
Om Humusbestemmelse i Jord. 
Ved K. A. BondorU. 

391. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Nærværende Beretning omhandler Resultaterne af nogle Under
søgelser udført paa Statens Planteavls-Laboratorium over Bestem
melse af Humusindholdet i Jordprøver ved Hjælp af Kalium-
dikromat. 

Analyserne er for størs le Delens Vedkommende udført af Frk. 
L. Staub Larsen. Beretningen er udarbejdet af Professor K. A. Bon
dortt· 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

En Humusbestemmelse eller rettere en Kulstofbestemmelse 
i Jord regnes ~ og ikke med Urette ~ for en besværlig og 
vanskelig Analyse. Den klassiske Metode er at forbrænde det 
organiske Stof og bestemme det derved dannede Kuldioksyd. 
Denne Forbrændingsmetode er udformet paa forskellig Maade, 
men som Standardmetode betragtes vel almindeligt den fra den 
organiske Elementæranalyse velkendte, fra Liebig stammende 
Metode med Anvendelse af Forbrændingsrør og Forbrændings
ovn. Denne Metode kræver et ret omstændeligt Apparatur, en 
meget omhyggelig Udførelse og lang Tid, og selvom der er 
udarbejdet forskellige Modifikationer, f. Eks. Dennstedt's for
enklede Metode, Cl' Forholdet dog stadig det, al Metoden ikke 
egner sig for Masseanalyser. Dette gælder ogsaa, selvom Ana
lysen udføres med det af ter Meulen (1) angivne Apparatur, der 
vel maa siges at repræsentere den hidtil videst drevne Forenk
ling af Forbrændingsmetoden. 

En helt anden Fremgangsmaade ved Forbrændingen an
viste S. Tovborg Jensen (2), der forbrændte Jordprøverne, blan
det med Svovlpulver, i komprimeret Ilt i en Kalorimeterbombe. 
Denne Bombemetode gør det muligt at udføre en Kulstof
bestemmelse i Jord langt hurtigere og lettere end hidtil og har 
siden sin Fremkomst været anvendt paa Statens Planteavls-
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Laboratorium, ligesom den ogsaa har fundet Vej til Udlandet. 
Nogen udpræget Metode for Masseundersøgelser er det dog ikke. 
Een Ulempe er, at Bomberne kun har en ret begrænset Levetid, 
idet de hurtigt bliver utætte ved Elektrodeindføringen og med 
stadigt kortere Mellemrum maa til Reparation. En anden Ulempe 
er, at man kun kan tage lidt Jord i Arbejde, og f. Eks. ved 
Hedejnrd, hvor Sand- og Humuspartikler let separerer, kan det 
være vanskeligt at udtage en l i Il e Gennemsnitsprøve af Jor
den. Fællesanalyser kan derfor ved saadanne Jorder afvige ret 
betydeligt fra hinanden. En Ulempe, der klæber ved Forbræn
dingsmetoden - og iøvrigt ogsaa ved andre Metoder til Humus
bestemmelse i .Jord - er, at et eventuelt Karbonatindhold i Jor
den maa tages i Betragtning, idet Karbonatets Kuldioksyd bec 

stemmes sammen med det, der. fremkommer ved Humusstof
femes Forbrænding. 1 pCt. Kalciumkarbonat i Jorden afgiver 
y·ed Forbrændingen samme Mængde Kuldioksyd som 0.2 pCt. 
Humus, og en nøjagtig Humusbestemmelse i en karbonatholdig 
Jord kræver derfor, at der ogsaa udføres en ret nøjagtig Karbo
natbestemmelse, hvilket yderligere bidrager til at gøre Humus
bestemmelsen besværlig. Og det maa her erindres, at man ofte 
vil stille store Krav til Humusbestemmelsernes Nøjagtighed. 
I et Markforsøg med staldgødet og ikke staldgødet Jord vil 
saaledes en Forskel i Staldgødningsmængden paa 100 Tons 
pr. ha, det vil ofte sige en 10-aarig Fo.rsøgsperiode, næppe be
virke en Forskel i Humusprocenten paa 0.1. 

