogsaa fremgaar af den 
Omstændighed, at der ved Tilsætning af Fosfat + Kalk slet 
ikke er Tale om nogen Forskel mellem alsidigt kunstgødet og 
fosforsyreudpint J ord. At J ordens Indhold af let opløselige 
Fosforsyreforbindelser er af Betydning for denne Omsætning, 
fremgaar ogsaa af denne Undersøgelse, idet der i Kulturerne 
uden Tilsætning saavel i de »upodede« som i de »podede« 
Kulturer er foregaaet en noget stærkere Peptonsønderdeling i 
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Tabel 45. Peptonsønderdelingsforsøg med Jordprøver 
fra Gødningsforsøget ved Tystofte. (Skifte 1.) 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 

36. Staldgødnin{: .... 
--------[ 
37. Alsidig Kunstgød-

ning ........... . 
-----------------1 

38. do. -+- Kvælstofg .. 

39. do. -+- Kaligødning 

40. do. -:- Fosforsyreg. 

»Upodede« Kulturer • Podede« Kulturer 

Uden 
Tilsætning 

Tilsat CaC0 3 + K2 HP0 4 

Uden 
Tilsætning 

6.25, 6.15 1 8 _ 6.55, 6.85 1 9 6.25, 6.15 .7 -- 6.65, 6.65 .3 

Tilsat CaCO a + K2 HP0 4 

1-
9.35,9.551 12.02 

8.85 
-------~--~~------~--I 

- 1--

6.25,6.05 1 8 8.95,9.15 111.9 6.05,6.551 8 6.25,6.15 .7 9.35 6.35,6.05.8 

6.45,6.35189 _ I - ~.65, 6.45 1 86 
6.35,6.15 . 6.75, -- . 

6.15,5. 75 1 82 _ I - 6.25,6.05 1 87 5.55, 5.95 . 6.85, 5.75 . - 1-
5.75, 5.55 .0 9.05 5.85. 6.05 

8.2 9.65.9.55 12.5 
9.75 

5.75,5.85 1 8 8.95,8.75111.615.95, 5.651 

==~~~==~==~=== 

den alsidigt kunstgødede end i den fosforsyreudpinte Jord, men 
Forskellen er dog mindre, end man vilde have ventet. 

Undersøgelse over Jordens mannitsønderdelende 
Evne (Tabel 46) viser, at Podning i alle Tilfælde i væsentlig 

Tabel 46. Mannitsønderdelingsforsøg med Jordprøver 
fra Gødningsforsøget ved Tystofte. (Skifte 1.) 

(Anvendt den modificerede Metode for Mannitbestemmelser. ) 

Forbrugt cm" '160 n Kaliumpermanganat-
opløsning pr. 0.5 g lufttør Jord 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 
» Upodet« »Podet< 

5 110 115 I 20 5 110 /15 
Dage Dage Dage Dage Dage Dage Dage 

36. Staldgødning ............•... 57.5 46.4 --1- 53.0 - -
37. Alsidig Kunstgødning ........ 56.9 - - -- 34.2 - --
38. do. Kvælstofgødning ...... 52,4 43.1 

2-;31 ~ 
44.7 0.4 --

39. do. Kaligødning ......... 54.0 48.4 45.3 - -
40. do. Fosforsyregødning .... 53.2 47.7 52.3 33.3 0.5 
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Grad har fremmet denne Proces. I de »upodede« Kulturer, 
hvor Processen for øvrigt er forløbet noget uregelmæssigt, har 
den alsidigt kunstgødede J ord foranlediget den hurtigste og 
den fosforsyreudpinte Jord den langsomste Mannitsønderdeling. 
I de »podede« Kulturer forløber Sønderdelingen betydelig 
langsommere i den sidstnævnte Jord end i de andre Jorder. 

Undersøgelsen over Nitrifikationsevnen (Tabel 47) 
viser, at Nitratdannelsen i den ikke kalkblandede Jord forløber 
særdeles langsomt, men nogen tydelig Indflydelse af den for-

Tabel 47. Nitrifikationsforsøg med Jordprøver 
fra Gødningsforsøget ved Tystofte. (Skifte 1.) 

mg Salpeterkvælstof 
PH pr. 100 g lufttør Jord 

Jordprøveus Mærke <Il 

Qj"" dannet efter efter 
(Gødningstilførsel) ~c 

",,~ 

'" '" '" Q) '" '" '" '" '" '" '" '" 
., ",c 

0"0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 "Il ~ 1>0 
r....,2l os os os os os os co os os os os os os 
"0"0 Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl 
"'c: "" Cl "" Cl Cl "" Cl "" Cl "" Cl Cl "" i> ... .... - "" ~ ~ ..... .... "" ~ ~ 

---

6.7°1 5.88 4.8014.80 36. Staldgødning .... 0.6 1.9 3.8 4.8 8.51 13.2 13.8 5.66 5.44 5.22 
37. Alsidig Kunstg .•. 0.4 2.2 4.5 6.9 10.1 13.6 14.2 6.86 5.94 5.61 5.26 5.02 4.73 4.74 
38. do. -:-- Kvælstofg .. 0.4 1.5 3.8 4.8 8.4 12.6 13.7 6.82 5.95 5.83 5.45 5.24 4.764.76 
39. do. -;-. Kalig ...... 0.4 2.0 3.9 6.7 9.4113.7 13.7 6.72 5.94 5.64 5.16 5.05 4.754.72 
40. do. -7- Fosforsyreg. 0.4 2.1 4.0 4.9 9.6 13.1 13.7 6.79 5.92 5.66 5.20 5.04 4.744.70 

Alsidig Kunstgødn. + 
13.0149.7 55.7155.7155.71 -17.5017.8016.9617.101 ± 1 pCt. CaCO a .... 0.4 2.1 

skellige Gødningsbehandling paa denne Evne træder ikke 
frem. At det ikke er Jordens mikrobiologiske, men dens 
kemiske Tilstand: Indholdet af stødpudevirkende Stoffer, der 
har været betingende for den ret ringe Nitrifikationsevne, 
fremgaar tydel.igt af den med kulsur Kalk forsynede Jord
prøves Forhold, idet det tilførte Ammoniakkvælstof her er 
omtrent fuldstændig nitrificeret allerede efter 15 Dages Forløb. 
De i Tilknytning til Nitrifikationsundersøgelserne udførte PH-Be
stemmelser viser da ogsaa hen til en ret ringe Stødpudevirkning 
i de undersøgte Jorder. Ved Slutningen af Forsøgsperioden 
ligger PH ved alle de ikke kalkblandede Jorder ved 4.7-4.8, 
der ved denne Jord synes at betegne den Surhedsgrænse, ved 
hvilken Nitrifikationen ophører. Ved Tilsætning af 1 pet. Kalk 
er Slutningsreaktionen tilnærmelsesvis neutral (PH = 7.18). 
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Bestemmelse af J ordens kulsyreprod u cerende 
Ev n e. Resultaterne findes i Tabel 48. 

Tabel 48. Kulsyreproduktionsforsøg med Jordprøver 
fra Gødningsforsøget ved Tystofte. (Skifte 1.) 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 

mg CO 2 pr. 100 g Jord efter 

Døgn 2 I 3 Døgn Døgn 4 I 6 Døgn Døgn 

a. Uden Tilsætning af Mannit. 

Staldgødning 6 ••••••••••• 0.0 •• • - 15.7 - 8.7 3.6 
Alsidig Kunstgødning ........... - 15.1 - 9.2 3.7 
do. Kvælstofgødning ......... - 14,.5 - 8.0 3.5 
do. Kaligødning ............. - 16.0 - 8.6 3.9 
do. Foslorsyregødning ....... - 15.4 - 7.6 3.4 

b. Med Tilsætning af 0.5 pCt. Mannit. 

Staldgødning .................. 39.7 39.1 32.4 28.6 27.2 
Alsidig Kunstgødning ........... 38.0 35.9 30.1 26.6 25.1 
do. Kvælstofgødning ......... 34.7 32.5 27.3 24.5 23.7 

11 

do. Kaligødning ............. 35.8 34.1 28.5 24.6 23.6 
do. Fosforsyregødning ....... 35.1 35.2 29.6 26.2 24.4 

hele 
Peri
oden 

28.0 
28.0 
26.0 
28.5 
26.4 

2 
Døgn 

78.8 
73.9 
67.2 
69.9 
70.3 

Hverken i Serien uden eller med Tilsætning af Mannit 
kan der paavises nogen fremtrædende Forskel i de forskellige 
Jordprøvers kulsyreproducerende Evne. 

Ved ingen af de fem nævnte Stofomsætningsforsøg har 
der været nogen tydelig Forskel mellem den stald gødede og 
alsidigt kunstgødede Jords stofomsættende Evne. 

Kimtællingerne. Som det fremgaar af. Tabel 49, er 
Antallet af Bakterier + Actinomyceter, der, som Helhed set, 
ikke er særlig stort i denne Jord, væsentlig forskelligt i de 
forskellige Jorder. Størst er det i den staldgødede (ca. 16 
Millioner) og mindst i den for Fosforsyre udpinte Jord (ca. 13 
Millioner). »Alsidig Kunstgødning« har et væsentligt lavere 
Bakterieindhold end »Staldgødning«, men har til Gengæld det 
største Antal Actinomyceter og Svampe. Den udprægede Fos
forsyremangel i den ikke fosforsyregødede Jord synes ikke at 
have paavirket Antallet af Actinomyceter eller Svampe. 
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Tabel 49. Kimtællinger i Jordprøver fra Gødningsforsøget 
ved Tystofte. (Skifte 1. 1924.) 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 

36. Staldgødning .......... . 
37. Alsidig Kunstgødning .. . 
38. do. Kvælstofgødning. 
39. do. Kaligødning ..... 
40. do. Fosforsyregødning 

15.92 
12.44 
12.16 
13.27 

9.28 

3.56 
4.30 
3.83 
3.36 

3.69 

19.48 + 0.46 
16.74 =+= 0.37 
15.99 ± 0.48 
16.63 + 0.46 
13.97 ± 0.48 

66.6 + 1.6 
80.0± 3.9 

67.0 ± 1.3 

18.3 
25.7 
24.0 
20.2 
28.5 

3. Gødningsdemonstrationen i Forevisningsmarken 
Jyderup. 

Resultaterne af de kemiske Undersøgelser er meddelte i 
Tabel 50. 

Kvælstofbestemmelsen. Med Undtagelse af den ensidigt 
salpetergødede Jord har de Jorder, der er tilførte Chilesalpeter, 
et noget større Kvælstofindhold end de ikke salpetergødede 
Jorder, og en Del af det med Chilesalpeter tilførte Kvælstof 
synes saaledes i Form af organiske Kvælstofforbindelser at 
være ophobet i Jorden. Forskellen i Kvælstofindholdet i de 
to Grupper af Jorder udgør ca. 0.020 pCt. Paa Grund af det 
forholdsvis store Humusindhold er Jyderup-Jordens Rumvægt 
forholdsvis ringe, svarende til ca. 2 Millioner kg Tørstof i det 
øverste 20 cm dybe Jordlag. En Forskel af 0.02 pCt. Kvælstof 
svarer til 400 kg eller knapt en Fjerdedel af de i de 11 Aar 
tilførte ca. 1700 kg Sal'peterkvælstof. Naar Chilesalpeter, an
vendt alene, ikke har forøget Kvælstofindholdet, er Aarsagen 
vel i Hovedsagen den, at en forholdsvis slor Mængde af dettes 
Kvælstof som Følge af Mangel paa andre Plantenæringsstoffer 
ikke har kunnet udnyttes af Planterne og derfor er gaaet tabt 
ved Udvaskning. Afgrødeudviklingen har i øvrigt ogsaa - og 
navnlig gælder dette Roerne - været langt mindre i de med 
Chilesalpeter + Superfosfat end i de med fuld Kunstgødning 
forsynede Parceller, et Forhold, der altsaa ikke har givet sig 
Udtryk i et forskelligt Kvælstofindhold i de to paagældende 
J ord prøver. 

Kalktrangsundersøgelsen viser, at alle Jorderne er 
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særdeles kalkrige. Nogen Forskel mellem de enkelte Jorders 
Reaktionstilstand har ved de anvendte Metoder (Lakmus- og 
Azotobacterprøven) ikke kunnet paavises. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i saltsyreopløse
lige Forhindeiser. Det oprindelige Indhold af Fosforsyre 
og Kali har, som det fremgaar af Undersøgelsen af den ugødede 
J ord, været ret lavt. Fosforsyreindholdet er stærkt paavirket 
af Superfosfatanvendelsen, idet Indholdet er næsten dobbelt 
saa stort i de fra de superfosfatgødede som i de fra de ikke 
superfosfatgødede Parceller hidrørende Jordprøver. Den gen
nemsnitlige Forskel udgør 0.038 pCt., hvad der, under foran 
omtalte Forudsætning af en Rumvægt af 2 Millioner kg pl'. ha 
i 20 cm Dybde, svarer til 760 kg P 2 0 S = 63.pet. eller om
trent de to Tredjedele af den i de 11 Aar tilførte Mængde 
»vandopløseJig Fosforsyre«. Den sidste Tredjedel, svarende til 
ca. 200 kg Superfosfat pr. Aar og ha, maa være fjærnet med 
Afgrøderne eller ved Udvaskning, men da den paagældende 

Tabel 50. Kemiske U ndersøgelser af Jordprøver 
fra Jyderup. 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 

6. Ugødet ........... . 
43. Chilesalpeter ...... . 

a. Kaligødning ....... . 
21. Superfosfat. ....... . 
b. Kaligødning + Super-

fosfat. ............ . 
45. Chilesalpeter + Su-

perfosfat .......... . 
P. Chilesalpeter + Su

perfosfat + Kaligødn. 

z 

Kalktrangs

undersøgelse 

0.187 ret stærk sv. alkal. 4 
0.186 svag » » 
0.181 meg. svag » » 
0.186 svag » » 

0.184 meg. svag 

0.205 svag 

0.2\\6 meg. svag 

Opløselig 

i 20 pCt. 

Saltsyre 

~ 

O ol 

I 
0.049 0.108 0.821 3.6 
0.049 0.106 0.8i 5.4 
0.050 0.111 0.88 16.1 
0.091 0.084 7.2 3.9 

0.081 0.114 3.8 17.9 

0.089 0.126 5.2 4.6 

0.092 0.103 5.s 11.7 
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Fosforsyremæl1gde ikke er større, end der svarer til et normalt 
Forbrug af jævnt gode Afgrøder, synes Udvaskningstabet kun 
at have været af underordnet Betydning. 

Med Hensyn til Kaliindholdet kan der ikke paavises 
nogen tilsvarende tydelig Sammenhæng mellem dette og Til
førselen af kaliholdige Gødningsmidler. Dette Forhold beror 
vel nok for en væsentlig Del paa, at Kalitilførselen i Forhold 
til Planternes Forbrug har været væsentlig mindre end Fosfor
syretilførselen, idet den udgør ca. 110 kg Kali pr. ha og saa
ledes ikke meget overstiger det gennemsnitlige Aarsforbrug af 
jævnt gode Afgrøder inden for det benyttede Sædskifte. 

