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De første fastliggende gødningsforsøg, som her i landet be
kostedes af staten, blev anlagt på Den kgl. Veterinær- Dg LandbD
højskoles forsøgsmark i København få år efter højskDIens DP
rettelse i 1858. 

FDrsøgene blev anlagt af professDr B. S. Jørgensen hoved
sagelig med de 15 år tidligere ved Rothamsted påbegyndte fDrsøg 
som forbillede. Forsøgene fDrtsattes uforandret til 1895, men 
kun den første årrækkes resultater kom Dffentlig frem. I 1896 
blev forsøgsmarken nedlagt, Dg kun en mindre del blev bibehDldt 
som undervisningsmark. 

For det store fDrsøgsarbejde på planteavlens Dmråde, der 
senere eT udført her i landet, fik disse forsøg vel betydning, men 
de kom ikke til at danne grundlaget. I modsætning til de fleste 
andre lande er forsøgsvirksDmheden i Danmark vDkset op uaf
hængig af de højere læreanstalter. 

Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur er grundlagt af 
skolelærer P. Nielsen (1829-1897), der allerede i 1870erne be
gyndte at foretage dyrkningsforsøg på sin skolelod i 0rslev. 

Ved siden af sin lærergerning var P. Nielsen meget Dptaget 
af botaniske studier og udførte ikke bIDt et rent videnskabeligt 
arbejde, men blev også herigennem ført ind på praktiske forsøg 
Dg undersøgelser, navnlig vedrørende græsmarkernes besåning. 
SkDlelDdden blev efterhånden belagt med forsøg. Det kgl. danske 
LandhushDldningsselskabs ledende mænd fDrstDd betydningen af 
P. Nielsens arbejde Dg ydede ham fra 1877 en årlig understøttelse 
på 600 kr., således at han kunne holde en hjælpelærer. 

Omkring denne tid kom P. Nielsen på sine mange fDredrags
rejser gentagne gange til AskDV HøjskDle Dg hDldt fDredrag 
Dm forsøgene. Hans altid livlige f D red rag fængslede ikke alene 
eleverne, men også forstander Ludvig Schrøder, der havde en 
stærkt udviklet sans for landets næringsliv, ikke mindst jDrd
bruget, fattede interesse for P. Nielsen Dg hans virksDmhed. 
Ludvig Schrøder ønskede P. Nielsen knyttet til skolen, hvor han 
samtidig skulle fDrtsætte sin forsøgsvirksomhed. Disse forhand
linger førte til, at P. Nielsen i 1882 blev ansat SDm LandhushDld
ningsselskabets konsulent. Skolelodden i 0rslev blev efterhån
den f Dr lille, Dg 1885 blev der til fDrtsættelse af fDrsøgene sikret 
en mindre gård i TystDfte, og hermed oprettedes den første 
egentlige forsøgsstatiDn her i landet. 
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Allerede i 1884 havde P. Nielsen fremsat forslag Dm en ud
videlse af forsøgene under andre jordbunds- og klimaforhold. 
Hans tanke faldt da på Askov, Dg allerede i foråret 1885 blev de 
første forsøg anlagt her og højskolelærer, landbrugskandidat Fr. 
Hansen (1854--1921) antaget til at forestå ledelsen af disse for
søg. Hermed var forsøgsstationen ved Askov grundlagt. 

Forsøgene blev anlagt på en gård, »0stcr Havgaard«, der 
netop på dette tidspunkt var overtaget af Fr. Hansen. FDruden 
dette areal, »Askov Lermark«, blev der anlagt forsøg på et lille 
areal sandjord fra Schrøders gård Dg senere på et større areal, 
»sandmarken«, der blev lejet fra højskolelærer H. Nutzhorns 
gård. 

For fuldstændighedens skyld skal det oplyses, at forsøgs
virksomheden nu omfatter 11 faste forsøgsstationer, 5 forsøgs
arealer, hertil kommer Statens Marskforsøg, Statens Væksthus
forsøg, Statens Ukrudtsforsøg samt Statens plantepatologiske 
Forsøg og Statens Planteavls-Laboratorium. 

I de første år omfattede fursøgene ved Tystofte ug Askov 
hDvedsagelig forsøg med sortet' og frø fra forskellige avlssteder. 
Men i 1893 blev der efter tilskyndelse af P. Nielsen anlagt en 
række forsøg med staldgødning og kunstgødning. Forsøgene kom 
dog først i gang i deres fulde Dmfang i 1894. I 1896 forelagde 
P. Nielsen resultaterne af de første to års, forsøg ved et møde i 
Landhusholdningsselskabct, Dg det blev he,r besluttet, at fO'r
søgene skulle fortsættes i en årrække. På grund af P. Nielsens 
sygdom og død måtte forsøgene imidlertid indstilles ved Tystofte 
i 1897, medens de er fDrtsatte ved Askov indtil datO' og fDrtsæt
tes fremdeles både på lermarken og sandmarken. Det er Dm 
disse fDrsøg, der i det følgende skal afgives beretning. 

Fra tiden før århundredskiftet - kunstgødningsforbrugets 
barndom - har det været et stående spørgsmål, om man kunne 
bevare jDrdens ydeevne ved anvendelse af kunstgødning alene. 
Det må i denne forbindelse erindres, at der med kunstgødning 
kun tilføres uorganiske salte, medens staldgødningen tillige til
fører jorden organiske stoffer, der efterhånden omsættes til 
muld. Det var navnlig dette spørgsmål, der havde interesse for 
praksis, og fDrsøgene tager derfor først og fremmest sigte på at 
belyse disse fDrhold. Men ved siden heraf blev der indlagt for-
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Porsøgsstationell yed Askoy 1885. 

søgsled med f0'rskellig ensidig kunstgødning til belysning af de 
forskellige kunstgødningers virkning. 

Selvom forsøgsteknikken den gang var i sin vorden og an
tallet af fællesparceller mindre end de krav, der nu stilles, tør 
det vel siges, at disse forsøg foruden gennem de talmæssige QP
lysninger også som demonstration for de mange hesøgende og 
som grundlag for mange foredrag og undervisningen på vore 
skoler har bidraget væsentligt til at øge landmændenes kendskab 
til staldgødningens og kunstgødningens anvendelse. 

FQrsøgene er nu gennemført i 55 år. Da denne beretning 
fremkommer som en - på grund af forskellige forhold forsin
ket - jubilæumsberetning, skal der her lyde en tak til de mænd, 
der for mere end et halvt hundrede år siden lagde planen for 
disse forsøg. Derfor denne kode historiske oversigt. 

I. Jordbunds- og klimaforhold. 

Askov ligger ved stationsbyen Vejen i det sydvestlige Jyl
land nær Kongeåen mellem K0'lding og Ribe. 

A s k Q V L e r m a r k. Markerne, der hører til »0ster Hav
gaard«, som i 1885 blev overtaget af Fr. Hansen, er ifølge ud
skiftnings- og matrikelkort opdyrket omkring år 1800 og henlå 
før denne tid i hede og krat. I flere hegn findes endnu egetræer 
og skovvegetati0'n, som minder herom. 
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Markerne består af sandblandet, let lermuldet jord med ca. 
20 cm mager muld som overlag og sandblandet, stenet ler som 
underlag i 2.2-2.5 m dybde, derunder magert lermergel. Under
grunden er af naturen kold og vandrig, hvorfor markerne i årene 
1886-1890 blev drænet i 1.2-1.35 m dybde. Ved nydræning 
af mark B3 i 1933 fandtes pletvis al i 80-100 cm dybde. Mar
kerne ligger adskilt, og der er lidt forskel i jorden fra mark til 
mark. 

Arealet blev merglet sidst i 60erne, men i de første forsøgsår 
viste det sig, at det påny trængte til kalk. 

Forsøgsarealet er gennem årene tilført følgende mængder 
pulveriseret jordbrugskalk : 

1905 ...................... . 9.0 tons kulsur kalk pr. ha 
1911-14 .................. . 4.5 » » l) » » 
1921-22 .................. . 4.5 » » » » » 
1932 ...................... . 2.3 » » » » » 
1938 ...................... . 4.·1 » » » » » 

Siden 1923 har jordens reaktionstal ligget mellem 6.3 og 7.7 
lidt forskelligt fra mark til mark. I enkelte år er der navnlig i 
mark B2 iagttaget lyspletsyge, hvorfor denne mark er tilført 
40 kg mangansulfat pr. ha i 1940. 

Forsøgsstationen ved Askov set fra haven. 1949. 
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Forsøgsstationen ved Askov. Luftfotografi 1948. 

Da markerne ved tidligere forsøg havde vist stor trang til 
fosforsyre, blev der gennem 5-6 år før forsøgenes anlæg tilført 
100-200 kg superfosfat pr. ha årlig, men jorden må desuagtet 
betegnes som fosforsyrefattig. Markerne var indtil 90erne, da 
disse forsøg blev anlagt, kun i nogenlunde god kultur og gød
ningskraft. 

A s k o v S a n d m a r k, der består af et areal, som i sin tid 
blev lejet af højskolelærer H. Nutzhorn (nu forstander Th. Arn
fred), ligger vest for Askov by. 

I modsætning til Askov Lermark, der ligger øst for byen, 
har Nutzhorns gård antagelig hørt til de første marker, der er 
opdyrket omkring Askov. Udskiftnings kortet for Askov by fra 
1794 viser, at sandmarken udgør en del af een af de gamle hy
marker. Da den tillige ligger tæt op til byen, er det sandsynligt, 
at den hører til de ældste dyrkede marker. Herpå tyder også 
det forhold, at sandmarken har et absolut langt større indhold 
af fosforsyre end lermarken (se nærmere under jordbunds
analyser). Askov by's historie kan spores helt tilbage til det 
14. århundrede. 

Denne mark består af ca. 20 cm dyb, tør og mager sand
muld med gullig-rødt sand som underlag i 1.0-1.5 m dybde, 
derunder sandhlandet, stenet ler. Marken er ikke drænet. Den 
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blev merglet omkring 1870 med god lermergel. Senere er mar
ken tilført følgende mængder pulveriseret jordbrugs kalk : 

1915-18. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.5 tons kulsur kalk pr. ha 
1920-23.. . . ... . . ... . . . . . .. 3.6 » 
1932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.3 » 

» » 
)) 

I 1915-1923 er kalken alle år tilført rodfrugtmarken, me
dens den i 1932 er fordelt samtidig til alle marker. 

De fire fors øgs marker G1-G4 ligger her umiddelbart side 
om side - og jorden er ret ensartet i alle skifter. 

K l i m a f o r h o l d e n e. En oversigt over nedbørs- og 
temperaturforholdene målt ved Askov Lermark og sammenlig
net med de tilsvarende forhold beregnet for hele landet fremgår 
af nedenstående oversigt. 

Nedbør mm Middeltemp. Co 
Askov hele landet Askov hele landet 

Januar ........... . 64 48 0.2 0.3 

Februar .......... . 44 35 0.1 0.1 
Marts ............ . 40 34 2.0 1.9 
April ............ . 43 40 5.8 5.B 

Maj ............. . 45 40 10.7 10.7 

Juni ............. . 56 48 13.6 14.0 

Juli. ............. . 76 65 15.8 16.4 
August ........... . 96 75 15.2 15.8 
September. ....... . 78 59 12.3 12.6 

Oktober .......... . 81 63 8.2 8.5 

November ........ . 75 59 4.0 4 .• 

December ........ . 70 54 1.5 1.8 
-----

Hele året ......... . 768 620 7.5 7.7 

De anførte tal er gennemsnit for årene 1906-1945. Oplys
ninger om: nedbørs- og temperaturforholdene for de enkelte år 
fremgår for 1894-----1922 af 208. beretning og for 1923-1948 af 
tabel 71-72 i nærværende beretning. 

Nedbøren er således navnlig i høst- og efterårsmånederne 
tydeligt større i Askov, der ligger i det regn rige, sydve-stjydske 
område, end i det øvrige land. Ligesom for nedbøren er der også 
en betydelig forskel i afstrømningen - den del af nedbøren, der 
siver gennem jorden og går bort med drænvandet - mellem de 
vestlige og østlige egne af landet. Ifølge undersøgelser, foretaget 
af Det danske Hedeselskab, andrager afstrømningen ca. 50 pet. 
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af nedbøren i Jylland, mod 40 på Fyn, 33 lJå Sjælland og kun 
25 pct. af nedbøren på Lolland-Falster. Disse forhold bevirker 
således, at man må regne med en betydelig større udvaskning, 
navnlig af kvælstof, i de regn rige egne af JyHand end under de 
mere tørre klimaforhold på øerne. 

Middeltemperaturen for sommer- og efterårsmånederne har 
i gennemsnit for 1906~1945 ligget lidt lavere ved Askov end for 
hele landet. Taget for året som helhed har middeltemperaturen 
ved Askov været 7.5 mod 7.7 Co for hele landet. 

II. Forsøgsplaner og talmaterialets behandling. 
Ved betragtning af resultaterne fra disse mangeårige forsøg 

må det erindres, at forsøgene er fastliggende, således at hver 
enkelt parcel tildeles den for denne bestemte mængde gødning, 
hver gang den efter planen skal gødes. De på hver parcel avlede 
afgrøder høstes, vejes og behandles hver for sig. Eventuel efter
virkning bliver således stadig summeret til virkningen af den 
direkte tilførte gødning, og størrelsen af de afgrøder, der i årenes 
løb avles på de enkelte parceller, er udtryk for den samlede virk
ning og eftervirkning af de tilførte gødninger. 

Det må endvidere bemærkes, at forsøgene gennemføres i 4 
marker, således at der hvert år er forsøg i alle sædskiftets 4 af
grøder. 

a. F o r s ø g s p l a n e r. 
Ved A s k o v L e r ru a r k har forsøgsplanen omfattet føl

gende forsøgsled : 
Forsøgsled Antal fællesparceller i 

4 marker. 
u. l'gødet............................... 17 

b. i staldgødning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . () 

c. 1 » . . . . . . . • • . . • • • • • . . . . . . . . 17 
d. 1 t}) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
p. ~ kunstgødning (omlagt 1923) . . . . . . . . . . . 15 
k. 1 » .............. " . . . . . . . 16 
r. li)} (omlagt 1923) ........... 13 
m. 1 salpeter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

n. 1 superfosfat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
o. 1 kaligødning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

LIsalp, + 1 supf. ..... '.' . . . . . . . . . . . . . . . 8 
e. 1 supf. + l' kalig. (omlagt 1935)... ..... 10 
f. .. salp. -I- 1 kalig. (omlagt 1935). . . . . . . . 10 
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Indtil 1923 var indlagt forsøgs led med staldgødning + til
skud af kunstgødning. Fra 1923 er forsøgsled p og r omlagt fra 
fiskeguanO' + salpeter + kaligødning Dg l staldgødning + kunst
gødning til henhO'ldsvis 12 og 112 kunstgødning, og fra 1935 er 
forsøgs led e O'g f O'mlagt fra % staldgødning + % kunstgødning 
Dg % staldgødning + % salpeter til 1 superfDsfat + l kaligød
ning og 1 salpeter + l kaligødning, eller henhDIdsvis kvælstof
mangel O'g fosforsyremangel, som har været savnet i den tidligere 
forsøgsplan. 

FO'rsøgsleddene er gennemført med et forskelligt antal fæl
lesparceller i de enkelte marker. Det i planen anførte antal fæl
lesparceller er summen for alle 4 marker. 

Det skal tillige bemærkes, at forsøgsleddet Y2 staldgødning 
af pladshensyn kun er gennemført i de 3 marker, hvorfDr dette 
forsøgsled ikke indgår i den almindelige opgørelse. De tre for
søgsled med ensidig kunstgødning m, n O'g D er kun gennemført 
med cen parcel i hver mark, Dg må derfor kun betragtes sO'm en 
demonstratiO'n. 

På s a n d m a r k e n er fDrsøget gennemført efter følgende 
plan: 

Forsøgsled Antal fælles parceller 
i 4 marker. 

a. Ugødet............................... 12 
b. t kunstgødning (omlagt 1923). . . . . . . . . . . 8 
c. 1 » . . • • • • • . . • . • • • . . • • • ••• • 12 

d. 1 staldgødning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

e. 1 )} + t salpeter. . . . . . . . . . . . . 8 
f. » ...l... t superfosfat. . . . . . . . . . Il 
g. 1 » -:- t kaligødning. . . . . . . . . . Il 
h. 1 » -:- t supf. + t kalig. (omlagt 1908) 8 
i. 1 salpeter. ........................... . 
j. 1 superfosfat. ........................ . 
k. 1 kaligødning ........................ . 
l. 1 salpeter + 1 superfosfat ............. . 
m. 1 superfosfat + 1 kaligødning .......... . 

-l. 

4-
-l 
8 
4 

Forsøgsled h, l staldgødning + % superfosfat + 12 kali
gødning, blev indtil 1908 gødet med 1 staldgødning + % thomas
fosfat, og forsøgsled b, 112 kunstgødning, blev indtil 1923 gødet 
med fiskeguano og benmel + salpeter Dg kaligødning svarende 

til l kunstgødning. 
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P a r c e l s t ø r r e l s e n har på lermarken i de tre mar
ker været 110 m Z (1/50 td. Id.) Dg i mark B2 70 m 2 (1/80 td. Id.). 
På sandmarken er alle parceller 55 m2 (1/100 td. Id.). Ved høst 
blev fraskåret 1-2 m brede værnebæIter f Dr at undgå nabO',. 
virkning fra parcel til parcel. 

b. S æ d s k i f t e t. 
På lermarken har sædskiftet indtil 1906 været 5-årigt: 

1. rug, 2. rO'dfrugt, 3. havre, 4. 1. års græs Dg 5. 2. års græs eller 
vikkehavre, men fra 1907 er mark Bl gået ud af forsøget, Dg 
sædskiftet er blevet 4-årigt med kun een græsmark. Ved DP
gørelsen af fDrsøgene er der her set bort fra 2. års græsmark 
og kun taget hensyn til de 4 afgrøder, der fælles for lermarken 
og sandmarken er gennemførte i alle årene. På sandmarken har 
sædskiftet gennem alle årene været 4-årigt med 1. rug, 2. roer og 
kartDfler, 3. havre Dg 4. kløvergræs eller anden bælgplante
afgrøde. 

På lermarken er som kDrnafgrøder indtil 1931 dyrket rug 
Dg havre ng derefter hvede og byg. I rodfrugtskiftet var parcel
lerne indtil 1922 delt i tO' halvdele, der skiftevis dyrkedes med 
runkelroer og kartofler. Fra 1923-1943 dyrkedes kun runkel
rDer, Dg i 1944--1947 var parcellerne atter - af hensyn til de 
senere omtalte foderanalyser - delt og tilsået med runkelrDer 
og kålroer. I 1948 blev hele forsøget atter tilsået med bederoer. 

Som udlæg er sædvanlig anvendt en almindelig eenårig 
kløvergræsblanding, som i årene 1919-1922 blev erstattet af en 
vikkehavreblanding af hensyn til angreb af kløverål. 

Som kornafgrøder er der på sandmarken i alle årene dyrket 
rug og havre. I rodfrugtmarken har parcellerne i årene 1894~ 
1906 været 4-delte, således at der har været dyrket runkelroer, 
kålrDer, kartofler og gulerødder. Fra 1907 til 1922 har parcel
lerne ligesom på lermarken været delt i to halvdele, der skifte
vis blev dyrket med runkelrDer og kartofler. I 1923-1926 blev 
hele skiftet dyrket med kartofler, i 1927 med kålroer og fra 1928 
til 1948 er parcellerne atter delt og dyrket skiftevis med kålroer 
og kartDfler. 

I græsmarken er der i 1895-1898 og 1903~1906 dyrket en 
blanding af hestebønner og ærter, i 1911-1914 og 1918-1922 
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vikkehavre, og i alle de øvrige år indtil 1943 en almindelig eenårig 
bælgplantegræshlanding, i reglen bestående af rødkløver og raj
græs. Fra 1943 er der i stedet for kløvergræs taget en grøn
afgrøde af sødlupin. 

C. D e a n ven d t e g ø d n i n g s m æ n g d e r. 

Som målegødning »1 staldgødning« blev i 189~1922 an
vendt gennemsnitlig 9000 kg fast staldgødning pr. ha årlig 
(= 10.000 pd. pr. td. id.). Fra 1923 blev denne mængde for
højet til 10.000 kg fast staldgødning + 4000 kg ajle pr. ha årlig. 

Staldgødningens fordeling til afgrøderne fremgår af følgende 
oversigt: 

1894-1906 
Vintersæd .. 
Rodfrugt ......... . 
Vårsæd .......... . 

1907-1922 
Rodfrugt ......... . 
Vårsæd .......... . 

1923-1948 
Rodfrugt ......... . 
Vårsæd .......... . 

1) NB. 5 års sædskifte. 

Staldgødning og ajle i t pr. ha 
lermarken 

staldgødning ajle 
181) 

271 ) 

27 
9 

25 
15 

16 

sandmarken 
staldgødning ajle 

9 
18 
9 

27 

9 

25 
15 

16 

I kunstgødning skulle der efter planen gives samme mængde 
kvælstof, fosforsyre og kali som i staldgødning. Da staldgød
ningens indhold i de første år blev beregnet efter middelana
lyser, og det senere i det hele var vanskeligt at få fosforsyre
og kalibestemmelser i staldgødningen udført, inden kunstgød
ningen skulle udstrøes, blev der fra 1931 foretaget den ændring, 
at der i »1 staldgødning« anvendtes følgende mængder kvælstof 
pr. ha. 

Rodfrugt. . . . . . . . . .. 125 kg N i staldgødning (= 25 tons med 0.5 % N) 
» . . . . . . . . . .. 80»»» ajle (= 16 » » )'»» ) 

Vårsæd . . . . . . . . . . .. 75»»» staldgødning (= 15 » )} »»» ) 

laIt. . . . . . . . . . . . . . .. 280 kg N i 4-årigl sædskifte. 
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De anvendte mængder af plantenæring i kunstgødning blev 
fra samme år fastlagt til: 

Kvælstof Fosforsyre Kali 
N p.o. K.O 

Vintersæd ........... 70 kg 36 kg 75 kg 
Rodfrugt ............ 160 » 52 ~) 115 » 
Vårsæd ... ~ ......... 50 » 36 » 7;j )) 

Kløvergræs .......... O » 36 )) 75 )) 
---- ---------- _._---._----- --

laIt ... 280 kg 160 kg 340 kg 

Ved denne ændring bliver der således i sædskiftet anvendt 
samme mængde kvælstof i staldgødning og kunstgødning, me
dens indholdet af fosforsyre og kali kan variere. 

Hvor meget plantenæring der ifølge analyserne er tilført i 
staldgødning (inden udkørselen) og i 1 kunstgødning samt for-

Tabel 1. Tilførsel af plantenæringsslof i kg pr. ha. 

Askov Lermark. 

1 staldgødning 
'I-
I 1 kunstgødning 

----[1------·· 
K.O il ~ I p.05 K.O 

1894-1906 i===~==~=i'I=-~~=-CC;If-c-- . ~~~=--~~~ 

Vintersæd. . . . . 81.0 57.H' 70.2 38.8 28.! 33.~ 
Rodfrugt ...... ' 121.5' 86.4 105.3 I 38.8 28.4 i 33.~ 

Vårsæd ....... I i 38.8 28.4 'I 33.9 
1. års kløvergræs I 38.8 28.4 33.9 

;e::~ ::V::~~_~_II __ 40.5 1--28:;--i--3-5-.-1-'- :::: !--::-:-:-I ___ :;~ 
____ o "1 _.~~c,,=c~=\='=~~c=~~ ------------

1907-1922 
Vintersæd. . . . . 1 37.2 30.4 38.4 
Rodfrugt. . . . . . 126.9 86.4 I 118.8 67.6 30.4 38.'! 

Vårsæd. . . . . .. __ 42.3 ____ 28.8 _Ii_ 39.6 40.6 30.4 38.4 
Kløvergræs . . . . 20.4 30.4 38.4 

Gens. pr. år .... 

1923-1948 
Vintersæd .... . 
Rodfrugt ..... . 
Vårsæd ...... . 
Kløvergræs ... . 

Gens. pr. år. ... 

1894-1948 
gens. pr. år .. 

--------

42.3 _2~ 39.6' 41.4 30.4 38.4 

-------!====ii
11
==6=8=.2=='==3=2=.9=!1==6=9=.!= 

213.2 
74.0 ::: 2ti: II ';:: ;t:: 'ig: 

___ 1.1 ________ 33_._2 ___ 6_9_.9_ 

35.5 i 71.8 
==P===i= 

78.3 69.0 39.0 84.1 

58.9 55.8 I 320<1 56.8 53.8 I 34.0 
======20==="'======'=====-------- ,=,==-
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delingen mellem afgrøderne i gennemsnit for de tre hovedperio
der 1894-1906, 1907-1922 og 1923-1948 fremgår af tabel l 
og 2. I gennemsnit for alle årene 1894-1948 er der i l stald
gødning tilført 1.4-2.0 kg kvælstof mere, men 1.6-1.9 kg fos
forsyre og 2.1-2.4 kg kali mindre end i l kunstgødning. Disse 
små forskelle er der i det følgende set bort fra. 