En anden Fremgangsmaadeved Humusbestemmelsen i .Jord 
kan kaldes Iltningsmetoden, skønt Forbrænding jo ogsaacr en 
Iltning. Men man søger her ved Hjælp af Iltningsmidler som 
Permanganat, Klorat eller Dikromat at ilte Humusstofferne til 
Kuldioksyd. Og navnlig har man haft Opmærksomheden hen
vendt paa Kaliumdikromat-Svovlsyre, der allerede 1888 blev 
anvendt af Messinger til Kulstofbestemmelse i organiske Stoffer. 

Behandles et organisk Stof med Kaliumdikromat-Svovlsyre, 
skulde Kulstoffet iltes til Kuldioksyd efter nedenstaaende Skema: 

Man kan derfor fra den udviklede Kuldioksydmængde beregne 
Kulstofindholdet. 

Imidlertid viser ·det sig, at Kulstofforbindelsernes Iltning 
langt fra altid forløber fuldstændig. Der dannes saaledes ofte 
noget Kulilte (Monooksyd) , undertiden ogsaa Kulbrinter, og 
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Metoden kan derfor ikke i Nøjagtighed maale sig med For
brændingsmetoden. Til Gengæld er den langt simplere og hur
tigere i Udførelsen, ikke mindst hvis man vælger i Stedet for 
den udviklede Kuldioksyd at bestemme den forbrugte Dikro
matmængde. Dette kan gøres titrimetrisk, og man opnaar 
herved tillige den 'Fordel, at eventuelt til Stede værende Kar
bonat ikke behøver at bestemmes, da Karbonatet ikke forbruger 
Dikromat. 

Det er denne Iltningsmetode, der er gjort til Genstand for 
en nærmere Undersøgelse, idet en saadan hurtig og billig Me
tode selvom den kun giver tilnærmelsesvis rigtige Resultater, 
i mange Henseender kan være af Værdi, f. Eks. til en Karak
terisering af den foreliggende JOl'd. Ogsaa den Omstændighed, 
at Fosforsyrens Forhold i Jorden synes ret nøje knyttet til Jm
dens Humusindhold, gør en for Masseanalyser egnet Bestem
melsesmetode ønskelig. 

Forskellige Forskere har, siden Messinger i 1888 foreslog 
denne Metode til Kulstofbestemmelse, undersøgt Metodens An
vendelighed ved Humusbestemmelse i Jord, saaledes Russeren 
A. Sabanin (3) allerede 1903. Først i de senere Aar er Metoden 
dog taget op igen, foranlediget af Amerikaneren C. J. Schollen
berg's i 1927 fremkomne Arbejde (4). 

Schollenberg behandler 0.5 g Jord med 10 ml af en Opløs
ning af 20 g Kaliumdikromat i 1 Liter koncentreret Svovlsyre 
ved 175 o C. i 90 Sekunder, køler af og bestemmer det ufor
brugte Kaliumdikromat ved Titrering med Ferroammonium
sulfat med Difenylamin som Indikator. 

Russ'eren W. Th. Degtjareff offentliggjorde derpaa 1930 
nogle Undersøgelser over Schollenbergs Metode og foreslog,at 
man før Dikromatbehandlingen behandlede Jorden med Brint
overilte (5). Denne Ændring af Schollenbergs Metode synes dog 
ikke at være nogen ubetinget Forbedring. I alt Fald betegner 
A. W nlkley og I. A. Black (6) Anvendelsen af Brintoverilte som 
ikke blot unyttig, men ligefrem skadelig og anbefaler SchoHen
bergs oprindelige Metode, som de dog ændrer derhen, at der 
ikke foretages nogen direkte Opvarmning af den Vædske, hvori 
Reaktionen foregaar. Til ca. 1 g Jord sætter de 10 ml l-normal 
Kaliumdikromatopløsning og 20 ml koncentreret Svovlsyre ,og 
den Temperaturstigning, der derved sker, anser de for tilstræk
kelig Opvarmning. 

Sammenligninger mellem de ved Dikromatmetoden og ved 
den klassiske Forbrændingsmetode fundne Værdier for Jordens 
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KulstQfindhQld har alle, der har beskæftiget sig med MetQden, 
udført, men desværre kun i meget begrænset Omfang. De fleste 
er klar over, at DikrQmatmetoden giver fQr lave og derfor kun 
tilnærmede Resultater. Men det synes dog at være saaledes, at 
man ved Dikromatmetoden faar en ret kQnstant Del af Jordens 
totale Kulstofindhold bestemt. 

