
Undersøgelser over manganindholdet 
i dansk jord. 

IV. Bestemmelse af ombytteligt mangan. 

Ved K. A. Bondorff. 

429. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Nærværende beretning fremkommer som led i de undersøgelser, der til 
stadighed udføres på Statens Planteavls-Laboratorium for at udvikle og for
bedre jordbundsanalyserne. Den omhandler metodikken ved bestemmelse af 
jordens mangantal. Beretningen er udarbejdet af professor K. A. Bondor/f. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Allerede i den første afhandling, der fremkom 1933 fra 
Statens Planteavls-Laboratorium om jordens manganindhold (1), 
gjorde Steenbjerg rede for, at mængden af ombytteligt mangan 
kunne bestemmes ved anvendelse af forskellig metodik. Der kunne 
være tale om rystning af jorden med saltopløsninger af stigende 
koncentration eller perkolering af jorden med en saltopløsning 
af bestemt styrke, idet den gennemløbende vædskemængde op
samledes i fraktioner, der analyseredes hver for sig. De to me
toder gav praktisk taget identiske resultater, men den sidste me
tode valgtes, idet man anså den for mest hensigtsmæssig .. 

Når det drejer sig OlU masseanalyser - og mangananalyser 
udføres efterhånden i meget stort antal - frembyder denne me
todik dog visse ulemper. Bl. a. fylder apparaturen - biichner
tragtene - meget på arbejdsbordene, og det er et begrænset antal 
biichnertragte, den enkelte medhjælper kan overse og passe. Man 
har derfor påny taget spørgsmålet om »rystemetoden« op til un
dersøgelse, idet denne metode måtte formodes at byde visse ar
bejdsmæssige fordele og navnlig, når der forekom et stort antal 
prøver på engang. Af hensyn til, at mangantallet kan ændres ved 
prøvernes opbevaring, er det påkrævet, at analyserne udføres 
snarest muligt efter prØvernes ankomst til laboratoriet. 
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, 
Når man påtænkte at gå over til rystemetoden, yar det imid-

lertid nærliggende at undersøge, om den af Damsgaard-Sørensen 
foreslåede tilskudsmetode (2), der har været af så stor betydning 
ved bestemmelse af jordens ombyttelige kalium, ikke også med 
fordel kunne anvendes ved bestemmelse af ombytteligt mangan. 
Fremgangsmåden ved undersøgelserne var følgende: 

Af en jordprøve afvejedes 6 portioner a lOg, dcr rystedes 2 
timer i et roterende rysteapparat med 55 ml l-molær m.agniumni
trat, indeholdende henholdsvis 0, 1, 2, 3, 4 og 5 mg Mn (som 
manganosulfat) pr. liter. I flltraterne bestemtes manganindholdet 
kolorimetrisk ved iltning med kaliumpersulfat på den af Steen
bjerg (1) beskrevne måde. 

Det viste sig hurtigt, at manganindholdet i ekstrakterne steg 
lineært med den i ekstraktionsmidlet indeholdte manganmængde, 
og ved ekstrapolation bestemtes da størrelsen MnlI' der skulle 
angive den med magniumioner ombyttelige mallgallmængde. 
Fremgangsmåden vil fremgå af vedføjede figur. 

Mn II 
mg tilsat Mn 

Fig. 1. Grafisk fremstilling af forholdet mellem tilsat og opløst mangan 
samt bestemmelse af Mnn. 

Undersøgelse af et større antal jorder, såvel i Lyngby som i 
Vejle, viste, at grundlaget for anvendelse af tilskudsmetoden , det ret
linede sammenhæng mellem opløst og tilsat mangan, var til stede. 
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Spørgsnlålet var nu, hvorledes den således bestemte værdi 
for ombytteligt mangan stod i forhold til det hidtil ved perkolering 
bestemte mangantal, TMn. 

For at belyse dette undersøgtes en række jorder efter begge 
metoder, idet man ved tilskudsmetoden dog kun - som tilfældet 
ville være ved rutineanalyser - anvendte l tilskud, d. v. s. ry
stede 2 portioner jord med l-molær magniumnitrat med henholds
vis O og 2 mg mangan pr. liter. 

