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Indledning. 

LUndgaard, der ligger 6 km øst for Askov, har let og tør, ret 
grovkornet sandjord med en undergrund af rødt, groft sand. Are
alet, der udgør en del af en hedeflade omkring Vejen å, blev i 1924 
merglet med ca. 12 m 3 mergel, svarende til 6000 kg kulsur kalk 
pr. ha. Jordens reaktionstal lå i efteråret 1942 mellem 6,6 og 7,2. 

Tylsirup forsøgsstation I Vendsyssel har let, meget finkornet 
sandrnuldet jord med fint, gult sand som underlag. I modsætning 
til Lundgaard er sandjorden ved Tylstrup geologisk set en ishavs
aflejring. Forsøgsarealets reaktionstal lå i efteråret 1942 mellem 
6,0 og 6,9. 

Klimaforholdene på de to forsøgsstationer belyses af følgende 
oversigt. 

Lundgaard. Tylstrup 
Arlig nedbør i mm. . . . . . . . . 768 630 
Middeltemperatur i Co. . . . . 7.5 7.2 

Lundgaard ligger l en af landets regnrigeste egne og har navn
lig i efterårs- og vintertiden en betydelig større nedbør end Tyl
strup, ligesom temperaturen gennemgående er lidt højere i de 
sydlige end i de nordlige egne af Jylland. 

På disse to forsøgsarealer blev der i efteråret 1926 anlagt 
forsøg, der dels omfatter en sammenligning mellem staldgødning 
og kunstgødning og dels en demonstration af forskellig ensidig 
anvendelse af kunstgødning. Forsøgene er anlagt i de samme mar
ker og er gennemført som fastliggende forsøg i et 4-årigt sædskifte 
med høst af alle sædskiftets afgrøder hvert år. 

Sædskiftet har været: 1. rug, 2. rodfrugt (kålroer eller kar
tofler), 3. havre og 4. kløvetgræs. Frøblandingen bestod af 8 kg 
tidlig og 8 kg sildig rødkløver + 10 kg alm. rajgræs. Ved Lund
gaard er der i l 943-46 dyrk~t lupiner i stedet for kløvergræs. 

Forsøgene er anlagt som rækkeforsøg med alle parcellerne i 
een række. I forsøget med staldgødning og kunstgødning er an
vendt 4-5 fællesparceller, medens demonstrationen med ensidig 
kunstgødning kun er gennemført med een parcel for hvert forsøgs
led i hver mark. Parcelstørrelsen har været 50 m 2 • Sædskiftets fire 
marker ligger umiddelbart side om side. 

I det følgende behandles de to forsøgsrækker hver for sig. 
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I. Forsøg med staldgødning og kunstgødning. 
Forsøgsplanen omfatter følgende forsøgsled : 

a. Ugødet 
b. 1/. staldgødning 
c. 1 do. 
d. 1/. kunstgødning 
e. 1 do. 
L ll. staldgødning + 1/. kvælstofgødning 
g. 1/. do. + 1/. kunstgødning 

Som målegødning, 1 staldgødning, er i det første 4-årige 
sædskifte anvendt 40 tons staldgødning og 15 tons ajle, men fra 
1931 er mængderne beregnet efter staldgødningens og ajlens ind
hold af kvælstof, og fordelingen fremgår af følgende: 

Til rodfrugt 125 kg kvælstof pr. ha i staldgødning 
}} )} 80}} » }}}} ajle 

Til vårsæd 75}) » »» staldgødning 

lalt 280 kg kvælstof i et 4-årigt sædskifte 

Indholdet af plantenæringsstoffer i staldgødning og ajle, be
regnet som gennemsnit af 4-årige perioder, er opført i tabel 1. 

Tabel 1. Procentisk indhold i staldgødning og ajle 
i 4- årige gennemsnit. 

II

· Staldgødning 

fosfor-J 
[ kvælstof kali syre li_.~l_e __ 

kvælstof l kali 
- _. 

I I[ Lundgaard 1927-30 .... '11 O.u 0.43 0.51 0.4? 0.70 
I 1931-34 ..... 0.81 0.46 0.48 0.62 0.91 

1935-38 ..... ! 0.62 0.45 0. 4• 0.49 0.80 
1939-42 ..... i 0.65 

, 
0.,3 0. 59 0.50 0.86 

1943-46 ..... II 0.57 I 0.41 0.49 O .•• 0.96 
: 1-0.3-. 

-------

Tylstrup 1927-30 .... '1 0.51 0.54 i 0.73 1..6 
1931-34 ..... 0.51 0.3' 0.5. 

I 
O ••• 1.12 

1935-38 ..... O .•• I 0.30 0.49 0.51 Lo. 
1939-42 ..... 1 0.4& 0.24 0.46 0.45 1.01 
1943-46 ..... 0.40 

'1 
0.23 0.47 I 0. 42 1.13 

Staldgødningen og ajlen er udbragt i marts-april og nedfældet 
snarest mulIgt. 

Kunstgødningen er beregnet til at skulle indeholde samme 
mængde kvælstof, fosforsyre og kali som staldgødningen og ajlen. 
I de første 4 år er mængden af kunstgødning beregnet efter analy
serne af staldgødning og ajle, men fra 1931 er mængderne fastlagt 
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således, at 1 kunstgødning er 280 kg kvælstof, 160 kg fosforsyre og 
340 kg kali pr. ha' i sum for det 4-årige sædskifte. Fordelingen 
mellem afgrøderne fremgår af følgende: 

Kvælstof Fosforsyre Kali 
Vintersæd .......... 70 kg 36 kg 75 kg 
Rodfrugt ........... 160 )} 52 }} 115 }} 

Vårsæd ............ 50 }) 36 }} 75 }) 

Kløvergræs ......... O » 36 }) 75 » 

lalt ...... 280 kg 160 kg 340 kg 

Ved l/z staldgødning og 1/2 kunstgødning er anvendt den halve 
mængde som for henholdsvis 1 staldgødning og 1 kunstgødning, 
men fordelingen mellem afgrøderne har været den samme. I 
forsøgsled f er l/Z kvælstofgødning tilført samme mængde kvælstof 
som i 1/2 kunstgødning. 

Til vintersæd er superfosfat og kaligødning udsLrøct og ned
fældet før såningen, til de øvrige afgrøder er disse gødninger ud
strøet i marts-april. Kvælstofgødningen - kalksalpeter til korn og 
kålroer og svovlsur ammoniak til kartofler - er til vintersæd sået 
først i april, til vårsæd samtidig med kornets såning. Til rodfrugt 
er kvælstofgødningen fordelt med halvdelen ved såtid og halvdelen 
4-5 uger senere, eller efter at roerne er udtyndede. 

Tabel 2. Gennemsnitlig gødskning i kg plante
næringsstof pr. ha årlig. 

==========~====================~==o====,=_==~~======= 

I _____ l,s-,tal;:-d--;g;-ø_dn_i,n_g ____ ! 1 kuns_tgø_d_ning __ _ 

'I' k l f I fosfor- I kali I kvælstof I fosfor- I k~l' 
væ sto: syre , ,syre L l 

Lundgaard 
1927-30.... 82 
1931-34.... 70 
1935-38.... 70 
1939-42 .... I 70 

_19_43_-_46_. _. '_'11 __ 7_0 __ ~ 
1927-46.... 72! 

Tylstrup 

I 
43 78 76 45 
38 69 70 40 
37 73 70 40 
33 82 70 40 
36 87 70 40 

1----1--
37 78 71 41 

93 
86 
85 
85 
85 

87 
,---11------- ,----

1927-30,. . . . 80 33 104 76 43 84 
1931-34.... 69 33, 93 70 40 86 
1935-38.... 70 33 I 95 70 40 85 
1939--42.... 70 28 I 100 70 40 85 
1943-46.... 70 28 113 70 40 85 

------11'----1---------11-----1-----1----
1927-46. . .. I 72 31 101 71 41 85 
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Tilførselen af plantenæringsstoffer i 1 staldgødning og 1 kunst
gødning, beregnet i kg pr. ha årlig for 4-årige ferioder, er opført i 
tabel 2. 

Indholdet af fosforsyre i staldgødningen er på begge forsøgs
steder dalet gennem årene, men i samtlige perioder har indholdet 
af fosforsYTe væTet større på Lundgaard end ved Tylstrup, medens 
omvendt indholdet af kali har været betydeligt højere ved Tylstrup 
end ved Lundgaard. Medens indholdet af kvælstof i staldgødnini5 
og kunstgødning har været meget nær ens, har staldgødningens 
forskellige indhold bevirket, at der ved Lundgaard gennemsnitlig 
er givet 4 kg fosforsyre og 9 kg kali mere, men ved Tylstrup endog 
10 kg fosforsyre mere og 16 kg kaligødning mindre i 1 kunstgød
ning end i 1 staldgødning. 

a. M arkforsøgenes resultater. 

Resultaterne af markforsøgene er for de enkelte afgrøder 
beregnet som gennemsnit af 4-årige perioder, meddelt i tabel 3-6. 

De enkelte års resultater offentliggøres ikke, men de foreligger 
i maskinskrevne eksemplarer på Statens Planteavlskontor. Ved 
henvendelse hertil kan interesserede få disse til låns. 

Udbyttet af samtlige afgrøder ligger betydeligt højere ved 
Tylstrup end ved Lundgaard. Årsagen hertil er antagelig at søge i, 
at den mere finkornede sandjord ved Tylstrup bedre kan holde 
for sommertørken end den lette og mere grovkornede sandjord 
ved Lundgaard. 

R ug. (Tabel 3).1 tabellens øverste afsnit er udbyttet omreg
net i f. e. (1 f. e. = 1 kg kærne = 5 kg halm) anført dels som 
gennemsnit for 4-årige perioder og dels som middeltal for alle 20 
år 1927--46. 

Udbyttet på de ugødede parceller falder ved Lundgaard, hvor 
reserverne er små, straks efter 1. periode ned til 13.2 hkg for i 4. 
og 5. periode at stige til 14.1 og 15.4 hkg f. e. pr. ha. På den 
bedre jord ved Tylstrup stiger udbyttet fra 1. til 2. periode, og selv 
i sidste periode efter 20 års mangel på gødning er udbyttet 20,7 
hkg f. e. pr. ha - eller større end udbyttet ved Lundgaard i 1. 
periode. 

Udbyttet efter kunstgødning er på begge forsøgssteder og i 
alle perioder større end efter staldgødning, og udbyttet efter 1/2 
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Tabel 3. Rug, udbytte og kvalitet. 
Lundgaard og Tylstrup 1927~46. 

==========i7\i==""II=====':;-CCII"- ,. 'II 11 stald~' 

lugødetl li _~__ ,_ 
I T ! Staldgødning i" Kunstgødning ,[' gødning + 
I 'l; I 1 :1 11 I 1 I 11. I 'I. 
" i. 2 I il 2 salp. kunstg: 

Udbytte i hkg f e. pr ha 

Lundgaard ~ ~;~=~~::::: : :: \'i g:: \'1

1 

~~:: \ i~:: II ~::: 
1935~38." ...... I 13.2 I 16.3 I 18.3 I 27.1 
1939~42. .. . . . . . 14.1 I 19.3 I 21.. 23 .• 
1943~46 .. " ..... l 15.4 20 .• , 23.. 33.7 

___ 1~92~7-46 ....... '1_ 14"7 1~1~2~o ,_ 26 .• 

Tylstrup 1927-30..... . . . 24.3 25.8 l 26.2 ' 36.~ 
1931-34 ....... " I 28., i 31.. 33.2 40 .• 
1935-38 ........ I 20.7 23.. 26.2 34"7 
1939~42 ........ 'I 17.. 21.. 23.3 34 .• 
1943~46. .. .. . . . 20.1 25.3 29.. 41.4 

1927~46" .. " ... Ii 22.4 25.5 27.7 I 37 .• ----
Udbytte og kvalitet 1927-4EL 

Kærne, hkg pr. ha 
Lundgaard ......... . 
Tylstrup" .......... . 

1\ 

Il i 
". 10 .•. 13 .• 14.7 19 .• 
. , 16 .• ! 19.1 20 .• 27 .• 

Halm, hkg pr. ha " i , 
L 

Lundgaard." ....... . · . i 19.1 23 .• 26.6 35"" 
Tylstrup ... " " ...... . · . 27 .• 32.0 35 .• 48.s 

Kærneprocent 
Lundgaard ......... . · . 36.3 36 .• 35 .• 35 .• 
Tylstrup .... " ...... . . , 37.s 37 .• 36 .• 36.4 

'. 
Rumvægt, g pr. l ! 

Lundgaard .......... . 
Tylstrup .... " ...... . 

.. I 721 725 723 717 

.. I 723 j 726 728 723 

Kornvægt, g pr. 1000 korn 
Lundgaard. " .... " .. . 
Tylstrup " " ......... . 

I 

26.4 
, 

26.8 26.8 25 .• .. I I ., 29.1 29 .• 30.2 29 .• 

27.9 \ 
28.7 
34 .• 
26.3 
42 .• 

31.. 

24". 
24.8 
26 .• 
22. 1 

33 .• 

26.2 

42.2 35.6 
45.9 41.1 
41.1 33.0 
40.7 32.2 
52.7 39.3 

44.5 36.2 

23 .• I 19.4 
33.3 

\ 

27.0 

42.1 
I 

34.2 
55 .• 46.1 

, 
\ 25.s 

26.3 
I 28 .• 

24 .• 
36.5 

28.3 

36.4 

I
I 41.. 

34 .• 
34 .• 
44.1 

I 38.2 

20.1 
28.2 

38.1 
50.0 

35 .• i 36"2 I 35.2 

::: il 

37 .• 36"1 

713 717 
717 I. 718 720 

\ 

25 .• 

I 

25.5 25.8 
29.5 28.8 29 .• 

kunstgødning er ligeledes i alle perioder større end efter 1 stald
gødning. Det erindres, at der ikke er staldgødet direl<te til rug. 

Forsøgsleddet 1/2 staldgødning + 1/2 kunstgødning har på 
begge forsøgssteder givet større udbytte end 1/2 staldgødning + 1/2 
kvælstofgødning. 

I tabellens nederste afsnit er der for hele forsøgstiden 1927-
46 givet oplysninger om det gennemsnitlige udbytte af kærne og 
halm samt kærnens kvalitet. En sammenligning mellem de to 
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Tabel 4. Havre, udbytte og kvalitet. 
Lundgaard og Tylstrup 1927-46. 

__ o __ __ 

Il: Staldgødning Kunstgødning, l/d" S.tald+-
·U d . gø mng 
: gø et'---:'T;- ~-'-'-1 --.1 l/.---C--i-r;-
. I 2 2!, salp. Ikunstg. 

Udbytte i hkg f. e. pr. ha. 

Lundgaard 1927----~~ .. ~~~~-II- 1~~: I 18.~ 22.s! 
1931-34 ........ I 10.6 15.3 18.3 i' 
1935-38 ........ l 8.3 14.. 18 .• ,I 
1939-42 ........ I 8.6 Il., 13.4 
1943-46 ........ I 9.. 17.0 21., 

1927-46..... . . . 9.. 15.3 18.9 
----------- --- ------

Tylstrup 1927-30..... . . . 22.. 26 .• 
1931-34 ........ I 18.8 I 24 .• 
1935-38 ....... '114.5 I 22.1 
1939-42.. .. . . . . 11.8 I 18 .• 
1943-46.. . .. . . . 15"11 24.3 

1927-46 ........ ! 16.6 23.2 

30 .• 
29 .• 
27 .• 
23.3 
30.7 

28.3 

18.9 
15.6 . 
18.1 I 
11.7 
22.2 

17. 3 

22 .• 
18.3 
21.. 
13.1 
30 .• 

21.1 

23.3 
17.1 
21.6 
13.6 
25.8 

24 .• 
19 .• 
21.. 
14.5 
28.3 

29.2 :32.9 32.8 32 .• 
27.1 32.6 30.. 30.8 
25.7 32.0 30.1 31.. 
21.~ 26.2 24.5 24.8 
29.0 38.0:1 34.. 35.& 

26.5 I 32.3 il 30.,_3_1_.1_ 

Udbytte og kvalitet 1927-46. 

Kærne, hkg pr. ha 
Lundgaard ........... . 
Tylstrup ............. . 

Halm, hkg pr. ha 
Lundgaard ........... . 
Tylstrup ... '.' ..... , .. . 

Kærneprocent 
Lundgaard ........... . 
Tylstrup ............. . 

Rumvægt, g pr. l 
Lundgaard ........... . 
Tylstrup ............. . 

Kornvægt, g pr. 1000 korn : 
Lundgaard ........... '1 1 

.. Tylstrup ............. . 

8 .• 
15 .• 

12.6 
18.1 

41.. 
45.1 

495 
477 

30.2 
34.1 

13.7 
21.. 

19.6 
27 .• 

41., 
43.8 

505 
493 

31.. 
35 .• 

16.7 
25 .• 

25 .• 
34.3 

39 .• 
42 .• 

508 
498 

31., 
36.2 

15 .• 
24.3 

22 .• 
31.. 

40.0 
43.8 

504 
489 

30.2 
35 .• 

18 .• 
29.1 

29.8 
38.1 

37 .• 
43.8 

494 
487 

30 .• 
34 .• 

18.1 18 .• 
28.. 28.3 

26 .• 29.5 
34 .• 37.6 

40.6 38 .• 
45.1 43.0 

499 503 
486 502 

30 .• 30.8 
35.1 35 .• 

forsøgssteder viser, at der på de ugødede og staldgødede parceller 
er høstet 5.6-5.9 hkg og på de kunstgødede parceller 8.3-9.8 
hkg kærne mere ved Tylstrup end ved Lundgaard. 

Kærneprocenten ligger på begge steder højest for de ugødede 
afgrøder, medens rUill- og kornvægten i reglen er lavest for de 
kunstgødede og højest for de staldgødede afgrøder. 

H a vre. (Tabel 4). Ved omregning til foderenheder er 1.2 kg 
kærne eller 5 kg halm regnet = 1 f. e. Medens udbyttet på de 
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ugødede parceller falder ret stærkt i de første 3-4 perioder, 
noteres der ved Lundgaard en lille, men ved Tylstrup en stor 
fremgang i udbyttet under de gunstige vækstkår i årene 1943-46. 

Ved sammenligning mellem staldgødning og kunstgødning må 
det erindres, at der er gødet direkte til havren med 75 kg kvælstof 
i staldgødning, ligesom der er gødet med 50 kg kvælstof i kunst
gødning. Ved Lundgaard har 1/2 kunstgødning i alle 5 perioder 
givet større udbytte end 1/2 staldgødning, medens 1 staldgødning i 
2 perioder har givet større udbytte end 1 kunstgødning, i en 
periode står de lige, og i 2 perioder står 1 kunstgødning højest. 
På den bedre jord ved Tylstrup, hvor sommertørken ikke gjorde 
sig så stærkt gældende, har l/z og 1 kunstgødning i samtlige perioder 
givet større udbytte end henholdsvis 1/2 og 1 staldgødning. 

l/Z staldgødning + l/Z kunstgødning har ligesom til rug på 
begge forsøgssteder og i alle perioder givet lidt større udbytte end 
1/2 staldgødning + l/Z kvælstofgødning. 