I 1894-1906 er kunstgødningen fDrdelt med lige st0're 
mængder til alle afgrøder, men fra 1907 er foretaget den æn
dring, at r0'dfrugtmarken har fået mere salpeter end kløvergræs
marken. Fra 1923 er al kvælstofgødning til kløvergræs udeladt, 
Dg rDdfrugtmarken er tildelt de største mængder af både kvæl
stDf, fosforsyre Dg kali. 

Staldgødningen er inden udkørselen blandet 2-3 gange. Til 
vintersæd samt til vårsæd på lermarken er staldgødning ud
bragt om efteråret, medens al staldgødning og ajle til vårsæd 
og rodfrugt på sandrnarken og til rodfrugt på lermarken er ud
bragt om foråret. Fra 1923 er staldgødning og ajle nedfældet 
hurtigst muligt - som regel 1-3 timer efter udkørsel og spred
ning. 

S0'm kvælstofgødning blev tidligere anvendt chilesalpeter til 
alle afgrøder med undtagelse af kartofler, hvortil der blev an
vendt svovlsur ammoniak. I årene under Dg efter krigen 1939 
-1945 er der kun anvendt chilesalpeter til bederoer, medens 
kornmarkerne har fået kalksalpeter, og kartoffel-kålr0'emarken 
på sandmarken er gødet med svovlsur ammoniak. Som fosf0'r
syregødning er alle år anvendt 18 pct. superfosfat, og af kaIi
gødning er indtil 1922 hDvedsagelig anvendt kainit eller anden 
lavproeentig kaligødning, Dg fra 1923 37-40 pet. kaligødning. 

Fosforsyre- og kaligødning er udstrøet og nedfældet ved 
harvning til rugen, lige før denne er sået. På kløvergræs såvel 
som til vårsæd og roer er disse gødninger udstrøede i marts
april. Salpeteret er til rug og græs sået med halvdelen først i 
april, så snart væksten begyndte og anden halvdel 2-3 uger 
senere. Til roer og vårsæd er første halvdel givet samtidig med 
kornets og roernes såning og anden halvdel, når kornet havde 
3-4 blade, og når roerne var tyndede. I de senere år er man 
dog på lermarken gået over til at give al kvælstofgødningen ved 
kornets og roernes såning. 
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Tabel 2. Tilførsel af plantcnæringsstotfer i kg pr. ha. 

Askov Sandmark. 

1 staldgødning 1 kunstgødning 

'. --N- ~'--P2-0-5--'-I-K20 --N-I--'p~ll{."o-

1894-1906 
[I I Vintersæd . . . . . 40.5 28.8 I 35.1 38.8 28.4 

Rodfrugt. . . . . . 81.0 57.6 70.2 38.8 28.4 
33.8 
33.8 
33.8 
33.8 

Vårsæd. . . . . . . 40.5 28.8 35.1 38.8 28.4 
Kløvergræs . . . . - i - I - '_ ~.8_L~i_~ ... _ 
Gens.~r. år .... -li~-:"'-4'O-.-5 --+.1--2-8-.8-'-;-1.-. -. -~-5-.1=-_'1 __ 38~_:8..: .4..1'---_33_._8 _ 

I 37.2 
1907-1922 

Vintersæd .... . 30.4 38.4 
126.9 86.4 I 118.8 67.6 

1 42.:1 i 28.8 39.6 40.6 
Rodfrugt ..... . 
Vårsæd ...... . 

30.4 38.4 
30.4 :i8.4 
30.4 38.4 

30.4 38.4 

Kløvergræs .... ·1----. __ I __ - ! . _____ 20_._4_ 

Gens. pr. år.... 42.3 ~_8:~_ 3\).6 41.4 

1923-1948 II' - ---1-' =~===i==~ 
Vintersæd. . . .. \ I 68.1 32.4 68.2 
Rodfrugt. . . . . .; 212.5 93.8, 250.5 160.2 58.0 130.2 

~f:~:r~~s' : : :: 11_ 72.1_, __ :......_1_61.~ . 50.2 ~~:.~ ___ ~~:: 
G(~lls-'-cPr. år .... Il _ 7~. __ 1_,~1==3=5=.=9 ~I ==7=8=.O='~=6=9=.6=i==39=.=2==f1 ==8=4=.5= 

18~~/~;~ år .. II~ 55.5 32.2 __ i 56.7 il 54.1 34.1 1,~=59='=1 = 

d. F o r s ø g s r e s u l t a t e r n e s b e a r b e j d e l s e. 

UdbyUeresultaterne for de enkelte år fremgår for årene 
1894--1922 af hovedtabellerne i 261. og 263. beretning og for 
årene 1923-1948 af tabellerne 48-70 i nærværende beretning. 

Ved beregning af afgrøderne i f. e. er 1 kg kærne af hvede, 
byg eller rug og 1.2 kg kærne af havre, 1.1 kg tørstof i roer og 
kartofler samt 2.5 kg hø og 5 kg halm regnet = 1 f. e. 

Roetoppen er vejet og fjernet fra parcellerne, men udbyttet 
heraf er ikke taget med ved beregningen af afgrøden i f. e. For 
lupiner til ensilage er afgrøden på grundlag af tørstofanalyser 
omregnet til hø med 15 pct. vand. 

Da enkelte forsøgs afgrøder på grund af misvækst eller syg
dom har måttet kasseres ved opgørelsen, er udbyttet af disse af-
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grøder ved beregning af sædskiftegennemsnit interpoleret i for
hold til de foregående og efterfølgende år. 

III. Markforsøgenes resultater. 

En gennemgang af udbyUeresultaterne f Dr de enkelte år, 
der fremgår af tabellerne 48-70, viser, at afgrødernes størrelse 
veksler stærkt fra år til år. Vejrforholdene og vækstkårene i det 
hele spiller en ganske afgørende rolle for de enkelte afgrøders 
vækst og udbytte fra år til år. 

Da der, som det fremgår af forsøgsplanen, er foretaget æn
dringer i gødningsfordelingen i 1907 og 1923, kan hele forsøgs
tiden naturligt deles i tre hovedperioder 1894-----1906, 1907-
1922 og 1923-1948. I de følgende teksttabeller er der for disse 
tre perioder for de enkelte afgrøder anført udbyttetal : kærne, 
halm, roer, tørstof, hø, ligesom der er givet en oversigt over 
den gennemsnitlige kærnekvalitet samt tørstofprocent i rod
frugtafgrøderne. Efter omtalen af de enkelte afgrøder er der
næst givet en oversigt over det gennemsnitlige udbytte af sæd
skiftets afgrøder omregnet i f. e. pr. ha. 

For forsøget til sammenligning mellem staldgødning og 
kunstgødning, er der for at lette oversigten over den indflydelse, 
SDm den forskellige gødskning har øvet på afgrødernes størrelse 
gennem årene, foretaget en beregning af gennemsnitsudbyttet for 
8-årige perioder med et års forskydning. På grundlag af disse 
tal er dernæst i figurerne 1-5 og 7-10 tegnet »frihåndskurven, 
der for ugødet, staldgødning og kunstgødning demonstrerer va
riatiDnen i udbyttet gennem de 55 år, forsøget er gennemført. 

A. A s k o v L e r m a r k. 
Sædskiftet har på lermarken indtil 1907 været 5-årigt: 

1. vintersæd, 2. rodfrugt, 3. vårsæd, 4. og 5. kløvergræs, men 
fra 1907 4-årigt med kun een græsmark. I følgende opgørelse 
er set bort fra 2. års-græsmarken og kun taget hensyn til de 
4 afgrøder, der er gennemført i alle årene. 

a. V i n t e r s æ d. 
I årene 1894-----1930 er der dyrket rug og fra 1931-1948 

hvede i forsøget. Angående de enkelte år bemærkes, at dette 
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Tabel 3. Yintersæd, udbytte og kvalitet. 

Askov Lermark 1894-1948. 

II Ugødet IIII 

II '. 
Kunstgødning 1, __ Stald~~dning 

! Il Il l . It 

Udbytte, hkg kærne pr. ha 

Rug 1894-1906.......... ~Ii --~-I-- 22.7-
ff 1907-1922. . . . . . . . . . 11.1! - .23.4 
» 1923-1930.......... 12.6 I' 22.6 '. 28.6 

Hvede 1931-1948.......... 12.6· 24.8 i 32.9 
! 

19.3 
18.2 

32.0 19.8 21.3 
35.8 20.7 22.7 

Cdhytte, hkg halm pr. ha 

Rug 1894-1906 .......... II 24.6 I. . 45.6 

» 1907-1922 ........ "1 22.4 l' - I 49.5 
» 1923-1930.. . .. . . . . . 21.1 41.9 55.9 

Hvede 1931-1948 .......... 1 __ ~I ~.5 ___ 58.7 

39.2 
37.1 

62.8 35.3 SIl.9 
64.7 32.3 36.0 

Udbytte, hkg f. e. pr. ha 

Rug ~~94-1906 ....... ~~r.I~:11 ~I- 31.~'--- 27.1-r 
)) 1907-1922 .......... I 15.6 I: - 33.3 25.6 ! 

)f. 1923-1930 .......... !~ 16:9 . 31.0 I, 39.8 44.6 26.9 29.1 
Hvede 1931-194~_ .. _-__ :.:.~ .. J 16.4 I 33.1 . 44.7 48~_,....:2~2_~~~~_ 

Kærne i pct. af hele afgrøden 

Rug 1923-1930 ......... . 
Hvede 1931-1948 ......... . 

37 
39 

35 
3i 

Rumvægt, kg pr. hl 

34 
36 

34 
36 

36 
39 

35 
39 

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

Rug 1923-1930 .......... II 68.2 I' 68.0 I 67.4 I 66.9 1\ 68.2 ; 68.8 
Hvede 1931-1948 .......... Il 75.4 il 75.6 i _!~~ ____ ~6.o..:._J 76.6 _! ___ ~~ 

Kornvægt, g pr. 1000 korn 

Ru~~=1930. =~~-~-111-~-29.6 ~~-.~--r 28.7 II ;~-~~ 
Hvede 1931-1948 .......... , 32.3 II 38.0 , .38.6 I 38.3 I _ 37.4 I 39.2 

skifte blev renbrakket i 1901, 1920 og 1923, medens vintersæden 
på grund af frostskade måtte ompløjes og erstattes med byg i 
1899, 1910, 1922, 1942 og 1947. I 1940 og 1948 blev hveden så 
stærkt angrebet af lysplet syge og fodsyge, at forsøget måtte kas
seres. I vintersæd foreligger der således resultater fra ialt 
45 høstår. 

Om vintersædens almindelige udvikling i årene anføres, at 
der i rugen ofte er iagttaget lejesæd i de stærkt kunstgødede 
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hkg te hkg i .•. 

20 20 

Ugødel 

10 10 

1894 1900 1910 1920 1930 1940 1948 

Fig. 1. Vintersæd på Askov Lermark. UdhyUe i hkg f. e. 

parceller (1 og 1 Yz kunstgødning). I hveden har der enkelte år 
været lejesæd ved anvendelse af 1 Y2 kunstgødning. Vinterskade 
og sommertørke har vel af og til hæmmet udviklingen, men 
som helhed må afgrøderne betegnes som ret gode. 

S t a l d g ø d n i n g o g k u n s t g ø d n i n g. Resultaterne 
af forsøgene med staldgødning og kunstgødning fremgår af tabel 
3 og figur 1. Det må her erindres, at der i årene 1894-1907 er 
gødet direkte med staldgødning til rugen, ligesom der ved 1 
kunstgødning i årene 1894--1922 er tilført kvælstof svarende til 
ca. 250 kg salpeter og fra 1923-1948 til 450 kg salpeter pr. ha. 

Medens der ikke har været væsentlig forskel i udbyttet på 
de ugødede og staldgødede afgrøder i de tre perioder, har de 
kunstgødede afgrøder givet betydeligt større udbytte i rugen fra 
1923-1930 og navnlig i perioden med hvede fra 1931-1948. 
Den mere stivstråede hvede har således kunnet udnytte de store 
kvælstofmængder betydeligt bedre end rugen. 

Af figur 1 fremgår det, at vækstkå,rene har været særlig 

22 
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gunstige for hveden omkring 1930, men meget ugunstige om
kring tørkeåret 1940. Det må her bemærkes, at kurverne er 
tegnet på grundlag af 8-årige gennemsnit. Det største udbytte af 
hvede er for 1 kunstgødning opnået i 1932 med 45.1 hkg kærne, 
og det mindste i 1941 med 20.1 hkg kærne pr. ha. 

Kurverne viser tillige, at kunstgødning gennem samtlige år, 
og navnlig efter forøgelsen af kvælstofmængden i 1923, har givet 
betydeligt større udbytte end staldgødning, hvor vintersæden 
siden 1906 har måttet leve af levningerne af den staldgødning, 
der er anvendt til rodfrugt og vårsæd. 

I gennemsnit for hele perioden med rug og hvede har ud
byttet i hkg korn andraget: 

l.Tgødet 1 staldg. 1 kunstg. 
Rug 1894-1930. . . 11.9 18.9 24.3 

Hvede 1931-1948. . . . 12.6 20.7 32.9 

Når udbyttet på de gennem 55 år ugødede parceller således 
har holdt sig på mellem 12 og 13 hkg kærne pr. ha, står dette 
antagelig i forbindelse med, at vintersæden er sået efter kløver
græs, hvor der selv i de seneste år har va~ret en om end svag 
bestand af bælgplanter. 

De kunstgødede parceller har gennemgående givet det 
største halmudbytte og den laveste kærneprocent. Medens der 
ikke har været væsentlig forskel på kærnens rumvægt, har de 
ugødede afgrøder navnlig hos hvede haft betydeligt mindre 
kærnevægt end de gødede afgrøder. 

E n s i d i g k u n s t g ø d n j n g. Resultaterne af forsøget 
med ensidig kunstgødning er meddelt i tabel 4. Det fremgår 
heraf, at fuld kunstgødning (= l kunstg.) i samtlige perioder 
har givet det største udbytte, og forskellen øges med årene. Man
gel på et eller to plantenæringsstoffer har nedsat udb;yttet væ
sentligt. 

De to forsøgsled superfosfat alene og kaligødning alene, der 
dog kun er gennemført med en parcel af hver, har gennem hele 
forsøgsperioden givet meget nær samme udbytte som ugødet, 
medens salpeter alene (cen parcel) står betydeligt højere. 

Fra 1935 er der på tidligere staldgødede parceller indlagt 
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Tabel 4. Vintersæd, udbytte og kvalitet. 

.4skov Lel"mark 1894-1948. 

II
' ~~ ~ !~~ I l I 1 \ l salp. I Fuld 
,Ugødet sal- ,supcr- I kali- -I- 'I kunst-

='===== peter 'f~s~~t_g~dning- ~U;upf.~~~~_~~~_~ 
Udbyttc, hkg kærne pr. ha 

11:;9·1-1906 .......... \\ 12.5 ! 

190:-1922 .......... ,I 1!.1 
ii 1923-1930 .......... i, 12.6 

_H_v_cd_c_l_931_=-1948._ ......... il 12.(\ 

ii 

Rug 15.7 
Eu 
18.2 , 
19.9 

14.7 
13.7 
12.7 
10.7 

Udbytte, hkg halm pr. ha. 

11.9 
11.4 
13.8 
13.5 

20.9 
21.0 
22.2 
20~9 

22.7 
23.4 
28.6 
32.9 

---------~ ~-- .. _---

Rug 1894-1906 .......... 24.6 31.2 28.9 
ii 1\)07-1922 .......... 22,4 29.2 28.0 
ii 1923-1930 .......... 21.1 30.8 21.9 

Hyt'de 1931-1948 .......... 19.3 35.1 17.0 

Udbytte, hkg f. e. pr. ha. 

Rug 1894-1906 .......... ii 17.·1 21.,) 20.5 
ii 1907-1922 .......... ! 1 fj.6 21.1 

I 

l[J.3 

1923-1930 .......... 1B.H 24.1 17.0 i 
}} , 

Hvede 1931--1948 .......... 16.4 27.0 14.0 
------ - ~ ~---~~ 

Kærne i pct. af hele afgrøden. 

Rug 192:1-1930 ......... . 
Hvede 1\131--1948 ......... . 
-----~----~--. 

Rumvægt, kg pr. hl. 

I I - ! - ' Rug 1923--1930. . . . . . . . .. I 68.2 61.1, 61.4 

23.11 
22.7 
22.1 
24.3 

16.7 
15.9 
18.2 
18.4 

68.2 
75.8 

I 
i 

I 

41.9 
42.6 
42 .. 7 

37.0 

29.3 
29.5 
30.8 
28.3 
.-

66.0 
70.9 Hyed~ 1931--:~~~..:._. _. JL!~.4 i 73.3 : 75.0 

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

Kornvægt, g pr. 1000 korn. 

I 
i 
1 

45.6 
49.5 
55.9 
58.7 

31.8 
33.3 
39.8 
44.7 

67.4 
75.8 

Rug 1!J23-l\J30 .......... 11 28.9 i 27-.-1-'-1-2-8-.o-'-2-!J-.o-'--1-2-5-.-9-'-1-3-0-.1-

Hvede 1931-1948 .......... ii 32.3 30.0 J __ !.~.6 I 33.1 I 29.4 . 38.6 

forsøgsled med 1 salpeter + 1 kaligødning (= fosforsyremangel) 
og 1 superfosfat + 1 kaligødning (= kvælstofmangel ). Beregnes 
udbyttet af hvede i disse forsøgsled for årene 1935-1946 i sam
menligning med fuld kunstgødning, fås følgende resultat: 

Hvede 1935-1946. Salp. + kalig. Supf. -I- kalig. Fuld kunst-

fosforsyremangel kvælstofmangel gødning 

Kærne ............ 31.3 19.8 31.1 

Halm ............. 52.1 31.8 54.8 
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Tabel 5. Vårsæd, udbytte og kyalitet. 

Askov Lermark 1894-1948. 

I::· I""· Ku~~tgødni~g li Staldgødning 
. Lgødet --.. .. 

II IJ. I
. l "Il Il It 

Udbytte, hkg kærne pr. ha. 

Havre 1894-1906" " " ....... II 16.4 II - I ?~:~. I· 

1907-1922 ....... "." I' 11.3 l' - 23.7 
1923-1930 .......... , 13.9 i 25.1 , :12.5 , 
1931-1948 . .:.-'-. ....... I 13.5 1"_2'7.-7 __ '--~S.9 i 

» 
Byg 

Udbytte, hkg halm pr. ha. 

Havre 1894-1906 .......... 

I 
23.7 

:1 

38.3 
)} 1907-1922 .......... 16.7 37.0 
» 1923-1930 .......... 16.8 36.7 48.8 

Byg 1931-1948 .......... l 11.3 II 24.8 35.1 

Udbytte, hkg f. e. pr. ha. 
----------------------c--

1894-190? ......... II 18.4 Il I 29.1 Havre 
}) 

» 
Byg 

1907-1922 ......... '1
1 

12.8 II - 27.1 
1923-1930 .......... : 14.7 28.3 l' 36.8 
1931-1948 .......... I 15.7 32.7 42.9 

Kærne i pct. af hele afgrøden. 

Havre 1923-1930 ......... . 45 
55 

41 
53 

40 
51 Byg 1931-1948 ......... . 

Rumvægt, kg pr. hl. 

Havre 1923-1930 .......... II 49.2 II 51.5 ~ 52.5 
Byg 1931-1948 .......... II 65.7 II 65.3 I 65.7 

Kornvægt, g pr. 1000 korn. 

II 

36.4 lil 
39.~ 

55.5 
42.1 

II 

!~::J1 
40 
48 

52.1 
65.6 

22.6 I 
21.3 
27.5 l 
27.8 

33.3 
31.7 
40.0 
25.2 

25.5 
24.1 
30.9 
32.8 

41 
52 

52.3 
67.2 

31.0 
32.5 

45.8 
30.4 

35.0 
38.6 

40 
52 

53.2 
67.(\ 

Havre 19;;--'"1~3~:~-.. -.-.. -. '-1
1
." 35.3 II 35.~ l 36.6 i 35.9 Ir "-36.6 , 38.0 

Byg 1931-1948. . . . . . . . .. I 36.9 II 39.6 I. 41.0 i .. 40.0 I 40.6 I 41.3 

Fosforsyremangel igennem de 12 år har således ikke bevir
ket nogen nedgang i udbyttet i forhold til fuld kunstgødning på 
disse tidligere staldgødede parceller. Kvælstofmangel har der
imod straks fra første år givet et betydeligt fald til ca. 2/3 af 
afgrødens størrelse ved fuld kunstgødning -- og dette til trods 
for, at forfrugten kløvergræs hvert år har haft en ypperlig ud
vikling på de med superfosfat + kaligødning gødede parceller. 

De med salpeter + superfosfat og fuld kunstgødning gødede 
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Fig. 2. Vårsæd på Askov Lermark. t:"dbylte i hkg f. e. 

parceller har givet det største halmudbytte og for rugens ved
kommende den laveste kærneprocent. I hvede har ugødet og 
superfosfat givet det mindste halmudbytte og den højeste kærne
procent (39), medens der ikke har været forskel i kærneprocen
terne (36) i de øvrige forsøgsled. 

Rumvægten har både i rug og hvede været lavest ved kali
mangel, der også har den mindste kornvægt. Fuld kunstgødning 
har navnlig i hvede givet betydelig højere kornvægt end de øvrige 
forsøgsled. 

Ved gennemgang af markerne forår og sommer er der ikke 
iagttaget let kendelige symptomer på fosforsyre- eller kali
mangel. 

b. V å r s æ d. 
I årene 1894--1930 er der dyrket havre og fra 1931 til 1948 

byg i vårsædmarken. I 1905 og 1914 var havren stærkt angrebet 
af fritfluer. Sommertørken har enkelte år hæmmet afgrødernes 
udvikling, men som helhed er der høstet gode afgrøder gennem 
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hele forsøgsperioden. Det største udbytte er høstet i 1935 efter 
1% kunstgødning med 50.6 hkg kærne pr. ha. 

S t a l d g ø d n i n g o g k u n S t g ø d n i n g. Resultaterne 
af forsøgene med staldgødning og kunstgødning fremgår af tabel 
5 og figur 2. Ved betragtning af disse resultater må det erindres, 
at vårsæden ikke er tilført staldgødning i 1894-1906. Fra 1907 
til 1922 er der i 1 staldgødning tilført 9 tons staldgødning og fra 
1922 til 1948 15 tons fast staldgødning pr. ha. I 1 kunstgødning 
er der fra 1894-1922 givet ca. 250 kg og fra 1923 til 1948 ca. 
320 kg salpeter pr. ha fo,ruden superfosfat og kaligødning. 

Udbyttet på de ugødede parceller er faldet ret stærkt i de 
første år, for derefter at give ret ensartede afgrøder fra år til år. 
Påfaldende er det at se, at de gennem 20-55 år ugødede parcel
ler har kunnet give et udbytte på 13.5-13.9 hkg kærne pr. ha. 

Det laveste udbytte såvel for ugødet som for kunstgødning 
og staldgødning noteres i perioden 1907-1922, der omfatter de 
tre år 1917, 1919 og 1921, da sommertørken hæmmede havrens 
udvikling. De 9 tons staldgødning, der i denne periode er tilført 
de staldgødede parceller, har ikke formået at hæve havrens ud
bytte, der her ligger 1.3 hkg kærne lavere end i 1894-1906. 

Fra 1923 til 1948, da gødningsmængderne forøges, stiger ud
byttet for staldgødning og kunstgødning meget stærkt. Kur
verne i fig. 2 viser, at udbyttet efter kunstgødning og staldgød
ning følges jævnt fra år til år. Efter Hl31, da der er dyrket byg, 
er forskellen dog langt større end i årene med ha\'Te. Dette 
viser, dels at de nye stivstråede bygsorter gennemgående har 
givet større udbytte, men også, at de bedre har formået at ud
nytte de større kvælstoftilskud end havren. 

En beregning af merudbyttet mod ugødet for de to perioder 
1923-1930 med hayre og 1931-1948 med byg giver herefter føl
gende resultat: 

Kunstgødning Staldgødning 

HWJU ! l! 1 l! 
Gødskning, kg kvælstof ... 2fi :'>0 75 72 108 

l\Ierudb., hkg pr. ha ..... 1l.2 18.(; 22.5 13.6 1i.l 

BYfl 
Gødskning, kg kvælstof ... 2:3 50 75 75 112 
Merudb., hkg kæl'l1e pr. ha 14.2 22.i 25.9 14.3 19,0 
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De øverst anførte tal angiver gødningens indhold i kg kvæl
stof pr. ha. Ved tilførsel af omtrent sanlIne mængde kvælstof i 
1 Y2 kunstgødning og 1 staldgødning er der høstet 8.9 hkg 
havre og 11.6 hkg byg mere efter kunstgødning end efter stald
gødning. 

Beregnes værdiforholdet mellem de to gødningel", idet kvæl
stof i kunstgødning sættes = 100, opnås følgende resultater1 ). 