En undersøgelse af 98 meget forskellige jorder gav til resultat, 
at de gennemsnitlige værdier for TMn og for Mnn var praktisk 
taget identiske, nemlig henholdsvis 8,87 og 8,94. Der syntes end
videre at være retlinet korrelation mellem de to udtryk. Korrela
tionskoefficienten efter Bravais fandtes til +0,7l. 

Regressionsligningen fandtes til 

TMn = 0,41 + 0,9541 . Mnn eller 

TMn = 1,0079 . Mnu 

En bestemmelse af Mnu kan således udmærket træde i stedet 
for en bestemmelse af TMn, og da tilskudsmetoden byder visse 
arbejdsmæssige fordele og - navnlig med mindre øvet personale 
- synes at give bedre reproducerbare resultater, er man gået 
over til at anvende denne metode ved rutineanalyserne, med bi
beholdelse af symbolet TMn - mangantallet - for det fundne 
indhold af ombytteligt mangan. 

Den ændrede metodik medfører, at en bestemmelse af q -
»bindingstallet« - ikke længere er mulig. Man havde tænkt, at 
en bestemmelse af retningskoefficienten for den linie, der angiver 
sammenhænget mellem opløst og tilsat mangan, kunne træde i 
stedet for q. Jo fladere denne linie forløber, jo mindre af det til
satte mangan genfindes jo i jordekstrakten eller omvendt - jo 
mere er bundet (absorberet) af jorden. 

Retningskoefficienten - R - blev derfor udregnet. Det viste 
sig her, at retningskoeffieienten var overraskende stor, ofte nær 
ved 1, d. v. s. 100 pet. af det til satte mangan forblev i opløsning. 
Og kun sjældent var retningskoeffieienten under 0,6, svarende til 
60 pct. fri mangan. Det var overraskende, at mangan ikke ab
sorberedes kraftigere under de anførte betingelser. Ved kalium
analyserne, hvor jorden rystes med 2-molær natriumklorid, ab-
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sOl'beres oftest omkring 70 pet. af det tilsatte kalium. MagniunUo
neme må på meget effe,ktiv måde fortrænge manganoionerne. 

Men dernæst viste det sig, at korrelationen mellem R og q 
var overordentlig lille, som det vil fremgå af de i tabellen anførte 
eksempler. Hvad årsagen hertil er, er ikke let at sige, men nogen 
betydning har det måske, at q er en l'et usikkert bestemt størrelse. 
Ved fællesanalyser efter perkoleringsmetoden er overensstemmel
sen mellem TMn-værdierne langt bedre end overensstemmelsen 
mellem q-værdierne. 

Manganbestemmelse i forskellige jorder. 
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Om R-værdierne spiller nogen rolle for jordens evne til at af
give mangan, kan ikke afgøres gennem de udførte undersøgelser. 
Kun sammenligning med markforsøg eller iagttagelser over op
træden af lyspletsyge i afgrøderne kan afgøre dette. En sådan 
sammenligning kan desværre ikke udføres med benyttelse af 
jordprøver fra tidligere udførte manganforsøg, idet jordprøvernes 
mangantal kan ændres endda ret væsentligt ved opbevaring. Man 
har derfor heller ikke ved laboratoriet en samling af jordprøver fra 
lUUJlganforsøg. Sammenligningen må udføres med »friske« prøver. 

Skulle det vise sig, at R-værdien bidrager til belysning af 
jordens mangantilstand, Cl' det et spørgsmål, om man ikke til 
brug i den praktiske vejledning hellere burde benytte størrelsen 
100 (l-R), der angiver, hvor mange pet. af det tilsatte mangan, 



447 

der er »forsvundet«. Man opnåede derved at få et »bindingstal«, 
som - på samme måde som q - med voksende værdi angav en 
dårlig egenskab ved jorden. 

I forbindelse med undersøgelserne vedrørende tilskudsmeto
den er - i tilknytning til Steenbjergs undersøgiser (1) - udført 
nogle undersøgelser over de forskellige kationers evne til at for
trænge ombytteligt mangan. Det har bekræftet sig, at anvendelse af 
magniumioner som regel fører til større TMn-værdier end anven
delse af alkali-kationer, ammoniumioner indbefattet. Men der 
forekommer jorder, hvor forholdet er omvendt. Det synes ikke, 
at det i og for sig er kationernes valens, der er afgørende, men sna
rere deres evne til at kunne danne tungtopløselige humater, et 
forhold, der frembryder en vis interesse på baggrund af, at der 
erfaringsmæssigt synes at være et samspil mellem jordens humus
indhold og forekomsten af manganmangel. 

