
Kalkens Omsætninger i Jordbunden, 
teoretisk og eksperimentelt belyst. 

Ved S. Tovborg Jensen. 

Meddelelse 
fra Landbohøjskolens Agrikulturkemiske Laboratorium. 

I. Indledning. 

Nærværende Meddelelse er tænkt som en Fortsættelse af 
de Arbejder vedrørende Kalkningsspørgsmaalet, der gennem en 
Aarrække er udført paa Statens Planteavls-Laboratorium. Der 
foreligger herom allerede en Række Publikationer; de handler 
overvejende om Jordbundsanalyser, d. v. s. Metoder til Kalk
trangen s Konstatering samt om Fremgangsmaaden til at bestemme 
forskellige Jorders Evne til at binde Kalk, og endvidere om 
Markforsøg med stigende Kalkmængder (1) 1), (2) paa Jorder af 
varierende Beskaffenhed, der maalte anses for at være kalk
trængende. I en enkelt af Forsøgsberetningerne omtales tillige 
en Række Undersøgelser over forskellige Kalkforekomsters 
Kornstørrelse og Opløselighedsforhold (3). 

Det omfattende Forsøgsarbejde, som ligger til Grund for 
Beretningerne, har strakt sig over mere end femogtyve Aar 
og været forbundet med et stort Arbejde og store Omkostninger. 
Paa Grundlag af dets første Resultater, der hovedsageligt skyldtes 
Harald R. Christensens Forskningsarbejde, blev Laboratorie
undersøgelsen af Jorder for Kalktrang i sin Tid organiseret 
og antog hurtigt et stort Omfang saavel ved Statens som ved 
en Del private Laboratorier. 

I den Tid, som siden er forløbet, har Undersøgelsesmeto
diken gennemgaaet en Del Ændringer. Lakmusprøven, der giver 
Oplysning om Jordopslemningens Reaktion, er blevet afløst af en 

') Tallene i Parentes henviser til Litteraturlisten Side 648. 
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kvantitativ Metode, Bestemmelse af de samme Opslemningers 
Brintionkoncentration (Reaktionstal). Den foretoges først kolo
rimetrisk (4), senere elektrometdsk med Anvendelse af Biilmalllls 
Kinhydronelektrode (5). Den biologiske Reaktionsbestemmelse 
(Azotobacterprøven) blev opgivet nogen Tid efter Indførelse af 
Reaktionstrtllene, og som Supplement til disse er der i en Del 
Tilfælde benyttet Bestemmelse af Jordprøvers Evne til at binde 
Kalk (6), (7). Stort set er Kalktrangsulldersøgelscrnes oprindelige 
Princip bevaret, og der kan næppe være Tvivl om, at de lull' 
været Landbruget til Nytte i den forløbne Tid. I de senere 
Aar er Arbejdet da ogsaa blevet efterlignet i ret vid Udstræk
ning flere Steder i Udlandet. 

Grundlaget for Harald R. Christensens Undersøgelser var 
stedse Dyrkningsforsøget i Marken, og Begrebet » Kalktrang«, 
saaledes som det almindeligt benyttes, hviler saa at sige herpaa. 
Kun hvor det ved Tilførsel af en passende Mængde Kalk til 
en forelagt Jord er muligt at fremkalde en væsentlig Forøgelse 
af Afgrøden, vil Praktikeren sige, at »Kalktrang« foreligger. 
H vorvid t dette er Tilfældet eller ej afhænger fomden af J ord
bundsbeskatl'enheden i høj Grad af Afgl'Ødens Art. Delte er vist 
eksperimentelt i talrige Tilfælde og rremgaar særlig tydeligt af 
en Serie Kalkforsøg, som er lldførl ved Havebrugsforsøgssta
lianen Spangsbjel'g (8). En Del Resultater fra disse Forsøg er 
anført i Tabel]. De viser som Helhed, al for nogle Plantearter 
forøges Afgrøden med stigende Kalktilførsel op til de største 
anvendte Mængder, medens andre o\'erhovedet ikke reagerer eller 
endog giver Udslag i negativ Retning, saaledcs som Tabellen 
viser, delte er Tilfældet for Kartoflens Vedkommende. Det fremgaar 
heraf, at Ordet Kalktrang altid maa anvendes med Forbehold 
og med tilbørlig Hensyntrtgell til Arten af de dyrkede Planter. 

Tabel 1. Kalkens Virkning til Køkkenllrtcr. 

Tilført Tons CaCO, pr. ha ........... . 

Reaktionstal i .Jorden 

!{at·tofler . . . . . . . . . . . .. . ........ . 
POlTer ......................... . 
Ærter .......................... . 
Hodpersille ..................... . 

,. O I 2.0 II 3.8 

11~1-6-.4 I-~~ 
8.7 

71.8 I 

11.~_O~l_Ol_d~a_l_fO_l_' ~dbytte 
I 100 88 93 83 
I 100 172 198 219 

1

'1100 124 159 183 
leo 133 137 172 

21.3 

7.5 

89 
243 
195 
182 
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Kun i ringe Omfang behandles i Christensens eksperimen
telle Arbejder Spørgsmaalet om Aarsagen eller Aarsagerne til 
Kalktrang eller om, hvilke kemiske Omsætninger der ved 
Kalktilførsel finder Sted i Jorden, og hvorledes disse Omsæt
ninger kan tænkes at influere paa Planternes Vækstkaar. Kalk
virkningens eventuelle Varighed er næppe berørt, og det er ikke 
forsøgt direkte a L bestem me Kalksvindets Størrelse i J ordbun
den inden for et givet Tidsrum samt hvilke Faktorer, det er, 
som især influerer paa delte. 

I Betragtning af det Arbejde og de O III kostninger, som 
hel' til Lands anvendes paa Kalkning og Mergling, vil navn
lig det sidstnævnte Spørgsmal "ære af Interesse. Til dets Be
lysning afgiver de Forsøg med stigende Kalkmængder, som i 
de senere Aar er udført paa Statens Forsøgsstationer og i 
Landboforeningerne, et godt Materiale, og vi har derfor taget 
det op til eksperimentel Behandling. Arbejdet er udført paa 
Landbohøjskolens Agrikulturkemiske Laboratorium med Støtte 
af Laurits Andersens og »Norsk Hydro«s Fond. Statens og 
Landboforeningernes Forsøgsvirksomhed har beredvilligt stillet 
det nød vendige store Antal Prover til Disposition. For den 
Tillid og Imødekommenhed, disse Institutioner derved har vist 
Laboratoriet, bringes dem hermed den bedste Tak. Analyse
arhejdet er for Størstepartens Vedkommende udført af Land
brugskalldi~al P. Damsgaard Sørensen. Han har paa egen Haand 
gennemprøvet Analysemetoderne, ligesom han ogsaa har med
\ irket ved Beretningens Affattelse. 

Undersøgelsernes Hovedformaal har været at studere Arten 
og Omfanget af de Reaktioner, der finder Sted mellem de faste 
Jordpartikler og det Kalciumkarbonat, som de med Jordvæd
sken som Mellemled bringes i Berøring med ved Tilførsel af 
Gødningskalk eller Mergel. Endvidere at bestemme Størrelsen 
af de Kalkmængder, som under de giyne Forhold inden for 
bestemte Tidsrulll fjærnes fra Pløjelaget, og at sammenligne 
de fundne Tal saavel med Jordens Egenbeholdning af Kalk 
som med de tilførte Kalkmængder. 

For saa vidt muligt at naa til en nogenlunde klar Opfat
telse a f Forsøgsresultaterne og deres Betydning for Praksis 
vil vi først betragte. i hvilke kemiske Forbindelser Kalken er 
til Stede i Jordbunden, hvilke Muligheder der her foreligger 
for Kalciumkarbonatets Overførelse i andre kemiske Forbin-
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delser, for dets Opløsning i Jordvandet og en dermed følgende 
Udvaskning. 

Inden vi gaar over til en nærmere Diskussion af de fundne 
Analyseresultater, skal vi derfor beskæftige os med disse For
hold og her anvende en Del Betragtningsmaader over J ord
absorption, Baseudveksling o. s. v., som i de senere Aar har 
vundet almindeligt Indpas i Jordbundslæren. At disse el" rigtige 
i alle Enkeltheder, kan endnu ikke siges at være fastslaaet, 
men de kan paa en Række Omraader bringes i Overensstem
melse med iagttagne Kendsgerninger, og de maa derfor siges 
at være anvendelige som Arbejdshypoteser til at lette For
staaelsen af Fænomenerne. 

II. Jordbundens 
Kalciumforbindelser og deres Opløselighedsforhold. 

Kalcium, der som bekendt er et nødvendigt Plantenærings
stof, forekommer i større eller mindre Mængder som Bestand
del af Jordbunden, hvor det indgaar i en Række forskellige 
kemiske Forbindelser. Af saadanne Kalciumforbindelser kan 
f. Eks. nævnes Karbonat CaC0 3 , Gips CaS0 4 2H 20 og Apatiter 
som 3Ca 3 (P0 4 )2' CaF 2 eller 3Ca 3 (P0 4 )2' Ca(OH)2' Disse Salte 
kan dels indgaa som naturlig Bestanddel af J orden og dels være 
tilført kunstigt som Gødningsstoffer. Endvidere findes Kalcium i 
nogle Silikatmineraler, navnlig Feldspater, og det indgaar i en 
Del af saadanne Mineralers uopløselige Forvitringsprodukter, 
Lerarterne, uden at man nøje kan angive disse Stoffers kemi
ske Sammensætning og Konstitution. Paa tilsvarende Maade 
er det til Stede i Forbindelse med de organiske Bestanddele 
»Humusstofferne«, der maa opfattes som en Blanding af en 
Række forskellige kemiske Forbindelser med til Dels ukendt 
Molekularsammensætning, Forbindelser, hvoraf en Del har 
Karakter af Syrer, de saakaldte » Humussyrer«. Det Kalcium, 
som indgaar i Ler- og Humussubstansen, benævnes paa Grund 
af disse Stoffers særlige Karakter ofte »absorptivt bundet Kal
cium«. 

For Planternes Forsyning med Kalk som Næringsstof og 
for J ordbLlndens » Kalktilstand « spiller det absorptivt bundne 
Kalcium samt Kalciumkarbonat den overvejende Rolle. Procent
vis udgør Grundstoffet Kalcium kun en ringe Del af Jordbun-
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dens samlede Masse. I Henhold til Analyser angiver Wester
mann (9), at Indholdet, beregnet som CaO, varierer mellem ca. 
0.1 og 0.5 pct. i en Række almindelige danske Agerjorder. 
Enkelte Steder, hvor Kridtformationen naal" frem til Overfladen, 
finder man dyrkede Jorder, der indeholder 10 pCt. CaC0 3 

eller mere. 
Skønt Kalciumkarbonat forekommer i stor Mængde i de 

fleste dybere liggende Jordlag i Danmark, er det kun et Faatal 
af Jorder, der indeholder dette Stof i Pløjelaget. Det er, som 
de andre forannævnte Kalkforbindelser tungt opløseligt i rent 
Vand, men det gælder for dem alle, at de ved Indvirkning af 
Jordvædsken langsomt kan gaa i Opløsning under Dannelse 
af Calciumioner Ca + +. I denne Tilsta nd er Stoffet frit bevæge
ligt i og med Vædsken og kan dels optages af Planterne ved 
deres Rodvirksomhed og dels ledsaget af tilsvarende negativt 
ladede Ioner føres med af en nedadgaaende Vandbevægelse, 
»gaa bort med Grundvandet«, og derved fjærnes fra de Jordlag, 
hvori Planternes Næringsoptagelser foregaar. 

Jordvædskens opløsende Virkning paa Kalciumforbindel
serne skyldes navnlig dens Indhold af Brintioner H+ og stiger 
med Mængden af disse pr. Rumfangsenhed (Brintionkoncentra
tionen). Stoffer, som kan afgive Brintioner til Jordvædsken, dan
nes til Stadighed ved forskellige Processer i Pløjelaget, og 
Stoffer af den Art benævnes som bekendt »Syrer«, hvorved netop 
forstaas kemiske Forhindeiser, der i Berøring med et Opløsnings
middel, i dette Tilfælde Vand, giver Anledning til Dannelse af 
Brintioner. 

Af Syrer, som kan dannes i Jordbunden, maa saaledes 
nævnes Svovlsyre, Salpetersyre (~itrifikation) og forskellige 
»Humussyrer« samt Kulsyre, der kvantitativt spiller langt den 
største Rolle. Kulsyren hidrører fra Luftarten Kuldioxyd CO 2 , 

som dannes til Stadighed i Janiens øverste Partier ved kemisk
biologiske Processer som Planternes Rod virksom hed og Bak
teriers og Skimmelsvampes Nedbrydning af døde organiske 
Stoffer, hidrørende fra Rester af Planter og Dyr. 

Kuldioxyd vil i Berøring med Vand gaa i Opløsning, og 
Opløseligheden er proportional med dens Partialtryk i Luften 
over Opløsningen. Mellem Jordvædsken og Jordluften vil der 
foregaa stadige Ligevægtsforskydningel'. Saafremt JOl'dvædsken 
paa et givet Tidspunkt indeholder mere CO 2 pr. Rumfangs-
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enhed, end der svarer til Jordlllftens Indhold deraf, vil der gaa 
Kuldioxyd fra Vædsken over i Jordluften. Hvis PartiaItrykket 
af CO 2 i Jordluften derimod er større end svarende til Lige
vægten, vil J ord yædsken optage en Del deraf. 

Kuldioxyd reagerer delvis (ca, 7 pCt.) med Vand under 
Dannelse af Kuls'yre H Z C0 3 • Reaktionen kan udtrykkes ved 
Skemaet H 2 0 + C02~ H 2 C0 3 • I vandig Opløsning vil Kul
syren dissocieres undet' Dannelse af Brintioner og Hydrokar
bonationer 1) H2C03~ H+ + HC03~' der videre kan spaltes 
2) H CO 3 ~ ~ H + + CO 3 ~-c-. Dissociationsprocessen følger Masse
virkningsloven. Anvender man denne paa 1), faas 

(H+) (HC0 3 +j 
- - (H C6--) - = Konst, 

2 " 

h \'01' Størrelserne i Parantes betegner Koncentrationen af de 
paagældende Sto fgrupper. Det fremgaar direkte af Ligningen, 
at jo større Værdi (H+) har, altsaa jo lavere Reaktionstallet 
er i en vandig Opløsning, desto færre Brintioner vil en vis 
l\tlængde Kulsyre, som tilføres den, være i Stand til at afgive, 

Kulsyredannelse i Pløjelaget paavirkes af Temperaturen, 
Iltlilgangen, Mængden af organiske Stoffer i Jordel~ o. s. v. 
Hurtigst foregaar den i den varme Aarstid paa vel gødede og 
vel udluftede Jorder med et rigeligt Indhold af organiske Stof
fer. Ved Maalinger, som er foretaget forskellige Stederi Udlandet, 
er det konstateret (10), at der ved Planters og Mikroorganismers 
Livsvirksomhed har kunnet dannes 5-10000 kg CO 2 pr. ha i 
Løbet af en Vækstperiode. 

Brintionerne, som ved denne og andre Processer til Stadig
hed opstaal' i Jordvædsken, reagerer paa Grund af deres store 
kemiske Aktiyitet med de tungt opløselige Kalciumforbindelser. 
Reaktionen bestaar i, at Brintionerne afgiver deres positive 
elektriske Ladninger til Kalciumatomcl', som derved gaar oyer 
i Iontilstand som Ca++, opløses og bliver bevægelige i Jord
vædskell, medens et tilsvarende Antal Brintioner forsvinder fra 
denne. 

Vi dl først betragte Forholdene i en Jord, som indeholder 
et betydeligt Overskud af Kalciumkarbonat. De Brintioner, der 
opstaar ved Kulsyredannelsen, vil reagere med den kulsure 
Kalk paa følgende Maade: 

CaC0 3 + H+ ~ Ca++ + HC0 3 -c-
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Mellem Jordvædskens Brintioner og Kalken vil der til
stræbes en kemisk Ligevægt, som er udtrykt ved ovenstaaende 
Skema. Ligevægten kan fra Tid iH anden forrykkes derved, at 
Calciumioner og Hydrokarbonationer ~iærnes ved Nedvasknil1g. 
Nye Brintioner kommer stadig til ved Kulsyredannelsen, og 
CaeO s findes i Overskud, hvad der bevirker, at Processen 
efterhaanden forløber i Retning fra Venstre til Højre. Resulta
tet heraf blh'er, at Jordens Indhold af Kalciumkarbonat stadig 
formindskes, d. v. s. der foregaar en fremadskridende Kalk
udvaskning. At en saadan Udvasking mange Steder under vore' 
Klima- og ,Jordbundsforhold finder Sted, bekræftes af talrige 
Iagttagelser. Saaledes indeholder Grundvand, som har passeret 
l,alkholdige Lag under Nedsivningen, kendelige Mængder opløst 
Kalciumhydrokarhonat. Det viser sig i Overensstemmelse her
med, at de fleste danske Morænelerjorder har et med Dybden' 
tiltagende Indhold af KaIciumkarbonat, medens man maa antage, 
at dette Slof oprindelig har været nogenlunde ensartet fordelt 
i hele Massen. Oftest vil Mængden af Kalciumkarbonat paa 
saadanne Jorder være forsvindende lille i Overfladen, medens 
den i et Par Meters Dybde endnu kan udgøre flere Procent. 

Hvor store Mængder Kalk, der ved den ovenfor nævnte 
Proces kan bortføres fra de øverste Jordlag inden for et givet 
Tidsrum, afhænger af forskellige Omstændigheder, først og 
fremmest af Kulsyredannelsen og Mængden af del nedsivende 
Vand, idet Kalkudvaskningen vil være proportional med begge disse 
Størrelser, dernæst i nogen Grad af Kalkpartiklernes samlede 
Overflade inden for et bestemt Omraade, d. v. s. af Jordens 
Kalkindhold samt Kalkens FOl'delings- og Finhedsgrad. Om
sætningen mellem Jordvædskens Brintioner og Kalkpartiklerne 
vil foregaa paa disses Overflade, og jo større den samlede 
Paavirkningsflade er, desto lettere vil alle de dannede Brintioner 
kunne komme i Berøring med Kalkpartikler og reagere med 
disse, indtil kemisk Ligevægt er indtraadt. 

Paa Forhaand er det ikke muligt at afgøre, hyor stærkt 
de forskellige Faktorer i hvert enkelt Tilfælde vil gøre sig gæl
dende. Det maa dog være berettiget at antage, at Kalkudvask
ningen vil være størst i nedbørsrige Egne paa Jorder, som er 
let gennemtrængelige for Vand, og hvori der foregaar en livlig 
Kulsyredannelse, d. v. s. paa lette, vel drænede Jorder, som er 
i god Gødningskraft. 
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Ud fra Bestemmelse af Kalkens Opløselighed i kulsyre
hoJdigt Vand kan man ved Beregning faa et Skøn over, hvilke 
Kalkmængder der maksimalt vil kunne fjærnes fra Pløjelaget 
ved Nedsivning paa den omtalte Maade. Saadanne Opløselig
hedsbestemmelser er bl. a. udført af Schløsing (11). 

Tabel 2. Mængden af opløst CaC0 3 i mælte de Opløsninger 
ved forskelligt CO 2 -Tryk. 

pCt. CO 2 I g CaC0 3 opløst i : kg CaC0 3 opløst I Opløsningens 
j Luften 

I 
1 Tons Vand pr. ha j 300 mm Reaktionstal Nedbør 

0.03 60 180 8.88 
0.S3 130 408 7.69 

5.00 361 1083 6.89 
55.so 885 2655 6.17 
98.40 1008 3024 6.00 

I Tabel 2 er det vist, hvorledes Kalkens Opløselighed i 
Henhold til hans Undersøgelser varierer med Indholdet af Kul
dioxSd i den Luft, som er i fysisk-kemisk Ligevægt med den 
mættede Opløsning. Paa Grundlag af Opløseligshedstallene er 
det beregnet hvor store Mængder Kalk, der teoretisk vil kunne 
fjærnes pr. Arealenhed med en Drænvandsrnængde paa 300 mm, 
der er ca. Halvdelen af Aarets Middelnedbør i Danmark. Ved 
Beregningen er det forudsat, at Ligevægt mellem Vædsken og 
de faste Kalkpartikler (Mætning) er indtraadt. I Tabellens sidste 
Kolonne er angivet de forskellige Opløsningers Reaktionstal, 
beregnet ud fra Bjerrum og Gjaldbæks Formel (12) 

CR = k ~/(Ca++) l/pcb~ 

Det fremgaar klart af Tabellen, hvorledes Kalkens Opløse
lighed stiger med Kulsyretrykket i den Atmosfære, som er i 
Ligevægt med Opløsningen. Ved et Indhold paa 0.03 pCt. CO 2 , 

der er det samme, som normalt findes i den atmosfæriske 
Luft, er et Vandlag paa 300 mm kun i Stand til at opløse 
180 kg CaCO a paa en ha; er Kulsyreindholdet i Jordluften 
5 pCt.) derimod ca. 1000 kg pr. ha, J ordluftens og Jordvædskens 
Kulsyreindhold veksler fra Dag til Dag, og man kan vanskeligt 
afgøre, hvor højt det vil være i Gennemsnit. Det vil dog næppe 
nogen Sinde naa Værdier svarende til de højeste, som er angivet 
i Tabellen, og man tør deraf slutte, at den Kalkudvaskning, 
som alene skyldes Kulsyrens Indvirkning paa Kalciumkarbonat, 
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ikke under vore Klimaforhold vil kunne naa saa højt som til 
3000 kg aarlig pr. ha af dette Stof. 

Tabel 3. Kalkens Opløselighed i Vand, mættet med CO 2 

af Atmosfæretryk. 
Temperatur 21° C. 

-~--

PH i :1 mg pr. Liter 
Kalkprøve Opløs-

li I 
Ilingen CO 2 CaCO s 

Fældet CaCO s .. ~ ....................... 5.92 

I 
2970 1003 

Gødn ingskalk, Nr, Sundby ............... , 5.91 2640 1002 
» Ellidshøj .................. 5.94 2650 1002 

I .,. 

SchlOsings Undersøgelser blev udført i 1872. For at kon
trollere Tallenes Rigtighed foretog vi i Laboratoriet en Række 
Bestemmelser af KaJkprøvers Opløselighed i Vand, som ved 
Gennembobling blev holdt mættet med CO 2 af Atmosfæretryk. 
Nogle af Resultaterne' er angivet i Tabel 3. Tallene i Tabellen 
viser, at der er god Overensstemmelse mellem disse og de af 
SchlOsing fundne Tal, der viste, al Vand, som var mættet med 
CO 2 af Atmosfæretryk, opløste 1008 mg CaC0 3 pr. Liter. Reak
tionstallene, som blev maalt i de mættede Opløsninger, stemmer 
ogsaa omtrent med de beregnede. Bestemmelser af forskellige 
Gødningskalkformel's Opløselighed i kulsyremættet Vand er 
tidligere foretaget her i Landet af Harald R. Christensen (3). 
De Tal, han fandt, laa væsentlig lavere end dem, der opgives 
af Schlosing. Det beror sih:kert paa, at Ligevægten mellem Væd
sken og de faste Kalkpartikler ved Christensens Undersøgelser 
endnu ikke var indtraadt paa det Tidspunkt, da Vædskeprøven 
blev udtaget til Analyse. 

Alle de af os udførte Bestemmelser viste en Opløselighed 
paa meget nær 1 g CaCO a i 1 liter kulsyremættet Vand. 

Der foreligger i Litteraturen forskellige eksperimentelle Data 
til Belysning af Spørgsmaalet om Kalkudvaskningens Størrelse 
paa kalciumkarbonatholdige .Jorder. Tabene er her bestemt dels 
gennem Lysimeterforsøg og dels ved Hjælp af Jordbunds
analyser. 

I Tabel 4 er vist en Del Resultater af saadanne Forsøg, 
udført under Klimaforhold, der ikke afviger meget fra Danmarks. 
Alle de undersøgte Jorder var kalkrige med et betydeligt Ind-
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Tabel 4. 
Kalkudvaskning fra kalciumkarbonatholdige Jorder. 

" 

. Forsøgssted 
Sv. til kg 

CaC0 3 

II Udvasket 
kg CaO 

aarlig pr. ha 

==;=-"----'=== 

COl'nell, U. S. A. (13): 
Brakjord .......... , .................. . 
Græs .... __ ............ - ....... -. _ ... . 

Rothamsted: England (14) ................. . 
Marsken: Holland (15) .................... . 
Letland: let Sandjord (16) ................ .. 
Gøttingen: Lerjord (16) ................... . 