Af tabel 4 nederste afsnit ses det, at l/Z og 1 staldgødning har 
givet 7.6-9.1 og 1/2 og 1 kunstgødning 9.1-11.5 hkg kærne pr. 
ha mere på Tylstrup end på Lundgaard. 

Kærneprocenten er navnlig ved Lundgaard tydeligt lavest for 
1 kunstgødning, der ofte har lidt under sommertørken. Kærnens 
rumvægt og kornvægt er ligeledes lavest for 1 ku~stgødning ved 
Lundgaard, medens der ikke ved Tylstrup er så udpræget forskel 
på de staldgødede og de kunstgødede afgrøder. 

Kålroer og kartofler. (Tabel 5). I rodfrugtmarken er der 
skiftevis dyrket kålroer i 4 år og derefter kartofler i 4 år o. s. v. 
Resultaterne af forsøgene fremgår af tabel 5. Ved omregning i 
foderenheder er 1.1 kg tørstof i rod regnet = 1 f. e. 

Fra første til sidste periode, da der er dyrket kålroer, er udbyt
tet på de ugødede parceller ved Lundgaard faldet fra 20.4 til 17 .1 
og ved Tylstrup fra 40.8 til 30.9 hkg f. e. pr. ha. For kartoflernes 
vedkommende iagttages ligeledes en nedgang i udbyttet for ugødet 
fra 2. til 4. periode. 

Det største udbytte i de gødede forsøgsled er i kålroer høstet 
i årene 1935-38 og i kartofler i perioden 1939-42. Vækstkårene 
fra år til år spiller en ganske afgørende rolle for høstudbyttets 
størrelse. N år tørke eller sygdom sætter grænsen for afgrødens 
størrelse, kan gødningstilførselen ikke komme til fuld udnyttelse. 
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Tabel 5. Rodfrugt, udbytte og kvalitet. 

Lundgaard og Tylstrup 1927-46. 

Ilugødet l Staldgødningtunstgødning 
I g~d~~tt-

II j 1/ I 1 l/ I 1 1/. I 1/. 
2 2 salp. kunstg. 

Udbylt6 i hkg f. e. pr. ha. 

Lundgaard li I 
1927-30 kålroer... . . . .. 20.. 50.. 64.. 44.1 59.21 61.9 63.5 
1931-34 kartofler. . . . . . . 32.9 65.2 80.5 63.1 73.7 74.6 78 .• 
1935-38 kålroer......... 22 .• , 54.1 69.0 51.. 61.9 64.1 68.6 

1943-46 kålroer...... . . . 17.1 51.6, 66.5 48.8 60.s 58.5 64.5 
1939-42 kartofler... . . . . 28.4 'I 78.0 I 95.1 II 72.0 84.5 84.4 93 .• 

1927-46 ................ ~I~I~II~~~~ 
Tylstrup ~'). I 

1927-30 kålroer ......... I 40.8 58.9 I 62.6 I 58.. 66.8 I 68.. 69.9 
1931-34 kartofler. . . .. . . 50.0 71.. 82.4 71.5 77.1 I 80.9 81.. 
1935-38 kålroer ......... 1 45.1 66.. 82.7 65.1 69.8 i 78.6 74.8 
1939-42 kartofler... . . . . 42.3 , 89.8 108.6 83.3 98 .• I' 100.3 103.0 
1943-46 kålroer...... . .. 30.9 i'l 60.5 77.5 59.7 I 69.5 III' 64.7 74.8 

1927-46 ............... I 41.. II 69.4 82.8 67.6 I 76.3 78.6 80.8 

Udbytte og kvalitet 1927-46. 

Kålroer 
Roer, hkg pr. ha 

Lundgaard. . . . . . . . . . . . . . 159 455 618 433 579 582 624 
Tyrstrup... .. . ...... .... 342 568 702 585 697 683 719 

Tørstof, hkg pr. ha 
Lundgaard. . . .... . . . . ... 22.1 57.. 73.2 53.0 66.. 67.6 72.1 
Tylstrup . . . . . . . . . . . . . . . . 42.. 67.7 80.. 66.8 75 .• ' 76.9 80 .• 

pct. torstof i rod 
Lundgaard. . . . . . . . . . . . . . 13.8 12.6 
Tylstrup . . . . . . . . . . . . . . . . 12.. 11.9 

Top, hkg pr. ha 
Lundgaard ............. . 
Tylstrup ............... . 

Kartofler 
Knolde, hkg pr. ha 

Lundgaard ............. . 
Tylstrup ............... . 

Tørstof, hkg pr. ha 
Lundgaard ............. . 
Tylstrup ................. , 

pct. tørstof i knolde I 
Lundgaard ............. . 
Tylstrup ............... . 

25 
42 

126 
196 

33.7 
50 .• 

26.7 
25.9 

52 
62 

295 
339 

78.s 
88. 6 

26 .• 
26.1 

74 
83 

384 
422 

96.6 
105.1 

25.2 
24.9 

12.2 11.. 11.6 11.5 
11.4 I 10.s 11.3 11.. 

51 
66 

291 
339 

74.3 
85.0 

25.5 
25.1 

76 
88 

360 
394 

87.0 
96.5 

24 .• 
24.5 

74 
85 

344 
394 

87 .• 
99.6 

25 .• 
25.3 

79 
91 

385 
412 

94 .• 
101.. 

24.5 
24.6 
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Ved sammenligning mellem udbyttet efter staldgødning og 
kunstgødning må det bemærkes, at rodfrugtmarken er gødet 
direkte med staldgødning og ajle, og at indholdet af plantenærings
stoffer har været betydeligt større i 1 staldgødning end i 1 kunst
gødning. Beregnes tilførselen af de tre næringsstoffer som gennem
snit for hele forsøgstiden 1927-46 fremgår resultatet af neden
stående oversigt: 

LlUldgaard 
1 staldgødning ......... . 
1 kunstgødning ......... . 

Tylstrup 
1 staldgødning ......... . 
1 kunstgødning ......... . 

Tilført i kg pr. ha 
kvælstof fosforsyre 

211 90 
160 52 

212 
160 

77 
52 

kali 
246 
115 

320 
115 

I staldgødning og ajle er der således ved Lundgaard tilført 
dobbelt så meget og ved Tylstrup endog tre gange så meget kali, 
som der er tilført i kunstgødning. 

hkg Tår$tof 

60 

20 

OL---------------~~-k~~N--~h--------1~·-O--------2=O~5 
60 9 pr a u 

Tavle 1. Merudbyttekurver for staldgødning og kunstgødning anvendt til kålroer og 
kartofler. Merudbyttet er angivet i hkg tørstof i gennemsnit af samtlige år ved TyI
strup og Lundgaard. Gødningsmængderne i kg kvælstof pr. ha. Ved små gødnings
mængder giver kunstgødning større merudbytte end staldgødning, men ved større 
gødningsmængder giver staldgødning mest. 
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Med få undtagelser har 1/2 og 1 staldgødning givet større 
udbytte end henholdsvis 1/2 og 1 kunstgødning. 

Idet der gås ud fra, at det i hovedsagen er kvælstofvirkningen, 
der er afgørende for udbyttets størrelse, er der i tavle 1 vist mer
udbyttekurverne for de to gødninger i forhold til tilført kvælstof. 
Da forsøgsstederne giver samme billede, er der her regnet med 
middeltal for de to forsøgssteder. Det fremgår heraf, at kunstgød
ning giver størst merudbytte sålænge der anvendes små kvælstof
mængder, medens staldgødning står højest, når der anvendes 
større gødningsmængder. Dette gælder både for kålroer og kar
tofler. 

Årsagen til, at kunstgødning anvendt i store mængder giver 
mindre merudbytte end staldgødning, må søges i, at der ved an
vendelse af store mængder kunstgødning kan indtræde en »gift
virkning«, der kan hæmme afgrødernes udvikling. ~ien der kan 
heller ikke ses hOTt fra, at de større mængder kali og fosforsyre, 
der er tilført i staldgødning og ajle kan have haft deres andel i 
forøgelsen af merudbyttet. Lignende forhold er tidligere iagttaget 
i forsøgene ved Studsgaanl forsøgsstation. 

Det skal dog bemærkes, at man i praksis aldrig kommer op 
på så store mængder kunstgødning, som er anvendt i forsøgsleddet 
1 kunstgødning. Det bemærkes da også, at forsøgsleddet 1/2 stald
gødning + 1/2 kunstgødning til begge afgrøder har givet meget nær 
samme virkning som 1 staldgødning. En sammenligning mellem 
1/2 staldgødning + 1/2 kvælstof og 1/2 staldgødning + 1/2 kunst
gødning viser, at der på begge forsøgssteder har været en gavnlig 
virkning ved til denne mængde staldgødning og kvælstof at give 
et tilskud af fosforsyre og kali. 

Medens kornafgrøderne, rug og havre, har givet betydeligt 
større udbytte ved Tylstrup end ved Lundgaard, er forskellen i 
udbyttet af rodfrugtafgrøderne langt mindre. Navnlig er det på
faldende at se, hvor højt udbyttet af kartofler har været på de to 
forsøgssteder. Kartofler viser sig her som en udmærket sandjords
plante, der selv på den meget lette og tørre sandjord kan give 
relativt store afgrøder. 

Med hensyn til tørstofprocenten viser forsøgene i kålroer 
en tydelig afhængighed mellem roestørrelse og tørstofindhold. Jo 
større roeudbyttet pr. ha (roestørrelsen) er, desto lavere har 
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tørstofprocenten været. Men det bemærkes tillige, at kunstgød
ningen med samme roestørrelse giver roer med omkring 0.5 pet. 
lavere tørstofindhold end staldgødning. Det samme gælder, om 
end i mindre grad, også for forsøgene i kartofler. 

Kløvergræs. (Tabel 6). Ved Tylstrup er der i alle årene dyrket 
kløvergræs, medens der ved Lundgaard er sået sødlupin i de 
sidste 4 år. Ved omregning if. e. er 2.5 kg hø med 85 pct. tørstof 
regnet = 1 f. e. 

Udbyttet på de ugødede parceller falder på begge steder ret 
stærkt i de første 4 perioder. Men det må her erindres, at der i 4. 
periode indgår de to tørre år 1939 og 1941. Med de mere gunstige 
vækstkår i 1943-46 stiger udbyttet atter ved Tylstrup, ligesom 

Tabel 6. Kløvergræs, udbytte og kvalitet. 
Lundgaard og Tylstrup 1927-46. li' I Staldgødning Kunstgødning :1'1, g~d~~~d+ 

Iugødetl I 

I, '1. I 1 '/2 I 1 II s~~. ku~~tg. 
Udbytte i hkg f. e. pr. ha. 

Lundgaard II II ~I --~I --'I 
i~~~=~~::::: : : :::: : : ::: I' l!:: [I, i~:; i~:: 1~:~, 1~:: I: i~:: it: 
1935-38 ... " . . . . . . . . . . . 6.8 112.. 15.7 12.. IL. 12.5 13.9 
1939-42...... .. . .... .. . 2.7 9.7 13.0 10.5 11.5 9.9 12.3 
1943-46 *)............. 14.1 I, 19.4 20.6 19.8 21., 19.~ 19.7 

1927-46 ................ ~_11~~~_1~~_ y.1 :~ 
Tylstrup l) I 

1927-30..... . . . . . .. . . . . 21.3, 25.4 27.1 24.. 23.9 25 .• I 25.8 
1931-34 ................ '11.. 17.5 20.2 17.1 18.7 17.6 19.6 
1935-38 ............ '" . 8.9 I 17.7 23.7 18.. 22.1 19.. 22 .• 
1939-42..... .. . .... . . . . 5.. 11.8 16.6 12.0 16.0 12.0 16.6 
1943-46. .. .. . . . . . . . . . . . 8.. 26.3 34.. 25.. 31.. 26.1 33.5 

1927-46. .... . . . . . . . . . . . 11.1 19.7 24.. 19.7 22.4 20.1 23.7 

Udbytte og kvalitet 1927-46. 

Kløvergræs, hkg hø pr. JIU II il l Il Lundgaard .............. 16.3 30.3 35.8 27.5 28.4 2803 32.7 
Tylstrup ................ ! 27.1 49.1 61.7 49 .• 56.8 50.6 59 .• 

Bælgplanteprocent 

I 
Lundgaard .............. 42 60 59 62 55 53 56 
Tylstrup ................ 16 44 48 42 48 38 45 

*) Sødlupin. 



45 

det bemærkes, at lupinafgrøderne ved Lundgaard har givet langt 
større afgrøder end kløvergræs i de foregående 4 perio.der. Dette 
gælder både for de ugødede og de gødede parceller. I disse såvel 
som i tidligere forsøg (408. beretning) synes lupiner kun i ringe 
grad at kvittere for tilførsel af gødning. 

De kunstgødede parceller er ikke gødet direkte med kvælstof 
til kløvergræs, ligesom de staldgødede afgrøder må leve af efter
virkning fra staldgødningen givet til rodfrugt og vårsæd. Der er i 
reglen høstet større udbytte efter 1/2 staldgødning end efter 1/2 
kunstgødning og efter 1 staldgødning end efter 1 kunstgødning. 

Bælgplanteprocenten er højest ved Lundgaard, der har givet 
de mindste afgrøder. Der iagttages ingen regelmæssig forskel i 
indholdet af bælgplanter i afgrøderne fra de staldgødede eller 
kunstgødede parceller. Ved Lundgaard er indholdet højest i de 
svagt gødede (1/2 staldgødning og 1/2 kunstgødning), medens det 
ved Tylstrup er højest i de stærkt gødede afgrøder (1 staldgødning 
og 1 kunstgødning). 

Gennemsnit af sædskiftet. I tabel 7 er givet en samlet oversigt 
over udbyttet af sædskiftets afgrøder. Når der beregnes middel af 
alle afgrøder, bliver svingningerne i udbyttet forholdsvis små. For 

Tabel 7. Gennemsnit af sædskiftet, hkg f. e. pr. ha. 
Lundgaard og Tylstrup 1927-46. 

I
I' iii II 1/ stald-

.

1 Staldg,ødning I Kunstgødning d' + 
Ugødet _' gø mng 

I 1/ i 1 I' 1/ 1 ,. l/Z I 1/. 
I • I I' i i salp. kunstg. 

Lundgaard I I I 
1927-30..... . . ... . . . . .. 15.5 25.. 30.. 24.1 30.. 30.. 31.. 
1931-34................ 15.. 27.3 32 .• , 28.t 32.6 31.. 33 .• 
1935-38..... . ... . . . ... . 12., 24.. 30.4 I 27.2 32.9 31.t 33.1 
1939-42..... . . ... . . .... 13.6 29.. 35"1 29.6 33.5 i 32.5 36.3 
1943-46...... . . . . . . . . . . 14.0 27.1 i 33.0 31.1 38.4 i 34. 3 I 37.3 

l l 

1927-46..... . . . . . . . . . . . 14.3 26.8 32.4 I 28.. 33.6 i 32.1 34 .• 
----------11-'---'----1-- --,--

Tylsirup 
1927-30 ............... . 
1931-34 ............... . 
1935-38 ................ I 
1939-42 ............... . 
1943-46 ............... . 

1927-46 ............... . 

27 .• I 

27.1 
22.3 

19.41' 
18.8 

23.0 

34 .• 36., 
36.2 I 41.. 
32 .• 40.1 
35 .• 43.0 
34.1 43.1 

34 .• 40 .• 

I " , 

37.1 41.. 40 .• 41.. 
39 .• 43 .• t 42 .• 43.3 
36 .• 41.. l 40 .• 40 .• 
37.7 45 .• i 42 .• 44.8 
39.1 48.0 ! 41.1 47., 

37.8 43 .• I 41.. 43 .• 
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begge forsøgssteder har det samlede udbytte ofte været større i 
perioderne 1931-34 og 1939-42, da der er dyrket kartofler end 
i perioderne med kålroer, dog står de gunstige vækstår 1943-46, 
da der er dyrket kålroer, i mange forsøgsled med det højeste ud
bytte. Det må dog her erindres, at der i denne periode er dyrket 
lupiner i stedet for kløvergræs ved Lundgaard, ~ og lupinerne har 
her bidraget stærkt til at øge det samlede udbytte i denne periode. 

Både i de ugødede og de gødede forsøgsled har den finkor
nede sandjord ved Tylstrup givet betydeligt større udbytte end den 
mere grove sandjord ved Lundgaard. En beregning af merudbyt
tet mod ugødet som gennemsnit af alle år giver følgende resultat: 

Udbytte, 
ugødet 

Lundgaard. . . . . . . . . . . . . 14.3 
Tylstrup . . . . . . . . . . . . . . . 23.0 

Merudbytte mod ugødet i hkg f. e. pr. ha 
1/2 staldg. 1 staldg. 1/2 kunstg. 1 kunstg. 

12.5 18.1 13.9 19 .• 
11.5 17.8 14.8 20.9 

Det fremgår heraf, at forskellen i udbyttet på de to forsøgs
steder navnlig skyldes forskel i udbytte på ugødet jord, medens 
merudbyttet for den tilførte gødning har været meget nær ens. 
Merudbyttet for kunstgødning har i gennemsnit for sædskiftet på 
begge forsøgssteder været større end for staldgødning. Men det ses 
tillige, at merudbyttet for staldgødning har været lidt større ved 
Lundgaard end ved Tylstrup, medens kunstgødningen har givet 
det største merudbytte ved Tylstrup . 

En beregning af værdiforholdet mellem de to gødninger giver 
herefter følgende resultat: 

Staldgødningens værdi (kunstgødning = 100) 
1 j 2 staldgødning 1 staldgødning gennemsnit 

Lundgaard. . . 83 85 84 
Tylstrup. . . . . 67 70 69 

Den relativt høje værdi, der i disse forsøg er fundet for stald
gødningen i forhold til kunstgødningen, må ses i belysning af, at 
der i sædskiftet er dyTket kartofler eller kålroer, der ifølge alle 
tidligere forsøg betaler bedre for staldgødningen end foderbeder, 
der omvendt sætter større pris på kunstgødning. 

Det fremgår af disse som af tidligere forsøg, at staldgødnin
gens værdi i forhold til kunstgødningens er afhængig såvel af 
sædskiftets afgrøder, som af fordelingen af staldgødning og kunst
gødning mellem de forskellige afgrøder, samt af hvor store mæng· . 
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der gødning der anvendes, idet meget store mængder kunstgød
ning kan virke hæmmende på afgrødernes udvikling. 

Forsøgsleddet 1/2 staldgødning + 1/2 kunstgødning har på 
begge forsøgssteder givet større udbytte end 1/2 staldgødning + 1/ 2 
kvælstofgødning. Der er på begge forsøgssteder iagttaget et mer
udbytte for at give et tilskud af 110 kg superfosfat og 106 kg kali
gødning årlig pr. ha til 1/2 staldgødning + 1/2 kvælstofgødning. 
:\Ien det bemærkes også, at 1/2 staldgødning + 1/2 kvælstofgødning 
med lidt variation fra periode til periode har givet samme udbytte 
som 1 staldgødning. 