L. E. Allison (7), der anvender Schollenbergs Metode, finder 
saaledes, at multipliceres Resultaterne med 1,15, faar man 
meget nær de Resultater, man vil faa ved en Forbrændings
analyse. Walkley og Black (6) finder derimod, at man skal 
bruge Faktoren 1,32, men opvarmer jo heller ikke direkte, som 
Schollenberg gør. 

Svagheden ved Metoden synes da Opvarnmingen, og
SQm E. R. Purvis Qg G. E. Higson gør opmærksom paa (8) -
indebærer den kortvarige Opvarmnjng af Dikromatopløsningen 
ogsaa den Fare, at Opløsningens Titer ændres. Navnlig kommer 
dette ForhQld frem, naar Opvarmningen sker Qver en almin
delig Bunsenlampe, idet visse Dele af Dikromalopløsningen da 
kan opvarmes langt over de foreskrevne 175°, og Titeret ændres 
ret væsentligt. 

Da man ved Statens Planteavl s-Laboratorium begyndte 
Undersøgelserne over DikrQmatmetoden, var det første Spørgs
maal, der toges op til Undersøgelse, derfor Opvarmningen af 
Vædsken, idet man med Henblik paa Masseundersøgels-er maaUe 
foretrække en Opvarmning, der ikke gav forskellige Resultater, 
naar den udførtes af forskelUge Personer, og man kom hurtigt 
ind paa, at Opvarmning i Vandbad gennem længere Tid kunde 
erstatte den af Schollenberg foreslaaede Opvarmning til 175 o 
i 90 Sekunder Qg gav bedre Overensstemmelse mellem Fælles
analyserne. Imidlertid viste det sig, at F. Alten m. f L 1935 havde 
offentliggjort en Metode, hvor netop denne Opvarmningsmaade 
anvendtes (9), Qg ved de videre Undersøgelser toges Altens Me
tQde som Udgangspunkt. 

Efter Altens Forskrift udføres Analysen saaledes: 

Alt efter Kulstofindholdet afvejes 1-5 g Jord i en 250 ml 
Maalekolbe. Der tilsættes 5 ml koncentreret Svovlsyre og efter 5-10 
Minutters Forløb afkøles og tilsættes 25 ml 2-normal Kaliumdikro
mat, Kolben opvarmes 11/2 Time i Vandbad, afkøles til Stuetempe
ratur og fyldes til Mærket med destilleret Vand. Efter Omrystning 
og kort Tids Henstand afpipetteres 25 ml (Filtrering overflødig), 
der fortyndes til ca. 200 ml. Efter Tilsætning af 5 ml 20 pet. 
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Kaliumjodidopløsning titreres det frigjorte Jod med 0.1 normal 
Thiosulfatopløsning, med opløselig Stivelse som Indikator. 

1 ml forbrugt 0.1 normal Kaliumdikromat svarer til 0.3 mg 
Kulstof eller 0.3 X 1.72 = 0.516 mg Humus. 

Det viste· sig straks, at denne Forskrift maatte ændres lidt, 
idet det var nødvendigt .at tilsætte 10 ml 25 pCt. Svovlsyre til 
Dikromatopløsningen, der skulde titreres. Uden en saadan Syre
tilsætning har man en langvarig »Efterblaaning« ved Titrerin
gen med Thiosulfat. løvrigt var det, af Mangel paa Kaliumjodid, 
kun muligt at udføre et begrænset Antal Analyser efter denne 
Forskrift. Man var tvunget til at udføre Titreringen af det ufor
brugte Kaliumdikromat med Ferroammoniumsulfat, med Di
fenylamin som Indikator. Naar der før Titreringen tilsættes 
Fosforsyre eller Ammoniumfluorid i passende Mængde, saa de 
dannede Ferriioner bindes, faar man et ganske skarpt Omslag 
fra blaat til grønt. Titreringen med Kaliumjodid og Thiosulfat 
er imidlertid, navnlig for den uøvede, nok saa bekvem. 

En nærmere Undersøgelse af Metoden viste, at de Resul
tater, man fik, var afhængige af den indvejede Jordmængde, 
saaledes at det fundne Humusindhold a f t o g med stigende 
Mængde indvejet Jord. 