617 
400 
550 
590 

1000 
630 

1100 
715 
980 

1050 
1800 
1125 

hold af CaCO s ' Tallene viser, at der under de herskende 
Klima- og Jordbundsforhold har kunnet udvaskes Kalcium
forbindelser fra de øvre Jordlag i Mængder svarende til fra 
700 op til 2000 kg CaC0 3 aarlig pr. ha. Disse Størrelser 
lader sig vel forklare ud fra de omtalte Undersøgelser over 
Kalciumkarbonatets Opløselighedsforhold, og de illustrerer den 
omtalte Kendsgerning, at kun el Faatal af vore Agerjorder nu 
har et nævneyærdigt Indhold af Kalciumkarbonat i Pløjelaget. 

Saalænge dette Stof er til Stede i kendelige Mængder, "il 
Reaktionen i Jordvædsken ikke kunne blive stærkt sur. Kar
bonatet fungerer som »Stødpude« over for de Brintioner, der til 
Stadighed opslaar i Jordvædsken, og det binder dem delvis, 
efterhaanden som de dannes. De kan derfor ikke hobes op i 
væsentlig Grad og derved bringe Brintionkoncenlrationen til at 
stige. Bindingen kan, som allerede nævnt, udtrykkes ved Ske-

maet: H+ + CaC0 3 - Ca++ + HC0 3 -;-

Bjerl'um og Gjaldbæk hal' vist, at der i vandige Opløsninger, 
som er i Ligevægt (mættede) med fast Kalciumkarbonat, bestaar 
følgende Relation mellem Brintionkoncentration, Kalciumion
koncentration og Kulsyretryk i Luften over Vædsken : 

Cn = k t/(Ca++) Vpc6-;; 
hvor CR angiver Brilllionkoncentrationen (g Brintioner pr. 
Liter) og K er en Konstant. (Ca++) er den molære Koncentra
tion af Kalciumioner og pCO z Knlsyretrykkel. Talværdien af 
k kan fastlægges eksperimentelt ved at bestemme Reaktionstal 
og Mængden af Kalciumioner pr. Rumfangsenhed i Opløsninger 
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af Kalciumkarbonat, som er mættede med Kulsyre af et bestemt 
Tryk pCO:!. Den angives af Bjerrum og Gjaldbæk til 10+5.02, 

naar Kulsyretrykket maales i Atmosfærer. 
Formlen er foran benyttet til af sammenhørende Værdier 

for de opløste Kalkmængder og Kulsyretrykket over Opløsningen 
at beregne de Reaktionstal, der er anført i Tabel 2. Denne 
viser, at Brint- saavel som Kalciumionkoncentrationen i Væd-' 
sken stiger med Kulsyretrykket. 

Man kan slutte deraf, saaledes som Bjerrum og Gjaldbæk 
først har fremdraget det, at Jordvædskens Reaktionstal i Jorder, 
som indeholder el Overskud af kulsur Kalk; i grove Træk vil 
kunne svinge inden fol' de i Tabellen angivne Grænser. Det vil 
dog næppe nogen Sinde naa de laveste Værdier, idet betyde
lige Mængder CO 2 til Stadighed ved Difl'ussion og anden Luft
bevægelse afgives til Atmosfæren over Jordoverfladen. Et Indhold 
af Kuldioxyd paa 0.33 pCt. i Jordluften, en Mængde, som adskil
lige Analyser udviser, svarer til Rt. 7.7. Ved 5 pCt. CO 2 er det 
tilsvarende Tal 6.9. Et større Indhold vil man næppe finde i 
Jordluften paa Lokaliteter, hvor Jorden er underkastet periodisk 
Bearbejdning, hvorved Porøsiteten forøges, og der skabes gode 
Betingelser for et nogenlunde hurtigt Luftskifte. 

Vi maa derfor antage, af Reaktionen i kalcium karbonat
holdige Jorder vil forblive neutral eller svagt alkalisk, saalænge 
et Overskud af dette Stof eildnu findes i Jorden. Denne Antagelse 
er da ogsaa i god Overensstemmelse med Erfaringer og Iagt
tagelser fra Praksis. 

Det fremgaar af Bjel'rum og Gjaldbæks Ligning, at en For
øgelse af Kalcitimionkoncentration paa lignende Maade som 
forøget Kulsyretryk vil bringe Brintionkoncentrationen til at 
stige i mættede Opløsninger af Kalciumkarbonat. Man maa 
derfor venie, at Tilførsel af opløselige Kalciumsalte som Gød
ning til kalkrige Jorder vil kunne sænke Reaktionstallet noget. 

De nævnte Faktorer i Forening vil bevirke, at selv de 
største Mængder af Kalciumkarbonat ved Tilførsel til Jorder, 
lwori der foregaar en livlig Kulsyredannelse, og som gødes 
stærkt med opløselige Kalksalte (Drivhusjorder), næppe vil kunne 
fremkalde Reaktionstal i Jordbunden paa 8 eller derover. 

I en Jord, hvor Kalciumkarbonat ikke indgaar som Be
standdel, vil Omsætningen mellem tilstedeværende Kalcium
forbindelser og Jordvædskens Brintioner forløbe væsentlig ander-

39 



582 

ledes, end det er omtalt foran for dette Stofs Vedkommende. 
Da disse Forbindelsers Sammensætning og kemiske Egenskaber 
kun er ufuldstændig bekendt, er det ikke muligt at skitsere 
Reaktionens Forløb ved Hjælp af simple kemiske Ligninger. 

Erfaringen viser, at der her i Landet findes mange Jorder, 
der ikke indeholder Kalciumkarbonat i paaviselige Mængder 
og har Reaktionstal, som ligger kendeligt over 7. De vil i Reglen 
ikke vise »Kalktrang«, og det er ikke muligt ved Tilførsel af 
Gødningskalk at fremkalde en væsentlig Stigning i deres Re
aktionstal. Behandler man Prøver af saadanne Jorder med 
fortyndede Syrer eller visse Saltopløsninger, f. Eks Ammonium
klorid NH 4 Cl, vil man finde, at de afgiver en betydelig Mængde 
Kalciumioner til Opløsningerne. De indeholder saaledes Kalcium
forbindeiser, der ikke er Karbonater, og som kan opløses ved 
Berøring med fortyndede Syrer og Saltopløsninger. 

Den Mængde Kalcium, en bestemt Mængde Jord paa den 
Maade kan afgive til Opløsningen, vil som Regel være desto 
større, jo mere ler- og muldrig Jorden er, og det ligger derfor 
nær at antage, at Kalken har været bundet til disse Stoffer, 
og at Behandlingen med Syrer eller Saltopløsninger er i Stand 
til at løsne Kalciumioner fra dem, d. v. s. bringe Kalk i Op
løsning. 

For Jorder med samme Ler- og Muldindhold, som ikke 
indeholder Kalciumkarbonat, er der et nøje Sammenhæng mel
lem Reaktionstallet og Indholdet af »klorammoniumopløselig« 
Kalk. (Delte Indhold bestemtes ved at udlude 50 g Jord paa 
Sugefilter med 1 n NH 4 Cl, indtil den gennemløbende Vædske 
ikke mere gav Reaktion for Calciumioner). 

Reglen kan bedst belyses ved et Eksempel fra et Forsøg 
med stigende Kalkmængder. 

Tabel 5 viser tydeligt, at Reaktionstallene stiger, eller, 
hvad der er det samme, at Jordbestanddejenes Evne til at afgive 
Brintioner til den Vædske, de er i Berøring med, aftager med 
stigende Indhold af klorammoniumopløselig Kalk for een og 
samme Jord. I nærværende Tilfælde findes der endnu betydelige 
Mængder »absorberet Kalke: i Jorden fra den Parcel, hvor Kalk 
ikke er tilført. Er en Jord meget stærkt sur med Reaktionstal 
paa 4 eller lavere, vil Indholdet af Kalcium i saadanne For
bindelser i Reglen være forsvindende lille. 

For at gøre disse Forhold bedre overskuelige kan mari 

-~----------------------------------
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Tabel5. 
Reaktionstal og Indhold af klorammoniumopløselig Kalk 

i Jordprøver fra et Kalkforsøg (Borris). 
- .. _~ 

pct. klor- Sv. til kg 
Kalktilførsel, Rt. ammonium- CaCO s pr. ha 

Tons CaCO a pr. ha opløselig i Pløjelaget 
Kalk (CaO) (20 cm) 

O •.••••••.•••.•.•...•..•.• I 5.8 0.106 I 5000 
2 ..•...................... I 6.0 0.120 5660 
4 ..•.•..........•.......•. 6.2 0.142 6690 
8 ..•...................... 6.4 0.174 8200 

16 ....••..... , ............. 

I 

7.0 0.224 10660 
:-12 .... '" .................. 7.5 

I 
0.296 1:-1930 

... 

tænke sig, at de Brint- og Kaldumioner tillige med en Del 
andre KaUoner, som de faste Jordbestanddele er i Stand til 
at afgive til Jordvædsken, hovedsagelig hidrører fra de fineste 
Partikler blandt Ler- og Humusstofferne, Partikler, der med 
Hensyn til lineær Udstrækning og fysisk-kemiske Egenskaber 
falder inden for Kolloidernes Gruppe. 

I kemisk Henseende antager man for Lerkolloidernes 
Vedkommende, at hver Partikel maa opfattes som bestaaende 
af en Kærne, der er et Kompleks af Si0

2
, Al og Fe. Paa 

deres Overflade fastholdes eller ahsorberes Metal- og Brintioner 
i vekslende Mængdeforhold alt efter Kolloidets Beskaffenhed. 
Humuskolloiderne er organiske SlotTer med til Dels ukendt 
Sammensætning og Konstitution. Over for de positivt ladede 
Ioner forholder de sig paa lignende Maade som Lerkolloiderne. 

Naar Partikler af den Art slemmes op i Vand, afgiver de 
en Del positivt ladede Ioner, Brintioner og forskellige Metal
ioner til Vædsken, hvorved Kolloidpartiklerne lades negativt i 
Forhold til denne. Processen minder i flere Henseender om 
svage Elektrolyters Dissociation i vandig Opløsning. Den nega
tivt ladede Kolloidpartikel svarer til Anionen og vil bevæge sig 
i Vædsken under Paavirkning af elektriske Kræfter (Elektro
dialyse). Dens Masse og lineære Udstrækning vil dog være 
mange Gange større end de almindelige Anionel's, og Vædsken, 
som er i Ligevægt med Partiklerne, vil derfor udvise Egen
skaber, som er væsentlig forskellige fra de sædvanlige Elektrolyt
opløsningers. 
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Processen, hvorved Partiklerne afgiver Kationer til Opløs
llingen, kan illustreres ved Skemaet: 

:~aca Ca ~ H+ + K+ + Ca++ + NH 4+ o. S. v. 
Ca 

NH 4 
N 4 K 

K 
Den maa, som det er vist af .l. Møller (17), antages at følge 

Massevirkningsloven og forløber kun, indtil Ligevægt har 
indstillet sig. I Ligevægtstilstanden vil Mængden af de for
skellige Ioner, som er afgivet til Vædsken, være proportional 
med den Mængde af det paagældende Stof, som findes absor
beret paa KoJloidets Overflade. Saafremt Metaller her er i Over
vægt, vil det overvejende være Metalioner, som afgives, og er 
Brintioner i Overvægt, hovedsagelig Brintioner. I de Tilfælde, 
hvor Kolloidpartiklerne praktisk talt kun indeholder Brint paa 
Overfladen, vil Mængden af afgivne Brintioner være saa stor, 
at Vædsken faar tydelig sur Reaktion med PH 3-4, men det 
er dog kun en ringe Brøkdel af samtlige »Iatente Brintionen, 
der ved Opslemning af Partiklerne i Vand afgives til og bliver 
frit bevægelige i dette. Afgivelsen af positivt ladede Ioner (Kat
ioner) til Opløsningen er til en vis Grad reversibel. Tilfører 
man f. Eks. opløst Ammoniumklorid til Opløsningen, bliver 
Vædskens Indhold af Ammoniumioner NH 4 + pr. Rumfangsenhed 
(Ammoniumionkoncentrationen) mange Gange større end sva
rende til Ligevægten. En Del af Vædskens Ammoniumioner vil 
fortrænge Brint- og Metalioner fra Kolloiderne; indtil der el' 
indtraadt en ny Ligevægt, som svarer til de ændrede Betingelser. 
l denne Tilstand vil Mængden af absorberede Ammoniumioner 
være blevet stærkt forøget, og Partiklernes Tendens til at af
give Ammoniumioner til Vædsken er steget i tilsvarende Grad. 

Ligevægtsforskydningen, der foregaar meget hurtigt, kan 
f. Eks. paavises ved Maaling af Brintionkoncentrationen i Væd
sken og gi vel' en naturlig Forklaring paa den Kendsgerning, 
at Reaktionstallet i en Jordopslemning falder øjeblikkelig ved 
Tilsætning af stærke Syrers vandopløselige Salte. 

I de fleste neutrale eller svagt alkaliske Jorder er det i 
overvejende Grad Kalciumioner, der udbyttes ved den nævnte 
Behandling, og i sure Jorder navnlig Brintioner. Bestemmer 
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man ved kemisk Analyse den Mængde Ammoniumioner, som. 
ved Behandlingen er forsvundet fra Opløsningen, vil den vise 
sig at være tilnærmelsesvis ækvivalent med den samlede Mængde 
Kalcium-, Brint- og andre Kationer, der er gaaet i Opløsning, 
saaledes som man skulde vente i Henhold til Reaktionsskemaet. 

Saafremt Mængden af latente Brintioner paa Kolloiderne 
i Forhold til Mængden af andre Kationer er lille eller - som 
det ofte udtrykkes - Basemætningsgraden stor, vil de kunne 
reagere med rent Vand under Fjærnelse af Brintioner, idet 
deres Tendens til at afgive disse er mindre end Vandets, hvor
ved Opslemningen faar en mere eller mindre udpræget alkalisk 
Reaktion. Forholdet træffes hyppigt blandt saakaldte Alkali
jorder, som findes i Lande med et halvtørt Klima, dIer hos 
Jorder, som i nogen Tid har været oversvømmet af Havvand. 
Den absorberede Base er i saa Tilfælde næsten udelukkende 
Natrium. Reaktionen kan for saadanne Jorder illustreres ved 
Skemaet: 

Paa tilsvarende Maade kan den tænkes at forløbe for 
kalciummættede Kolloidpartikler, og dette kan forklare, hvor
for Jorder, som ikke indeholder paaviselige Mængder Kalcium
karbonat, kan have Reaktionstal, som ligger over 7. 

Saalænge en J ord endnu indeholder et Overskud af dette 
Stof, maa Jordvandet, som nævnt foran, altid have et for
holdsvis ringe Indhold af Brintioner og' et kendeligt Indhold 
af Kalciumioner. Dette vil bevirke, at de kolloidale Jordpartik
ler paa Overfladen vil indeholde relativt store Mængder Kalcium. 

Er hele en Jords Indhold af kulsur Kalk blevet f.iærnet 
ved Nedvaskning, kan de Brintioner, som hidrører fra Omsæt
ninger i Pløjelaget, ikke mere bindes af dette Stof, efterhaanden 
som de opstaar. Ved Jordvædskens Berøring med Kolloiderne 
vil Brintioner fortrænge' Kalcium, der gaar over i Ionstilstand, 
opløses, medens et tilsvarende Antal Brintioner sættes ud af 
Funktion. Kalciumionerne føres bort med det nedsivende Vand 
sammen med Hydrokarbonationer (Kalciumbikarbonat), medens 
friskt kulsyreholdigt Vand fra Tid til anden tilføres Pløjelaget. 
Processens Forløb illustreres ved Skemaet: 
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[ KOllOid] Ca + 2H+ + 2HCO.-'"" ~ Ca++ + 2HCO a+ + Kolloid ~a Ca . [ J Ca 

Ca H 

Den vil, som nævnt, paa Grund af Kulsyredannelsen og 
den nedadgaaende Vandbevægelse i Pløjelaget i overvejende 
Grad forløbe i Retning fra Venstre mod Højre. Efterhaanden 
som den skrider fremad, vil Jordens Indhold af absorptivt 
bundet (klorammoniumo·pløselig) Kalcium formindskes, idet 
Brintioner indtager dets Plads. Med stigende Mængder af disse 
vokser Kolloidpartildernes Tendens til at afgive Brintioner til 
Jordvædsken, der i Ligevægtstilstanden faar et forøget Indhold 
af disse Ioner pr. Rumfangsenhed eller, hvad der er det samme, 
et lavere Reaktionstal. Paa den Maade kan man forklare Sam
menhængen mellem dette Tal og en forelagt Jords Indhold af 
absorberet Kalcium, saaledes som det er vist i Tabel 5. 

I dette Tilfælde er det lavest maalte Reaktionstal 5.8. Ind
holdet af absorberet Kalcium er endnu ved denne Værdi ret 
betydeligt, og Udvaskningen ikke stærkt fremskreden. Fort
sættes den, indtil den sidste Rest af Kalcium (og andre absor
berede Baser) paa den Maade er blevet fjærnet, vil Jordvædskens 
Reaktionstal komme til at ligge i Nærheden af 4. Dette er til
nærmelsesvis samme Tal, som findes i Vand, der er mættet 
med Kuldioxyd af 1 Atmosfæres Tryk. 

Opløsnings- og Udvaskningsprocesserne staar i nøje Til
knytning til de klimatiske Forhold. Kun paa Lokaliteter, hvor 
en betydelig Vandmængde hvert Aar passerer de øvre Jordlag 
i nedadgaaende Retning, vil de forløbe i Hovedsagen som foran 
skitseret. 

I Egne med sparsom Nedbør, høj Middeltemperatur og 
ringe Luftfugtighed, vil der praktisk talt ingen Udludning finde 
Sted, idet hele den Vandmængde, som tilføres disse Jord
lag som Regn, igen vil afgives til Atmosfæren i luftformig Til
stand (Fordampning). Gennem de kortere eller længere Perioder, 
hvor Jorden er gennemfugtet med kulsyreholdigt Vand, vil en 
Del af dens grovere Mineralfragmenter som Feldspat og andre 
Silikatmineraler langsomt sønderdeles kemisk, hvorved de af
gi,'er opløselige Salte som Silikater og Karbonater til Jord
vædsken (Forvitring). Da Saltene ikke er flygtige, fjærnes de 
ikke med Vandet, naar Jorden tørrer, men krystalliserer ud i 
Jordbunden for igen at opløses, naar Jorden paany befugtes, 
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og der kan paa den Maade i Tidens Løb ophobes betydelige 
Mængder letopløselige Salte i Pløjelaget. Blandt disse udgør 
Natrium- og Kaliumkarbonat oftest fremtrædende Bestanddele, 
og Jorder af den Art benævnes derfor Alkali- eller Sodajorder. 

Reaktionen i saadanne Jorder er udpræget alkalisk i nogle 
Tilfælde saa stærk, at Humusstofferne gaar -delvis i Opløsning, 
naar Jorden er vaad. Ved den paafølgende Udtørring fældes de 
som sorte klæbrige Hinder omkring de enkelte Mineralpartikler, 
hvorved disse kittes sammen og danner en fast og haard 
Skorpe, som er næsten uigennemtrængelig for Luften og Plan
ternes Rødder. Denne uheldige Jordbundstilstand kan kun op
hæves ved Tilførsel af surt reagerende Stoffer (Svovlbehandling) 
samt ved gennem kunstig Vanding i nogen Tid at sikre en 
nedadgaaende Vandbevægelse. 

I Danmark under de der herskende Klimaforhold maa Ud
vaskning af Kalk fra de øvre J ordlag betragtes som en nor
mal Foreteelse. Medens den skrider fremad, indtræder der grad
vis Ændringer i disse Jordlags fysisk-kemiske Egenskaber, og 
med Ændringen følger en Række for de fleste Kulturplanter 
uheldige Jordbundsforhold, som enkeltvis eller tilsammen frem
kalder det Plantedyrkeren benævner. »Kalktrang«. Nogle Eks
empler herpaa skal anføres i det følgende. 

Stiger Jordvædskens Indhold af Brintioner ud over en vis 
Grænse, vil det direkte skade Planterne, der som bekendt ikke 
kan vokse i et Medium, hvori der findes større Mængder frie, 
stærke Syrer. Ophobningen af Brintioner hæmmer ligeledes 
U dviklingen af de Bakterier og andre Mikroorganismer, der 
besørger» Omsætningen« af Staldgødning og PlanteJ'ester i Jord
bunden, hvorved der bl. a. dannes saa vigtige Plantenærings
stoffer som Salpeter- og Fosforsyre. 

En Del Mikroorganismer, der findes i Jorden og giver 
Anledning til Plantesygdomme, trives særlig godt og er tilbøje
lige til at tage Overhaand i Nærværelse af en vis Mængde 
Brintioner. Dette gælder f. Eks. Kaalbroksvampen, og derfor 
er Angreb af denne ubehagelige Snylter mest at befrygte paa 
kalkfattig Jord. 

Brintionerne løsner foruden Kalk ogsaa andre Stoffer fra 
Jordens faste Bestanddele, f. Eks. Jærn og Aluminium. I Jord
vædsken paa meget kalkfattige Arealer vil disse Stoffer altid 
kunne paa vises i opløst Tilstand som Ioner (Comberprøven), 
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hvorimod de aldrig findes, hvor Jorden er stærkt kalket. Alu
miniumioner udøver en ret stærk Giftvirkning paa mange 
Planter og skader derfor Afgrøderne. Tilstedeværelse af Ferri
og Aluminiumioner i Jordvædsken kan tillige bevirke, at op
løste Fosfater overføres i de særligt tungt opløselige Ferri- og 
Aluminiumfosfatel', som kun i ringe Grad kan udnyttes af 
Planterne ved Fosforsyreoptagelsen. 

Jorder, hvis Indhold af Ler i Forhold til Mængden af 
andre Bestanddele er stort (svære Jorder), bliver vanskelige al 
bringe i en gunstig fysisk Tilstand ved Bearbejdning, naar 
Kalken fjærnes ved Udvaskning. Sammenhængskraften i tør 
Tilstand stiger, og Tilbøjeligheden til Skorpedannelse bliver 
mere fremtrædende. Gennemtrængeligheden for Vand aftager 
saaledes, at Dræningen bliver vanskelig og langsomt forløbende, 
hvad der bevirker, at saadanne Jorder bliver sent og i nogle 
Tilfælde slet ikke bekvemme om Foraaret. 

En Jords Evne til at fastholde (absorbere) Plantenærings
stofferne i Kali- og Ammoniakgødninger (K+ og NH 4 +) for
mindskes, naar Brintioner fortrænger Kalken fra Ler- og Humus
stofferne. Kalium- og Ammoniumionerne fastholdes paa lignende 
Maade som Brintionerne, men mindre energisk. Derimod er 
de i Stand til i nogen Grad at fortrænge Kalken og fastholdes 
derfor paa vel kalkede Jorder. 

Forholdet kan anskueligøres ved Betragtning af Skemaet 
for Omsætningen mellem f. Eks. Kaliumioner og henholdsvis 
brint- og kalciummættede Kolloidpartikler. I første Tilfælde 
maa den tænkes at forløbe paa følgende Maade: 

[KOllOid] ~ + K+ ~ [KOllOid] ~ + H+ 

Grundet paa Brintionernes store kemiske Aktivitet vil 
Kaliumioner kun i ringe Omfang være i Stand til at fortrænge 
Brinten og selv indtage dens Plads. Delte medfører, at Lige
vægten ved ovenstaaende Proces ligger stærkt forskudt i Ret
ning mod Venstre. De Kaliumioner i Jordvædsken, der hid
rører fra Tilførsel af Gødninger, hvor Kalium forekommer som 
Salt af en stærk Syre, fastholdes praktisk talt ikke ved Udveks
lingsabsorption, men forbliver i frit bevægelig Tilstand. Anven
der man under saadanne Jordbundsforhold Kali i længere Tid, 
før det kan udnyttes af Afgrøderne, er der Mulighed for, at 
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en nedadgaaende Vandbevægelse vil bringe en betydelig Del 
af Kalinmionerne uden for Planterøddernes Rækkevidde. For 
kalciummættede Jorders Vedkommsnde illustreres Reaktionen 
ved Skemaet: 

[ KOllOid] g: + 2K + -. [KOllOid] ~: +Ca++ 

I dette Tilfælde vil Kaliumionerne kunne fortrænge en Del af 
det absorberede Kalcium. Aarsagen hertil maa antages at være, 
at Kalcium ionerne ud viser en langt mindre kemisk Aktivitet 
end Brintioner. Selv ved forholdsvis lave Værdier af (K+) vil 
Ligevægten være forskudt i Retning mod Højre, og en meget 
betydelig Del af hele den tilførte Kalimængde vil fastholdes af 
Jordkolloiderne ved Absorption, medens en dermed ækvivalent 
Mængde Kalciumioner vil gaa ud i .Jordvædsken. Kolloiderne 
har derved faaet forøgel Tendens til at afgive K+, og Planterne 
vil lettere end før kunne dække deres Forbrug af dette Nærings
stof. Naar Kaliumioner ved Planternes Rodvirksomhed fjærnes 
fra Jordvædsken, forrykkes Ligevægten, og Kolloiderne vil 
gradvis afgive mere af det absorberede Kalium som Ioner 
(Kalivirkning). 