En nærmere Granskning af de fundne Værdier for Kali
indholdet gør det imidlertid sandsynligt, at der i den paagæl
dende Jord har været gode Betingelser for en betydelig 
Udvaskning af de tilførte Kalisalte. I den ugødede og den 
ensidigt med Kaligødning forsynede Jord, hvor baade Afgrø
derne som Helhed og deres Forskel har været forholdsvis 
smaa, er Forskellen i Kaliindholdet kun ubetydelig. Selvom 
det maa antages, at Afgrøderne paa de kaligødede Parceller 
har indeholdt noget mere Kali end Afgrøderne paa de ikke 
kaligødede, lader dette Forhold sig dog næppe forklare paa 
anden Maade, end at den ikke forbrugte Del af Kaligødningen 
i de kaligødede Parceller i Hovedsagen er udvasket. I den 
ensidigt med Chilesalpeter gødede Jord, hvor der ligesom i 
den ugødede Jord maa antages at være foregaaet en betydelig 
Kaliudpining, er Indholdet af Kali ligeledes af omtrent samme 
Størrelse som i den ensidigt kaligødede Jord. Det forholdsvis 
store Kaliindhold i den med Superfosfat + Chilesalpeter gødede 
Jord, der paa Forhaand maatte antages at være særlig stærkt 
udpint for Kali, maa antages at bero paa en tilfældig Uens
artethed af Jorden. Lavest er Kaliindholdet i den ensidigt 
med Superfosfat gødede Jord. 

Bestemmelse af Fosforsyre og Kali i Kulsyreeks
tra k ter n e. Forskellen mellem Kulsyreekstrakternes Fosfor
syreindhold træder ved denne Undersøgelse overordentlig skarpt 
frem, idet dette Indhol(), absolut set, er usædvanlig højt for de 
fosforsyregødede Jorders Vedkommende - 5 å 9 Gange saa 
højt som ved de ikke fosforsyregødede Jorder, hvor det nær
mest maa betegnes som normalt. 

Ogsaa for KaIigødningens Vedkommende er der ved denne 
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Undersøgelse - modsat, hvad Tilfældet var v~d Saltsyreeks
trakterne - særdeles tydelige Udtryk for Kalitilførselens Ind
flydelse paa Ekstrakternes Kaliindhold. I Jorden fra de ikke 
kaligødede Parceller er Indholdet i alle Tilfælde lavt, ca. 4 mg 
pr. Liter, medens det i Jorden fra de kaligødede Parceller 
varierer mellem 12 og 18 mg. 

Dette er, ogsaa absolut set, betydelige Mængder, og den 
paagældende J ord synes saaledes, i god Overensstemmelse med 
det foran anførte, kun i Besiddelse af en forholdsvis ringe 
Absorptionsevne overfor Kali; Chilesalpeter alene og som Til
skud til Superfosfat synes i nogen Grad at have paavirket 
Kaliets Opløselighed i denne Jord. 

Undersøgelsen af Jordprøverne fra Jyderup afgiver et 
særdeles interessant Vidnesbyrd om, i hvor høj Grad man 
er i Stand til efter faa Aars stærk Kunstgødningsanven
delse at foranledige dybtgaaende Ændringer i Jordens kemiske 
Tilstand. 

Af biologiske Undersøgelser er der i Tilkytning til 
dette Forsøg kun foretaget Undersøgelser over Azotobacters 
Forekomst og den mannitsønderdelende Evne. 

Den førstnævnte Undersøgelse, der dog ikke har omfattet 
Prøverne, mærkede a og b, viser, at Azotobacter forekommer i 
meget stor Mængde i alle Jordprøverne, idet der saavel i den 
kalkfrie som i den kalkholdige Mannit-Næringsvædske er frem
kommen en kraftig Azotobaclerudviking allerede efter 3 Dages 
Forløb. 

Undersøgelse over J ordens mannitsønderdelende 
Evne. Resultatet af denne Undersøgelse fremgaar af Tabel 51. 
Inden for de »upodede« Kulturer er Sønderdelingen foregaaet 
langsomst i »U gødet« og » Chilesalpeter«, hvor den er afsluttet 
efter 15 Dage. I alle de med Superfosfat gødede Jorder er 
Omsætningen tilendebragt allerede ved Udløbet af den første 
5 Dages Periode. Ensidig Kaligødning indtager en Mellem
stilling, idet Omsætningen her er tilendebragt efter 10 Dages 
Forløb. De »podede« Kulturer giver tilsvarende Resultater, 
men Omsætningen er dog her i alle Tilfælde afsluttet efter 
10 Dages Forløb. 

I alle de Skaale, der indeholdt Jord fra de superfosfat
gødede Parceller, fremkom der, saavel for de »upodede« som 
for de »podede« Kulturers Vedkommende, efter 3-5 Dages 
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Forløb kraftige Azotobacterbelægninger mellem Jordkrummerne, 
hvorimod der i Skaalene, indeholdende Jord fra de tre Parcel
grupper, der ikke er tilført Superfosfat, ikke kunde iagttages 
nogen Azotobacterud vikling. 

Tabel 51. Mannitomsætningsforsøg med Jordprøver 
fra Jyderup. 

(Anvendt den gamle Metode for Mannitbestemmelser.) 

Forbl'ugt cms '/50 n Kaliumperman' 
ganatopløsn. pr. 0.5 g lufttør Jord 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) >Upodet« II .Podet« 

5 I 10 I 15 5 I 10 
Dage Dage Dage II Dage Dage 

I 

I 
I 

6. Ugødet .......................... 38.9 14.9 1.8 32.3 1.7 
43. Chilesalpeter ..................... 35.8 14.4 0.8 34.6 2.2 

a. Kaligødning ...................... 19.6 2.2 
I 

- 9.0 1.8 
21. Superfosfat ...................... 1.5 - -

I 

1.2 -
b. Kaligødning + Superfosfat ......... 5.3 -

I 

- 2.8 -

45. Chilesalpeter + Superfosfat ........ 1.8 ~- -

I 

2.5 -
P. Chilesalp. + Superfosf. + Kaligødn .. 

I 
4.8 -

I 

- 3.1 --

4. Kunstgødningsforsøgene paa Landbohøjskolens 
U ndervisningsm ark. 

Der er i Forbindelse med dette Forsøg kun udført kemiske 
Undersøgelser. Resultaterne er meddelte i Tabel 52. 

Kvælstofbestemmelsen. Jordprøverne fra de to Parcel
grupper, der enten ikke er tilførte Salpetergødning eller kun 
halv Mængde af denne, adskiller sig ved deres lavere Kvælstof
indhold tydeligt fra Jordprøverne fra de andre Parcelgrupper. 
Det største Kvælstofindhold findes i den fuldt kunstgødede 
Jord: Q.192 pCt. Det gennemsnitlige Indhold af alle 'salpeter
gødede Jorder udgør 0.189 pCt. Jordens Rumvægt svarer til 
en Vægt af ca. 2.4 Millioner kg pr. ha, og eftersom man lægger 
det første eller det sidste Procenttal til Grund, viser en Bereg
ning, at der i Jorden fra de salpetergødede Jorder forefindes 
ca. 240-310 kg mere Kvælstof end i Jorden fra de ikke 
salpetergødede Jorder, hvilke Mængder svarer til 17 -22 pCt. 
af den i Kunstgødningen i de 27 Aar tilførte Kvælstofmængde. 
Med den gode Overensstemmelse, der er mellem Resultaterne, 
synes der da ikke at være nogen Tvivl om, at Salpeteranven-



Tabel 52. Kemisk Undersøgelse af Jordprøver fra Landbohøjskolens Undervisningsmark. 

II 

•• 10/:)"0 

O-Citron- S ~o::l 
10/:) QJ ::I o <'.I '" ° Opløselig Opløselig syre- ~;2'" ;;.. S 
Z Kalktrangs- opløselig 

1:0....., .. _ 

i 20 pCt. i 1 pCt. Citron- i3l1l-;::"" .:.: 
i pCt. af Ol undel'søgelse ':':61::::: :=: ..... Saltsyre syreopløsning saltsyre- .,. Q,) ..... 

° ...:'g~'1:I .~ ..... 
opløselig i c."'o'" Ol 

Jordprøvens Mærke O;;"':':~ '" ~,.., 

I 
I I 

~ 

(Gød ningstilførsel) 
..; 

S II 
.:.: 

'" '" ~ 
'a 

U '" O ,:, O O ° c. '': a 
~z 

..... o: ... e;: N 
QJ ;.., 

~ .El g ..; E ;.. '" U QJ ::I I: 

E~ ° .2l c QJ O- o ::I QJ O- QJ O- ° p. 
~f cl:: ... ... QJ ... ~ .... S .... " ° ;.., Ol ........ ;.., N N .... 

° .; '1:1 ..... C ;.., o.:.: ",.-

~ ~ 
. . .:.: <Il ~ '" :=:. S ... ., .... ° '2 en •• QJ .Q'" U .. ... .. ... ::å. '" 0 .... ~~ 0,5 .s. .,. !:: oS '" ~~ '" æ 8 .Q <Il "'"O ..... QJ 

;..=~ O o ... . 
... - ., '" '" 010/:) "' ..... ......... 

;!l'" 
<Il"; "'10/:) ....b.C o .... ;. C ° C 

QJ :Il 
'" QJ 

OU '"u ~~ "'u o: Ol 

~El ~ El -u ::.:: :t: ~:=: &:l s :r: p. -< ;. ~p. :=:c. c.~ :=:c. ::.:: :=:c. 

Fuld Kunstgødning ............. 0.192 4.03 12.2 meg. svag 6.84 1 4 0.163 1 0.252 12.68 0.062 0.038 38.0 15.1 4.0 3.911 0.452 
do. Kvælstofgødning ......... 0.179 3.9~ 12.8 » 6.83 » 0.156 0.252 

1
2.66 0.064 0.031 41.0 12.3 3.2 5.2 0.447 

do. '/2 do. . ........ 0.183 - - » 6.83 » 0.167 0.209 2.66 0.068 - 40.7 - 3.2 4.1 0.426 
do. Fosforsyregødning ...... . 0.189 3.71 11.4 » 6.88 » 0.139 0.230 2.66 0.044 0.032 31.7 13.9 0.98 4.0 0.416 
do. '/2 do. ....... 0.189 - - » 6.79 » 0.151 0.220 2.68 0.056 - 37.1 - 2.8 4.1 0.430 
do. Kaligødning ............. 0.190 3.84 11.7 » 6.86 » 0.154 0.210 2.70 0.060 O.OlM 39.0 16.2 3.5 3.5 0.436 
do. '/2 do. ............. 0.186 - - » 6.80 » 0.163 0.235 2.68 0.059 - r6

.
2 - 3.4 3.9 0.430 

do. Kalk ................... 0.185 3.82 11.9 » 5.72 O 0.169 0.275 2.59 0.055 - 32.5 - 3.0 4.3 0.373 

I 
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delsen paa denne J ord virkelig i ret væsentlig Grad har bidraget 
til Vedligeholdelse af J ordens Kvælstofbeholdning. 

Jorden fra den ikke kalkede, men ellers fuldgødede Parcel 
har et lavere Kvælstofindhold end nogen af de andre med 
Salpetergødning forsynede Jorder, og den stærkere mikrobio
logiske Omsætning, der maa antages at være foregaaet som 
Følge af Kalkanvendelsen, har da i hvert Fald ikke - hvad 
der godt kunde have været Grund til at vente - givet sig 
Udtryk i et forøget Kvælstoftab. 

Hum usbestemmelsen. Sikre Forskelligheder med Hen
syn til Gødningsbehandlingens Indflydelse paa Humusindholdet 
kan ikke paavises. I den ikke kvælstofgødede Jord er Humusen 
dogkvælstoffattigere end i de kvælstofgødede Jorder. Resul
taterne indeholder heller ingen Antydninger af, at Kalktilførsel 
- trods Jordens sure Reaktion - har formindsket Humus
indholdet. 

Kalktrangsbestemmelsen. Jorden fra den ukalkede 
Parcel reagerer svagt surt (PH 5.7), medens alle Jordprøverne 
i de kalkede Parceller med meget smaa Variationer er omtrent 
neutralt reagerende (PH ca. 6.s). Disse sidstnævnte Prøver 
giver ved Azotobacterprøven alle kraftig Azotobacterudvikling. 
Den forskellige Gødningsbehandling har altsaa ikke givet sig 
Udtryk i Jordreaktionen. I Forhold til det lave Reaktionstal 
i den ukalkede Parcel er Indholdet af »klorammoniumopløselig 
Kalk«. særdeles højt (0.37 pCt.), et Forhold, der utvivlsomt 
hænger sammen med Landbohøjskolejordens store Indhold af 
Humusstoffer. Ved en Undersøgelse af Stødpudevirkningen 
i de to Jordprøver, repræsenterende »Fuld Kunstgødning« og 
»Fuld Kunstgødning -7- Kalk«, fandtes det, at de Kalkmængder, 
der medgaar til at bringe Jordens PH op til 7.5, udgør ved 
Anvendelsen af Faktoren 2.9 (52, Tovborg Jensen) henholdsvis 
2400 og 10500 kg pr. ha. 

Bestem melse af Fosforsyre og Kali i saltsyre opløse
lige Forbindelser. Fosforsyreindholdet er særdeles højt i 
denne Jord, ca. 0.15 pCt. Den slet ikke og kun halvt fosfor
syregødede Jord adskiller sig tydeligt fra de andre Jorder ved 
et kendeligt lavere Fosforsyreindhold. Inden for de fuldt 
fosforsyregødede Jorder har den ikke kvælstofgødede og ikke 
kaligødede Jord et kendeligt lavere Fosforsyreindhold end de 
øvrige. Om dette skyldes, at Mangelen paa disse Gødninger 

25 
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har medført et større Forbrug af Fosforsyre eller er betinget 
af tilfældige Uensartetheder, kan foreløbig ikke afgøres, men 
dette Spørgsmaal vil formentlig yderligere kunne belyses ved 
tilsvarende Undersøgelser af de andre Marker inden for For
søgsstykket. I den fuldt kunstgødede J ord udgør Fosforsyre
indholdet 0.163 pCt. og som Gennemsnit af alle de andre Jorder, 
der foruden Kalk har faaet fuld Fosforsyregødning, er Indholdet 
0.161 pCt. Efter som den ene eller den anden af disse Værdier 
lægges til Grund for Sammenligningen med den ikke fosfor
syregødede Jord, viser en foretagen Beregning, at denne sidste· 
indeholder henholdsvis ca. 580 og ca. 530 kg P 2 O 5 mindre 
end de fuldt fosforsyregødede Jorder. Den Fosforsyreophob
ning, der her er foregaaet, er da særdeles betydelig og svarer 
til ca. 2/S af den i Forsøgsperioden med Superfosfat tilførte 
Fosforsyremængde (i vandopløselig Form) eller til et aar
ligt Forbrug af 11-13 kg af den med Gødningen tilførte 
Fosforsyre. Ved disse Beregninger er der ikke taget Hensyn 
til, at Superfosfatet ogsaa indeholder en Del Fosforsyre i ikke 
vandopløselige Forbindelser. Regnes dette Indhold at udgøre 
ca. lI/l! pCt., kommer det aarlige Fosforsyreforbrug op paa 
16-18 kg P 2 0 S ' Det største Fosforsyreindhold træffes i den 
ukalkede Parcel. 