Tabel 1. Forholdet mellem fundet Humusprocent 
og indvejet Jordmængde. 

Gram Jord indvejet 
Jord Nr. 

Anvendelsen af 10 ml koncentreret Svovlsyre i Stedet for 
de af Alten foreskrevne 5 ml foranledigede, at man fandt en 
højere Humusprocent (Tabel 2). 

Endvidere viste det sig, at Opvarmningstiden spillede en 
Rolle, saalcdes at der med stigende Opvarmningstid fandtes 
stigende Humusprocent. I Tabel 3 er anført Opvarmningstidens 
Indflydelse, naar der anvendtes 5 ml Svovlsyre. 
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Tabel 2. Forholdet mellem fundet Humus
procent og Svovlsyremængden. 

=== 
.Jord Nr. 5 ml H 2 S0 4 J 10 ml H 2S04 

4008 l g 2.18 2.13 
4008 2 g 2.00 2.17 
4008 4 g 1.96 2.06 

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

4007 1 g 2AO 2.71 
4007 2 g 2.23 2.63 
4007 4 g 2.26 2.45 

-~---~ 

1345 1 g 2.49 2.65 
1345 2 g 2.33 2.38 
1345 4 g 2.17 2.28 

____ ~"n_ 

18850 1 g 8.76 9.51 
18850 2 g 8.37 8.70 

... -,--"--~-

18852 1 g 8.81 9.21 
18852 2 g 8.04 8.65 

-------

4220 0.5 g 27.97 33.75 

Det fremgaar af Tabel 3, at en Forlængelse af Opvarm
ningstiden til 3 Timer foruden at forøge den fundne Humus
procent, gør denne noget mindre afhængig af den indvejede 
Jordmængde. En yderligere Forlængelse af Opvarmningstiden 
viste sig at være uden nævneværdig Indflydelse paa de fundne 
Resultater, og Opvarmningstiden sattes derfor ved de fortsatte 
Undersøgelser til 3 Timer. 

Naar der anvendtes en Opvarmningstid paa 3 Timer, var 
Indflydelsen af den indvejede Jordmængde og den anvendte 
Svovlsyremængde ret lille, som det fremgaar af Tabel 4. 

Ogsaa andre end de her anførte Tal viste, at der ved en 
Opvarmningstid paa 3 Timer ikke var nogen væsentlig Forskel 
paa Resultaterne, enten man anvendte 5 eller 10 ml Svovlsyre. 
Og kun ved Jorder med højt Humusindhold var der en tydelig 
Indflydelse af den indvejede Jordmængde. 

Undersøgelserne viste endvidere, at der ved Iltningen maa 
være et væsentligt Overskud af Dikromat, for at Resultaterne 
ikke skal afhænge af den indvejede Jordmængde, og den Frem
gangsmaade, der sluttelig fulgtes, var følgende: 
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En JordJlnængde, der højst indeholder 150 mg Humus, af 
almindelig Højbundsjord 2 g, afvejes og kommes i en 200 ml 
Erlenmeyerkolbe. Der tilsættes 5 ml ren koncentreret Svovlsyre. 
Efter en Indvirkningstid paa 10 Minutter køles Kolben under 
Vandhanen samtidigt med, at der tilsættes 25 ml 2-normal 
Kaliumdikromatopløsning. Kolben anbringes 3 Timer i kogende 
Vandbad, nedsænket i Vandet. 

Indholdet afkøles og overføres i en 250 ml Maalekolbe, der 
fyldes op til Mærket. Efter kort Henstand afpipetteres 25 ml, 
som overføres i en Erlenmeyerkolbe. Der tilsættes 5 ml 25 pet. 
Fosforsyre og 5 Dr. Difenylaminopløsning (0.2 g Difenylamin j 

100 ml koncentreret Svovlsyre). Derpaa titreres med 0.1 normal 
Ferroammoniumsulfat til Omslag fra blaa til klar grøn Farve. 