Man ser saaledes, at et vist Indhold af absorberet Kalcium 
i Jorden paa flere Omraader vil forøge Mulighederne for en 
økonomisk Gødningsanvendelse. 

De uheldige Jordbundstilstande, som paa en eller anden 
Maade kan føres tilbage til Ophobning af Brintioner i Jord
vædsken og paa de kolloid al e Jordpartiklers Overflade, kan 
delvis ophæves ved, at Brintionerne bringes til at forsvinde 
og erstattes med en anden Kation, i Praksis hyppigst Kalcium. 
For at opnaa dette, maa man tilføre Jorden Kalcium i Form 
af kemiske Forbindelser, der har syre mættende Egenskaber, 
som f. Eks. brændt, læsket, eller kulsur Kalk (Kalkning og 
Mergling). 

Det, at en bestemt kemisk Forbindelse har syremættende 
Egenskaber, er kun et Udtryk for, at den er i Stand til at 
fastlægge, d. v. s. overføre i ikke ioniserede Forbindelser største 
Delen af de Brintioner, som er til Stede i den Vædske, den 
bringes i Berøring med. Blander man saaledes læsket Kalk i 
i en surt reagerende, fugtig Jordprøve, omsætter den sig med 
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{le Brintioner, der som en Sværm omgiver Kolloidpartiklerne. 
Reaktionen kan anskueliggøres ved Skemaet: 

[KOllO;d] i+C'+++20H+-;:[KOllO;d]~" +2H,O 

Paa Grund af Brintionernes store Tilbøjelighed til at for
ene sig med Hydroxylioner under Vanddannelse forrykkes 
herved den kemiske 'Ligevægt mellem Partiklerne og Jord
vædsken. Nye Brintioner frigøres fra disse og erstattes af Ca++, 
efterhaanden som de fritbevægelige forsvinder, og Resultatet 
bliver, at Processen forholdsvis hurtigt forløber i Retning mod 
Højre, naar læsket Kalk blandes med fugtig Jord. 

Hvis man ved Opblandingen benytter mere Kalk, end der 
svarer til den foreliggende Mængde af absorberede og frie 
Brintioner, vil alle disse forbruges. Den overskydende Kalk 
forbliver i Jorden, og Jordvædsken vil' blive tilnærmelsesvis 
mættet med Kalciumhydroxyd, Ca(OH)2' Denne Forbindelse er 
en stærk Base. I vandig Opløsning dissocieres den efter Ske-
maet: Ca(OH)2 ___ Ca++ + 20H+ 

og meddeler derfor Opløsningen stærk alkalisk Reaktion. En 
mættet KaIciumhydroxydopløsning indeholder ca. 1.7 g Ca(OH)2 
pr. Liter og er 1.7 : 37 = 0.046 n m. H. t. Ca(OH)2' Under For
udsætning af fuldstændig Dissociation er Opløsningens Brint
ionkoncentration givet ved Ligningen CH • 0.046 = 10+14• Heraf 
findes PH = -;- log CH = 12.66. 

En saa stærk alkalisk Reaktion er giftig for de fleste Plan
ter i Vækst og vil medføre, at de gaar til Grunde. Kalkning 
med fo r store Mængder brændt eller luftlæsket Kalk vil der
for kunne fremkalde en kraftig Skadevirkning paa Afgrøderne. 
I Landbruget vil man sjældent komme til at staa over for 
Tilfældet paa Grund af disse Kalkformers relativt høje Pris. 
Fra Gartneriet, og navnlig i Forbindelse med Drivhuskulturer, 
foreligger der adskillige Eksempler herpaa. Skadevirkningen er 
ikke blivende, idet Calciumhydroxydet ret hurtigt vil omsætte 
sig med Jordvædskens Kulsyre efter Skemaet: 

CO 2 + H2 0 --- H2C0 3 ; H2CO a + Ca(OH)2 --- CaCO a + 2H 2 0. 

Herved formindskes Jordvædskens Indhold af Hydroxyl
ioner meget stærkt, hvorved den udprægede alkaliske Reaktion 
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forsvinder. Omsætningshastigheden maa antages at være pro
portional med den Hurtighed, hvormed Tilgangen af CO 2 til 
Jordvædsken finder Sted, og et bestemt Overskud af Ca(OH)2 
vil derfor hurtigt forsvinde i Jorder, hvori der foregaar en liv
lig Kulsyredannelse. 

Den Base, der i Praksis hyppigst anvendes til Fjærnelse 
:af Brintioner fra Jordvædsken og de kolloidale Jordpartikler, 
-er kulsur Kalk CaCO a , som er den virksomme Bestanddel i 
Gødningskalk og i Mergel. Kalciumkarbonatets Evne til at 
neutralisere Syrer beror, som nævnt foran, paa Reaktionen: 

CaCO a + H+ --- Ca++ + HC03 .;... 

Omsætningen mellem Jordkolloidernes latente Brintioner 
'og Kalken kan i Hovedtrækkene fremstilles ved Skemaet: 

[KOllOid] H +2CaCO g - [KOllOid] ~a+ Ca+++2HC03~' 
En Del af Karbonatets Kalcium gaar herved over i Ion

tilstand, opløses - med en ældre Betegnelse - som sur kul
sur Kalk (Kalciumbikarbonat) og vil gradvis kunne (jærnes fra 
Overfladelaget ved Nedvaskning, medens en anden Del af det 
kommer til at indgaa som Bestanddel af de kolloidale Jord
partikler. 

Er Jordreaktionen stærkt sur, som f. Eks. i Højmosetørv, 
'er der Mulighed for følgende Omsætning: 

[ Kollo;d J ~ + C'CO" - [ KOllOid] ~, + H, CO ,. 

Herved udnyttes, som tidligere fremhævet, hele Kalcium
indholdet ved Neutralisationsprocessen. Er der i Jorden Be
tingelser for et livligt Luftskifte, vil en Del af Kulsyren und
vige fra Overfladen i Luftform, idet H 2 C0 3 spaltes i CO z og 
H 2 0. At dette kan finde Sted, naar Jordprøver i Laboratoriet 
behandles med Kalciumkarbonat under Gennemluftning, er vel
,kendt og er bl. a. paavist af Tacke (18). 

Efterhaanden som Neutralisationsprocessen skrider fremad, 
og Brinten paa Kolloidpartiklernes Overflade erstattes af Kal
cium, aftager deres Tendens til at afgive Brintioner. Dette fører 
med sig, at Mængden af Brintioner pr. Rumfangsenhed i den 
Vædske, som er i Ligevægt med Partiklerne, aftager, og for-
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klarer den Kendsgerning, at Reaktionstallet i en surt reagerende
Jord stiger ,'ed Tilførsel af Kalk. 

Medens Omsætningen staar paa, ændres Jordvædskens 
Sammensætning og kemiske Egenskaber derfor gradvis. Brint
ionindholdets Aftagen ledsages af en tilsvarende Stigning i 
Calciumindholdet, Jærn- og Aluminiumforbindelser fældes ud 
o. s. v'., og det er vel forklarligt, at saadanne Ændringer kan 
influere stærkt paa Vækstkaarene for de Plan ler og Mikro
organismer, der benytter den paagældende Jordbund som 
Vækstsubstrat. 

III, Bestemmelse af en Jords Kalkbindingsevne 
og Absorptionskapacitet. 

At Mængden af Brintioner pr. Rumfangsenhed i den Væd
ske, som er i Ligevægt med de faste Jordpartikler, aftager med 
Tilsætning af stigende Mængder Kalk, kan let eftervises eks
perimentelt. Afvejer man saaledes en Række lige store Por
tioner af en surt reagerende Jord, behandler dem med stigende 
Mængder Ca(OH)z eller CaC0 3 og maaler Blandingernes Pw 
Værdi, naar Reaktionen er løbet til Ende, vil man finde, at 
den stiger jævnt med de anvendte Kalkmængder. Benytter man 
CaC0 3 , eller omdanner man Overskuddet af Ca(OH)2 til denne 
Forbindelse ved Luftgennemledning, vil Blandingernes Reak
tionstal nærme sig en Grænseværdi paa ca. 8.4. 

Dette Forhold er tidligere (6) blevet benyttet til at angive 
en Metode til Bestemmelse af, hvor store Mængder Kalkvand 
af bekendt Styrke e/80 n) man maa tilføre pr. Vægtenhed af 
en forelagt Jord, for at Reaktionstallet i Blandingen skal antage 
en given Værdi. Ud fra denne Størrelse samt en Bestemmelse 
af Jordens Volumenvægt er det muligt at beregne med Til
nærmelse det Kvantum Kalk, der vil medgaa til at ændre 
Reaktionstallet i J orden paa en Arealenhed med en forud given 
Størrelse under den Forudsætning, at Kalken blandes med 
Jorden i Pløjelagets Dybde, 20 cm (Kalkbehov, Titrerings
kurver). Angaaende Detailler ved Titreringskurvernes Fast
læggelse skal her henvises til de Beretninger (6), (7), hvori 
Fremgangsmaaden oprindelig er beskrevet. 

Selve Titreringskurven fremkommer ved i et Diagram at 
afsætte Jordopslemningernes pø-Værdi som F?nktion af den 
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:anvendte Mængde Kalkvand, der enten kan udtrykkes i cms 
n/30 Ca(OH)2 pr Vægtenhed Jord eller omregnes til kg CaCO a 
pr. ha i 20 cm Dybde. 

Ved Sammenligning af saadanne »Laboratodekurver« med 
» Markkurver« fra en Række Markforsøg med Anvendelse af 
stigende Mængder Kalk fandtes det, at man maatte tilføre 

• '2.5-3.3 Gange saa megen Kalk som beregnet med »Labora
toriekurven« som Grundlag for at naa til et bestemt Reaktions
tal i Marken. I Gennemsnit af 8 Forsøg var Forholdet mellem 
-de nødvendige og de teoretiske Kalkmængder ca. 3. Dette Tal, 
»Kalkningsfaktoren«, anvendes her i Landet fremdeles ved Be
stemmelse af Jordprøvers »Kalkbehov« ud fra en Basetitrerings
kurve. 

En Række Markforsøg med stigende Kalkmængder, udført 
i Landboforeningerne (19), har vist, at man paa den Maade 
med ret god Tilnærmelse kan beregne, hvor meget Tilførsel 
af en bestemt Mængde Kalk vil hringe Reaktionstallet til at 
stige paa en forelagt Jord, og Metoden benyttes nu i ret vid 
Udstrækning her i Landet ved praktiske Kalktrangsundersøgelser, 
ligesom den efterhaanden har vundet Indpas forskellige Steder 
i Udlandet. Det erkendes almindeligt i Jordbundsforskningen, 
at Konstruktion af Basetitreringskurver efter denne eller lignende 
Metoder giver langt paaIideligere Oplysninger om en J ords 
Forhold over for Kalk end en enkelt Titrering eller blot Be
stemmelse af Reaktionstallet er i Stand til (20), og man søger, 
saa vidt det er muligt, med saadanne Kurver som Grundlag 
at tillempe Fremgangsmaader, der er tilstrækkelig billige i 
Udførelsen til at kunne anvendes ved praktiske Undersøgelser 
i større Omfang. 

At een og samme Vægtmængde Jord fra forskellige Lokali-
1eter kan indeholde og optage forskellige Mængder Kalcium og 
andre Baser, er efter det foregaaende umiddelbart indlysende. 
Kalkbindingsevnen kan, som det er fremhævet, henføres til 
IIovedmængden af Jordens kemisk aktive Bestanddele, Ler- og 
Humusstofferne, medens dens Indhold af grovere Mineral
fragmenter som Kvartskorn, Feldspatpartikler o. s. v. i saa 
Henseende er praktisk talt uvirksomme. Forholdet mellem 
Mængderne af disse Bestanddele i en Jord kan variere stærkt 
inden for relativt smaa Omraader, og dette maa anses for 
H ovedaarsagen til, at »Kalkbehovet« , bestemt ud fra Titrerings-
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kurver, kan variere stærkt selv for Jorder med samme Reak
tionstal. 

Dette Forhold og Kurvernes Forløb i øvrigt kan bedst 
vises ved et Eksempel. Fig. 1 viser Kalktitreringskurver for 3 
forskellige Jorder med samme Reaktionstal. 

Rt. 
9 r-------------------------------~----------------, 

8 

7 

6 

5 

l __ -o----~:::::::::= 2 

o 

f .L'Bl/anc!Jord 
2 Le! krmu!d 
3 }{umussaruyord 

4~--~--~--~~--~--~--~~--~--~----~--~ 
50 60 70 80 90 100 

n 
em3 30 Ca(OH)2 pr. 20 g Jord. 

Fig. 1. Kalktitrel'ingskurver for 3 Jorder med samme Reaktionstal. 

Den lette Sandjord har det mindste Indhold af kemisk 
aktive Bestanddele og derfor den mindste Kalkbindingsevne, . 
saaledes som Titreringskurverne tydeligt viser det. Humusjorder 
er i Stand til at optage langt større Kalkmængder pr. Vægt
enhed for en bestemt Stigning af Blandingens Reaktionstal. Alle 
Kurver gaar tilnærmelsesvis mod samme Grænseværdi, Reak-
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tionstallet 8.4-8.5, der, som nævnt foran, er det højeste Reak
tionstal, man kan fremkalde i en Jord ved at iblande den et 
Overskud af kulsur Kalk, CaCO a. 

Kurven for Humusjorden har inden for et l'et stort PH" 
Omraade tilnærmelsesvis retliniet Forløb. Til at ændre Blan
dingernes Reaktionstal fra 4, til 5, fra 5 til 6 og fra 6 til 7 
medgaar der lige store Mængder Kalkvand. Dette Forhold 
genfindes ved saa at sige alle Jorder, hvor »Humus« alene 
udgør den kalk bindende Bestanddel. 

Liniens Stejlhed i Diagrammet afhænger af Jordens procen
tiske Humusindhold. Jo større dette er, desto mindre vil 
Liniens Stigning være. 

Kurverne for de to Mineraljorder forløber med aftagende 
Stejlhed, saaledes at der med stigende Reaktionstal i Blandin
gen kræves stigende Mængde Kalkvand tilsat, for at Reaktions
tallet herved skal stige med en Enhed. 

Diagrammerne kan tillige give nogen Oplysning om, i hvor 
høj Grad Fraspaltning af fri Brintioner (Dissociation) fra de 
surt reagerende kolloidale J ord partikler forløber. Reaktionstallet 
er ifølge dets Definition et Maal for, hvor mange Gram Brin
tioner, der findes i hver Rumfangsenhed af den paagældende 
Vædske. Jord Nr. 2 har saaledes Reaktionstallet 4.0 i vandig 
Opslemning, d. v. s. hver Liter Væd ske indeholder IO-H g Brint
ioner. De 20 g Jord, som er i Berøring med 100 cms Vand, 
har til dette afgivet 

10+4 
X 100 ~5 •• 

1000 = 10' g BrllltIoner. 

Paa Titreringskurven kan det aflæses, at der for at bringe 
Opslemningens Reaktionstal op paa 7.0 i de 100 cms maa til
sættes 30 cms n/30 Ca(OH)2' Basen har bundet en dermed 
ækvivalent Mængde Brintioner 

1 30 +3 
30 X 1000 = 10 g. 

Dette betyder, at de 20 g J Ol'd har afgivet 100 Gange saa 
mange Brintioner til Baseopløsningen som til det rene Vand. 
Det er i dette Tilfælde kun 1 pet. af de op til PH 7 afgivne 
Brintioner, der oprindelig har været til Stede i fri Tilstand og 
indgaar i den Størrelse, som benævnes Reaktionstallet. Resten 
er først blevet mobiliseret under Basetilsætningen. 
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Tænker man sig, at Ligevægten mellem de faste Jord
partikler og Jordvædsken af en eller anden Grund forskydes, 
saaledes at f. Eks. dobbelt saa mange (2 pCt.) af de latente 
Brintioner afgives til Vædsken, vil Reaktionstallet falde ca. O.a, 
uden at Basebindingsevnen derved ændres. Saadanne Ligevægts
forskydninger kan let fremkaldes ved ydre Paavirkning, f. Eks. 
ved Temperatursvingninger, Tilsætning af stærke Syrers Salte 
(Kunstgødning), Kulsyredannelse o. s. v. og heri maa man søge 
Aarsagen til det kendte Forhold, at Reaktionstallet for een og 
samme Jord kan variere noget med Aarstiden, Nedbørsforhol
dene m. m. saaledes som det fra forskellige Sider er blevet 
fremhævet i Litteraturen (21), og ved en tidligere Lejlighed 
ogsaa paavist af nærværende Afhandlings Forfatter (19). 

Da Mængden af mobiliserbare Brintioner ikke forandres 
kendeligt ved Ligevægtsforskydningerne, vil Kalkbindingsevnen, 
som løber parallel hermed, ogsaa forblive tilnærmelsesvis kon
stant. Denne Størrelse i Forening med Jordens Forraad af 
absorptivt bundne Metaller, der kan fradissocieres som Ioner, 
vil de rfo l' være bedre egnet til Karakterisering af Jordbunds
tilstandrn end Reaktionstallet alene. 

Ved Fastlæggelse af Kalkbindingsevnen med Titrerings
kurven som Grundlag skelnes der ikke mellem den Del af 
det tilsatte Kalcium, som optages og fastholdes af Kolloid
partiklerlle, og den Del, der, naar et Overskud anvendes, for
bliver i Jord-Vædskeblandingen i Form af Kalciumkarbonat. 
Metoden giver derfor ikke eksakte Udtryk for en Jords Evne 
til at forene sig med Kalk og andre Baser. I mange Tilfælde 
vil det være af Interesse at skaffe sig Udtryk herfor og at se, 
hvorledes den Mængde »absorberet Kalk«, en forelagt Jord 
indeholder, staar i Forhold til det Kvantum, der kan optages 
ved fuldstændig Mætning, d. v. s. i den Tilstand, hvor den 
ikke formaar at udveksle flere Brintioner mod Kalcium fra 
Ca(OH)z eller CaC0 3 , hvormed den bringes i Berøring. 

Til dette Formaal er der i Litteraturen foreslaaet og an
givet en Række Udtryk og Fremgangsmaader. I det følgende 
skal en Del af de Teorier, som ligger til Grund for dem, kort 
gennemgaas og nogle Forsøg paa at foretage den Slags Bestem
melser omtales. 

Ud fra Opfattelsen af de kemisk aktive Jordpartikler som 
en Art store Anioner, der omgives af et til deres negative Lad-
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ninger svarende Antal positive Ioner H+ Ca++ og Mg++ K+ Na+ 
o. s. v.} vil det indses, at Jorden pr. Vægtenhed kun er i Stand 
til at fastholde en vis Mængde af disse »absorptivt«, saalænge 
det absorberende Kompleks ikke underkastes Forandringer. 

Denne Mængde kan passende benævnes Jordens totale 
Absorptionskapacitet og betegnes ofte i Henhold til et 
Forslag fra Hissink ved T. Mest rationelt udtrykkes Størrelsen 
af T som Milliækvivalenter Kation pr. 100 g Jord altsaa: 

T = mæq. abs. H+ + mæq. abs. Ca++ + mæq. abs. Mg++ o. s. v. 

I Henhold til de foran anførte Betragtninger over lon
bytningsprocessen vil Størrelsen af T ikke ændres, naar Par
tiklerne afgiver Kalciumioner ved Udvaskning eller optager 
dem ved Kalktilførsel. T er aItsaa en karakteristisk Konstant 
for den paagældende Jord, et Maal for dens ~absorberende 

Kralt« eller mere eksakt et Udtryk for den Mængde ombytte
lige Kationer, der kan findes pr. Vægtenhed Jord. Da lon
ombytningen er knyttet til de fineste Partikler blandt Ler- og 
Humusstofferne, vil Værdien af T variere med Indholdet af 
disse Bestanddele, saaledes at den vil være størst paa ler- og 
muldrige Jorder og mindst paa lette Sandjorder. T-Værdien vil 
derfor i flere Henseender være vel egnet til Karakterisering af 
e'n forelagt J ord. 

Reaktionstallet afhænger, som nævnt foran, af Forholdet 
mellem de paa Kolloiderne absorberede Brint- og andre Kat
ioner. Den Ændring i pwVærdien, en vis Syre- eller Base
mængde vil frembringe i en Vægtenhed Jord (Stødpudevirk
ningen), derimod i første Linje af T-Værdien. For dennes 
kvantitative Bestemmelse er det af Vigtighed, at de absorberede 
Brintioner i J ordopslemningen forholder sig væsentlig forskel
lig fra de øvrige positive Ioner. 

De sidstnævnte lader sig forholdsvis let udveksle ved Be
handling af J orden med Neutralsaltopløsninger. Saaledes kan 
Ca++ og de andre Metalioner fjærnes kvantitativt ved paa pas
sende Maade at udlude Jorden paa et Filter med 1 n NH 4 Cl, 
hvorefter deres Mængde kan bestemmes ved Analyse af Ekstrak
ten, endvidere ved at udsættes for elektriske Potentialforskelle 
gennem den saakaldte Elektrodialyse,. hvorved Metalionerne 
bringes til at vandre i Strømmens "Retning og passere gennem 
Porer, der er uigennemtrængelige for de større negativt ladede 

40 
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Kolloidpartikler. Paa Overfladen af disse erstattes de af Brint
ioner hidrørende fra elektrolytisk Spaltning af Vandet, og man 
faar paa den Maade en Jord, der kun indeholder Brintioner i 
Absorptionskomplekset. 

Paa Grund af disse Ioners ringe Størrelse bindes de saa 
fast, at de ikke lader sig fjærne ved Udludning med rimelige 
Mængder Neutralsaltopløsning. Skal de fjærnes, maa Partik
lerne bringes i Berøring med Stoffer eller Stofgrupper, der kan 
forbinde sig med dem, som f. Eks. OH+, COs ++, CHsCOO+ 
eller lignende. Teoretisk er det derfor muligt at bestemme en 
Jords Indhold af absorptivt bundne Brintioner kvantitativt ved 
at ryste en afvejet Mængde Jord med et Overskud af Baser, 
filtrere de faste Jordpartikler fra og dernæst bestemme den 
forbrugte Basemængde ved Tilbagetitrering. 

Forsøg paa at bestemme en forelagt Jords samlede Ind
hold af absorberede og frie Brintioner paa den Maade giver 
imidlertid Værdier, der afhænger af Mængden og Styrken af 
den anvendte Base eller - svarende dertil - af Reaktionen i 
Jordopslemningen, efter at Ligevægt med den tilsatte Base er 
indtraadt. 

Eksempelvis skal anføres Resultater af en Række Bestem
melser, udført paa en Lerjord efter Behandling med en bestemt 
Mængde af en Natriumborat-Natriumhydroxyd Stødpudeopløs

Tabel 6. Afgivelse 
af Brintioner fra en 
Jord til Stødpude

blandinger med 
varierende PH. 

Naar Slut-PH 
i Opslem-

ningen var: 

7.75 

8.22 
8.70 
9.00 
9.92 

10.62 
11.68 

Afgivet 
mæqv. H+ 
pr. 100 g 

Jord 

9.40 

11.35 
12.<10 
13.15 
14.95 
17.10 
18.00 

ning, hvori PH' Værdien varieredes ved 
at ændre Forholdet mellem Borat og 
Hydroxyd. Jorden viste i vandig Op
slemning Reaktionstallet 6.2 og afgav 
ved Behandling med NH 4 CI-Opløsning 
8.2 Milliækvivalenter Metalioner pr. 
100 g Jord. 

Ved Titreringsanalyse fandtes det, 
at Jorden til Baseopløsningen afgav de 
Mængder Brintioner, som er meddelt 
i Tabel 6. 

Det fremgaar af Tabellens Tal, at 
det ad den Vej ikke er muligt at naa 
til et vel defineret Udtryk for Mængden 
af bundne Brintioner pr. Vægtenhed 

Jord. Jo højere OH-Ion koncentrationen i Opslemningen har 
været, desto større Kvantum Brintioner synes een og samme 
Jordmængde at have afgivet. 
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Aarsagerne hertil kan være: 1) At samtlige mobiliserbare 
Brintioner ikke er blevet fjærnede fra Kolloiderne, saaledes 
at disse endnu, da Analyserne blev udført, besad Indhold af 
H-Ioner saa fast bundne, at de først afgives ved højere 
Hydroxylionkoncentrationer end de herskende, at Jord
kolloider med andre Ord maa betragtes som flerbasiske 
Syrer, der med Hensyn til de sidste dissoderbare Brint
atomer er saa svage, at de først afgiver dem ved meget 
høje PH' -

2) At det absorberende Kompleks ved stærk alkalisk Re
aktion delvis nedbrydes og gaar i Opløsning. Denne Mulighed 
er nærliggende, idet det overvejende bestaar af Humusstoffer 
og let sønderdelelige Silikater, der ikke er bestandige i Berøring 
med stærkt alkaliske Opløsninger, men nedbrydes heraf under 
Forbrug af Vædskens OH-Ioner. 