Kaliindholdet er ligeledes ret betydeligt, men synes her, 
som jo næsten altid, at variere ret uafhængigt af Gødnings
tilførselen. I »Fuld Kunstgødning -;- Ih Kvælstofgødning« er 
Kaliindholdet ikke større end i »Fuld Kunstgødning -;- Kali
gødning«, og i den halvt kali gødede J ord er Kaliindholdet 
større end i den fuldt kaligødede J ord og lige saa stort eller 
større end i tre af de fuldt kaligødede Jorder. Ligesom for 
Fosforsyren træffer vi ogsaa for Kaliets Vedkommende det 
højeste Indhold i den ukalkede Jord, et Forhold, der bør 
søges yderligere belyst ved fortsatte Undersøgelser af de enkelte 
Skifter. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i citronsyreopløse
lige Forbindelser og i Kulsyreekstrakterne. Indholdet 
af »citronsyreopløselig Fosforsyre« er i alle Tilfælde 
særdeles betydeligt. Bortset fra den ukalkede Jord, har de to 
fra henholdsvis ikke fosforsyregødet og halv fosforsyregødet 
J ord hidrørende Prøver det laveste Indhold, nemlig henholds
vis 0.044 og 0.056 pCt. Den fuldt kunstgødede Jord indeholder 
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0.062 pCt., og det gennemsnitlige Indhold for alle de med fuld 
Fosforsyregødning forsynede Jorder udgør 0.063 pCt., altsaa 
meget nær den samme Værdi. Forskellen mellem fuldt fosfor
syregødet og ikke fosforsyregødet Jord udgør 0.018 pCt., hvilket 
svarer til ca. 80 pCt. af den som Følge af Superfosfatanven
delsen ophobede Fosforsyre, af hvilken Hovedparten saaledes 
forefindes i let opløselig Tilstand. Indholdet af »citronsyre
opløselig Fosforsyre« i den halvt fosforsyregødede Jord ligger 
meget nær midt imellem Indholdet i de ikke fosforsyregødede 
og de fuldt fosforsyregødede Jorder. 

Hel eller delvis Udelukkelse af Kaligødningen synes i 
nogen Grad at have formindsket Citronsyreopløseligheden af 
Fosforsyreforbindelserne, men særlig bemærkelses værdigt er 
det, at den ukalkede, men i øvrigt fuldt gødede Jord, til Trods 
for sit forholdsvis store Indhold af Fosforsyre i saltsyreopløse
lige Forbindelser, har det laveste Indhold af »citronsyreopløse
lige Forbindelser«, og Kalken synes saaledes at have udøvet en 
gunstig Indflydelse paa Jordfosforsyrens Opløselighedstilstand. 
Den saakaldte relative Opløselighed af Fosforsyren er i alle 
Tilfælde ret betydelig - varierende mellem 32 og 40 pCt. -
og ligger over den af Lemmermann for Fosforsyretrang angivne 
Grænse. Den laveste relative Opløselig hed træffes i den ikke 
fosforsyregødede og den ukalkede Jord, hvor den er ca. 32 pCt. 

Indholdet af Kali i citronsyreopløselige Forbindelser 
er kun lidet varierende, og nogen Sammenhæng mellem dette 
Indhold og Gødningsbehandlingen kan ikke paavises. 

I Kulsyreekstrakterne er der med Hensyn til Fosforsyre
indhold en meget fremtrædende Forskel mellem den ikke 
fosforsyregødede og de fosforsyregødede Jorder, idet de sidste 
indeholder en særdeles betydelig Fosforsyremængde - 3 il 4 
Gange saa meget som den ikke fosforsyregødede Jord. Den 
halvt fosforsyregødede Jord indtager i denne Henseende et 
Mellemstandpunkt. Kulsyreekstrakten af den ukalkede, men 
ellers fuldt kunstgødede Jord indeholder, i god Overensstem
melse med Resultaterne af Undersøgelsen vedrørende Citron
syreopløseligheden, mindre Fosforsyre end den tilsvarende 
kalkede Jord, men absolut set er Indholdet dog særdeles 
betydeligt. 

Kulsyreekstrakternes Kaliindhold er i alle Tilfælde ringe 
(ca. -1 mg K

2
0 pr. Liter), og Variationerne er kun ubetydelige. 
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Indholdet er ved de ikke kaligødede Jorder lidt lavere end 
ved de øvrige Jorder, men nogen væsentlig Ophobning af let 
opløselige Kaliforbindelser synes ikke i noget Tilfælde at være 
foregaaet. 

5. Rotations-Gødningsforsøget Kaastrup ved 
Kalundborg. 

Resultaterne af den kemiske Undersøgelse fremgaar af 
Tabel 53. 

Tabel53. Kemiske Undersøgelser af Jordprøver 
fra Gødningsforsøget i Kaastrup ved Kalundborg. 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) 

Mark 6: 
4. Chilesalpeter ........... . 
2. Chilesalp. + Superfosfat .. 

19. Chilesalp. + Kaligødning . 
22. Chiles. + Superf. + Kalig. 

Mark 8: 