Tilskud af 225 kg salpeter årlig til 1/2 staldgødning e/2 stald
gødning er ca. 20 tons staldgødning og 8 tons ajle i et 4-årigt sæd
skifte) har gennemsnitligt givet et merudbytte på 5.3 til 6.8 hkg 
f. e. pr. ha. Yderligere tilskud af 110 kg superfosfat og 106 kg 
kaligødning har kun givet et merudbytte på 2.4 og 2.1 hkg f. e. 
henholdsvis på Lundgaard og Tylstrup. 

På disse j order har man således gennem 20 år kunnet anvende 
ret store mængder salpeter som tilskud til en lille staldgødnings
mængde uden at fremkalde en alvorlig mangel på fosforsyre og 
kali. 

b. Afgrødeanalyser . 

For årene 1931-34 og 1935-38 er der hvert år på begge 
forsøgssteder og ved Tylstrup tillige i 1939-42 udtaget analyse
prøver af afgrøderne fra samtlige forsøgsled. Prøverne er i reglen 
ved hver 4-årige periodes slutning med hensyntagen til afgrødens 
størrelse blandet til en fællesprøve for hvert forsøgsled. Heri er der 
for samtlige afgrøder foretaget bestemmelse af både kvælstof, fos
forsyre og kali. Analyserne er udført på laboratoriet ved henholds
vis Tylstrup og Askov forsøgsstationer. 

Resultaterne af analyserne, middeltal for samtlige forelig
gende analyser fra henholdsvis Lundgaard og Tylstrup, er med
delt i tabel 8 og 9. 

Kvælstofprocenten i kærne af rug og havre samt i kartofler 
ligger på begge forsøgssteder højere for ugødet end for 1/2 staldgød
ning. Det samme gælder for kålroer, rod og top, ved Lundgaard, 
medens de ugødede kålroer ved Tylstrup såvel i rod som i top 
ligger med den laveste kvælstofprocent af samtlige forsøgsled. Med 
et par undtagelser ligger indholdet af kvælstof højere efter kunst-
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Tabel 8. Afgrødeanalyser, procentisk indhold i tørstof, 
gennemsnit af foreliggende analyser. 

Lundgaard 1931-38. 

II ; Staldgødning Kunstgødning 
UgØdl' 

_ Ila I 1 ll. J 1 
================~==~=== 

pet. kvælstof, N. 

--~II,' I Rug, kærne. . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 

halm ................ '1
1 

0.40 

Havre, kærne. . . . . . . . . . . . . . 1. 53 

halm ............... II 0.«1 

Kålroer, rod. . . . . . . . . . . . . .. I 1.45 
top. . . . . . . . . . . . . . . 3.59 I 

Kartofler, knolde. . . . . . . . . .. l 0.85 

Kløvergræs, hø ............ 1.64 

1

1.43 

0. 40 

)

1.57 

0.58 

1.51 

3.61 

0.86 

1.75 

pet. fosforsyre, P z °5 , 

li I 
,) ~::: II 

0.59 

1.9Z 

3.62 

0.86 

1.96 

1..5 
0.48 

1.86 

0.65 

2.4' 
4.13 

0.90 

1.71 

ll. stald
gødning + 
ll. J 1/. 

salp. kunstg. 

I 1.40 I 1.46 

0.39 

'

I,' ~::: L •• 
0.63 o ... 
2.13 ' 2 .•• 
4~10 3.87 

0 .• 7 0.9. 

1.72 L .. 

-.,-------'---cc----;,-----;----;o---c------,,-----,---

0.82 II 0.,4 0.85 0.71 I 0.7. r O.a I 0.73 Rug, kærne ............... . 
halm. " ............. . 

Havre, kærne ............. . 
halm .............. . 

~::: i ~::: ~::: ~::: ~::: II! ~::: ~::: 
0.25 0 .• 7 I 0 .• 9 0.1O! 0.18 O.l. 0.21 

Kålroer, rod .............. . 
top ............... . 

Kartofler, knolde .......... . 

~::: ~::: I ~::~ ~::: ~::: 111 ~::: ~::: 
0.39 0.38 0.36 0.37 0.33 0.35 0.3' 

_K_Iø __ v,_e,r--=g,-ræ __ s_,_h_ø_ .. _. __ . :_,' .. _. _. '_'-"-_0_._38--"._0._43---'.,_0_.42---,,,_0_.3_7 -,-_0_.4_'-,-_0_.4_' -,-_0_._41_ 

pet. kali, K,O. 

Rug, kærne ................ II 0.67 
halm................. 0.72 

Havre, kærne. . . . . . . . . . . . . . 0.61 

halm............... 0.91 

Kålroer, rod. . . . . . . . . . . . . . . 1.98 
top. ...... . . . . . . . . . 2.28 

I 0.65 [ 

0.73 

0.51 
1.22 

2.0. 
3.29 

I 

Kartofler, knolde .......... " II 1. 53 l' 

Kløvergræs, hø ............ Ii LOB 

2.12 

1.u 

0 .• 7 

0.8. 

0.62 
1. .. 

2.9' 
4.17 

2.14 

1.75 

0 .• 3 

0.80 

0.66 
1.2. I 
2.13 
3. 3• 

2.10 

1.77 , 

0.65 
0.91 

0.58 

1.21 

2.73 
4.07 

2.17 

2.03 

II' 00.
68 

.67 

0.55 

'II ~::: 
3.35 

I

, L •• 

1.44 

0.69 

0.86 

0.55 

1. 45 

2.77 

4.04 

2.32 

1.84 

gødning end efter staldgødning. Tilskud af 1/2 salpeter eller 1/2 
kunstgødning til 1/2 staldgødning har navnlig til kålroer og særlig 
på den magre jord ved Lundgaard bevirket en betydelig stigning 
i kvælstofprocenten. 

Fosforsyreprocenlen. I kornafgrødernc er indholdet af fosfor
syre ret nær ens for ugødet, 1/2 og 1 staldgødning, medens 1/2 og 1 
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Tabel 9. Afgrødeanalyser, procentisk indhold i tørstof, 
gennemsnit af foreliggende analyser. 

Tylstrup 1931-42. 

i' j III 1/2 stald-
lUgede Staldgødning. Kunstgød~~~. gødning + 
i I 1/ II 1 l I 1 I 1/., 1/2 
I 2 l. I l, salp. Ikunstg. 

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

pet. kvælstof, N. 

Rug, kærne. 
halm .. 

Havre, kærn 
halm 

Kålroer, rod 
top . 

., .•.•..•••.. o. 

0. 0 ••• 0. 0 •••••• 

e .............. 
•...•••.... 0.0. 

............... 
.............. . 

olde ........... Kartofler, kn 

Kløvergræs, h ø'''''' ....... 

I 

l 
I 

li 

I 

1.66 

II 

1.63 1.63 
0.<1 0.40 0. 40 

1,M L •• 1..7 
o ... 0.61 0.G7 

1.06 1.10 1.28 
2 .•• 3.10 3.oa 

1.08 0.90 0.99 , 
I 

1.50 II 2.09 2.19 

pet. fosforsyre, 1'.05, 

Rug, kærne ....... ' ........ Ii 0 .• 5 

halm................. 0.28 

Havre, kærne .............. I 0.90 
halm............... 0.44 

0.94 
0.28 

0.8B 
0.3. 

0.9. 
O .•• 

0. 89 

0.39 

Kålroer, rod ............... !' 0,,9' 0.61 0.68 
top ................ I 0.90 I 0.93 0.&1 

Kartofler, knolde ........... II 0.,9 ,,: 0.,4 O .•• 

Kløvergræs, hø ............. 11~!! __ . __ 0.6,-_0._'9_ 

Rug, kærne .............. :'. I 

halm ....... ' .......... i 

Havre, kærne, ............. ]I 
halm .... , .......... il 

Kålroer, rod .............. '11 
top ................ : 

Kartofler, knolde ... , ...... '1
1 

Kløvergræs, hø ........ . . . .. I 

0.66 
0.72 

0.60 
0.99 

1.50 
1.65 

1..6 

1.08 

pet kali, K.O. 

0.6. 
0.79 

0.60 
1.6. 

2.0. 
2.45 

1.80 

1.30 

0.68 
0.95 

0.61 
2." 

2.30 
2.15 

2.09 

1.66 

I 

1.59 1. 77 
0.40 0.,9 

1.s• 1.87 
o .•• 0.G2 

1.4' 
I 

1.91 
3.14 3.1B 

I 
1.0. 1.21 

I 
2.1' i 2.1B 

0.S9 I 0.89 
0.20 0.21 

0.86 I 0. 89 
0.30 0.30 

0.66 I 0.77 
0.91 0.86 

_
0 .• 31 0_ ... 
0.58 0.57 

0.6, 
0.85 

0. 80 

1.31 

2.1. 
2.23 

1.6' 

1. 51 

:1 

I 

II 
II 

I 

i 
I 

II 

1.65 1.61 
0.,3 0.43 

1.'7 1.,. 
0.56 0.60 

1.68 

I 
1.5' 

3.0. 3.1. 

I 
Ll. Lu 

1.98 2.1. 

0.90 0.90 
0.1> 0.2. 

0.89 0.90 
0.3< 0.3. 

0.69 0.68 
0. 85 0.8. 

0.,3 0.,3 

0.58 0.58 

o.s, 
0.7. 

0.60 
1.35 I 

2.10 
1.9. 

1.75 

1.33 

0.6S 
0.9. 

0.58 
1.'9 

2.3. 
2.50 

1.95 

1.80 

kunstgødning. der har givet de største afgrøder, i reglen har haft 
den laveste fosforsyreprocent. I kålroer er fosforsyreprocenten 
lavest i ugødet med undtagelse af kålroetoppen på de tre stærkest 
gødede forsøgslcd ved Tylstrup. Kartofler har begge steder det 
højeste indhold på ugødet, og de staldgødede afgrøder har i reglen 
lidt højere indhold end de kunstgødede afgrøder. 

4 
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Indholdet af fosforsyre er for alle afgrøder undtagen for kål
roer tydeligt højere ved Tylstrup end ved Lundgaard. 

Kaliprocenten er i reglen lavest på de ugødede parceller og 
stiger med stigende tilførsel af staldgødning eller kunstgødning. 
Med en enkelt undtagelse, rugkærne, er kaliindholdet efter 1/2 
staldgødning + 1/2 salpeter i alle afgrøder lavere end efter 1 
staldgødning. Navnlig i kålroer har indholdet af kali været tyde
ligt større ved Lundgaard end ved Tylstrup. 

En oversigt over afgrødernes størrelse og bortførselen af kvæl
stof, fosforsyre og kali på de ugødede parceller fremgår af følgende: 

Udbytte i 
hkg f. e. Bortførsel i kg pr. ha 

Lundgaard pr. ha kvælstof fosforsyre kali 
1931-34 •• 15 .• 22 .• 9 .• 25 .• 
1935-38 •• 12.7 26 .• 9.7 25 .• 

Ty/strup 
1931-34 .. 27.1 46.7 21.~ 44.$ 
1935-38 .• 22.3 39.5 20.7 39.0 
1939-42 .. 19.4 28 .• 15.5 27.~ 

Såvel afgrødens størrelse som indholdet af kvælstof, fosfor
syre og kali har på de ugødede parceller været betydeligt større på 
den gode sandmuld ved Tylstrup end på den lette sandjord ved 
Lundgaard. Ved sammenligning mellem de enkelte perioder må 
det erindres, at der i 1935-38 er dyrket kålroer og i de øvrige år 
kartofler i sædskiftet. Medens der ved Lundgaard ikke er væsent
lig forskel på bortførselen i de to perioder, falder bortførselen af 
plantenæringsstofIer ved Tylstrup jævnt gennem alle tre perioder. 

For at lette sammenligningen er der for alle forsøgsled i det 
følgende beregnet middeltal for de henholdsvis 8 og 12 år, hvorfra 
der foreligger analyser. 

Kvælstofomsætning. En oversigt over afgrødernes samlede 
bortførsel og tilførsel af kvælstof fremgår af tabel 10. 

Det fremgår heraf, at kålroer, rod og top, er storforbrugere af 
kvælstof, og bortførselen for denne afgrøde er to til fire gange så 
stor som for en kornafgrøde. I gennemsnit for sædskiftet er der 
for samtlige forsøgsled betydelig større bortførsel ved Tylstrup end 
ved Lundgaard. Stigende tilførsel giver stigende bortførsel, lige
som kunstgødning med samme tilførsel giver større bortførsel end 
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Tabel 10. Kvælstofomsætningen, kg N pr: ha årlig. 

Lundgaard og Tylstrup. 

--~ --~--II II -- I ,. 'I li stald- -
'Ugødet __ ~ __ gø mng 
, Staldgødning I Kunstgødning 1 ti· + 

II i l,. : 1 I If. I 1 I sJ~. Iku~~tg. 
Lundgaard 1931-38. 

Bortført med afgrøderne II I I j 
Rug.... .. . . . . . . . . . . . . . 18.s1

1 

22. 4 . 24.5 32.7 50.3 34.3 37.4 
Havre...... . .. ...... .. 15.8 24.s 1 34.1 27.0 I 42.5 38.3 39.5 
Kålroer................ 47.1 ': 97.1 144.0 132.1 208.8 186.4 205.4 

Kløvergræs ... " . . . . . . . 23.0 46.7 53.4 45.3 39.s 41.8 48.1 
-- ---- ------------ --~ ------

Kartofler. ... , ..... , . . . 30,7

1

' 59. ø 76.2 59.8 73.0 79.. 82.s 

G?ns. af sædskift?t..... . . . . . 24.21' 43.1 55.5 50.2 68.4 61.s 67.3 
TIlført med gødmng..... . . . . O I' 35.0 70'.1 35.0 70.0 I 70.. 70.0 . I--I--I--f-----I-II----
TIlførsel -;- bortførsel. ... "l24.2!: -;-8.1, 14.5 -;-15 .• , i 1.6 ~ 8.2 2.7 

Tylstrup 1931-42. 

Bortført med afgrøderne I l! I ! I 

I Rug ...... , ... ", ...... ' 32.91' 36.s 39.9 I 52.3 
I 

68.4 52.9 54 .• 
Havre ................. 27.1 II 39.2 52.41 46.8 62.5 54.6 57.6 
Kålroer ................ 68.7. 101.4 143 .• 126.2 '178.5 175.6 161.a 
Kartofler .............. 55.51 90.3 110 .• 93.. 114.0' 111.4 114.1 
Kløvergræs ............ 32.6 77.6 104.s 82.0 96.7 75 .• 98 .• 

-- ------------
Gens. af sædskiftet .......... 38.2 I 61.. 79.6 71.4 90.7 79.1 85 .• 
Tilført med gødning ......... O I 35.0 j 70.0 35.0 70.0 70.0 70.0 

-----

738:-:-11726.. 79.-:-~720~;11 79.1 Tilførsel 7 bortførsel. ...... 715.0 

staldgødning. Årsagen hertil er at søge i kvælstoftabet ved stald
gødningens anvendelse samt staldgødningens indhold af tungt
omsættelige kvælstofforbindelser. 

Tabellens sidste linjer viser tilførsel 7 bortførsel. Medens der 
ved Tylstrup er sket en udpining af jorden i samtlige forsøgsled, 
er det ved Lundgaard kun i ugødet og de svagt gødede forsøgsled, 
1/2 staldgødning og 1/2 kunstgødning, der er sket en udpining. Det 
skal dog her bemærkes, at der kun er regnet med den direkte til
førsel af kvælstof i staldgødning eller kunstgødning. Den således 
beregnede udpining må antages at være rigeligt dækket gennem 
bælgplanternes kvælstofsamling. 

Fosforsyreomsætningen. (Tabel 11). På de ugødede parceller 
er der i alle afgrøder bortført betydeligt mere og i gennemsnit for 
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Tabel 11. Fosforsyreomsætningen, kg P.O. pr. ha årlig. 
Lundgaard og Tylstrup. 

IIU'0d'1 
Staldgødning 1 Kunstgødning I it. stald-

li. 1 1 I 
I gødning + 

ll. 1 1 
1-' --1-/-

sal~. Ikun~tg. 
Lundgaard 1931-38. 

Bortført med afgrøderne I I i 
Rug.. .... .. . . . . . . . . . . . 9.. 12.3 14.. 14 .• ' 18.3 13.6 15 .• 
Havre.... .. . . . . . . . . . . . 8.. 13.3 16.. 12.3 I 14.8 15.. 16.0 
Kålroer............... . 15.1 44.1 71.0 45.8 55.2 61.3 67 .• 
Kartofler ............. '114.1 27.3 31.. 25.7 26.8 l 28.7 27.6 
Kløvergræs ............ ~~~I~ 9.7 10.2 IL. 

Gens. af sædskiftet. ......... ',I 9.6 18.. 23.. 17.81' 21.0 21.1 22.7 
Tilført med gødning. " ...... , O '18.7 37.4 I 20.0 40.0 18.7 38.7 

Tilførsel -:- bortførseL ....... II~I-o.; ~II 2··1~ I~ ~ 
Tylslrup 1931-42. 

-B-or-f-~-~-t-g-~-.~-~-.~-~g-.r-~d-c. ~:--~n-.e-. -.. -.-.-. 'CC
1 ---=:2-o-.• 11 22.7 25.0 1 28.7 1 33 .• r 27.7 29 .• 

Havre ..... 'SS' ........ '11 16 .• I 23.1 28.7 23.. 29.7

1

' 28.. 29.3 
Kålroer ................ ~34'1' 50.8 69.7 54.5 67.8 67.. 65 .• 
Kartofler. . . . . . . . . . . . . . 24.7 38.7 46.7 36.1 41.3 43.1 43 .• 
KløVergræ~ ............ , 12 .• '~-;; 22 .• ~~ 26~ 

G~ns. af sædskIftet: ......... 'I 19.2 'I' 27.8 34.1 I~' 34.7 I 32.6, 34.1 
TIlførselmedgødmng ....... :~~~~;~'I~i~ 
Tilførsel-:- bortførseL ....... 1-:-19 .• 11-:-12.3 -;-3.1 II -;-9·.1 5.3 1-:-17.1 I 1.. 

sædskiftet endog dobbelt ~å meget fosforsyre ved Tylstrup som 
ved Lundgaard. Bortførselen stiger med stigende tilførsel. men den 
er meget nær ens, enten fosforsyren tilføres i staldgødning eller i 
kunstgødning. 

En beregning af tilførsel -7- bortførsel viser ved Lundgaard en 
ophobning af fosforsyre i jorden i alle forsøgsled undtagen ugødet 
og 1/2 staldgødning + l/z salpeter, medens der ved Tylstrup er 
sket en udpining undtagen for 1 kunstgødning og 1/2 staldgødning 
+ 1/2 kunstgødning. 

Kaliomsætningen er på tilsvarende måde demonstreret i tabel 
12. Bortførselen af kali er for alle afgrøder større på de ugødede 
parceller ved Tylstrup end ved Lundgaard. Det bemærkes tillige. 
at bortførselen af kali i de gødede forsøgsled i rodfrugtafgrøderne 
er større end i de tre andre afgrøder tilsammen. Tabellens sidste 
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Tabel 12. Kaliomsætningen, kg KeD pr. ha årlig. 
Lundgaard og Tylsirup. 