Forholdstal for staldgødningens yærdi. 
(Kunstgødning = 100) 

Hane 1923-1930 ... . 
Byg 1931-1948 ... . 

1 staldgødning 1 ~ staldgødning 

45 
3,1 

41 
34 

Kvælstof i staldgødning har herefter til havre haft en værdi 
af 41-45 pct. og til byg endog kun 34 pct. i forhold til kunst
gødning. Ved denne bel"egning er der kun taget hensyn til de 
direkte tilførte kvælstofmængder, men for hegge gødninger må 
det antages, at der er nogen eftervirkning efter de ret store gød
ningsmængder, der er givet i den forudgående rodfrugtafgrøde. 

De ugødede afgrøder har håde til havre og byg givet det 
mindste halmudbyUe, men den højeste kærneprocent, medens de 
stærkt kunstgødede afgrøder navnlig i byg har givet det største 
halmudbyUe og den laveste kærneprGcent. Rumvægten har fGr 
byg været lidt større for de staldgøde-de end fGr de kunslgødede 
afgrøder. Vægten for 1000 kGrn har navnlig for byg været be
tydeligt lavere f 0.1' de ugødede end for de gødede forsøgsled. 

E n s i d i g k u n s t g ø d n i n g. Resultaterne af forsøgene 
med ensidig anvendelse af kunstgødning fremgår af tahel 6. 

Fuld kunstgødning har i alle perioder givet det største udbyt
te, og forskellen øges med årene. Ensidig gødskning med super
fosfat eller kaligødning har på det nærmeste givet samme kærne
udbytte som ugødet. Når kaIigødning alene i de sidste to perio
der har givet betydeligt større halmudbytte end ugødet, står 
dette i forbindelse med, at udlæget i disse parceller er vokset sær
ligt stærkt til og derved har forøget »halmudbyttet«. Anvendel-

1) Denne og følgende beregninger af gøclningcmcs indbyrdes værdiforhold er 
udført wd grafisk int,>rpolering. 
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Tabel 6. Vårsæd, udbytte og kvalitet. 

Askov Lermark 1894-1948. 

super· kali· + kunst· 

I 

1 I 1 11 sal p·1 Fuld 

fosfat gød~ing 1 supf.1 gødning 

Udbytte, hkg kærne pr. ha. 
--------.--------------~--~ 

1894-1906 .......... I 16.4 I' 20.1 l 18.1 Havre 
1907-1922 ........ "1 11.3 I 13.6 14.0 
1923-1930.......... 13.9 21.9 I 15.3 
1931-1948 .. ~. _ .. _._._. _ .. ----'"-__ 1_3._0--'-_21.5. 13.8 

}} 

Byg 

Udbytte, hkg halm pr. ha. 

Havre 1894-1906 .......... 1
1 

23.7 1 29.7 I 26.2 

16.2 
10.8 
13.1 
13.4 

24.6 
18.3 
21.1 
15.1 

24.7 
20.7 
26.0 
26.7 

35.4 
29.9 
35.5 
24.B 

25.7 
23.7 
32.0 
35.9 

38.3 
37.0 
48.8 
35.1 

}} 1907--1922 .......... I 16.7 I 23.3 'I 20.3 
}) 1923-1930 .......... 'I 16.8 25.6 19.0 

Byg 1931-1948 .......... 1 11.3 , 21.z 11.5 
--~----~----~--~~---

'Gdbytte, hkg f. e. pr. ha. 

Havre 1894-1906 .......... 

II 
18 .• 

I 

22.7 20.6 18..1 27.7 29.1 
)} 1907-1922 .......... 12.8 16.0 15 .• 12.7 23.2 27.1 
}) 1923-1930 .......... 14.9 23."1 16 .• 15.2 28.8 36.R 

Byg 1931-1948 .......... 
:1 

15.7 25.7 16.1 16.4 31.6 42.9 
--------~-

Kærne i pet. af hele afgrøden. 

Havre 1923-1930 .......... 45 46 45 :38 42 40 
Byg 1931-1948 .......... 55 50 55 47 ;')2 51 

Rumvægt, kg pr. hL 

Havre 1923-1930 .......... II 49.2 I 46.6 I 50.3 I 49.3 50.. 52.0 
Byg 1931-1948 .......... II 65.7 I 63.4 I 65.3 I 64.3 ! 62.3 65.7 

Havre 
Byg 

Kornvægt, g pr. 1000 korn. 

1923-1930 .......... 1
1 

35.3 34.1 i :34.9 I' 35.1 i 34.2 l' 36.6 
1931-1948 .......... I 36.9 37.3 I 35.6 I 36.0 34.7 I 41.0 

sen af salpeter alene har navnlig efter forøgelsen af kvælstoftil
skuddet i 1923 givet et betydeligt merudbytte. Salpeter + 
superfosfat har gennem alle perioder givet fra 4 til 7 hkg kærne 
mere eud salpeter alene. Ved overgangen fra havre til byg stiger 
kærn~udbyttet, og halmudbyttet falder for alle de salpetergødede 
forsøgsled. 

For de to forsøgsled, salpeter +kaligødning og superfosfat 
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+ kaligødning, der først er begyndt i 1935, har udbyttet i 1935 
-1948 sammenlignet med fuld kunstgødning andraget: 

Udbytte i hkg pr. ha 1935-1948 
salp. + kalig. 

BIIY. fosforsyremangel 
Kærne...... 33.4 
Halm. . . . . . . 31.8 

supf. + kalig. 
kvælstofmangel 

19 .• 

23 .• 

fuld kunst
gødning 

35.6 

34.8 

Ligesom for vintersæd har fosforsyremangel igennem de 14 
år ikke nedsat udbyttet væsentligt i forhold til fuld kunstgød
ning. Kvælstofmangel har derimod straks fra første år bevirket 
en betydelig nedgang i udbyttet. 

Den særlig lave k æ r n e p r o c e n t fo'r ensidig kaligødning 
skyldes, at udlæget, som foran nævnt, her er vokset særligt 
stærkt til og har givet en væsentlig forøgelse af »halmafgrøden«. 
Delte giver sig også udslag i en høj kvælstofprocent i halmen. I 
byg har ugødet og ensidig superfosfat givet særlig høj kærne
procent, medens de salpetergødede parceller og navnlig kali
gødning alene har lav kærneprocent. 

Kærnens rumvægt er højest for de fuldgødede parceller og 
navnlig for byg lav for de salpetergødede, men kalimanglende 
forsøgsled. Kornvægten er ligeledes høj est for fuld kunstgød
ning, medens kalimangel har givet små kærner. I byg møder 
fuld kunstgødning endog med en kornvægt på 41.0 mod 34.7 for 
salpeter + superfosfat - et tegn på i hvor' høj grad kalitilfør
sel er nødvendig for fuld udvikling af kærnen. 

De ensidigt gødede - kvælstof- og kalimanglende parceller 

- giver sig om foråret til kende som lyse pletter i marken. Kali
mangel viser sig som hvidgule pletter på bladene og virker på 
afstand mere hvidt end gult, medens kvælstofmangel giver par
cellen en mere hvidgul farve. Disse symptomer er mere frem
trædende i byg end i havre. Når varmen kommer, forsvinder de 
lyse pletter. Planterne på de stærkt kalimanglende parceller -
salpeter + superfosfat - står dog sommeren igennem med lidt 
lysegrøn farve og med uensartet »tottet« vækst. Kvælstofover
skud giver mørkegrøn farve, og modningen sinkes. 

I de sidste år er der i forsøgsleddet salpeter + kaligødning 
i maj måned iagttaget svage symptomer på fosforsyremangel. 
Bladene er mørkere end på de fuldgødede parceller, og bladske
derne får et rødligt skær. 
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Tabel 7. Runkelroer, udbytte og kvalitet. 

Askov Lermark 1894-1948. 

lTrlbytte, hkg roer pr. ha. 

1894-1906 ... . 203 498 454 
1907-1922 ... . 1Hl 554 403 
1923-1948 ... . 80 459 733 834 542 714 __ --"-__ . __ 1____________ _ ____ _ - -' ..... _--''-

pc!. tørstof i rod. 

~894--1~~6-.-.. -.-:, -~.-!J ~1---------;.3--·---1 -;3.2 -------
1907-1922 .... 'I 14.1 I' 11 ~ 1:2.7 
1923-19~~8~:..:..~·! __ 1_1~.~~_ _.l.~4_i_ 13.:3 12.7 

Cdbytle, hkg; tørstof i rod pr. ha. 
-----,,-_. ---------

1894-1906 .... i: 
1907-1922 .... I' 
1923-1948 ..... ' 
---- - '--

11194-1906 .... :i 
1907-1922 .... I 
1923-1';)48 ... . 

28.2 
16.8 
12.3 

25.8 
15.3 
11.2 

61.5 
65.2 
87.2 95.3 

Fdbytle, hkg f. e. i rod pr. ha. 

54.3 

55.9 
59.3 
79.3 86.8 ________ .. ..J ____ _ 

Cdbytte, hkg top pr. ha. 

1894-1906 .... 1 7;~ 
1907-1922 .... I' (H 
1923-1948~.:..-J _46 ___ 158 

138 
. 172 

219 254 

Udbytte, hkg førstof i top pr. ha. 

H131-1948 .... 
--._. =-~=== 

c. R O d f r li g t er. 

5D.r. 
51.2 
72.1 

;;4." 
46.5 
05.6 

]:21 
128 
174 

90.7 

82.[) 

213 

Parcellerne i rodfrugtskiftet har i 1894-1922 "æret delt i 
to halvdele, der skiftevis er dyrket med runkelroer og kartofler. 
Fra 1923 er der dyrket runkelroer i hele marken med undtagelse. 
af 1944-1947, i h"ilke år llareellerne af hensyn til foderana
lyser er tilsået halvt med kålroer og halvt med fodel'beder. 

:B. li n k e l r o e r n e har næsten hvert år været angrebet af 
rodbrand og i enkelte år tillige af bedefluer, men da roerne er 
blokhakkede efter markør og først udtyndet, når angrebene "ar 
i aftagende, er det som regel lykkedes at få en nogenlunde god 
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Fig. 3. Runkelroer på Askov Lcnnark. Udbytte i hkg f. e. 

plantebestand. En tid var det en almindelig antagelse, at super
fosfat modvirkede angreb af rodhrand, men iagttagelser og op
tællinger har ikke givet resultater, der tyder på sikre forskelle 
i angrebet på de forskelligt gødede parceller. På de alsidigt gø
dede parceller har planteantallet i gennemsnit f Dr 1923--1948 
været 60--62.000 pr. ha, medens det for de ugødede Dg ensidigt 
gødede parceller, hvor planterne har været mindre modstands
dygtige, kun har andraget 35--52.000 pr. ha. 

S t a l d g ø d n i n g o g k u n s t g ø d n i Il g. Resultaterne 
fra forsøgene fremgår af tabel 7 og figur 3. På de ugødede par
celler falder udbyttet stærkt i de første år f Dr derefter i 1907--
1922 at give 16.8 og i 1923--194R kun 12.3 hkg tørstof pr. ha. 
Det skal dDg her bemærkes -'- SDm det fremgår af fig. 3 -- at 
der i de sidste 4 år på grund af stærke angreb af bedefluer Dgså 
er høstet relativt små afgrøder på de staldgødede Dg kunstgødede 

parceller. 
De staldgødede parceller er indtil 1922 gødet med 27 ions 
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fast staldgødning og fra 1923 til 1948 med 25 tons fast staldgød
ning + 16 tons ajle pr. ha. For de kunstgødede parceller er 
mængden af chilesalpeter forhøjet fra 250 til 450 kg pr. hai 
1907, og fra 1923 er der ved l kunstgødning gødet med ca. 
1000 kg salpeter pr. ha. 

Disse ændringer i gødningsfordelingen har bevirket en væ
sentlig forskel i udbyttet efter staldgødning og kunstgødning. 
Som det fremgår af fig. 3, har der kun været ringe forskel i ud
byttet i årene 1894--1906. Stigningen i salpetertilskuddet i 1907 
virker stærkt til gunst for kunstgødningen, medens fnrøgelsen i 
tilførslen både af staldgødning og kunstgødning fra 1923 bevir
ker en stærk stigning i udbyttet både af de staldgødede og kunst
gødede afgrøder i sidste periode. 

For første periode, 1894-1906, hvor der ikke har været 
væsentlig forskel på udbyttet efter staldgødning og kunstgød
ning, stiller forhoMet mellem kvælstoftilførselen og merudbyttet 
mod ugødet sig således: 

1894-190& 
Staldgødning .......... . 
K unstgødni ng ......... . 

Tilført 
121.5 kg kvælstof 
38.8» » 

:\ferudbytte 
31.6 hkg tørstof 
33.3 »» 

En tilførsel af 121.5 kg kvælstof i f a s t s t a I d g ø d n i n g 
har således givet mindre merudbytte end 38.8 kg kvælstof i 
kunstgødning - eller m. a. o. kvælstof i kunstgødning har un
der disse forhold kunnet erstatte omkring den tredobbelte 
mængde kvælstof i fast staldgødning. 

For sidste periode, hvor der er anvendt s t a l d g ø d n i n g 
+ a j l e, fremgår gødningsanvendelsen i kg plantenæringsstof 
og merudbyttet af følgende oversigt: 

1923-1948 Kunstgødning Staldgødning 
Gødskning: I 1 1l 1 H 
Kvælstof, kg pr. ha 80 1&0 240 213 320 
Fosforsyre » » 29 58 87 97 145 
Kali » » &5 130 195 250 375 

Merudbytte: 
Tørstof i hkg pr. ha 47.4 74.9 83.0 59.8 78.4 

Dette forhold er på grundlag af de tilførte kvælstofmængder 
demonstreret i fig. 4. Ved interpolation finder man herefter føl-
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hI";I'"nlof 

80 

Fig. 4. Merudbyttekurver for staldgødning og kunstgødning til runkelroer på Askov 
Lermark 1923-1948. Tegningen viser også den grafiske beregning af værdiforholdet 

mellem kunstgødning og staldgødning. 

gende værdiforhold mellem kunstgødning og staldgødning + 
ajle. 

Forholdstal for staldgødningens værdi. 
(Kunstgødning = 100) 

1 staldgødning. . . . . . . . . . . . . 51 
ff 58 

Ved sammenligning med det foran anførte værdiforhold og 
med den forholdsvis lave virkning, der er fundet i forsøgene 
med vårsæd, må det erindres, at den her anførte værdiberegning 
gælder staldgødning + ajle, medens det foran anførte værdi
forhold gælder for staldgødning alene. Hvis man antager, at 
kvælstof i ajle ved nedharvning har en værdi af 75 pct. i forhold 
til kunstgødning, vil den faste staldgødning i disse forsøg, 1923 
-1948, have en værdi på gennemsnitlig 42 pet. i forhold til 
kunstgødning. 

Det må her erindres, at der er en væsentlig forskel på for
holdet mellem indholdet af kvælstof, fosforsyre og kali i de to 
gødninger. Da kvælstoffet i den faste staldgødning dels på 
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Tabel 8. Runkelroer, udbytte og kvalitet. 

Askov Lermark 1894-1948. 

It 
Ugodet salpeter I 

Ilsalp. Fuld 
super- kali- I + kunst-

1894-1906. ... 203 
1907-1922. ... 119 
1923-1948. . . . 80 

1894-1906 ... . 
1907-1922 ... . 
1923-1948 ... . 

1894-1906 ... . 
1907-1922 ... . 
1923-1948 ... . 

1:3.9 
14.1 
15A 

28.2 
16.8 
12.3 

fosfat I gødning 1 supf. gødning 

Vdbytte, hkg roer pr. ha. 
-----0-------,--------,,-- I I 
281 242 181 428 498 
174 201 121 393 554 

91 __ 16_·6_-'--__ 4_2_-'--_3~~ __ 1_~ 
pet. tørstof I rod. 

12.7 
12.5 
12.4 

1 :1.5 
13.~ 

15.2 

13.D 
13.8 
14.1 

Udbytte, hkg tørstof i rod pr. ha. 

:15.7 
21.7 
11.2 

:12.7 
27.7 
25.2 

25.1 
16.7 

5.9 

Udbytte, hkg r. e. i rod pr. ha. 

12.6 
12.3 
12.5 

54.1 
48.5 
37.9 

12.3 
11.8 
11.9 

61.5 
65.2 
87.2 

1894-Hl06 ... . 25.6 32.5 2\1.7 
2.'u 
22.!J 

22.8 
15.2 

5.3 

49.2 
44.1 
34.5 

55.9 
59.3 
79.3 

1907-1922 ... . 
1923-1948 ... . 

1894-1906 ... . 
1907-1922 ... . 
1923-1948 ... . 

1931-1948 .... 

!~:: .I_.J~:: 
Udhytte, hkg top pr. ha. 

73 
64 
46 

116 
103 

74 

73 
8a 
75 

69 I 124 138 
63 151 172 

25J_16~ ______ 219 

Udbytte, hkg tørstof i top pr. ha. 

6.3 6.3 10.4 2 .. 1 18.1 22.8 

grund af fordampning af ammoniak og dels på grund af tungt 
omsættelige organiske forbindelser har en langt ringere virkning 
end kvælstof i kunstgødning, må den faste staldgødning betrag
tes som en kvælstoffaUig, men fosforsyrc- og kalirig gødning. 

U dbyttet af rod og top (tabel 7) har i alle perioder været 
mindre efter 1 staldgødning end efter 1 kunstgødning, medens 
tørstofprocenten har været højest for 1 staldgødning. Dette for
hold omtales nærmere senere. 

Ensidig kunstgødning (tabel 8). Ensidig anven-
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delse af salpeter har indtil 1922 givet større tørstofudbytte, men 
i 1923-1948 lidt mindre end ugødet. Årsagen hertil må søges i, 
at kali- eller fosforsyremangel - modsat kornafgrøderne - har 
hindret de stærkt kaliforbrugende runkelroer i at udnytte det 
større tilskud af salpeter fra 1923. Anvendelsen af superfosfat 
alene har navnlig i de to sidste perioder ligget betydeligt over 
ugødet. Afgrødernes størrelse er her navnlig begrænset af kvæl
stofmangel, idet salpeter + superfosfat gennem alle årene har 
givet betydeligt større udbytte end superfosfat alene. 

Ensidig anvendelse af kali har i de to første perioder givet 
meget nær samme udbytte, men i H123-1948 kun halvt så,meget 
som ugødet. Årsagen hertil kan måske skyldes en giftvirkning 
af de forholdsvis store kalimængder, der er anvendt fra 1923. 
Den store nedgang i udbyttet efter salpeter + superfosfat fra 
første til sidste periode skal antagelig ses i belysning af en 
stærk kaliudpining af jorden, idet fuld kunstgødning i samme 
årrække giver et stigende merudbytte i forhold til salpeter' + 
superfosfat. 

De to forsøgsled, salpeter + kaligødning og superfosfat + 
kaligødning, der først er begyndt i 1935, på tidligere staldgødede 
parceller, har i gennemsnit for 1935-1948 givet følgende ud
bytte sammenlignet med fuld kunstgødning: 

Udbytte i hkg pr. ha 
salp. + kalig. supf. + kalig. fuld kunsl-

1 \l~;'j-1948 fosforsyremangel kyælstofmangel 

Roer. . . . . . . . 385 358 
Tørstof. . . . . . 50.0 .~5.2 

gødning 

673 
87.6 

Ligesom i korn har kvælstofmangel bevirket en stærk ned
gang i udbyttets størrelse, men i modsætning til korn har fos
forsyremangel til runkelroer givet en stor nedgang i udbyttet 
i forhold til fuld kunstgødning. 

Af tabel 7 og 8 fremgår det, at t ø r s t o f p r o c e n t e n i 
roe'rne varierer stærkt fra forsøgsled til forsøgsled. I gennem
snit for årene 1923-1948 varierer tørstofindholdet således fra 
11.4 til 15.4 pct. For henholdsvis staldgødning og kunstgødning, 
hvor der er anvendt forskellige mængder gødning, følger tallene 
den kendte regel: Med stigende tilskud stiger udbyttet af roer, 
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og tørstofprocenten falder. Men med samme roeudbytte er tør
stofprocenten større for staldgødning end for kunstgødning. l 
staldgødning giver således i 1923-1948 langt større roeudbytte 
(542 hkg) end Yz kunstgødning (459 hkg), men desuagtet er 
tørstofprocenten 13.3 for 1 staldgødning og 13.0 for Y2 kunstgød
ning. 1 Yz staldgødning giver kun lidt mindre roeudbyUe end 
1 kunstgødning, men tørstofprocenten er desuagtet 12.7 fO'r 
staldgødning mod kun 11.9 for kunstgødning. Den lavere tørstof
procent i de kunstgødede afgrøder kan måske føres tilbage til, 
at forholdet mellem tilførselen af kvælstof, fosforsyre Dg kali, 
som tidligere nævnt, er meget forskelligt i de to gødninger. 

Tørstofprocenten har iøvrigt været lavest for fuld kunst
gødning og de salpetergødede afgrøder, men høj for de små af
grøder på de ugødede parceller og de med superfosfat alene gø
dede parceller. Til trods for at superfosfat alene i 1923-1948 har 
givet omtrent dobbelt så stort udbytte af roer (166 hkg) som sal
peter alene (91 hkg), har tørstofprocenten endog været 15.2 for 
superfosfat mod kun 12.4 for salpeter. 

I forhold til roden har udbyttet af top været særligt højt 
efter ensidig salpeter, ensidig kaligødning og ugødet, men lavest 
efter fuld kunstgødning og staldgødning. 

På de ensidigt kvælstofgødede parceller får roerne en kraf
tig, stærk grøn top, men der er ofte stor forskel på roernes stør
relse, således at der findes mange små O'g enkelte sto,re roer. 
Superfosfat alene giver derimod en ret ensartet bestand af lige 
store roer, der er let kendelige på deres, på grund af kvælstof
mangel, langt lysere top farve. 

I de senere år har roerne på de med ensidig kaligødning 
gødede parceller været små og med et sygeligt udseende, der 
tyder på forgiftning - kalioverskud. Kalrmangel (salpeter + 
superfosfat) viser sig ved, at bladene i forsommeren antager et 
kruset, buklet udseende, og stilkenes farve bliver mere orange
gul end normalt. BIadroseUen bliver mere udbredt, senere vis
ner de yderste blade, og i randen af de andre optræder brune og 

tørre partier, og enkelte planter visner helt bort. 
K å l r o e r. Som foran omtalt, er der af hensyn til udførel

sen af foderanalyser i staldgødede og kunstgødede afgrøder dyr
ket både runkelroer og kålroer i rodfmgtskiftel i årene 1944-
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Tabel 9. Kålroer og runkelroer, udbytte i hkg pr. ha, 
Askov Lermark 1944-1947. 

II Ugødet t._-Kunstg~~~~~'_' __ II_ Staldgødning 

ii i! I 1 I q.; I l} 
==============~==~ 

Kålroer. 

Roer ...................... 275 'I 634 750 755 li 702 817 
pet. tørstofi roer ............ 13.3 11.9 10.8 i 10.3 'I 12.0 11.1 
Top ....................... 35 i 81 100 113 li 87 102 
Tørstof i rod ............. , . 36.5 

, 
75.3 80.8 . 

77.
6

1

1 84.3 90.3 
}) }) top ............... 4.9 i 10.51 12.61 13.9 : 1.1 ! 13.1 
}) » rod -1- top ......... 41.~ I 85.8 93.1 91.5 95.7 I 103.4 

I 

Runkelroel' . 

~Lll I' Roer ...................... 189 I 427 522 i 314 I 464 
pet. tørstof i roer ............ 16.6 14 .• i 13.9 ; 15.5 14.9 
Top ....................... 40 il l~L ! 189 i 

206 I 131 182 
Tørstof i rod .......... 7'sll 61.8

1 

72.7 48.7 I 69.1 
» » top ............... 4.8 12.9 21.3 , 22.7 . 15.3 ! 21.2 
» }) rod + top ......... 12.4, 44.3 83.1 : 95.4 i 64.0 i 90.3 

1947. Resultaterne af disse 4 års forsøg med de to rodfrugtarter 
fremgår af tabel 9 og 10. 

Når udbyttet af kålroer har været større end af runkelroer, 
må det bemærkes, at der i disse år har været stærke angr'eh af 
l'Jedefluer og ådselbillelarver i bederoerne, medens det har været 
forholdsvis gode kålroeår. Man må derfor ikke herfra drage 
direkte sammenligning mellem udbyttet af kålroer og bederoer. 
Der skal her lige erindres om, at forsøgene med forskellige rod
frugtarter, der er gennemført i 1925-1936 viste, at runkelmer 
(88 hkg tørstof) og kålroer (89) gav meget nær samme udbytte 
ved Askov Lermark. 