Kalktrangs

undersøgelse 
1>0 .... 
=U~ 
~~~ 
,.9o~ 
o,C"'l ""; 
O.~</J. 

1---,--------1--------

Lakmus

reaktion 

ret stæl'k sv. alkal. 0.076 
svag • 0.090 

» neutr.·-sv. alkal. 0.074 
» sv. alk al. 0.084 

2.01, 6.2 
1.98 7.2 

1.50 7.2 

2.18 6.8 

18. Chilesalpeter............ ret stærk alkalisk 0.082 1.14 '4.8 
23. Chilesalp. + Superfosfat. . » 0.084 - 3.9 

9. Chilesalp. + Kaligødning . » 0.083 1.02 2.3 

20. Chiles. + Superf. + Kalig. » 0.078 1.18 3.4 

Kalktrangsundersøgelsen. Jorden er ret kalkrig, og 
særlig gælder dette Prøverne fra Mark 8. 

Bestemmelse af Fosforsyre i saltsyreopløselige 
Forbindelser. Indholdet af Fosforsyre er omtrent ens i 
begge Marker. I Mark 6 synes der ret tydelige Udtryk for en 
Fosforsyreophobning som Følge af Superfosfatanvendelsen, 
hvorimod der ikke i Mark 8 kan paavises nogen tydelig Ind
flydelse af Gødningsanvendelsen paa Jordens Fosforsyreindhold. 
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Indholdet af Fosforsyre og Kali i Kulsyreekstrak
te rn e. Indholdet af begge disse Stoffer er væsentligt større i 
de fra Mark 6 end i de fra Mark 8 hidrørende Jordprøver, 
hvad der stemmer godt overens med det Side 307 oplyste 
om disse to Markers Forhold over for Tilførsel af de paagæl
dende Gødningsstoffer. Derimod kan der ikke i nogen af 
Markerne paavises nogen fremtrædende Indflydelse af Gød
ningsbehandlingen paa Ekstrakternes Sammensætning. Chile
salpeter + Kaligødning udviser dog i begge Marker et noget 
lavere Indhold af Fosforsyre end de øvrige Jorder. I Mark 8 
er Indholdet af Kali i Ekstrakten mærkelig nok lavere for de 
kaligødede end for de ikke kaligødede Jorders Vedkommende, 
men Kaliindholdet er overhovedet meget ringe for alle Jord
prøvers Vedkommende. 

Af biologiske Undersøgelser er der for disse Jorders Ved
kommende kun udført et Mannitomsætningsforsøg, hvis 
Resultater fremgaar af Tabel 54. 

Tabel 54. Mannitomsætningsforsøg med Jordprøver 
fra Gødningsforsøget i Kaastrup ved Kalundborg. 

(Anvendt den gamle Metode ved Mannitbestemmelser.) 
~- --- - ---------. 

-~ -

Forbrugt cm8 1/.0 n Kaliumpermanganat-
opløsniug pr. 0.5 g lufttør Jord 

Jordprøvens Mærke 
I (Gød n i ngstilførsel) 

» Upodet« ,Podet« 
-~~~---~ --I 

5 10 15 20 5 I IO 
Dage I Dage I Dage I Dage Dage Dage 

Mark 6: 
II I I II 

4. Chilesalpeter ............... 

I 

34.0 3.4 - - 32.1 4.~ 

2. Chilesalp. + Superfosfat ..... 35.1 3.6 - - 35.4 5.4 
19. Chilesalp. + Kaligødning .... 36.1 34.9 14.4 2.8 36.1 27.5 
22. Chiles. + Superf. + Kaligødn. 313 4.4 - - 30.0 4.1 

Mark 8: 
18. Chilesal peter ............... 36.0 2.2 - - 6.0 -
23. Chilesalp. + Superfosfat ..... 37.8 20.6 7.3 - 23.7 2.6 

9. Chilesalp. + Kaligødning .... 33.5 6.6 - - 2.9 -
20. Chiles. + Superf. + Kaligødn. 32.9 20.3 6.7 - 10.2 1.5 

I 

I Prøverne fra Mark 6 har »Podning« ikke udøvet nogen 
fremtrædende Indflydelse, hvilket derimod har været Tilfældet 
ved Prøverne fra Mark 8, hvor Omsætningen, der i øvrigt i 
alle Tilfælde er forløbet relativt hurtigt i de »podede« Kulturer, 
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er omtrent afsluttet efter 5 Dages Forløb. Gødningsbehand
lingens Indflydelse paa Mannitomsætningens Hastighed er 
forskellig ved de to Marker. Medens i Mark 6 »Chilesalpeter + 
Kaligødning« saavel i de »upodede« som i de »podede« Kul
turer udviser det for fosforsyreudpinte Jorder sædvanlige For
hold, at Mannitomsætningen forløber relativt langsomt, har 
Fosforsyregødningen i Mark 6 nærmest haft den modsatte 
Virkning, et Forhold, der saavidt det erindres, aldrig tidligere 
er traadt frem, og som maa skyldes Forhold af speciel Art. 
Under den sædvanlige Forudsætning, at Mannitsønderdelingens 
Hastighed i ikke kalktrængende Jord i Hovedsagen er betinget 
af let opløselige og for Planterne tilgængelige Fosforsyrefor
bindelser, maatte man i Henhold til de Side 307 givne Med
delelser om Fosforsyretrangen i de to Marker have ventet en 
hurtigere Mannitsønderdeling i Mark 6 end i Mark 8. Det 
omvendte er imidlertid Tilfældet, og da Jorden i Mark 8 i 
Henhold til Resultaterne af Undersøgelsen af Kulsyreekstrak
terne virkelig synes at indeholde en væsentlig mindre Mængde 
let opløselige Fosforsyreforbindelser end J orden i Mark 6, 
ligger det nær at antage, al Mannitsønderdelingen i Jord
prøverne fra denne sidste maa være paavirket af visse Hæmninger. 

6-7. Gødningsforsøgene paa Broholm og Tange
gaard. 

Jorderne fra de to Forsøg adskiller sig, som det fremgaar 
af Tabel 55, ret stærkt fra hinanden, idet Jordprøverne fra 
Broholmforsøget har et væsentligt større Indhold af Kvælstof, 
Fosforsyre og Kali end Jordprøverne fra Tangegaardforsøget, 
ligesom ogsaa Opløseligheden af Fosforsyre- og Kaliforbindel
serne er betydelig større for de første end for de sidstes Ved
kommende. Hele dette Forhold er i god Overensstemmelse 
med, hvad der Side 308.er oplyst om disse Jorders Gødnings
behov, idet der navnlig er Tale om en betydelig Forskel med 
Hensyn til Forholdet over for Kaligødning. 

Kvælstofbestemmelsen. Kvælstofindholdet i Jordprø
verne fra Broholmforsøget er særdeles betydeligt og ikke meget 
varierende. Det særlig høje Indhold i den ensidigt superfosfat
gødede Jord skyldes næppe Gødningsbehandlingen, men maa 
antages at bero paa en tilfældig Uensartethed. I Jordprøverne 
fra Tangegaardforsøget, hvor i øvrigt Overensstemmelsen 
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mellem Fællesbestemmelserne har været mindre god, end det 
sædvanlig er Tilfældet, lader en tydelig Indflydelse af Gødnings
behandlingen paa Kvælstofindholdet sig heller ikke paavise. 

Tabel 55. Kemiske Undersøg'elser af Jordprøver 
fra Gødningsforsøgene paa Broholm (Gudmeløkken) og 

Tangegaard, Fyn. 

Jordprøvens Mærke 

(Gød ningstilførsel) 

Kalktrangs

undersøgelse 

Opløselig 

i 20 pCt. 

Saltsyre 

--e-r----.J---I-~ -,-~ -~ -",---
>, '" O C 

r/') :s ;q I:'l 

al .,. 2::. 2::-
E .S!lc" O" ., ....:: 
tIC ~ ~ c:.> o ~ =::.- q~-
~ 0..9 ~._.-. C<I ~ '" .. 

'S .- o ~ ~ ~ :::s:: ~ ~ e ;.; 
rJJ ::;;..!:d.8t:tS. ~c.. ... ~ 
E ~:i~:~u -;u ~b.CC;'o.O 

CQ c::~<> t:..~::':~ t:..E::.:E 

~r:h:lm: GU-:;--=-:-:kken-.ll==--~ ~~- -----~II~'~I 
a. Ugødet.................. 0.158 " 3.14 9.4 
b. Superfosfat .............. 0.16711 7.30 9.3 
c. Superfosfat + Chilesalpeter 0.163 6.56 10.6 
d. Superf. + Chiles. + Kalig.. . 0.157 5.64 10.2 

Tangegaard: Mark II. 
a. Ugødet ................. . 0.127 11.9 0.080 0.123 1.60 1.9 

b. Superfosfat .............. . 0.125 6.6 0.081 0.122 2.56 3.5 

c. Superfosfat + Chilesalpeter 0.119 6.8 0.083 0.106 2.24 2.2 

d. Superf. + Chiles. + Kalig ... 0.120 ingen 6.8 0.081 0.116 2.60 3.4 

I 

Kalktrangsundersøgelsen. Jordprøvernes Reaktion er 
i alle Tilfælde tilnærmelsesvis neutral, og da de desuden alle 
har foranlediget en kraftig Azotobacterudvikling, kan Forsøgs
jorden ikke antages at have været kalktrængende. Nogen sikker 
Indflydelse af Gødningsbehandlingen paa Reaktionstilstanden 
kan ikke paav~ses. 

Indholdet af Fosforsyre og Kali i saltsyreopløse· 
lige Forbindelser. I Broholmforsøget har » Ugødet« et 
kendeligt lavere Fosforsyreindbold end de øvrige Jorder, der 
alle er tilførte Superfosfat. I Tangegaardforsøget er der ingen 
paaviselig Forskel i de enkelte Jordprøvers Fosforsyreindhold. 
Kaliindholdet er i Broholmforsøget kun lidet varierende, i 
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Tangegaardforsøget har den med Superfosfat + Chilesalpeter 
gødede Jord det laveste Kaliindhold. 

Indho Idet af Fosforsyre og Kali i Kulsyreekstrak
terne. Som det vil bemærkes, indeholder Kulsyreekstrakterne 
af Broholm-Jorderne en særdeles stor Mængde af Fosforsyre 
og Kali og betydeligt mere end i Tangegaard-Jorderne. For 
Fosforsyrens Vedkommende er der i øvrigt ved begge Forsøg 
Tale om en særdeles betydelig Forskel mellem den ugødede 
Jord og de fosforsyregødede Jorder. Kaliindholdet i Ekstrak
terne af Tangegaard-Jorderne er i alle Tilfælde lavt, og de 
fundne - absolut set smaa - Variationer synes uafhængige af 
Gødningstilførselen . 

Undersøgelse over Jordens mannitsønderdelende 
Evne. Af Resultaterne af denne Undersøgelse, der kun omfatter 
»Ugødet« og l>Superfosfat«, fremgaar, at Omsætningens Forløb 
ikke eller kun i ringe Grad har været paavirket af Super
fosfattilførselen, og de mannitsønderdelende Mikroorganismer 
har altsaa ogsaa i de ugødede Jorder forefundet tilstrækkelig af 
for dem tilgængelige Fosforsyreforbindelser. Omsætningen er i 
øvrigt i alle Tilfælde forløbet særdeles hurtigt, idet den i de 
l>upodede« Kulturer allerede er afsluttet efter 10 og i de l>podede« 
Kulturer efter 5 Dages Forløb. 

a. 
b. 

a. 
b. 

Tabel 56. Mannitomsætningsforsøg med Jordprøver 
fra Forsøgene paa Broholm og Tangegaard. 

Forbrugt cms '/60 il Kaliumpermanganat-
opløsning pr. '/s g Jord 

Jordprøvens Mærke 

(Gødningstilførsel) »Upodet< >Podet. 

5 Dage I 10 Dage 5 Dage I 10 Dage 

Broholm: 
Ugødet ..................... 56.4 5.0 10.2 4.9 
Superfosfat ................. 40.6 6.3 9.8 7.5 

Tangegaard: 
Ugødet. .................... 59.3 2.3 3.9 -

Snperfosfat ................. 52.7 1.0 6.9 1.8 
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8. Vekselbrugsforsøget paa Forsøgsstationen ved 
Studsgaard. 

Undersøgelserne i Forbindelse med dette Forsøg er kun 
af kemisk Art. 

Kvælstofbestemmelsen. I den ene af Forsøgets Serier 
(Skifte 1-4) er Kvælstofindholdet lidt højere i de Parceller, 
der er gødede med 800 hkg Staldgødning pr. ha, end i de, der 
kun er gødede med 400 hkg. Ved Sammenligning mellem de 
to Parcelgrupper: (1, 5 og 9) og (4, 8 og 12), der, bortset fra den 
forskellige Staldgødningstilførsel, er behandlede ens, fremkom
mer en Forskel paa 0.003 pCt. Kvælstof, der under Forudsætning 
af, at Jordvægten inden for 1 ha i 20 cm Dybde er 2.1 Mil
lioner kg, svarer til 63 kg Kvælstof. Det gennemsnitlige Kvæl
stofindhold i Staldgødningen har i Forsøgsperioden været 
0.45 pCt., og 63 kg Kvælstof svarer saaledes til 14000 kg Stald
gødning eller ca. 1/5 af Forskellen mellem de Kvælstofmængder, 
der i hele Forsøgsperioden er tilført i de to Staldgødnings
mængder. I den anden Serie (Skifterne 5-8) er Forskellen 
i nævnte Henseende mellem de to nævnte Parcelgrupper endnu 
større, 0.008 pCt. I begge Tilfælde synes der da altsaa at være 
Tale om en betydelig Ophobning af Staldgødningskvælstof i 
Jorden. I øvrigt maa det bemærkes, at Resultaterne i den 
sidste Serie er mindre regelmæssige end i den første, idet der 
i Jorden fra Parcelgruppen (3, 7 og 11), der er gødet med den 
store Mængde Superfosfat og Kainit, findes lige saa meget 
Kvælstof, som hvor der er gødet med den store Staldgødnings
mængde. Om dette Forhold beror paa Uensartethed i Jorden, 
lader sig ikke udrede, men det maa naturligvis stadig erindres, 
at Resultater af Undersøgelser som denne, hvor der ikke er 
flere Gentagelser, ikke kan fremtræde med nogen stor Sik
kerhed. 

Humusbestemmelserne viser et ret betydeligt Humus
indhold i denne Jord, ligesom de foreliggende Resultater tyder 
hen paa, at Anvendelsen af den store Staldgødningsmængde i 
ikke uvæsentlig Grad har forøget dette Indhold. Det er af 
Interesse at bemærke, at Hurnusen i denne Sandjord er for
holdsvis meget kvælstoffattig, idet Forholdet mellem Kvæl
stof og Kulstof er som 1: 18. 

Kalktrangsundersøgelsen er foretaget i 4 Jordprøver 
fra hver Parcelgruppe. Reaktionen er, med forholdsvis srnaa 



Tabel 57. Kemiske Undersøgelser af Jordprøver fra Vekselbrugsforsøget 
paa Forsøgsstationen ved Studsgaard. 

Jordpr0vens Mærke. 

Gødningstilførsel i hkg pl'. ha i hele 
Omdl'iften (8 Aar) 

:::: o ..... 

"E II 
ci:z 

Opl. i 20 pCt. Opl. i kUlsyre'l1 
Saltsyre mættet Vand 

efter 1 Times (Mætnings-
Kogning koncentrat.), I 

under Til- 400 g Jord I 
__ b_a~g~e_sv_' __ II __ t_il_2_I~V_a_n_d_1 

lo 

Kalktl'angsundersøgelser 

i de enkelte Prøver 

'" ~ 

~ I'I 40~a~~~J~.e-+n: ~ili~es~rp~+ 4 Tho- 0.112 1 ___ 

1

1

1 ___ 
1

,1
1 
__ 0_'058_l_0_'0_65_1111 __ O'29 __ I, _7~_O.l~I,_~c·~;~I_m_e_r~_,~>,_::_,a_g_-,II_:6'~O' II 

~ masfosfat + 8 Kainit. . . . . . . . . . . . . _ .. _ ,_. 

~ ,_4_0-=~:::.aSc.::rta",cc.::~dc::lg:::.;I',-e+-,-r_n3:::.;e:::.;i.::.h-='i-=~-=S-=~c.::~.::. . .::.1+.:..:.:..4~T.::.h.::.O'::'---1I __ 0_'_1J_2 ~ 16.0 I 0.053 I 0.067 ,i" 0.58 I' 7.0 0.139
1 ~c'; I : I i

6
:.:. I 

~ ,_ masfosfat + 24 Kaiuit. . . . . . . . . . . _ • " 

~ Parcellel'ue 3, i og 11: I I - C, I I 661 
~ 400 Staldg. + 3 Chilesalp. + 6 Tho- 0.111 0.054 0.074 0.19 9.4 _0_ .139 g-c.' :: 6

66
.:, 

rJl 1_-'m::::::.a:=s"'fO:.::Sc::fa:::.t:::.+-'-..:3..:2...:K:::.a:::.i:::.n:::.i.::..t.:.. . .::.. . .::.. .. :..,.:..,. ·:..,·:...:·:...:·.::.·.::.·_1 __ 1_ ---II----c---- " 

Parcellerne 4, 8 og 12: I 0,'6'1 7.0 0.15' gc:, I : I :6: .• : I ~ 
I 

800 Staldg. + 3 Chilesalp. + 4 Tho- 0.115 3.70 18.7 0.056 0.067. • " • 
masfosfat + 8 Kainit. . . . . . . . . . . . I I I C, " 6.8 2 

I_S_o_~_a_~_~_:_~_~o_er_r._I~_~_._~_,._._5._._0._~_ .. _9._;._._._._._._._._"~'1~ 1~1 o·~_I_o~' O.~ I 5, "~~II ~ I m:F'-,-I--,,-r,,-~--,-I--=i __ 
Pal'cellerne 2, 6 og 10: 0.099 0.051 I 0.071 0.361 4.9 0.124 g: I : I E I ! Som o\·enfor .................... . 

1 _______________ ._.___ ___ ___ __ i C" ) 6.B 4 

0.054 1 0.064 I 0.58 1 10.8 0.150 ~ I me~e; svag I i~~ I ! Parcellerne 3, 7 og 11: 
Som ovenfor ... , .. , ............. , 0.108 

Parcellerne 4, 8 og 12: 
Som ovenfor .......... , .. , , , . , .. . 

___ II ___ ~_.__ 1_~~--I~ng,~e-n--~~~-4~2 __ 

II 18.5 0.054 I 0.065 0.42 I 6.1 0. 154 1 ~ I ~ I ~~~ ; 3.45 0.108 

PaR Grund af for smoa Jordprøver }(unde Beslemlut-lsen inden for Skifterne 1-4 ikke gennemføres l Jordprøven med samme Kunstgødningsbehandling. Den i 
Mark 4 (800 Staldgødning) fundne Værdi for Humusindhold kan desuden ikke anses for helt siklrer, da Jordprøven paa det Tidspunkt, Humusbestemmelsen 
skulde foretages, Hlr omtrent oDbrullt OIt den lille RPRL der v:lr tilh:lø"p. m!lQ~Icp. tf!'! 11r11ll·"c.h,olL-"",."..,,,-,,iLI,,,,,,,~.J.:.u.""':;"" ....... __ ...:... ______________ _ 
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Variationer tilnærmelsesvis neutral, og de fleste af Jordprøverne 
har ved Azotobacterprøven kunnet foranledige Azotobacter
udvikling. Nogen Indflydelse af den forskellige Gødnings
behandling paa .Jordens ReaktionstilstaIid kan ikke paavises. 