I III Sta;~gødning Kunstgødning I gdd~i~d+ 
l
Ugødet ---,-----1 

'l. I 1 I' '1. 1 '1 1(. ,salp. kun~tg. 

Lundgaard 1931-38. 

I' 
I: I 

Bortført med afgrøderne I 
! 

Rug ..... , ........ , .... 17.6 22 .• ; 26.9 22 .• 47 .• 32.0 41.. 
Havre ............ , .... 13.8 , 27 .• : 44 .• 31.. 38.s 31.0 43.8 , 
Kålroer ................ 56.8 143.8 ! 256.1 176 .• 218.6 179., 248.5 
Kartofler ......... , .... 55 .• 152 .• I 189 .• 146.0 176 .• 162 .• 200 .• 
KIøvergræs ............ 15 .• 37.5 I 54.1 39 .• 47 .• 35.1 50.9 ____________ 11. __ -1 ___ 

' 

__________ _ 

Gens. af sædskiftet. . . . . . . . . . 25 .• I, 58., I 87.0 63., 82.. 67.3 90. 2 

Tilført med gødning ........ '1 O li 35 .• ; 71., 42., 85.. 35.. 78 .• 

Tilførsel ...;- bortførsel. ....... ~li~l~ ~ -;:-~ ~ 
Bortført med afgrøderne __ o II TYlstr~1 p 19_31-42. I -----.-~-

Rug .................. " 25.51: 30.. 38.. 48.1, 65.6 32.. 52.8 
Havre ................. I 31.1, 44.1 71.., 42"1 60.0 48.. 64., 
Kålroer ................ II 83 .• :1 164.2 233., I' 169.~ 194.. 200.. 222.9 
Kartofler .............. ! 74.6 158.9 217.. 141.. I 174.5 ,173.1 131.. 
KIøvergræs ..... . . . . . . . 23.9: 50., 81.1 58.8: 89 .• ; 75.8 85.1 

Gens. af sædskiftet. ....... " il~ --n::- 103 .• 'I 75.0 99.0 84.. 91.1 
Tilført med gødning ....... "I __ O_~~I~~~ 90.5 

Tilførsel...;- bortførseL ....... ...;-39.51--;-23.. --;-7.8 --;-32.4 "';-13.7, ...;-36.8 ...;-0 .• 

linjer, tilførsel ~ bortførsel, viser, at der er sket en udpining af 
jorden for kali i alle forsøgsled undtagen for 1 kunstgødning ved 
Lundgaard. 

Merbortførsel og optagelsesprocent. Hvis man foretager en be
regning af merbortførselen (bortførselen fra de gødede parceller 
~ bortførselen fra ugødet) fremgår resultatet af omstående over

. sigt, der tillige viser optagelsesproeenten (merbortførselen i pet. 
af tilførselen). 

Merbortførselen af kvælstof har været større ved Tylstrup end 
ved Lundgaard. For begge forsøgssteder daler optagclsesprocenten 
med stigende tilførsel af gødning, ligesom den begge steder er 
mindre for staldgødning end for kunstgødning. Den mindre kvæl
stofoptagelse for staldgødning skal bl. a. ses i belysning af tabet ved 
staldgødningens anvendelse. 
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Merbortførsel mod ugødet, kg pr. ha 
1/. staldg. 1/. staldg. 

1/2 staldg. 1 staldg. 1/2 kunstg. 1 kunstg. + + 
Kvælstof 1/. salp. ll. kunstg. 

Lundgaard. 18.t 31.. 26.0 44.2 37.6 43.1 
Tylstrup ... 23.7 41.« 33 .• 52.5 40 .• 46.8 

Fosforsyre 
Lundgaard. 8.6 14 .• 8 .• 11.4 IL. 13.1 
Tylstrup ... 8.6 14 .• 10.0 15 .• 13.4 14 .• 

Kali 
Lundgaard. 33.1 61.4 38.1 57 .• 41.7 64 .• 
Tylstrup ... 32.0 64.1 35 .• 59.5 45 .• 51.. 

Kvælstof Optagelsesproeent (merbortførsel i pet. af tilførsel). 

Lundgaard. 54 45 74 63 54 62 
Tylstrup ... 68 59 95 75 58 67 

Fosforsyre 
Lundgaard. 46 38 41 29 61 34 
Tylstrup ... 56 48 50 39 86 42 

Kali 
Lundgaard. 93 86 89 67 117 82 
Tylstrup ." 67 67 83 70 94 57 

Medens bortførselen af fosforsyre på de ugødede parceller ved 
Tylstrup er dobbelt så stor som ved Lundgaard, synes der ikke at 
være væsentlig forskel på merbortførselen for de forskelligt gødede 
forsøgsled på de to forsøgssteder. Merbortførselen stiger, men op
tageisesprocenten aftager med stigende tilførsel. Den meget store 
optagelsesprocent for 1/2 staldgødning + 1/2 salpeter skal ses i 
belysning af, at merbortførselen på disse parceller er større end på 
de med 1/2 staldgødning gødede parceller. Dette forhold viser, at 
jorden ved ensidig gødskning med kvælstof kan frigøre større 
mængder fosforsyre, end der her er beregnet for den ugødede og 
svagt gødede jord. Dette forhold vil blive nærmere belyst under 
afsnittet »forsøg med ensidig kunstgødning«. 

For kali er der heller ikke væsentlig forskel i merbortførse1en 
på de to forsøgssteder. Merbortførselen stiger og optagelsesprocen
ten aftager, når gødningsmængden stiger. Den meget store optagel
sesprocent (over 100 pct.) for 1/2 staldgødning + 1/2 salpeter skal 
ligesom for fosforsyre ses i relation til, at jorden ved den til 1/2 
staldgødning ensidige anvendelse af salpeter har ydet et større 
bidrag til kaliforsyningen, end der i denne opgørelse er regnet med 
på de ugødede parceller. 
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c. Jordbundsanalyser. 
I 1934, 1938, 1942 og 1946-47 er der udtaget jordprøver 

fra samtlige forsøgsled til analyse. I 1934 omfatter prøveudtagnin-

Tabel 13. Jordbundsanalyser. 
Lundgaard og Tylstrup. 

-
I II Staldgødning Kunstgødning 1 

lugødet, l/S I l l 

1/. stald
gødning + 
1/. I l/S 

salp. kunstg. 

Reaktionstal, Rt I;; I ;:: ;:: ;: ;:: ;: Lundgaard 1934 ........ . 7.1 
7 •• 
7.0 
6.7 

1938 ....... .. 
1942 ....... .. 
1947 ........ . 

Tylstrup 1934...... ... 7.. : 7.2 7.. 7.3 I 7.2 7.2 7 .• 

1942..... . ... 6.7 1 6.7 6.7 6.8 6.5 6.5 I 6.s 
I ' 

! ~:: I ::: I:: ::: :: :: 
1938 ......... 

1 

7.0 : 7.0 1 7.0 7.1 I 7.9 7.0, 7.0 

1946.. ... . . . . 6.6 I 6.5 6.4 6.4 1 6.4 6.3 1 6.4 
------------,------ ---·1- ---1---

Fosforsyretal, Ft 
Lundgaard 1934 ........ . 

1938 ........ . 
1942 ........ . 
1947 ........ . 

Tylstrup 1934 ........ . 
1938 ........ . 
1942 ....... .. 
1946 ........ . 

1.1 
0.9 
L. 
1.6 

8.4 
6.9 
7.6 
6.3 

1.4 2.2 1.7 2.1 1.4 
L. 2.. 1.5 2.6 L. 
1.8 2.3 2.. 3.1 2.0 

1 2 .• 
! 2.1 
t 2.6 
I 3.0 2.1 3.0 2.3 3.3 12.3 
i I 9.0 9.8 9.3 9.5 9. 2 9 .• 

7.3 7.7 7.7 8.4 6.9 7.9 
6.1 6.9 6.. 8.1 5.. 7.0 , I 

6.9 7.. I 7.4 8.1 6.7 7.3 

___________ ---C:I ___ ------------- ------

1934 ........ '1/ L, 
Kaliumtal, T[( 

Lundgaard 

Tylstrup 

1938..... ... . 1.1 
1942. .... . . . . L, 
1947 ........ . 1.3 

1934. .. .. . . . . 2.4 
1938.. .. . . . . . 1.. 
1942..... .. .. 1.. 
1946...... .. . 1.3 

Kvælstof, pct. N 
Lundgaard 1934 ........ . 

2.5 
1.7 

2.0 
2.1 

2.4 
2.4 
2.1 
1.8 

3.6 
2.8 
3.4 
3.4 

2.6 
3.4 
3.7 
2.7 

3.0 
2.1 
2.7 
2 .• 

2.6 
2.1 
2.0 
1.. 

4.1 
3. 7 

4.1 
3.9 

2.0 
3.0 
4.1 
2.4 

2 .• 
1.8 
2.4 
2 •• 

2.5 
2 •• 
2.4 
1.8 

3.8 

2 .• 
3 .• 

I 3 .• 

3.3 
2.8 
3 .• 
2.5 

-0'-11-8- ~-'1-.7- --0'-10-7- --0'-11-4-II-O-'-1.~I-O-'-12-5-

Tylstrup 

1938 ........ . 
0.111 
0.10. 0.110 0.117 0.111 0.110 I o.u. 0.120 

1938..... .... 0.122 0.126 0.133 0.120 0.120 0.12. 
0.131 
0.118 

1934.. . .. . . . . I 0.131 0.137 0.13. 0.130 0.140 I 0.139 

-----------;1--- - ---------

Kulstof, pct. C j 
Lundgaard 1934 ........ . 

1938 ........ . 

Tylstrup 1934 ......... I 

1..1 
1.6. 

1.'5 

2.02 
1.6. 

1.62 

2.96 
1.74 

1.70 

1.08 1.", 
1.60 ' Lu 

1.63 I 1.66 

I 1.82 
i 1.70 

I 1.71 

2.03 
1.59 

1.66 
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gen kun 3, men i de følgende år alle 4 marker. Da der ikke er 
fundet nogen tydelig forskel mellem markerne, er resultaterne fra 
jordbundsanalyserne i tabel 13 opført som middel for de 3 marker 
i 1934 og 4 marker i de øvrige år. Alle analyserne er udført på 
Statens Planteavls-Laboratorium. 

Reaktionstallene var i 1934 meget nær ens, 7.0-7.3, på begge 
forsøgssteder, og for samtlige forsøgsled ligger reaktionstallet lavest 
i 1946. Faldet i reaktionstallene fra 1934 til 1946 synes at være lidt 
mindre på de ugødede end på de gødede parceller. 

Fosforsyretallene er langt lavere på Lundgaard end på Tyl
strup. Det samme gælder også for indholdet af fosforsyre opløselig 
i 20 pet. saltsyre, som er bestemt i jordprøver fra 1934. 

Lundgaard ........ . 
Tylstrup ........... . 

Fosforsyre, opløselig i 20 pct. saltsyre 
ugødet staldgødning kunstgødning 

0.060 

0.099 

0.06. 

0.10. 

0.057 

0.104 

Indenfor de enkelte forsøgsled varierer fosforsyretallene noget 
igennem årene. På Lundgaard er der en lille stigning, medens 
fosforsyretallene på Tylstrup aftager. For alle undersøgelser med 
en enkelt undtagelse gælder det, at fosforsyretallet stiger med 
stigende gødningstilførsel. Ifølge de foranstående oplysninger har 
udpiningen af jorden for fosforsyre været størst ved Tylstrup, for 
ugødet 19.2 kg og for 1/2 staldgødning + 1/2 salpeter 17.1 kg - for 
ugødet falder Ft fra 8.4 til 6.3 og for 1/2 staldgødning + 1/2 sal
peter fra 9.2 til 5.8. Ved Tylstrup har 1 kunstgødning givet en 
ophobning i jorden på 5.3 kg, men Ft falder desuagtet fra 9.5 til 
8.1. Ved Lundgaard noteres der stigning i Ft fra 1934 til 1946 i 
samtlige forsøgsled uden hensyn til om der er sket udpining eller 
ophobning af fosforsyre i jorden. Fosforsyretallene synes således i 
disse forsøg mere at demonstrere gødningstilførselen end den mængde 
fosforsyre, der er blevet tilbage efter, al afgrøden (bortførselen af 
fosforsyre) er fjernet. 

Kaliumtallene ligger med nogen variation ret nær ens på begge 
forsøgssteder ligesom også en undersøgelse af indholdet af kali op
løselig i 20 pet. saltsyre i 1934 gav ret overenstemmende resultater. 

Lundgaard ........ . 
Tylstrup ........... . 

Kali opløselig i 20 pct. saltsyre 
ugødet staldgødning kunstgødning 

0.0(0 

0.06. 
0.0<3 
0.0.2 

0.0 •• 

0.055 
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For Lundgaard giver 1938 for allc forsøgsled det laveste 
kaliumtal, medens 1946 giver lavest kaliumtal på Tylstrup. På 
begge forsøgssteder viser alle prøveudtagninger med en enkelt 
undtagelse stigning i kaliumtal med stigende gødningstilførsel. 
Ifølge afgrødeanalyserne har man udpining af jorden for kali i 
samtlige forsøgsled undtagen 1 kunstgødning ved Lundgaard. Den 
største udpining findes på Tylstrup ved 1/2 staldgødning + 1/2 
salpetcr 36.8 kg og ved ugødet 39.5 kg. For ugødet falder T K fra 
2.4 til 1.3 og for 1/2 staldgødning + 1/2 salpeter fra 2.5 til 1.8. For 
1 staldgødning og 1 kunstgødning er T K ret uændret til trods for, 
at afgrødeanalysen viser udpining af jorden. Disse forhold tyder 
på, at forvitringen af kali er så stor, at den kan dække forskellen 
mellem tilførsel og bortførsel. 

Kvælstof og kulstof. I 1934 og 1938 er der tillige foretaget 
bestemmelse af kvælstof og kulstof i prøverne. Indholdet af kvæl
stof har gennemgående været lidt større på Tylstrup end på Lund
gaard, mcdens Lundgaard i 1934 møder med et betydeligt større 
indhold af kulstof end Tylstrup. Alle undcrsøgelser på Lundgaard 
viser det laveste indhold af kvælstof og kulstof på de ugødede par
celler og højere indhold på de staldgødede end på de kunstgødede 
parceller. 

II. Forsøg med ensidig anvendelse af lmnstgødning. 

Forsøgene er i 1927-46 udført på de samme marker og i 
samme sædskifte som forsøgene med staldgødning og kunstgød
ning. 

Planen for forsøgene har værel: 

a. Ugødet 
b. Salpeter 
c. Superfosfat 
d. KaIigødning 
e. Salpeter + superfosfat 
f. Salpeter + kaligødning 
g. Superfosfat + kaligødning 
h. Fuld kunstgødning = salpeter + superfosfat + kaligødning. 

Denne forsøgsplan benævnes ofte »dcn fuldstændige 8-led-
dede plan«, fordi den foruden ugødet omfatter alle kombinationel· 
af de tre gødninger. Da forsøget nærmest er tænkt som en demon-
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stration, er der kun een parcel af hvert forsøgsled i hver mark. 
Parcellerne ligger i een række. Sædskiftet er: 1. rug, 2. rodfrugt 
(kartofler eller kålroer), 3. havre og 4. ~løvergræs. 

Der er anvendt følgende mængder plantenæringsstofIer i kg 
pr. ha til de enkelte afgrøder: 

Kvælstof Fosforsyre Kali 
Vintersæd .....•...... 70 36 75 
Rodfrugt ............. 160 52 115 
Vårsæd .............. 50 36 75 
Kløvergræs ........... O 36 75 

lalt .................. 280 160 340 

Kvælstofgødningen er givet som kalksalpeter undtagen til 
kartofler, hvor der er anvendt svovlsur ammoniak. Iøvrigt er der 
anvendt samme arbejdsregler som for de foran omtalte forsøg. 

a. Markforsøgenes resultater. 

Resultaterne af forsøgene er ligesom foran omtalte forsøg 
opgjort i 4-årige perioder og anført i tabellerne 14-17 øverste 
afsnit. Udbyttet er anført i hkg f. e. pr. ha, idet afgrøderne er 
omregnet efter forholdet: 1 f. e. = 1 kg kærne i rug, 1.2 kg kærne 
i havre, 1.1 kg tørstof i rodfrugt, 2.5 kg hø og 5 kg halm. 

Angående forsøgsplanen skal det bemærkes, at forsøgsleddet 
superfosfat ved Tylstrup måtte udgå af opgørelsen, fordi disse 
parceller lå for tæt på et læhegn. 

Rug. (Tabel 14). På den gode sandmuld ved Tylstrup har 
udbyttet været betydeligt større end ved Lundgaard. På begge 
forsøgssteder står fuld kunstgødning med det største udbytte og 
derefter følger de øvrige salpetergødede forsøgsled. Man lægger 
her navnlig mærke til, at salpeter + kali ved Tylstrup kun står 
lidt under fuld kunstgødning i udbytte. 

Går man ud fra fuld kunstgødning og beregner det mindre
udbytte, man har fået ved gennem de 20 år at undlade at anvende 
salpeter, superfosfat eller kaligødning, bliver resultatet følgende: 

hkg kærne pr. ha 
fuld mindreudbytte ved at udelade 

kunstgødning salpeter superfosfat kaligødning 
Lundgaard. . ......... 25.8 11.7 6.3 5.t 
Tylstrup. . . . . . . . . . . . . . 35.7 13.9 1.7 8.7 
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Tabel 14. Rug, udbytte og kvalitet. 
Lundgaard og Tylstrup 1927-46. 

Sal- Super- Kali- Salp. Salp. Supf. Fuld Ugødet peter fos- gød- + + + kunstg. fat ning supf. kalig. kalig. 
---_.- .-

Udbytte i hkg f. e. pr. ha. 

Lundgaard 
I 1927-30 ........ 15.0 24 .• 15.3 14.6 24.4 23.0 16.5 27.1 

1931-34 ........ 12 .• 23.8 13.6 14.7 28.6 25.5 17.1 33.3 
1935-38 ........ 12.1 26.8 12.7 13 .• 27.8 25.6 17.3 36.7 
1939-42 ........ 13.7 19.1 14.1 18.3 22.6 22.3 22.7 30., 
1943-46 ........ 15.0 28 .• 15.0 17.6 31.. I 31.3 20.; ! 42 .• 

I 

1927-46 ........ 13.6 24.7 14.1 15 .• 27.0 25 .• 18.8 I 34.0 
----------~I~ 

Tylstrup 
1927-30 ........ 25.9 41.3 - 29 .• 40.7 41.. 33.7 

I 
41.. 

1931-34 ........ 26 .• 43.1 - 32.8 39 .• 48.2 35.0 51.1 
1935-38 ........ 21.. 39.8 - 24.1 36.3 44.3 27 .• 45.1 
1939-42 ........ 17.5 31.7 - 22.4 29 .• 40.1 22.0 41.0 
1943-46 ........ 21.. 35.8 - 31.. 38.5 54.8 31.1 60.8 

1927-46 ........ 22.s 38.3 - 28.1 37.1 45.7 29 .• 48 .• 
-

Udbytte og kvalitet 1927-46. 