I forsøgene her har det stedse vist sig, at kålroer gaven 
bedro bestand og voksede kraftigere til på de ugødede og svagt 
gødedo parceller end runkelroer. Omvendt viser forsøgene, at 
runkelmel' bedre end kålroer formår at udnytte de større tilførs
ler både af staldgødning og kunstgødning. Medens kålroer således 
når maksimumsudbyttet 80.8 hkg tørstof i rod ved 1 kunstgød
ning, og udbyttet derefter falder til 77.6 hkg ved 1 % kunstgød
ning, giver runkelroer et stærkt stigende udbytte også fra 1 til 
1 % kunstgødning. I modsætning til runkelreol', der har givet 
det største udbytte ved l og 1 % kunstgødning, har kålroer givet 

23 
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Tabel 10. Kålroer og runkelroer, udbytte i hkg pr. ha. 

Askov Lermark 1944-1947. 

R-o-e-r .. -.-. -.. --.--.. -. -.. -. :---;;--2-75-'1-1-9-8---;-:-29-9-'1-1-76-'1 -4-0-8-.1-4-7-4---;--46-3----,750 

pct. tørstof i roer.... 13.3 12.6 i 13.6 12.3 I 11.11' 11.9 12.7 10.8 
Top. . . . . . . . . . . . . . . 35! 33 : 42 26 -I 87 63 52 100 
Tørstof i rod. . . . . . . 36.5: 25.0 i 40.61 21.7 45.4 56.2 58.8 80.8 

)} }) top. . . . . . . 4.91 4.8' 6.0 I 3.7 i 11.3 : 8.3 i 6.8 12.6 
Tørstof i rod + top . 41_._~ -'-----_2_9.8 i 46._6 _25.4 __ 5_6.7 : __ ~ .. 5 65_-:.,-_:~ 

Roer ............. . 
pet. tørstof i roer ... . 
Top .............. . 
Tørstofi rod ...... . 

»' )} top ...... . 
Tørstof i rod + top . 

I 
46 I 

16.51 
40 

7.6 
4.8 I 

12.~ I 

Runkelroer. 

17 
14.7 
28 

2.5 

3.0 I 
5.5 

115
1 16.4 _ 

73 I 
18.9 i 

8.51 
27.4 1 

2&.0 I 

6 ' 
0.8 
0.8 
1.6 

151 1 

15.1 
153 

23.2 
17.1 
40.3 

99 I 16.4 
66 I 

16.2

1

1 
7.8 

24.0 

225 
16.6 
85 
37.4 

9'sl 47.2 

427 
14.5 

189 
61.8 
21.s 
83.1 

mest ved 1 og l1f2 staldgødning. Dette forhold viser, at kålroer 
er relativt bedre betalere for staldgødning end foderbeder, der 
sætter særlig pris på de saltholdige kunstgødninger. 

Tørstofprocenten falder i de alsidigt gødede forsøgs led med 
stigende gødskning og afgrødestørrelse, men er med samme roo
størrelse større efter staldgødning end efter kunstgødning. 

Både absolut og i forhold til rodudbyttet har foderbederne 
givet langt større udbytte af top end kålroer. 

Af forsøgene med ensidig kunstgødning {tabel 10) fremgår 
det, at ensidig anvendelse af salpeter og kaligødning til begge 
rodfrugtarler har givet betydeligt mindre udbytte end ugødet, 
medens superfosfat alene navnlig til runkelroer har givet et 
stort merudbytte i forhold til ugødet. 

Sammenlignes de to forsøgsled, fosforsyre- og kvælstofman
gel, der først er gennemført fra 1935, fremgår resultatet for de 
sidste 4 år, hvor der er dyrket både kålroer og runkelroer, af føl
gende oversigt. 

Udbytte i hkg tørstof pr. ha 

salp. + kalig. supf. + kalig. fuld kunst-
1944-1947 ugødet fosforsyremangel kvælstofmangel gødning 

Kålroer ....... 36.5 56.2 58.8 80.8 

Runkelroer .... 7.6 16.2 37.4 61.8 
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Hvede. .\skoy Lermark. 

øverst: 1. ugødet, 2. staldgødning, :l. kunstgodning, 4. fosforsyre· og 
kaligødning, 5. kvælslof· og fosforsyregodning. 

Nederst: 1. kvælstof· og kaligødning, 2. kaligødning, 3. kyælstof· 
gødning, 4. fosforsyrcgodning, 5. staldgødning. 

Mangel på et næringsstof har bevirket en hetydelig stærkere 
nedgang i udbyttet af runkelroer end af kålroer. Dette i forbin
delse med de større afgrøder af kålroer, der er høstet på de helt 
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Byg med udlæg. Askov Lermark. 

Overst: 1. ugoclet, 2. staldgodning, 3. kunstgødning, 4. l'osl'or'~Te· 
og kaligødning~ ;). kyælstof- og fosforsyregodning. 

~cderst: 1. kvælstof-o og kaligodnillg, 2. kaligødIling, :1. k nels t ol'
gødning, -l. fosforsyregodning, ;"). ugødet. 

ugødede parceller, stemmer godt overens med den almindelige 
iagttagelse, at kålroer lykkes bedre, og i det hele trin's bedre på 
magre og gødningsfaLtige jorder end runkelroer. 
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Kålroer. Askov Lermark. 

Oversi: 1. ugødet, 2. staldgødning, :l. kunstgodning', -L fosJ'orsyrp
og kaligødning, 5. kyælstof- og fosforsyregnrlning. 

Nl'dersl: 1. kvælstof- og kaligødning, 2. kalig'odning, :1. kvælstof
,wdning, 4. fosforsyregodning, il. ugødl't. 

Tørstofprocenten i kålroer er i forhold til roestørrclscn lav 
efter gødskning med salpeter alene og kali alene samt for sal
peter + superfosfat. 

d. K l ø v e r g r æ s. 
Af hensyn til faren for kløverål er der 1902-1905 og 
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Kløvergræs. Askov Lermark. 

øverst: 1. ugOUl't, 2. slHldg(J(lnine:, 3, kUI1,;tgorlning. ·L b',dslul'- og fusfurS\Tcgødning. 

X edersi: 1. k \w)stofgorlning, 2. fo,;fol'S\Tegorlning, ;1. kaligodIlill~ .. 1, ugodet. 
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Tabel 11. Kløvergræs, udbytte og kvalitet. 

Askov Lermark 1894-1948. 
==----------==~====~ 

Ugødet 
Kunstgødning 

1 

Udbytte, hkg hø pr. ha. 
-------c---,--------

II, 1894-1906 ... . 
1907-1922 ... . 
1923-1948 ... . 

48.0 
30.7 
30.0 li II 54.5 

62.6 
57.0 
61.s 

__ ___ Udbytte, hkg Le. pr. ha. 

60.0 

58.9 
49.2 
66.~ 

11-2 

73.1 

1894-1906. . . . 19.2 III 25.0 I 23.6 
1907-1922. . . . 12.3 22.8 I 19., 
1923-1948. . . . 12.0 il 21.8 24.5 'I 24.0 26.6 29.2 
--------,-----,~---- - ---------"------'----

pet. bælgplanter i kløvergræs. 
~90-;--1918-.-~- 29 -l-: -- 22 --,'1 "'-------c---

28 
1923-1948 .... li 39 il 51 53' 52 44 42 

._.' _ .. _"-=.==::::-:= 

1911-1914 udlagt med rundhælgblanding, og i 1919-1922 er 
der i stedet for kløvergræs sået vikkehavreblanding. Alle de 
øvrige år er der indtil 1935 udlagt med en rødkløvergræsblan
ding, og fra 1936 er der for at sikre bestanden anvendt både rød
kløver og lucerne i udlæget. 

Udbyttet af kløvergræsmarken veksler ret stærkt fra år til 
år. Årsagen hertil kan i alle tilfælde føres tilbage til tørkeperio
der eller en for dårlig bælgplantebestand i udlægsåret. 

S t a l d g ø d n i Il g o g k u Il S t g ø d Il i n g. Resultaterne 
af såvel udbyltebestemmelser som botaniske analyser af afgrø
derne fremgår af tabel 11. Medens udbyttet efter kunstgødning 
i gennemsnit for de to første perioder står højest, er det i 1923 
-1948 staldgødning, der møder med det største udbytte i hkg 
hø pr. ha. Dette skyldes antagelig, at kløvergræsmarken i 1894 
-1906 er tildelt 250 kg og i 1907-1922 131 kg salpeter, medens 
der ikke er givet kvælstofgødning i 1923-1948. Den stærkere 
tildeling af salpeter i dæksæden i de senere år har ofte medført, 
at denne er vokset så stærkt til, at kløverudlæget har taget 
skade. 

Når udbyttet på de ugødede parceller ligger ret højt, må 
det erindres, at der her er tale om bælgplanteblandinger, der jo 
for en væsentlig del selv sørger for kvælstoHorsyningen. 
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Tabel 12. Kløvergræs, udbytte og kvalitet. 

1894-1906 .... I 48.0 
1907-1922 .... 

l 
30.7 

1923-1948 .... 30.0 
---"----

I 

1894-1906 ... _ 19.2 
1907-1922 .... 12.3 
1923-1948 .... 12.0 

1907-1918 _ " _ 29 
1923-1948 ... _ 39 

1 

! 

Askov Lermark 1894-1948. 

I l 'I 1 1 salp. Fuld 

l 
super- , kali- I' -\- 'kunst-
fosfat ~ gødning 1 supL I gødning 

Udbytte, hkg hø pr. ha. 

56.1 I 47.2 
38.5 26.2 
25.0 i 21.0 I 

- -------

Udbytte, hkg f. e. pr. ha. 
I 

22.4 
i 

18.9 
15.4 10.5 
10.0 I 8.4 

50 .• 
36.9 
43.4 , 

I 

20.2 
14.8 
17.3 

57.8 
42.5 
21.1 

23.1 
17.0 

8.4 

--

62.6 
57.0 
61.8 

25.0 
22.8 
24.5 

pet. bælgplanter i kløvergræs. 

13 I 22 
36 I 18 

47 
65 

12 
13 

22 
53 

Indholdet af bælgplanter i den høstede kløvergræsblanding 
har i de to første perioder været højest for ugødet og lavest for 
1 kunstgødning. Fra 1923, da der ikke gives kvælstof til de 
kunstgødede afgrøder, er det derimod kunstgødning, der giver 
den største bælgplanteprocent i blandingen. Det må i denne for
bindelse erindres, at der i 1923-1948 er gødet direkte med 
superfosfat og kaligødning til de kunstgødede afgrøder, medens 
de staldgødede afgrøder har måttet leve af eftervirkningen af 
den staldgødning og ajle, der er givet til rodfrugt og vårsæd. 

Ensidig kunstgødning (tabel 12). Nedgangen i 
udbyttet på de ugødede og ensidigt gødede parceller er ikke så 
fremtrædende som for de andre afgrøder, idet bælgplanterne til 
dels selv sørger for kvælstofforsyningen. 

Det er iøvrigt påfaldende, i hyor høj grad såvel udbyttet som 
indholdet af bælgplanter i afgrøden er afhængig af tilførselen af 
kali. I de to første perioder, da der er anvendt salpeter til 
kløvergræs, har salpeter og salpeter + superfosfat givet et lille 
merudbytte, medens de efter 1923, da der ikke er kvælstofgødet 
til kløvergræs, har givet mindre udbytte end ugødet. Super
fosfat alene står i alle perioder, men navnlig i sidste periode, 
under ugødet; disse ensidigt gødede parceller er gennem årene 
blevet stærkere udpint for kali end de helt ugødede parceller. 
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Den negative virkning af superfosfat alene står antagelig også 
i forbindelse med, at superfosfat anvendt Dm foråret ofte svider 
bladene på kløveren. Kaligødning alene har navnlig efter 1923, 
da kalitilførselen er forøget, givet et ret stDrt merudbytte og en 
langt tættere kløverbestand end de ikke-kaligødede parceller. 

Bælgplanteprocenten i afgrøden er mindst i de med sal
peter Dg superfDsfat gødede parceller, højere i de ugødede Dg 
højest i de ensidigt med kali gødede parceller. Når der gives 
kaligødning til salpeter + superfosfat, øges udbyttet stærkt, og 
samtidig fremmes bælgplanternes vækst på græssernes bekost
ning. 

For de tO' fDrsøgsled fosfDrsyre- og kvælstDfmangel, der i 
1935 blev indlagt på tidligere staldgødede parceller, stiller for-
holdet sig således: 

Salp. -'- kalig. Supf. + kalig. Fuld kunst-
1935-1\:l48 fosforsyremangel kvælstofmangel gødning 

hkg ho pr. ha .... 54.3 B8.o B1.7 
BæJgplanteprocent 4B 56 51 

Mangelen på fosforsyre har således nedsat såvel udbyttet 
som bælgplanteprocenten, medens k"ælstofmangel har øget både 
udbyttet Dg indholdet af bælgplanter i afgrøden. Dette sidste 
skyldes uden tvivl, at kvælstofmangelen hæmmer dæksæden, 
medens tilførselen af fosfDrsyre og kali fremmer kløverens 
vækst, således at der her har været et særdeles vellykket udlæg 
på disse parceller. Sammenlignet med kaligødning alene (37.7) 
har superfosfat + kaligødning i disse år givet et merudbytte på 
30.3 hkg hø pr. ha. 

Den stærkt udprægede kalimangel viser sig i marken som 
brunlige pletter langs bladrandene hos rødkløver, men som hvide 
småpleUer ved bladrandene af lucerne. I udlægsmarken kan 
kløveren selv på stærkt kalirnanglende parceller stå med ret 
god bestand, men i løbet af vinteren dør de fleste planter. Kali
mangelsymptomer iagttages Dftest i 1. slæt, og de ses sjældent 

i efterslætten. 

e, G e n n e m s n i t a f s æ d s k i f t e t. 
På tilsvarende måde som for de enkelte afgrøder er der i 

tabel 13 og 14 beregnet det gennemsnitlige udbytte f Dr hele sæd-
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Tabel 13. Gennemsnit af sædskiftet, udbytte i hkg f. e. pr. ha. 

Askov Lermark 1894-1948. 

Staldgødning 
---- --~[--_ .. ------

~L_i ______ ~_ li 
-'---y---

32.7 
29.0 

50.8 37.9 44.7 

skiftet: 1. vintersæd, 2. runkelroer, 3. vårsæd og 4. kløvergræs, 
udbyttet er anført i hkg f. e. for hver' af de tre perioder. 

For forsøget til sammenligning mellem staldgødning og 
kunstgødning er tillige foretaget en beregning af gennemsnits
udbyttet for 8-årige perioder med et års forskydning, og på 
grundlag heraf er i fig. 5 tegnet frihåndskurver, der demonstre· 
l'er variationen i udbyttet gennem de 55 år. 

S t a l d g ø d n i n g og k u n s t g ø d n i n g. Udbyttet på de 
ugødede pal"celler falder ret stærkt i de første år for derefter 
som gennemsnit for såvel 1907-1922 og 1923-1948 at give et 

hkg te hkg f.e, 

50 50 

40 40 

Stoldgødnl1'l9 

30 

20 20 

10 Ugødet 10 

O~ __ ~ ___ ~ __ ~ _____ J--L ____ ~ ______ -L ____ ~ 

1894 1900 1910 1910 1930 1940 1948 

Fig. 5. Gennemsnit af sædskiftet på Askov Lermark. Udbytte i hkg f. e. 
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udbytte på ca. 14 hkg f. e. pr. ha. Denne afgrødestørrelse må 
antages at være bestemt dels af de plantenæringsstoffer, der 
årlig frigøres i jorden ved forvitring og ved omsætning af plante
rester, dels af tilførselen gennem nedbør, og sidst, men ikke 
mindst, gennem bælgplanternes og jordbakleriernes forsyning 
med kvælstof fra luften. 

Gennem alle årene har udbyttet efter 1 kunstgødning ligget 
.betydeligt over udbyttet efter 1 staldgødning. I første periode 
1894-1906 andrager forskellen 2.8, i 1907-1922 6.6 og i 1923 
-1948 endog 9.0 hkg pr. ha. Årsagen til denne stigning må dels 
søges i en ændring i fordelingen af kunstgødningen i 1907, og 
dels i at mængden af plantenæring både i staldgødning Oog kunst
gødning el' øget stærkt fra 1923, idet der fra dette år SOom måle
gødning er anvendt både fast staldgødning og ajle. Fordelingen 
af gødningen i de tre perioder fremgår af tabel 1. 

Udbyttet efter staldgødning og kunstgødning følges, som 
det fremgår af fig 5, ret nøje i svingningerne fra år til år. 

For årene 1923-1948, hvor der er anvendt forskellige mæng
der af staldgødning og kunstgødning, kan der foretages en be
regning af staldgødningens værdi i forhOold til kunstgødning. 

Dette forhold er demonstreret i fig. 6. Ved interpolation fin
der man herefter følgende værdiforhold. 

Forholdstal for staldgødningens værdi. 
(Knnstgødning = 100) 

1 staldgødning . . . . . . . . . 59 

li » fy7 

Indenfor denne fOorsøgsperiode og med den anvendte forde
ling af gødningerne i sædskiftet har man således i gennemsnit 
kunnet Oopnå samme udbytte efter 100 dele plantenæringsstof i 
staldgødning + ajle som efter 57-59 dele plantenæringsstof i 
kunstgødning. 

E n s i d i g k u n s t g ø d n i n g. For de ensidigt gødede par
celler er en tilsvarende opgørelse for de tre hovedperioder fore
lagt i tabel 14. For de ensidigt gødede parceller - salpeter, su
perfosfat og kaligødning alene - daler udbyttet ligesom for ugø
det fra første til anden periode. Kaligødning alene har i alle 
perioder givet omtrent samme udbytte som ugødet,medens sal
peter alene gennem alle perioder har givet omkring 4 og super
fosfat 2-4 hkg f. e. mere end ugødet. Der er for disse ensidige 



412 

hkg fe 

30 

20 

10 

G0dningsmængde 

Fig. B. Gennemsnit af sædskiftet på Askov Lermark. Mel'Udbyttekurver for stald
gødning og kunstgødning. 

Tabel 14. Gennemsnit af sædskiftet, udbytte i hkg 

f. e. pr. ha. 

Askov LeI'IlIQl'k 1894-1948. 

1 l salp. Fuld 
Ugødet salpeter super- kali- + kunst-

fosfat gødning 1 supf. gødning 

1894-1906 .... 20.2 24.9 22.4 19.5 32.8 35 .• 
1907-1922 .... 14.0 18.1 17.7 14.7 28.5 35.6 
l!J23-1948 .... 13.8 17.7 15.6 14.3 25.5 46.9 

gødninger intet udslag for forøgelsen af gødningstilførsIen fra 
1923. Afgrødernes størrelse er her hegrænset af de andre, ikke til
førte næringsstoffer. 

Salpeter + superfosfat (kalimangel) har i 1894-1906 givet 
3.2 mod endog 21.4 hkg f. e. mindre end fuld kunstgødning i 
1923-1948. Årsagen hertil må søges i en fortsat udpining af 
jorden for kali, og denne udpining er yderligere øget ved, at der 
fra 1923 er tilført større mængder salpeter og superfosfat. 

De to forsøgsled salpeter + kaligødning (fosforsyremangel) 
og superfosfat + kaligødning (kvælstofmangel) , der først er 
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begyndt i 1935 på tidligere staldgødede parceller, har i 1935-
1948 givet følgende udbytte sammenlignet med fuld kunstgød
ning. 

Udbytte i hkg f. e. pr. ha 
salpeter + kaligødning 

fosforsyremangel 
37.0 

superfosfat + kaligødning fuld kunst· 
kyælstofmangel gødning 

32.0 47.2 

Kvælstofmangel har under disse forh0'ld bevirket en ned
gang i udbyttet på 15.2 hkg f. e., og undladelse af at anvende 
220 kg superfosfat årlig har gennemsnitlig nedsat udbyttet med 
10.2 hkg f. e. pr. ha. Til trods for at jorden må betegnes som 
fosforsyrefaUig, har en tilførsel af 220 kg superfosfat årlig 
været tilstrækkelig til at give fuld afgrøde. Med hensyn til de 
enkelte afgrøder, viser de foranstående tabeller, at det navnlig 
er rodfrugtafgrøderne, der har givet udslag for fosforsyreman
gelen, medens udslagene i hvede og byg har været meget små. 

13. Askov Sandmal'k. 

Sædskiftet har på sandmarken gennem alle årene yæret 4-
årigt med: 1. rug, 2. rodfrugt, 3. havre og 4. kløvergræs eller an
den bælgplanteblanding. 

Efter den samlede forsøgsplan, som Cl' anført side 377, falder 
det naturligt først al omtale forsøgsleddene til be-lysning af for
holdet mellem staldgødning og kunstgødning, dernæst forsøgs
leddene med staldgødning + kunstgødning og tilsidst demonstra
tionen af ensidig anvendelse af kunstgødning. 

a. R ug. 
Som vintersæd er der i alle år dyrket rug. Selvom tørke i 

en del år har hæmmet rugen s vækst, foreligger der dog forsøgs
resultater fra alle 55 år. For l kunstgødning, der gennem alle 
perioder har givet det største udbytte, er der gennemsnitlig 
høstet 20.8-27.6 hkg pr. ha - og i 1946 endog 37.4 hkg kærne 
pr. ha. 

Resultaterne af forsøget med staldgødning og kunstgødning 
og staldgødning med tilskud af kunstgødning beregnet som gen
nemsnit for de tre perioder fremgår af tabel 15. 
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Tabel 15. Rug, udbytte og kyalitet. 

Askov Sandmark 1894-1948. 

li Ugødet III ~l~nstgøl dning il st;l?- il
l 

-- -

il I __ ~ _ _ 1 ligødnmg:I'2 salp. 

1 staldgødning -:-

t supL 
} supf. :t kalig., -I-

; -~ kalig. 

Udbytte, hkg kærne pr. ha. 

1894-1906. 
1907-1922. 
1923-1948. 

il----, ------c ,I 

9.7 :!l i 21.8 ! 14.3 II 18.9 14.6 15.2 
7.9 - I 20.8 ! 13.2 Il 17.2 14.1 14.0 14.4 
_8:~J _ 21.4 I 27.6 ! _16_._3--"-.1 _2_3'_0--,-_1_6'_'--,-_1_6_.9--,-_1_6._0_ 

Udbytte, hkg halm pr. ha. 

1894-1906. II 23.3 
1907-1922. II 18.6 
1923-1948. I, 17.8 45.9 

48.6 36.~ 11 ~~.6--1 36.6 
49.4 31.7 [' 41.7 ! 33.3 
55.9 i 34.3 I 48.s i 34.7 

------ -- ----

189 
190 
192 

4-1906. 
7-1922. 
3-1948. 

1894-
1907-
1923-

1906. 
1922. 
1948. 
,-._----

, 14.3 
I 11.6 

i 12.0 

I 29 

1 

30 
32 

11 

II 

I 
1 

Udbytte, hkg f.e. pr. ha. 

31.5 21.5 

I 

28.0 I -

I 
- 30.6 19.6 25.6 

30.6 :38.s 23.9 32.6 , , 

Kærne i pet. af hele afgrøden. 

I - 31 28 29 
- 30 I 29 29 
32 33 I 32 32 

Rumvægt, kg pr. hl. 

-18-9;-=--19-0-6-.- -'--73-.0-~--- 7720'.86 -1-- 73.4 I 72.6 ' 
1907-1922. 71.7 72.1 70.8 
~_~_~~=~~_~-.:._ 70._6--,,-_70_.,_ 69~~_1_ 71.3 , 69.9 

Kornvægt, g pr. 1000 korn. 

21.9 
20.7 
23.5 

29 
30 
32 

73 .• 
72.2 
7l.5 

~;94-1906. [I 2~.7---1_ - 2~-.A III 24., II 24.5 I 24.6 
1907-1922. 'I 24.3 - 24.5 25.3 24.0 25.1 
1923-1948. I 25.6 25.3 25.0___~6._4 __ ~~~ 26.9 

31:1.0 -l---
36.6 , 35.3 
37.1 I 35.9 

23.0 
21.4 
24.3 

28 
28 
31 

73.0 
71.7 
71.2 

24.6 

I 

: 
1 

l 

-
2l.3 
2:3.1 

-
29 
31 
---~ 

72.1 
71.6 

25.1 25.6 
26.7 26.9 

-

Staldgødning og kunstgødning (tabel 15). De 
ugødede parceller står med det højeste udbytte 9.7 hkg kærne pr. 
ha i 1894-1906 for derefter at give ret jævne afgrøder på om
kring 8 hkg kærne i de to sidste perioder. 

Ved sammenligning mellem staldgødning og kunstgødning 
må det erindres, at rugen indtil 1906 er gødet med 9 tons stald
gødning pr. ha, medens den fra 1907 ikke direkte er tilført 



hkg I.e 
~----------~---

40 

20 

10 

1894 1900 1910 

415 

Staldgødning 

Ugød'el 

1920 1930 19.40 

Fig. 7. Rug på Askov Sandmark. Udbytte i hkg f. e. 
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staldgødning. I de to første perioder har kunstgødning givet 7.5 
hkg kærne, men fra 1923, da tilførselen af kunstgødning er for
øget (se tabel 2), endog 11.3 hkg kærne mere end de staldgødede 
parceller. 