Indholdet af »klorammoniumopløselig Kalk« er ret lavt, 
varierende mellem 0.12 og 0.15 pet.; størst er Indholdet i de 
Jorder, der har faaet den store Staldgødningsmængde. 

Bestemmelse af Fosforsyre og Kali i saltsyreopløse· 
lige Forbindelser. Variationerne i dette Indhold er gennem
gaaende smaa og synes ret uafhængige af Gødningstilførselen . 

Bestemmelse af Fosforsyre og Kali i Kulsyreeks
trakterne. Kulsyreekstrakternes Indhold af Fosforsyre er i 
alle Tilfælde meget ringe og for ringe til, at der kan være 
Tale om at sætte de fundne Variationer i Relation til Gød
ningsanvendelsen. Forholdsvis større er Kaliindholdet. I begge 
Serier og særlig i den, der omfatter Skifterne 5-8, trætTes den 
største Kalimængde i Ekstrakterne af de med den største 
Mængde Kaligødning forsynede Jord. For de øvrige Parcel
gruppers Vedkommende gør der sig ingen tydelige Forskellig
heder gældende i Kaliindholdet. 

III. Oversigt. 

A. Forholdet mellem den ved Markforsøgene fundne Virkning af 
Fosforsyre- og Kalitilførsel og Laboratorieundersøgelsernes 

Resultater. 

For de fleste af de i det foregaaende omtalte Markforsøgs 
Vedkommende foreligger der mere eller mindre fuldstændige 
Oplysninger om Virkningen af de tilførte K vælstof-, Fosforsyre
og Kaligødninger. Idet vi ser bort fra Kvælstofvirkningen, 
der i alle Tilfælde er betydelig, skal vi i det følgende nærmere 
undersøge, om der bestaar nogen Relation mellem de gennem 
Markforsøgenes Resultater fremkomne Oplysninger om Virknin
gen af Fosforsyre- eller Kalitilførsel 1

) og Laboratorieundersøgel-

') Vedrørende de mere detaillerede Oplysninger om Markforsøgenes Re
sultater, som det her vilde føre for vidt at gengive i deres Helhed, skal der 
henvises til de forskellige Beretningel', der forefindes om disse Forsøg. Med 
Undtagelse af de paa Tangegaard og Broholm (Fyn) og Kaastrup (Sjælland) 
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sens Resultater. Desværre har der i adskillige Tilfælde forelig
get for lidt Jord i de udtagne Jordprøver til Gennemførelse af 
alle Undersøgelserne, idet flere af disse oprindelige ikke var 
planlagte. 

Det maa bemærkes, at med Undtagelse af Lyngby jorden rea
gerer de undersøgte Jorder enten tilnærmelsesvis neutralt eller alka
lisk, og da Jordens Reaktionstilstand kan formodes at være af 
ikke ringe Betydning for Fosforsyre- og Kaliforbindelsernes Opløselig
hed, er det muligt, at Resultaterne vilde have stillet sig noget ander
ledes ved udpræget surt reagerende Jorder. Det er saaledes bekendt 
(se Harald R. Christensen {15. Side 823)), at Fosfater ved at udfælde 
de i sur Mineraljord ofte forekommende giftige Aluminiumforbindelser 
delvis kan erstatte Kalk. I alle Tilfælde er der da Tale om en gift
neutraliserende og ikke om nogen egentlig Næringsvirkning af det an
vendte Fosfat. Men i øvrigt er surt reagerende Agerjorder sædvanlig 
ogsaa særdeles fattige paa let opløselige Fosforsyreforbindelser (se 
Harald R. Christensen (11). 

En Sammenstilling for henholdsvis Fosforsyrens og Kaliets 
Vedkommende er givet i Tabellerne 58 og 59, hvor Jorderne 
saavidt muligt er ordnede efter Graden af Trangen til de to 
Plantenæringsstoffer . 

Hvad nu først Fosforsyren (Tabel 58) angaar, vil det straks 
bemærkes, at der ikke er nogen som helst Sammenhæng mellem 
Indholdet af ,)saltsyreopløselig Fosforsyre« og Virkningen af Fos
forsyretilførsel i Marken. - Betydelig bedre i denne Henseende 
stiller det sig med Hensyn til Indholdet af »citronsyreopløselig 
Fosforsyre«, idet det, med en enkelt Undtagelse (Lyngby), viser 
sig, at de fosforsyretrængende Jorder gennemgaaende er i Be
siddelse af det lave'ste Indhold af citronsyreopløselig Fosfor
syre, uden at der dog bestaar nogen nøjere Sammenhæng mellem 
dette Indhold og Graden af Jordens Fosforsyrebehov. Som 
omtalt Side 206 har Konig og Hasenbiiumer angivet, at et Ind
hold af 250 mg pr. kg = 0.025 pCt. »citronsyreopløselig Fosfor
syre« er tilstrækkeligt, hvor Talen er om de almindelige Land
brugsafgrøder, og med Undtagelse af Lyngby jorden, der er en 
stærk Afviger, er der da heller ikke ved disse Forsøg konsta
teret Virkning af Fosforsyregødning ved et højere Indhold. 

udførte Forsøg, findes de paagældende Beretninger opfØl'te i Litteraturforteg
nelsen Side 408 og følg, De nævnte h'e Forsøg er omtalte i de fynske og sjæl
landske Aarsberetninger vedrørende Landboforeningernes Forsøgsvirksomhed. 
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Ta bel 58. Forhol de t mellem den i Mark forsøgene fundne 
Virkning af Fosforsyretilførsel og Laboratorie

undersøgelsernes Resultater. 

Forsøget 

Rothamsted, 
Hoosfield 

Forsøgs
led 

Ugødet 

;::i 
"O 

" bil 

'" ... 
'" J ordens ------,---- Z; 

fvsiske ~ I ~ 

.Jordens 
Reaktions

tilstand 

Beskaffen- S " ~ 
hed ~ ~ := .... 

~~ ~.S ~~ 
~.§ ~1d cif 
<lJ,.!::d ~'t ~o 

~~ <~ :;: 

Fosforsyre(P205) 
i 

pCt. pCt. m~. pr. l. pCt. 

meg. svær, 
muldfatt. 
Leljord 

meg. 0.093 0.007 
stærk 

0.33 7.5 15 

._---

Chiles. 15 - \ - -»- 0.102 \'0.00: 1

1

- 0.36 -~-- I 

--II-C-h-i1-e-s.-II-I-.e-t-m-U-I-d-.II----c---- II II -- -·--1----
Tystofte, Skifte 1 + Kalig. fattig, 7.0 1 4 stærk 0.051 0.006 0.46 11.9 I 15 

svær Lerj. 

+~~~iSg~ -- »---II-s-.5------c
1
--0-- -~~.:\~-.0071_·~~·27 ->~~_~~ 1 __ -Tystofte, Skifte 2 

Rothamsted, 
Barnfield Chiles. 

meg. svær, 
muldfatt. 
Lerjord 

8.6 I - stærk 0.10210.0191 0.40 18.6 10 

I I I 
t~~s~~ ~~r~:r~~ -U-::d-e-t- ~e-;-j!-r-d- ---;:1-=- t~!e. :: 1 0.012

1
1 

0.47 - 22~- '[ ~:~25 
gødn. og Kunstgødn . 

. Pla~~;!t~YFors. 1-+-C-hK-i~-~-~g-.-11 Le;j~rd 6.2 I ° I~ 0.1501°.032\ 0.15 21.3 I---~ 
Tangegaard 

I-U-g-ø-d-et---jI-L-e-~-~!-r-d-H--6--.9--+1-4--11--»---l=r-=-r~~-II--2)-ll--~-

-K-a-!;-i-r-~-;-,n-~-:-n-;-k-8-----1 ;~;~~g. Lerjord ~ I~ I ring. 000 1 -1 1M II - ~ -: 
Rothamsted, Ammo meg. svær, I Il 

Barnfield . l~ II muldfatt. 8.5 - »11°.104 0.023 1.82 22.1 15 
nlUmsa e Lerjord I 

I) Jorden blandet med 1 pCt. kulsur Kalk. 
') For lidt Jord til Gennemførelse af denne Undersøgelse, der oprinde

lig ikke var planlagt. 



Forsøget Forsøgs
led 

Ugødet 
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Tabe158 (fortsat). 

Jordens 
fysiske 

Beskaffen
hed 

Jordens 
Reaktions

tilstarid 

F osforsyre( P 2 0 5 ) 

i 

I 

in- II pCt. I pCt. I mg. pr· l. pct. I 
6.6 kraftig g~n- 0.117 1 - I 3.14 2) 5 

_______ rl._o_. ___ i~:Vi;f - 1--=-1::~:: =r --I ,,, - ~--:-
_~_~_~_~ø~:_:m_:_:_!_~=-~a_I~_k_g"_I'I-u-=-g_ø-rlCe~t~-1e-s-a-n-~-ejt-o-r---..jd ~~ r -!- o+~ lo.=- -.:: -'-IO 

Broholm, 
Gndmeløkken 

let 
Lerjord 

Askov Sand mark let I I I 
L " t Ugødet S d' d 7.0 svag »;i, 0.076 0.026 1.33 , 34.2 _10_ ucerne.orsøge an Jor ~_ 

-- GOttingen ~~~~i~. ~:rj:~: 7.6 I - »10.38710 2111 7.1 54.5 5 
---------- ----- --1----"---11-- !I-- --------f-------

_B_o_n_n_-_p_o_p __ p_e_ls_d_O_I_'f_II._+_C_I~_i~_~_~_g._ ~ibS~;' 8·1 -il-J 1 O.~ I o.~ I 0...27.' ___ 5 __ 

Chiles. svær, I I I I Landbohøjskolen 

L. Hansen, 
Kaastrup, Mark 6 

+ Kalig. muldrig 6.9 kraftig » I 0.13910.044 0.98 
Ler:jord I I 

I---=-=-=-II-
n
-

vtr
--'--. -I,--'f----'I----'1-11----

I 

Chiles. I Lerjord - sv. - 1 » 1 0.074 - 1.50 II 2) 15 3
) 

+ Kalig. I I ~~, I 

31.7 

') Jordens Fosforsyretrang kan ikke direkte afgøres af Forsøget, men da den 
ikke fosforsyregødede Jord ikke eller kun i ringe Grad giver Udslag for Fosfor
syretilførsel, vil det være berettiget at antage, at den paagældende, fuldt kunst
gødede Jord ikke er fosforsyrebehøvende. Naar den medtages i denne Over
sigt, erdet fordi der forelaa for lidt Jord til Bedømmelse af den ngødede 
Jords Inrlhold af »citronsYI'eopløselig Fosforsyre', 

2) For lidt Jord til Gennemførelsen af denne Undersøgelse, der oprinde
hg Ikke var planlagt. 

3) Denne Jord ndviser af en eller anden Grund et fra det normale stærkt 
afvigende Forhold over for Fosforsyretilførsel. 
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Forholdet mellem Graden af de enkelte Jorders Fosforsyre
behov giver sig dog endnu tydeligere og sikrere Udtryk i Vær
dierne for den »relative Opløselighed«, d. v. s. Forholdet mellem 
Indholdet af »citronsyreopløselig« og »saltsyreopløselig« Fosfor
syre, og efter denne Omregning indordner ogsaa Lyngby jorden 
sig smukt i Rækken. Disse Værdier har ved denne Under
søgelse varieret overmaade stærkt - mellem ca. 8 og 55 -
og det er bemærkelsesværdigt, at der i alle de Tilfælde, hvor 
disse Værdier er lavere end ca. 20, er konstateret en stærk 
Fosforsyretrang i Markforsøgene. Som tidligere omtalt (Side 206), 
ligger Grænseværdien for Fosforsyretrang i Henhold til Lemmer
manns Angivelser ved ca. 25, og som det fremgaar af Over
sigten i Tabel 58, er der da heller ikke konstateret nogen 
tyde)ig Fosforsyrevirkning ved højere Værdier l). 

Indholde t af Fosforsyre i Kulsyreekstrakterne maa lige
ledes siges at give ret vejledende Oplysninger om Jordens 
Fosforsyrebehov. Alle de Jorder, hvor dette Indhold er mindre 
end 0.5 mg pr. Liter, er betegnede som stærkt fosforsyretræn
gende. Mellem de svagt fosforsyretrængende og de ikke fosfor
syretrængende Jorder er der derimod ingen tydelig Forskel med 
Hensyn til Kulsyreekstrakternes Fosforsyreindhold, der for hele 
denne Gruppes Vedkommende i de fleste Tilfælde ligger mellem 
ca. log 2 mg pr. Liter. De tre Jorder (Broholm, ugødet, Bro
holm, fuld Kunstgødning, og G6Uingen) med et særlig stort 
Fosforsyreindhold i Kulsyreekstrakten er ikke eller kun i meget 
ringe Grad fosforsyretrængende. 

Desuden er der i Tabellen foretaget en Sammenstilling af 
Resultaterne af Undersøgelsen af de forskellige Jorders mannit
sønderdelende Evne i »)podede« Kulturer, der, som gentagne 

1) Det bør dog i denne Forbindelse anføres, at Askov Lermark, B 3, hvor 
Jorden er mørkere af Farve og betydelig mere humusrig (se Tabel 5) end 
Jorden fra nogen af de andre Lermarksskifter, forholder sig meget afvigende, 
idet den ugødede Jord, hvis Indhold af »saltsyreopløselig Fosforsyre« for
øvrigt er meget lavt, og som utvivlsomt er udpræget fosforsyretrængende, 
udviser en særlig stor relativ Opløselighed, nemlig 27. Det maa betegnes 
som sandsynligt, at de egentlige Humusjorder og i øvrigt de humusrige Jorder, 
hvor Fosforsyren for en væsentlig Del vil være knyttet til HumusstotTerne, 
udviser et andet Forhold over for de her anvendte Opløsningsmidler end de 
almindelige Mineraljordet', et Spørgsmaal, som maa gøres til Genstand for 
nærmere Undersøgelser, og som der ventelig senere vil blive Lejlighed til at 
vende tilbage til. 
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Gange paavist af Forfatteren, for de ikke kalktrængende Ager
jorders (Mineraljorders) Vedkommende i Hovedsagen er betin
get af Jordens Indhold af let opløselige Fosforsyreforbindelser. 
Som det vil ses af Tabellen, giver Resultaterne da ogsaa tyde
lige Udtryk for en Sammenhæng mellem Udslagene for Fosfor
syretilførsel i Marken og Mannitsønderdelingens Hastighed. En 
udpræget Undtagelse i denne Henseende danner dog Jorden fra 
Kaastrup, Mark 6. Der maa imidlertid i dette Forsøg have 
foreligget særlige Omstændigheder, idet, som nærmere omtalt 
Side 378, Anvendelse af Fosforsyregødning, saa langt fra at have 
virket fremmende, tværtimod har virket hæmmende paa Jor
dens mannitsønderdelende Evne. 

Ved en tidligere Undersøgelse af Forfatteren (11) blev der 
med Anvendelse af Saltsyreekstraktion, Kulsyreekstraktion s.amt 
Mannitsønuerdelingsprøven undersøgt Jordprøver. fra 10 for
skellige Forsøg, for hvilke der forelaa Oplysninger om Fosfor
syrevirkningen i Marken. 6 af disse Forsøg er igen indgaaet 
i denne Undersøgelse; for de øvrige 4 Forsøgs Vedkommende 
var Resultaterne følgende: 

Lakmus- Virkn. af Salt- Fosforsyre Mannit-
Forsøgssted reaktion F osforsyre- syreopl. i Kulsyre- sønderdelin-
og Jordart og Azotob.- tilførsel i Fosfor- ekstraktion, gen afsluttet 

vegetation Forsøget syre pet. mg. pr. 1. efter ca. 

Kolby, Lerm .... alkal. 4 ingen 0.071 3.4 5 Dage 
0Istykke,Sandm. sur O ret stærk 0.066 0_26 30 
Lundby, ret svær 

Lerm ......... neutr.3 ret stærk 0.080 0.94 20 
Blaahøj, let, Endnu langt 

mørk, muldr. fra afsluttet 
Sandjord ..... sv. sur O meg. stærk 0.013 0.87 efter 25 Dage 

Som det vil ses, adskiller de tre udpræget fosforsyretræn
gende Jorder sig skarpt fra den ikke fosforsyretrængende J ord 
baade med Hensyn til Fosforsyreindhold i Kulsyreekstrakten 
og Mannitsønderdelingshastighed. Denne sidste vil dog allerede 
for to af Jordernes Vedkommende være stærkt hæmmet paa 
Grund af deres sure Reaktion_ 

Endelig blev der i Sommeren 1926 - ved Afslutning af 
Undersøgelsen - ved de i Tabel 58 opførte Jordprøver, af 
hvilke der paa dette Tidspunkt fandtes tilstrækkelige J ord
mængder, foretaget Azotobacter-Fosforsyreprøve (til kvalitativ 
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Bestemmelse af J ordens Indhold af let opløselige Fosforsyre
forbindelser) efter den af Niklas (37) foreslaaede Modifika
tion 1) af Harald R. Christensens tidligere angivne Fremgangs
maade (2 og 7). 

Disse Undersøgelser har kun givet lidet vejledende Oplys
ninger med Hensyn til de undersøgte Jorders Fosforsyretrang, 
idet Azotobactervegetation kun er fremkommet i eet Tilfælde 
- Gottingen-Jorden -, hvor Indholdet af let opløselige Fosfor
syreforbindelser har været særlig stort. 

Forholdet mellem Kalivirkningen i Marken og Laboratorie
undersøgelsens Resultater fremgaar af Tabel 59. 

Ligesom for Fosforsyrens Vedkommende er der slet ingen 
Sammenhæng mellem Indholdet af »saltsyreopløseligt Kali« og 
den ved Forsøgene fundne Kalivirkning, og det samme er TIl
fældet, baade hvor Talen er om »citronsyreopløseligt Kali« og 
den »relative Opløselighed «, der synes at variere ganske uaf
hængigt af den i Markforsøgene konstaterede Kalivirkning. Det 
er saaledes paafaldende, at en af de stærkest kalitrængende 
Jorder, Askov Sandmark, baade har et ganske særlig højt pro
centisk Indhold af »citronsyre.opløseligt Kali« og udviser den 
højest fundne Værdi for »relativ Opløselighed «. 

I Modsætning til, hvad Tilfældet er for Fosforsyrens Ved
kommende, og i Modstrid med Konigs og Hasenbiiumers An
givelser, maa Citronsyremetodel1 da siges at være 
ganske værdiløs ved Undersøgelser til Belysning af 
Jordens Kalitrang. 