Kærne, hkg pr. ha I 
Lundgaard ....... 10.1 18.4 IO .• 11.5 20.0 18 .• 13.5 25.2 
Tylstrup ......... 16.8 28.1 - 20.4 27.0 34.0 21.8 35.7 

Halm, hkg pr. ha 
Lundgaard ....... 17 .• 31., 19.3 21.8 34.8 33.0 26.7 44 .• 
Tylstrup ......... 29.0 51.. - 38.6 50 .• 58.5 40.5 61.. 

Kærneprocent 
Lundgaard ....... 36 .• 36.8 35.0 

I 
34.4 36 .• 36.3 33.5 

I 
36.4 

Tylstrup ......... 36 .• 35.4 - I 34.6 35.0 36.8 35.0 36.8 
Rumvægt, g pr. l 

Lundgaard ....... 719 707 722 724 693 714 725 717 
Tylstrup ......... 718 704 - 719 697 721 725 722 

Kornvægt, g pr. 1000 

I korn 
Lundgaard ....... 26.0 24.7 I 26 .• 26 .• 23 .• 25 .• 26.8 26 .• 
Tylstrup ......... 29.3 27 .• I 

- 30.4 26.3 30.0 30.6 30 .• 
... ... ".--_._-" - . -

Udeladelsen af salpeter har på begge steder bevirket den 
største nedgang i udbyttet. Den meget ringe nedgang for udeladel
sen af fosforsyre ved Tylstrup tyder på, at denne jord er rig på 
lettilgængelig fosforsyre. Disse forsøg tyder således på, at begge 
jordtyper - som alle danske mineraljorder - mangler kvælstof. 
Tylstrupjorden må betegnes som fosforsyrerig, medens Lundgaard 
er fattig på fosforsyre. Efter de store udslag for tilførsel af kali
gødning må begge jorder betegnes som kalifattige. 
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Kærneprocentell er på begge forsøgssteder lav for kaligødnillg 
alene og for superfosfat + kaligødnillg, men ved LUlldgaard er 
den højest for salpeter + superfosfat og ved Tylstrup for salpeter 
+ kaligødning. Kornvægten er for alle forsøgsled betydeligt større 
ved Tylstrup end ved Lundgaard. På begge forsøgs steder er rum
vægt og kornvægt lidt lavere for salpeter alene og salpeter + 
superfosfat end for de øvrige forsøgsled. 

Tabel 15. Havre, udbytte og kvalitet. 
Lundgaard og Tylstrup 1927-42. 

I

, i S al- super-I ,Kali- I Salp. I Salp. :1' Su,pf. i Fuld 
ugødet! t fos- gød- I + I + -, Ik ! 

pc er fat I ning supf.' kalig. kalig. uns g. 

Udbytte i hkg f. e. pr. ha. 

Lundgaard 
1927-30......... 11.5 18.6 11.. 12.5 18.7 16.1 13 .• 22. 

21. 
23. 
18. 
32. 

1931-34......... 9.. 16.. 9.8 10.3 17.3 15 .• ' 12 .• 
1935-38......... 7.1 17.9 7.1 8.7 16.3 17.9 ll.. 
1939-42......... 7.7 13.1 7.0 7.0 12.6 I 11.. 9 .• 
1943-46......... 8 .• I 19.0 8.0! 9.3 17.7 l 20.5 : 11.1 

-T-Y:-J~-t;-;'-P-:-:-:-:-:-: -: -: :-:-:-, --2-:-::-; ::: I· 8., ~-2:: -:::~:: • ::~I :: 
1931-34 ......... I 20.. 32.1 - 25.8 32.7 36.5 I 27.6 36. 

11993359=3482'. '. '. ' ........... 'i 15.. 24.1 II - 22.1 19.. 31.9 22.5' 33. 
12.0 22.5 - 17.7 21.. 25.1 17.7 26. 

1943-46......... 16.2 26.0 - 19.8 22.0 38.3 I 22. 8 40. 
! I 1927-46 ......... i 17.5 I 27.1 I - 22.. 25.9 I 33.1 I 23.7 34. 

Kærne, hkg pr. ha 
Lundgaard"" ." , 
Tylstrup ......... . 

Halm, hkg pr. ha 
Lundgaard .. , ... , , 
Tylstrup ...... , ., , 

Kærneprocent 
Lundgaard .... " .. 
Tylstrup ....... " . 

Rumvægt, g pr. l 
Lundgaard ....... . 
Tylstrup ......... . 

Kornvægt, g pr. 1000 
korn 

Lundgaard ....... . 
Tylstrup ......... . 

Udbytte og kvalitet 1927-46. 

I 
I 

7,8 15.3 7,6' 8,0 14,4 
16,1 25.5 18.4 23 .• 

11.7 21.7 IL. 14.5 22,s 
20.. 32.1 36.4 31.1 

14,2 
29.9 

22.7 
40.9 

9 .• 
HL. 

19.0 
38.0 

20,8 
31.0 

32.3 
42.0 

40.0 41.. 39.. 35.5 39.1 38.4 33.3 39 .• 
44.1 44.2 33.5 43.2 42.2 3:i.7 42.4 

497 488 
487 I 481 

493 496 
485 

477 
472 

485 
502 

499 
488 

491 
506 

31.. 30.. 31..1 31.1 30.. ,30.. 31:. 30 .• 
32.1 33.1 35.. 32.~ 35.. 35.9 35 .• 
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Havre. (Tabel 15). Udbyttet på de ugødede parceller er gen
nem alle perioder omtrent dobbelt så stort ved Tylstrup som ved 
Lundgaard. Havren har ved Lundgaard lidt mere under sommer
tørken end rugen. 

Beregnes det mindreudbytte. der er høstet ved af fuld kunst
gødning at undlade anvendelse af kvælstof, fosforsyre eller kali, 
kommer man til følgende resultat i hkg kærne pr. ha: 

Fuld Mindreudbytte ved at udelade 
kunstgødning salpeter superfosfat kaligødning 

Lundgaard. ... . . . ... . 20.8 lL. 6.. 6.4 
Tylstrup. . .. .. .. . . . . . . 31.0 11.7 0.1 7.4 

Billedet er her det samme som for rugen. Kvælstofmangel 
giver den største nedgang i udbytte, medens tilførsel af fosforsyre 
ikke har givet udslag ved Tylstrup. På begge forsøgssteder har 
kalimangel bevirket en ret betydelig nedgang i udbyttet. 

Kærneprocenten er på begge steder lavest for kaligødning 
alene og superfosfat + kaligødning, hvilket står i forbindelse med, 
at kløverudlæget i disse parceller er vokset særligt stærkt tiL 

Kornstørrelsen er også for havre betydelig større ved Tyl
strup end ved Lundgaard. Rumvægt og kornvægt er begge steder 
lavest for salpeter + superfosfat, idet tilførselen af kali synes at 
være en betingelse for en god kærneudvikling. 

Kartofler og kålroer. (Tabel 16). I rodfrugtmarken er der 
dyrket kålroer i 1927-30, 1935-38 og 1943-46, og kartofler i 
1931-34 og 1939-42. På de ugødede og ensidigt gødede parceller 
er der gennemsnitlig avlet henimod dobbelt så store afgrøder ved 
Tylstrup som ved Lundgaard. Kartofler har på begge forsøgs
steder givet større udbytte end kålroer - og dette gælder navnlig 
for de kaligødede forsøgsled, hvor kartoflernes vækst ikke er 
begrænset af kalimangel. 

Hvis man ud fra udbyttet af fuld kunstgødning beregner den 
nedgang i afgrøden som udeladelsen af et af næringsstofl'erne be
virker, fremgår resultatet af følgende oversigt: 

Kålroe/' 
Lundgaard ........ . 
Tylstrup ........... . 

Kartofler 
Lundgaard ........ . 
Tylsfrup ........... . 

fuld 
kunstgødning 

60 .• 
72.3 

89.1 
105.3 

hkg tørstof pr. ha 
mindreudbytte ved at udelade 

salpeter superfosfat kaligødning 
25.. 31.. 15 .• 
19.7 3.2 20.6 

35.7 
29.4 

14.4 
1.3 

50.8 
46.5 
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Tabel 16. Rodfrugt, udbytte og kvalitet. 
Lundgaard og Tylstrup 1927-46. 

IU'.d" 
Sal- Super- Kali- Salp. Salp. Supf. Fuld 
peter fos- gød- + + + kunstg. 

fat ning supf. kalig. kalig. 

Udbytte i hkg f. e. pr. ha. 

Lundgaard I --

1927-30 kålroer .. 18.0 30 .• 26 .• 18.1 44.1 27 .• 29 .• 47 .• 
1931-34 kartofler. 30 .• 42 .• 32 .• 38 .• 40.s 64.6 44 .• 77 .• 
1935-38 kålroer .. 20.7 36.6 27 .• 22.5 52.0 

I 

31.5 32 .• 60.1 
1939-42 kartofler. 26.0 32 .• 

I 

27 .• 45.1 30.0 71.1 

I 

52.8 84.5 
1943-46 kålroer .. 15.1 

I 

IS .• 22.3 17.0 24 .• 18.1 31.. 56.4 

1927-46 ......... 22.1 31.6 27 .• 28 .• 38.3 42 .• 38 .• 65.s 
------------------------

Tylstrup 
I 

1927-30 kålroer .. 45.5 62.7 - 45.7 61.. 64 .• 47 .• 63 .• 
1931-34 kartofler. 47.1 63.8 - 61.. 57.0 I 91.. 68.3 88 .• 
1935-38 kålroer .. 48.3 54 .• - 49 .• 48 .• 69 .• 51.. 68.6 
1939-42 kartofler. 42 .• 50.8 - 66.0 49.8 98.0 69.8 103.0 
1943-46 kålroer .. 30.0 25 .• - 40 .• 30.3 54.0 44.3 65 .• 

1927-46 ......... 42.7 51.. - 52 .• 49 .• 75 .• I 56.3 77.8 

Udbytte og kvalitet 1927-46. 
- "---

Kålroer I 

I 
aer, hkg pr. ha ! 

Lundgaard ........ 141 243 199 156 
l 379 234 264 538 

R 

Tylstrup .......... 369 479 - 420 473 626 439 649 
T ørstof, hkg pr. ha 

Lundgaard ........ 19.7 30 .• 27 .• 21.1 44 .• 28 .• 34 .• 60.3 
Tylstrup .......... 45.3 52.1 - 49.9 51.7 69.1 52 .• 72.3 

p ct. tørstof i rod 
Lundgaard ........ 13 .• 12 .• 14.0 13.5 11.7 12.1 13.1 ll.. 
Tylstrup .......... 12.3 IO .• - IL. IO .• I 11.0 12.0 11.1 

T op, hkg pr. ha 
Lundgaard ........ 22 40 27 21 67 32 29 73 
Tylstrup .......... 51 65 - 44 65 64 41 67 

Kartofler 
K nolde, hkg pr. ha 

Lundgaard ........ 116 160 122 182 153 306 215 363 
Tylstrup .......... 195 263 - 286 249 428 310 434 

T ørstof, hkg pr. ha 
Lundgaard ........ 31.3 4Lt 33.1 46.0 38. 8 74.7 53 .• 89.1 
Tylstrup .......... 49 .• 63.1 - 70 .• 58.8 104.0 75 .• 105.3 

pct. tørstof i knolde 
Lundgaard ........ 27.0 25.7 27.1 25.3 25 .• 24 .• 24.8 24.5 
Tylstrup ......... 25.3 24.0 - 24.5 23 .• 24.3 24.5 24.3 

Medens kvælstofmangelen var afgørende for udbyttet af korn, 
er det for kartoflernes vedkommende kalimangelen, der er den 
mest afgørende faktor. En undladelse af at tilføre kaligødning til 
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kartofler giver på begge forsøgssteder således kun omtrent halvt 
udbytte i forhold til fuld kunstgødning. For kålroer bemærkes den 
meget store nedgang i udbyttet (31.9 hkg tørstof) ved at undlade 
tilførsel af fosforsyre ved Lundgaard, mod kun 14.4 hkg i kar
tofler, medens Tylstrupjorden ikke har givet videre udslag for 
fosforsyre hverken til kålroer eller kartofler. Tørstofprocenten i 
kålroer er lavest for salpeter + superfosfat og højest for ugødet, 
superfosfat alene og kaligødning alene, der har givet det mindste 
roeudbytte. I kartofler er tørstofprocenten ligeledes højest for ugø
det og superfosfat alene; der har givet det mindste udbytte i knolde. 
Ved Lundgaard har salpeter + kaligødning og ved Tylstrup 
salpeter + superfosfat den laveste tørstofprocent. 

Tabel 17. Kløvergræs, udbytte og kvalitet. 
Lundgaard og Tylstrup 1927-46. 

S,,· ("PM. I "",. Salp. salP'1 Supf. Fuld Ugødet fos- I gød- + + + kunstg. peter fat ning supf. kalig. kalig. 

Udbytte i hkg f. e. pr. ha. 

Lundgaard 
1927-30 ......... 11., 10.5 9.7 14.6 10.1 14 .• 15.8 14.5 
1931-34 ......... 6.2 6.6 6.1 lL. 4 .• 10.0 12.2 11.2 
1935-38 ......... 6.1 6.1 5.7 13.6 6.7 11., 14.6 14.5 
1939-42 ......... 2.4 4.0 2 .• 9.5 4 .• 10 .• 13.0 14.1 
1943-46 1) •••.•.. 12 .• 14.4 14 .• 19 .• 13.4 18.1 21.7 22 .• 

1927-46 ......... 7.7 8 .• 7.6 13.8 7.9 12 .• 15.4 15 .• 
--------------

Tylstrup 
1927-30 ......... 19 .• 23 .• 31.1 20 .• 27 .• 31.. 27.4 
1931-34 ......... lL. 13.8 22 .• 12.5 21.. 22.1 21.8 
1935-38 ......... 10.4 12.5 30.7 12 .• 24.2 29 .• 23.6 
1939-42 ......... 4.8 8 .• 22.s 9.4 18 .• 21., 17.5 
1943-46 ......... 9.6 10.0 40.0 10.2 35.0 39. 7 35 .• 

1927-46 ......... lL. 13 .• 29 .• 13.0 25.4 28.8 25.1 
-. __ ._-

Udbytte og kvalitet 1927-46. 

Kløvergræs, hkg hø 
pr. ha 

Lundgaard ........ 15.8 16.3 H .• 30 .• 15 .• 28 .• 34.4 33.7 
Tylstrup .......... 27.7 33.4 74.0 31.8 64.1 72.6 63 .• 

Bælgplanteprocent 
Lundgaard ........ 42 26 32 76 20 63 73 , 59 
Tylstrup .......... 15 15 61 12 47 57 44 

') Sødlupin. 
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Høafgrøder. (Tabel 17). Kløverafgrøderne har på begge for
søgssteder været forholdsvis små, idet væksten navnlig ved Lund
gaard ofte har været trykket af tørke. Det må dertil erindres, at 
der som regel af hensyn til den efterfølgende vintersæd kun er 
taget een slæt. På de ugødede og ikke kaligødede parceller falder 
udbyttet stærkt fra periode til periode. Kløveren kan på disse 
sandjorder kun klare sig, når der tilføres den nødvendige kali
gødning. 

Det må ved betragtning af disse resultater erindres, at der 
ikke direkte er gødet med kvælstofgødning til kløvergræsmarkerne 
(eller lupiner). Det bemærkes da også, at superfosfat + kaligød
ning på begge forsøgssteder har givet større udbytte end fuld kunst
gødning. Der iagttages navnlig ved Tylstrup en skadevirkning 
af kvælstofgødskning til dæksæden. 

Går m'an ligesom for de andre afgrøder ud fra fuld kunstgød
ning og beregner nedgangen i udbyttet for udeladelse af et enkelt 
næringsstof, får man følgende resultat: 

hkg hø pr. ha 
fuld mindreudbytte ved at udelade 

kunstgødning salpeter superfosfat kaligødning 
Lundgaard. . . .. . . . .. . 33., (+0.,) 5.4 18.1 
Tylstrup. ....... . . . . . . 63.4 (+9 .• ) +0.5 31.. 

Det ses meget tydeligt heraf, at tilførsel af kali er en betin
gelse for kløverens vækst. Udeladelse af kaligødning har på begge 
forsøgssteder betydet en halvering af udbyttet af kløverhø. Lige
som for de øvrige afgrøder har udeladelsen af fosforsyre ikke 
givet udslag ved Tylstrup, men derimod en væsentlig nedgang i 
afgrøden på den fosforsyrefattige mark ved Lundgaard. 

De botaniske analyser, som fremgår af tabel 17, nederste 
afsnit, viser da også, at indholdet af bælgplanter er langt større i 
de forsøgsled, der får kaligødning, end i de forsøgsled, der ikke 
tildeles kaligødning. Af bælgplanteprocenterne i de enkelte år ses 
det, at indholdet af bælgplanter i de ikke kaligødede forsøgsled 
falder stærkt fra år til år, således at der i de sidste år næsten ikke 
fandtes kløverplanter i de parceller, der ikke fik kaligødning. 
Kaligødning alene og kaligødning + superfosfat har på begge 
forsøgssteder givet den kraftigste kløverbestand. Salpeteranven
delse til forfrugten har fremmet dæksædens vækst, men samtidig 
trykket udlæget og derved også skadet væksten i kløvergræsmarken. 
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Tabel 18. Gennemsnit af sædskiftet, hkg f. e. pr. ha. 
Lundgaard og Ty/strup 1927-46. 

--
Sal- Super- Kali- Salp. ISaiP. Supf. 

Fuld Ugødet fos- gød- + + + peter fat ning supf. Ikalig. kalig. kunstg. 
-

Lundgaard 
! 

I 1927-30 ......... 13 .• 21.0 15 .• 15.0 24 .• 20.3 18 .• 27.9 
1931-34 ......... 14.7 22.4 15.5 18 .• 22.8 28.8 21.. 36.0 
1935-38 ......... 11.5 21.. 13 .• 14 .• 25.8 21.s 19.0 33 .• 
1939-42 ......... 

I 

12 .• 17 .• 12.8 20.0 17.4 29 .• I 24.5 36 .• 
1943-46 ......... 12 .• 19.5 14.8 IS .• 21.8 22 .• 

I 
21.. 38 .• 

1927-46 ......... 13.1 20.4 14.4 16 .• 22.4 24 .• 21.0 34.6 
--------------

Tylstrup 
1927-30 ......... 28.s 40 .• - 33 .• 39.4 41.7 35.1 41.6 
1931-34 ......... 26 .• 38 .• - 35 .• 35.5 49 .• 38 .• 49.s 
1935-38 ......... 23 .• 32 .• - 31.. 29.1 42 .• 32 .• 

I 
42 .• 

1939-42 ......... 