Ved Titreringen bør forbruges mindst 20 ml Ferroammo
niurnsulfat. Er Forbruget mindre, har Humusindholdet i Jorden 
været over 150 mg, og Analysen gøres om med en mindre 
Mængde Jord_ 

Er der indvejet a g Jord og forbrugt b ml 0.1 normal Ferro
ammoniumsulfat, skulde man have 

(50 ---T- b) X 0.516 
pCt. Humus 

a 
Tabel 3_ Forholdet mellem fundet Husmusprocent 

og Opvarmningstid. 

Jord l'\r. 
I 

Jordmængde 1'](2 Time 3 Timet· 

I 1 g 2.18 2.38 
I 2 g 2_00 2,38 

.. _1 __ 4 g 1.96 2.48 
-,,----_. .----_. 

4008 

4007 l g 2.40 2.77 
2 g 2.23 2.6i 

4 g 2.26 2.63 

---,--------~----------_T------------~------------

1345 l g 2.49 2.63 

2 g 2.33 2.83 
4 g 2.t7 2.76 

18850 1 g 8.76 10.34 
2 g 8.37 9.93 

18852 1 g 8.81 10_74 
2 Il 8.04 9.71 
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Tabel4. Forholdet mellem fundet Humusprocent 
Jordmængde og Svovlsyremængde. 

Jord Nr. I Jordmængde I 

4008 

__ --'---__ ~_1_~ __ ---'-________ ~_:!_: ____ 1 __ ~::: ____ _ 

--- ~ ~ __ I _____ ~::: _______ ~:~: ___ _ 
-------~ 

4007 

1345 1 g 
2 g 
4 g 

2.63 
2.83 

2.62 

2.58 

2.67 

2.i6 

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

1 

1 g 10.u 1 18850 10.55 
2 g 9.93 9.58 

18852·-----1- -::- . '::: T---1i::--
idet det forudsættes, at Kulstof X 1.72 = Humus, eller at Humus 
indeholder 58.7 pCt .Kulstof. Som det 'senere skal vises, er den 
saaledes fundne Humusprocent imidlertid for lav og bør for
højes paa pasrsende Maade, for at den kan stemme bedst muligt 
med den, der findes ved en Analyse efter Forbrændingsmetoden. 

Udført paa den anførte Maade giver Dikromatmetoden godt 
reproducerbare Resultater. Fællesanalyserne stemmer gennem
gaaende bedre overens end Fællesanalyser efter Forbrændings
metoden, hvilket maaske skyldes den Omstændighed, at man 
arbejder med større Jordmængder og derfor faar bedre Gennem
snitsprøver. Ved Bedømmelsen af Metodens Reproducerbarhed 
maa det erindres, at 1 Dr. 0.1 normal Ferroammoniumsulfat mer 
eHer mindre - ved en Indvejning af 2 g Jord - svarer til 
0.015 pCt. Humus. 

Efter den ovenfor beskrevne Dikromatmetode og efter ler 
Mealens Forbrændingsmetode analyseredes en Række Jorder med 
forskelligt Humusindhold. Resultaterne er anført i Tabel 5. 

Det vil ses, at Dikl'omatbestemmelserne stedse giver lavere 
Hesultater end Forbrændingsmetoden, og at Afvigelserne vokser 
med voksende Humusprocent i Jorden, ikke blot absolut, men 
ogsaa relativt. 

10 
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Tabel 5. Humusprocent i forskellige Jorder. 

I Dikromat. korrigeret 

. Jord Nr . : Dikl'Omat : ter MenIen 
~~--~ -----~~ 

II fIl 

F. 14 1.71 2.18 2.10 2.23 
G. 3 2.47 2.92 2.93 2.~9 
F. 6 2'61 3.15 3.09 3.03 
F. 30 3.06 3.81 il.iJ;J 3.51 
(;. 8 3.07 3.28 3.64 3.52 
F. 4 3.29 3.73 3.90 3.i6 
F.31 3.48 3.80 4.12 3.98 
G.21 3.95 4-.55 4.68 4.53 
G. 1 5.05 5.69 5.98 5.96 
F. 23 5.07 6.29 6.01 5.99 

F. 29 6.57 8.30 7.7n 8.23 
G. 12 7.11 n.Oi 8.43 9.12 
G. 5 

I 
9.83 11.51 11.65 (14.25) 

G.19 11.40 12.53 13.51 
G.ll I 16.Q7 19.19 19.04 

~_I_. 