Af langt større Interesse i denne Henseende synes Bestem
melsen af Kulsyreekstrakternes Kaliindhold at være, idet det 
vil bemærkes, atdeUe Indhold er meget ringe - under 5 mg 
pr. Liter i de Jorder, som Markforsøgene har udpeget som 
tydeligt kalitrængende 2

). Under denne Grænseværdi kan der 

') En Næringsvædske, der pr. 1 Liter destilleret Vand indeholdt 20 g 
Mannit, 0.2 g Kel og Q.3 g K2 S0 4 samt den fornødne Mængde kulsur Kalk, 
fordeltes i 200 cm" Erlenmeyerkolber med 20 cms i hver. Der afvejedes 5 g 
Jord i hver Kolbe og podedes med en Azotobacterraakultur. Til Kontrol hen
stilledes Kolber, der forsynedes med sekundært Kaliumfosfat i den ved Azo-
tobacterprøven sædvanlig anvendte Mængde. . 

2) Ved en tidligere Undersøgelse af forskellige danske Agerjorder af For
fatteren og N. Feilberg (18) har Kulsyreekstrakternes Kaliindhold varieret mel
lem 1 og 20 mg. Paa stærkt kaligødede Jorder kan, som nærværende Beret
ning afgiver flere Vidnesbyrd om, Indholdet blive endnu betydeligt større. 

26 
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Tab el 59. Forholdet mellem den i Markforsøgen e 
fundne Virkning af Kalitilførsel og Laboratorieunder

søgelsernes Resultater. 

Forsøget 

Askov Sandmark, 
Forsøg med Staldg. 

og Kunstg. 

Askov Sandmark, 
Lucerneforsøget 

Askov Sandmark, 
Lucerneforsøget 

Forsøgs
led 

Ugødet 

Ugødet 

Jordens 
fysiske 

Beskaffen
hed 

let 
Sandjord 

Jordens 
Reaktions

tiIstand 

7.5 meget 
stærk 

I 
3.4 33.1 0.080 I 0.039 

San~jtord ~~_7~.0~~1~~~2~~:~~~~»~~~-111--0~'-1-0~2. -:-1_---'1 __ 3_.8_�~---. 
fosfat Sandjord 7.2 2 » 0.075 0.021 4.3 28.0 Thomas- let 1 I I 

-----------------II------------------~I----~---I------II---~---~-----II-----

Chiles. Muldrig sv I 1 I 1 Jydernp + Superf. Sandjord alk~l. 4 stærk 0.126 ) 4.6 
--------If------------- f-----II---+---+----- ---

8.3 1 - » 0.212
1 0.026 1 4.5 Bonn-PoppelsdOl'f 

Gottingen 

Lyngby, 
Plantepatol. Forsøg 

do. 

Chiles. 
+Snperf. 

Fosforsyre
gødning 

Super
fosfat 

meg. svær, 
ret mnld
fatt. Lerj. 

ret svær 
Lel:jord 

let 
Lerjord 

12.3 

7.6 I - » ::R~~-
5.5 I - » 0.140 I 0.021 I 2.2 15.0 

+ Superf. » 5.9 - » 0.137 0.016 2.2 11. 7 Chiles. 1 I I 
-----------------11-------- ------ ----

Chiles. svær,muld- 6 I 4 t t k O Io I 3 16 Landbohøjskolen + Superf. rig Lerj.·9 re s ær .210 .034 .5 .2 

------------1 

Tangegaard + Superf. Lel:iord -» 0.106 ) 2.2 -
Chiles. I--I-et----- ----1--- ------- II I --

----------------~---------If__-------If__---+-----II------- r-
Askov Lermark Ugødet Le~j~rd 7.7 I -- tydelig _0_.I_l_8_~11-0--.0-21~11--2-.-8-- 2_2'6 

L. Hansen, Chiles. L' d k l I 3 
Kaastrup, Mark 8 + Superf. erJol' al a. - ringe .9 

I) For lidt Jord til Gennemførelse af Analysen, der oprindelig ikl,e var 
planlagt. 



Forsøget 

Rothamsted, 
Barnfield 
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Tabel 59 (fortsat). 

Forsøgs
led 

-------
') 

Fuld 

Jordens 
fysiske 

Beskaffen
hed 

meg.svær, 
Kunstgødn'll muldfattig I 
m. Salpeteri Lerjord 

-

Jordens 
Reaktions
tilstand 

, 
I 
I 

8.6 
t 

-

I 

') I Barnfieldforsøget er der, som meddelt Side 300, opnaaet en betyde
lig Kalivirkning, hvor Kaligødningen er givet som Tilskud til Ammonium
salte + Superfosfat, hvorimod den har været uden Virkning som Tilskud til 
Chilesalpeter + Superfosfat. Da de to nævnte Forsøgsled ikke er repræsen
terede i de udtagne Jordprøver, og det ikke kan betragtes som sikkert, at en 
tilsvarende Tilstand m. H. t. Kali forefindes i de ensidigt med Ammoniaksalte 
eller Chilesalpeter gødede Parceller, der for øvrigt be"gge indeholder en for
holdsvis stor Mængde Kali i Kulsyreekstrakterne (se Tabel 28, ca.8 og 10 mg 
pr. l.), har dette Forhold ikke nærmere kunnet belyses gennem Jordbunds
undersøgelsen. Da Kaligødning som Tilskud til • Chilesalpeter + Superfosfat« 
hidtil ikke har vist nogen Virkning, maa det forudsættes, at heller ikke den 
fuldt kunstgødede Jord kan være kalitrængende, og denne er derfor medtaget 
som Repræsentant for en absolut ikke kalitrængende Jord. 

2) For lidt Jord til Gennemførelsen af Analysen, der oprindelig ikke var 
planlagt. 
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imidlertid ikke paavises nogen Sammenhæng mellem Kaliind
holdet og Jordens større eller mindre Trang til dette Stof, og 
over denne Værdi har der ikke ved noget af Forsøg~n'e været 
Udslag for Kalitilførsel. 

B. Hovedresultaterne af de i Forbindelse med Forsøgene 
udførte Undersøgelser. 

1. Askovforsøgene. 
De kemiske Undersøgelser. Forskellen mellem de to 

Forsøgsarealers kemiske Beskaffenhed kan, uanset den forskel
lige Gødningsbehandling, karakteriseres paa følgende Maade: 
Lerm arken har et væsentligt højere Kvælstof-, Humus-, Kalk
og Kaliindhold, men et lavere Fosforsyreindhold end Sand
marken. Desuden er Fosforsyreforbindelserne iLermarken 
langt tungere opløselige end i Sand marken, et Forhold, der er 
i god Overensstemmelse med Resultaterne og Erfaringerne fra 
Markforsøgene paa de to Arealer. Indholdet af let opløselige 
Kaliforbindelser er ringe i begge Forsøgsarealerne, hvad der 
ligeledes er i Overensstemmelse med Markforsøgenes - og navn
lig Sandmarksforsøgenes - Resultater. Humusstoffernes Kvæl
stofindhold er betydeligt større for Lermarkens end for Sand
markens Vedkommende, hvilket tyder hen paa, at Kvælstoffet 
er lettere tilgængeligt i den førstnævnte end i den sidstnævnte 
J ord, et Forhold, som Dyrkningsforsøgene intet sikkert kan 
oplyse om. Jordens Rumvægt er noget større for Sandrnarkens 
end for Lermarkens Vedkommende. 

Resultaterne af Undersøgelserne over den Indflydelse, som 
den forskellige Gødningsbehandling i Forsøgsperioden har ud
øvet paa Jordbundens kemiske Tilstand, har i Hovedsagen 
været følgende: 

Staldgødning har saavel i Lermarken som i Sandrnarken 
foranlediget en tydeligt større Kvælstof- og Humusophob
ni n g end nogen af de andre Gødningsbehandlinger. Næst i 
Rækken kommer »Fuld Kunstgødning« (med samme Indhold 
af Kvælstof, Fosforsyre og Kali som Staldgødning), hvis Ind
flydelse i de nævnte Henseender er omtrent halvt saa stor. 
Forskellen mellem den i de staldgødede og de fuldt kunst
gødede Parceller indeholdte Kvælstofmængde, der hovedsagelig 
maa antages at være betinget af den særlige - tungt opløse-
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lige Tilstandsform, hvori Slaldgødningskvælstoffet forekom
mer, og som medfører, at dette gennem en kortere eller læn
gere Periode unddrages Planteproduktionen, svarer efter For
løbet af 32 Aar til ca. 200 kg pr. ha eller saa meget, som svarer 
til Kvælstofindholdet i ca. 1300 kg Chilesalpeter. Den mellem 
staldgødet og fuldt kunstgødet Jord tilstedeværende Forskel i 
Humusindholdet, der overvejende maa antages at være betin
get af de med Staldgødningen tilførte organiske Stoffer, udgør 
ca. 3000 kg. hvad der vil svare til ca. 6 pCt. af den med Stald
gødning i Løbet af Forsøgsperioden tilførte Mængde »Organisk 
Stof«. Den Rest af Staldgødningens organiske Stoffer, der i 
Form af Humusstoffer er efterladt i Forsøgsjorderne i Askov, 
er altsaa ret ringe og f. Eks. ikke større, end at den vil kunne 
erstattes af ca. 15 Læs (15000 kg) Lavmosetørv pr. ha eller 
ca: 1 Læs pr. ha hvert andet Aar. 

Chilesalpeter alene udviser i Sandrnarken omtrent samme 
Forhold som » Fuld Kunstgøduing«, hvorimod der i de tilsva
rende Parceller i Lermarken er Tale om en betydelig mindre 
Kvælstof- og Humusophobning, et Forhold, der formentlig er 
betinget af, at den ensidige Salpeteranvendelse har foranlediget 
en forholdsvis stor Planteproduktion paa den fosforsyrerige 
Sandmark. - Superfosfat alene og Kaligødning alene udviser 
det samme Forhold som »Ugødet«. 

I Lermarken har baade den kunstige Kv~lstofgødning og 
Staldgødningen i kendelig Grad forøget Humusens Kvælstof
indhold, medens dette i Sandrnarken kun er Tilfældet for Stald
gødningens Vedkommende. 

Fosforsyre- og Kaliindholdet er i de to Forsøgs
arealer paavirket ret forskelligt af Gødningsbehandlingen. I 
Lermarken har Superfosfattilførselen foranlediget en ret betyde
lig Forøgelse af Jordens Fosforsyreindhold. svarende til mellem 
25 og 50 pCt. af den med denne Gødning tilførte Fosforsyre
mængde. - Vedrørende Kaligødningens Indflydelse paa Ler
markens Kaliindhold kan der ikke udledes noget sikkert, idet 
Tallene svinger stærkt fra Mark til MarIe I Sandrnarken er der 
kun foregaaet en tydelig Fosforsyreophobning i de ensidigt med 
Superfosfat gødede Parceller. Anvendelsen af Kaligødning 
giver sig ikke Udslag i et forøget Kaliindhold i denne Jord, 
selv hvor der, som ved den ensidige Anvendelse af Kali
gødning, er tilført Kali i et i Forhold til Produktionen bet yde-
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ligt Overskud. Et Kalioverskud synes saaledes ikke at kunne 
fastholdes af denne Jord, men maa antages at gaa tabt ved 
Udvaskning. 

Kulsyreekstrakternes Fosforsyreindhold er tydeligt paavirket 
af Gødningsbehandlingen og er størst i de med fosforsyrehol
dige Gødningsstoffer (Staldgødning eller Kunstgødning) forsynede 
Jorder. Derimod er Gødningsbehandlingens Indflydelse paa Ind
holdet af Kali i Kulsyreekstrakterne, der i øvrigt i alle Tilfælde 
er ringe, kun lidet fremtrædende. Indholdet af »citronsyre
opløselig Fosforsyre« er i meget høj Grad, og ganske særlig 
for Lermarkens Vedkommende, præget af Gødningsanvendelsen. 
Betegnende for den forskellige Opløselighed af Fosforsyreforbin
delserne i de to Forsøgsjorder er det, at den lavest fundne 
Værdi for Citronsyreopløselighed i Sandmarken er højere end 

. den højest fundne i Lermarken. Særlig tydelige Udtryk for Gød
ningsbehandlingens Indflydelse paa Jordfosforsyrens Opløselig
hed giver Værdierne for den relative Opløselighed (Forholdet 
mellem Indholdet af Fosforsyre i saltsyreopløselige og citron
syreopløselige Forbindelser), der i Lermarken varierer mellem 
21 og 34 pCt. og i Sandrnarken mellem 33 og 44. Indholdet 
af »citronsyreopløselig Kali« og Værdierne for den relative Op
løselighed af Kaliforbindelserne er navnlig for Sandrnarkens 
Vedkommende ret stærkt varierende, men Variationerne synes 
uafhængige af Gødningstilførselen. Med Henblik paa Citron
syremetodens Værdi ved Bestemmelsen af Jordens Trang til 
Kali er det værd at bemærke, at Sandjorden til Trods for, at 
den giver langt større Udslag for Kalitilførsel end Lermarken, 
gennemgaaende har et, baade absolut og relativt set, meget 
større Indhold af citronsyreopløselig Kali end Lermarken. 

Kalkindholdet er noget lavere i de ensidigt med Kali
gødning forsynede Parceller end i de øvrige Parceller. De andre 
Gødningsbehandlinger har ikke udøvet nogen tydelig Indflydelse 
paa dette Indhold, og hvor Kaligødningen er anvendt sammen 
med Superfosfat og Chilesalpeter, har dens afkalkende Ind
flydelse saaledes ikke gjort sig gældende. Paa Grund af den 
gentagne Kalktilførsel i Forsøgsperioden fremtræder Gødnings
behandlingens Indflydelse paa Kalkindholdet ikke saa tyde
ligt, som det ellers kunde have været Tilfældet, og af samme 
Grund kan der heller ikke paavises tydelige Forskelligheder 
med Hensyn til Jordens Reaktionstilstand. 
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De mikrobiologiske Undersøgelser har omfattet 
U ndersøgelser over: 1) Azotobacters Forekomst, 2) J ordens 
kvælstofbindende Evne, 3) J ordens Forraadnelseskraft (pepton
sønderdelende Evne, 4) mannitsønderdelende, 5) salpeterdan
nende og 6) kulsyreproducerende Evne samt Undersøgelser 
over Kimtallet. 

De under 2-6 udførte Undersøgelser er gennemførte med 
Anvendelse af saavel l>upodede« som »podede« Kulturer for 
derved at belyse Spørgsmaalet om, hvorvidt Forskellighederne 
i Stofomsætningen er betingede af kemiske eller mikrobiologiske 
Aarsager. Ved Bedømmelsen af Resultaterne maa det erindres, 
at Jorderne gennemgaaende ikke er kalktrængende. Af den 
med Jordprøver fra Lermarken foretagne kvantitative Under
søgelse af de mannitblandede Jorders kvælstofbindende 
E v n e fremgik det, at Kvælstofbindingen vel i alle Tilfælde 
var ringe, men at der dog var tydelige Udtryk for, at Anven
delsen af Fosforsyregødning fremmede denne Proces. En speciel 
Undersøgelse vedrørende Arten af de kemiske Faktorer, der 
betinger Evnen til Binding af det elementære Kvælstof, og ved 
hvilken der anvendtes Jord, hidrørende fra en ugødet Parcel 
paa Askov Lermark, viste da ogsaa, at Tilsætning af Fosfat i 
meget betydelig Grad forøgede denne Evne; Kalisalte eller kul
sur Kalk var derimod uden Indflydelse paa Kvælstofbindingen; 
Fosforsyren synes saaledes under de gi vne Forhold at være af 
ganske særlig Betydning for Kvælstofbindingen i Jorden. 

Jordens Forraadnelseskraft, maalt ved dens pepton
sønderdelende Evne, er ikke paavirket stærkt af Gødnings
behandlingen, men der er dog ogsaa her og navnlig i Lermar
ken tydelige Udtryk for, at fosforsyreholdig Gødning har for
øget Peptonsønderdelingen. I »upodede« Kulturer er Jordprøver 
fra Sandrnarken gennemgaaende i Besiddelse af en betydelig 
kraftigere peptonsønderdelende Evne end Jordprøverne fra Ler
marken, hvilket Forhold sandsynligvis i Hovedsagen er betinget 
af den foran omtalte Forskel med Hensyn til de paagældende 
Jorders Indhold af let opløselige Fosforsyreforbindelser. 

Medens Peptonnedbrydningen ved Anvendelse af Jordprøver 
fra Lermarken naar omtrent samme Omfang i de »upodede« 
som i de »podede« Kulturer, og Forskellighederne i Stofomsæt
ningen saaledes overvejende maa føres tilbage til Jordprøver
nes forskellige kemiske Tilstand, er der ved Anvendelse af 
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Jordprøver fra Sandrnarken ofte Tale om en betydelig mindre 
omfattende Sønderdeling i de »upodede« end i de »podede« 
Kulturer. I de »upodede« Kulturer er der desuden ofte en be
tydelig Forskel mellem de forskelligt gødede Jorder, der helt 
eller delvis udviskes i de »podede« Kulturer. Det er i særlig 
Grad Anvendelsen af Kaligødning alene eller sammen med Super
fosfat, der har nedsat den bakterielle Aktivitet i den upodede 
Sandjord, hvad der i øvrigt maa formodes at hænge sammen 
med Kaligødningens Indflydelse paa Jordens Kalkindhold og 
Reaktionstilstand. I Peptonopløsning, tilsat kulsur Kalk og se
kundært Kaliumfosfat, er i alle Tilfælde Forskellen mellem 
»upodede« og »podede« Kulturer helt eller omtrent helt ud