I 

19 .• 28 .• - 32 .• 27.7 45.5 32 .• 47.1 
1943-46 ......... 19 .• 24 .• 

I 

- 33.0 25.3 45.5 34.5 I 50.6 

1927-46 ..•...... 23 .• 32 .• - 33 .• 31.. 44 .• 34 .• I 46 .• 
I 

Gennemsnit af sædskiftet. (Tabel 18). Udbyttet på de ugødede 
parceller er omtrent dobbelt så stort ved Tylstrup som ved Lund
gaard. I alle de ikke kaligødede forsøgsled falder udbyttet ret 
stærkt fra første til sidste periode. Dette gælder navnlig for Tyl
strup, idet det relativt gode udbytte ved Lundgaard i sidste periode 
for en del står i forbindelse med, at der er dyrket lupiner i stedet 
for kløvergræs. Ved sammenligning mellem perioderne må det 
tillige erindres, at der er dyrket kålroer il., 3. og 5. periode, og 
kartofler i 2. og 4. periode. For alle de kaligødede forsøgsled har 
udbyttet været nogenlunde konstant eller lidt større i sidste end 
i første forsøgsperiode. 

Beregnes merudbyttet for alle de enkelte gødninger som gen
nemsnit af alle 20 år, får man følgende resultat: 

Merudbytte i hkg f. e. pr. ha 
til superf. 

Salpeter alene til superf. til kalig. + kalig. 
Lllndgaard ......... 7 .• 8.0 7 .• 13.6 
Tylstrup ............ 9 .• 11.7 IL. 

til salp. 

Superfosfat alene til salpeter til kalig. + kalig. 
Lundgaard ......... L. 2.0 4.1 IO .• 
Tylstrup ............ ..;-1.. 1.5 L. 

til salp. 

Kaligødning alene til salpeter til sllperf. + superf. 

Lundgaard ......... 3.8 3 .• 6 .• 12 .• 
Tylstrup ............ 9 .• 12 .• 14 .• 

5 
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Ved Lundgaard giver både salpeter, superfosfat og kaligød
ning det største merudbytte, når de tre gødninger anvendes sam
tidig. Ved Tylstrup giver kaligødning ligeledes størst merudbytte, 
når den anvendes som tilskud til salpeter og superfosfat. Men da 
superfosfat ikke har givet nævneværdige udslag ved Tylstrup er 
merudbyttet for salpeter ens, enten det anvendes som tilskud til 
kali alene eller til kaligødning + superfosfat. 

På grundlag af disse forsøg kan jorden ved Lundgaard be
tegnes som fattig både på kvælstof, fosforsyre og kali, medens 
Tylstrup's sandjord må betragtes som fosforsyrerig, men kvælstof
og kalifattig. Da kvælstoffet omsættes og udvaskes fra år til år, 
indtræder kvælstofmangelen med omtrent fuld styrke straks, 
medens fosforsyre- og kalimangelen stiger med årene. 

Disse forhold træder tydeligt frem i følgende oversigt, hvor 
udbyttet af fuld kunstgødning er sat = 100 og udbyttet af de tre 
forsøgsled, der betegner henholdsvis kvælstof-, fosforsyre- og kali
mangel, er beregnet i forhold dertH. 

Rodfrugtart 

Lundgaard 
1927-30 kålroer ............ . 
1931-34 karlofler ........... . 
1935-38 kålroer ............ . 
1939-42 kartofler ........... . 
1943-46 kålroer ............ . 

Tylsirup 
1927-30 kålroer ............ . 
1931-34 kartofler .......... . 
1935-38 kålroer ............ . 
1939-42 kartofler: .......... . 
1943-46 kålroer ............ . 

Forholdstal for udbyttet i hkg f. e. pr. ha 
salp.+supf. salp.+kalig. supf.+kalig. fuld-
(kalimangel) (fosforsyre- (kvælstof- gødet 

mangel) mangel) 
87 73 68 100 
63 80 60 100 
76 64 56 100 
47 79 66 100 
56 57 55 100 

95 
72 
68 
59 
50 

100 
100 
100 
97 
90 

84 
77 
77 
69 
68 

100 
100 
100 
100 
100 

Ved sammenligning mellem perioderne må det erindres, at 
der i 1., 3. og 5. periode er dyrket kålroer og i 2. og 4. periode 
kartofler. 

Både på Lundgaard og Tylstrup falder udbyttet ved kali
mangel (salpeter + superfosfat) meget stærkt fra periode til peri
ode - og dette gælder også, når man betragter de 4-årige perioder 
med kålroer og kartofler hver for sig. Merudbyttet for kaligødning 
er særligt stort i perioderne med kartofler. 
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Disse sandjorder kan således ikke frigøre kali nok til afgrø
dernes forsyning. Efterhånden som jordens beholdning af lettil
gængeligt kali opbruges, bliver kalimangelen derfor mere frem
herskende. I de senere år har afgrøderne på de parceller, der ikke 
er tilført kaligødning, vist stærke symptomer for kalimangel. 

Ved Tylstrup har jorden gennem ca. 20 år været i stand til at 
forsyne afgrøderne med den nødvendige fosforsyre, først i sidste 
kålroeperiode iagttages en lille nedgang i udbyttet på de ikke fos
forsyregødede parceller. Lundgaardjorden viser derimod tydelig 
fosforsyremangel, der især er fremtrædende i årene med kålroer i 
sædskiftet. 

Merudbyttet for kvælstof er på· den lette jord ved Lundgaard 
omtrent ens i alle perioder, medens den gode jord ved Tylstrup 
sandsynligvis har haft lidt reserver at tære på i de første 4 år. At 
kvælstofmangelen ikke bliver mere fremtrædende med årene, står 
sandsynligvis i forbindelse med, at de ikke kvælstofgødede afgrøder 
får hovedparten af deres kvælstofforsyning fra bælgplanternes 
kvælstofbinding; det erindres, at der er dyrket kløvergræs (eller 
lupiner) hvert 4. år. 

b. Afgrødeanalyser. 

Ligesom i forsøgene med staldgødning og kunstgødning er 
der også i denne forsøgsrække udført analyser af afgrøderne ,ved 
Lundgaard i 1931-1938 og ved Tylstrup i 1931-1942. Resul
taterne af analyserne som gennemsnit for de to perioder fremgår 
af tabel 19 og 20. 

Kvælsfofprocenten er gennemgående højest for de direkte 
salpetergødede afgrøder. En undtagelse danner havrehalm, hvor 
afgrøderne på de kaligødede parceller har indeholdt en del kløver
hø, samt kløver, hvor afgrøderne fra de kaligødede parceller 
gennem den forøgede bælgplantebestand har høj kvælstofprocent. 
Det erindres, at der ikke er gødet med kvælstof til kløvergræs. 

Fosforsyreprocenten ligger gennemgående lavere ved Lund
gaard end ved Tylstrup ; dette gælder navnlig halmafgrøden, 
medens forskellen er mindre fremtrædende i rodfrugtafgrøderne. 
Det bemærkes tillige, at indholdet af fosforsyre i kærne og halm 
på begge forsøgssteder er højere (eller lige så høj) på de ugødede 



68 

Tabel 19. Afgrødeanalyser, procentisk indhold i tørstof, 

gennemsnit af foreliggende analyser. 

Lundgaard 1931-38. 

Ugødet peter fos- g~d- + 
Salp. Supf. Fuld 
+ + kalig. kalig. kunstg. 

I Sal_[Su. per- Kali-I Salp. 

i fat mng supf. 
=====~~~====~====~====== =========~==~==== 

pet. kvælstof, N. 

Rug, kærne... .. .. . . . 1.H L.. 1.50 I 1.53 1.73 1.83 1.49 
halm. . . . . . . . . . O.,. 0.43 0.39 l! 0.43 0.43 0.39 0.38 

Havre, kærne..... . . . 1.64 1.83 1... 1..9 1.89 L.. Lu 
halm. . . . . . . . . 0.58 0.70 0.63 0.7. 0.77 i 0.'0 0.83 

Kålroer, rod. . . . . . . . . 1... 2.96 Lu I 1.31 2.55 2.11 1.3. 
top.. . . . . . . . 3.38 3.82 3.01 3.58 3.0' 3.11 3.40 

Kartofler, knolde. . . . . 0 .• 5 1..s 0.9. 0.10 1.38 1.07 0.14 
! Kløvergræs. hø .... " I 1.71 1.37 1.73 2.01 1.13 1.62 i 2.08 

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

pct. fosforsyre. P20 •. 

1.6. 
O.U 

1.8. 
0.60 

2.74 
3.77 

0.95 

1.6. 

Rug, kærne ........ . 
halm ......... . 

0.83 

l
i ~::: 

0.64 
0.13 

0.86 
0.17 

0.83 
0.15 

0.67 
0.13 

0.64 
0.14 

i 0.8& I O.es 

I 
0.16 I 0.13 

Havre, kærne ....... . 
halm ........ . 

Kålroer, rod ........ . 
top ........ . 

Kartofler, knolde .... . 

Kløvergræs, hø ..... . 

0.33 

0.511 
0.79 

0.,0 

0.41 

Rug, kærne. . . . . . . . . 0.6' 
halm.......... 0.89 

Havre, kærne. . . . . . . . 0.6. 
halm......... 1.12 

Kålroer, rod. . . . . . . . . 1.81 
top.... . .... 3.12 

Kartofler, knolde.... . 1.78 

Kløvergræs, hø .. . . . . 1.37 

O.n 
0.25 

0 .• 7 

Lo. 

0.<4 

0.46 

0.81 
0.37 

0.71 
1..3 

0. 48 

0. 5• 

0.8' 
0.31 

0 .• 7 

0.0. 

0.47 

0.4. 

0.14 
0.24 

0.S8 

1.19 I 
0 .•• 

O.u I 
pet. kali, K,O. 

0.66 
0.80 

0.62 

0.97 

2.2. 
2.98 

L .. 

1.3• 

0.64 0.64 0.6. 
0.S9 0.85 0.74 

O •• S 0.62 0.57 

1.21 1.71 0.,4 

1.81 2.64 1.88 

2. 99 4.6S 2.'8 

1.80 2.19 i 1.5. 

1.30 I 2.42 I 1.28 

0.72 
0.22 

0.88 

1.28 

0.35 

0.11 i 0.12 

I 0.33 0.22 

0.16 , 0.81 
1.00 

0.3. I 

0.53 

0.49 
I

I 1.11 

0.38 

I 0.3. 

0.73 
0.9. 

0 .• 7 

Lu 
1.9. 
4.'6 

2 .• 7 

2.25 

0.64 
0.80 

0.73 
1.60 

2.55 

3.63 

2.34 

2.27 

0.68 
0.95 

0.61 
1.40 

2.96 
4.02 

2 ... 

2.18 

som på de fuldt kunstgødede parceller. I reglen findes det laveste 
indhold af fosforsyre efter salpeter + kaligødning og indholdet 
stiger ved tilskud af superfosfat - fuld kunstgødning. 

Ka liprocen ten. Med få undtagelser har de kaligødede forsøgs
led højere kaliindhold end de ikke kaligødede forsøgsled. For
skellen er størst i rodfrugt, kløvergræs og havrehalm. Variationen 
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Tabel 20. Afgrødeanalys er , procentisk indhold i tørstof, 

gennemsnit af foreliggende analyser. 

Rug, kærne ................ 

I 
halm ................. 

Havre, kærne .............. 
halm ............... I 

Kålroer, rod ............... 
I 
I 

top ............... 
I 
I 

Kartofler, knolde ........... 

i Kløvergræs, hø ............. 
-----_._ .. 

Rug, kærne ................ 

I 
halm ................. 

Havre, kærne .............. 
halm ............... I 

! 
Kålroer, rod ............... I 

top ............... I 
Kartofler, knolde ........... I 

! 
Kløvergræs, hø ............. ! 

Rug, kærne ................ i 
I 

halm ................. 
i 

Havre, kærne .............. 
halm ............... 

Kålroer, rod ............... ! 
top ............... 

I 

Kartofler, knolde ........... I 
I 

Kløvergræs, hø ............. I I 

I Sal- ! Kali
ugødet

l 
peter : g~d

, nmg 
--' 

pet. kvælstof, N. 

1.68 L •• 1.6~ 
O.u 0.5. 0.41 

1.7. 2.00 1.60 
0.60 0.73 0.91 

1.06 1. •• 1.17 

3.09 3.40 2.B1 

1.14 

I 
1.56 0.7. 

1.43 1.29 2.'3 

pet. fosforsyre, P,06' 

0.95 

I 
O.BB 

I 
0.9. 

0.27 0.20 0.3. 

0.96 
I 

0.9. O .•• 
0.50 0.34 

I 
0.51 

0.61 0.78 O ••• 
0.91 O .•• 

I 

0.76 

0.49 0.61 O.U 

0.57 I 0.54 
I 

0.6. 

0.64 0.61 0.65 
0.73 0.57 1.16 

0.69 0.55 O.H 
1.05 0.63 2.6. 

1.4. 

l 
1.36 

I 
2.40 

L •• 0.0; 2.61 

L" 1. .. 

I 
2.15 

I 1.21 0.98 2.24 

Tylsirup 1931-42. 

salP·1 salP·1 S~f. Fuld 
+ + kunst" supf. , kalig. ' kalig. ",. 

i I~._ .. _ 

1.87 1.73 1..7 L •• 
0.1i7 0.48 

i 0.'0 0.46 

2.05 1.93 I 
1.6. 1.87 

0.7. 0.66 0.91 0.65 

2.0< 1.9. 1.,5 1.73 
3.3B 3.0. 2.82 3.00 

1.63 1..4 0.7. 1.16 

1.25 L •• 2.18 2.04 

0 .• 0 I 0.86 0.9. 0.B6 
0.'1 0.19 0.33 0.20 

0.94 0.9. 0.,2 0.93 
0.35 0.31 0.60 0.33 

I 0.8. 0.68 0.78 0.76 
O ••• 0.82 0 .• 2 0.93 

0.52 O ... 0.46 0.,3 

0.67 0.54 I 0.68 0.67 

0.61 0.64 0.65 0.65 
0.50 1.09 1.19 Lo. 

0.56 0 .• 2 0.63 0.61 
0.73 1.61 2.45 1.41 

L •• 2.0. 2.50 2.3. 
0.85 2.08 2.8. 2.35 

1.31 1.83 2.14 1.85 

1.07 2.02 2.24 2.03 

i kaliindholdet er størst ved Tylstrup, hvor f. eks. de kaligødede 
parceller i kålroer har omkring dobbelt så høj kaliprocent i både 
rod og top som salpeter alene og salpeter + superfosfat. 

Kvælstofomsætningen (tabel 21). Afgrødernes kvælstofbort
førsel er betydelig større ved Tylstrup end ved Lundgaard, især 
bemærkes den meget store bortførsel i kløvergræs fra de kaligø-
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Tabel 21. Kvælstofomsætningen, kg N pr. ha årlig. 

I ·1 S l i super-I Kali-

l
Ugødet e~e~ 1 fos- . g~d
'_. ! p. fat I ,nmg 

Lundgaard 1931-38. 

Lundgaard og Tylstrup. 

Sal~. Salp.": Supf. I Fuld 
+ + + Ikunstg 

supf. • kalig. kalig. I • 

-~-----c--

18.0 I 38.3 18.4 23.5 44 .• 1 40.4 23·_1 52.0 
Bortført med afgrøderne 

Rug ............. . 
Havre ........... . 
Kålroer .......... . 
Kartofler ......... . 
Kløvergræs ....... . 

Gens. af sædskiftet ... 
Tilført med gødning .. 

15.8 1 37.7 16.1 20. 4 19.5 33.8 26.1 I 46.3 
47.6 146"1 47.. 46.0 188.4 116.5 64._1 230.1 
32.3 59.. 34.1 29.5 61.4 76.1 36.0 8Lo 
22.3 I 18.3 21.. 52.3' 13.9 36"1 44.. 46.1 

I O 70.0 O O 70.0 70.0 I O 70.0 
! 24.0 149:":--;LII~11 50.7 5G"S;:-~ 

-T-n-fø-r-se-I--o--b-o-rt-fø-r-se-l-. 1-:-24.0 i~I-:-24.21-:-33.71----;:;:-1-18'3 \-:-36 .• 1 -:-5.0 

Tylstrup 1931-42. 

Bortført med afgrøderne I' i i 
Rug... . . . . . . . . . . . 33.3, 65.. 39.0, 63.4 71., 39.8 I 71.. 
Havre. . . . . . . . . . . . 31.5 59.7 i 51.., 56.7 67.. 52.8 67.5 
Kålroer ........... I 76.5 I 132.71 -I 82"1 148.7 177.. 83.5 162.5 
Kartofler .......... I 56.3: 98.2 - 5~.0 96.1 12~ .• : 59.8 119.9 

_Kl_øv_e_r_gr_æ_s_. _ .. _._._. _ .. _,~I~I----=-' 126.21~ ~I-= ~~ 
Gens. af sædskiftet. . . 39 .• i 70.6 I - I 70.2 68.0 92"1 72.9 89.1 
Tilført med gødning.. l O I 70.0 I - I O 70.0 70.0 O 70.0 

-T-il-fø-rs-e-I--:--b-or-lf-ø-rs-e-L-I~39.~r=O::-:-=-I~ ~ ~i~l~ 

dede parceller ved Tylstrup. I gennemsnit for sædskiftet har til
førsel af salpeter overalt forøget kvælstofoptagelsen, men ved Tyl
strup giver kaligødning alene og superfosfat + kaligødning på 
grund af de gode kløverafgrøder samme kvælstofoptagelse som 
salpeter alene og salpeter + superfosfat. 

En beJ;egning af tilførsel --7- bortførsel viser, at der ved Lund
gaard er større tilførsel end bortførsel i forsøgsledene salpeter 
alene, salpeter + superfosfat og salpeter + kaligødning, medens 
der ved Tylstrup kun er overskud af tilførsel for salpeter + 
superfosfat, medens jorden i de øvrige. salpetergødede forsøgsled 
har haft underskud, der dog er mindre end i de ikke kvælstof
gødede forsøgsled. 

Fosforsyreomsætningen (tabel 22). Med undtagelse af salpeter 
+ superfosfat og fuld kunstgødning er bortførselen af fosforsyre 
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Tabel 22. Fosforsyreomsætningen, kg P20. pr. ha årlig. 
Lundgaard og Tylstrup. 

I 

I sal-I: super-I. Kali-I' saIP·1 SaIp. SU+Pf. i Fuld 
ugødet'1 t fos-: gød- + + k t 

_~==h=d=p=e=c=r~fat : ~ing. I supf. Ikalig. kalig. uns g. 

Bortført med afgrøderne 
Rug ............. . 
Havre ........... . 
Kålroer. ......... . 
Kartofler ......... . 
Kløvergræs ....... . 

7.8 
8.3 

15.3 
16 .• 

5.3 

Lundgaard 1931-38. 

13.71 9.6: 9.8 15.9' 14.1 12.0 19., 
14.1 I 8.6 i 9.4 [ 13.8 13.1 12.0 18 .• 
34.. 26.4119.. 63.5 29.8 31.. 67.9 
20.. 17.2 19.8 I 20.0 24.9 25.8 32 .• 

6.1 6.1 10.6 5.8 8.0 13.8 10 .• 
I 

I---~I----'~-----

Gens. af sædskiftet. . . 9.41 15.4 11.5' 12.4 19.3 1 15.. 16.. 24 .• 

_T~il~fø._r_t ~m~e~d~g~ø~d_ni_n_g_. '_I __ ~O ___ o _ ~i __ O _ ~I~_O _ ~ ~ 
+9.41+ 15 .• 1 28 .• 1+ 12.4 ' 20.71+15.. 23.( I 15.5 Tilførsel + bortførsel. 