I tilknytning til de omtalte undersøgelser prøvedes også den 
af Folke Nydahl foreslåede fremgangsmåde ved iltning af ekstrak
terne med persulfat (3). Nydahls udformning af iltningsprocessen 
byder utvivlsomt visse fordele fremfor den hidtil anvendte frem
gangsmåde og anvendes derfor nu ved mangananalyserne. 

Selve bestemmelsen af ekstrakternes røde farve har hidtil 
været udført ved, at man i et reagensglas-stativ (kolorimeterstativ) 
har sammenlignet den iltede ekstrakt med en række standarder 
med kendt permanganatindhold. En anvendelse af fotokolori
meter - i lighed med det ved fosforsyreanalysen anvendte - har 
hidtil været vanskelig på grund af de meget svagt farvede opløs
ninger, man oftest får. De fleste af de i handelen gående fotokolo
rimetre er uanvendelige, fordi lyset passerer for tyndt et vædske
lag, og udslagene derfor bliver meget små. Det er imidlertid nu 
lykkedes at konstruere et særligt fotokolodmeter til disse analyser 
med kaliumcelle og grønfilter - og også dette har medført en 
forenkling af og større sikkerhed i analysearbejdet. 

Bestemmelsen af jordens mangantal former sig da nu således; 
Af den lufttørrede og sigtede jordprøve afvejes 2 portioner 

il. 10 g i 300 ml erlenmeyerkolber. Der tilsættes 50 ml 1 molær 
magniumnitratl), resp. 50 ml 1 molær magniumnitrat, indehol-

1) Det i handelen gående magniumnitrat indeholder næsten altid lidt mangan, 
sl'lv pro analysi kvaliteter. En kontrol, eventuel rensning er derfor nødvendig. 
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dende 2 mg Mn som mangansulfat pr. liter. Kolberne lukkes med 
gummiprop og rystes 2 timer i et roterende rysteapparat. 

Af filtraterne udtages en kvotadel, som regel 25 ml, der over
føres i 100 ml målekolber. Der tilsættes ca. 30 ml dest. vand og 3 
ml såkaldt kvægsølvopløsning. Nogle spatelfulde ammonium -
eller kaliumpersulfat (ca. 0,5) g tilsættes, og opløsningen bringes 
til kogning. Der koges ca. 2 minutter, hvorefter kolben tages af og 
afkøles lidt. Der tilsættes en ny portion persulfat, og kogningen 
fortsættes ca. 2 minutter. Kolben afkøles til stuetemperatur, fyldes 
op til mærket med 0,1 n HNOa, der har været kogt med lidt per
sulfat, hvorefter der kolorimetreres. løvrigt følges den af Folke 
Nydahl beskrevne fremgangsmåde (3). 

Kvægsølvopløsningen efter Folke Nydahl har følgende sam
mensætning: 75 g HgS0 4 p. a opløses i 400 ml koncentreret HNOa 
og 200 ml destilleret vand. Der tilsættes 200 ml 85 pet. H3P04, 2 
ml 0,1 molær AgN03 og fyldes op til 1000 ml ved 20° C. 

Kolorimeteraflæsningerne omsættes til mg Mn/liter. Er der af 
en jordekstrakt udtaget 25 ml og svarer de 100 ml, som man har 
efter iltning, til x mg Mn/liter, indeholder de 100 ml x: 10 mg 
Mn. Dette hidrører fra 25 ml jordekstrakt, svarende til 5 g jord. 

En rødfarvning, svarende til x mg Mn/liter, svarer altså til 
20x mg Mn pr. kg jord. 

Kaldes den i ekstrakten med rent magniumnitrat fundne 
manganmængde 20xo, den i ekstrakten med manganholdigt mag
niumnitrat fundne manganmængde 20x2, har man 

TMn = 10xo 
X2-Xo 

R = 2(x 2-xO) 

og 

Har man således fundet X o = 0,32, x z = 0,71, er 

'fM =3,2~=8 2 og R 078 n 0,39' = , • 
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