visket, hvilket er et Vidnesbyrd om, at alle de paagældende 
Jorder, til Trods for den meget ekstreme Gødningsbehandling, 
flere af dem igennem en lang Aarrække har været udsat for, 
indeholder en Mikroflora, der meget hurtigt formaar at ind
stille sig paa at kunne udnytte hidførte forbedrede Betingelser 
for Stofomsætningen. Dette Forhold, der for øvrigt ogsaa gør 
sig gældende ved alle de andre Stofomsætningsforsøg, der er 
foretaget, viser hen til, at Spørgsmaalet om Fremskaffelse 
af en for Stofomsætningerne gunstig Mikroflora i 
hvert Fald for de almindelige Agerjorders Vedkom
mende kun er et Spørgsmaal om Tilvejebringelse af 
gunstige kemiske og fysiske Betingelser for Stof
omsætningerne. Det er da i denne Forbindelse ogsaa af In
teresse at paapege, at Staldgødningstilførsel hverken for Pepton
sønderdelingens eller for de øvrige Stofomsætningers Vedkom
mende har vist sig at foranledige en stærkere mikrobiel Akti
vitet end alsidig Kunstgødning, tværtimod har det omvendte -
formentlig paa Grund af, at Næringsstofferne i den sidstnævnte 
Gødning forefindes i særlig let tilgængelig Form - ikke sjældent 
været Tilfældet. Den ret almindelige Opfattelse, at Staldgød
ningen udøver en indgribende Indflydelse paa Jordbundens 
mikrobiologiske Tilstand bekræftes altsaa ikke af disse Under
søgelser. 

Med Hensyn til Jordens mannitsønderdelende Evne 
har der for Lermarkernes Vedkommende vist sig at være en 
overordentlig stor Forskel mellem de forskelligt gødede Jorder, 
og det er her igen Fosforsyretilførselen, der er den største 
udslaggivende Faktor. De øvrige Plantenæringsstoffer, Kvæl-
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stof og Kali, synes at være uden Indflydelse paa Mannitsønder
delingens Hastighed. Disse i øvrigt ved Forfatterens tidligere 
Undersøgelser klarlagte Forhold træder tydeligere frem ved 
Lermarken end ved Sandrnarken, hvor Omsætningen i de 
»upodede« Kulturer er forløbet mere uregelmæssigt. I de 
'podede« Kulturer har Sandmarks-Jordprøverne gennemgaaende 
foranlediget en betydelig hurtigere Mannitsøndel'deling end de 
tilsvarende Prøver fra Lermarken, hvilket utvivlsomt skyldes 
de førstnævntes større Indhold af for Bakterierne tilgængelig 
Fosforsyrenæring. Virkningen af Podningen er gennemgaaende 
betydelig større ved Sandmarksprøverne end ved Lermarks
prøverne, der saaledes, set under eet, synes at rumme de bedste 
Betingelser for de paagældende Mikroorganismers Udvikling og 
Bevarelse. Hvilke Egenskaber hos Lerjorderne, der betinger 
dette Forhold, maa foreløbig staa hen. 

En Række i Vædskekulturer (indeholdende alle for Salpeter
bakteriernes Udvikling nødvendige mineralske Næringsmidler) 
udførte Undersøgelser over Jordens Nitrifikationskraft 
viser hen til, at Salpeterbakteriernes Udvikling i Jorden er 
foregaaet ligesaa hurtig i de ugødede og ensidigt gødede 
Jorder som i de alsidigt gødede Jorder (Staldgødning og 
»Fuld Kunstgødning«), et FOl:hold, der tyder hen paa, at 
Nitrifikationsbakteriernes Krav til Tilstedeværelse af let op
løselige mineralske Plantenæringsstoffer, specielt Kali- og Fos
forsyreforbindelser, er saa smaa, at der i Almindelighed ingen 
Fare er for, at disse i almindelige Agerjorder kan være til 
Stede i Minimum. I øvrigt udførtes Nitrifikationsundersøgel
serne i Jordportionerne uden og med Tilsætning af svovlsur 
Ammoniak. Bortset fra en enkelt Serie, hvor' Anvendelsen 
af fuld Kunstgødning synes at have medført en betydelig 
Forøgelse af Nitrifikationskraften, kan der ikke paavises 
nogen tydelig Forbindelse mellem Gødningsbehandlingen og 
Nitrifikationens Forløb, som derimod for en meget væsent
lig Del synes at være betinget af Jordens Stødpudeindhold. 
Dette fremgaar af følgende Forhold: Jordprøverne fra Askov 
Lermark producerer ved Tilsætning af svovlsur Ammoniak 
betydelig mere Salpeter end Jordprøverne fra Sandrnarken. 
Tilførsel af kulsur Kalk har ved de med ugødet Jord fra 
Askov Lermark foretagne Undersøgelser fremmet Nitrifikationen 
af den tilførte Ammoniumsulfat saa stærkt, at den naal' sit 
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Maksimum allerede efter 3 Ugers Forløb; i de ukalkede J or
der inden for denne Serie er et Maksimum endnu ikke naaet 
efter 8 Ugers Forløb. Nitrifikationen standser, naar der er naaet 
en vis Surhedsgrad, og denne Grænse har ved Le~jorder ligget 
ved PH 5.4, ved Sandjorder (Lucerneforsøget) ved PH 4.6. At 
ogsaa andre Faktorer end Jordens Stødpudevirkning kan gøre 
sig gældende, fremgaar af Undersøgelsen af en Serie Jordprøver 
fra Gødningsforsøget paa Askov Sandmark, hvor det viste sig, 
at Tilsætning af kulsur Kalk, til Trods for et ringe oprindeligt 
Stødpudeindhold i Jorden, ikke fremmede Nitrifikationsproces
sen, og senere har ogsaa Undersøgelser i Forbindelse med 
Hoosfield-Forsøget i Rothamsted vist, at en langsom Nitrifika
tion af tilført svovlsur Ammoniak har været betinget af andre 
Aarsager end en ringe Stødpudevirkning (se Side 339). 

Nitrifikationsundersøgelser i Forbindelse med det paa Askov 
Sandmark, Skifte G 2' udførte Forsøg har vist, at der i meget 
kalkfattig (stødpudefattig) Jord ikke foregaar nogen Nitrifika
tion af det tilførte Ammoniumsulfat, der tværtimod har hæm
met Nitrifikationen af den paagældende J ords egne K vælstof
forbindelser. Paa Jorder af denne Beskaffenhed maa man da 
antage, at der er stor Fare for, at svovlsur Ammoniak vil 
blive daarlig udnyttet. 

Undersøgelsen over Jordens kulsyreproducerende Evne 
falder i to Serier: med og uden Tilsætning af Mannit. Under·· 
søgeisen omfatter kun tre forskellige Jorder: » Ugødet«, »Stald
gødning« og »Kunstgødning«. 

I Serien uden Mannittilsætning bemærker man, at Jord
prøverne, hidrørende fra Lermarken, producerer langt mere Kul
syre pr. Tidsenhed end de tilsvarende Prøver fraSandmarken. 
Gødningsbehandlingen har derimod ikke udøvet nogen tydelig 
Indflydelse paa denne Proces, hvis Forløb saaledes overvejende 
synes at være betinget af Humusstoffernes Tilstand. Naar Ler
markens Humusstoffer omsættes hurtigere end Sandmarkens, 
hænger dette sandsynligvis sammen med de paagældende Jord
prøvers større Kvælstofindhold. I Serien med Mannittilsætning 
er der et betydeligt Udslag for Gødningsbehandlingen. »Ugødet« 
giver her i alle Tilfælde et væsentligt lavere Resultat end »Stald
gødning« og »Fuld Kunstgødning«, for hvis Vedkommende der, 
set under eet, ikke kan paavises nogen sikker Forskel. I Lu
cerneforsøget, Askov Sandmark, er de med Kaligødning for-
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synede Parceller i Besiddelse af en betydelig større kulsyre
producerende Evne end de ikke kaligødede Parceller, hvor 
Kalimangelen da ogsaa er saa fremtrædende, at Lucernen gaar 
fuldkommen til Grunde. 

Undersøgelser over Indholdet af Bakterier, Actino
myceter og Svampe i Tilknytning til Gødningsforsøgene 
viser, at Antallet af Bakterier + Actinomyceter svinger mellem 
ca. 14 og 27 Millioner pr. g tør Jord og Antallet af Svampe 
mellem ca. 41000 og ca. 109000 pr. g tør Jord. Antallet er 
ikke væsentlig forskelligt i Sandjorden og i Lerjorden. Baade 
Indholdet af Bakterier og Svampe er væsentligt lavere i ugødet 
end i fuldt kunstgødet og staldgødetjord. Bakterieantallet er, 
med en enkelt Undtagelse, kendeligt større i den staldgødede 
end i den fuldt kunstgødede Jord. 

2. De øvrige Forsøg. 

De kemiske Undersøgelser. Som det maaUe ventes, 
er den kemiske Sammensætning af de Jorder, som hele denne 
Forsøgsgruppe omfatter, vidt forskellige, ligesom ogsaa Gød
ningens Indflydelse paa den kemiske Tilstand er ret forskellig. 
Alligevel er der visse fælles Træk, som gør sig gældende, og 
som der vil være Grund til i Tilknytning til det foran givne 
Resume af Askovforsøgenes Resultater at gøre til Genstand for 
en nærmere, sammenfattende Omtale. 

Sam menligni ng mellem Staldgød ning og K u nsl
gød ning er kun foretaget i 'Rothamsted-Forsøgene og For
søgene ved Tystofte, og begge Steder afviger Forsøgenes Anlæg 
fra Askovforsøgene ved, at der er givet væsentligt større 
Næringsstofmængder og navnlig Kvælstofmængder (i Rotham
sted-Forsøgene ca. 21/3 Gang saa meget) i Form af Staldgød
ning end i Form af Kunstgødning. For Rothamsteds Vedkom
mende overstiger den anvendte Staldgødningsmængde (14 Tons 
pr. acre pr. Aar) desuden langt den her i Landet almindelig 
anvendte Mængde. En Sammenligning mellem Staldgødningens 
og Kunstgødningens Indflydelse paa Jordens kemiske Tilstand 
lader sig derfor ikke udføre paa det samme Grundlag som ved 
Askovforsøgene. 

Staldgødningen bar i RQthamsted udøvet en indgribende 
Indflydelse paa Jordens Indhold af Kvælstof og Humus, idet 
den paagældende Jord i begge Rothamsted-Forsøgene inde-
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holder ca. 21
/2 Gange saa meget Kvælstof som den kvælstof

rigeste af de andre Jorder. Til Trods for denne betydelige 
Kvælstofophobning viser en Opgørelse af Kvælstofbalancen, at 
der alligevel maa være foregaaet et meget betydeligt Kvælstof
svind i den stald gødede Jord, svarende til ca. 90 kg Kvælstof pr. 
Aar og ha eller ca. 40 pCt. af den med Staldgødningen tilførte 
Kvælstofmængde. Planterne har kun optaget ca .. 30 pCt. af den 
anvendte Mængde Staldgødningskvælstof. I de fuldt kunst
gødede Parceller er der i Barnfield-Forsøget kun foregaaet en 
meget ringe, i Hoosfield-Forsøget derimod en tydelig Kvælstof
ophobning, svarende til ca. 16 pCt. af den tilførte Kvælstof
mængde. 

Humusbestemmelsen giver tilsvarende Resultat, idet 
der kun i 'den staldgødede Jord kan paavises en Humusophob
ning, der imidlertid her er saa betydelig, at den i meget høj 
Grad præger denne Jords fysiske Beskaffenhed. Humusindhol
det er her ca. dobbelt saa stort som i den ugødede Jord, og 
der synes i Rothamsted-Jorden at være ophobet en forholdsvis 
langt større Del af den med Staldgødningen tilførte Mængde 
»Organisk Stof«, end Tilfældet har været ved Askovforsøgene, 
hvad der muligvis skyldes, at Rothamsted-Jorden er langt 
sværere end Askovjorden .. I Modsætning til Askovforsøgene 
har Kunstgødning ikke i noget Tilfælde forøget Jordens Humus
indhold, og Ammoniaksaltene synes endog at have foranlediget 
et betydeligt Humussvind, i hvilken Forbindelse det er af In
teresse at bemærke, at Humusen i de paagældende Jordprøver 
er væsentlig kvælstofrigere end de øvrige Jordprøvers Humus 
og af den Grund maa antages at være forholdsvis let omsætte
lig. Mindst kvælstofholdig er Humusen i Jordprøverne fra de 
ikke med Kvælstof forsynede Parceller. 

I Tystofteforsøget, hvor Staldgødning og Kunstgødning 
ogsaa er sammenlignet, fremtræder Resultaterne af Jordbunds
undersøgelserne paa Grund af den korte Forsøgsperiode og de 
forholdsvis smaa Mængder af Gødningsstoffer, der er anvendt, 
ikke med nogen stor Sikkerhed, men der er dog Antydninger 
af, at der baade i den staldgødede og den fuldt kunstgødede 
Jord er foregaaet en Kvælstofophobning. 

Med Hensyn til HumusindlJ.oldet kan der endnu ikke paa
vises sikre Forskelligheder, men det er dog af Interesse at be-
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mærke, at Forholdet mellem Kvælstof og Kulstof er kendeligt 
videre og H umusen altsaa kvælstoffattigere i den ikke kvælstof
gødede Jord end i de med Staldgødning eller med fuld Kunst
gødning forsynede Jorder. 

I de mangeaarige Forsøg i Bonn, Gottingen, Lyngby, 
Jyderup og paa Landbohøjskolen er der i alle Tilfælde paa
vist en tydelig Ophobning af Kvælstofforbindelser i de fuldt 
kunstgødede Parceller, en Ophobning, der her udgør indtil 
Fjerdedelen af den tilførte Kvælstofmængde. De kunstige Kvæl
stofgødninger eller Kunstgødninger overhovedet har ikke givet 
sig tydelige Udtryk i Humusophobningen, hvorimod Humus
stoffernes Kvælstofindhold gennemgaaende er større i de kvæl
stofgødede end i de ikke kvælstofgødede Jorder. 

Undersøgelserne over Jordens Reaktionstilstand 
har vel nærmest paa Grund af, at de fleste af Forsøgsjorderne 
har været forholdsvis kalkrige, gennemgaaende ikke givet Re
sultater af større Interesse. En Undtagelse i denne Henseende 
danner dog Jorden fra Lyngby, hvis Forhold imidlertid ved 
en anden Lejlighed vil blive gjort til Genstand for en særlig 
Omtale. I Forbindelse med Forsøgene med de forskellige Kvæl
stofgødninger i BarnfieId, Rothamsted, er der foretaget en Un
dersøgelse over disse --- i alle Tilfælde basiske Jorders -
Stødpudevirkning over for Syre, og det har ved denne Under
søgelse vist sig, at Jorden fra de Parceller, der har faaet Kvæl
stofgødning tilført i Form af Ammoniumsalte, i alle Tilfælde 
har betydelig ringere Stødpudevirkning end Jorden fra de 
nitratgødede Parceller. 

Medens Kunstgødningsanvendelsen kun i forholdsvis be
grænset Omfang har forøget Jordens Indhold af Kvælstof, er, 
hvad Undersøgelsen over Saltsyreekstrakternes Indhold viser, 
Forholdet el ganske andet, hvor Talen er om Fosforsyre, idet 
der her i alle Tilfælde er foregaaet en saa betydende Fosfor
syreophobning i de med kunstig Fosforsyregødning forsynede 
Jorder, at Udvaskning af dette Stof ikke synes at have naaet 
et Omfang af Betydning. Derimod er der, i Overensstemmelse 
med de paa Askov Lermark fundne Resultater, saavel i Rotham
sted-Forsøgene som i Forsøget ved Tystofte, tydelige Udtryk 
for en mindre Fosforsyreophobning i de staldgødede end i de 
fuldt kunstgødede Parceller, hvad der maa lede Tanken hen 
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paa, at den i Staldgødning tilførte Fosforsyre i højere Grad 
er udsat for Udvaskning end den i »Fuld Kunstgødning« givne. 

Resultaterne af de mange udførte Undersøgelser over Kali
indholdet leder til den Opfattelse, at Hovedparten af det 
med Gødningsstofferne tilførte Kali, som ikke ind
gaar i Planteproduktionen, gaar tabt ved Udvask
n i n g. Kun i svære Lerjorder fra Rothamsted og G6Uingen er 
der foregaaet en tydelig Kaliophobning i de med kunstig Kali
gødning forsynede Parceller. I den staldgødede Jord i Rotham
sted-Forsøgene er der - til Trods for, at der i denne Gødning 
er tilført endnu mere Kali end i Kunstgødningen - enten slet 
ikke eller kun i meget ringe Omfang foregaaet nogen Ophob
ning af Kali, og ligesom Tilfældet er med Staldgødningsfosfor
syren synes saaledes ogsaa Staldgødningskaliet i forholdsvis 
ringere Grad at fastholdes af Jorden end Kali i Form af Kali