For en nøjagtig Bestemmelse af T-Værdien er det en Be
tingelse, at Beskaffenheden af det absorberende Kompleks ikke 
ændres væsentligt, medens Analysen staar paa, saaledes at der 
kun sker en Udveksling af positivt ladede Ioner mod andre. 
Nedbrydning og kemisk Sønderdeling af Absorptionskomplekset, 
som det er omtalt under 2, vil derfor umuliggøre en saadan 
Bestemmelse, idet vi savner sikre Midler til, i Fald Neutrali
sationen, d. v. s. Udveksling af de til Komplekset bundne Brint
ioner og Nedbrydningsprocessen forløber samtidig, at afgøre, 
i hvor høj Grad Baseforbruget skyldes den ene eller den anden 
af disse to Processer. 

For de fleste Jorders Vedkommende vil Neutralisationen 
og Nedbrydningen sikkert forløbe samtidig over et større eller 
mindre pH-Omraade. At Nedbrydningen finder Sted, kan bl. a. 
konstateres ved, at der i de alkaliske Filtrater optræder Alu
minium i iondispers Tilstand samt ved en Brunfarvning, der 
skyldes opløste Humusforbindelser. Begge Dele var tydeligt 
Tilfældet ved de Titreringer, hvis Resultater er vist i Tabel 6, 
og de opløste Mængder var tiltagende med stigende PH. 

Vi maa derfor indtil videre se bort fra en virkelig eksakt 
Bestemmelse af Jordens T-Værdi og nøjes med een, som er 
definitionsmæssig fastlagt. En saadan vil for mange Formaal 
være fuldt ud tilstrækkelig, forudsat at de 'fundne Værdier kan 
reproduceres med tilstrækkelig Nøjagtighed. 

Dette har nu vist sig at være Tilfældet, naar vi ved e n 
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Jords totale Absorptionskapacitet (T-Værdien) forstaar 
Summen af de med Neutralsalte ombyttelige Metal
ioner og den Mængde Brintioner, som fjærnes fra en 
given Jordmængde, naar denne under givne Betingelser 
føres til en nærmere fastsat pwVærdi. Valget af dette 
Slutpunkt er viIkaarligt; dog vil der findes bestemte Værdier, 
som er mere formaalstjenlige end andre. 

Inden vi fastsætter en saadan Værdi, vil vi nærmere be
tragte en Del Metoder, som direkte eller indirekte tager Sigte 
paa at bestemme en Jords Indhold af, »Syre« for herved at 
faa kvantitativt Udtryk for »Kalktrangen«. Af saadanne er der 
i Tidens Løb foreslaael en lang Række, og en Del af disse er 
omtalt ved en tidligere Lejlighed (6). Skal de anyendes som 
Led i Bestemmelse af T-Værdien, maa man paa Forhaand 
udelukke alle dem, der ikke under Behandlingen fører Jord
opslemningen til en bestemt PH' Værdi. Dette gælder f. Eks. den 
af Vageler anvendte Natriumacetatmetode (22). Ved denne fik
seres Blandingens pwVærdi ikke, men vil afhænge af den fri
gjorte H-Ionmængde. 

Ved mange Fremgangsmaader titreres der til et bestemt 
Endepunkt, der enten kan fastlægges kolorimetrisk med Farve
indikator eller elektrometrisk ved Hjælp af Elektroder og 
Potentiometer. Udludning af Jordprøven med en Opløsning af 
den vedtagne PIr Værdi kan ogsaa føre til Maalet (Kappens 
Acetatmetode m. fl.). 

En særpræget og hyppig benyttet Fremgangsmaade er an· 
givet af Hissink (23). Den gaar ud paa at tilsætte en Række 
lige store Portioner af den paagældende J ord stigende Mængder 
n/IO Ba(OH)2' fylde op med Vand til et bestemt Rumfang og 
lade Blandingen henstaa under periodiske Omrystninger i 3 
Døgn, hvorefter Vædsken filtreres fra, og Overskuddet af 
BatOH)2 bestemmes ved Tilbagetitrering. Titreringernes Resul
tater opføres gransk i et Koordinatsystem saaledes, at den til
satte Mængde Ba(OH)2 afsættes som Abscisse og den tilbage
titrerede Mængde som Ordinat. Ved Anvendelse af et passende 
Overskud vil de sidste Punkter komme til at ligge paa en 
rel Linie. Denne forlænges til Skæring med x-Aksen, og den 
dertil svarende x-Værdi (cms n/IO Ba(OH)2 pr. 100 g Jord) 
repræsenterer den Brintionmængde, som Jorden har afgivet. 

Fremgangsmaaden fører ikke til en bestemt PH-Værdi i 
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Joi'd-Vædskeblandingen, men da der anvendes et ret stort 
Overskud af en stærk Base, vil Variationerne i Slut-pwVærdien 
være ringe fra Jord til Jord. Nedbrydningen af Absorptions
komplekset vil derimod sikkert for mange Jorders Vedkom
mende antage et betydeligt Omfang paa Grund af den stærke 
alkaliske Reaktion. 

En Jords Indhold af Brintioner, bestemt paa den Maade, 
betegnes af Hissink med H (23), medens det samlede Antal 
Ækvivalenter af de øvrige Kationer betegnes S. Det følger 
heraf, at T = H + S. 

Hissink har endvidere indført Begrebet Basemætnings
eller Neutralisationsgraden, som angiver, hvor stor en 
Brøkdel af alle de Brintioner, Komplekset er i Stand til at 
fastholde, der er erstattet af Ca og andre positive Metalioner. 
Den udtrykkes ved Bogstavet V og angives i pCt af T saaledes 
at S· 100 

V=T-' 

Grundet paa, at der ved Analysen anvendes et Oyerskud 
af en stærk Base, kommer man ved Bestemmelse af H-Værdien 
i Jord pau den Maade til relativt høje T-Værdier. Den tilsvarende 
V-Værdi bliver derfor ret lav selv i alkalisk reagerende Jorder, 
som indeholder Overskud af CaC0 3 , Basemætningsgraden for 
den Slags Jorder, bestemt ved den nævnte Fremgangsmaade, 
vil saaledes sjældent andrage mere end 45-50 pCt. 

Da den Base, der anvendes ved Afhjælpning af Kalktrang, 
under vore Forhold saa at sige altid vil være Kalciumkarbonat, 
kan Neutralisationsprocessen ikke i Praksis føres videre end 
til 45-50 pCt. Mætning i Henhold til Hissinks Definition, og 
de resterende ca. 50 pCt. af T-Værdien vil derfor være uden 
større praktisk Interesse. 

Da denne Størrelse paa Grund af de omtalte Sønderdelings
processer ikke vil være særlig vel defineret, er der her ved 
Bestemmelse af Absorptionskapaciteten valgt en Fremgangs
maade, hvor Grænsen for Kalkabsorptionen fastlægges ved en 
lavere PH-Værdi, en Fremgangsmaade, som først er angivet af 
Bradfield (24). 

Til Grund for denne ligger et Princip, som er angivet af 
nærværende Afhandlings Forfatter ved Bestemmelse af Jordens 
Stødpudevirkning over for Baser (6). Det gaar ud paa, at Jor
den behandles med en Opløsning af Ca(HO)2' Den Del af 
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Basen, som derved ikke neutraliseres af J orden, omdannes til 
CaCOs ved Luftgennemledning, der fortsættes indtil Jord og 
Vædske er bragt i Ligevægt med Atmosfærens Kuldioxydtryk 
(Optagelse af Titreringskurver), Medens der herved benyttes saa 
smaa Mængder Ca(OH)2' at der kun dannes CaCO s i ringe 
Grad, anvendes der ved Bradfields H-Bestemmelse et Overskud, 
sHaledes at en væsentlig Del af den tilsatte Base omdannes 
til CaCO a, 

Ved Udluftning bringes Blandingen i kemisk Ligevægt 
med Atmosfæren, hvorved den vil antage ps- Værdien 8.3-8.4, 
forudsat, at den ikke indeholder kendelige Mængder let opløse
lige Salte. 

Differensen mellem den tilsatte Ca(OH)2 og det tilbage
blevne CaCO s , udtrykt som Ækvivalenter, er direkte et Maal 
for den Mængde Brintioner, der kan fjærnes fra den paagæl
dende Jord ved Hjælp af Kalciumkarbonat, og denne Størrelse 
synes i højere Grad end Hissinks H-Værdi at være egnet for 
praktiske Formaal. 

Som allerede nævnt, anvendes der i fleste Tilfælde CaC0 3 

til Kalktrangens Afhjælpning. Hvor Ca(OH)2 benyttes, vil den 
Part heraf, som ikke straks træder i Reaktion med J ordpar
tiklerne, hurtigt ved Jordluftens Indvirkning omdannes til 
Karbonat. Reaktionstallet 8.3-8.4 repræsenterer derfor det høje
ste, som under almindelige Forhold vil kunne opnaas i Mar
ken. Dette bør der tages Hensyn til ved Definitionen af Ab
sorptionskapacitet og Mætningsgrad, og vi har derfor i Over
ensstemmelse med Brad{leld benyttet følgende: 

Ved en Jords Absorptionskapacitet (T-Værdi) for
staas Summen af de med Neutralsalte ombyttelige 
Rationer og den Mængde Brintioner, det f.irernes fra 
Jorden, naar den bringes i kemisk Ligevægt med en 
mættet Opløsning af Kalciumkarbonat og med Kul
dioxydtrykket i den normale Atmosfære. 

Ionmængderne angives som Milliækvivalenter pr. 100 g 
Jord. 

Bestemmelsen af H udføres paa følgende Maade: 20 g 
lufttør Jord fyldes i en 250 cms Erlenmeyerkolbe og tilsættes 
100 ema mættet Kalciumhydroxydopløsning. Efter Omrystning 
i 1 Time henstaar Prøven til næste Dag, der tildryppes lidt 
Fenolftalein, og fra en Bombe ledes CO 2 ned i Kolben. Til-
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ledningen fortsættes i et Minut, efter at den røde Farve er for
svunden. Kolben forsynes dernæst med en tætsluttende Gummi
prop, hvorigennem der fører to Glasrør. Det ene udmunder i 
Opslemningen ved Kolbens Bund, det andet ved Proppens 
Underside. Ved Hjælp af en maskindreven Pumpe blæses en 
kraftig Strøm af ren atmosfærisk Luft gennem det Rør, som 
udmunder ved Bunden, indtil Ligevægt mellem Luften og 
Jordopslemningen er bragt til Veje. Tidspunktet herfor kon
stateres ved at lade de opslemmede Partikler bundfælde et 
Øjeblik og iagttage Vædskens Farve. Naar denne er blevet 
svagt rød og ikke mere ændrer sig, er Gennemluftningen til
endebragt. Gennemluftningstiden er i Reglen ca. 4 Timer. Den 
kan nedsættes med omtrent 2/3 ved straks efter Kulsyrebehand
!ingen at opvarme forsigtigt til henimod Kogepunktet og der
efter lede Luft igennem, indtil Kolben med Indhold har an
taget Stuetemperaturen. 

Efter Gennemluftningen bestemmes Jordopslemningens 
Indhold af Karbonat ved en Metode, som tidligere er angivet 
(Tovbor,q Jensen (25». Kolben indsættes herved i et lukket 
Cirkulationssystem. Karbonatet sønderdeles med HCI, og Luf
ten i Systemet bringes ved Hjælp af en Pumpe til at cirkulere. 
I Kredsløbet er der indskudt en Kolbe med 50 cma n/IO Ba(OH)2' 
hvori hele Mængden af frigjort CO 2 efterhaanden vil blive ab
sorberet (Arrangementet fremgaar af Fig. 2). 

Efter endt Gennemluftning, der normalt varer ca. 10 Min., 
bestemmes Overskuddet af Ba(OH)2 i Kolben ved Tilbage
titrering med n/IO HCI og med FenoJftalein som Indikator. 

Nolor Pum;w 
Fig. 2. Apparat til Karbonatbestemmelse ved Gennemluftning. 
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Til Sammenligning og for at eliminere Virkningen af At
mosfæren paa Barytopløsningen under Manipulationerne ud
føres der for hver Serie Analyser en Blindbestemmelse (uden 
Anvendelse af Jord) i 100 cms af den benyttede Ca(OH)2' 
Differensen mellem Forbruget af n/IO HCI under Tilbagetitre
ringen ved Forsøgskolben og Blindbestemmelsen angivttr den 
Mængde Brintioner, de 20 g Jord har afgivet, udtrykt som cms 
n/lO Hel.. Resultatet omregnes til Milliækvivalenter pr. 100 g 
Jord ved Division med 2. Ved rigtig Udførelse af Analyserne 
stemmer Fællesbestemmelser i Prøver fra samme J ord særdeles 
godt overens. 

I Tabel 7 er anført Eksempler paa Reproduktionsnøjag
tigheden. 

Tabel 7. Eksempler paa Reproducerbarheden 
ved Bestemmelse af Jordprøvers Indhold af absorberet H+ 

efter Bradfield. 

Jord 

I Arbejde Karbonatbestemmelse I ' 

;:~ .8 
~b1l ~.M ~ 1;'o.C S .~ :: ~ ~.. ~ 1>0 I:::: o 

II! ~~il~~ ~g lidll i~ I~H 
I

I O 100 50 4.7 II - 8.S1 . 
Ingen »» > 4.8 - 8.ss 

(BlindbestemmeIsel » > »4.8 - 8.30 
» > » 4.8 - I - 8.S1 

Dover 1934, Forsøgsled a 20 100. 50 125.0 20.2 i. 10.10 .~ 
(Lerjord) »» I» 24.8 20.0! 10.00 i 8.40 

b 201OO'50:~·1s.;-1-9~i--;;-

I

· • »1 23.s 18.5 9.25 8.40 

c r--;w-11OO50li~~1-7---;;~ 

-TY-l-;a-t~-~-~-olr-~-~4-'-F-o-rs-ø-g-Sl-e-d-b-II--~-'O~I-l-?o-I 5:0 I ;;:~ I ;;; :;.;;! ;:~ 
• »1» 24.6 19.8 9.90 8.43 

Fremgangsmaaden kan varieres. I Stedet for opløst Ca(OH)2 
kan benyttes en afvejet Mængde af samme Stof i fast Form. 
Det synes dog, som om Reaktionsligevægten paa den Maade 
er vanskeligere at realisere, og Reproducerbarheden bliver min
dre god. 
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I Henhold til mundllig Meddelelse fra Professor H. de Vries. 
Groningen, Holland, benyttes ved det derværende Laboratorium 
en Metode til Kalktrangsbestemmelse, som grunder sig paa det 
samme Princip. Til en kendt Mængde Jord sættes en afvejet 
Mængde fældet Kalciumkarbonat i et passende Overskud. Efter 
omhyggelig Opblanding gennemfugtes Massen med destilleret 
Vand, og efter nogen Tids Henstand bortdampes hele Vand
mængden ved 1000 C., hvorpaa det uomdannede Karbonat be
stemmes kvantitativt ved Sønderdeling med Syre og Maaling 
af det udviklede Kuldioxyds Rumfang (Scheibler). Forsøg, fore
taget af os, har vist, at ogsaa denne Fremgangsmaade er min
dre nøjagtig og besværligere at gennemføre end den, vi har 
benyttet. 

For at faa Reaktionen mellem de faste Jordpartikler og 
Kalken til at løbe til Ende er det nødvendigt, at benytte et 
vist Overskud af Ca(OH)2' Dette fremgaar tydeligt af følgende 
Forsøg ved hvilket 20 g Jord (Sand muld) blev behandlet med 
stigende Mængder Ca(OH)2 i et Vædskerumfang paa 100 cms 
og Mængden af afgivne Brintioner be
stemt som beskrevet foran. Analyse
resultaterne er gengivet i Tabel 8. 

Gennemsnit af de tre sidste Be
stemmelser er 11.27. S-Værdien bestemtes 
til 2.00 mæq. pr. 100 g Jord. T-Værdien 
bliver derfor 11.27 + 2.00 = 13.27. Til 
Opnaaelse af Ligevægt. og den ende
lige H-Værdi maa der. altsaa tilsættes 
en Ca(OH)2-Mængde, som svarer til 
ca. 2 Gange Mængden af de udvekslede 
Brintioner. Ved Jorder med stor Ab-

Tabel 8. Afgiven 
Mængde Brintioner 
pr. 100 g Jord j Be· 

røri n g med fors kellige 
Mængder Ca(OH)2' 

Tilsat mæq. 
Ca(OH)2 

pr. 100 g Jord 

H.20 
19.71 
27.u 
40.30 

Afgivet 
mæq. H+ 
pl'. 100 g 

9.00 
11.85 
11.10 
11.35 

sorptionskapacitet og lav PH kan det derfor blive nødvendigt 
at tage mindre end 20 g Jord i Arbejde eller at benytte Ca(OH)2 
i fast Form, idet en mættet Kalciumhydroxydopløsning ikke 
ind~holder Base nok i 100 cms til at opfylde den nævnte Be
tingelse. Den saaledes bestemte Værdi for H er inden for rime
lige Grænser uafhængig af Forholdet Jord/Vædske. 

Størrelsen af H, et Maal for den Mængde Kalk, en forelagt 
Jord skal optage for at blive »absorptivt mættet«, maa for
ventes at ville variere stærkt, idet den dels vil være afhængig 
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af T (Absorptionskapaciteten) og dels af V (Mætningsgraden) 
og hermed ogsaa af ·PH. 

Bestemmelse af Absorptionskapaciteten kræver foruden 
Fastlæggelse af H tillige Bestemmelse af S, Mængden af andre 
absorptivt bundne Kationer pr. Vægtenhed Jord. Skal Bestem
melsen gøres eksakt i Henhold til Definitionen, er det derfor 
nødvendigt at udlude samtlige Kationer med Undtagelse af 
Brint fra Jorden, altsaa Fe+++, AI+++, Ca++, Mg++, K+, 
Na+, NH;!, ++ o. s. v. og bestemme deres Mængde samlet eller 
hver for sig ved Analyse. Hertil er der i Litteraturen foreslaaet 
og angivet en Række forskellige Fremgangsmaader. 

Teoretisk skulde det være muligt at fastlægge det samlede 
Kvantum ved at bestemme det Kvantum positive Ioner, som 
under Udludningen forsvinder fra den Vædske, der benyttes 
hertil, f. Eks. 1n NH 4 CI; idet de to Mængder vil være ækviva
lente. En saadan Bestemmelse vil dog være behæftet med stor 
Usikkerhed grundet paa, at Mængden af fortrængende Ioner altid 
maa være meget stor i Forhold til Mængden af fortrængte. 
Det er derfor kun en ringe Brøkdel af samtlige Ammonium
ioner, der forsvinder fra Opløsningen, medens Udludningen 
staar paa, og den søgte Størrelse vil komme til at fremgaa som 
en lille Differens af to store Værdier. Selv en ringe relativ 
Fejl paa disse vil derfor give en meget stor relativ Fejl paa S. 

Bestemmelse af den Mængde Ammoniumioner, der under 
Udludningen er blevet fastholdt absorptivt af Jorden, vilde 
ogsaa tilnærmelsesvis føre til Maalet under den Forudsætning, 
at den Mængde Brintioner, som herved fortrænges af NH 4 +, 
er forsvindende. Denne Fremgangsmaade kræver imidlertid, at 
Jordprøven vaskes fuldstændig ren for vedhængende NB! Cl, 
inden det absorberede Ammonium bestemmes kvantitativt. 
Dette vil tage meget lang Tid og vil vanskeligt kunne gennem
føres paa tilfredsstillende Maade. 

l'ageler (24) har foreslaaet en Metode til Bestemmelse af 
S, der grunder sig paa, at den Mængde Kationer, som i Lige
vægtstilstanden fortrænges af en Saltopløsning fra Jorden, stiger 
med Koncentrationen af den fortrængende Ion indtil en vis 
Grænse. Mellem de to Størrelser findes der en bestemt Rela
tion. Afsættes i et Koordinatsystem Mængden af fortrængte 
Kationer, udtrykt i Ækvivalenter, som Funktion af NH 4 -Ion
koncentrationen i den benyttede Vædske, vil Relationen afbildes 
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ved en Kurve, der krummer nedad og assymptotisk nærmer 
sig en Grænseværdi, som repræsenterer den maksimale Ion
bytning i den Mængde Jord, der er taget i Arbejde. Kurven 
angives af Vageler1

) at være en Hyperbel, hvis Ligning kan 
opstilles. Ved Benyttelse af Ligningen kan S-Værdien beregnes, 
naar to af Kurvens Punkter er fastlagte eksperimentelt. 

I Praksis gaas derfor frem paa den Maade, at to lige 
store Portioner af en Jord rystes med fortyndede NH 4 Cl
Opløsninger af forsk!(llig Koncentration. N aar Ligevægten er 
fikseret, bestemmes hvor mange Ækvivalenter NH 4 , der er 
forsvundet fra Vædsken i hvert enkelt Tilfælde, og dermed er 
Kurven og S fastlagte. 

Den anvendte Mængde NH 4 Cl maa ogsaa her være stor i 
Forhold til Mængden af fortrængte Ioner. Metoden er derfor 
principielt behæftet med samme Fejl som de foran nævnte og, 
rent bortset fra om man vil anse Hyperbelligningen for rigtig 
eller ej, næppe brugbar. I en Række Tilfælde, hvor vi forsøgte 
at anvende Fremgangsmaaden til S-Bestemmelse i Sandjorder, 
var de fundne S-Værdier mindre end svarende til Indholdet 
af Ca++ alene (bestemt ved Udludning). 

For Øjeblikket synes det kun muligt at bestemme S
Værdien paa tilfredsstillende Maade ved at bestemme Mængden 
af de forekommende Ioner hver for sig. Da Kalcium saavel 
kvantitativt i Jorden som for de Spørgsmaal, her er Tale om, 
spiller den største Rolle, skal vi først betragte de eksiste
rende Metoder til Bestemmelse af absorptivt Ca. 

Hissink, Gedroiz m. fl. har forlængst vist, at en Jords hele 
Indhold heraf lader sig fjærne fuldstændigt ved Udvaskning 
med In NH 4 Cl. Begge de nævnte Forskere anvendte den Frem
gangsmaade at overhælde 25-50 g Jord med 300 cms 1 mol. 
NH 4 Cl, bringe Opslemningen over paa et almindeligt Filter 
og vaske Jorden igennem med NH 4 Cl-Opløsning, indtil Ca++ 
ikke mere kunde paavises i Filtratet. Dette tager, naar det 
drejer sig om Ler- eller Humusjorder, lang Tid, og der maa 
anvendes store Vædskemængder, hvilket igen kræver lang Tid 
til Inddampning, inden Analysen kan foretages. 

At bestemme en Jords Indhold af absorberet Ca++. ved 
at ryste Jorden med en enkelt Portion NH 4 CI-Opløsning og 

l) Angaaende denne og lignende Teorier skal der henvises til en Af
handling af Bondorff (26). 

- ------ -----------------------------------------------------~ 
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analysere en aliquot Del af Filtratet lader sig ikke gøre. Ved 
Behandling med NH 4 Cl frigøres der Kalciumioner. Opløsnin
gen faar i Ligevægtstilstanden en vis Kalciumionkoncentration~ 
hvad der forhindrer, at den sidste Rest af Ca fjærnes fra Kolloid
partiklernes Overflade. For at opnaa fuldstændig Udbytning af 
det absorberede Kalcium, maa man derfor fjærne Opløsningens 
Indhold af Kalciumioner i saa høj Grad som muligt, tilsætte 
mere NH 4 CI-Oløsning og fortsætte hermed, til der ikke mere 
kan paavises Ca++ i Opløsningen. 

For hurtigt at naa til delte Punkt maa man følge den sæd
vanlige Regel for Udvaskning af Bundfald, d. v. s. saa godt som 
muligt fjærne hele Vædskemængden paa Filtret, inden en ny 
Portion paahældes. Ved Bestemmelse af absorberet Kalcium j. 

Jord har vi derfor benyttet følgende Fremgangsmaade: 
25-50 g Jord overhældtes i en Erlenmeyerkolbe med 

125 cms 1 n NH 4 Cl-Opløsning. Efter Henstand i 2 Timer under 
jævnlig Omrystning førtes Kolbens Indhold over paa en Biich
nertragt med Filtrerpapir, og Vædsken fjærnedes saa fuldstæn· 
dig som muligt fra Jorden ved Sugning. Derpaa vaskedes 
med 6-8 Portioner NH 4 Cl il 25 cms, saaledes at Opløsningen 
efter hver Tilsætning frasugedes saa fuldstændig som muligt. 
Paa den Maade kunde en Jords Indhold af absorberet Ca helt 
(iærnes paa faa Minutter, idet der allerede efter Vaskning 
med 5 Portioner ikke mere kunde paavises Ca++ i Filtratet. 
Kun ved enkelte svære Jorder med et højt Lerindhold var det 
nødvendigt at anvende mere end de 5 Portioner. 