TyIstrup 1931-42. 
-------------

l! 1 

19.8 i 29.51 - I 25.0 28.3 33.2 
19.3 27.8 -' 28.2 26.1 I' 31.. 
38.. 55.8 - I 42.1 55 .• , 60.2 

Bortført med afgrøderne: 
Rug .............. . 
Havre ........... . 
Kålroer .......... . 

i~:~ i;:: = I ~~::. i~::: ~~:: Kartofler ......... . 
Kløvergræs ....... . 

I 

26 .• 
28.8 
48.8 
34.4 
33.7 

34 .• 
33 .• 
66 .• 
45.2 
28.2 

Gens. af sædskiftet. .. ---;;:-I~ ~!--;:-;---;;; ~ --;;: ~ 
Tilført med gødning. . O O I - O I 40.0 O 40.0 40 .• 

-T~il~fø~r~se-l---: -b~o~rt~fø~r~se-l-. I + 20:-1 +28.1 j--=-~~!~I~l~~ 
omtrent dobbelt så stor i kg pr. ha ved Tylstrup som ved Lund
gaard. Den direkte tilførsel af superfosfat har på begge forsøgs
steder medført en ophobning af fosforsyre, der er betydelig større 
ved Lundgaard end ved Tylstrup. 

Kaliomsælningen (tabel 23). Kalibortførselen har på de ugø
dede parceller ved Lundgaard andraget 26.9 kg pr. ha mod 38.2 
kg ved Tylstrup, og på de kaligødede forsøgsled er bortførselen 
(med undtagelse af fuld kunstgødning) henimod dobbelt så stor 
ved Tylstrup som ved Lundgaard. Beregnes tilførsel -:- bortførsel, 
er der ved Lundgaard sket en ophobning i jorden i alle kaligødede 
forsøgsled undtagen for fuld kunstgødning, medens der ved Tyl
strup er sket en udpining i alle forsøgsled. 

Merbortførselen og optagelsesprocenten. Medens merbortførse
len i den foranstående forsøgsrække er beregnet mod ugødet, og 
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Tabel 23. Kaliomsætningen, kg KBO pr. ha årlig. 
Lundgaard og Tulstrup. 

========';'1

1 

===;==Sa=l=-=C!=s=u=p=er=_C==K=al=i_==i==S=~P' ! S~P. S+f. I Fuld 

Ugødet peter I f~:t- ~~:~ supf. I kalig. kalig. kunstg. 

Lundgaard 1931-38. 
1 

18.7 34 .• 1 20.8 21.7 35.1 39.1 27.l 52 .• 

I 
Bortført med afgrøderne i 

Rug ............. . 
Havre ........... . 14.7 22.1 15.9 26.9 26.4 36.. 36.1 49.3 
Kålroer .......... . 52.3 110.7 67.. 81.1 143.0 90.2 107.9 248.0 
Kartofler ......... . 60.. 79.. 64.. 92.. 68.1 168.5 114.0 183 .• 
Kløvergræs ....... . 17.9 18.1 16.. 63.. 15.. 50.5 64.1 59.7 

Gens. af sædskiftet. .. 
Tilført med gødning .. I O O O 85.0 O 85.0 85.0 85.0 

i 26.9 ~~~ 45'0163.:"1~~ 

-T-m-ø-rs-e-l--:--h-or-tf·-ø-rS-e-1.-j-:-26 .• -:-42.5 -:-29.7 ~1-:-45'6 i-;"i":r2~i -:-9.3 

Tylstrup 1931-42. 

Bortført med argrøde~~-~I I 
Rug .............. I 26 .• 38.0 - 46.0 33.3 68 .• 48.4 69 .• 
Havre ............ 23 .• 27.2 - 81.0 27 .• 63 .• 83.1 60 .• 
Kålroer ........... 1 86.9 90 .• - 148.. 75.21181.1 160.21 200.1 
Kartofler .......... 69.8 88 .• - 150.3 77.1 189 .• 162.. 192 .• 
Kløvergræs ........ I~~ - 132.9 29.. 88.8 128.7 lOLa 

---=-1 102.5 41:"I""iOL ----
Gens. af sædskiftet ... 38.2 45.7 105.5 106.7 
Tilført med gødning .. 

1-:-3:.21-:-4:. 7 

- I 85.0 O 85.0 85.0 85.0 

---=-1-:- 17.5 -:-41..1-:- 16 .• 
~--~ 

Tilførsel -:- bortførsel. -:- 20.5 -:- 21. 7 

der er taget det forbehold, at frigørelsen af plantenæringsstoiTerne 
i samme jord er stærkt afhængig af tilførselen af de andre nærings
stoffer, så tillader denne S-leddede forsøgsplan, at man direkte 
kan beregne merbortførselen for de enkelte gødninger efter som 
de anvendes alene eller sammen med en eller to af de andre gød
ninger. En sådan opgørelse, der helt svarer til beregningen af 
merudbyttet for de enkelte gødninger, fremgår af omstående 
oversigt. 

Merbortførselen har for alle tre gødninger ved Lundgaard 
været s~ørre. når de tre gødninger anvendes samtidig end når de 
anvendes hver for sig eller to og to sammen. N år kaligødning 
alene ved Tylstrup har givet en meroptagelse, der er ligeså stor 
som ved fuld kunstgødning, tyder dette på, at jorden her er så 
kalifattig, at afgrøden ved anvendelse af kaligødning alene (der 
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Merbortførsel i kg plantenæring pr. ha 
til supf. 

Kvælstof alene til supf. til kalig. + kaIig. 
Lundgaard ......... 25 .• 26 .• 18.0 38 .• 
Tylstrup ............ 30.7 22.~ 16 .• 

til salp. 
Fosforsyre alene til salp. til kalig. + kalig. 

Lundgaard ......... 2.1 3.9 4.2 8.9 
Tylstrup ............ + 1.0 1.5 1.8 

til salp. 
Kali alene til salp. til supf. + supf. 

Lundgaard ......... 22.0 21.« 29 .• 48.7 
Tylstrup ............ 64.3 56.1 65.1 

Optagelsesprocent til supf. 
Kvælstof alene til supf. til kalig. + kalig. 

Lundgaard ......... 36 38 26 55 
Tylstrup ............ 44 32 23 

til salp. 
Fosforsyre alene til salp. til kaIig. + kaIig. 

Lundgaard ......... 5 10 11 22 
Tylstrup ............ +3 4 4 

til salp. 
Kali alene til salp. til supf. + supf. 

Lundgaard ......... 27 25 35 57 
Tylstrup ............ 76 66 77 

tilføres noget kvælstof gennem kløveren og fosforsyremangel fore
kommer ikke på Tylstrup ) har kunnet bruge hele den tilførte 
kalimængde. For kvælstoffets vedkommende må det erindres, at 
kløvergræsmarkernes kvælstofbinding, der er udenfor kontrollen, 
spiller en stor rolle for forsyningen med kvælstof. 

Det bemærkes tillige, at mm'bortførselen af fosforsyre har 
været meget ringe i forhold til merbortførselen af kali. Afgrøderne 
forbruger langt større mængder af den tilførte kali end af den til
førte fosforsyre. De beregnede optagelsesproeenter viser således, 
at afgrøderne ved Lundgaard kun har optaget en mængde fosfor
syre, der svarer til 5-22 pct. af tilførselen, mod 25-57 pet. af 
den tilførte kali. Ved Tylstrup er optagelsen af fosforsyre meget 
ringe, medens optagelsesproeenten for kali er langt større end ved 
Lundgaard. 

Disse forhold tyder således på, at sandjorden ved Tylstrup 
er rigere på fosforsyre end sandjorden ved Lundgaard. 
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c. Jordbundsanalyser . 

11938,1942 og i 1946-47 er der i alle marker udtaget jord
prøver fra samtlige forsøgsled til analyse på Statens Planteavls
Laboratorium. Resultaterne af disse undersøgelser, angivet som 
gennemsnit for 4 marker, fremgår af tabel 24. 

Tabel 24. Jordbundsanalyser . 
Lundgaard og Tylstrup. 

-
Super-I Kali- Fuld 

lug""1 ~~~~ 
Salp. IsalP.! Supf. 

fos- gød- + + + kunstg. 
fat ning supf. . kalig. I kalig. 

Reaktionstal, Rt I 

Lundgaard 1938 .. . 7 .• 7 .• 7 .• 7 .• 7 .• 7.4 7 .• 7 .• 
1942 .. . 7.0 6 .• 7.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 
1947 .. . 6.7 6.8 6.s 6.8 6 .• 6., 6 .• ! 6.7 

Tylstrup 1938 .. . 7.0 7.0 7 .• 7.1 7 .• 7.0 7 .• 
1942 .. . 6.7 6., 6.6 6.4 6.6 6.7 6.6 
1946 .. . 6.8 6.5 6 .• 6 .• 6 .• 6.a 6.4 

Fosforsyretal, Ft ~I·----~--~ 
Lundgaard 1938. . . O.. O.. 3.. 1.0 2.. O.. 2..: 2 .• 

1942. . . 1.. 1.5 ·1· 4.0 1.6 3.1 1.. 3.s' 3 .• 
1947. .. 1.. 1.5 4.7 1., 4.0 1.. I 4.2 3.8 

Tylstrup 1938... 6.. 7.. - 7.8 9.. 7.0 9.1 8.3 
1942. . . 7.6 8.1 8.1 10.6 6.8 . i 10.. . 8 .• 

_______ 19_4_6_._._._
1 
__ 6_._3_ 7'4_!-=-~~i_5_ .• _ ~I~_ 

Kaliumtal, TI, 
Lundgaard 1938. . . 1.1 L. l o.. 4.. 1.2 3.. 4.1 l 3 .• 

1942... 1.8 L. 1.9 5.. 2.1 4.. 4.8 4 .• 
1947. .. 1.3 1., 1.. 5.0 1.1 4.8 5.2 4 .• 

Tylstrup 1938. . . 1.. 1.. 3.8 1.3 2.6 3.3 2.8 
1942. . . 1.3 1.6 1 - 4.4 L. 3.6 'I 4.1 4.1 
1946. . . 1.3 L, I - 3.2 1.7 3.2 4.1 I 2.6 

--------1·---~·----------I--
Kvælstof, pct. N 

Lundgaard 1938 .. . 
Tylstrup 1938 .. . 

0.108 

0.118 

I 
0.09, 0.093 0.092 0.087 0.091 0.0'7! 0.103 
0.131 0.139 0.133 0.130 0.132 0.135 

Reaktionstallene ligger gennemgående lidt lavere i 1946 end i 
1938, men der er ingen væsentlige forskelligheder efter den for· 
skellige gødskning. 

Fosforsyretallene ligger lavt ved Lundgaard, men højt ved 
Tylstrup. Der er en del variation fra år til år i fosforsyretallene 
indenfor de enkelte forsøgsled, hvilket må tilskrives usikkerhed 
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ved prøveudtagningen og analyseringen. Ved begge forsøgssteder 
er fosforsYTetallene tydeligt højere på de parceller, der er tilført 
superfosfat, og dette gælder for alle tre årgange af analyser. 

Overensstemmelsen mellem den på grundlag af afgrødeana
lyserne beregnede ophobning eller udpining af fosforsyre i jorden 
og fosforsyretallene fremgår af følgende: 

Lundgaard Tylstrup 
tilførsel --:- fosforsyretal tilførsel --:- fosforsyretal 
bortførsel, 1938 1942 bortførsel 1938 1942 

kg P,05 årlig kg p.Os årlig 
Ugødet ........... --:- 9.4 O •• 1.. --:- 20.0 6 .• 7 .• 
Salpeter ... " ..... --:- 15 .• O .• 1.5 --:- 28.1 7 .• 8.1 
Superfosfat. ...... 28.5 3.~ 4.0 
Kaligødning ....... --:- 12 .• 1.0 1.. --:- 30.6 7 .• 8.1 
Salp .. 1- supf. ..... 20.7 2 .• 3.1 12 .• 9 .• 10.6 
Salp. + kalig ..... --:- 15.8 O •• L. --:- 35 .• 7.0 6.8 
Supf. + kalig ..... 23 .• 2.8 3 .• 8.0 9.1 10 .• 
Fuld kunstgødning 15.6 2.8 3.3 2.8 8.3 8.8 

Salpeter + kaligødning har på begge forsøgssteder bevirket 
den største udpining af jorden for fosforsyre og har de laveste 
fosforsyretal. Årsagen til, at en del af forsøgsleddene, der ikke er 
tilført superfosfat, dog viser stigning i Ft fra 1938 til 1942 og 1946 
kan ikke udredes. 

Kaliumtallene cr omtrent af samme størrelse på de to for
søgssteder, ligesom de på hegge forsøgssteder er størst på de 
parceller, der er tilført kaligødning. Overensstemmelsen mellem 
den beregnede tilførsel -:- bortførsel og kaliumtallene fremgår af 
følgende: 

Lundgaard Tylstrup 
tilførsel --:- kaliumtal tilførsel --:- kaliumtal 
bortførsel, bortførsel, 

kg K.O årlig 1938 1942 kg K.O årlig 1938 1942 
Ugødet ........... --:- 26 .• 1.1 1.6 --:- 38 .• 1.. 1.3 
Salpeter .......... -;- 42.5 L. L. --:- 45.7 1.. 1.6 
Superfosfat. ...... --:- 29.1 O •• L. 
Kaligødning ...... 35 .• 4.8 5 .• --:- 17.5 3.8 4 .• 
Salp. + supf ...... --:- 45 .• L. 2.1 --:- 41.. L. 1.. 
Salp. + kalig ..... 21.1 3.3 4.6 --:- 16.8 2.6 3.6 
Supf. + kalig ..... 25 .• 4.1 4.8 --:- 20.5 3.3 4.1 
Fuld kunstgødning --:- 9.3 3.5 4 .• --:- 21.7 2.6 4.1 

De alene kaligødede parceller har på begge steder det højeste 
kaliumtal, hvilket også er i god overensstemmelse med forholdet 
mellem tilførsel og bortførsel. 
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Kvælstofprocenten. Undersøgelserne af kvælstofindholdet i 
jorden har givet ret uensartede resultater. Ved Lundgaard er 
kvælstofindholdet højest i de ugødede og de fuldt kunstgødede 
parceller, medens det ved Tylstrup er højest efter ensidig kaligød
ning og fuld kunstgødning, men tydeligt lavere på de ugødede 
parceller. 

Når kvælstofindholdet for alle forsøgsled er betydeligt højere 
ved Tylstrup end ved Lundgaard, står dettc sikkert i forbindclsc 
med de større afgrøder, navnlig af kløvergræs, der gennem årene 
er avlet ved Tylstrup. 

Oversigt. 

Ved Lundgaard og Tylstrup forsøgsstationer er der i 1927-46 
udført forsøg med staldgødning og kunstgødning. Forsøgene er 
gennemført som fastliggende forsøg i 4-årigt sædskifte: 1. rug, 
2. kålroer eller kartofler, 3. vårsæd og 4. kløvergræs, med høst af 
alle 4 afgrøder hveli år. 

Lllndgaard ved Askov har let og tør, ret storkornet sandjord 
med sandunderlag, typisk for store sandjordsarcaler i Syd- og 
Midtjylland. 

Tylstrup beliggende i Vendsyssel har mere finkornet og derfor 
mere vandholdende sandjord, som svarer til mange sandjords
arealer i Nord- og Vestjylland. 

Lundgaard ligger i en af landets regnrigestc egne og har navn
lig i efterårs- og vintertiden en betydelig større nedbør end Tyl
strup. 

Til belysning af frugtbarheden - jordens ydeevne - på de 
to forsøgs steder anføres nedenfor det gennemsnitlige høstudbytte, 
der under samme sædskifte- og gødskningsforhold - 1/2 staldgød
ning + 1/2 kunstgødning - er høstet i middel for de 20 års forsøg. 

Udbytte i kærne, tørstof eller hø 
hkg pr. ha forholdstal 

Lundgaard Tylstrup Lundgaard Tylstrup 
Rug, kærne .......... . 20.7 28.2 100 136 
Havre, kærne ........ . 18.. 28.. 100 151 
Kålroer, tørstof ....... . 72.1 80.3 100 111 
Kartofler, tørstof ..... . 94.s 101.. 100 107 
Kløvergræs, hø ....... . 32.. 59.9 100 183 

Gens. a f sædskifte, 
f. e .................. . 34.s 43.4 100 126 
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Ved Tylstrup er der i gennemsnit for sædskiftet avlet en 
fjerdedel større afgrøder end på den lette og tørre sandjord ved 
Lundgaard. Forskellen er størst i korn- og græsmarkerne og mindst 
i rodfrugtmarken. Dette skyldes, at det ved Lundgaard oftest er 
tørke i forsommeren, der begrænser kornafgrødernes vækst. Kål
roer og kartofler, der har længere væksttid, viser sig her som ud
mærkede sandjordsplanter, som selv på let og tør sandjord kan 
give relativ store afgrøder. 

På disse to jordtyper er der i tilknytning til forsøgene på de 
andre forsøgsstationer anlagt forsøg dels med forskellige mængder 
af staldgødning og kunstgødning og dels med forskellig ensidig 
anvendelse af kunstgødning. Idet der angående enkeltheder hen
vises til foranstående - er der i det følgende givet en kort oversigt 
over resultaterne af de vigtigste forhold indenfor de to forsøgs
serier. 

Staldgødning og kunstgødning. 

Resultaterne af forsøgene med staldgødning og kunstgødning 
for de tre forsøgsled : ugødet, 1 staldgødning og 1 kunstgødning, 
fremgår af tabel 25. I tabellens øverste afsnit er udbyttet beregnet 
som middel af sædskiftets 4 afgrøder og opgjort i S-årige perioder 
med 4 ~rs forskydning. Ved at beregne udbyttet af 8-årige perioder 
opnås det, at alle perioder omfatter både en afgrøde kålroer og 
en afgrøde kartofler. 

Tabel 25. Oversigt over udbyttet i forsøg med 
staldgødning og kunstgødning. 

I u,ød" 

Lundgaard 

I 1 sta!d- 11 kunst
. gødmng gødning ugødet 

Tylstrup 

\ 
l sta~d- \ 
gødmng 

1 kunst
gødning 

Udbyttet, hkg f. e. pr. ha, i gennemsnit af sædskiftet i 8-årige perioder 

1927-34 ...... I 15.7 31.. 31.. 27.2 38.9 42 .• 
1931-38 ... , .. 

I 

14.a 31.. 32.3 24.7 40.7 42.4 
1935-42 ...... 13 .• 33 .• 33 .• 20.9 41.5 43.3 
1939-46 ...... 13.8 34.4 36.0 19 .• 43.0 46 .• 

Udbytte, hkg f. e. pr. ha i de enkelte afgrøder, 1927-46. 