Ligesom fra lermar ken er der foretaget en beregning af 
gennemsnitsudbyUet fOor 8-årige perioder med et års forskydning, 
og på grundlag heraf er der tegnet »frihåndskurver« i fig. 7, 
der demonstrerer variationen i udbyttet for henholdsvis ugødet, 
1 staldgødning og 1 kunstgødning gennem årene. Det fremgår 
heraf, at vækstforholdene vel øver en afgørende indflydelse på 
udbyttets størrelse, men kunstgødning har gennem samtlige år 
og navnlig efter forøgelsen af kvælstofmængden i 1923 givet 
betydeligt større udbytte end staldgødning. 

S t a l d g ø d n i n g m e d t i l s k u d a f k u n s t g ø d
ning (tabel 15). Merudbyttet for de forskellige tilskud som 
gennemsnit for de tre perioder fremgår af følgende oversigt. 
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Merudbytte mod 1 staldgødning, hkg kærne pr. ha 
isalp. ! supf. l kalig. ! supf. -+-

I kalig. 
1894--1906 .......... 4.6 0.3 0.9 
1907--1922 .......... 4.0 0.9 0.8 1.2 
1923--1948 .......... 6.7 .0.2 0.6 --o-O.a 

Det ses heraf, at det ved denne tilførsel af staldgødning til 
sædskiftet navnlig er kvælstof, der har været i minimum. Til
skud af salpeter har givet store udslag, medens tilskud af fos-

Tabel 16. Rug, udbytte og kvalitet. 

Askov Sandmark 1894--1948. 
=====c======r===F'='===i=~ ... 

:1 I 1 'I 1 11 kali· I 1 salp. 11 supf.! Fuld 
. l'gødet sal· i super- I gød-, -+- ' + 'kunst-
i .. I peter i fosfat I ning I 1 supf. \ 1 kalig·1 gødning 

Udbytte, hkg kærne pr. ha. 

1894--1906 I 9.7 
I 

18.3 

I 

10.6 I 10.9 17.9 11.6 I 21.8 ........ 
1907-1922 : 7.9 15.0 8.5 

, 

11.2 15.0 12.5 I 20.8 ........ I 
1923-1948 8.4 I 14.5 8.3 11.7 

I 
15.5 13.9 27.6 . . . . . . . . l l 

---------- - -- ---

Udbytte, hkg halm pr. ha. 
--_._ .. _._--~-- ... _ .... __ .... _-,. 
1894--1906. . . . . . . . . 23.3 I 42.. 25.7 'I 26.5 42.0 29.5' 48.6 
1907-1922......... 18.6 I 38.7 19.5 26.6 37.1 ao.o I 49.4 
1923-1948......... 17.8 l 37.7 17.0 26.8 I 38.7 32.3 55.~ 

.. - _. -'-----'-----

Udbytte, hkg f. e. pr. ha. 

1894--1906 ........ . 
1907--1922 ........ . 
1923--1948 ........ . 

14.3 
11.6 
12.0 

26.8 
22.7 
22.1 

15.8 
12.4 
11.7 

16.2 : 26.3 I 
16.5 : 22 .• 

17~_t_I_~. 
Kærne i pet. af hele afgrøden. 

1894-1906 ....... " II 29 
1907--1922 ......... I 30 
1923-=:1948 ......... 'J_~=-.. .. 

30 
28 
28 

29 
30 
33 

29 
30 
30 ______ .J __ _ 

Rumvægt, kg pr. hl. . 
. -------------

I 

I 

1894--1906 ......... 73.0 70.s 73.3 73 .• 
1907--1922 ......... I 71.7 67 .• 72.0 73.0 
1923-1948 ......... I, 70.6 I 65.2 70.6 , 72.0 , 
----- .... _--... 

Kornvægt, g pr. 1000 korn. 

ao 
29 
29 

I 70 .. 
68.3 

I 64.7 
.. 

17.5 
18.5 II 

20.4 

---T--

28 I 

29 
30 , 

31.5 
30.6 
38.8 

31 
30 
33 

.. ~---

73.3 72.6 
72.4 70.8 
71.6 69.5 

._-------

1894--1906.. . . . . . . . 23.7 22.4 I 23.7 24.3 21.g 24.3 24.8 
1907--1922. . . . . . . . . 24.3 20.5 24.1 24.5 20.1 25.2 24.5 

24.$ 27:0 l 19.8 26.6 25.0 
'-

1923--1948......... 25.6 19.4 
===-'l.,-,~=='== I. 
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forsyre og kali har givet små udslag -- og udslagenes stø"rrelse 
er ikke steget gennem årene. 

Kærneprocenten har i alle perioder været højest for alsidig 
kunstgødning, der har givet det største udbytte både af kæme 
og halm. Rumvægten og kærnevægten hat· navnlig i sidste pe
riode, da kvælstofmængden er forøget, været lidt lavere for de 
salpetergødede (1 kunstgødning og staldgødning + Y2 salpeter) 
end for de andre forsøgsled. 

Ensidig kunstgødning (tabel 16). Udbyttet efter 
ugødet og superfosfat alene har været meget nær ens i de to 
perioder fra 1907-1948, ligesom salpeter alene og salpeter + 
superfosfat gennem hele forsøgstiden har givet meget nær samme 
udbytte. Disse forhold udpeger således jorden som fosforsyrerig. 

Når kaligødning alene og superfosfat + kaligødning navn
lig i de to sidste perioder møder med et forholdsvis stort ud
bytte, står dette i forbindelse med, at kalitilførsel i høj grad 
har bidraget til en 'god udvikling af kløveren, der er forfrugt 
til rugen. En væsentlig del af kali virkningen skyldes derfor 
reelt en kvælstofvirkning eftel" en veludviklet kløverafgrøde. 
Salpeter + superfosfat har på grund af den stærke kaliudpining 
ikke været i stand til at udnytte den forøgede salpetertilførsel 
efter 1923, medens udbyttet efter fuld kunstgødning er steget fra 
21.8 til 27.6 hkg kærne pr. ha. 

Efter den stærkere gødskning i 1923 er k æ r n e p r o c e n
t e n mindst for salpeter alene og salpeter + superfosfat og 
betydeligt højere for fuld kunstgødning. Rumvægt og kærne
vægt er ligeledes lavest for salpeter og salpeter + superfosfat 
og højest for de kaligødede afgrøder. 

Kalitilførsel har, navnlig i sidste periooe, bidraget stærkt 

til en god kærneudvikling. 

b. H a v r e. 
Havren har på denne lette sandjord ofte været hæmmet i 

væksten af tørke i forsommeren. I 1923 måtte forsøget kasseres 
på grund af misvækst. 

S t a l d g ø d n i n g o g k u n s t g ø d n i n g (tabel 17 og fig. 
8). U dbyUet på de ugødede parceller har' i alle tre perioder lig
get under udbyttet af rug. Havren har ligesom rugen givet det 

24 
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Tabel 17. Havre, udbytte og kvalitet. 
Askov Sandmark 1894-1948. 

'~-'--._--.. -_ .. -

il II Kunstgødning I ~ stald- il 1 staldgødning + ~-~ 
il Ugødet I I gød- ! I I I t supf. 

I II 
t 1 I. ning II t salp. t supf. t kalig. 1 +. 