Der medgik til Udludning paa den Maade kun et Væd ske
rumfang paa 300-350 cms, en Mængde, som ikke er større, 
end at den direkte kan anvendes til Analyse uden forudgaa
ende Inddampning. 

Fremgangsmaaden byder tillige den Fordel, at Vædskens 
opløsende Virkning paa tungt opløselige Kalciumsalte som CaCO 3 

eller CaS0 4 i Jorden bliver stærkt nedsat, hvorved den Fejl, 
Bestemmelsen af »absorberet Calcium« derved bliver behæftet 
med, formindskes. 

Hissink har foreslaaet at bortskaffe Fejlen, som hidrører 
fra Opløsning af Ca CO 3' ved at udfører to paa hinanden føl
gende Ekstraktioner med Anvendelse af 1 Liter NH 4 Cl til hver. 
I begge Tilfælde skulde der opløses lige store Mængder Kalcium
karbonat, medens hele Indholdet af absorberet Ca++ fjærnes fra 
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Jorden ved den første Behandling. Differensen mellem Kalcium
mængderne i første og anden Ekstrakt udgør da den Del, som 
bar været absorptivt bundet. 

Forslaget er ikke teoretisk vel begrundet, idet Kalcium
karbonatets Opløselighed vil stige, efterhaanden som Vædskens 
Indhold af Kalcium aftager under Udludningen. Opløseligheds
produktet af Kalcium og Karbonationer bevarer sin Størrelse ufor
andret og med aftagende Kalciumionkoncentration, maa derfor 
Karbonationkoncenlrationen stige, d. v. s. Kaldumkarbonatets 
Opløselighed forøges. 

Beregninger, udført paa Basis af Opløselighedsproduktet, 
har vist, at det har været fuldt forsvarligt at se bort fra. Kor
rektioner for opløste Kalciumsalte ved den Fremgangsmaade, 
vi har anvendt. Ingen af Jorderne har indeholdt væsentlige 
Mængder let opløselige Kalciumsalte eller Gips. I Jorder med 
~t Indhold af CaC0 3 er Opløsningen af dette Stof i første 
U dtræk minimal paa Grund af det ringe .Rumfang, og den 
relativt høje Ca-Ionconcentration. De følgende Vædskeportioner 
er under Udvaskningen kun i ganske kort Tid i Berøring med 
Kalkpartiklerne, der oftest vil foreligge i ringe Mængde som ret 
grove Korn. Den gennemsivende Vædske vil derfor kun opløse 
ubetydelige Mængder Karbonat. Kun hvis Jorden indeholder 
relativt store Mængder heraf (flere Procent), vil der blive Tale 
om tilnærmelsesvis Mætning med CaCO g , og en Korrektion 
vil da være nødvendig. 

I Tabel 9 anføres ResuHater af en Serie Analyser, som 
viser, at det sandsynligvis er muligt at ~jærne en Jords hele 
Indhold af absorberet Kalcium ved den angivne Fremgangs
maade. Jordprøverne hidrører fra et Markforsøg med stigende 
Kalkmængder. Kalken blev tilført i 1921. Udtagning af Prøver 
fandt Sted i 1929. I disse bestemtes dels den Mængde Kalcium, 
der opløstes ved Behandling med 20 pCt. HCl, dels Mængden 
af absorberet Ca efter ovennævnte Fremgangsmaade og endelig 
lndholdet af CaC03' der kun var til Stede i Jorden fra de 
stærkest kalkede Parceller. 

Det fremgaar af Tabellens tredje Kolonne, at der er en 
tilnærmelsesvis konstant Forskel mellem Indholdet af saltsyre
opløselig Kalcium paa den ene Side og Mængden af absorberet, 
plus den Mængde, der er til Stede i Form af Karbonat, paa 
den anden. Denne Forskel hidl'Ører sandsynligvis fra Jordens 
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Indhold af Kalcium bundet i Krystalgittere (Feldspat og lign.), 
som nedbrydes ved Behandling med en stærk Syre, men er 
praktisk talt upaavirkelige af NH 4 Cl-Opløsningen. Mængden 
af saadanne Forbindelser maa antages tilnærmelsesvis at være 
den samme i Jorden fra alle Parceller. Forsøget viser tillige, 
at der ikke ved Kalktilførsel er dannet kendelige Mængder 
tungt opløselige Kalciumforbindelser i Jorden, idet det maa 
betegnes som usandsynligt, at Kalken skulde kunne overføres 
i Forbindelser, som ikke sønderdeles ved Kogning med 20 pCt. 
Saltsyre. 

Tabel 9. Indholdet af CaO 
i Jordprøver fra Forsøg med stigende Kalkmængder. 

Tylstrup. 

I 
pct. CaO i Jorden I 

Tilført Kalk kg CaC0 3 pr. ha Opløselig Opløselig Differens 
i i NH 4 Cl og 

20 pCt. HGl som GaGO s 

I 

I 

'-

O •.•••........••••••• 0.09 O.O~ 0.05 
2000 .................... 0.10 0.05 

\ 

0.05 
4000 ................ , ... 0.11 0.01 

\, 
'0.04 

8000 .................... 0.17 

[ 

0.12 0.05 
16000 ..............•..... O.S! 0.27 

II 

0,04 
32000 ........•..•........ I 0.53 0.49 0.04 

Analyse af Jordprøver fra Kalkforsøg, anlagt efter samme 
Plan, i Borris og paa Lundgaard gav tilsvarende Resultater. 

Bestemmelse af den Mængde Kalcium, som gaar i Opløs
ning ved Jordprøvens Udludning med NH 4 Cl, foretoges paa 
sædvanlig Maade ved Fældning med Ammoniumoxalat. Saa
fremt Udtrækket hidrører fra en stærkt sur Jord, kaI) det blive 
nødvendigt inden Fældningen at formindske dens Brintion
koncentration ved Basetilsætning. Herved vil der i Reglen ud
fældes lidt Jærn eller Aluminium som Hydroxyd. Skal 
Mængden heraf bestemmes, eller skal det udfældede Oxalat 
bestemmes kvantitativt ved Vejning, maa det første Bundfald 
filtreres fra, i modsat Fald kan man fælde uden Filtrering og 
bestemme Mængden af Oxalat i Bundfaldet ved Titrering med 
Permanganat. Analysen er let at udføre, og Reproduktions
nøjagtigheden i Reglen omkring 1 pCt. af Resultatet. 
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I Ekstrakten findes foruden Kalcium ogsaa andre Kationer, 
som har været absorberet af Jorden og kan udveksles med 
NH 4 + fra Opløsning, f. Eks. Na+, K+, Mg++ o. s. v. Disse 
kan bestemmes paa forskellige Maader i en særlig Del af Eks
trakten. 

I Henhold til en Række Undersøgelser af Hissink (25) be
staar Ionbelægningen i Jorden under lignende Klimaforhold 
som vore overvejende af Kalciumioner. Ved Undersøgelse af et 
stort Antal hollandske Jorder, især svære Jorder fra Marsk
egnene, fandt han, at Kalciummængden i disse svarede til om
trent 85 pCt. af S-Værdien. Ved vore Undersøgelser af danske 
Jorder fandtes noget lignende. Selv i Jorder med lavt PH og 
tilsvarende lave S-Værdier kommer Kalciumindholdet sjældent 
under 75 pCt. af S-Værdien. I de fleste Jorder repræsenterer 
Ca-Indholdet 85-90 pCt. af denne Værdi og i stærkt kalkede 
Jorder kan det gaa op over 95 pCt. 

Næst efter Kalcium er Magnium det Metal, der i størst 
Mængde findes absorberet i danske Ageljorder, hvor det oftest 
udgør 5-10 pCt. af Kalciumindholdet. De to nævnte Metaller 
repræsenterer i de fleste Tilfælde mere end 95 pCt. af S-Værdien. 
Na og K findes i Reglen i saa smaa Mængder, at de kvanti
tativt ikke spiller nogen større Rolle for Kolloidpartiklernes 
:\tlætningsgrad. Derimod kan de naturligvis være af stor Vigtig
hed i anden Henseende. 

Jorder, som nylig har været saltvandsoversvømmede, vil 
indeholde betydelige Mængder absorberet Na, som man ved 
Bestemmelse af S-Værdien maa tage Hensyn til. 

I dette Arbejde over Kalkens Omsætninger i .Jordbunden 
har vi i Hovedsagen indskrænket os til at bestemme Indholdet 
af abs. Ca++ og Mg++ og set bort fra de øvrige Ioner ved 
Fastlæggelse af S-Værdien. Den Fejl, som derved er indført, 
er imidlertid saa ringe, at vi har ment at kunne se bort fra 
den og saaledes spare en Mængde besværligt Analysearbejde. 

IV. Bestemmelse af 
T (Absorptionskapaciteten), S (absorberet Ca++ + Mg++) og PH 

i en Række danske Jorder. 

I det følgende skal meddeles Resultaterne af en Del. Ana
lyser, udført med Anvendelse af de omtalte Fremgangsmaader, 
paa en Række danske J Ol·der. Efter Skøn er disse delt op i 
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1re Grupper: Lerjorder, Sandjorder og Humusjorder. I Tabel 10 
er opført Analysetallene for 50 Let:iorder i Reaktionstalomraadet 
.5-8. Ud fra de fundne Mængder absorberet Ca++, Mg++ og 
H + er S og T beregnet, end videre Mætningsgraden V, der er 
opført i Tabellens næstsidste Kolonne, ordnet efter stigende V
Værdier. I den sidste Kolonne er angivet de tilhørende Reak
tionstal. 

S-Værdien, Summen af absorberet Ca++ og Mg++, udtrykt 
i MilliækYivalenter pr. 100 g Jord, varierer inden for meget 
vide Grænser fra, 3.33 i Jord Nr. 6 til 47.61 i Jord Nr. 45. Den 
stiger gennemgaaende med stigende Reaktionstal, og Stigningen 
følges af en tilsvarende Aftagen i Indholdet af absorberet H, 
saaledes som man skulde vente det i Henhold til de foran om
talte Teorier for Ionbytningen. 

Absorptionskapaciteten T, der i nogen Grad kan anses 
som karakteristisk for den paagældende Jord, er ligeledes en 
meget variabel Størrelse. Ogsaa dette maatte ventes paa For
haand. Den samlede Mængde Kationer, der kan optages pr. 
Vægtenhed Jord, vil hovedsagelig være bestemt ved Mængden 
af de Stoffer, det tager Del i Ionbytningsprocessen (Ler- og 
H umuskolloider). Mængden heraf kan, som det allerede er 
fremhævet flere Gange, veksle stærkt fra Jord til Jord, hvad 
-der vil give sig Udtryk ved tilsvarende Variationer i den fundne 
T-Værdi. 

I det foreliggende Materiale varierer Størrelsen mellem 11.0 
{Jord Nr. ]9) og 62.1 (Jord Nr. 45). I Ligevægt med et Over
skud af kulsur Kalk vil den sidstnævnte Jord indeholde omtrent 
6 Gange saa meget absorberet (klorammoniumopløselig) Ca som 
den førstnævnte. Fjærnes dette Overskud samt den absorberede 
Kalk ved Udvaskning (Kalktrang), vil Jorden med den store 
Absorptionskapacitet indeholde et tilsvarende stort Kvantum 
absorberet H+ og have den største Kalkbindingsevne. 

At denne Størrelse kan variere stærkt fra Jord til Jord, er 
velkendt, bl. a. fra Titreringskurverne. 

Mellem Reaktionstallene og Basemætningsgraden i en J ord 
synes der at være en ret simpel Relation. Et Blik paa Tallene 
viser straks, at PH stiger med stigende Mætningsgrad. Opføres 
Tallene grafisk i et Diagram saaledes at PH Værdien afsættes 
som Funktion af V, fremkommer Billedet, som er vist i Fig. 3. 
Af denne ses det, at Punkterne grupperer sig jævnt omkring 
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Tabel 10. Bestem melse af HeaktionstaJ, 
A b s o rp ti o n s k a p a c i t e t o g Mætningsgrad i danske Jorder. 

I. Lerjorder. 
-----

Milliækvivalenter pr. 100 li Jord Mæt-
Løbe- nings-

Nr. I 
I 

grad, PH 
Ca++ Mg++ I S H+ T ,V i pCt. 

-----
1 3.16 0.91 4.01 13.35 17.4 23 5.1 
2 3.32 O.n 4.08 12.15 16.2 25 5.3 
3 1.81 1.82 3.63 9.70 13.3 27 5.0 
4 4.00 086 4.86 12.60 17.5 28 5.1 
5 3.92 0.99 4.91 12.80 17.7 28 5.3 
6 2.65 0.68 3.33 7.80 11.1 30 5.2 
7 4.72 0.89 5.61 11.80 17.0 33 5.3 
8 4.20 0.41 4.61 9.30 13.9 33 5.3 
9 4.08 1.03 5.11 10.10 15.2 34 5.4 

10 4.47 0.60 5.07 8.60 13.7 37 5.6 
11 4.66 0.47 5.13 8.1å 13.3 38 5.4 
12 4.00 0.66 4.66 7.15 11.8 40 5.5 
13 5.28 0.80 6.08 9.15 15.2 40 5.6 
14 9.56 0.47 10.03 8.35 14.5 40 5.B 
15 5.00 0.55 5.55 7.85 13.4 41 5.6 
16 6.48 0.6~ 7.12 9.20 16.3 44- 5.'1 
17 7.32 0.76 8.08 10.05 18.1 44 5.4 
18 8J,5 0.55 9.10 11.35 20.5 45 5.9 
19 4.60 0.41 5.01 5.95 11.0 4G fI.9 
20 5.60 0.45 G.05 6.70 12.8 4,7 5.9 
21 4.78 0.62 5.40 6.20 11.6 47 5.9 
22 6 84 0.74 7.58 8.20 15.8 48 5.8 
23 5.65 0.57 6.22 5.90 12.1 51 5.6 
24 8.08 0.74 8.32 7.35 18.2 51 G.I 
25 9.56 0.47 10.03 8.35 18.4 54 6.3 
26 7.52 0.59 8.11 G.35 14.5 5G 6.1 
27 10.90 0.50 11.40 8.75 20.2 57 6.11 
28 10.25 0.25 10.50 6.90 17 .~ GO 6.4 
29 9.52 1.07 10.59 7.00 17.6 60 6.1 
30 7,60 0.73 8.33 5,4; 13.8 60 6.3 
31 8.90 0.51 9.41 5.95 15.4 61 6.4 
32 9.18 0.53 9.71 6.00 15.7 li2 6 .. 
33 12.76 0.60 13.26 8.00 21.3 62 [i.s 
34 7.95 1.28 9.23 5.65 14.9 G2 6.6 
35 7.16 0.56 7. i2 4.15 11.9 65 65 
3G 11.12 0.60 11.72 6.00 17.7 66 6.5 
37 10.80 0.74 11.M 5.80 173 67 6.8 
38 9.02 0.20 9.22 4.20 13.4 69 6.7 
39 11.83 0.70 12 5S 5.40 17.9 70 6.!! 
40 21.28 0.94 22.22 8.95 31.2 71 6.9 
41 17.00 . 0.71 17.71 7.15 24.9 71 6.8 
42 10.04 0.49 1003 3.20 14.2 75 7.1 
43 11.96 0.07 12.63 410 16.7 76 7.1 
44 2060 1.00 21.60 6.65 2S.3 76 7.0 
45 45.00 2.61 47.61 H.50 62.1 77 7.0 
46 25.35 0.89 26.24 7.15 33.4 79 7.1 
47 18.60 1.Js 19.73 5.20 24.9 79 7.3 
48 9.92 0.16 10.08 1.60 11.7 86 7.4 
49 22.15 O.YS 23.13 2.75 25.9 89 7.6 
50 10.68 0.52 11.20 0.50 11. 7 96 7.9 

-===== =-~ 

41 
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Basemætningsgl'ad (V) i pCt. 

Fig. 3. Mætningsgrad og Reaktionstal i 50 Leljorder. 

en ret Linie. Afvigelserne fra denne er gennemgaaende ringe. 
Svarende til en given Mætningsgrad overstiger den sjældent 
0.2 PH. 

l Betragtning af de Forhold, som er medbestemmende for 
Reaktionstallets Størrelse, og den U sikkerhed, hvormed selve 
Analysen er behæftet, maa det være berettiget at antage, a t d e n 
Funktion, der viser Reaktionstallets Variation med 
Basemætningsgraden, for disse Jorder har et retliniet 
F o rl ø b. Lignende Resultater er tidligere meddelt af Oden og 
Løddesøl (27). 

Til Basemætningsgraden O, det Tilfælde, hvor hele Jordens 
Indhold af absorberet Kalcium og Magnium er blevet erstattet 
af Brintioner, svarer under den nævnte Forudsætning i det 
foreliggende Materiale Reaktiontallet 3.9, til 100 pCt. Mætning 
8.1. Det følger heraf, at det laveste Reaktionstal, der kan op
staa i en Lerjord ved Udvaskning i Marken paa normal Maade. 
er ca. 4.0. Medens Tal lavere end 5 ikke er helt sjældne i danske 
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Agerjorder, er Tal mindre end 4 kun paavist i enkelte Tilfælde. 
Disse hidrører alle fra Jorder paa lavt liggende Arealer og kan 
oftest føres tilbage til Dannelse af H 2 SO 4 ved kemisk og bio
logisk Iltning af forskellige Svovlforbindelser, hvorved Brint· 
ionkoncentrationen i Jordvædsken kan stige saa stærkt, at 
Reaktionstallet kommer paa 2 eller endog paa lavere Værdier. 
Herved udelukkes selvfølgelig Muligheden for Plantevækst paa 
det paagældende Sted (Svovlpletter), og man maa antage, at 
Absorptionskomplekset sønderdeles mere eller mindre gennem· 
gribende, hvorved Evnen til Ionbytning helt eller delvis gaar 
tabt. 

Reaktionstallet 8.1, der ifølge Diagrammet svarer til 100 pCt. 
Basemætning, saaledes som denne Størrelse er defineret, stem
mer nogenlunde overens med det Tal (8.3-8.4), man skal vente 
at finde i en Jord, der er i Ligevægt med CaCO g , og som 
erfaringsmæssigt ofte findes i danske Jorder, der indeholder 
kendelige Mængder af dette Stof. 

Den Omstændighed, at den fundne rette Linie i Yderpunk
terne skærer Reaktionstalaksen i Punkter 3.9 og 8.1, der stem· 
mel' ret godt· med Erfaringerne fra Praksis, støtter yderligere 
den Opfattelse, at Reaktionstallet i en Lerjord er ligefrem pro
portional med Basemætningsgraden. Liniens Hældning 

/':,PH_~: 3.9_ 0 ? 

6 V - 100 - .OL 

viser, at en Forøgelse i Mætningen paa 1 pCt. vil give en 
Stigning paa 0.042 i Reaktionstallet eller, hvad der er det 
sa m m e, f o r a t f a a e e n a f d i s s e J o r d e r s R e a k t i o 11 S t a l ti l 
at stige med en Enhed, skal Basemætningsgraden for
øges med ca. 25 pCt. uafhængigt af Begyndelsesreak
tionen . 

Delte kunde synes at være i Modstrid med den Kends
gerning, at saavel Titreringskurver som Kalkningskurver fra 
Markforsøg paa den Slags Jorder stedse forløber med aftagende 
Stejlhed, saaledes at der til at fremkalde en Stigning i Reak
tionstallet fra 7 til 8 for en bestemt Jord altid maa tilføres 
langt større Mængder Kalk, end der vil luæves for en til
svarende Stigning fra 4 til 5. Her maa det dog erindres, at 
der ved disse Kurvers Fastlæggelse ikke er skelnet mellem den 
Del af Kalken, som er gaaet i Forbindelse med de kemisk 
aktive Jordpartikler, og den Del, der er blevet tilbage i Form 
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af Ra rbonat eller ~iærnet med det nedsivende Vand, medens 
Omsætningen fandt Sted. 

Forholdet mellem disse Mængder vil sikkert, naar Reak
tionen foregaar under sædvanlige Betingelser i Marken, være 
afhængig af, ved hvilket Reationstal Kalkabsorptionen indledes. 
l stærkt sure Jorder med stor Absorptionskapacitet, vil Kalk
optagelsen kunne forløbe kvantitativt efter Skemaet: 

[KOllOid] U + Caca, -- [KOllOid] ~a + H2 0 + CO 2 • 

Ved højere pwVærdi er den tilsvarende Reaktion: 

[KOllOid] S + 2CaC0 3 --- [KOllOid] ~a + Ca++ + 2HCO s""'", 

saaledes som det er nævnt foran. Bikarbonatet vil gradvis 
kunne fjærnes med det nedsh'ende Vand, uden at de tilsvarende 
Kalciumioner bliver fastholdt af J ordpartiklerne. 

Reaktionerne foregaar med Jordvædsken som Mellemled 
fra Kalk- og KoIloidpartildel'nes Overflade. Hvor hurtigt og 
fuldstændigt den forløber, vil derfor i nogen Grad bero paa 
Forholdet mellem Størrelserne af disse. Er Jordpartiklernes 
samlede aktive Overflade lille (lette Sandjorder med ringe 
Absorptionskapacitet) og tilføres der rigelige Mængder Kalk, er 
det muligt, at en Del af denne kau opløses som Følge af Kul
syredannelse og vaskes ned uden at komme i Berøring med 
de kalkabsorberende Kolloidpartikler. 

i\ledens Reaktiunen mellem den tilførte Kalk og Jorden 
slaar paa, vil de foran nævnte Processer gradvis og i Række
følge være fremherskende. Kalkens » Udnyttelsesgrad« yed Neu
tralisationsprocessen vil derfor aftage, efterhaanden som denne 
skrider fremad, og dette kan forklare den tilsyneladende Uover
ensstemmelse mellem Mætni ngs- og Titreringskurvenie. 

Med Mætningskapaciteten og Jordens Rumvægt som Grund
lag kan det tilnærmelsesvis beregnes, hyilken Mængde Kalk en 
forelagt .Jord kan fastholde absorptiyt paa 1 ha i Pløjelagets 
Dyhde. Vægten af en Mineraljord med Litervægten 1.25 kg er 
1.25 . 1000 . 0.20 . 10000 = 2.500.000 kg pr. ha til en Dybde 
af 20 cm. Er Mætningskapaciteten T, indeholder denne Jord
mængde, naar den er i kemisk Ligeyægt med CaCO g (Mætning) 
10 . T . 2.500.000 MilliækYivalenier absorberet Ca, idet T er 
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defineret som Milliækvivalenter Kation pr. 100 g Jord. Beregnet 
som CaO er et Milliækvivalent 0.028 g. Mængden af absorberet 
Kalk bliver derfor i nærværende Tilfælde 

0.028 . T . 2.500.000 . IO ~ 700 . T l C O h 
1000 ~ ,g a pr. a, 

idet Mængden af andre absorberede Kationer ved Kalkmætning 
vil være ubetydelig. 

Det fremgaar af Udtrykket, at for en almindelig Ler
jord med Rumvægt 1.25 findes den omtrentlige Mængde 
af absorberet Kalk ved Mætning udtrykt som kg CaO 
j Pløjelaget paa 1 ha ved at multiplicere T-Værdien 
med 700. 

Foreligger Jorden, hvad der oftest vil være Tilfældet, ikke 
i kalkniættet Tilstand, maa den optage '25 pCt. af denne Stør
relse 175· T kg CaO pr. ha, saafremt PH"Værdien skal bringes 
til at stige med en Enhed. Hvor store Mængder Kalciumkar
bonat, det vil være nødvendigt at tilføre, for at denne Op
tagelse kan finde Sted, eJl det ikke muligt at afgøre paa For
haand. 

I Tabel 11 er de tilsvarende Analysetal for 20 Humus- og 
Tørvejorder opført, og Resultatet er afbildet grafisk i Fig. 4, 
der viser Jordens Reaktionstal som Funktion af Mætnings
graden. Det fremgaar af Tabellen, at Forholdet mellem de 
absorberede Mængder Kalcium og Magnium el' omtrent det 
samme som for Leljordernes Vedkommende, endvidere, at 
Absorptionskapaciteten i dette Tilfælde gaar saa højt som til 
161. Kalkbindingsevnen pr. Vægtenhed er her betydelig større 
end hos de stærkest absorberende Lerjorder. 

Diagrammet viser, at Punkterne for de undersøgte Jorder 
falder næsten nøjagtigt paa en ret Linie i Reaktionsomraadet 
3.3-7.0. Dens Hældning er givet ved Ligningen 

6 PH 8.0"';- 2.9 ~ O 
6 V -TIio'-- ~ .051. 

En Forøgelse i Mætningsgraden paa 1 pCt. fremkalder en 
Stigning i Reaktionstallet paa 0.051. Skal Reaktionstallet bringes 
til at stige med en Enhed, maa Humusens Mætningsgrad for

t 
øges med Størrelsen 0.051' hvad der er ca. 20 pCt. 