G. 10 18.43 24.70 26.6 
G. 15 21.64 30.6! 30.9 
G. 20 24.52 35.25 34.8 
F.26 27.72 40.98 39.0 
G. 14 34.98 52.19 4M.i 
G. 2 36.90 48.82 51.3 
G. 13 39.85 56.94 55.2 
G. 23 42.25 ;'5.68 ;'8.4 

En nærmere Betragtning af de foreliggende Resultater viser, 
al de undersøgte Jorder falder i 2 Grupper, alt efter som Humus
indholdet - bestemt efter Dikromatmetoden - er over eller 
lmder 16 pCt. Denne Grænse falder ikke sammen med, om der 
af Jorderne er indvejet 2 g eller mindre. 

Ved den første Gruppe J.order kommer man ved at mul
tiplicere Resultaterne med 1.185 ret nær til de Resultater, der 
er fundet efter Forbrændingsmetoden. De paa denne Maade 
korrigerede Resultater er opført i Tabellens 4. Kolonne (Il. 

Ved den sidste Gruppe synes man at maaUe multiplicere 
med Faktoren 1.404 for at komme paa Niveau med Resultaterne 
efter Forbrændingsmetoden eller endnu bedre benytte Omreg
ningsformlen : 
Korrigeret Humusprocent = 2.00 + 1.336 X fundet Humusprocent 

Efter den sidste Korrektionsmaade er de i Tabellens næst
sidste Kolonne anførte Tal beregnet (II). 



147 

Er det ved Dikromatmetoden fundne Humusindhold under 
8 pCt., faar man en væsentlig bedre Tilpasning til Forbræn
dingsanalysens Resultater ved at benytte Korrektionsformlen: 

pCt. Humus = 0.87 + 0.6365 . X + 0.073696 . x2 

hvor x er den ved Dikromatmetoden fundne Humusprocent. 
De saaledes korrigerede Humusprocenter er anført i Tabel 5's 
sidste Kolonne (III). 

Da Humusindholdet i de allerfleste Jorder er under 8 pCt., 
har den sidste Korrektionsformel betydelig Interesse, idet man 
ved Anvendelsen af denne kommer Forbrændingsanalysens Re
sultater ganske nær. Det skal her bemærkes, at ogsaa ved en 
Sammenligning, der er foretaget mellem Dikromatmetoden og 
Bombemetoden, varden ovenfor anførte Korrektionsformel sær
deles god. 

Selv efter at Humusindholdet, bestemt ved Dikromatmeto
den, er korrigeret paa bedste Mande, er Overensstemmelsen 
med Humusindholdet, bestemt ved Forbrændingsmetoden, ikke 
særlig god, og navnlig ikke ved de udprægede Humusjorder. 
Del: maa imidlertid her ikke overses, at Resultaterne efter For
brændingsmetoden selv er behæftet med en ret stor Usikkerhed, 
navnlig naar det drejer sig om udprægede Humusjorder, hvor 
der til Forbrændingsanalysen indvejes smaa Jordmængder, ca. 
100 mg, og ligeledes, hvis Jorden indeholder Kalciumkarbonat. 
Eksempelvis skal anføres, at 7 Fællesanalyser af Jord Nr. F 26 
gav G = 40.98 pCt. m = +2.99 pCt. eller ca. 7 pCt. af Gennem
snitsresultatet. 7 Fællesanalyser af .Tord Nr. F 30 gav G = 
3.81 pCt., m = + 0.54 pCt. eller ea. 14 pCt. af Gennemsnits" 
resultatet. 

Ved Dikromatmetoden viser Fællesanalyserne en væsentlig 
mindre Spredning. 10 Fællesanalyser af en Jord, F 46, gav 
saaledes G = 2.40 pCt., m = + 0.06 pCt. eller 2.5 pCt. af Gennem
snitsresultaterne; ved en anden Jord, Nr. F 22, fandtes ved 
10 Fællesanalyser G = 4.93, 11l = + 0.23 dlpr ca. 5 pCt. af Gen-
nemsnittet. . 

Naar man lager Hensyn til den Usikkerhed, h,'ormed Ana
lyseresultaterne saavel efter Forbrændingsmetoden som efter 
Dikromatmeloden er behæftet, er der næppe nogen reel Forskel 
mellem Forbrændingsmetodens Resultater og de korrigerede 
Resultater efter Dikromatmetoden. 