1894-1906 ~ 

~~~-I-

1 8.9 
1907-1922. 7.2 ,I 
1923-1948. 8.1 li 

1894-1906. 14.1 
1907-1922. 9.7 
1923-1948. 10.3 

.~-----"--

894-1906. 
907-1922. 
923-1948. 

----

1894-1906 
1907-1922 
1923-1948 

l 
I 

I 
I 

il 
10.2 

7.9 
8.8 

39 
I 
I 

43 I 
44 I 

il I I 1 "2" kallg. 

Udbytte, hkg kærne pr. ha. 

I 

I I - 19.0 14 .• 18.3 14.8 
- 20.1 

I[ 
15.6 I 20.3 16.5 

21.0 28.7 21.9 I 28.9 22.4 

Udbytte i hkg halm pr. ha. 

- 1 36.3 I ~ 24.7 li ~ 32.~T -24.5 I 
- ! 37.7 25.3 II 35.7 I· 26.5 

29.4 j 42.8 I 32.1 II 39.7 33.1 

Udbytte, hkg f. e. pr. ha. 

:1 
I 

- 23.1 17.0 21.8 17.2 

i - 24.3 

II 
18.0 I 24.1 19.0 

24.1 32.5 24.6 32.1 25.3 I 
- --_.~. I 

Kærne i pct. af hele afgrøden. 

15.5 
16.2 
22.3 

28.3 
30.2 
36.1 

16.2 
21.0 

28.1 
36.0 

----._--
18.6 I -
19.5 19.0 
25.8 i 25.4 

34 37 II -
- 35 38 

il 43 40 41 !: r l!-1f-~~ 
Rumvægt, kg pr. hl. 

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

I· 49.0 
1894-1906. 
1907-1922. 
1923-1948. 

1894-1906. 
1907-1922. 
1923-1948. 

I 
I 

I 
! 

38.4 
44.7 
50.2 

31.2 
34.3 
33.6 _. 

I 
I 

I 

51.7 

39.3 
46.2 
51.3 

40.2 
4h 
52.4 

39.9 
47.0 
52.0 

Kornvægt, g pr. 1000 korn. 

I I - 32.1 32.6 32.5 
-

! 

36.4 

I 
36.5 36.3 

35.2 35.4 34.4 35.6 
_._-" 

.~ .. ~~-

40.6 
47.9 
52.7 

32.6 
37.1 
35.8 

41.3 
48.2 
52.5 

33.2 
37.2 
35.8 

52.6 

___ o _ .. 

-

36.8 
36.0 

laveste udbytte 7.2 hkg kærne pr. ha i perioden 1907-1922, og 
derefter stiger udbyttet til 8.1 hkg i gennemsnit for 1923-1948. 

Parcellerne med 1 staldgødning er indtil 1922 tilført 9 tons 
staldgødning, og fra 1923 er tilførselen øget til 15 tons stald
gødning pr. ha, og i 1 kunstgødning er fra 1894 til 1922 givet 
250-270 kg og efter 1923 ca. 320 kg salpeter pr. ha. 

Kunstgødningen har gennem hele forsøgstiden givet betyde
ligt større udbytte end staldgødning. I de to første perioder har 
l kunstgødning givet 4.5 hkg og i sidste periode endog 6.8 hkg 
kærne mere pr. ha end 1 staldgødning. Af fig. 8 ses det, at kur-
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Fig. 8. Havre på ASKov Sandmark Udbytte i hkg r. C'. 

verne for de to gødninger følges ad i udbyttesvingningerne gen
nem årene. Vækstkårene har virket ens på de staldgødede O'g 
kunstgødede afgrøder. 

I 1923-1948 har % kunstgødning (25 kg kvælstof) givet 
samme udbytte sO'm 1 staldgødning (72 kg kvælstof). Staldgød
ningens værdi kan derefter beregnes at være 35, når kunstgød
ningen sættes = 100. Dette værdital, 35 pct., indbefatter O'gså 
eventuel eftervirkning efter staldgødning, der er anvendt til for
frugten, rodfrugt. 

S t a I d g ø d n i n g In e d t i I s k u d a f k u n s t g ø d n i n g. 
(tabel 17). En beregning af merudbyttet for de forskellige til
skud af kunstgødning giver følgende resultat: 

1894--1906 .......... 
1907--1922 .......... 
1923--1948 .......... 

:!\1erudhytte mod 1 staldgødning, hkg kærne pr. ha 

f supf. + 
.~ salp. l supf. f kalig. § kalig. 

3.8 0.3 1.0 

4.7 0.9 0.6 0.6 
7.0 0.5 0.4 0.0 
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Ligesom for rugen er det også tilskud af salpeter, der til 
havre har givet det største merudbytte, medens superfosfat og 
kaligødning kun har givet små udslag -- og de er ikke stigende 
med årene. 

Når tilskud af kali og kali + fosforsyre har givet en ret 
yæsentlig forøgelse af udbyttet af halm, står dette i forbindelse 
med, at kløveren er vokset bedre til på disse parceller og således 
har bidraget til at forøge »halmafgrøden«. 

Kærneprocenten har i alle perioder været højest' for ugødet, 
hvor udlæget kun er vokset svagt til. 1 staldgødning står i alle 
perioder med højere kærneprocent end l kunstgødning, men 
forskellen er mindst i sidste periode. Ugødet har givet den laye
ste rumvægt og kornvægt, medens der ikke har været større 
forskel mellem de alsidigt gødede forsøgsled. 

Ensidig kunstgødning (tabel 18). Billedet er her 
meget nær det samme som for rug. Superfosfat alene har i de 
første perioder givet lidt mere, men i sidste periode omtrent 
samme kærneudbytte som ugødet. Salpeter alene og salpeter + 
superfosfat ligger ligeledes nær på linie, det er kalimangel, der 
har sat grænsen for afgrødens størrelse. Kaligødning alene og 
superfosfat + kaligødning har givet 8.0-11.1 hkg kærne pr. ha, 
eller i sidste periode 1.1-3.0 hkg mere end ugødet, medens fuld 
kunstgødning har mere end fordoblet afgrøden og givet 19.0-
28.7 hkg kærne pr. ha. 

Den lave kærneprocent, der navnlig i sidste periode noteres 
for kaligødning og kaligødning + superfosfat, skyldes, at kløve
ren her er vokset stærkt igennem og ofte har givet det største 
bidrag til »halmafgroden«; ugødet og superfosfat alene har io\'
rigt højere kærneprocent end de salpetergødede forsøgsled. 

Kærnens rumvægt og kornvægt er lavest for salpeter alene 
og salpeter + supetfosfat og højest for de kaligødede for
søgsled. 

Som forfrugt til havre er siden 1927 'dyrket k a r t o f I e r 
og k å I r o e r i hver sin parcelhalvdel. Det er hvert år iagttaget, 
at havren på de kalimanglende parceller udviklede sig meget 
dårligere efter kålroer end efter kartofler. l 1929-1937 er par
cellerne med salpeter alene og salpeter + superfosfat derfor 
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Tabel 18. Havre, udbytte og kvalitet. 

Askol) Sandmari, 1894-1948. 
-=-----==--==-~.:::..::::.=..: 1

1
---•• _-==---==---=-=-=== 1- - - - - - I .===---::-::-:;-=-:-=:=:::::! 

Il! l kali- Isalp .• 1 SUPLI Fuld 
i llgødet sal- I super- i gød- -+-! -i- kunst-

, peler I fosfat ; ning 1 supf. 11 kalig. gødning 

Cdbylte, hkg kærne pl'. ha. 

1894-1906 . . . . . . . . 

II 

tI.n 

I 

15.5 
1 

10.3 

I 

9.3 14.8 , 10.0 
1907-1922 ........ 7.2 15.7 8.2 8.0 14.8 9 .• 
1923-19·1,8 ........ 8.1 16.1 i 8.3 9." I 17.3 , 11.1 

I ------------

Udbytte, hkg halm pr. ha. 
-·-···----.. ---·-·---T -- ---I I 

1907-1922 ........ 9.7 27,4 11.1 14.0 27.>! 18 .. 
1894-1906 ........ 14.1 29.3 17.1 16.8 I 27.7 19.0 

1923-194~.... ... 10.3_ ~:..6 __ ~O~ . __ 18.2_24.9_-=-(L;J 

1894-1~l06 

1907-1922 
1923-1948 

1894-1906 
ln07-HJ22 
11)2a---H148 

Cdbytte, hkg f. e. pr. ha. 
--- ---- --

10.2 18.7 ! 12.0 11.i 
7.9 I 18.6 

I 
n.l 

t 
n.1 

8.s 
I 

18.0 I 8.9 1l.3 
I 

Kærne i. pet. af hele afgroden. 

:Hl 3J a8 36 
4:3 :{6 42 36 
44 ·u l ·l.~ :34 

-_. - -
Hum\';egl, kg pl'. hl. 

17.9 
17.8 
19.3 

ai) 
a5 
41 

... _ .. - - - ~ 

1894-1906 
1907-1922 
1923-1948 

1894-1906 
1907-1922 
1923-1948 

....... ·1 38.! 

:::::::J_JE __ 
i-I5,2 I 

42.2 
4H.o 

:-)S.H I 39.5 
45.s l 46.6 

_5~5..1 50.9 

Kornvægt, g pr. 1000 korn. 
-- -------------- --- -

35.6 
42.9 
47.9 

31.2 I 28.+ I 32.1 :-12.2 I 28.8 ! 
:H.B I :13.2 3J.8 35.6 I :-)3.4 I 
33.6 : 30.. ! 32.1 ! 33.H_, :-)0.7 I 

12.1 
11.5 
14.6 

34 
34 
:JO 

·10.3 
47.3 I 
51.:, 

34.1 
37.0 
3-!.n 

1\.l.o 
20.1 
28.7 

36.3 
37.7 
42.R 

23.1 
24.3 
a2,;, 

34 
35 
40 

39.3 
J6.2 
51.3 

32.1 
30.4 
3fi.' 

delt, og de to halvdele er høstet Iwer for sig. Resultatet af denne 
undersøgelse fremgår af følgende: 

Gødskning; 
ForfrugI; 

Kærne, hkg pr. ha. 

Halrn, » »». 
Kærncproccnt ..... 

l salpeter 

kålroer kartoller 
l1.t :10.7 
1 G.7 :W.2 

·H H 

1 salp. -'- 1 snpf. 

kålroer 

t 2.1 
19.< 
3\) 

kartolIer 
21.3 

n.o 
H 

Efter kålroer, hyor både rod og top er fjernet, har jorden 
været mere udpint for kali ._- stærkere kalitrang - end hvor 
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der er dyrket kartofler. Med kålroer, rod og top, fjernes halv
anden gang så meget kali som i kartofler (uden top). Det må 
her bemærkes, at kartoffeltoppen ved høst er meget svag og tid
ligt vissen på de kalimanglende parceller. At årsagen til mis
væksten i havren skyldes kallmangel, er enkelte år konstateret 
ved at vande mindre parceller (1-2 m 2 ) med en opløsning af 
kali gødning -- afgrøden får da ret hurtigt normalt udseende. 
Kalimangelsymptomer, der viser sig ved, at bladene får brunlige 
pletter, således at afgrøden syntes helt brunlig ved skridningen, 
har hvert år været langt mere fremtrædende efter kålroer end 
efter kartofler. 

C. K a r t o f l e r. 
Fra ] 894 til 1906 blev deri rodfrugtmarkerne dyrket kar

tofler, runkelroer, kålroer og gulerødder, Iwer i % af parcel
lerne. Fra 1907-1922 ble\' der dyrket % kartofler og Y2 runkel
roer og i 1923-1926 alene kartofler, i 1927 kålroer, derefter 

hkg- f.e, hkg f >.!. 

r-----~-------~------------__. 

80 ~o 

60 

40 40 

20 20 

1894 1900 1910 1920 1930 1940 1948 

Fig. 9. Kartofler på Askov Samlmark. l'dhytte i hkg f. e. 
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Tabel 19. Kartofler, udbytte og kvalitet. 

Askov Samlmark 1894.-1948. 

l 

1894-1906. 1103 
1907-1922. 67 
1923-1948. 75 

~ l 211 i 214 I' 245 
- I 203 1 223 ' 265 

276 I 371 ; 366 I 408 

Udbytte, hkg tørstof i knolde pr. ha. 

1894-1906. 27.5 II 54.0 l 56.9 i 65.0 -
1907-1922. 18.6 II 

~ 54.7 
! 

61.1 
I 

71.9 
1923-1948. 18.7 II 66.9 88." 90.5 I 98.1 

- ------_._-~-.. ~-------_. 

Udbytte, hkg f. c. pr. ha. 

1894-1906. 25.0 
1907-1922. 17.0 
1923-1948. 17.0 

49.8 :1--5-V-, -I! --;-;.5 I 
49.7 ~,I 55.s li 65.4 

60.8 80.2, 82.3 1 R\l.7 1 

--"------''-------'---------, 

pet. tørstof i knolde. 

217 
226 
383 

57A 
61.'1 
95.2 

52.1 
55.8 
86.6 

1894~1906 '1
1 

26.7 I ---;:--I!, " ~~6 26.7 26.5 
1907-1922. 'I 27.8 i 26.9 ' 27.0 
_19_2_3 _19_4_8_ . ...c"_ 2_~ __ !_~4.3 _, _:3.sj'_24.1 

27.1 27.2 
24.2 24.9 

Knoldvægt, g }Jr. knold. 

i 

! 

230 

59.9 
63.6 
90.1 

54.5 
57." 
R 1.,) 

237 
395 

I 64.1 

I 94.1; 

I
I 58.3 

R6.0 
----

27,ij 
24.0 

1923-1948·-11 
--- -" -- '-,--------,------,,------'------ --

34 I: 58 6R _1~_'1_~ __ _'_ 73,_~1 __ -"1 

fra 1928 til 1948 % kartofler og Y2 kålroer. Med undtagelse af 
1927, hvor hele forsøget var tilsået med kålroer, har deT således 
været kartofler i alle forsøgsårene, 

S t a l d g ø d n i n g o g k u n s t g ø d n i n g. Resultaterne af 
forsøgene i kartofler fremgår af tabel 19, og i fig. 9 er forholdet 
mellem udbyttet af ugødet, l staldgødning og l kunstgødning 
gennem den lange årrække demonstreret på grundlag af 8-årige 
gennemsnitstal, beregnet med l års forskydning. Udbyttet af 
ugødet falder lidt i de første år fOol" derefter at give nogenlunde 
samme udbytte fra 1907 til 1948. I middel for 1907-1922 har 
udbyttet således andraget 18.6 hkg mod 18.7 hkg tørstof i 1923 
--1948. 

Udbyttet efter staldgødning og kunstgødning følges også 
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ja~ynt gennem årene, men i modsætning til alle andre afgrøder 
er det her staldgødning, der giver det største udbytte. En sam
menligning mellem gødningstilførselen i kg kvælstof og udbyttet 
i hkg tørstof for de tre perioder fremgår af følgende oversigt. 

Tilført, kg N pr. ha Udbytte, hkg tørstof pr. ha 

1 staldg. 1 klInstg. forskel 1 staldg. 1 kllllstg. forskel 
1894-1906. 81.0 38.8 42.2 56.9 54.8 2.1 

1907-1922. 126.9 G7.6 59.3 61.. 54.7 G.7 

1923-1948. 212.5 160.2 52.3 90.5 88.2 2.3 

.Med den gennem årene stigende gødningsanvendeIse stiger 
udbyttet for såvel staldgødning som kunstgødning. Forskellen 
i udbyttet er størst i 1907-1922, hvor også forskellen i kvæl
stof tilførselen er størst. For perioden 1923-1948 er forholdstal
let for staldgødningens værdi beregnet til 88, når kunstgødning 
sættes til 100. 

Staldgødning med tilskud af kunstgødning 
(tabel 19). En beregning af merudbyttet for de forskellige til
skud af kunstgødning i de tre perioder giver følgende resultat. 

Merudbytte mod staldgødning, hkg tørstof 
pr. ha 

i salp. t SlIPf. t kalig. ! supf. -
t kalig. 

1894-1906...... 8.6 o .• 3.0 

1907-1922...... 10.5 0.0 2.2 2.7 
1923-1948. . . . . . 8.2 4.7 -!.·0.4 4.1 

Det er også her kvæl stof til førs elen, der har givet det største 
merudbytte. Men i betragtning af, at der i 1923-1948 årligt er 
givet et tilskud af 370 kg sv. ammoniak pr. ha, er merudbyttet, 
42 hkg knolde med 8.2 hkg tørstof, kun ringe. Kartonerne når 
hurtigt den grænse, hvor de ikke kan betale tilførsel af kvæl
stofgødning. Tilskud af superfosfat har kun givet ringe virkning 
i de to første perioder, men ret stort merudbytte i sidste periode, 
da der er anvendt ajle. For tilskud af kali er det omvendt, idet 
ajlen i sidste periode har kunnet klare kaliforsyningen, og der 
bliver da intet merudbytte for tilskud af kali. 
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Tabel 20. Kartofler, udbytte og kvaliiet. 

Askov Sandmark 1894-1948. 
I ! 1 i 1 TiTali- .11 salp. TTs~pf.--P~d 
'l Ugodet ! sal· I super- I gød- -+- I + I kunst-
I I peter I fosfat I ning lsupf. i l ~~~ gødn!~~ 

Udbytte, hkg knolde pr. ha. 

1894-1906 ....... . 103 i 133 ! i10 i 145 
67 i 93 ' 63 ' 122 

126 160 211 
I 203 
. 371 

1907-1922 ....... . 
~~_L 69 152 

88 137 
1923-1948 ....... . 88 IS7 

Udbytte, hkg tørstof i knolde pr. ha. 

1894-1906 ....... . 
1907--1922 ....... . 
1923-··1948 ....... . 

27.5 ) 33-.8-i -29.4-1-37.:-132~ I 
18.6 ! 23.1 ' 17.1 I 33.8 21.7 1 

18.7 i, 20.7 I 16.9 36.3! 19.~ ! 

Udbytte, hkg f. e. pr. ha. 

1894-1906 -:-:-:-:-.. -. ~I 25.0 I 30.7 ' 26.1 
1907-1922 ........ I 17.0 : 21.0 I 15.6 
1H23-1~)4~_ .. _ .. _. _ ..... _:,_~~_1~8.~ 15.3 

34.2 I 2n.2 l 
30.7 I 19.7 I 

33.0 I 17.5 
- ._. 

pet. tørstof i knolde. 

1894--1~-~-.-.. -:1 26.7---1
'
-- 25 .4 -1-26.~ 25.; ._-

1907-1922 . ....... 27.8 24.8 27.1 27.7 
1923-1943 ........... ___ 11_24.8 _~2'1l... __ 24.3. L ~~:9 

I 25.0 
24.7 

I 21.7 
- - --

Knoldvægt, g pr. knold. 

~923-194~ ............ t 34 36 33 50 30 
- ---- -- ---. -----

41.~-1-~4:;-
36.8 I <>4.7 
45.0 , 88.2 

3S.! 
.- r 

49.8 
33.5 i 49.7 
·w.~ 80.2 , 

26.2 

I 

26.0 
26.9 26.9 
24.0 23.6 

53 68 

Tørstofprocenten har i alle perioder været højere for 1 
staldgødning end for 1 kunstgødning, selvom udbyttet af knolde 
har været omtrent ens. 

Ensidig kunstgødning (tabel 20). Superfosfat alene 
har i de første perioder givet større, men i sidste periode mindre 
udbytte end de helt ugødede parceller. Salpeter alene og sal
peter + superfosfat har i gennemsnit for 1894--1906 givet 5-6 
hkg tørstof mere end ugødet mod kun 0.5-2.0 hkg pr. ha mere 
end ugødet i 1923-1948. Det er her kalimangelen, der har be
grænset afgrødens størrelse, og denne er efterhånden blevet så 
stærk, at selv de større tilførsler af salpeter fra 1923 har været 
uden virkning. Det bemærkes tillige, at salpeter -+- superfosfat 
gennem alle perioder har givet mindre udbytte end salpeter 
alene. De ret store afgrøder, der er høstet efter kaligødning 
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alene og superfQosfat + kaligødning, skal utvivlsomt ses i belys
ning af, at der på disse parceller er hostet ret stQre kløverafgrø
der med højt kvælstofindhold, således at en væsentlig del af 
kalivirkningen her er en kvælstofvirkning. Medens de ikke-kali
gødede fQrsøgsled viser nedgang i udbyttet efter lH23, kan de 
kaligødede forsøgsled derimQod notere en stigning med den fQor
øgede tilførsel af kali (og kvælstofgødning). Denne stigning er 
dog langt større, 34 hkg torstof, for fuld kunstgødning, der får 
både kali og kvælstof, end f 001' kali alene og superfosfat + kali
gødning, der stiger 3---8 hkg. FQr de to sidste forsøgsled er 
denne stigning sikkert mere udtryk for en bedre kløverbestand 
end for en direkte kalivirkning. 

I de kalimanglende pareeller iagttages hvert år meget ud
prægede mangelsymptomer, idet kartoflerne hele forsommeren 
er mørkegrønne og svage af vækst. I juli får bladene bmne plet
ter, og planterne får et bronzelignende skær, lworefter toppen 
ret hurtigt visner. KvæJstofmangel giver sig derimod udslag i 
en meget lys topfarve. 

Tørstofprocenten er lavest for salpeter og salpeter + super
fosfat og højest fol' ugødet og superfosfat alene, der har givet 
det mindste knoldudbytte. Til trods for den langt større afgrøde 
har fuld kunstgødning i 1923-1948 givet betydeligt højere tør
stofprocent end salpeter og salpeter + superfosfat. Tilstrækkelig 
kalitilførsel er en nødvendighed for normal udvikling og mod
ning af kartoflerne. 

d. R u 11 k c I r o e r. 
Fra 18H4 til HHl6 er der dyrket runkelroer i % og fra 1907 

til 1922 i 1;2 af parcellerne i rodfrugtmarken. Resultaterne af 
disse forsøg er offentliggjort i 208., 261. og 263. beretning. I det 
følgende gives et kort sammendrag af forsøgsresultaterne. 

S t a l d g ø d n i n g o g k li n s t g ø d n i Il g. For roernes 
vedkommende må det, som foran omtalt, erindres, at de stald
gødede parceller i 1894--1906 "er tilført 18 tons, men i 1907-
1922 27 tons fast staldgødning pr. ha, og mængden af chile
salpeter på de kunstgødede parceller er fra 1907 forhøjet fra 
250 til 450 kg pr. ha. Resultaterne af forsøgene fremgår af føl
gende oversigt. 
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Ugødet 1 staldg. 1 kunstg. 
hkg roer pr. ha 

18\)4--1 90B . .......... 130 293 388 
l\)07~~1922 ........... 81 295 413 

tørstofprocent 

1894--190G ........... 14.0 13.3 12.5 
1907--1922 ............ 14.9 13.8 12.8 

hkg tørstof pr. ha 
1894--1906 ....... 18.2 39.0 48.0 
1907--1922 ............ 12.1 40.s 53.0 

hkg top pr. ha 

1894--1906 ............ 38 57 78 

1907--1922 ............ 35 70 109 

Udbyttet på de ugødede parceller falder ret stærkt fra 1. 
til 2. periode. Medens 1 staldgødning giver meget nær samme 
udbytte i begge perioder, har ændringen i fordelingen af kvæl
stofgødning bevirket en forøgelse af udbyttet på de kunstgødede 
parceller i 2. periode. Til trods for, at der i begge perioder er 
tilført omkring dobbelt så meget kvælstof i staldgødning som i 
kunstgødning, har runkelroerne dog givet omtrent en trediedel 
større udbytte for kunstgødning end for staldgødning. 

S t a I d g ø d n i n g m e d t i I s k u d a f k u n s t g ø d n i n g. 
En oversigt over merudbyttet for tilførsel af kunstgødning frem
går af følgende. 

;,Ierudhyttc mod 1 slaldgodlling, hkg tørstof pr. ha 
! supf. .1-

§' 5al)1. ~ supf. ~ knUg. ! blig. 

1894--1906 ...... 7.1 -'-1.5 4.2 

1907--1922 ...... 11.2 O." 6." 4.0 

Tilskud af salpeter og kaligødning har giyet ret store ud
slag til runkelroer i disse to perioder, hvor der kun er anvendt 
fast staldgødning. Superfosfat har derimod "æret uden virk
ning. 

E n s i d i g k u n s t g ø d n i n g. En beregning af merudbyt
tet mod ugødef giver følgende resultat. 

1894--1906 ..... 
1907--1922 ..... 

Merudbylle mod ugødet, hkg tørstof pr. ha 
salp. supf. kali~. salp. supf. fuld 

, 
T 

17.D 4.1 7.1 

li;.~ 3.1 3.fl 

supf. -;-

16.~ 

14.:1 

kaUg. 
8.5 

\\.9 

kunsig. 

30.! 
40.9 
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Til runkelroer er det navnlig anvendelsen af salpeter (chile
salpeter), der har givet et stort merudbytte, og dette fordobles,. 
når det anvendes sammen med superfosfat og kaligødning (fuld 
lmnslgødning). Superfosfat og kaligødning givet hver for sig, 
medfører kun små udslag, ligesom der intet udslag noteres for 
superfosfat, når det gives som tilskud til salpeter. 

e. K å l r o e r. 
Fra 1927-1948 er der dyrket kålroer i halvdelen af rod

frugtparcellerne. 
S t a l d g ø d n i n g og k u n s t g ø d n i n g. Ved sammenlig

ning med resultaterne fra tidligere års forsøg med runkelroer 
må det erindres, at rodfrugtmarken fra 1923 er tilført både 
staldgødning og ajle, og mængden af kunstgødning er forøget 
i samme forhold. Resultaterne af forsøgene i kålroer fremgår af 
følgende: 

1927-1948 l~gødet 1 staldg. { kUllstg. 1 kunstg. 
hkg roer pr. ha ....... _ . _ . _ ... 176 634 506 625 
Tørstof i pct. af roden _ ........ 14.2 12.2 12.9 11.8 

hkg tørstof pr. ha ............. 25.1 77.3 65.5 74.0 

hkg top pr. lla ............. .. 23 69 55 74 

Selv efter 33 års dyrkning uden gødning giver kålroer på 
disse ugødede parceller i 1927-1948 dobbelt så stort udbytte, 
som runkelroer gav på de samme parceller i 1906-1922. Kål
roer formår bedre end runkelroer at drage næring af udpinte 
jorder. 

Medens 1 kunstgødning til runkelroer har giyet- betydeligt 
større udbytte end 1 staldgødning, har der ikke været væsentlig 
forskel på udbyttet af kålroer, enten der er anvendt staldgødning 
eller kunstgødning. 

S t a l d g ø d n i Il g 111 e d t i l s k li d a f k li n s t g ø d
n i n g. Forsøgene giver her følgende resultater: 

:o.Icrudbytte mod 1 staldgødning, hkg tørstof pr. ha 
l supL-\-

t salp.} supL t kalig. } kaJig. 

1927-1948........ 6.0 :b 1.z 1.7 

Når der som grundgødning gives 25 tons staldgødning og 
16 tons ajle, har der kun været forholdsvis ringe virkning for 
tilskud af kunstgødning. 
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Tørstofprocenten er højest for de ugødede og lavest for de 
alene kunstgødede afgrøder samt for staldgødning + salpeter. 

E n s i d i g k u n s t g ø d n i n g. Det for kunstgødning op
nåede merudbytte i hkg tørstof pr. ha fremgår af følgende ovel'
.sigt. 

~Ierudbytte mod ugødet, hkg tørstof i rod pr. ha 
snIp. supf. hlig. salp. + supf. + fuld-

supf. kalig. gødet 
1927-1948 ..... IO.ø 1.6 5.1 9.u 48.9 

Ligesom til runkelroer er der meget ringe virkning af super
fosfat, undtagen når det anvendes sammen med kaligødning. 
Det er ligeledes her salpeter, der giver det store merudbytte, 
navnlig når det anvendes sammen med superfosfat + kaligød
:ning. Kaligødning alene har givet et lille mel'udbytte, lllen det 
:stiger stærkt, når kaligødning anvendes sammen med superfos
fat og navnlig sammen med salpeter + superfosfat (fuld kunst
gødning). 

Tørstofprocenten aftager llled stigende roestørrelse og er 
lavest for de salpetergødede forsøgsled. 

f. F o r s k e Il i g e r o d f r u g t a r t e r. 
Til sammenligning mellem de forskellige rodfrugtarters for

hold overfor staldgødning og kunstgødning er nedenfor anført 
resultaterne for de to årrækker, hvor udbyttet af kartofler kan 
.sammenlignes med henholdsvis udbyttet af kålroer og runkel

roer. 

S t a l d g ø d Il i n g o g k u n s t g ø d Il i n g. 

Tilført kg kvælstoC 
pr. ha Udbytte i hkg tørstof pr. ha 

1894-1922 1 staldg. 1 kunstg. ugødet 1 staldg. 1 kunstg. 

Kartofler ....... 106 55 22.6 59.4 54.7 

Runkelroer ..... 106 55 14.8 40.0 51.0 

1928-1948 
Kartofler ....... 209 159 19.8 94.6 91.4 

Kålroer ........ 209 159 25.6 78.0 74.1 
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Havre. Askov Sandmark. 

øverst: 1. ugødet, 2. staldgødning, 3. kunstgødning, 4. fosforsyre· 
øg kaligødning, 5. kvælslof- og føsførsyrt'gødning. 

Ncdrrst: 1. kvælslof- og kaligodning, 2. kaligødning, 3. kvælstof· 
gødning, 4. fosforsyregødning, 6. llgødet. 

Det fremgår heraf, at kartofler i begge perioder med de her 
anvendte gødningsmængder har givet omtrent samme udbytte 
for staldgødning som for kunstgødning. Runkelroer har derimod 
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Kartofler. Askov Sandmark. 

øverst: 1. ugødet, 2. staldgødning, 3. kunstgødning, 4. fosforsyre
og kaligødning, 5. kvælstof· og fosforsyregødning. 

Nederst: 1. kvælslof- og kaligødning, 2. kaligødning, 3. kvælstof
gødning, 4. fosforsyregødning, 5. ugødet. 

i 1894-1922 givet betydeligt større udbytte for kunstgødning' 
end for staldgødning, medens 1 staldgødning til kålroer i 1928-
1948, hvor der er anvendt staldgødning og ajle, har givet lidt 
større udbytte end 1 kunstgødning. 
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Sødlupin. Askov SanJmar"k. 

øverst: 1. ugødet, 2. staldgødning, 3. kunstgødning, 4. fosforsyre
og kaligødning, 5. kvælstof- og fosforsyregødning. 

"eders!: 1. kvælstof- og kaligødning, 2. kaligødl1ing, :1. kvælstof
gødning, 4. fosforsyregødning, 5. ugoclet. 

På tilsvarende måde kan der drages en sammenligning mel
lem rodfrugtarternes forhold overfor e n s i d i g a 11 yen d e l s e 
.a f k u n s t g ø d 11 i n g. 
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Vdhytle i hkg tørstor pr. ha 

ugødet salp. supf. kalig. salp. supL + fuld 
1894-1922 supf. kalig. kunstg. 

Kartofler ..... 22.6 27,;l 22.6 35.; 26.4 39.1 54.7 