salte. 

Alt i alt tyder Undersøgelserne hen paa, at en Forraads
gødskning med Kali vanskelig lader sig etahIere og i alle Til
fælde er uøkonomisk, og for Kaligødningens som for Kvælstof
gødningens Vedkominende bør man da i Almindelighed til
stræbe at afpasse Mængden efter det øjeblikkelige Behov. 

For de fleste af Forsøgenes Vedkommende er der fore
taget Undersøgelser over Gødningsbehandlingens Indflydelse 
paa Opløseligheden af Fosforsyre- og Kaliforbindelserne i Jor
den, angivet ved en Bestemmelse af Indholdet af Citronsyre- og 
Kulsyreekstrakternes Indhold af de paagældende Stoffer. 

Ligesom den fortsatte Anvendelse af fosforsyreholdige Gød
ningsmidler sædvanlig giver sig tydelige Udtryk i et forøget 
Indhold af Fosforsyre i Jorden, giver den sig ogsaa som oftest 
Udtryk i en betydelig større Opløselighed af de i Jorden fore
kommende Fosforsyreforbindelser, hvad der et Vidneshyrd om, 
at en væsentlig Part af den ahsorberede Fosforsyre forefindes 
i en forholdsvis let opløselig Tilstand. I Henhold til de fore
tagne Opgørelser har » Citronsyreopløseligheden « af den op
hobede Fosforsyre varieret mellem ca. 50 og 80 pCt. 

Kulsyreekstrakternes Fosforsyreindhold er navnlig for de 
fosforsyretrængende Jorders Vedkommende i Almindelighed 
tiltaget stærkt som Følge af Anvendelse af Fosforsyregødning, 
men Jordens Beskaffenhed og vel ikke mindst dens Reaktions
tilstand spiller dog i den Henseende en meget væsentlig Rolle. 
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Det er saaledes paafaldende, at der i Lyngby jorden, trods den 
meget stærke Anvendelse af Superfosfat, i det højeste er fundet 
1.20 mg pr. Liter Ekstrakt, medens der under omtrent tilsva
rende Gødningsforhold i Jyderup er opnaaet en Forøgelse fra 
ca. 0.8 til ca. 7 mg Fosforsyre pr. Liter. 

Kaliforbindelsernes Citronsyreopløselighed er ikke eller 
kun i ringe Grad paavirket af Anvendelsen af Kaligødninger, 
hvorimod Kulsyreekstrakternes Kaliindhold i meget høj Grad 
kan være paavirket heraf. Særlig træder dette frem i Rothamsted
Forsøgene, hvor der i Barnfield findes ca. 20-30 mg mere 
Kali pr. Liter Ekstrakt i Jord, hidrørende fra de kaligødede, 
end i Jord, hidrørende fra de ikke kaligødede Parceller. Ogsaa 
i Gottingen-, Bonn-, Lyngby- og Jyderupforsøget er der store 
Forskelligheder i denne Henseende, hvorimod Kaliindholdet i 
Kulsyreekstrakterne af Jorderne fra Landbohøjskolen - lige
som Askovjorderne - kun i forholdsvis ringe Grad er præget 
af Anvendelsen af kaliholdige Gødningsmidler. 

I Tabellerne 58 og 59 er der givet en Sammenstilling over 
Forholdet mellem den i Markforsøgene fundne Virkning af 
Fosforsyre- eller Kalitilførsel og Laboratorieundersøgelsernes 
Resultater. 

Idet der i øvrigt skal henvises til den Side 384 og følg. givne 
Fremstilling, skal her kun anføres, at der for Fosforsyrens Ved
kommende er en tydelig Sammenhæng mellem de saavel 
med Citronsyremetoden som med Kulsyremetoden 
fu ndne Res u Ita ter. Overe nsstem m el sen træde r ty de
ligst frem ved Anvendelse af Citronsyremetoden og 
navnlig ved Angivelsen af den »relative Opløselighed«, d. v. s. 
Forholdet mellem Indholdet af »citronsyreopløselig« og »saItsyre
opløselig Fosforsyre«. Grænsen mellem fosforsyretrængende og 
ikke fosforsyretrængende Jorder ligger i Overensstemmelse med 
Lemmermanns Angivelse ved en relativ Opløselighed af ca. 
25 pCt. 

Ogsaa mellem Jordens mannitomsæUende Evne (i »podede« 
Kulturer) og Fosforsyreudslag i Marken er der, med enkelte 
Undtagelser, en tydelig Sammenhæng. Den ved Hjælp af Azoto
bacter udførte biologiske Fosforsyreprøve har derimod kun i 
ringe Grad været vejledende. 

For KaIiets Vedkommende giver Citronsyremetoden ingen 
som helst Sammenhæng mellem de i Marken og Laboratoriet 
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fundne Resultater, hvorimod en saadan Sammenhæng 
inden for visse Grænser har gjort sig gældende ved 
Anvendelsen af Kulsyreekstrakter. Alle de Jorder, der 
har givet Udslag for Kalitilførsel, har kun afgivet en meget 
ringe Kalimængde til Kulsyreekstrakterne, varierende mellem 
2.2 og 4.5 mg Kali pr. Liter, hvorimod alle de Jorder, der har 
indeholdt 4.5 mg Kali og derover pr. Liter Ekstrakt, ikke i 
noget Tilfælde har givet Udslag for Kalitilførsel i Marken. 

De paagældende Fremgangsmaader fortjener en indgaaende 
Prøvelse i Tilknytning til et stort Antal fleraarige Markforsøg. 

De mikrobiologiske Undersøgelser har væsentlig 
været af samme Art som ved Askovforsøgene. For flere af 
Forsøgenes Vedkommende er der enten ikke eller kun i mindre 
Omfang udført mikrobiologiske Undersøgelser. 

Forekomsten af Azotobacter har i første Linie været 
afhængig af Jordens Reaktionstilstand, hvorimod Gødnings
behandlingens Indflydelse i denne Henseende ikke har gjort sig 
tydeligt gældende. 

Peptonsønderdelingsforsøg er udført i Tilknytning til For
søgene i Rothamsted (Ba'rnfield og Hoosfield), Lyngby og Tys
tofte. Den kunstige Gødning bar ikke, med Undtagelse af den 
stærkt fosforsyretrængencte Forsøgsjord i Hoosfield, Rotham
sted, hvor Anvendelse af Superfosfat har foranlediget en meget 
betydelig Forøgelse af Peptonsønderdelingen, udøvet nogen frem
trædende Indflydelse paa den peptonsønderdelende Evne; i 
begge Rothamsted-Forsøgene har derimod Staldgødningen i 
meget fremtrædende Grad forøget denne Evne. 

Ved de surt reagerende Lyngby jorder er der, som det 
næsten altid er Tilfældet ved sure Mineraljorder, tydelige Ud
tryk for, at Podning med Forraadnelsesbakterier har kunnet 
virke fremmende paa Peptonnedbrydningen, hvilket derimod 
ikke eller kun i mindre Grad har været Tilfældet i de neu
tralt-alkalisk reagerende Jorder fra Rothamsted og Tystofte. 

Evnen til Sønderdeling at Mannit, der er undersøgt i For
bindelse med Forsøgene i Rothamsted, Bonn-Poppelsdorf, Got
tingen, Lyngby, Tystofte, Broholm og Tangegaard, er over
ordentlig forskellig for de forskellige Forsøgsjorder. Ogsaa Gød
ningsbehandlingen kan, ligesom det er vist ved Askovforsøgene, 
udøve en fremtrædende Indflydelse paa den Hastighed, hvormed 
denne Proces forløber. H vor Talen er om ikke kalktrængende 
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Jorder, viser det sig, at Sønderdelingshastigheden overvejende 
er betinget af Jordens Indhold af let opløselige Fosforsyre
forbindelser. 

I Tystofteforsøget har Podningen med mannitsønderdelende 
Bakterier udøvet en betydelig fremmende Indflydelse paa Mannit
sønderdelingen. Størst er denne Indflydelse af Podningen i Jor
den fra de for Fosforsyre og Kali udpinte Parceller og mindst 
i Jorden fra den fuldt kunstgødede Parcel; for de øvrige For
søgsjorders Vedkommende er der derimod ikke Tale om nogen 
fremtrædende Virkning af Tilførselen af mannitsønderdelende 
Mikrober. 

Undersøgelser over Jordens Nitrifikationskraft er kun 
foretaget i Forbindelse med de i Rothamsted (Barnfield og 
Hoosfield) og Tystofte udførte Forsøg. I Overensstemmelse 
med Resultaterne af de tilsvarende Undersøgelser i Askov frem
gaar det, at Nitrifikationens Omfang i overvejende Grad er 
bestemt af Jordens Stødpudevirkning over for Syre, og der er 
f. Eks. i de kalkrige Jorder fra Rothamsted dannet en be
tydelig større Mængde Nitrat end i de forholdsvis kalkfattige 
Jorder fra Tystofte. I de sidstnævnte Jorder, hvor for øvrigt 
Gødningsanvendelsen har været uden Indflydelse paa Nitrifika
tionens Forhold, standser denne ved PH ca. 4.7 (Tabel 47). 

At ogsaa andre Forhold end Stødpudevirkningen kan paa
virke Nitrifikationens Forløb, fremgaar af det Forhold, at Jor
den fra den ugødede Parcel i Hoosfield til Trods for, at Stød
pudevirkningen staar paa Højde med de andre Jorders, har 
nitrificeret det tilførte Ammoniaksalt meget langsommere end 
nogen af de gødede Jorder. 

I Forsøget i Rothamsted og navnlig i Barnfield-Forsøget 
er Nitrifikationshastigheden i overordentlig bøj Grad betinget 
af Arten af den anvendte Kvælstofgødning, idet den forløber 
langt hurtigere i Jorden fra de med Ammoniaksalte eller Stald
gødning forsynede Parceller end i de ugødede eller salpeter
gødede Parceller. Aarsagen hertil maa antages at være, at der 
i de førstnævnte Jorder er foregaaet en særlig stærk Ophob
ning af Salpeterbakterier, for hvis Virksomhed der i langt 
mindre Grad er Brug i de salpetergødede Jorder. Efter ca. 15 
Dages Forløb er Forskellighederne i Nitratindholdet omtrent 
udviskede. 

27 
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Undersøgelse over Jordens kvælstofbindende 
E vne er - med Anvendelse af mannitblandet Jord - kun 
foretaget i Tilknytning til Hoosfield-Forsøget,og af Resultaterne 
fremgaar det meget smukt og tydeligt, at Anvendelsen af Super
fosfat har virket i høj Grad fremmende og Anvendelsen af kun
stige Kvælstofgødninger hæmmende paa Kvælstofbindingen i 
Jorden. Den staldgødede Jord har en i Forhold til de Jorder, 
der er gødede med fosforsyreholdig Kunstgødning, ringe kvæl
slofbindende Evne. 

Undersøgelser over Jordens kulsyreproducerende 
Evne og Indhold af Mikroorganismer. I Rothamsted
Forsøget, hvor Staldgødningen er anvendt i en i Forhold til 
fuld Kunstgødning meget stor Mængde, og den staldgødede 
J ord derfor i Tidens Løb baade i fysisk og kemisk Henseende 
er kommet til at. afvige stærkt fra den kunstgødede Jord, er 
Indholdet af Mikroorganismer og navnlig af Bakterier og Acti
nomyceter langt større i den førstnævnte end i den sidstnævnte 
Jord. Kulsyreproduktionen uden Tilsætning er ligeledes i den 
første Tid større i den staldgødede end i den kunstgødede Jord, 
men Forskellen udjævnes i Løbet af faa Dage. Den største Kul
syreproduktion er i øvrigt opnaael i de to ikke kvælstofgødede 
Jorder: »Ugødet« og »Superfosfat«, muligvis fordi der her paa 
Grund af Kvælstofmangel er foregaaet en Ophobning af særlig 
let sønderdelelige organiske Stoffer, og da disse Jorder kun er 
i Besiddelse af en meget ringe planteproducerende Evne, be
høver en stærk Kulsyreproduktion ikke at antyde nogen Frugt
barhed. I den mannitblandede Jord har baade Anvendelsen af 
kvælstofholdig og fosforsyreholdig Gødning forøget Jordens kul
syreproducerende Evne, og den staldgødede Jord udmærker 
sig her, bortset fra det første Døgn, ikke ved nogen særlig stor 
kulsyreproducerende Evne. l Tystofteforsøget, hvor Forskellen 
mellem de anvendte Mængder af Stald- og Kunstgødning er 
forholdsvis ringe, er der ingen paaviselig Forskel mellem de 
forskellige Jordprøvers Kulsyreproduktion, hvorimod saavel 
Anvendelsen af Superfosfat som af Staldgødning har betinget 
et større Indhold af Mikroorganismer. Den staldgødede Jords 
Indhold af disse er ligeledes tydeligt større end den fuldt kunst
gødede Jords. 
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Af Resultater, der har særlig Interesse for Jordbunds- og 
Gødningslæren, skal fremhæves følgende: 

1) Anvendelse af Staldgødning medfører, sammenlignet 
med »Ugødet«, en Forøgelse af Jordens Humus- og Kvælstof
indhold. Denne Forøgelse gaar dog ved Anvendelse af normale 
Staldgødningsmængder (som f. Eks. i Askovforsøgene) meget 
langsomt for sig, og der vil hengaa en lang Aarrække, inden den 
giver sig tydeligt til Kende. Ved Anvendelse af meget større 
Stald gødningsmængder (som i Rothamsted) kan denne Virk
ning dog gøre sig stærkt gældende og kan foranledige en 
gennemgribende Ændring af J ordens fysiske og kemiske Til
stand. 

2) Ogsaa Anvendelsen af kunstig Kvælstofgødning i Mæng
der, der svarer til en normal Staldgødningsmængde, kan med
føre en kendelig Humus- og Kvælstofophobning, om end denne 
dog er væsentlig mindre end den ved Staldgødningsanvendelse 
opnaaede. 

Forholdet mellem Staldgødningens og Kunstgødningens Evne 
til at foranledige Humus- og Kvælstofophobning 'synes at være 
væsentlig forskellig ved forskellige Jordarter. 

3) I lerholdige Jorder synes den overvejende Part af den 
med Kunstgødningerne tilførte og af Planterne ikke optagne 
Fosforsyre at ophobes i Jorden. Staldgødningsfosforsyren bin
des mindre stærkt af Jorden. - I let Sandjord kan der lige
ledes foregaa en betydelig Ophobning af den med Gødningerne 
tilførte Fosforsyre, men der synes dog her under visse For
hold at kunne foregaa en betydelig Fosforsyreudvaskning. 

4} Det med Kalisalte eller Staldgødning og navnlig da med 
den sidstnævnte tilførte Overskud af Kaliforbindelser ophobes 
ikke eller kun i ringe Grad i Jorden, men maa antages - og 
særlig hvor Talen er om Sandjorder - i Hovedsagen at gaa 
tabt ved Udvaskning; en Forraadsgødskning med Kalisalte vil 
derfor være uøkonomisk. 

5) Saavel Staldgødning som Kunstgødning kan udøve en 
betydelig fremmende Indflydelse paa Bakterielivet og Stof
omsætningen i Jordbunden, og den alsidige Kunstgødnings 
Indflydelse i denne Henseende er ved Anvendelse af normale 
Gødningsmængder ikke mindre end Staldgødningens. I Overens
stemmelse med Resultaterne af tidligere Undersøgelser viser 
det sig, at Fosforsyregødninger udøver en stærkt fremmende 
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Indflydelse paa udpræget fosforsyretrængende Jorders mikro
biologiske Aktivitet. 

6) Alt i alt viser de udførte Undersøgelser hen til, at den 
mikrobiologiske Tilstand i almindelige Agerjorder i gammel 
Kultur hurtigt indstiller sig efter Jordens kemiske Tilstand, og 
at den Tilførsel af Mikroorganismer, der finder Sted med Stald
gødning i saadanne Jorder, er af ingen eller ringe Betydning. 

7) Der synes at være ikke ringe Mulighed for gennem di~ 

rekte Jordbundsundersøgelse at tilvejebringe betydningsfulde 
og for Praksis vigtige Oplysninger om Jordens »Trang« til 
Fosforsyre og Kali og særlig da det førstnævnte Stof. 

For Studiet af dette sidste for Jordbruget saa højst be
tydningsfulde Spørgsmaal saavel som for en haardt tiltrængt Ud
dybning af vort Kendskab til Gødningsmidlernes Indflydelse paa 
Jordbundens fysiske, kemiske og mikrobiologiske Tilstand vil 
fastliggende Gødningsforsøg være en Nødvendighed. Saadanne 
Forsøg bør derfor efter bestemte Planer anlægges i langt større 
Omfang end hidtil, og til en rationel Ordning af hele dette 
Arbejde vil der ikke alene være Brug for et nøje Samarbejde 
mellem de interesserede Kræfter inden for vort Lands Omraade, 
men ogsaa for et omfattende internationalt Samarbejde. 
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