Rug ........... 14.7 20.0 
, 

31.9 i 22.4 27.7 44.5 I I 

Rodfrugt ....... 24.3 75 .• 
i 

67 .• 

I 
41.8 82.8 76.3 

Havre ......... 9 .• 18.9 21.. 16 .• 28.3 32.3 
Kløvergræs ..... 8 .• 15 .• 13.3 IL. 24 .• 22 .• 

Sædskifte ...... I 14.3 32.4 i 33 .• I 23.0 40.8 43.9 
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Udbyttet på de ugødede parceller daler, medens udbyttet 
efter staldgødning og kunstgødning ligger ret ensartet gennem hele 
forsøgstiden. Med hensyn til den gode virkning af staldgødning 
må det bemærkes, at kartofler og kålroer hører til de afgrøder, 
der i forhold til kunstgødning udnytter staldgødning bedst. Det 
må dertil erindres, at såvel staldgødningen som ajlen i disse forsøg 
er nedfældet snarest muligt efter udkørsel og spredning. 

I lighed med alle andre forsøg, hvor der er anvendt samme 
mængde plantenæring i de to gødninger, er der heller ikke i disse 
forsøg iagttaget nogen tilbagegang i udbyttet ved anvendelse af 
kunstgødning alene gennem disse 20 ål'. 

I tabellens nederste afsnit er udbyttet af de enkelte afgrøder 
anført som gennemsnit for hele forsøgstiden 1927-46. Det be
mærkes, at staldgødning har forårsaget det største udbytte i rod
frugtrnarken, der også har fået tilført hovedparten af staldgød
ningen, således at de øvrige afgrøder mest må leve af eftervirk
ningen. Rug og havre har givet størst udbytte efter kunstgødning, 
medens kløvergræs giver mest efter staldgødning, fordi dæksæden 
i de kunstgødede afgrøder ofte har trykket udlæget. 

Der er foretaget analyser af kvælstof, fosforsyre og kali i 
samtlige afgrøder i forsøgene på Lundgaard 1931-38 og ved Tyl
strup i 1931-42. På grundlag af disse analyser er der i tabel 26 

Tabel 26. Tilført med gødning og bortført med afgrøder. 

r-L~dgU'd Tylstrup 

d t l stald- l kunst- l stald- l kunst-
I ugø e I gødning I gødning ugødet gødning gødning 

Kvælstof, kg N pr. ha. 

Med afgrøderne. II 24 .• 55.5 68.4 
II 38 .• 

I 

79 .• 90 .• 
Med gødningen. O 70.0 70.0 ";'-3~ .• 70.0 70.0 
Forskel ........ ..;.-24 .• 14 .• L. ..;.-9 .• ..;.-20 .• 

Fosforsyre, kg P205 pr. ha. 

Med afgrøderne. II 9 .• 23 .• 21.0 
II 19.2 

I 

34.1 

"I 

34.7 
Med gødningen. O 37., 40.0 ";'-1~ .• 

31.0 40.0 
ForskeL ....... ..;.-9 .• 13.5 19.0 ..;.-3.1 5.3 

Kali, kg K.O pr. ha. 

Med afgrøderne. II 25 .• 87.0 82.6 
II 39.5 

103.6 99.0 
Med gødningen. O 71.1 85.4 ";'-3~.5 95.8 85.3 
Forskel. . . . . . . . ..;.- 25.6 ";'-15 .• 2.8 ..;.-7.8 ..;.-13 .• 
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foretaget en beregning over den årlige bortførsel af plantenæring 
og til sammenligning er for de gødede forsøgsled anført tilførselen, 
hvorefter forskellen mellem tilførsel og bortførsel er beregnet. 

Af alle tre næringsstoffer har den samlede bortførsel været 
betydelig større ved Tylstrup, hvor der er høstet de største afgrø
der, end ved Lundgaard. 

For kvælstoffets vedkommende har disse beregninger iøvrigt 
kun ringe interesse, da bælgplanterne her - udenom kontrollen
forsyner afgrøderne med en væsentlig del af forbruget af dette 
næringsstof. 

Med hensyn til fosforsyre og kali bemærkes, at bortførselen 
(eller optagelsen) har været meget nær ens enten der er gødet 
med staldgødning eller kunstgødning. Det må her erindres, at 
afgrøderne har været ret ensartede i størrelse. 

Hvor der bortføres mere fosforsyre og kali end der tilføres, 
må jorden nødvendigvis blive udpint for det pågældende nærings
stof, medens der må finde en ophobning sted i jorden (bortset fra 
en ringe udvaskning af kali), når tilførselen er større end bort
førselen. Såvel på Lundgaard som på Tylstrup har udpiningen 
været størst på de ugødede parceller. Bortførselen af fosforsyre 
har her været dobbelt så stor ved Tylstrup som ved Lundgaard. 
Tilførselen i staldgødning eller kunstgødning har bidraget til at 
dække en del af afgrødernes forbrug og der er derfor tæret mindre 
på jordens beholdninger i disse forsøgsled. 

1934 .......... 

II 
1938 .......... 
1942 .......... 
1946 .......... 

:1 

1934 .......... I 
1938 .......... 

I 
1942 .......... 
1946 .......... 

Tabel 27. Jordbundsanalyser. 

ugødet 

1.1 
o .• 
1.. 
1.6 

1.. 
1.1 
1.. 
1.3 

Lundgaard 

1 stald- 11 kunst
gødning gødning 

Fosforsyretal, Ft. 

2.2 2.1 
2.3 2 .• 
2.3 3.1 
3.0 3.3 

Kaliumtal, TK • 

3 .• 
I 

4.1 
2.8 3.7 
3 .• 4.1 
3 .• 3.9 

Tylstrup 

I 

1 stald- 11 kunst-
ugødet gødning gødning 

l! 

8.« 9.8 9.5 
6 .• 7 .• 8.1 
7 .• 7.7 8 .• 

;1 B.3 B.9 8.1 

! 2 .• 2 .• 2 .• 

i 1.. 3 .• 3.0 
! 1.3 3.7 4.1 

1.3 2.7 2.4 
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Fra 1934 er der hvert 4. år i forsøgene udtaget jordprøver til 
bestemmelse af jordens fosforsyre- og kaliumtal. Resultaterne af 
disse analyser fremgår af tabel 27. 

I god overensstemmelse med de i tabel 26 anførte beregnin
ger, hvorefter afgrøderne på de ugødede parceller har bortført 
dobbelt så meget fosforsyre (19.2 kg) ved Tylstrup som ved Lund
gaard (9.6 kg), viser jordbundsanalyserne, at jorden ved Tylstrup 
har et langt højere fosforsyretal end ved Lundgaard. Derimod er 
der ikke væsentlig forskel mellem kaliumtaUene på de to forsøgs
steder. 

Ved hver enkelt prøveudtagning er fosforsyre- og kalium
tallene højere for de gødede end for de ugødede forsøgsled, hvor 
udpiningen har været størst. Men betragter man fosforsyretallene 
fra år til år, er der ret store variationer indenfor de enkelte for
søgsled. Ved Lundgaard er fosforsyretallene højere i 1942-46 end 
i 1934-38, til trods for, at der på ugødet er sket en udpining af 
jorden. Kaliumtallene viser ligeledes stor variation, dog er de tyde
ligt aftagende på de ugødede parceller ved Tylstrup. 

I forsøgene indgår tillige forsøgsled gødet med l/Z staldgød
ning + 1/2 kvælstofgødning og 1/2 staldgødning + 1/2 kunstgød
ning. I gennemsnit af de 20 år er der i disse forsøgsled høstet 
følgende udbytte i f. e. pr. ha: 

Udbytte i hkg f. e. pr. ha 1927-46 
ll. stald- ll. staldg. + ll. staldg. + 
gødning II. kvælstofg. ll. kunstg. 

Lundgaard. . . . . . . . . . . 26.8 32.1 34 .• 
Tylsuup..... ... . . . . . . 34.. 41.3 43.4 

På jord, der i et 4-årigt sædskifte er gødet med 20 tons stald
gødning og 8 tons ajle pr. ha, har et tilskud af 225 kg salpeter 
årlig givet et stort merudbytte, 5.3-6.8 hkg f. e., medens et 
yderligere tilskud af 110 kg superfosfat + 106 kg kaligødning pr. 
ha tilsammen har givet et merudbytte på 2.1-2.4 hkg f. e. 

Til sammenligning kan anføres, at der på de samme jorder i 
1927-42 er gennemført forsøg (392. beretning), hvor der i samme 
sædskifte tilføres 30 tons staldgødning og 12 tons ajle. Som til
skud hertil er ved })fuld kunstgødning« i gennemsnit for sædskiftet 
anvendt 175 kg salpeter, 200 kg superfosfat og 100 kg kaligødning 
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årlig pr. ha. Ved af dette tilskud at undlade at anvende henholds
vis 200 kg superfosfat og 100 kg kaligødning årlig pr. ha, el' der 
høstet følgende udbytte i gennemsnit for sædskiftet: 

Udbytte i hkg f. e. pr. ha 
fosforsyreforsøg kaliforsøg 

fuld kunstg. -;- 200 kg fuld kunstg. -;- 100 kg 
sn pr. kalig. 

Lundgaard.. . . . .. . . . . 37.2 36.. 36.9 36 .• 
Tylstrnp. .. .. .. . . . . . . . 44.. 44.0 45.1 . 44 .• 

Efter anvendelse af 30 tons staldgødning og 12 tons ajle pr. 
ha til rodfrugtafgrøden hvert 4. år har der således på begge [01'

søgssteder kun været ringe forskel i udbyttets størrelse, selvom 
man ved tilskud af kunstgødning har undladt at anvende 200 kg 
superfosfat eller 100 kg kaligødning pr. ha årlig. 

Eensidig kunstgødning. 

Disse forsøg er gennemført som demonstrationsforsøg i de 
samme marker som foran omtalte forsøg, men med kun een parcel 
pr. forsøgsled i hver mark. Resultaterne heraf viser dog for ugødet 
og fuld kunstgødning god overensstemmelse med forsøgene med 
staldgødning og kunstgødning. 

Hovedresultatet af forsøgene fremgår af tabel 28, hvor der 
dog kun er anført resultater for de 4 forsøgsled: fuld kunstgød
ning samt kvælstof-, fosforsyre- og kalimangel. 

I tabellens øverste afsnit er anført det gennemsnitlige ud
bytte i hkg f. e. pr. ha for hele forsøgstiden 1927-46. Med een 
undtagelse er det først ved anvendelse af alle tre gødninger, at 
man opnår fuldt udbytte for gødskning med kunstgødning. Und
tagelsen danner forsøgsleddet, hvor der ikke er tilført fosforsyre 
ved Tylstrup, idet der gennem disse 20 år ikke har været udslag 
i afgrødernes størrelse. Fuld kunstgødning har givet 46.3 hkg f. e., 
medens fosforsyremangel (-:- 220 kg superfosfat årlig i 20 år) 
har givet 44.9 hkg f. e. pr. ha. 

Der er også foretaget analyser i afgrøderne, og på grundlag 
heraf er afgrødernes bortførsel af plantenæring beregnet. Resul
taterne er meddelt i tabellens nederste afsnit. 

Bortførselen har for alle tre plantenæringsstoffer været størst 
for fuld kunstgødning og oftest mindst for det forsøgsled, der ikke 
er tilført det pågældende stof. 

6 
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Tabel 28. Oversigt over forsøg med ccnsidig 
anvendelse af kunstgødning. 

/ 

Lundgaard Tylstrup 
, --

II fuld I ! l fuld 
!kunst- kV~I-lfosTor- -:- kunst- -o- -;- I . 

kvæl-I fosfor-I k;li II g~d- kali III g~d-stof syre stof syre, 
, mng mng I 

Udbytte i hkg f. e. pr. ha, 1927-46. 

Rug ............ -.-.. -.-"-1 -3-4.0 I 1 
Rodfrugt.... . . . . . . . . 65.31 3 
Havre. . . . . . . . . . . . . . 23.. 1 
Kløvergræs. . . . . . . . . . 15.3 1 
Sædskifte. . . . . . . . . . . 34 .• , 2 

25.51 27.0 [ 29··1 

._.~ 

8.8/ 48.0 45.7 37.1 
8.2 , 42.6 , 38.31 77.8 56.3 ' 75.5 49 .• 

1.

7

1 

16.3 I IB .• 34 .• 23.1 33.1 25 .• 
5.4 12 .• I 7 .• 25.1 I 28.8 I 25 .• 13.0 
1.0 24 .• 22"1 46.3 34.7 ' 44 .• 31.. 

Tilført med gødning og bortført med afgrøder, kg pr. ha. 

Kvælstof 
i 

I Med afgrøder ...... 75.0 3~'2 I 51.7 50.7 89.1 I 72 .• 92 .• 68.0 
Med gødning ...... 70.0 70.0 70.0 70.0 O 70.0 70.0 
Forskel. .......... ...;-5.0 -:-36. 2 18.3 19.31-:-19.11-:-72.91-:-22 .• 2.0 

Fosforsyre 
15 .• 1 Med afgrøder ...... 24 .• 16.6 19 .• 1 37.21 32.0, 35 .• 27.1 

Med gødning ...... 40.0 40.0 O , 40.0 I 40.0 40.0 I O 40 .• 
Forskel. .......... 15 .• 23 .• -:-15.61 20.7 2.8 ': 8.0 [-:-35 .• 12.9 

Kali 
Med afgrøder ...... 94.3 59 .• 63.. 45"110&., 1105.,: 101., 41.. 
Med gødning ...... 85.0 85.0 85.0 1 O 85.0 I 85.0 85.0 O 
ForskeL ....... " . -:-9.3 25 .• 21.1 1-:-45 .• 1-0-21.7 1-o-20 .• I-o-1B.8 -O- 41.. 

Foretages der en beregning over hvor stort et bidrag de to 
jorder har ydet af deres beholdninger af fosforsYTe og kali til 
afgrødernes forsyning, kommer man til følgende resultat: 

Udpining, 7, eller ophobning, +. af plantenæring i 
jorden i kg pr. ha årlig 

Fosforsyre: 
Lundgaard ........ . 

ugødet fuld kunstgødning 
-;- 9.. + 15.5 

fosforsyremangel 
-:- 15.6 

Tylstrup .......... . 

Kali: 
Lundgaard ........ . 
Tylstrup ........ . 

--o- 20.0 + 2.8 

ugødet fuld kunstgødning 
-;- 26.9 -:- 9.3 
-=- 38.2 -:- 21.7 

-:- 35 .• 

kalimangel 
-:- 45.6 
-:- 41.. 

Udpiningen af fosforsyre og kali har på begge forsøgssteder 
været større på de henholdsvis fosforsyre- og kalimanglende end 
på de ugødede parceller. Tilførselen af de andre stoffer har bevir
ket en større optagelse af det manglende stof og dermed en for
øgelse af afgrødernes størrelse. 
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Ved fuld kunstgødning har den tilførte fosforsyre helt kunnet 
dække afgrødernes forbrug, således at der ikke er tæret på jordens 
beholdninger, men derimod iagttages en mindre ophobning af 
fosforsyre i jorden navnlig på Lundgaard. Tilførselen af kali i 
fuld kunstgødning har ikke kunnet dække afgrødernes forbrug, og 
der tæres på jordens beholdning. 

Resultatet af de udførte jordbundsanalyser fremgår af neden
stående: 

Lundgaard TyJstrup 

fuld kunst- fosforsyre, fuld kunst- fosforsyre-
Fosforsyreta l gødning mangel gødning mangel 

1938 .............. . 2.8 0.6 8.. 7.0 
1942 .............. . 3.3 1.4 8.8 6.8 
1946 .............. . 3.8 1.. 8.2 5.5 

fuld kunst- kalimangel fuld kunst- kalimangel 
Kaliumlal gødning gødning 

HI38 ............... 3.5 1.2 2 .• 1.. 
1942 ............... 4 .• 2.1 4.1 1.4 
1946 ............... 4.4 1.1 2.5 1.7 

Ved hver prøveudtagning er fosforsyre- og kaliumtallene 
højere i parcellerne med fuld kunstgødning end i de henholdsvis 
fosforsyre- og kalimanglende parceller. 

Fosforsyretallene viser en lille fremgang for alle forsøgsled 
ved Lundgaard. Til trods for, at forsøgsledet »fosforsyremangel« 
i fQTsøgene viser en stærk nedgang i udbyttet som følge af øget 
fosforsyretrang, viser jordbundsanalyserne en fremgang i fosfor
syretal. Ved Tylstrup viser samme forsøgsled et fald i fosforsyre
tallene. Dette er i god overensstemmelse med, at denne jord ifølge 
afgrødeanalyserne har afgivet 35.4 kg fosforsyre pr. ha årlig, 
men her har jordens beholdning været så stor, at denne udpining 
ikke har givet sig udslag i en nævneværdig nedgang i afgrødernes 
størrelse. 

Kaliumtallene er stadig højere på de fuldt kunstgødede end 
på de kalimanglende parceller. Forsøgene viser, at udbyttet falder 
stærkt på de kalimanglende parceller, og afgrødeanalyserne viser 
en stærk udpining for kali, medens der ikke er væsentlig forskel 
på kaliumtallene fra 1938 till 946. 

Hvormeget fosforsyre og kali der optages af planterne fra 
jord med et bestemt Ft eller T K' er således ikke alene afhængig af 



84 

jorden, men i høj grad af, hvordan denne gødes med de andrc 
næringsstoffer - og desuden også af afgrødernes art og størrelse. 

Til oplysning om planteartens indflydelse på optagelsen af 
næringsstoffer fra jorden skal henvises til tabel 21-23, hvoraf det 
fremgår, at rodfrugtafgrøderne forbruger 2-4 gange så meget 
plantenæring som korn- og græsmarkerne. 

En sammenligning mellem anvendelse af samme mængde 
plantenæring i staldgødning og kunstgødning viser, at man også 
under disse jordbundsforhOld har kunnet dyrke jorden uden anven
delse af staldgødning, og der er gennem disse 20 år ikke iagttaget 
nogen tilbagegang i de alene kunstgødede afgrøder i forhold til de 
staldgødede afgrøder. 

Der er i fuld kunstgødning givet 220 kg 18 pet. superfosfat 
og 212 kg 40 pet. kaligødning pr. ha om året - og dette har været 
tilstrækkelig til uden anvendelse af staldgødning og ajle at give 
fuld afgrøde såvel på sandjorden ved Lundgaard som ved Tyl
strup. 

Forsøgene med eensidig kunstgødning og jordbllndsanalyserne 
udpeger her samstemmende den finkornede sandjord ved Tylslrup 
som fosforsyrerig, medens den lettc og lørre sandjord på Lllndgaard 
må betegnes ,som fosforsyrefattig. Derimod må begge disse jorder 
betegnes som kalifattige. 

Ved hver enkelt prøveudtagning (middel af 4 marker) er 
såvel fosforsyre- som kaliumtallene på begge forsøgssteder højere 
j de fuldtgødede end i de forsøgsled, der ikke er tilført henholdsvis 
fosforsyre- og kaligødning. Mcn jordprøver udtaget med 4 års 
mellemrum viser, at resultaterne for samme forsøgsled varierer 
således. at man ikke på grundlag heraf kan afgøre, om der er 
sket en udpining eller ophobning af fosforsyre og kali i den på
gældende årrække. 