Runkelroer ... 14.8 :10.9 1804 20." 30.3 24.1 51.0 

19.28-1948 
Kartofler. .... 19.8 21.!; 17.n 37.1 20.1 46.<) 91.! 

Kålroer ...... 25.6 33.> 27.0 30.ti 34.4 39.·[ 74.1 

Til kartofler har salpetel' alene og salpeter + superfosfat 
begge perioder givet meget ringe virkning - først når der sam
tidig gives tilskud af kaligødning, opnås fuld afgrøde. Til run
kelroer og kålroer har salpeter alene og salpeter + superfosfat 
givet stort merudbytte (og meget nær samme udbytte for salpe
ter alene som for salpeter + superfosfat), men også for disse 
afgrøder opnås fuld afgrøde først ved samtidig anvendelse af 
kaligødning. Ved sammenligning mellem udbyttet i de to årræk
ker må det erindres, at der er tilført betydeligt større mængder 
navnlig af kvælstof og kali i sidste end i første årrække. Denne 
forøgelse af gødningsmængden giver sig hovedsagelig kun til 
kende i en væsentlig forøgelse af afgrøden på de fuldt kunst
gødede parceller. 

g. H ø a f g r ø d e r. 

I 1895-1898 og i 1903--1906 er der dyrket hestebønner O'g 
ærter, i 1911~1914 og 1918-1922 vikkehavre, i 1943-1948 sød
lupin og i .de øvrige år kløvergræsblanding. Bønner og ærter er 
høstede modne, men ved opgørelsen her er den samlede vægt af 
kærne og halm regnet lig høvægt. Udbyttet af kærne og halm 
fremgår af 71. bel"etning. Sød lupinerne er høstet grønne, og ud
byttet af tørstof er regnet 0111 til hø med 15 pct. vand. 

S t a l d g ø d n i n g o g k u Il S t g ø d n i n g (tabel 21). U d
byttet på de ugødede parceller har i 1894-1906 andraget 17.0 
hkg hø pr. ha og holder sig i de to næste perioder ret konstant 
omkring 14 hkg, medens udbyttet tredobles i årene 1943-1948, 
da der dyrkes sødlupincr. 

I de to første perioder, da der direkte er gødet med kvæl
stofgødning, har kunstgødning givet det største udbytte og den 
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Tab el 21. Kløvergræs, udbytte og k v alitet. 

Askov Sandmark 1894--194-8. 

il II KunstgødIl!~ill, t \d :1.----1 staldgødniIlg +---,-' ,----------;, 
i tlgødet II - l' 'i S a -: ; . I . I t supf. 
'I l' t 1 g?d- I t salp .. t supl. ! t kahg.! + 
! ,I mng ii I I t kalig:_ 

Udbytte i hkg hø pr. ha. 

i~~~~~i~~:- il--g:~ -:I~ ~~:: II:::~:I :~:: '1 

----
40.s ; 59.3 
41.3 58.2 

1923-1942. I, 13.6 ~1.4 <J8.4! S2.8 II 59.5 

1943 , 1~4-il~~_4~~_,i _~~~.L 53:.'_~57~~_ i 
62.5 72.~ 

57.8 58 .• 

1894-190S. 
1907-1922. 
1923-1942. 
1943-19481 ) 

1907=-192211 
1923-1942. I 

l) Sødlupin. 

6.8 
5.5 
5.4 

17.5 

13 
24 

Udbytte i hkg f. e. pr. ha. 

- I 20.3 I 17.81'--19.:--16-:;;---23.6 
- 21.3 I 18.4 ,I 19.6 16.5 23.3 

20.6 23.. I 25.1 23.8 25.0 29.0 
21.8 j 21.5 . 22.9 22.8 23.1 23.4 

pel. bælgplanter i kløvergræs. 

63 
40 
61 

55 
56 

37 
47 

50 -j-59 

54 60 

50.5 
S9.' 
59.0 

20.2 
27.7 
23.6 

60 
60 

laveste bælgplanteprocent. Men fra 1923, da del- ikke er givet 
kvælstof til kløvergræsmarken, vender forhO'ldet om, O'g stald
gødning giver større udbytte med lidt lavere bælgplanteprocent 
end kunstgødning. Til trods f 0'1', at sødlupiner giver langt større 
udbytte end kløvergræs på de ugødede parceller, iagttages der 
ikke væsentlig forskel på udbyttet i de gødede forsøgsled. 

Staldgødning med tilskud af kunstgødning 
(tabel 21). En beregning af merudbyttet for de forskellige til
skud giver følgende resultat. 

~ferudhylte mod 1 staldg., hkg hø pr. ha 

t salp. t supf. ! kalig. ! supf. + 
t kalig. 

1894-1906 .......... 3.7 ...;..-3.8 14.7 
1907-1922 .......... 3.0 ...;..-4.8 12.1 4.4 

1923-1942 .......... ...;..-3.3 -:-0.3 9.6 6.6 

Sødlupin 

1943--1948 .......... ...;..-0.2 0.5 1.2 1.7 
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Tabel 22. Kløvergræs, udbytte og kvalitet. 

Askov Sandmark 1894-1948. 
--- .--__ c-.-------~ =T-cc==;=-====c===r~~==;====r=== 

I I 1 kali- 1 salp. 1 supf. Fuld 
: Ugødet I sal- super- gød- + + kunst-
I _I peter fosfat ning 1 supf. lkalig. gødning 

-----~_. -~==.c_=-".c==="===='==~===='===='==='== 

Udbytte i hkg hø pr. ha. 

7.0 28.9 

I 

15.9 
I 

40.4 26.6 
I 

44 .• 50.9 
3.7 30.7 14.0 38.5 27.6 40.7 53.2 
3.6 18.9 

I 

10.8 ! 52.~ 18.2 

I 

65.6 58.4 
3.7 37.8 34.8 

I 
52.8 30.6 52.8 53.7 

1894-1906 ........ 1 
1907-1922... ..... l 
1923-1942 " _ . . . . . 1 
1943-19481) ... _... 4 

Udbytte i hkg f. e. pr. ha. 
-- ---

I I I 1894-1906 ........ 6.8 11.6 6.4 16.2 10.6 17.B 20.9 
1907-1922 ........ 5.5 12.3 i 5.6 

I 

15.4 11.0 16.3 21.3 
1923-1942 ........ 5 .• 

I 
7.6 I 4.3 2l.1 7.3 26.2 23.< 

1943-HJ481) ....... 17.5 15.1 I 13.9 21.1 12.2 2l.1 21.. 
l i --

pet. bælgplanter i kløvergræs. 
--- --- ----------_ .. -- ---------
1907-1922 13 9 3 81 3 68 40 
1923-1942 24 13 10 80 9 76 61 

1) Sødlupin. 

I årene 1894-1922, da der er gødet direkte med salpeter, 
har dette tilskud givet et lille merudbytte. Fra 1923, da der 
ikke er gødet med salpeter til kløveren, har dette forsøgsled 
givet en lille negativ virkning i kløveren, hvilket antagelig er 
en følge af, at havren i disse parceller er vokset stærkere til. 

Superfosfat alene har i alle perioder givet negativ virkning, 
medens tilskud af kali i alle perioder har givet et stort mer
udbytte. I god overensstemmelse hermed har kaligødning bevir
ket en forøgelse, medens superfosfat og navnlig salpeter har 
bevirket en formindskelse af bælgplanteprocenten i afgrøden. 

For sødlupinemes vedkommende iagttages det ejendomme
lige forhold, at medens udbyttet på de ugødede parceller tredob
les i forhold til udbyttet af kløvergræs, er der ikke nævneværdig 
forskel i udbyttet på de gødede parceller. På de staldgødede par
celler har tilskud af kunstgødning ligeledes givet påfaldende 
ringe virkning. 

Ensidig kunstgødning (tabel 22). Superfosfat 
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alene har i de to første perioder indtil 1922 giyet omtrent samme 
udbytte som ugødet, medens udbyttet fra 1923 tydeligt ligger 
under ugødet. Årsagen hertil må antagelig søges i, at de super
fosfatgødede parceller hurtigere er blevet udpint for et eller 
andet nødvendigt næringsstof (maske kali) end de ugødede par
celler. For de salpetergødede forsøgsleds vedkommende må det 
bemærkes, at der i de to første perioder er gødet direkte med 
salpeter, medens der fra 1923 ikke er gødet med salpeter til 
disse afgrøder. Det ret store udbytte, der er opnået for salpeter 
og salpeter + superfosfat i de to første perioder, falder derfor 
stærkt i 1923-1942. I mO'dsR·tning hertil stiger udbyttet f 0'1' kali
gødning og superfosfat + kaligødning meget stærkt med den 
øgede kalitilførsel efter 1923. 

Medens fuld kunstgødning i 1894--1922 har givet dobbelt 
så stort udbytte, giyer den i sidste periode (både af kløyergræs 
og lupin) op til tre gange så stort udbytte som salpeter + 
superfosfat. Nar udbyttet efter superfosfat + kaligødning i 
kløvergræs 1923-1942 er større end for fuld kunstgødning -
til trods for, at disse parceller er ens gødede -, må årsagen her
til søges i en skadevirkning af den større kornafgrøde efter fuld 
kunstgødning. 

I god oyerensslemmelse med udbyttetallene er hælgplante
procenten størst på de kaligødede parceller, medens der kun 
træffes få kløverplanter på de ikke-kaligødede parceller. Ugødet 
er ikke så udpint for kali og har højere bælgplanteprocent end 
de alene med salpeter og superfosfat gødede parceller. På denne 
le.tte sandjord er tilførsel af kali - i staldgødning, aj le eller 
kunstgødning --. en betingelse for en god udYikling af bælg
planterne. 

For lupinernes vedkommende - der er sået irenhestand -
bemærkes det, at alle de ikke-kaligødede parceller har givet he
tydeligt mindre udbytte end de helt ugødede parceller. Dette 
gælder navnlig for salpeter + superfosfat, der må antages at 
være mest udpint for kali. Derimod har der ikke været væsentlig 
forskel i udbyttet på de parceller, der er tilført kaligødning, 
hvad enten denne er tilført alene, SallllUen med superfO'sfat eller 
i fuld kunstgødning. 

Lupinerne sætter således stor pris på kali, men har, som de 
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TahE'123. GennE'msnit af sædskiftet: rug, kartofler, 
hane og kløvergræs. Udbytte i hkg f. e. pr. ha. 

181l4~1906. 
11l07~1922 . 
1923~-1 1148 . 

A.skov Sandmark 1894~1948. 
=====---

1

'1 11~u-~stgødning_--- -1-~---1 staldgødning + 
I C d l' slald- ol i ' i t supL 

!II go e .'1' -.~.- ',1 g d I • ? - t salp. -} supf. t kaUg. i -i-
i __ I I mng I i t kalig. 

14_2 i,l' II 3l.2 :lo~7.0 -'I 32.~ I 26.9! 21l'
0

9 
10.5 ; 31.5 o :.!8.o 33.7 I 28_0 1 30.5 29.7 
11.4 ',I 34.0 t~~_·--=-J :Hl-5 o 44_3 • 31l.8 o :lll.8 40.1 

ugødede parceller viser, også stOl' evne til at optage kali fra de 
svagt gødede og kalifattige jorder. 

h. G e n n e Il1 s n i t a f s æ d s k i f t e t. 

Da der i rodfrugtmarken med undtagelse af et år er dyrket 
kartofler gennem hele forsøgstiden, er der i tabel 23 og 24 be
regnet gennemsnit for sædskiftet: 1. rug, 2. kartofler, 3. havre 
og 4. kløvergræs. Udbyttet er omregnet i f. e., og resultaterne er 
tillige demonstreret i fig. 10, hyor der på grundlag af S-årige 
gennemsnitstal med et års forskydning er tegnet frihåndskurver 
for de ugødede, alene staldgødede og alene kunstgødede parcel
ler gennem hele forsøgstiden 1894~1948. 

S t al cl g ø d n i n g og k u n s t g ø d n i n g. Udbyttet på de 
ugødede parceller falder ret stærkt i de første år for derefter i 
perioderne 190i~1942 at holde sig jævnt omkring 11 hkg f. e. 
pr. ha. Stigningen i den sidste del af forsøgstiden skyldes som 
tidligere omtalt, at der i 1943~1948 er dyrket lupiner i sæd
sldftet i stedet for kløvergræs. 

Kunstgødningen har, som det fremgår af fig. 10, ge;nnem 
alle de 8-årige perioder givet større udbytte end staldgødning. I 
enkelte år har staldgødning dog givet større udbytte end kunst
gødning. Men disse må alle betegnes som tørkeår med små af

grøder, og forskellen mellem udbyttet af de staldgødede og 
kunstgødede afgrøder har da også i reglen været under 1 hkg f.e. 
Delte forhold, at staldgødning i de tørre år tilsyneladende virker 
bedre end kunstgødning, beror antagelig på, at der, når afgrø
dens størrelse begrænses af vandmangel, ikke er brug for de 
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hkg le hkg f. e. 

40 

30 30 

20 20 

10 10 

OL-____ ~ ____ ~ __ ~ ________ ~~ ________________________ ~O 

1894 1900 1910 1920 1930 1940 1948 

Fig. 10. Gennemsnit af sædskiftet på Askov Sandmark. Udbytte i hkg f. e. 

større mængder plantenæring, der er til rådighed i den kunst
gødede jord. 

Middeltal for de tre perioder fremgår af nedenstående 
oversigt. 

Tilført kg kvælstof 
pr. ha 

kunstg. staldg. 
1894-1906.... 38.8 40.5 
1907-1922 ... . 
1923-1948 ... . 

41.4 

69.6 

42,3 

71.1 

Udbytte og merudbytte, hkg f.e. 
pr. ha 

ugødct kunstg. staldg. 

14.2 17.0 12.8 
10 .• 21.0 17.5 
11.4 32.0 27.1 

Kunstgødning har gennem alle perioderne givet det største 
merudbytte, men til trods for den øgede gødningstilførsel i sidste 
periode. er forskellen til fordel for kunstgødning dog kun hen
holdsvis 4.2, 3.5 og 4.9 hkg f. e. i de tre perioder. 

For årene 1923--1948, da der er prøvet både Y2 og 1 kunst-
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gødning, er der foretaget en beregning af værdiforholdet mellem 
staldgødning Dg kunstgødning. 

Forholdstal for staldgødningens værdi. 
(Kunstgødning = 100) 

l staldgødning, sandmarken 66 

» , lermarken 59 

Staldgødningens værdi er således lidt højere på sandrnarken 
end på lermarken. Det må i denne fDrbindelse erindres, at be
regningerne er foretaget på grundlag af sædskiftet med runkel
roer på lermarken, men kartofler på sandrnarken. 

Forsøgene med t i l s k u d t i I s t a I d g ø d n i n g har i gen
nemsnit for sædskiftet givet følgende resultat: 

Merudbytte mod staldgødning, hkg f. e. pr. ha 
t salp. t supf. ! kalig. t supf. + 

t kalig. 

1894--1906 ............ 5.2 -:-0.1 2.9 
1907--1922 ............ 5.7 0.0 2.5 L, 
1923--1948 ............ 5.8 1.3 l.R 1.6 

Det største merudbytte er Dpnået ved tilskud af salpeter. I 
de tO' første perioder, da der kun er anvendt fast staldgødning, 
er der intet udslag for superfosfat, men ret gode udslag f Dr til
skud af kaligødning. I sidste periode, hvor der også tilføres 
ajle, falder merudbyttet for kaligødning, medens merudbyttet 
for superfosfat er steget. Dette sidste skyldes, som det, fremgår 
af foranstående, navnlig at superfDsfat i denne periode har give't 
et ret stort merudbytte til kartofler. Det ret store merudbytte, 
der i de første perioder er opnået for kalitilførsel, er måske 
i hovedsagen at opfatte som kvælstofvirkning efter den bedre 
bælgplantebestand, der er opnået ved anyendelse af kaligød
ning til kløvergræs. 

E n s i d i g k u n s t g ø d n i n g. En samlet opgørelse af 
fDrsøgene med ensidig kunstgødning for de tre hoved perioder 
fremgår af tabel 24. 

Udbyttet ved anvendelse af superfosfat alene ligger i alle tre 
perioder på linie med ugødet -- der er ingen udslag for tilførsel 
af superfosfat. 
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Tabel 24. Gennemsnit af sædskiftet: rug, kartofler, 
havre og kloVl'rgræs. lTdbytte i hkg f. c. pr. ha. 

1894-1906 
190i-Hl22 
1923-1948 

,II 

elskov Sandmark 1894-1948. 

I 
l 1 kali· 11 salp. 1 supf.T·F~W 

Cgødpt sal- I super-; gød-: - -'- I kunst-
l peter ,fosf~t_i ning i 1 supf.~~alig.: gødning 

~~=::==i=~=:~~ T~:~-- ~~:~ i~:~ -~~:~ -I-~~:: 
11.4 17.0 10.6 20.5 17.1 25.1: 43.4 

For salpeter og salpeter + superfosfat falder udbyttet ret 
stærkt fra første til anden periode, og der er ingen stigning i 
udbyttet med den stærkere gødskning efter 1923, idet de større 
tilførsler af salpeter ikke kan udnyttes på grund af kalimangel. 
Fuld kunstgødning giyer derimod en stor udhytteforogelse i sid
ste periode. De større tilførsler af salpeter kan, således kun ud
nyttes, når der samtidig gives superfosfat og kaligødning. 

Det bemærkes tillige, at kaligødning alene i sidste periode 
har givet større udbytte end både salpE'ter alene og salpeter + 
superfosfat. 

På grundlag af disse forsøg med ensidig kunstgødning kan 
den lette sandjord ved Askoy således karakteriseres som en 
meget kalifaUig, men forholdsYis fosforsyrerig jord. I sig selv 
er jorden også kvælstoffaUig, men tilskud af kaligødning har 
gennem de gode kløverafgrøder kunnet give et godt bidrag til 
afgrødernes forsyning med kvælstof. 

IV. Afgrødeanalyser. 

I året 1904 bley der iQdrettet et kemisk laboratorium på for
søgsstationen ved Askoy, og fra og med dette år er der, så vidt 
de økonomiske forhold har tilladt det, udført en række analyser 
i afgrøderne fra gødnings forsøgene. En oversigt over undersøgel
serne i 1904-1910 er meddelt i 71. beretning. Disse undersøgel
ser er fortsatte i 1911--1918, således at der er foretaget kvælstof
bestemmelser i samtlige afgrøder i forsøgene med staldgødning 
og kunstgødning, medens der kun er foretaget bestemmelse af 
fosforsyre og kali i rodfrugtafgrøderne. Resultatet af disse under
søgelser er meddelt i 208. beretning. 
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Fra 1931 til 1938 er der hyert år udtaget analyseprøver fra 
samtlige forsøgsled, og disse er ved periodens afslutning med 
hensyntagen til de høstede afgrøders størrelse blandet til en 
fa'lIesprøve for hvert forsøgsled. Heri er for samtlige afgrøder 
foretaget bestemmelse af både kvælstof, fosforsyre og kali. 

Til belysning af gødskningens indflydelse på afgrødernes 
foderværdi er der i samarbejde med »Akademiet for de tekniske 
Videnskaber« og med økonomisk sLøtte derfra foretaget en om~ 
fattende række analyser i afgrøderne for årene 1944-1947. En 
udførlig beretning om disse undersøgelser vil senere blive offent
liggjort, men side 449-452 er der givet en kort oversigt oyer de 
vigtigste resultater. 

Jævnsides med analysearbejdet er der tid efter anden ud
ført en række undersøgelser yedrørende prøveudtagningen af 
afgrøder. For rodfrugternes vedkommende er undersøgelserne 
foretaget af R. K. Kristensen, og resultaterne herfra er meddelt 
i 55. og 56. beretning, Tidsskrift for Planteavl, 18. bind, 1911, 
og for korn- og græsmarkafgrødernes vedkommende er under
søgelsen gennemført af Frode Hansen og offentliggjort i 173. 
beretning, Tidsskrift for Planteavl, 30. bind, 1924. 

De foretagne undersøgelser har vist, at selve prøyeudtagnin
gen er det vanskeligste problem ved afgrødeanalyserne. De nye 
regler for prøveudtagningen har derfor også stadig medført en 
forøgelse af prøvernes størrelse. 

Fra 1931 er del' f0'r hYert forsøgsled udtaget følgende ana
lyseprøver: Af kærne, een prøve a 200 g, del' Cl' tørret og fin
malet. Halm, 10 kg, skåret til hakkelse og deraf 500 g fin
malet. Roer, 2-3 prøver il 40-50 roer, efter savning er ana
lyserne udført i tørret roepulp. Roe-lop, 1---2 prøver rt 40-60 
toppe, skåret i hakkelse og en prøve deraf findelt og tørret til 
analyse. Kartofler, 2 prøver a 5 kg, findelt på kødhakkema
skine - kemiske analyser udført i tørret stof. Kløver og lupin, 
1-2 prøver a 20-40 kg, skåret i hakkelse og 1 kg tørret til tør
stofbestemmelse og analyse. 

1. K y æ l s t o f-, f o s f o r s y r c- o g k a l i a n a I y s e r. 
Resultaterne af analyserne for 1931-1938 suppleret med de 
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Tabel 25. Afgrødeanalyser, procentisk indhold i tørstof 
- for roetop, sandfrit tørstof. 

Ugødet 
1\ 

l: 

Hvede, kærne .. l.54 

» halm ... 0.42 

Byg, kærne .. 1.19 

» halm ... 0.42 

Runkelroer, rod 1.46 

» top. 2.91 

Kålroer, rod1) •• 1.50 
» topl) .. 3.77 

Kløvergræs ..... 2.0, 

----, ._-----

Hvede, kærne .. 0.86 

» halm ... 0.21 

Byg, kærne .. 0.75 

» halm ... 0.16 

Runkelroer, rod 0.40 

» top. 0.60 

Kålroer, rod') .. 0.3, 

» top') .. 0.67 

Kløvergræs ..... 0.44 

.. 

I 

1 

Hvede, kærne .. 0.69 

I 
» halm ... 0.59 

Byg, kærne .. 0.70 

» halm ... 0.76 i 

Runkelroer, rod. Lau I 
» top. I 1.45 

l! Kålroer, rod') .. 1.u4 
II » topl) .. 2.35 II 

Kløvergræs ..... 1.16 II I. 

l) Kun 1944-47. 

l 
]l' 

1.45 

0.34 

1.19 

0.43 

1.32 

2.73 

1.53 

3.45 

2.11 

Askov Lermark 19.U-1938 og 1944--1947. 

Kunstgødning 

! l! 
i 

Kvælstof, N r- . 
1.60 1.86 

I 
0.40 0.48 

1.29 1.37 

0.41 0.46 

1.43 l.74 

3.06 3.18 

2.01 2.46 

3.73 3.83 

2.17 2.9' 

Staldgødning 

l.55 

0.36 

1.24 

0.54 

1.34 

3.05 

1.51 

3.47 

1.98 

I li 
I 

1.55 
0.36 

1.28 

O.'B 

1.37 

3.08 

1.6!1 

3.55 

2.08 

Fosforsyre, P205 
--------1 ----

O.n 0.82 0.84 ! 0.87 

0.15 0.15 0.16 

I 

0.20 

0.72 0.72 0.7. 0.80 

0.12 0.13 0.16 

I 
0.22 

0.41 0.48 0.58 I 0.57 

0.58 0.67 0.71 

I 
0.65 

0.45 0.56 0.68 0.61 

0.81 0.90 0.99 

I 

0.94 

0.48 0.50 0.,3 0.50 

Kali,KzO 
---_.-

0.67 0.68 0.69 0.70 

0.62 0.7·' 0.83 0.61 

O.n 0.72 0.73 0.74 

0.88 1.00 1.28 

I 

1.19 

1.n 1.95 2.20 1.91 

1.2. Lu 1.63 2.0:! 

1.93 2.38 2.82 2.43 

2.47 2.65 

i 

3.01 

I 
3.08 

1.63 2.03 2.51 1.61 
I 

I 
! 

i 
I 

1 

0.90 

0.21 

0.82 

0.23 

0.59 

0.71 

0.72 

1.08 

0.55 

0.67 

0.68 

0.7" 

1.27 

2.24 

2.46 

2.62 

:3.35 

1.90 

tilsvarende analyser i afgrøderne for 1944·-47 er for Askov 
Lermark meddelt i tabel 25 og 26 og for sandmarken i tabel 27 
og 28. 
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Tabel 26. Afgrødeanalyser, procentisk indhold i 
tørstof - for roetop, sandfrit tørstof. 

Askov Lermark 1931-1938 og 1944-1947. 

Ugødet 

Hvede, kærne .. 1.54 

» halm ... 0.42 

Byg, kærne .. 1.19 
» halm ... 0.42 

Runkelroer, rod. 1.46 
» top. 2.91 

Kålroer, rod l ) .• 1.50 
» topl) .. 3.77 

Kløvergræs ..... 2.05 
~--------~ 

H vede, kærne .. 0.B6 
» halm ... 0.21 

Byg, kærne .. 0.75 
» halm ... 0.16 

Runkelroer, rod. 0.40 
» top. 0.60 

Kålroer, rod l) .. 0.3. 
» top1) .. 0.fj7 

Kløvergræs ..... O.U 

1 
salpeter 

super· 
fosfat 

Kvælstof, N 

1.90 I 1.56 
0.56 

I 
0.43 

1.48 

I 

1.21 

0.63 0.41 

1.96 1.29 

3 .•• 2.60 

2.53 1.28 
3.56 3.53 

1.76 1.97 

Fosforsyre, Pao. 
O.Sf} ! 0.90 
O.IL 0.28 

0.60 0.77 
0.12 0.16 

0.36 0.61 
0.55 0.73 

0.31 0.66 
0.55 1.08 

0.35 0.59 
------

Kali, K.O 

I 

1 
kali· 

gødning 

1.54 
0.43 

1.17 

0.89 

1.63 
2.78 

2.06 

3.53 

2.09 

0.75 
0.14 

0.67 
0.15 

0.30 
0.61 

0.37 
0.70 

O.:ll 

~-_._--- --- --_._-- ~---" ... _--
H vede, kærne .. 0.69 0.64 0.66 0.65 

» halm ... 0.59 0.47 0.61 0.83 

Byg, kærne .. 0.70 0.66 0.69 0.74 
» halm ... 0.76 0.64 0.57 1.39 

Runkelroer, rod. 1.% 1.2:1 1.02 2.81 
» top. 1.45 0.94 0.95 3.15 

Kålroer, rod1) .. 1.64 1.4ci 1.39 2.69 
)} topl) .. 2.35 1.86 1.92 3.8~ 

Kløvergræs ..... 1.16 1.27 1.25 2.57 

') kun 1944-1947. 

1 salp. 

+ 
1 supL 

1.76 
0.49 

1.47 
0.50 

2.18 
3.74 

2.10 
4.53 

1.65 

0.83 
0.22 

0.77 
0.16 

0.64 
0.90 

0.68 
1.12 

0.51 

Fuld 
kunst· 

gødning 

1.60 
0.40 

1.2~ 

0.41 

1.43 
3.06 

2.Ul 
3.73 

2.1.7 

0.82 
0.15 

0.72 

O.lR 

0.48 
0.67 

0.56 

0.90 

0.50 

--_ .. _--

0.68 0.68 
0.44 0.74 

0.68 0.72 
0.37 1.00 

1.01 1.95 
0.73 1.u 

1.21 2.38 
1.27 2.65 

1.29 2.0:1 

I efterfølgende tabeller er kun anført analyseresultater for 
afgrøderne fra de forsøgs led, der uden ændringer er gennem
ført fra 1923 til 1948. 
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A. A s k o v L e r 111 a r k. 

Staldgødning og kunstgødning (tabel 25). 

K v æ I s t o f p r o c e n t e n i afgrøderne fra de ugødede parcel
ler ligger ofte højere end efter % kunstgødning. For samtlige 
afgrøder iagttages iøvrigt en ret jævn stigning i kvælstofindhol

det med stigende tilførsel af kunstgødning -- en enkelt und

tagelse danner byghalm. Staldgødning giver i reglen lavere kvæl
slofprocent. end når samme mængdf' kvælstof gives i kunstgød
ning. 

Medens f o s f o r s y r e p r o c e n t e n for kom (kærne og 

halm) er høje!re fOT ugødet end for % og 1 kunstgødning, lig

ger denne i kålroer både for rod og top betydeligt lavere i ugø
det end i de gødede parcf'lIer. For såvel kunstgødning som stald
gødning stiger indho,ldet med stigende tilførsel, men i modsæt
ning til kvælstofproeenten er fosforsyreprocenten med samme 
tilførsel højest for de staldgødede afgrøder. 

Med enkelte undtagelser stiger k a l i p r o c e n t e n med 
stigende tilførsel af kunstgødning eller staldgødning. Af de ugø
dede afgrøder møder navnlig runkelroer med et højt kaliindhold 
i toppen. et forhold der antagelig skyldes, at roerne på disse 
parceIler ikke har opnået normal udvikling. Det bemærkes til

lige. at toppen af både runkelroer og kålroer har en betydelig 

højere kaliprocent efter staldgødning end efter kunstgødning, 
hvad der utvivlsomt hænger sammen med. at roerne har fået et 
ret stort tilskud af ajle. 

E n s i d i g k u n s t g ø d Il i n g (tabel 26). I kærnen af 

hvede og byg er k v æ l s t o f p r o c e n t e n lavest og meget nær 

ens for ugødet, 1 superfosfat og 1 kaligødning. Af de salpeter
gødede forsøgsled har salpeter alene, der har givet det mindste 
udbytte, den højeste kvælstofprocent og fuld kunstgødning den 
laveste. Halmen følger nogenlunde samme linje. For byghalmens 

vedkommende må det bemærkes, at det stoTe kvælstofindhold 
i 1 kaligødning kan skyldes iblanding af kløverhø, idet kløve
ren vokser meget stærkt til på de alene kaligødede parceller. I 
runkelroer er kvælstofindholdet såvel i rod som i top højest i de 
alene salpetergødede afgrøder og lavest efter ugødet og ensidig 
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gødning med superfosfat og kaligødning. Det bemærkes tillige, 
at kvælstofprocenten er omtrent dobbelt så stor i toppen som i 
roden. Kålroer, hvorfra der kun foreligger analyser fra de sid
ste 4 år, giver i store træk samme billede som runkelroer. For 
kålroetoppens vedkommende har salpeter + superfosfat givet 
et relativt stort topudbyUe og en meget høj kvælstofprocent 
4.53, medens den for de øvrige forsøgsled varierer mellem 3.53 
og 3.77. Til kløvergræs er der i disse år ikke gødet med salpeter, 