Den rette Linie skærer Reaktionsaksen i Punkterne 8.0 
og 2.8. Delte betyder at en Humusjord, hvori alle absorberede 
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Tabel 11. 
Bestemmelse af Reaktionstal, Absorptionskapacitet 

og Mætningsgrad i danske Humusjorder. 
~ ~ ~ 

Løbe- MiIliæltvivalenter pr. 100 g 
V, 

pet. 
Gløde· Nr. PH 

T, 
Iiu· 

Ca++ I Mg++1 S I H+ ! T pCt. tab mus 

51 r 20.3 

I 
0.6 20.9 141.0 161.9 II 13 3.61 90.5 179 

52 34.7 0.6 35.3 118.0 153.3 
:1 

23 4.15 88,4 174 
53 32.2 I 0.9 33.1 67.3 100.4 33 4.67 45,0 223 
54 57.7 0.6 58,3 99.5 157~s 37 4.76 72.3 217 
55 58.7 1.1 59,8 90.0 149.8 40 I 4,96 78.2 192 
56 17.7 1.0 28.7 28.0 46.7 40 i 5,05 17,; 266 t 

57 49.3 3,9 53.2 74.0 127.2 42 i 5.13 70.0 182 
58 30.4 0.4 30.8 39 .• 70.3 44 5.10 34,9 202 
59 44.9 0.6 

I 

45.5 58.0 103.5 44 5.25 

I 

57.7 179 
60 55.0 3~2 58.2 67 ~5 125.7 I 46 5.27 '69.4 181 
61 68.6 2.7 71.3 83.0 154.3 

l 
46 5.29 68.2 225 ! 

62 48.1 1.6 49.7 54.5 1042 47 5.43 48.9 213 
63 71.5 1.0 72.5 78.5 151.0 48 5.25 78.4 193 
64 76.5 0.5 77.0 76.0 153.0 

ii 
50 5.42 76,4 201 

65 15.4 0.8 16~2 14.7 30.9 52 
I 

5.61 15.5 199 
66 68.1 1.7 69~8 il5,5 125.3 I 56 ! 565 63.8 196 
67 18.5 0.7 19~2 11.2 30.4 63 i 6.)2 15 .• 196 
68 77.2 0.8 78.0 40.0 118.0 66 6.29 47.0 251 
69 20.1 0.8 20.9 9.3 30.2 69 6.47 15.5 195 
70 22.5 0.6 23.1 7.0 30.1 77 680 15.5 194 

~~::-:~.,_ ... 

Baser erstattes med Brintioner, faar Reaktionstallet ca. 3.0. 
Denne Ombytning kan ikke finde Sted alene ved Indvirkning 
af kulsyreholdigt Vand, hvis pwVærdi, naar Kulsyretrykket 
andrager 1 Atmosfære, er ca. 4.0, men kræver Tilstedeværelse 
af stærkere Syrer, som f. Eks. Humussyrer. I Ligevægt med 
Kalciumkarbonat vil Burnusens Reaktionstal i Henhold til Dia· 
grammet blive ca. 8.0. 

T-Værdierne er paa samme Maade som for Lerjorderne 
angivet pr. Vægtenhed (100 g) Jord, uden at der skelnes mel
lem Indholdet af kemisk aktive og kemisk inaktive Bestand· 
dele. De første bestaar, som fremhævet foran, overvejende af 
Ler· og Humuskolloider, de sidste af Kvartskorn, Feldspat og 
andre Mineralfragmenter. For mange Formaal vil det være af 
Interesse at fremskaffe Oplysninger om Absorptionskapaciteten 
pr. Vægtenhed af selve det absorberede Stof eller -- med an
dre Ord - foretage en Bestemmelse af T-Værdien saavel for 
Ler· som for Humussubstansen. 

Hertil kræves foruden en Bestemmelse af Absorptionskapa
citeten paa sædvanlig Maade, at man kender det procentiske 
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Fig. 4. Mætningsgrad og Reaktionstal i 20 Humusjorder. 

Indhold af absorberende Stof, Ler eller Humus i rlen Prøve, 
man er gaaet ud fra ved Analysen. For Lerjordernes Vedkom
mende lader en saadan Bestemmelse sig vanskeligt gennemføre, 
idet det ikke er muligt paa Lilfredsstillende Maade at skille de 
kemisk aktive Bestanddele fra den øvrige Del af Jordmassen. 
For de egentlige Humusjorder, d. v. s. Jorder, hvis kemisk 
aktive Del overvejende eller udelukkende bestaar af organiske 
Stoffer, kan man faa et tilnærmet Udtryk for Mængden af disse 
pr. Vægtenhed Jord >'ed at bortbrænde dem og bestemme 
Glødetabet. Resultatet af saadanne Glødebestemmelser er opført 
i Tabellens næstsidste Kolonne og benyttet til Beregning af 
Humussubstansens Absorptionskapacitet paa den Maade, at T 
i Stedet for pr. 100 g Jord er beregnet pr. 100 g Humus. Disse 
Tal er opført i Tabellens sidste Kolonne. 
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Det fremgaar heraf, at Kalkbindingsevnen, bestemt paa 
denne Maade, ligger nær ved 200 Milliækvivalenter pr. 100 g 
Humus. Paa Forhaand kan man af flere Grunde ikke vente, 
at T-Humus skal vise sig at være en konstant Størrelse. Be
stemmelse af Glødetabet giver ikl<e et helt eksakt Udtryk for 
Humusindholdet. I)e uorganiske Bestanddele kan f. Eks. inde
holde kemisk bundet Vand, der undviger ved Glødning. Denne 
Vandmængde kommer derved til at indgaa i Glødetabet og 
giver Anledning til, at Humusbestemmelsen bliver behæftet med 
en tilsvarende Fejl. Endvidere maa man regne med den Mulig
hed, at en Del af disse uorganiske Stoffer er af leragtig Be
skaffenhed, saaledes at de i nogen Grad kan have været med
virkende ved Kalkabsorptionen, der dog i langt overvejende 
Grad maa tilskrives El umusstofferne. Endelig bør det erindres, 
at Betegnelsen »Humns« ikke dækker over vel definerede orga
niske Forbindelser med bestemte kemiske Egenskaber, men 
over en Blanding i vekslende Mængdeforhold af forskellige 
Stoffer med varierende Kalkbindingsevne. I Betragtning af disse 
Forhold maa de forskellige Humusprøvers Absorptionskapacitet 
siges at være ret ensartet. 

Ved at tage Gennemsnittet af Tallene for T-Værdierne i 
sidste Kolonne faar man et tilnænnet Udtryk for Humusens 
Evne til at binde Kalk. Delte Tal er 202, hvoraf følgende 
Regel fremgaar: l kemisk Ligevægt med Kalciumkarbo
nat indeholder 100 g Humus ca. 200 Milliækviva
lenter, d. v. S. 0.028 X 200 = 5.6 g (pCt.) absorberet 
Kalk beregnet som CaO. Hertil svarer, som nævnt, Reak
tionstallet 8.0. Delte falder lineært med aftagende Kalkindhold 
til 2.9, hvor Indholdet af absorberet Kalk er O. Et Fald i Re
aktionstallet paa en Enhed svarer til en FOl'mindskelse paa 

g,o:S 2.0 = 1.1 pCt. CaO. Omvendt kan lIlan slutte, at en Stig

ning i Humusens Kalkindhold paa ca. 1 pet. vil bringe Re
aktionstallet til at stige med en Enhed. 

Paa Basis heraf er det let, naar Humusindholdet er kendt, 
at beregne med Tilnærmelse det Kvantum Kalk, en given Jord
mængde skal forbinde sig med, for at der skal fremkomme en 
bestemt Ændring i Reaktionstallet. Tallene maa af de Grunde, 
som foran er anført, dog kun opfattes som omtrentlige. 

Lignende Resultater, som de her omtalte, er tidligere med-
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delt af Hissink (28), der ved Undersøgelse af en Række hol
landske Humusjorder fandt, at Reaktionstallet stiger nogen
lunde lineært med Humusens Kalkindholcl. Han angiver dog, 
at Reaktionstallet 7.0 svarer til et Indhold af 5.2-5.7 pCt. CaD 
i Humusen, altsaa en noget højere Værdi end for de danske 
Jorder. 

Endnu skal omtales Resultaterne af en Serie tilsvarende 
Analyser paa Jordprøver, som med den sædvanlige skønsmæs
sige Bedømmelsesmetode har faaet Betegnelsen »Sandjorder«. 
Analysetallene er angivet i Tabel 12, hvor Prøverne er ordnet 
efter stigende Mætningsgrad, der gaar fra 14 til 89 pCt. Sam
tidig stiger Reaktionstallet fra ca. 4.8 til 7.7. Mælningskapaci
teten varierer uregelmæssigt - som det var at vente - inden 
for Grænserne 6.60 og 34.90. Jorden, som udviser det sidstnævnte 
Tal, vil i Mætningstilstanden derfor indeholde 5-6 Gange saa 
meget absorberet Calcium pr. Vægtenhed som den førstnævnte. 
Absorptionsevnen skyldes her som ogsaa hos Lerjorderne dels 
den organiske og dels den uorganiske Kolloidfraktion. Humus
mængden udgør i disse Jorder ca. 1-2.5 pCt. Regner man med 
et gennemsnitligt Indhold paa 2 pCt. af Jordvægten og at 
Humusens Absorptionskapacitet er ca. 200 mæqv. pr. 100 g, 
er det muligt at faa et tilnærmet Udtryk for, hvor stor en Del 
af den samlede Absorptionskapacitet hos disse Mineraljorder 
der maa tilskrives de organiske Stoffer. 

De 2 g Humus, som er til Stede i 100 g Jord, er i Stand 

til at fastholde 2°io~ 2 = 4 Milliækvivalenter Katio~. Ved at 

trække denne Værdi fra T-Værdien faas den Del af Absorp
tionskapaciteten, som hidrører fra de uorganiske Kolloider. For 
de stærkest absorberende Jorders Vedkommende udgør denne 
Størrelse 75-90 pCt. af T-Værdien, for de letteste Jorder min
dre end Halvdelen. 

Mængdeforholdet mellem almindelige Agel~iorders Indhold 
af organiske og uorganiske »absorberende Bestanddele« er Saa
saaledes stærkt varierende. Da den Linie, der viser Reaktions
tallet som Funktion af Basemætningsgraden, synes at forløbe 
noget stejlere for de rene Humusjorder end for »)Lerjorderne<{ 
vil dette give Anledning til en vis Spredning af Punkterne i 
Diagrammet. 

Variationer i Mængdeforholdet mellem organiske og uorga-
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Tabel 12. 
Bestemmelse af Absorptionskap.acitet, Mætningsgrad 

og Reaktionstal i Sandj order. 
: 

Løbe· Milliækvivalenter pr. 100 g Jord 
V 

Nr. 
I I I I 

.~-~ 

i pet. PB 
Ca++ Mg++ S H+ T 

I 

71 I 1.09 0.49 1.58 8.80 10.3B 14 4.8 
72 1.62 0.42 2.01 9.95 11.99 17 4.8 
73 I.SY 0.73 2.62 13.15 15.77 17 4.9 
74 1.46 0.40 1.86 8.60 10.46 18 4.9 
75 1.79 0.55 2.M 10.05 12.39 19 5.1 
76 2.39 0.31 2.70 11.10 18.80 20 4.8 
77 3.50 0.40 3.90 15.75 19.55 20 4.6 
78 6.95 1.55 8.50 26.40 34.90 24 5.0 
79 1.48 0.17 1.65 4.95 6.60 25 5.4 
80 6.62 0.70 7.32 20.80 28.12 26 4.9 
81 3.63 0.26 3.89 10.85 14.74 26 5.4 
82 4.M 0.24 4.78 13.55 18.33 26 5.5 
83 2.46 0.30 2.76 7.40 10.16 27 5.6 
84 2.11 0.36 2.47 6.05 8.53 29 5.5 
85 2.18 0.42 2.60 5.80 8.40 31 5.4 
86 3.78 0.37 4.15 9.25 13.40 31 5.5 
87 2.85 0.36 3.21 5.55 8.66 36 5.8 
88 3.81 0.10 3.91 670 10.61 37 5.9 
89 7.68 1.50 9.18 15.00 24.18 38 5.5 
90 4.85 0.45 5.30 8.40 13.70 39 6.0 
!H 3.83 0.41 424 6.60 1084 39 6.1 
92 i 3.73 0.30 4.03 5.95 9.98 40 5.9 
93 

I 
2.90 0.28 3.18 4.60 7.78 41 6.0 

94 6.08 0.36 6.u 8.75 15.19 42 5.8 
95 4.00 0.15 4.15 5.40 9.55 43 5.9 
96 4.08 0.25 4.33 5.70 10.03 43 6.2 
97 6.18 0.31 6.49 7.40 13.89 

I 

47 6.1 
98 3.85 0.12 3.97 3.95 7.92 50 6.2 
99 5.98 0.53 651 6.60 13.11 I 50 6.4 

100 5.30 0.13 543 4.95 10.38 I 
52 6.4 , 

101 4.36 0.20 4.65 4.00 8.65 54 6.3 
102 4.90 0.71 5.61 4.35 9.96 56 6.8 
103 5.70 0.31 6.01 4.55 10.55 

I 
57 6.4 

104 8.40 0046 8.86 6.10 14.96 58 6.4 
105 8.28 0.15 8.45 465 1308 64 6.7 
106 7.35 0.35 7.70 4.40 12.10 64 7.0 
107 11. 74 0.40 12.14 6.95 19.09 64 6.8 
108 9.52 0.30 9.82 5.00 14.82 66 6.7 
109 7.82 0.10 7.92 3.15 11.07 

I, 

72 7.0 
110 5.82 0.30 6.12 2.33 8.47 72 7.4 
111 9.01 0.10 9.17 3.20 12.37 ,I 74 7.4 
112 9.72 0.3! 10.06 i 2.65 12.71 

I' 

79 7.4 
113 8.10 0.30 8.40 , 2.10 10.50 80 7.7 
114 10.58 0.33 10.91 2.50 13.41 82 7.5 
115 14.25 0.35 14,60 1.80 16,40 89 7.7 

-
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Fig. 5. Mætningsgrad og Reaktionstal i 50 Sandjorder. 

niske Kolloider er gennemgaaende størst hos »Sandjorderne«. 
I Overensstemmelse hermed maa man hos disse vente en noget 
uregelmæssigere PUB ktfordeling end hos Lerjorderne. Diagram
met i Fig. fi, der er tegnet paa Grundlag af Analysetallene, 
viser, at dette ogsaa er Tilfældet. Funktionen er tegnet retliniet, 
men den synes at have en ringe Tendens til Krumning nedad 
paa lignende Maade som den Kune, der viser Reaktionstallets 
Ændring under Kallmingens Indflydelse. 

Linien skærer Reaktionsaksen i Yderpunkterne 4.0 og 8.5. 
Til Mætningsgraden O svarer ved denne statistiske Undersøgelse 
PH 4.0 og til fuldstændig Basemætning, saaledes som dette Be
greb foran er defineret, PH 8.5. Ogsaa for disse Jorder gælder 
det da omtrentlig, at en Forøgelse i Basemætningsgraden paa 
25 pet. modsvarer en Stigning i Reaktionstallet paa ca. 1. Paa 
Grundlag af RUrl1'vægten, S- og T-Værdierne kan en forelagt 
Jords Kalkbindingse\'ne pr. Arealenhed til en ghen Dybde be-
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regnes. Angaaende Beregningens Udførelse gælder de samme 
Betragtningsmaader, som er anført under Omtalen af Ler
jorderne. 

Bestemmelse af en J ords Absorptionskapacitet og Base
mætningsgrad vil give gode Oplysninger om dens Kalk
tilstand. Disse Størrelser er, af Grunde som er omtalt, bedre 
definerede end »Reaktionstal« og ») Kalkbehov«, der nu over
vejende benyttes til Karakterisering af Kalktilstanden. Reak
tionstalbestemmelsen er saa let og billig i Udførelsen, at den 
sikkert vil blive bibeholdt ved fremtidige Kalktrangsundersøgel
ser. I hvilken Udstrækning der vil være Grund til at søge Be
stemmelsen af »Kalkbehov« afløst med Bestemmelse af Ab
sorptionskapaciteten, maa fremtidige Laboratorieundersøgelser i 
Forbindelse med Kalkforsøg i Marken afgøre. 

De Betragtninger, som her er fremført, vedrørende Ion
bytning og Kalkabsorption bygger paa den Forudsætning, at 
T fol' en bestemt J ord er konstant i det Reaktionsomraade, 
der er Tale om, eller, hvad der er det samme, at Absorptions
kapaciten ikke ændrer Størrelse, medens Kalkoptagelsen finder 
Sted. Hvorvidt dette er Tilfældet, er søgt belyst ved T-Bestem
melser i Jordprøver fra Forsøg med stigende Kalkmængder. 

Tahel13. Bestemmelse af S· og T-Værdien i .Jordprøver 
fra Forsøg med stigende Kalkmængder. 

Kalklilførsel 1921. Prøveudtagning 1934. Lundgaard. 

Tilført Tons CaO Milliækvivalenter pr. 100 g Jord_II T 

pr. ha H+ Ca++ I Mg++ I 

o ......... . 
2 ........ .. 
4 ......... . 
8 ......... . 

16 ........ .. 

9.00 

8.60 

8.35 
7.65 

-!.93 

1.22 

1.46 

1.89 
3.18 
;~.30 

0.~3 

0.40 

0.33 
0.19 

0.13 

I 10.65 
10.46 
10.51 
11.02 

10.25 

Tabel 13 indeholder Resultaterne af en saadan Analyse
serie. Den viser, at Absorptionskapaciteten T ikke undergaar 
nogen sikker paaviselig Ændring derved, at Brinten i det ab
sorberende Kompleks delvis bliver erstattet med Kalcium. Af
vigelserne i de fundne T-Værdier er ikke systematiske og ikke 
større, end det maatte ventes i Betragtning af Analyseusikker
heden. Tilsvarende Analyser af Prøver, udtaget fra samme 
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Forsøg i 1929, gav meget nær samme Resultat. De støtter Teo
rien for Reaktionsforløbet ved Kationombytning (Udvekslings
absorption) i Jordbunden. 

v. Analyser 
af Jordprøver fra Markforsøg med stigende Kalkmængder. 

Gennem Bestemmelse af Karbonatindhold, Mætningsgrad, 
Mætningsl{apacitet og Reaktionstal i en Jord faar man Midler 
i Hænde til nærmere at følge Reaktionen mellem dens kalk
absorberende Bestanddele og. det Kalciumkarbonat, hvormed 
de bringes i Berøring ved Kalktilførsel, samt at fremskaffe 
Oplysninger om Størrelsen af de Mængder Kalk, der forsvinder 
fra Overfladelagene ved Nedvaskning og paa anden Maade. 

l en Serie Jordprøver fra Markforsøg med stigende Mængder 
Kalk har vi foretaget saadanne Analyser, og nogle Resultater 
heraf skal meddeles i det følgende. Størst Interesse frembyder 
Prøverne fra de fastliggende Forsøg paa Statens Forsøgsstationer, 
Borris, Tylstrup og Lundgaard, som derfor skal behandles 
først. Forsøgene blev anlagt og Gødningskalken tilført i 1\:)21. 

I 1925 udtoges Jordprøver fra samtlige Parceller i Pløjelagets 
Dybde (20 cm). Til de Analyser, hvis Resultater her skal med
deles, blev benyttet Fællesprøver, dannet ved Sammenblanding 
af Prøver fra de ens behandlede Forsøgsled . I 1934 lJdtoges i 
en enkelt Mark fra hvert af de tre Forsøg Prøver i Dybden 
0-20, 20-40 og 40-60 cm under Overfladen, saaledes at 
hver Parcel paa den Maade blev repræsenteret ved tre Prøver. 

I Prøverne foretoges Bestemmelser af »absorberet Kalcium«, 
Karbonatindholdet, Reaktionstallet og Kalkbindingsevnen paa den 
Maade, det er omtalt foran. Tabel 14 indeholder Resultaterne af 
Kalcium-og Karbonatbestemmelserne i Forbindelse med Tylstrup
Forsøget. Den viser, at J ordens Indhold af absorptivt bundet 
Kalcium i Overfladelaget stiger jævnt med den tilførte Kalk
mængde. For Prøverne, udtage l i 1925, gaar Indholdet fra 0.04 

pct. CaO i den ukalkede Parcel til 0.346 pCt. i den stærkest 
kalkede. En Del af det Karbonat, som er tilført Jorden med 
Gødningskalken, har reageret med J orden, og dets Kalcium 
indgaar efter Omsætningerne som Bestanddel af det» absorberende 
Kompleks«. Denne Reaktion synes allerede at være løbet til 
Ende i 1925, fire Aar efter Kalkens Udbringning. 
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De Jordprøver fra de stærkest kalkede Parceller, som blev 
udtaget i dette Aar, har et højere Indhold af absorberet Kalk 
end de tilsvarende fra 1929 og 1934. Omsætningen mellem 
Kalciumkarbonatet og Jordens kalkbindende Bestanddele synes 
saaledes ikke normalt at strække sig over et længere Aaremaal. 

I Jorderne, som er tilført den mindste Mængde Gødnings
kalk, kan der ikke paavises Tilstedeværelse af Karbonat. Alt, 
hvad del' er blandet i Pløjelaget af dette Stof, er igen for
svundet, ndvasket eller overgaaet i andre kemiske Forbindelser. 
H vor de største Kalkmængder el' benyttet, findes kendelige 
Mængder Karbonat i Jorden. Indholdet heraf saavel som 
Mængden af absorberet Kalk i Jorden aftager rask igennem 
Forsøgsperioden, et Tegn paa, at der finder Udvaskning Sted, 
og at Udvaskningen angriber saavel den kulsure som den ab
sorptivt bundne Kalk. 

Tabel 14. Indhold af absorberet og kulsur Kalk 
i Jordprøver fra Tylstrup-Forsøget. 

il 

I 
1925 1929 1934 

II 
pCt. CaD pCt. CaD I 0-20 cm 20-40 cm 

Tilført TOns 

I 
--

CaC0 3 l pCt. CaD pCt. CaD pr. ha I 
ab-II ab-

som il som II 
Kar- '[ sor- ab- I som sor-

bonat I beret 
Kar-I ab- som 

I beret bOllat I SOI'- Kar- 801'- Kar-
I beret bonat beret bonat 

O 0.040 - 0.038 - I 0.046 -
I 0.016 -

2 0.055 -- 0.052 -

I 

0.fl50 - 0.024 -
4, 0.070 0.015 0.070 0.006 0.063 - 0.027 -
8 I 0.114 O.OlO 0.113 0.027 0.103 0.008 0.043 -

16 

I 

0.213 

I 
0.101 0.198 0.073 

I 

0.180 0.030 0.092 0.008 

32 0.Si6 0.242 0.320 0.169 0.254 0.101 i 0.100 0.049 
I 

1
40

-
60 

cm 
pCt. 
CaO 
ab-
80r-

beret 

0.006 

0.006 
0.007 
0.008 
0.013 

0.022 

Stigningen i Kalkindhold og Omsætningen mellem det til
førle Kalciumkarbonat og Jordens kalkbindende Stoffer er ikke 
indskrænket til det Lag, hvori der foregaar en mekanisk Op
blanding af Kalk- og J ordpartiklerne_ Ogsaa i Dybden 20-40 
cm er der blevet fastlagt betydelige Mængder af den tilførte 
Kalle Indholdet af absorptivt bundet Kalcium beregnet som 
CaD stiger her fra 0.016 pCt. i »ukalket« til 0.100 pCt. i den 
stærkest kalkede Parcel. Aarsagen hertil kan dels være en 
Nedslemning med Regnvandet af de fineste- Kalkpartikler, hvor-
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ved de bringes i Berøring med det underliggende Jordlag, og 
dels en Opløsning af Kalk som Bikarbonat i Pløjelaget og en 
derpaa følgende Absorption af Kalciumioner under Nedsivningen. 
I hvilket Omfang disse Processer hver for sig har fundet Sted, 
kan ikke afgøres. 

Den Omstændighed, at Kalken, som Analysen viser, rea
gerer med et Jordlag af større Tykkelse end det egentlige 
Pløjelag, er sikkert en medvirkende Aarsag til, at man ved 
Beregning af en Jordprøves »Kalkbehov« ud fra en Titrerings
kurve maa benytte en »Kalkningsfaktor«. Ved denne Beregning 
har det stedse været forudsat, at Kalken omsætter sig med det 
øverste 20 cm Jordlag. Naar den, som det her har været Til
fældet, virker ind paa en kendelig større Jordmængde, er det 
indlysende, at der maa kræves større Mængde Kalk til at 
fremkalde en given Ændring i Reaktionstallet, end det vilde 
være Tilfældet under den nævnte Forudsætning. 