Sluttelig skal nævnes, at der i Laboratoriets Jordprøve
samling forelaa i07 Prøver, hvori der var bestemt Humus efter 
Tovborg Jensens Bombernetode. I disse Jordprøver bestemtes 
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ogsaa Humus efter Dikromatmetoden. Det vil være unødvendigt 
at anføre dette Talmateriale i sin Helhed, men følgende skal 
anføres. Jordprøverne stammede fra Gødningsfor.søg ved Askov 
Lermark, Askov Sandmark, Lundgaard, Tylstrup og Lyngby. 
Humusindholdet, bestemt efter Bombemetoden, varierede mel
lem l.20 og 4.01 pCt. Idet Dikromatmetodcns Resultater multi
pliceredes med 1.185, fandtes Gennemsnittet af de 2 Sæt Ana
lyser til henholdsvis 2.64 og 2.66 pCt. Humus. Den største Afvi
gelse, der forekom, var 1.16 pCt. Humus og den gennemsnitlige 
numeriske Afvigelse 0.36 pCt. Humus. 

Det synes da, at man er berettiget til at betegne Dikromat
metoden, der er hurtig og billig og som egner sig godt til Masse
analyser, som en Metode, der ofte vil være tilstrækkelig nøj
agtig og som - maaske navnlig - vil kunne nnde Anvendelse 
til Karakterisering af Forsøgsjorder, hvor man nu nøje1s m.ed 
saadanne skønsmæssige Angivelser af Humusindholdet som 
humusrig og humusfattig, et Skøn, der navnlig for Lerjorders 
Vedkommende er meget usikkert og langt fra altid stemmer 
med den kemiske Analyses Resultater. 

English Summary. 

An investigation of the wet combustion method (dichromate 
method) for the determination of organic matter in soils indicates, 
that the procedure proposed by F. Alten and allies, with slight 
modifications, allows the determination of soil humus with a fair 
degree of accuracy. 

The procedure worked out is as follows: 
A quantity of soil, containing not more than 150 mg af humus, 

is weighed out and placed in a 200 ml Erlenmeyer fIasko 5 ml of 
pure, concentrated sulphuric acid are ad de d, and after 5~-10 minutes 
further 25 ml 2-normal pottassium dichromate solution, under 
cooling. The fIask is placed in boiling water for 3 hours, cooled, 
the content transferred to a 250 ml voIumetric fIask and diluted 
with distilled waler to 250 ml. After some few minutes 25 ml are 
transferred to a 300 ml Erlenmeyer flask by a pipette, 5 ml 25 per cent 
phosphoric acid and 5 drops diphenylamin-solution (0.2 g diphenyl
amin in 100 ml concentrated sulphuric acid) added. The solution is 
titrated with a 0.1 normal solution of ferro-ammoniumsulphate till 
the colour changes from blu e to a bright green. 

The percentage af humus is calculated thus: 
(50 -;- b) X 0.516 

per cent humus = -~~--_.
a 

where a is grams af soil weighed out, b ml of 0.1 normal ferro
ammoniumsulphate solution used in the titration. 
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If b is less than 20 ml, the analysis must be repeated with 
a smaller amout of soil, while it is necessary that an excess of 
dichromate is present by the oxidation. 

The humus content thus calClllated is lower than that found 
by the dry combustion methods. The analysis of a number af soUs 
with widcly different humus content has shown, that the humus 
content found by dry combustion (y) may, with a fair degree af 
accuracy, be estimated by the formulas: 

I. y = 1.185 X X 

II. y = 2.00 + 1.336 X 

III. y = 0.87 + 0.6365 X + 0.073696 x 2 

where x is the percentage of humus found by the dichromate 
method. 

The formula I may be applied when the humus content found 
by the dichromate method is below 16 per cent, formula II when the 
humus content is found ab ove 16 per cent. Formula III will give the 
best results, but is only to be used, when the humus conlent found 
is below 8 per cent. 

The corrected results seem to agree with the reslllts obtained 
by dry combusUon within the limits af error attached to the latter 
method. 

The dichromate method seems ~ even if it must be regarded 
as an approximate method ~ to be a method of no HUle interest, 
beeind fast, cheap and applicable to series analysis. 
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