Selv i Laget fra 40-60 cm bar J orden optaget Kalk. Den 
optagne Mængde er her dog ringe, idet den kun udgør ca. 
7 pCt. af den, som er blevet fastholdt ved Absorption i Pløje
laget. KalciumkarhonateLs neutraliserende Virkning paa Jorden 
i Forsøget bar saaledes i Hovedsagen været indskrænket til de 
øversLe 40 cm. 

Tabel 15. Indhold af absorberet og kulsur Kalk 
i Jordprøver fra Forsøget paa Lundgaard. 

__ 19_25_:i~I!l:29_1'1 ______ 1~ _ ~ __ 

1il:~:t ri pCt. I CaO pCt. CaO ,i 0-20 cm ~O-40 cm II' 40-60 cm 

CaCO s \' b I Il pCt. CaO pCt. CaD pCt. CaO 
h ' a - som ab- som 1----- -----

pr. a, 501'-1 Kar- sor- Kar-' ab- I som ab- som ab- I som 
I: beret honat hel'ct hanat 1 SOl'- 1 Kar- \ sor- Kar- I sor- l{ar-
'I. i! beret' bonat . beret bonat beret 1 bonat 

O I 0.029 - 0.020 - 1

1

,:1' 0.034 - )il' 0.015 .- 0.003 1 -

2 ! O.OH - 0.040 - 0.041 - 0.027 - 0.009 -
4 0.066 - 0.060 - 0.054 - 0.OS5 -- 0.009 -
8 I', 0.105 0.020 0.098 0.010 \, 0.089 0.004 0.0!5 - 0.013 -

16 1'1 0.182 0.081 0.172 1 0.038 il 0.148 0.013 \ 0.107 0.006 0.016 -
32 0.288 0.206 0.265 0.133 II 0.228 0.073 il 0.180.1 0.050 I 0.021 -

Tabel 15 indeholder de tilsvarende Analysetal fra Forsøget 
paa Lundgaard. Dette frembyder i Hovedtrækkene det samme 
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Billede som Tylstrup-Forsøget. Ogsaa i nærværende Tilfælde 
stiger, som man maatte yente, Indholdet af absorberet Kalk i 
J orden med den tilførte Kalkmængde, og Stigningen er ikke 
indskrænket til selve Pløjelaget 0-20 cm, men kan desuden 
iagttages i det underliggende Lag (20-40 cm). Endnu i Dyb
den 40-60 cm er Kalkvirkningen paaviselig, men de oplagne 
Mængder er, sammenlignet med de tilsvarende i de øverste 
40 cm, ubetydelige. 

Karbonat findes i kendelige Mængder kun i Jorden fra de 
stærkest kalkede Parceller, h,'or der er anvendt 16 og 32 Tons 
CaC0 3 pr. ha. Karbonatindholdet daler, som det fremgaar af 
Tabellens Tal, ret hurtigt i Tidens Løb. I den Parcel. som er 
tilført største Kalkmængde, udgjorde det i 1925 0.206 pet. af 
J ordvægien i Pløjelaget (beregnet som CaO), i 1929 0.133 pCt. 
og i 1934 0.073 pCt. Ogsaa Indholdet af absorberet Kalk i den 
stærkest kalkede Jord aftager kendeligt gennem Forsøgsperioden, 
idet det gaar fra 0.288 pct. i 1925 til 0.228 pCt. 1934. Formind
skelsen er dog langt mindre end den tilsvarende for KUl'bo
natets Vedkommende. Det synes derfor særlig at være denne 
Kalkform, der tæres paa i Jorden ved Udvaskning. 

Endelig meddeles i Tabel 16 Resultatet af Jordbunds· 
analyserne, som er foretaget i Forbindelse med Borris-Forsøget. 
Der blev i dette Tilfælde kun udtaget Prøver to Gange i Am'ene 
1929 og 1935; og der blev ved den sidste Prøveudtagning fulgt 
en noget anden Fremgangsmaade end i de foran omtalte For
søg, idet Prøverne kun omfatter den nederste Halvdel af Jord
lagene 0-20, 20-40 og 40-60 cm, saaledes som det fremgaar 
af Tabellen. 

Ogsaa i dette Forsøg har stigende Kalktilførsel fremkald t 
€n jævn Forøgelse i Jordens Indhold af absorptivt bundet Kal
cium. Mængden heraf, beregnet som CaO, stiger i Pløjelaget fra 
0.103 pCt. af Jordvægten i den ukalkede til 0,345 pCt. i den 
stærkest kalkede Parcel for Prøverne, som blev udtaget i 1929. 
I 1934 er de tilsvarende Tal 0.106 og 0.296 pCt. I den .Jord, 
som er tilført den største Kalkmængde, er der bortført kende
lige Mængder Kalk fra Overfladelaget gennem Forsøgsperioden, 
medens den ukalkede Jord i dette Lag har bevaret Kalkindholdet 
omtrent uforandret. I Jordlaget 30-40 cm under Overfladen 
kan der ligeledes iagttages en betydelig Forøgelse af Kalkind
holdet, og endnu i Dybden 50-60 cm er Kalkvirkningen mærk-
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bar. Mængden af absorberet Kalk stiger i dette Lag fra 0.029 i 
»ukalkei« til 0.072 i den Parcel, Iwor der er anvendt 32 Tons 
kulsur Kalk pr. ha, altsaa en Forøgelse paa 0.043 pCt. af .Jord
vægten. I Pløjelaget er den tilsvarende Forøgelse i samme Tids
rum 0.190 pCt. Mængden af Kalk, som er blevet tilbageholdt 
ved Absorption, er saaledes ca. 5 Gange saa stor i Pløjelaget 
som i Laget fra 50- 50 cm Dybde. 

Tabel16. Indhold af absorberet og kulsur Kalk 
i Jordprøver fra Forsøget ved Borris. 

Tilført 
Tons 

CaC0 3 
pr. ha 

o 
2 
4 
8 

16 
32 

II 
I 

1929 II 
I 

1934 

pCt. CaO l! 10-20 cm I 30-40 cm !I 
I _~~ ___ -----~'·_~I 

som I pet. CaD I: pCt. CaO l 
ab· 
sar· H". I .h· 'om ,I .b· I ,om 

beret bonat 501'- Kar- 'I sor- Kar-

l II beret bonat ,[ beret bon at II 
, 

I 
I I 

I 
0.103 - 0.106 - 0.058 -

I 0.124 - 0.120 - 0.067 -
0.147 - 0.H2 - ! 0.086 -
0.197 0.007 0.174 

I - 0.112 -

! 

I 
I 0.262 0.028 0.225 0.013 0.13i -

l 
0.345 0.146 

II 
0.296 0.081 i 0.112 0.013 

! 

-~ 

50-60 cm 

pCt. CaO 

ab-

I 
som 

sor- Kar-
beret I bon at 

, 
0.029 I 

-
0.035 -

0.039 

I 

-
0.0!5 -
0.050 -
0.072 

I 
--

Karbonat er kun til Stede i kendelige Mængder i den 
stærkest kalkede Jord. I de andre Parceller genfindes intet af 
selve den tilførte kulsure Kalle En Del af den har reageret 
med de kalkbindende Stoffer og indgaal- nu som Bestanddel 
af disse. Resten er (jærnet ved Nedvaskning og paa anden 
Maade. 

For at lette Oversigten er Analysetallene benyttet til gra
fiske Fremstillinger. I Diagrammerne Fig. 6 er Mængderne af 
absorberet Kalk i Jorden fra Pløjelaget afsat som Funktion af 
den tilførte Kalkmængde. KalkindhoLdet er angivet som mg 
CaO pr_ 100 g Jord. Der fremkommer paa den Maade Kurver 
svarende til Prø"eudtagningen i de enkelte AaI'. 

Alle Kurverne forløber med aftagende Stejlhed , h vad der 
viser, at Indholdet af absorberet Kalk ikke er ligefrem propor
tional med den tilførte Kalkmængde, men er forholdsvis mindst 
efter den største Kalktilførsel. Dette beror antagelig paa, at 
» Udnyttelsesgraden« ved Neutralisationsprocessen aftager, naar 

42 
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Fig, 6. Prøvernes Indhold af »absorberet Kalk«. 

den tilførte Kalkmængde forøges. Dette maatte man vente pa31 
Forhaand i Henhold til de Betragtninger over Ionbytnings
processen, som er fremført foran. Endvidere er det muligt, at 
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en Del af den absorberede Kalk igen kan være blevet udvasket, 
og at denne Mængde er størst i de stærkest kalkede Parceller. 
Det er paafaldende, at Kurverne samler sig i et Punkt forneden 
til Venstre og spreder sig vifteformigt opefter. Dette er Udtryk 
for, at Mængden af absorberet Kalk i Jorden paa de ukalkede 
Parceller har holdt sig næsten uforandret igennem Forsøgs
perioden, og at der i de andre Parceller finder en Udvaskning 
Sted, samt at den udvaskede Mængde forøges, jo mere Jor
den nærmer sig den absorptive Mætning. 

Man kan heraf slutte, at den absorberede Kalk vil udvaskes 
med aftagende Hastighed, medens Processen skrider fremad, 
og at Drænvandet samtidig vil faa formindsket Indhold af 
Calciumioner Ca ++ og et forøget Indhold af Brintioner H +. 
Endnu ved et Indhold paa 103 mg absorheret CaO pr. 100 g Jord, 
den Mængde, som findes i Borris-Forsøgets ukalkede Parcel, 
er Svindet kun ubetydeligt. Jorden synes her omtrent at være 
i Kalkligevægt, og det Kalktab, som skyldes Udvaskning og 
Bortførsel med Afgrøderne, er ikke større, end det tilnærmel
sesvis har kunnet dækkes ved Gødningstilførselen. 

Kurverne i Fig. 6 giver paa tilsvarende Maade en Over
sigt over den optagne Kalks Fordeling i Lagene 0-20, 20--40 
og 40-60 cm under Overfladen. De viser tydeligt, at Reak
tionen mellem J orden og den tilførte Ra lk i overvejende Grad 
har været indskrænket til de øverste 40 cm. Selv en Tilførsel 
paa 32 Tons pr. ha har, som det er omtalt foran, kun givet 
Anledning til en ganske ringe Kalkoptagelse i de dybest lig
gende Lag. 

Tabel 17. R'eaktionstal i Jordprøver fra Kalkforsøgene. 
Prøverne udtaget i Pløjelagets Dybde. 

Tilført Reaktionstal 
Tons -- -

CaCO s Borris 
1 __ TYlstr~_11 Lnndgaard 

pl'. ha 
i 1921 1928 I 1934 1924 I 1928 I 1934 'II' 1924 1929 1934 

,-~" 

O 6.n 5.83 5,M 4.96 I 
5.30 

II 
5.78 4.81 5.19 

2 6.25 6.05 5.70 5,17 I 5.36 5.67 fi,23 5.30 
4 (;.46 6,19 5.90 5.46 5.69 

I 
6.21 5.73 5.59 

8 6.84 6.40 6.12 6.05 6,21 6.78 6,B8 6.01 

16 7.43 7.03 7.32 6.91 6.B6 

I 

7.37 7.33 6,87 

32 7.98 7.50 7.38 7.63 7.38 7.91 7.98 7.69 
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Den Ændring i Jordens Kalktilstand, som Kalktilførselen 
har fremkaldt, kommer ogsaa til Udtryk gelll1em Reaktionstal· 
lene i Forsøgenes forskellige Parceller. I Tabel 17 gengives 
disse Tal for Jorden i Pløjelaget. 

De giver i alt væsentlig det samme Billede af Kalkoptagelse 
og Kalkudvaskning som det, der fremkommer ved Betragtning 
af Tallene for de fastholdte Kalkmængder. Opføres de grafisk 
som Funktion af det tilførte Kvantum Kalk, faas Kurver, der 
forløber med aftagende Stejlhed, et Tegn paa, at »Udnyttelses
graden« for den tilførte Kalk aftager, efterhaanden som Neu
tralisationen skrider fremad. Kurverne, som repræsenterer Prøve
udtagningen i 1934, ligger kendeligt lavere end de tilsvarende 
for 1924 som Følge af Kalknedvaskningen. De er som Helhed 
mindre regelmæssigt forløbende end de Kurver, der viser Kalk· 
optagelsen. Dette maatte ventes paa Forhaand. I Henhold til 
de Betragtninger, som er fremført vedrørende Reaktionstallet, 
dets Definition og de Faktorer, som influerer paa dets Stør· 
relse, vil dette Tal for en bestemt Jord i langt højere Grad 
end Indholdet af absorberet Kalk være underkastet tilfældige 
Variationer og derfor give et mindre paalideIigt Billede af Om
sætningerne end de kvantitative Kalkbestemmelser. 

Paa lignende Vis stemmer de fundne Reaktionstal overens 
med den iagttagne Kalkbinding i de forskellige Dybder under 
Overfladen. Tabel 18 indeholder Tallene fra Tylstrup-Forsøget, 
repræsenterende Prøveudtagningen i 1934. 

Tabel 18. 
Reaktionstal i Prøver, udtaget i forskellige Jorddybder. 

Kalkforsøget i Tylstrup 193·1. 

Tilført Tons CaC0 3 pl'. ha 
i 1921 

Reaktionstal i 1934 

0~20 cm 20-40 cm 40-60 cm 

o ...... " ............. . 5.30 5.06 5.05 
2 .••.•...........••.... 5.36 5.19 5.01 
4 ..................... . 5.69 5,25 5.04 
8 ..................... . 6.21 5.47 5.14 

16 .... " ............... . 6.86 6.01 5.25 
32 •..................... 7.38 6.62 5.37 

====----~~~--===~======~= 

I Overensstemmelse med den ringe Forøgelse i Indholdet 
af absorberet Kalcium i Laget 40-60 cm er Stigningen i Re-
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aktionstallet her ganske ringe sammenlignel med Stigningen i 
Pløjelaget. 

Det er bemærkelsesværdigt, aL Kalkbindingsevnen i J orden 
fra alle tre Forsøg aftager med tiltagende Dybde. For Borris
Forsøgets Vedkommende fandtes Mætningskapaciteter svarende 
til følgende Tal: 10-20 cm 0.405 pCt. CaO, 30-40 cm 0.326 pCt. 
CaO. Dette skyldes for en Del, at Humusmængden i Jorden 
aftager med tiltagende Dybde, hvad der vil bevirke en for
mindsket Binding af Kalk til Jordens organiske Stoffer. 

For Overfladelagets Vedkommende blev Indholdet af ab
sorberet Kalk i J orden fra de forskellige Parceller tillige sat i 
Relation til Kalkbindingsevnen, idet det beregnedes som pCt. 
af Mætningskapaciteten, bestemt ved den Fremgangsmaade, der 
er beskrevet foran. Resultaterne af denne Beregning meddeles 
i Tabel 19. Det frcmgaar heraf, at .Jorden fra de stærkest kal
kede Parceller i 1934 indeholder absorptivt bunden Kalk i 
Mængder svarende til 70-80 pCt. af Mætningskapaciteten, 
medens den ukalkede Jord kun indeholder 10-25 pCt. 

Tabel 19. Basemætningsgrad i 
Pløjelaget 1934 efter Tilførsel af forskellige Kalkmængder. 

Tilført Tons CaC0 3 
i 1924-

o ..................... . 
2 ..................... . 
4 ..................... . 
8 ..................... . 

16. , .... , .............. . 
32 ..................... . 

pet. 

Borris 

26 
30 
35 
4-3 
56 
74-

Kalkmætning i 1934-

Tylstl'up Lundgaard 

12 11 
13 14 
17 19 
27 31 
4-8 51 
68 69 

K Ul'verne i Fig. 7, der viser Mætningsgraden som Funk· 
tion af den allvendte Kalkmængde, forløber paa samme Maade, 
som dem, der gengiver Indholdet af absorberet Kalk, idet jo 
Mætningsgraden fremgaar af dette Indhold ved Multiplikation 
med en konstant Størrelse. Den er i de stærkest kalkede Par
celler aftaget kendeligt gennem Forsøgsperioden i Overensstem
melse med det iagttagne Kalksvind. Prøverne, som blev udtaget 
i 1924 fra de stærkest kalkede Parceller i Lundgaard- og Tylstrup
Forsøget, udviste den Gang praktisk talt Kalkmætning med 
henholdsvis 99 og 92 pet. I Løbet af de 10 Aar er saa-
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ledes ca. 20 pCt. af den bundne Kalk forsvundet fra 
Jorden i Pløjelaget. I Borris-Forsøget var Mætningsgraden 
efter stærk Kalkning i 1929 86 pCt. 
P E-! 9r-------------------------------------------, 

8 

o 
o 

7 
00 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Mætningsgrad i pCt. 

Fig. 7. Reaktionstal i Pløjelaget som Funktion af Basemætningsgraden. 
Borris, Tylstrup og Lundgaard. Forsøgene i 1934. 

Ved at sammenholde Tallene i Tabellen med de tilsvarende 
Reaktionstal, der er gengivet foran, og afbilde Resultatet grafisk 
i et Diagram fremkommer Billedet, som er vist i Fig. 7, hvor 
Reaktionstallene er afsat som Funktion af den fundne Mæt
ningsgrad. Punkterne fordeler sig nogenlunde jævnt omkring 
en ret Linie i Overensstemmelse med de foran omtalte stati
stiske Undersøgelser over dette Forhold. Dog synes' der, og 
dette gælder navnlig Tylstrup-Forsøget, at være nogen Tendens 
til Krumning nedad, saaledes at den sidste Forøgelse i Mæt
ningsgraden giver en noget mindre Forøgelse af pu-Værdien end 
den første. 
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Den rette Linie skærer i Yderstillingen den lodrette Akse 

Punkterne 4.7 og 8.6. Liniens Hældning 66~H = 0.039. De til

svarende Tal for Mineraljorderne ved den statistiske Under· 
søgelse var, som tidligere omtalt, 0.042. Uoverensstemmelsen er 
saaledes ikke større, end den meget vel kan skyldes den Usik
kerhed, hvormed Analyserne som Helhed og ganske særlig 
Reaktionstallene vil være behæftet. Ogsaa ved Kalkforsøgene 
viser det sig da, at en Forøgelse i Basemætningsgraden paa 
25 pet. omtrentlig vil bringe en Mineraljords Reaktionstal til 
at stige med en Enhed. 

For Kalkanvendelsen i Praksis og for bedre at anskuelig
gøre Omsætningernes kvantitative Forløb vil del være af In
teresse at sammenligne Jordernes absolutte Indhold af Kalcium 
i forskellige kemiske Forbindelser med de Mængder Kalcium
karbonat, de ved Kalktilførselen er bragt i Berøring med. 

Kalkmængden i en Jord pr. Arealenhed til en given Dyhde 
kan beregnes paa Grundlag af de kemiske Analyser samt ud 
fra en Bestemmelse af J ordens Hum vægt. For ved denne at 
opnaa en Lejring af J ordpartiklerne, der kommer de naturlige 
saa nær som muligt, blev en afvejet Mængde (ca. 100 g) af 
den lufttørrede Jordprøve anhragt paa et cylindrisk Sugefilter 
og dernæst slemmet sammen ved gentagne Overhældninger med 
Vand og paafølgende Frasugning. Efter den sidste Frasugning 
udmaaltes Prøvens Rumfang. Vægten af Tørjorden, divideret 
med dette Tal, er da Udtryk for Rumvægten. Er denne f. Eks. 
a kg pr. Liter, fremgaar Jordvægten paa en ha til en Dybde 
af h cm af Udtrykket a X h . 105 kg. 

Tabel 20. 
Kalkmængden i Pløjelaget, beregnet som CaC0 3 . 

Tilført Tylstrup 

I 

Lundgaard Borris Tons 
CaC0 3 

, 

I I 
1929 I pl·. ha 1925 1929 

I 
1934 1925 1929 1934 1934 

O 

I 

1840 1750 2100 I 1330 920 1560 'I 4850 I ))000 
2 2530 2390 2300 2020 1840 1880 5840 5660 
4 4010 3490 2900 3020 2760 2480 : 6930 6690 
8 6620 6440 5110 5790 4970 4270,' 9620 8200 

16 14430 12460 9660 12010 
I 

9560 7410 1113640 11170 
32 27130 22470 16320 i 22680 18300 13840 I~ 23130 17750 

I I 
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1) Ukalket. 2) 2 Tons Kalk pr. ha. 3) 4 Tons Kalk pr. ha. 

4) 8 Tons Kalk pr. ha. 5) 16 Tons Kalk pr. ha. 6) 32 Tons Kalk pr. ha. 

Fig. 8. Kalkmængder i Pløjelaget, beregnet som CaC0 3 , 

gennem Forsøgsperioden. 

Tabel 20 gengives Resultatet af saadanne Beregninger for 
Overfladelagets Ved kommende i de tre Forsøg. For at lette 
Sammenligningen mellem de tilførte og de tilstedeværende Kalk
mængder, er den absorberede Kalk her omregnet til kg CaC0 3 

pr. ha. Paa Grundlag af Tabellens Tal er Diagrammerne i 
Fig. 8 tegnede saaledes, at den samlede Kalkmængde (absor
berel og som Karbonat) er afsat som Funktion af Tiden. Kur
verne viser, at den samlede Kalkmængde i Pløjelaget for de 
kalkede Jorders Vedkommende falder jævnt gennem Forsøgs
perioden. De forløber med aftagende Stejlhed, et Udtryk for, 
at Kalksvindet i Tidsenheden tilnærmelsesvis er ligefrem pro
portional med den Mængde Kalk, der er til Stede i Jorden. 
Det samlede Svind er af den Grund langt større efter stærkt 
end efter svag Kalkning. Kurven for den ukalkede Parcel har 
et næsten vandret Forløb, et Tegn pau, at Jorden her under de 
givne Forhold omtrent er i Kalkligevægt. Da saavel den ab
sorberede som den kulsure Kalk er tungt opløselige Forbindel
ser, kunde man formode, at Drænvandet i alle Parceller vilde 
blive kalkmættede, enten Kalkindholdet i Jorden var stort eller 
lille. I saa Fald maatte Størrelsen af de bortførte Kalkmængder 
blive uafhængig af den Mængde, som er til Stede i Jorden. 

Som omtalt foran, er Drænvandets kalkopløsende Evne 
især afhængig af Jordvædskens Kulsyreindhold og Jordens 
Surhedsgrad. Under almindelige Forhold maa det antages, at 
et Vandlag paa 300-400 mm ved Mætning er i Stand til at 
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bortføre 1000-1500 kg kulsur Kalk fra 1 ha. Den gennem
snitlige BorVørsel af Kalk fra Pløjelaget andrager for de 
stærkest kalkede Parceller ca. 1400 kg CaCO 3 aarlig i de 13 
Aar, Forsøget har ligget. Denne Mængde er af samme Størrel
sesorden som Tallet, man kommer til ved at gaa ud fra Kal
ciumkarbonatets Opløselighed. Der har saaledes øjensynligt kun 
været Tale om tilnærmet Kalkmætning af det nedsivende Vand 
paa de Parceller, der har modtaget 32 Tons CaC0 3 pr. ha. 
I de andre har Ligevægten mellem Jordvædsken og de kalk
afgivende Stoffer ikke kunnet naa at indstille sig i Løbet af 
den Tid, Vædskens Passage gennem det paagældende Lag har 
staaet paa. Under saadanne Omstændigheder maa det forventes, 
at den opløste og bortførte Kalkmællgde omtrent vil blive lige
frem proportional med Paavirkningsfladens Størrelse, d. v. s. 
den tilførte Kalkmængde. 

Dette gælder dog kun under den Forudsætning, at Kalken 
tilnærmelsesvis har været af samme Kornstørrelse. Den sam
lede Paavirkningstlade pr. kg kulsur Kalk afhænger saavel af 
Finheds- som af Fordelingsgraden. Jo mere finkornet Kalken 
er, og jo bedre den fordeles i J orden, desto større vil 
Paavirkningsfladen være, og desto hurtigere vil den kemiske 
Ligevægt (Mætning) mellem paJ·tiklel'lle og Jordvædsken ind
stille sig. 

Man kan slutte af de fremdragne Forhold, at Kalktabet 
ved Udvaskning fra Pløjelaget indtil en vis Grænse vil stige 
med den tilstedeværende Kalkmængde. Naar denne Grænse er 
naaet, vil det nedsivende Dræln'and være praktisk talt kalk
mættet, og en yderligere Forøgelse af Indhold af Kalciumkar
bonat vil ikke fremkalde en forøget Udvaskning. Under disse 
Omstændigheder vil der under vore Klimaforhold kunne fjær
nes 1000-2000 kg CaCO a fra Overfladelaget aarlig pr. ha, alt 
efter Nedbørsmængde, Jordens Gennemtrængelighed for Vand, 
Kulsyreproduktionen , Gødskningen o. s. v. 

Er en Jord, som det mange Steder har været Tilfældet, 
ved Mergling bragt til Kalkmætning, og indeholder den yder
ligere en Reserve paa 20 Tons Ca CO 3 i Pløjelaget pr. ha, vil 
der antagelig hengaa 10-20 Aur, før der kan iagttages et 
kendeligt Fald i Mætningsgrad og Reaktionstal som Følge af 
Kalkens Nedvaskning. Hvorlænge et saadant Reserveforraad af 
Kalciumkarbonat vil »holde« i Jorden, maa antages i nogen 
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Grad at bero paa dets Kornstørrelse. Bestaar Kalkoverskuddet 
overvejende af mellemstore Korn, er der Mulighed for, at 
Kalkmætningen ikke naaes fuldt ud, og at Kalktabet fol'
mindskes i tilsvarende Grad. Af den Grund er det blevet 
fremhævet (13), at man ved Afhjælpning af Kalktrang pan et 
længere Aaremaal bør anvende en Kalksort med et passende 
Indhold af ikke alt fol' fine Partikler. For at opnaa en til
strækkelig hurtig Virkning er det af Betydning, at der tillige Cl' 

meget fine Kalkkorn til Stede. 
Under mange Jordbunds- og Sædskifteforhold vil det af 

Hensyn til Afgrøderne ikke være nødvendigt endsige ønskeligt 
at holde J orden i Pløjelaget tilnærmelsesvis kalkrnættet. En 
gunstig Kalktilstand vil i saa Fald kunne opretholdes med 
relativt smaa Kalktilskud. Det er i denne Forbindelse værd at 
nævne, at Borris-Forsøget i Løbet af de 13 Aar kun udviser 
et ganske ringe Kalktab paa de ukalkede Parceller. Jorden her 
synes omtrent at være i Kalkligevægt. Den har Reaktionstal 
5.8 og Mætningsgraden ca. 25 pCt. Kalksvindet i dette Forsøg 
er ikke større, end det har knnnet dækkes ved Gødnings
tilførselen, og der har i den forløbne Tid· praktisk talt ikke 
været Udslag for Anvendelse af Kalk. 

Under saadanne og lignende Forhold maa det af økono
miske Grunde bestemt fraraades at søge Kalktrangen afhjulpet 
for et længere Tidsrum ved Tilførsel af store Mængder Kalk 
eller Mergel, thi et stort Kalkindhold i Jorden giver An
ledning til et tilsvarende stort Kalktab ved Udvask
ning. Paa mange lettere Jorder, hvor der ikke dyrkes kalk
elskende Afgrøder i større Omfang, vil det sikkert være muligt 
gennem en lang Aarrække at opretholde en gunstig Kalktilstand 
uden direkte Tilskud ·af Kalciumkarbonat, særlig hvis del' 
benyttes alkalisk virkende Kunstgødninger som Salpeter og 
Thomasfosfat. 

Paa svære Jorder, IlYor kalkfordrende Planter indtager en 
fremskudt Plads i Sædskiftet, og hvor, som det synes, et Kalk
overskud og Reaktionstal 7.5-8.0 bør tilstræbes, maa man i 
Henhold til det foregaaende regne med et aarligt Kalktab paa 
ca. 1000 kg CaC0 3 pr. ha. Mængden kan synes stor, men er 
i nogenlunde Overensstemmelse med den Praksis, der følges 
mange Steder i Tysklands og Hollands Marskegne (15), hvor 
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man almindeligt tilraader Kalkning hvert syvende eller ottende 
Aar med Anvendelse af ca. 10000 kg kulsur Kalk pr. ha. 

Fra et teoretisk Synspunkt er der under saadanne Om
stændigheder mindre at indvende mod »Kalkning paa langt 
Sigt«, idet et Kalkoverskud i Jorden sandsynligvis ikke vil 
forøge Kalktabet ret meget. Under disse Forhold vil det næppe 
lønne sig at vente med Kalktilførsel, indtil J orden er blevet 
udpint og viser tydelig »Kalktrang«. Det synes derfor tilraade
ligt, naar en Grundkalkning først er udført, at benytte ret 
hyppige Tilførsler af relativt smaa Kalkmængder, f. Eks. een 
Gang i Omdriften. 

l de anførte Betragtninger over Kalksvindet i Pløjelaget er 
Mængderne af absorptiYt bundet og kulsur Kalk hidtil taget 
under eet. For at faa et klarere Billede af, hvor hurtigt og i 
hvilken Udstrækning Omsætningen mellem J ordpm·tiklerne og 
det faste Kalciumkal'bonat finder Sted, vil vi betragte Mængden 
af kulsur Kalk i Pløjelaget og se, hvorledes den har ændret 
sig i de forskellige Parceller gennem Forsøgsperioden. 

Tabel 21. Kalciullll,arbonatmængde i Pløjelaget 
gennem Forsøgs pcri oden. 

I alle Fundet ved Analyse kg CaCO, pr. ha i Laget 0-20 cm 
F Ol'SØg """ 

! I kg CaCO a Tylstrup LUlldgaard 

I 

Borris 
pr. ha" --"" 
i 1921 I. l 925 i 1929 i 1934 1925 I 1929 I 1934 1929 I 1934 

i I I I 

I 
! il 

, 
i O O O O O O O O 

2000 - - - 'I - - - -" 

4000 960 270 -
i 

... - - -
8000 i l 840 1240 370 920 460 180 330 

16000 
I 4 

640 3360 1380 

I 

3730 17'50 600 1320 610 
32000 

1

11 230 7770 
I 

4650 9400 6120 3300 6860 3820 
l 

, 

l Tabel 21 er disse Mængder angivet beregnet paa Grund
lag af Analysetal og RUl11vægtsbestemmelser. Diagrammerne i 
Fig. 8 er tegnede paa Basis af Tabellens Tal saaledes, at 
KaIciumkarbonatmængden i kg pr. ha er afsat S0111 Funktion 
af Tiden. De viser, at Jordens Indhold af kulsur Kalk aftager 
hurtigt. l Løbet af de første 4 Aar er der saaledes forsvundet 
ca. 20 Tons pr. ha af dette Stof fra Plø.ielaget i de stærkest 
kalkede Parceller i Lundgaard- og Tylstrup-Forsøget. 
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32.----------,32r----------,31r---------, 

18 

3Jj 21 25 2. 
:Ilar. 

1) 2 Tons CaC0 3 pr. ha. 21 1, do. 3) 8 do. 4) 32 do. 5) 32 do. 

Fig. 9. Kalciumliarbonatmængde i Pløjelaget gennem Forsøgsperioden. 

Aarsagen hertil er, som det er omtalt foran, især Omsæt
ningen mellem Karbonatet og J ordens kalkbindende Stoffer 
efter Skemaet: 

[KOllOid] ~ + 2CaC0 3 -- [KOllOid] ~a+ Ca++ + 2HC0 3 -;-· 

Karbonatet gaar herved over i Iontilstand, bliver frit bevæge
lig i Jordvædsken og kan fjærnes fra Pløjelaget med den ned
adgaaende Van dbevægeise. Analyserne "iser, at denne Proces 
maa have fundet Sted i stort Omfang, samt at en kalktræn
gende Jord i Almindelighed maa tilføres meget betydelige 
Mængder Kalk, saafremt den skal bringes til at indeholde et 
kendeligt Overskud af Kalciumkarbonat gennem en længere 
Aarrække. 

I Henhold til Analyserne er en betydelig Del af den Kalk, 
som er forsvundet fra Pløjelaget, blevet fastholdt af Jorden fra 
20-40 og 40-60 cm. Som nævnt kan dette dels forklares ved, 
at fine Kalkpartikler mekanisk kan være ført ned ved Bearbejd
ning og med det nedsivende Vand og dels derved, at det op
løste Bikal-bonat under visse Omstændigheder kan reagere med 
Jordkolloiderne efter Skemaet: 

[KOllOid] ~ + Ca-H + .2HC03~ -- [KOllOid] ~a +2H 20 + 2C0 2• 

Umiddelbart under Pløjelaget findes kendelige Mængder 
Karbonat i Jorden fra de stærkest kalkede Parceller. Det er 
derfor sandsynligt, at den mekaniske Nedføring her har bevir
ket en Der af den iagttagne Stigning i Kalkindholdet. I Laget 
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40-60 cm findes praktisk talt intet Karbonat. Kalkforøgelsen 
maa i dette Lag udelukkende tilskrives de opløste Kalcium
salte, og der vil derfor være foregaaet Omsætninger af den 
Art, som udtrykkes ved sidstnævnte Skema. I hvilket Omfang, 
de har fundet Sted, kan man faa Oplysninger om ved at be
tragte Støl'l'elsen af det totale Kalksvind i Laget 0-60 cm 
gennem Forsøgsperioden. Vi vil gaa ud fra, at den Kalcium
mængde, som er fjærnet med Afgrøderne, omtrent er af samme 
Støl'l'else, som den, der er tilført Jorden ved Gødskningen. Det 
Vand, som under Nedsivningen hul' passeret Laget 40-60 cm, 
har da i Opløsning indeholdt en Kalkmængde, del' tilnærmel
sesvis er lig med den Mængde, som Analyserne viser er for
svundet. 

o 
2 
4 
8 

16 
32 

Tabel 22. Kalksvind i de forskellige Parceller 
gennem Forsøgsperioden. 

I 270 
1540 
2940 
4730 
8180 

17520 

TyJstl'up 

- 270 
360 1180 
540 2400 

1230 3500 
4080 4100 
6840 110680 

kg CaCO a pr. ha 

! I Lundgaard 

'

I 
220 -

1450 350 
2850 11170 
5060 2230 
9920 I 5100 

19490 j10730 

220 
1100 
1680 
2830 
4820 
8760 

I 
150 

1190 
2160 
4650 
9680 

j19100 

Borris 

730 
1740 
3390 
4830 
8250 

150 
460 
420 

1260 
4850 

10850 

I Tabel 22 er opført Tallene, som viser det samlede Kalk
svind i Pløjelaget gennem Forsøgsperioden samt de Mængder, 
som er blevet tilbageholdt i Laget 20-60 cm, endvidere disse 
Tals Differens, der angiver Kalktabet i 0-60 cm Dybde. Det 
stiger jævnt fra 500-1000 kg pr. ha efter mindste, til ca. 
10,000 kg pr. ha efter største Kalkanvendelse. Disse Mængder 
har da passeret Jordlaget 40-60 cm i opløst Tilstand. 

Tallene for de Mængder Kalk, som i dette Lag samtidig 
er blevet fastholdt ved Absorption, er meddelt i Tabel 23. Der 
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er i denne Oversigt kun medtaget de stærkest kalkede Parceller, 
idet Tallene for de mindste Kalkmængders Vedkommende vil 
være behæftet med relativ stor Usikkerhed. Det fremgaar heraf, 
at kun 10-20 pCt. af den Kalk, som er ført gennem det paa
gældende Jordlag opløst i Drænvandet, er blevet fastholdt i 
dette ved Absorption. Man maa derfor antage, at det ikke 
vil være muligt inden for et rimeligt Tidsrum at frem
kalde væsentlige Ændringer i Undergrundens Reak
ti o n s- o g K a l k t il s t a n d a l e il e ved T i lf ø r s e l a f k u l s u r 
Kalk til J ord en i Pløjelaget. 

Tabel 23. Kalkmængder, der ved Gennemsi vning er blevet 
fastholdt i Laget 40-60 cm. 

, 
i 

Tyl,tmp II Lundgaal'd Borris 
Tilført ----

Tons CaCO g kg i pCt. af lig i pCt. af 
kg 

] pCt. af 
pr. ha gennem- gennem- gennem-CaC0 3 sivet I CaC0 3 sivet CaC0 3 sivet pr. ha Mængde' ,! pr. ha Mængde pr. ha Mængde 

I, 

: i I 

16 520 

I 

13 t 640 13 I 1140 23 
32 730 6.8 890 IO 

II 
2260 21 

li 

I Henhold til de Betragtninger, som er fremført over Lige
vægten ved Ion bytningsprocessen, kan det forventes, at ikke 
alene Brintioner, men ogsaa andre absorberede Kationer vil 
blive fortrængt fra det absorberende Kompleks i Jorden, naar 
dette bringes i Berøring med Kalciumkarbonat. Blandt de ab
sorberede Kationer indtager Magnium en fremskudt Plads, og 
Mængden heraf vil være let at bestemme ved lignende Frem
gangsmaader som dem, der benyttes ved Kalkbestemmelserne. 
For at faa Oplysningm' om, i hvilken Udstrækning Magnium 
fortrængtes ved KaJktilførsel til en J ord, bestemtes saa vel Ind
holdet af absorberet Magnium som det Magnium, der opløstes 
ved Kogning med 20 pCt. Saltsyre i Prøver fra Pløjelaget i de 
forskellige Forsøg. Resultaterne for Tylstrup-Forsøgets Ved
kommende er meddelt i Tabel 24. De viser tydeligt, at Jordens 
Indhold af absorberet Magnium falder regelmæssigt med sti
gende Kalk tilførsel. Efter den stærkeste Kalkning er Mængden 
heraf forsvindende lille. Det ses endvidere, at Differencen mel-
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lem »saltsyreopløselig« og »absorberet« Magnium er tilnærmel
sesvis den samme i alle Parceller. Den maa antages at være 
et Udtryk [Ol' Jordens Indhold af Magnium i kemiske Forbin
delser med Krystalgitterstruktur, hvoraf der altid findes en Del 
blandt de grovere Mineralfragmenter. Da Gødningskalkell næppe 
har indeholdt saadanne Forbindelser i nævneværdige Mængder, 
maaUe det ventes, at Kalktilførselen ikke vilde influere paa 
Indholdet af disse Stoffer i Jorden. 

Analyser af Prøver fra Lundgaard-Forsøget gav et ganske 
lignende Billede. 

Tabel 24. 
Indhold af saltsyreopløselig og absorberet Magnium 

i Jordprøver fra Tylstrup-Forsøget. 
=======n========-=-=-=~~-===c======= 

I 
Tilført 

Tons CaCO s 
pr. ha 

o 
2 
4 
8 

16 
32 

I

S, pCt. MgO 

I 

Del'af 
1 Saltsyreopløselig som absorberet 

Differens 

'

I ::: T l::: .. --1
1 

_ .•.. i:: 
0.0496 0.0016 0.0450 
0.0460 0.0024 0.0406 

0.0452 0.0020 0.0432 

Mængden af absorberet Magnium var i den ukalkede Par
cel 0.0086 pCt. MgO i »ukalket« og aftog jævnt til 0.0016 pCt. i 
.Jorden efter den stærkeste Kalktilførsel. Differensen mellem 
saltsyreopløselig og absorberet Magnium var 0.031 pCt. og meget 
nær ens i alle Parceller. 

I Borris-Forsøget fandtes ikke nogen tilsvarende Variation, 
Indholdet af absorberet Magnium var i dette Forsøg ca. 0.006· 

pCt. og meget nær ens i alle Parceller. Det er paafaldende, at 
Indholdet af absorberet Magnium i alle Tilfælde kun udgør en 
ringe Brøkdel af hele Mængden i J orden, medens saa at sige 
hele Indholdet af Calcium er til Stede i absorberet Tilstand. 
Det samme Forhold er nylig iagttaget for en Række franske 
Jorders Vedkommende (29). 

Magnium hører som bekendt til de Grundstoffer, der er 
nødvendige, for at Planterne skal kunne opnaa en normal Ud
vikling. De optager det fra Jordvædsken i Form af Magnium-
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ioner, som dels kan hidrøre fra Kolloidernes Kationudveksling 
og dels fra mere vidtgaaende kemisk Sønderdeling af magnium
holdige Mineraler (Forvitring). Hvilken af disse Processer, der 
normalt er den fremherskende, kan vanskelig afgøres. Det lig
ger dog nær at antage, at en Formindskelse i Jordens Indhold 
af absorberet Magnium i alle Tilfælde vil bevirke en Nedgang 
i den Mængde Magnium, som er tilgængelig for Planterne, og 
del er derfor muligt, at en for stærk Kalkning under visse 
Omstændigheder vil kunne fremkalde Jordbundstilstande, som 
giver Anledning til Magniummangel hos Afgrøderne. 

Fra forskellige Sider i Udlandet er dette Forhold blevet 
paapeget, og der er samtidig blevet slaaet til Lyd for Anven
delse af ~1agniumgødninger i forøget Omfang. Analyser i For
bindelse med de danske Kalkforsøg støtter altsaa i nogen Grad 
denne Opfattelse. De Mængder Magnium, Afgrøderne forbruger, 
er dog relativt smaa, og da danske Jorder i Henhold til fore· 
liggende Analyser indeholder op til 0.4 pCt. MgO i saltsyre
opløselige Forbindelser, el' det næppe sandsynligt, at Magnium· 
mangel hyppigt vil optræde. Benyttelse af specielle Magnium
gødninger bør derfor kun finde Sted, hvor Nødvendigheden 
deraf er vist ved paalidelige Forsøg. 

Tabel 25. Frederikshøj. Let, mørk Sand muld . 
. --

ilført T 
kg 

p 
CaC0 3 
r. ha 

O 
2200 
5200 

10400 

--

I 
I 

.. _. 

pct. eaO i Jorden 

Rt. 

ab- I som 
sorberet Karbo~at 

I 6.0 i 
0_083 -

6.~ 

I 

0.117 -
6.8 0.145 -
7.4 0.175 0.021 

Beregnet som kg CaC0 3 

i Pløjelaget 

ab- I I Svind i 
sorberet Fl'it Forsøgs-

perioden 

Il 4150 - -

,I 
5700 - 650 
7150 - 2200 

II 
8750 1050 4750 

I Tilslutning til Undersøgelserne i Forbindelse med Kalk
forsøgene paa Statens Forsøgsstationer blev der foretaget Ana
lyser af en Række Jordprøver fra de Forsøg med forskellige 
Jordreaktioner, som under Ledelse af et Kalkudvalg i de senere 
Aar er udført i forskellige Landboforeninger. Kalken anvendtes 
i stigende Mængder i Form af pulveriseret Gødningskalk og 
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blev udbragt i Efteraaret 1927. Fra en Del Forsøg, som fandtes 
egnede til Fonnaalet, blev der i 1934 udtaget en Serie Prøver 

Pløjelagets Dybde. Resultaterne er anført i Tabellerne 25-28 

Tabel 26. Bramdrup dam. Sandmuld. 

pCt. CaO i Jo rden Beregnet som kg CaCO. 
Tilført i Pløj elaget 

kg CaC0 3 Rt. 
pr. ha ab· ab· I I Svind i so m Frit I Forsøgs' sorberet Karb onat sOI'beret 

i perioden 

i 
O 5.7 0.076 3970 - -

2000 6.B 0.107 - 5580 - 390 
5000 7.0 0.15B 7980 - 990 
2000 7.8 0.226 O. 007 11790 370 3810 

Det viser sig ogsaa for disse Forsøg, at Jordens Reaktions
tal og dens Indhold af absorberet Kalcium stiger jævnt med 
den tilførte Kalkmængde. Karbonatet omsætter sig hurtigt med 
J orden og findes i kendelige Mængder kun i de Parceller, hvor 
Kalktilførselen overstiger 10 Tons CaCO 3 pr. ha. 

Tabel 27. Dover. Lermuld. 

Kalksvindet fra Pløjelaget vokser med Kalktilførselen og 
andrager for de stærkest kalkede Parceller gennemsnitlig i For
søgsperioden 500-700 kg CaCO g aarlig pr. ha. Dette er be
tydelig lavere end de tilsvarende Tal. fra Statsforsøgene. For 
en Del skyldes det sikkert den Omstændighed, at der i disse 

43 

---------- --------------------------------" 
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Forsøg blev anvendt en mere end dobbelt saa stor Kalkmængde. 
Som det er omtalt foran, maa Tabet ved Udvaskning indtil en 
vis Grænse antages at stige proportionalt med Jordens Kalk
indhold. Kalktabet er mii1dst i Forsøget ved Dover, som er 
anlagt paa god Lermuld. Der blev i dette Tilfælde ogsaa ud
ført Analyser af Prøver, som var udtaget i 1929. De viste, at 
Indholdet af absorberet Kalk i den ukalkede Parcel har holdt 
sig praktisk talt konstant igennem Forsøgsperioden. Her som 
i Borris synes Jorden da ved et Reaktionstal paa ca. 6 om
trent at være i Kalkligevægt, idet der ikke med Sikkerhed 
gennem Analyserne kan paavises et Kalksvind. 

Betragter man den Forøgelse i Indholdet af absorberet 
Kalk, som Tilførsel af Kalciumkarbonat har fremkaldt i de 
enkelte Parceller, ses det, at den er forholdsvis mindst for de 
største Kalkmængder. Paa Grundlag af de anførte Tal bereg
nedes Forøgelsen i Pløjelagets Indhold af absorberet Kalk, og 
denne Størrelse er sat i Relation til den tilførte Kalkmængde. 
Resultaterne af denne Beregning er gengivet i Tabel 28. De 
viser i Overensstemmelse med Statsforsøgene, at Kalken url
nyttes bedst ved Neutralisation af de surt reagerende Jord
partikler, naar den tilføres i forholdsvis smaa Mængder. 

Tabel 28. 
Forøgelse i Pløjelagets Indhold af absorberet Kalk. 

==== ====~~============================== 

Absolut og relativ Forøgelse 
i Pløjelagets Indhold af absorberet Kalk 

l 

Kalkmængde Frederikshøj Bramdrupdam Dover 

kg pCt. af kg 
pCt. af kg pCt. af CaCO a tilført CaCO" tilført CaCO s tilført 

I pr. ha pr. ha pr. ha 

Mindste ........... 1550 68 

I 

1610 80 1000 
I 

100 
Mellemste ......... 3000 58 4010 80 4050 67 
Største ............ 4600 44 7820 65 8150 i 51 I 

II l _. -

I Prøverne fra Dover-Forsøget bestemtes Indholdet af ab
sorberet Magnium. Det udgjorde i den ukalkede Parcel 0.015 pet. 
beregnet som MgO. I den stærkest kalkede 0.006 pet. Tilførsd 
af Kalk har saaledes ogsaa i dette Tilfælde formindsket Jor
dens Indhold af absorptivt bundet Magnium. 
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VI. Afslutning. 

Ved den Redegørelse, som her er forsøgt vedrørende Kal
kens Bevægelighed i de øvre Jordlag, har vi overvejende be
tragtet den Del af den, som foreligger i opløst (iondispers) Til
stand, og det er forudsat, at det Kalcium, som er bundet ahsorp
tivl til Ler- og Humuskolloidel'lle, sammen med disse forbliver 
ubevægelig i Berøring med .Tordvædsken. Denne Forudsætning 
maa antages at være berettiget, hvor det drejer sig om Jorder 
med en forholdsvis høj Basemætningsgrad. 1 saa Tilfælde vil 
de enkelte KoHoidpartikler udvise Tendens til Sammenklump
ning (Koagulation) i relativt store Agregater, der i fysisk Hen
seende vil opføre sig som Enheder af saa stor lineær Udstræk
ning, at de fastholdes mekanisk af de grovere Jordbestanddele 
uden at følge med Drænvandet og de deri opløste Salte. Koa
gulationsprocessen fremmes stærkt ved Tilstedeværelse af Kal
ciUlllioner. Under visse Omstændigheder kan der foregaa en 
Desintegration af disse Enheder, snaledes at de deles op i 
Enkeltpartikler (Dispersion) af saa ringe lineær Udstrækning, 
at de langsomt kan føres med af den nedadgaaende Vand
bevægelse, h \"orved det øverste Jordlags Indhold af Kolloid
partikler og dermed Jordens Absorptionskapacitet gradvis vil 
formindskes. 

Ofte vil de dispergerede Partikler igen koagulere og ud
fældes i dybere liggende Lag, hvor de giver Anledning til en 
Sammenkitl1ing af de grovere .Tordpartikler til en fast, haard 
Masse (AIdanneIse, Podsolering). Disse Processer forløber dog 
meget langsommere end Nedføringen af de Stoffet, der med 
.Tordvædsken danner ægte Opløsninger. Mange Steder antager 
de et betydeligt Omfang, særlig paa Jorder, som ikke er un
der Kultur, og kan influere stærkt paa Dyrkl1ingsværdien af 
de paagældende Arealer. Fra talrige Sider er de studeret eks
perimentelt, og der foreligger herom en fyldig Litteratur. Den 
angiyer, at Forklaringen paa Fænomenerne i Hovedsagen maa 
søges i, at KolIoidpartiklerne ved Ionudvekslingsprocesserne 
kan komme til at optræde med elektriske Ladninger af varie
rende Størrelse, som b~linger Dispersions- og Koagulations
processerne. For Forstaaelsen heraf er de Skemaer for 10n
udvekslingen, som er anført foran, ikke tilstrækkelige. 
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Da de omtalte Reaktioner ikke vil foregaa i nævneværdigt 
Omfang paa Kulturjorder, som tilføres Kalk, er en nærmere 
Omtale af dem ikke medtaget i denne Fremstilling. 
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