og her møder de kalimanglende forsøgsled, der har haft det 
mindste indhold af bælgplanter, med den laveste kvælstofpro
cent. 

Både for hvede og byg er f o s f o r s y r e p r o c e n t e n i 
kærne og halm lavest for 1 salpeter og højest for l superfosfat 
og 1 salpeter + 1 superfosfat. Det bemærkes, at indholdet af 
fosforsyre efter fuld kunstgødning er lidt lavere end efter ugø
det. I runkelroer er indholdet af fosforsyre særlig lavt efter 1 
salpeter og 1 kaligødning og højest for de tre fosforsyregødede 
forsøgsled. Kålroer følger samme linje og har det højeste ind
hold af fosforsyre i afgrøderne fra parcellemc, der er tilført 
superfosfat. 

I kløvergræs har salpeter alene (uden kløver) og kali alene 
(med god kløverbestand) de laveste fosforSYI·eprocenter. 

Med enkelte undtagelser er k a I i p r o c e n t e n højest for 
1 kali gødning og lavest for l salpeter, 1 superfosfat og salpeter 
+ superfosfat. De ugødede afgrøder har i reglen haft højere 
kaliproeent end de kvælstof- og fosforsyregødede afgrøder und
tagen for kløvergræs, hvor ugødet ligger med det laveste indhold 
af kali. Det meget høje kaliindhold i byghalm efter kali alene 
skyldes del store indhold af bælgplanter, som he:r findes i hal

men. 

B. A s k o v S a n d Hl a r k. 

På tilsyarende måde som for lermarken er der i tabel 27 
og 28 givet en oversigt over analyserne af afgrøderne fra Askov 
Sandmark beregnet som middel fOl" arene 1931-1938 og 1944, 
-1947. 

S t a l d g ø d n i il g o g k u n S t g ø d n i n g. Ligesom for 
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Tabcl27. Afgrødeanalyser, procentisk indhold 
tørstof - for roetop sandfrit tørstof. 

Askov Sandmark 1931-1938 og 1944-1947. 

il I Kunstgødning II s,a~d-II ~. '1 staldgødning + 
I Ug ødet I 'I --, ' ','--

II 
~ I I gød- 11 il ' 11 . hl' supf. 

! 2 , 1 : ~ing 2 salp ' 12 supL I2 kahg' i t kali 
---=~~-=.=--=-= .. ==~====~==~==~~~==~==~==~~= 

Rug, kærnE' ....... il 1.45 

0.4 1 » halm ... , ... il 
Havre, kærne ...... il L. 

» halm .... , " 'I 0.3 

o 
3 

i Kartofler, knolde. . . . 1.0 8 

Kålroer, rod. . . . . . ..! 1.1 5 
» top. . . . . . . . :3.5 3 

Kløvergræs 1931-38 i L
i 

Lupin 1944-47 .... I, 3. 

,7 

31 

Rug, kærne ....... 0.92 

» halm ....... 0.28 

Havre, kærne ...... 0.85 

» halm ....... 0.51 

Kartofler, knolde .... 0.58 

Kålroer, rod ........ 0.73 

» top ........ 1.14 

Kløvergræs 1931-38 0.58 

Lupin 1944-47 .... 0.91 

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

Rug, kærne ...... i 0.68 
» halm ....... 0.73 

Havre, kærne , ..... 0.61 

» halm ....... i 0.94 

Kartofler, knolde ... I 1.60 

Kålroer, rod ........ I: 1.54 
top ........ I 

2.17 » I 

Kløvergræs 1931-38 I 1.10 

Lupin 1944-47 ..•• ! 0.91 
-

il 

I 

i 

Kvælstof, N 

1.30 

O .35 

1.31 
0.37 

1.07 

1.37 

3 ••• 

2,56 

3.33 

.15 

1.56 
0.42 

1.12 

1.82 

3.5B 

2.39 

3.45 

.11 

I 
L •• 
0.45 

li 0.91 

Il 1.1. 

3 .• 9 

2.28 

3.32 

Fosforsyre, p.05 

0.88 0.85 0.90 

0.19 0.20 0.27 

0.80 0.86 0.88 
0.34 0.32 0.48 

0.46 0.43 0.47 

0.80 0.81 0.84 
1.20 1.19 1.27 

0.57 0.56 0.61 

0.96 0.98 0.92 

Kali, K.O 
, 

0.69 I 0.68 0.66 
0.69 

I 
0.93 0.86 

0.59 
I 

0.59 0.63 

1.14 

I 

1.51 1.83 

1.53 1.83 li 2.00 

1.85 I 2.24 

I 
2.29 

2.79 

I 

3.12 3.64 
i 

1.50 2.01 

I 

1.47 

I 
1.32 2.12 1.66 

, .36 

1.64 I, 0.6:) 
" 

,I 1.13 li 
1.69 

li 
3.58 

2.06 

:1 
3.37 

0.86 

0.22 

0.89 
0.34 

0.47 

0.88 
1.23 

0.60 

0.94 

0.66 
0.69 

0.66 

1.41 
:1 

1.91 

I 2.41 
3.37 

I 
! 1.52 
I 
I 1.59 

lermarken ligger k v æ l s t o f p r o c e n t e n 
grøder ofte højere end for Y2 kunstgødning. 

, 

i 
, 

1.39 
O .10 

1.32 

0,52 

0.93 

1.43 

3.48 

2.34 

3.28 

0.89 

0.29 

0.87 
0.50 

0,48 

0.95 
1.28 

0.6. 

1.13 

0.66 
0.90 

0.66 

1.88 

2.00 

2.60 

3.67 

1.35 

1.59 

I 

I 

I 

I 

I 
, 

! 

1.41 
O .39 

1.4. 
0.50 

0.88 

1.53 

3.58 

2.23 

3.12 

0.90 

0.29 

0.84 
0,47 

0.49 

0.89 
1.26 

0.57 

0.97 

0.74 
1.04 

0.62 

2.19 

2.26 

2.72 
4.29 

2.01 

2.05 

I 
i 

I 
I 

I 
! 

I 

I 
i , 
i 
i 

1.40 

O .41 

1.46 
0,54 

0,R4 

1.50 

3.55 

2.36 

3.36 

0,86 

0.32 

0.87 
0.51 

0.54 

0.99 
1.31 

0.62 

1.02 

0.70 

1.06 

0.66 

2.23 

2.17 

2.91 
4.28 

2.25 

2.38 

de ugødede af-
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Tabel 28. Afgrødeanalyser, proc.entisk indhold i 
tørstof - for foetop i sandfrit tørstof. 

li Ug~det I 
=========-,-====~ 

Rug, kærne ...... . 
)f halm ....... . 

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

Kartofler, knolde ... . 

Kålroer, rod ....... . 
)) fop ....... . 

Kløvergræs 1931-38. 

Lupin 1944-47 ..... 

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

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

Kartofler, knolde ... . 

Kålroer, rod ....... . 
)) lop ....... . 

Kløvergræs 1931-38. 

Lupin 1944-47 ..... 

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

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

Kartofler, knolde ... . 

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

Kløvergræs 1931-38 . 

Lupin 1944-47 ..... 

1.45 

0.44 

1.40 

0.33 

1.08 

1.15 

3.53 

1.77 

3.31 

0.92 
0.28 

O.s.> 
0.51 

0.58 

0.73 
1.14 

0.58 

0.91 

0.68 

0.73 

0.61 

0.94 

1.60 

1.54 

2.17 

1.10 

0.91 

Askov Sandmark 1931-1938 og 1944-1947. 

sal
peter 

! 1 11 kali- I i~~IP'll supr.1 Fuld 
I super- gød- I + + kunsf-
I fosfat ning 11 supf. 1 kaJig.1 gødning 

Kvælstof, 1'< 

1.68 .. ,I 

0.54 

1.85 

0.51 

1.69 

2.32 

3.90 

1.16 

3.22 

, 

I 

1.45 

0.42 

1.34 

0.34 

1.10 

1.25 

3.39 

1.26 

3.29 

Fosforsyre, P2 O. 

0.87 
0.19 

0.84 

0.16 

0 .• 3 

0.7. 
1.1. 

0 .• 4 

0.95 

0.92 

0.32 

0.84 

0.73 

0.67 

0.83 

1.16 

0.62 

1.31 

Kali, K.O 

0.63 

0.39 

0.52 

0.28 

1.46 

1.21 

1.33 

1.14 

0.70 

0.58 
0.69 

0.61 

0.95 

1.68 

1.29 

2.04 

1.32 

0.84 

1.40 

0.40 

1.34 
0.57 

0.7" 

1.17 

3.38 

2.35 

3.21 

0.86 

0.27 

0.78 

0.33 

0.46 

0.67 

1.04 

0.47 

0.66 

0.64 

1.01 

0.63 

1.98 

2.37 

2.42 

4.08 

2.04 

2.81 

1.83 

0.55 

1.75 

0.53 

1.85 

2.35 

4.07 

1.16 

3.49 

0.93 

0.24 

0.95 

0.38 

0.64 

0.95 

l.S2 

0.59 

1.27 

0.68 

0.40 

0.59 

0.27 

1.47 

1.26 

1.01 

1.19 

1.12 

1.41 

0.38 

1.37 

0.41 

0.80 

1.23 

3.48 

2.58 

3.39 

0.92 

0.30 

0.86 

0.55 

0.05 

0.98 

1.24 

0.59 

1.03 

0.69 

1.15 

0.66 

2.27 

2.31 

2.68 

4.36 

2.20 

2.72 

1.47 

0.45 

1.,6 
0.42 

1.12 

1.82 

3.58 

2.39 

3.45 

0.85 

0.20 

0.86 

0.32 

0.43 

O_Bl 

1.19 

0.56 

0.98 

0.68 

0.93 

0.59 

1.51 

1.83 

2.24 

3.12 

2.01 

2.12 

Årsagen til, at kvælstofindholdet i havrehalm ligger lavt for 
ugødet, skal ligesom for byghalm på lermarken søges i, at der 



448 

her er mindre kløverhø i »halmen« end for gødede forsøgsled. 
l kunstgødning giver i alle afgrøder med undtagelse af kløver
græs højere kvælstofprocent end 1h kunstgødning. 1 staldgød
ning giver med undtagelse af kålroeiop og havrehalm lavere 
kvælstofproceni end 1 kunstgødning. Tilskud af salpeter til 
staldgødning har forøget kvælstofindholdet i havre, kålroe, rod 
og kartofler ret betydeligt, men derimod ikke i rug og kløver
græs. 

F o s f o r s y r e Il r o c e n t e n ligger ligeledes for de fleste 
afgrøder højere for ugødet end for -Y2 kunstgødning. For kål
roer, rod og top ligger indholdet i de ugødede afgrøder lavest af 
samtlige forsøgsled, medens det i kartofler ligger betydeligt 
højere end for de øvrige forsøgsled. 1 staldgødning giver med 
en undtagelse højere fosforsyreprocent end 1 kunstgødning, lige
som tilskud af superfosfat til staldgødning i reglen bevirker en 
lille stigning i indholdet af fosforsyre i afgrøden. 

K a l i Il r o c e n t e n. Medens kærnen er ret upåvirket af 
gødskningen, stiger kaliprocenten navnlig i havrehahll, kålroer, 
kløvergræs og lupin stærkt med tilførsel af 112 og 1 kunstgød
ning. Staldgødning giver i hanehalm og kålroer større, men i 
kløvergræs og lupin betydelig layere kaliprocent end 1 kunst
gødning. Tilskud af kali til 1 staldgødning har forøget indhol
det af kali i alle afgrøder undtagen havre. 

E ns i d i g k u n s t g ø d n i n g. Med undtagelse af kløver
græs og lupin har k v æ l s t o f p r o c e n t e n i reglen været 
højest i de afgrøder, der er gødet med salpeter og salpeter + 
superfO'sfat, og lavest i afgrøderne, der er gødet med ensidig 
kaligødning O'g superfosfat + kaligødning. I kløvergræs er ind
holdet af kvælstof højest i de kaligødede forsøgsled, der har 
givet de mest bælgplanterige afgrøder, og lavest for salpeter, 
superfosfat og salpeter + superfosfat, der har givet den dårlig
ste bælgplantebestand. Kvælstofindholdet i lupiner, der er sået 
i renbestand, synes derimod at yære ret upå"irket af gødnings
tilførsien. 

F o s f o r s y r e p r o c e nl e n ligger navnlig for kærnen af 
havre meget højt efter salpeter + superfosfat. I halmafgrøden 
bemærkes det meget lave indhold af salpeter alene og det meget 
høje indhold i havrehalmen efter superfosfat alene. l kålroer, 
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rod og top, samt lupiner og kløvergræs er det ensidigt kaligød
ning, der har givet det laveste indhold, medens superfosfat alene 
og salpeter + superfosfat i reglen har det højeste indhold af 
fosforsyre. 

K a l i P r o c e n t e n. Med undtagelse af rug- og havre
kærne har indholdet af kali været meget højt i alle afgrøder 
efter ensidig kaligødning og superfosfat + kaligødning, ligesom 
det i reglen er lavest efter salpeter alene og salpeter + super
fosfat. For lupiner bemærkes, at indholdet af kali er omtrent 
tredoblet på de kaligødede parceller. 

2. A n a l y s e r t i l b e l y s n i n g a f a f g r ø d e r n e s 
f o d e r v æ r d i. 

I 1944-47 er der i samarbejde med og med støtte fra 
»Akademiet fOl" de tekniske l'idenskabel"« gennemført et omfat
tende analysearbejde i afgrøderne fra disse gamle gødningsfor
søg. Hovedformålet hermed har været at undersøge, om den for
skellige gødskning -- navnlig med staldgødning eller kunstgød
ning -- øver indflydelse på afgrødernes foderværdi. Til belys
ning heraf er der bl. a. i alle rodfrugtafgrøderne (rod og top) 
foretaget bestemmelser af indholdet af renprotein (Stutzer), ni
trat, ammoniak, amid, samt protein og aminosyrer (Thorbek). 

Af de foranstående tabeller 25-28 ses det, at tilførsel af 
kvælstof i staldgødning eller kunstgødning forøger afgrødernes 
indhold af totalkvælstof. 

Rodfrugtafgrøde~ 

I tabel 29 er som gennemsnit for årene 1944-1947 oplyst, 
hvorledes kvælstoffet i rodfrugterne fordeler sig i de forskellige 
fraktioner, idet indholdet af kvælstof i renprotein, nitrat, ammo
niak, amid, protein og aminosyrer er omregnet i procent af det 
totale indhold af kvælstof. 

R e n p r o t e i n. Tilførsel af kvælstof har i regelen bevir
ket en nedgang, medens tilførsel af fosforsyre og kali har vist 
en tendens til stigning i det relative indhold af renprotein. Sti
gende tilførsel af alsidig kunstgødning eHer staldgødning med
fører ofte en nedgang i det relative indhold af ren protein, men 

26 
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Tabel 29. Afgrødernes kvælstofindhold delt i fraktioner. 

------- ----I 
Henprofein ... 
~itrat. ....... 
Amid ........ 
Protein ...... 
Aminosyre " . 
-----

Renprotein .. . 
Nitrat. ...... . 
Ammoniak .. . 
Amid ....... . 
Protein ..... . 
Aminosyre 

55 
15 

7 
45 
Hi 

7U 
(; 

O 
(; 

70 
() 

14-
2 

11 
51 
2fi 

81 
1 
1 
7 

74 
10 

Runkelroer, rod 
--------------

i II 05 59 54 72 00 
j I \l 4 " 6 

I 
10 Hl li 

! 
11 

II 
14 

47 34 35 47 40 
')~ 41 28 30 I: 28 _I 

_I _________ :1 ___ 

HUllkelroer. lop 

RH 7;) 
3 :1 

O 
(\' li 

78 68 
8 9 

7\1 83 i: fil 

~ ~ l'l

i ~ 
6~ I 7~ I 7~ 
10 I 10 II 11 

Kålroer, rod 

51 49 I 58 01 5:1 
10 17 

, 
7 10 11 ! 

10 16 13 14 15 
34 31 41 38 33 
28 ;w 29 30 23 

--.-- --------

79 il 87! 78 79 
3 41 1 1 2 
III! O 1 
(; 7:! 5 ;) 

71 ' 67 'I' 76 69 1 69 
13 12! 10 12 11 

Renproleill ... :! 53 34 53 40 44 47 i 60 ,I 54 48 44 56 51 50 
Nitrat ........ Il 1 5 2 3 9 5 I 2' 3 7 9 i 2 4 5 
Ammoniak. .. I 1 1 2 1 1 4 i I iII 1 iII I 1 
Amid ........ I 9 10 7 10 11 I 9 I 9:1 9 11 10 I 9 9 t Il 
Protein ...... 1,138 27 42 30 31 1 31 ! 41 :1 40 34 30: 43 137 : 34 
Aminos_y_re_. '_'---,-' _3_1 ___ 3_1_, _3~ __ ~~ L3~L~~J~6 _~:'~l~~~: _ 

Henprotein .. . 
Nitrat. ...... . 
Ammoniak .. . 
Amid ....... . 
Protein ..... . 
Aminos ..... re ' .. 

nen protein .. . 
Amid ....... . 
Protein ..... . 
Aminosyre .. . 

Kålroer, top 

69 
1 
2 
7 

7~ l7 ~ 
1 1 
7 6 

62 69 72 (\6 69 fi4 II, 73 
32112411 

71 72 
2 

2 1 1 l 1 1 ;1' 1 1 
Il 7 7 7 '7 6i 7 7 '7 

02 
O 
1 

! o 
i 57 
I 17 

5fi 
20 

:iR 56 4'7 56 61 fiO 55 53 i 64 61 57 

_2_0--,---2_2_.~~~_~ l.:,r _ 2_2_, _2_3_: _1~ __ ! _20_,22 

Kartofler, knolde 

[102 l' 54 62 69 
1111 15 11 il 
, 51 '46 52 57 

1127J 26_cc._,: ____ 3_5~c-_3~2 __ 

56 
13 
47 
27 

72 'I 61 i 63 
10 l' 12 11 
58 !II 53 53 
28 :' 28 26 

'I I j---- 1-,68'-
, 1 ' -1- 81-

,- ,I _ 57 1_ 

1- 11-1 26 i-

der er ingen reel forskel på indholdet i de kunstgødede og stald
gødede afgrøder. 

N i t r a t. Indholdet af nitrat varierer i roden af nmkelroer 
mellem 2 og 17 og i kålroer mellem l og 9 pet. af det optagne 
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kvælstof. I roeioppen ligger nitratindholdel betydeligt lavere. Jo 
stærkere der gødes med kvælstof, desto større bliver det rela
tive indhold af nitrat. Tages der også hensyn til afgrødernes 
størrelse, er der dog ingen forskel på nitratindholdet i de stald
gødede og kunstgødede afgrøder. 

A m m o n i a k o g a m i d. Indholdet af ammoniak udgør 
kun 0-4 pet. af det totale kvælstofindhold, og af dette findes 
som amid 7-19 pet. i roden af runkelroer og 7-11 pet. i kål
roer. Disse variationer er tilsyneladende uden sammenhæng med 
gødningstilførselen. 

Protein og aminosyrer. (Thorbek). Ligesom for 
renprotein bemærkes det, at kvælstoftilførsel og stigende tilførsel 
af alsidig kunstgødning eller staldgødning har bevirket en ned
gang i det relative indhold af protein. Variationerne i indholdet 
af aminosyrer syntes at være uafhængige af gødningstilførselen. 

Disse undersøgelser viser saledes, at en rigelig tilførsel af 
lettilgængeligt lwælstof til rodfrugtafgl'Øder bevirker, at en for
holdsvis mindre del af det optagne kvælstof oparbejdes til ægge
hvidestoffer. Det skal endvidere bemærkes, at rodfrugtafgrø
derne indeholder ret store mængder kvælstofholdige stoffer, der 
ikke falder ind under de her anførte fraktioner. 

K o rl1. 
I kornafgrøderne er der kun bestemt tolalkvælstof og ren

protein i kærnen. Resultaterne af undersøgelserne fremgår af 
følgende oversigt. 

Renprotein i pet. af totalkvælstof 
hwfle byg rug havre 

Ugødet ..................... . \12 91 90 92 
1 salpeter ................... . 93 93 93 89 

1 superfosfat ................ . ~11 92 88 91 
1 kaligødning ............... . 93 95 88 88 

1 salp. + 1 supf. ............ . 93 92 88 92 

1 salp. + Ikalig ............. . 93 \)4 

1 supf. + 1 kalig ............ . 91 92 88 91 

t fuld kunstgødning 94 93 90 90 

1» » 93 m 90 88 

li» » ......... . 93 94 

1 staldgødning .............. . 91 91 88 92 

It )) 92 93 
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Renproteinet udgør således endog 88-95 pet. af kærnens 
samlede kvælstofindhold, og den forskellige gødskning øver kun 
en meget ringe virkning på forholdet mellem renprotein og 
totalkvælstof. 

I rodfrugt og kærne er tillige foretaget bestemmelse af ind
holdet af træstof og kalcium. Desuden foreligger analyser af 
fedt i korn, sukker i kålr'oer og runkelroer o-g af stivelse i kar
tofler. Den forskellige gødskning Øver kun ringe eller ingen 
indflydelse på afgrøderneS! indhold af disse stoffer. 

Af hvert års kornafgrøder er indsendt prøver til Tuborg
Laboratoriet, hvor der under ledelse af forstander, dl'. phiL 
J. Blom er foretaget en række bryggeritekniske undersøgelser. 

En udførlig beretning om samtlige de i forhindeise med 
gødningsforsøgene udførte analyser af afgrøderne fra 1944-
1947, vil fremkomme i serien af skrifter udgivet af »Akademiet 
fol' de tekniske Videnskaber«, hyortil interesserede henvises. 

V. Tilføl'sel og bOl'tføl's(') af planlenæl'ing. 

På grundlag af de foran omtalte analyser er der i de føl
gende tabeller 30~33 foretaget en opgørelse af afgrødernes sam
lede bortførsel af plantenæring. Beregningerne er foretaget på 
grundlag af høstudbyttet fol' årene 1931-1938 og 1944-1947, 
den samme årrække In'ori analyserne er udført. Til sammenlig
ning er for de forskellige forsøgsled anført tilførselen i gød
ning, ligesom forskellen mellem den arlige tilførsel og bortførsel 
af plantenæring i kg pr. ha er beregnet. 

A. A s k o v L e r m a r k. 

Staldgødning og kunstgødning (tabel 30). Det 
øverste afsnit af tabellen giver en oversigt over k y æ l s t o f
o m s æ t n i n g e n. Det bemærkes, at runkelroer og kløvergræs 
i de gødede forsøgsled har bortført to til tre gange så store 
mængder kvælstof som kornafgrøderne. I gennemsnit for sæd
skiftet er bortførselen af kvælstof mindst f Dr ugødet, og den 
stiger med stigende tilførsel af kunstgødning og staldgødning. 
Oversigtens sidste linje, der angiver forskellen, tilførsel 
bortførsel, viser, at der i samtlige forsøgsled undtagen 1 % 
staldgødning er bortført mere kvælstof, end der er tilført. 
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Ta bel 30. Tilførsel og bortførsel af plantenæringsstofler. 
AS/COD Lermark 1931-1938 og 1944-1947. 

-------~ -~--_._- . 

Kvælstof, kg N pr. ha 
------.-. ----.----c------,,-----,---

Bortført i afgrøderne: III ! I :1 I 
Runkelroer ............... I 26.~ 105.9 i 174.8 I 229.9 i: 1~9.41 179.1 
lIvede ................... I, 24.3 44.0 i ?8.41 86.611 38.1 42.2 
Byg ..................... II ~~.~ 39.0 I ;>4.2 66.3 42.1 I 51.t; 
Kløver ........... ______________ ._._. ~-----'~i~~I~~ 

Gens. sædskiftE' ........... II 31.2 71.91 103.91 124.4 il 84.0 102.7 
Tilført i gødning . ........... 'I O 1'1 35.0 'I 70.0 'I 105.0', 70.0 105.0 
Tilført -o- bortført ........... ! -'-31.2 -0-36.9 ...;-33.9 -0-19.4' ...;-14.8 2.3 

I ,I I 

Fosforsyre, kg p,O., pr. ha 

6.41
1 

29.5 1 52 .. I 

Bortført i afgrøderne.-
Runkelroer .............. . 
Hvede .................. . 
Byg .................... . 
Kløver ... , .............. . 

69.0 
36.1 
32.7 
27.2 

48.9 
21.2 
24.2 
30.0 

'
I 65.7 

24.4 
29.3 
36.7 

:~: II ;:: ~:: 
12.0 II 22.6 27.2 

----11---- - -------If-----I--·---

10.1 I 23.81
1 

34.8 Gens. af sædskifte ........ . 
Tilført i gødning . .......... . 
Tilført -O- bortført .......... . 

-_._----

iføri i afgrøderne.-Bor 
R 
H 
B 
K 

unkelroer ............... 
vede ................... 
yg ..................... 
løver ................... 

'ens. af sædskifte ......... G 
Tilfi 
Til 

ørt i gødning . ........... 
ført -o- bortført ........... 

-.. 

O li 20.0 40.0 : 
-o-1(L4:: -'- 3.8 5.2 I 

Kali, kg K,O pr. ha 

I 

I 
19.3 110.5 188.0 
17.2 38.0 59.5 
15.1 i 36.9 54.2 
31.8 I' 76.1 ~I I'~ 

II 20.9 
:1 65.4 103,0 I 

"';-2~.9 11-0- ~~:: 
, 

85.0 

I 
I 

...;-18.0 , 

41.3 , 

60.0 II 
18.7 I 

240.6 li 
70.3 
74.8 

129.3 

128.8 
127.5 
...;-1.3 

31.1 
33.7 

2.6 

39. 
50.0 
11.5 

------~-_. 

162.2 243.4 
30.0 34.8 
44.6 56.2 
97.0 126.3 

83.5 115.2 
73.3 110.0 

-'-10.2 ...;-5.2 

Til sammenligning henned kan anføres resultater fra pe~ 
rioderne 1904--1910 og 1911~1918, hvorfra der foreligger 
kvæl stof analyser fra afgrøderne på ugødet, l staldgødning og 1 
kunstgødning. 

Tilførsel -7 bortførsel, kg kvælstof pr, ha, 

ugøde! 
1904-1910.............. -0-26.3 

1911-1918. . . . . . . . . . . . . . -0-30.0 
1931-1938 og 1944-1947 -0-31.2 

gennemsnit for sædskiftet . 
l kunstgø(lning 1 staldgødning 

-0-13.2 -;-.10.1 

-o- 23.7 

-0-33.9 

-0-14.0 

...;-14.8 
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Der er her i alle perioder bortført mere kvælstof, end der 
er tilført. Det må dog erindres, at tilførselen kun andrager den 
mængde kvælstof, der direkte er tilført i staldgødning eller 
kunstgødning. Det kvælstof, som tilføres afgrøderne fra luften 
gennem bælgplantebakteriernes og de fritlevende kvælstofbin
dende mikroorganismers virksomhed, indgår ikke i opgørelsen. 
Ligeledes indgår de 7---8 kg kvælstof, der årligt tilføres jorden 
gennem regnvandet, heller ikke i denne opgørelse. At bælg
planterne spiller en ret afgørende rolle blandt disse kvælstof
kilder, vil fremgå af, at kløvergræsafgrøderne står med relativ 
høj kvælstofbortførsel. 

Det forhold, at denne beregning viser større bortførsel end 
tilførsel, behøver derfor ikke at være tegn p~t, at jordens ind
hold af kvælstof er blevet forringet. 

På de ugødede parceller er der årligt gennem alle tre ana
lyseperioder bortført omtrent lige store mængder kvælstof, 26.3 
-31.2 kg pr. ha. Denne mængde kan tages som udtryk for d'en 
mængde kvælstof, del' gennem årene er tilført de ugødede par
celler dels gennem bakterierne og dels gennem nedbøren. Det 
erindres her, at der hvert 4. år er dyrket kløvergræs i sædskif
tet. Af de senere anførte jordbundsanalyser vil det fremgå. 
at der her ikke er tale om en påviselig nedgang i kvælstofind
holdet i jorden fra de ugødede parceller. 

Da tilførselen af gødning i reglen har bevirket en langt 
kraftigere hælgplantebestand, end der er høstet på de ugødede 
parceller, kan bortførselen fra disse ikke tages som udtryk for, 
hvor store mængder kvælstof, der gennem bælgplanterne er 
stillet til afgrødernes rådighed i de gødede forsøgsled. Vi må 
her nøjes med at konstatere, at stigende tilførsel af kunstgød
ning eller staldgødning giver aftagende forskel mellem tilfør'sel 
og bortførsel. 

En tilsvarende opgørelse for f o s f o r s y r e o m s æ t n i n
g e n (tabellens midterste afsnit) viser, at bortførselen af fos
forsyre i de gødede forsøgs led er to til tre gange så stor i rod
frugt som for en korn- eHer klø\"ergræsafgrøde. I alle de en
kelte afgrøde!' stiger bortførselen af fosforsyre med stigende 
tilførsel af kunstgødning eller staldgødning. På de ugødede par
celler varierer den årlige bortførsel efter afgrødens art mellem 
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6,4 og 13,2 kg. og andrager i gennemsnit 10,4 kg fosforsyre 
pr. ha årlig. 

Beregnes tilførselen -'- bortførselen, viser ugødet og 1;2 
kunstgødning underskud, medens de øvrige gødede forsøgsled 
viser stigende oVerskud med stigende gødningsmængde. 

Af oversigten over k a I i o ru s æ t n i n g e n i tabellens ne
derste afsnit fremgår det, at runkelroer og kløvergræs er stor
forbrugere af kali. 

På de ugødede parceller varierer bortførselen efter afgrø
den fra 15,4 til 31,8 kg, eller den andrager i gennemsnit for 
sædskiftet 20,9 kg kali pr. ha årlig. 

En beregning over tilførsel -'- hortførsel viser unde'rskud 
for samtlige forsøgs led , men underskuddets størrelse aftaget' 
med stigende tilførsel af staldgødning eller kunstgødning. 

1\1 e r b o r t f ø r s e log o P t a g e l s e s p r o c e n t. Hvis 
man antager, at plantel'l1e kan fjerne lige så megen plantenæ
ring fra de gødede som fra de ugødede parceller, kan man be
regne den »merbortførsel« (svarende til merudbyttet), som den 
tilførte gødning har bevirket. 

:\ferhortførsel mod ugødet. kg pr. ha 
t kunst. 1 kunstg, l! kunstg. 1 staldg, l t staldg. 

Kvælstof. ... , . , . . . . 40.7 72.7 g3.2 52.8 7L~ 

Fosforsyre, ... ",.. 13,~ 24,! 30.9 20,7 28.6 
Kali. , .. , , , .... , . , H,; 82,1 107.9 62,0, !l4.3 

Oplagelsesprocent (merbol'tførsel i pet. af tilførsel) 
ir kUl1stg, l kUl1stg, 1 ir kunstg. 1 stalrlg. 1 k staldg. 

Kvælstof. .. , .. , ... ,116 104 89 7:') 68 
Fosforsyre. , ... , , . . 67 61 52 61 57 

Kali ........ " .. , . "105 \1, 85 S5 86 

Omregnes merbortførselen i pet. af tilførselen, får man et 
udtryk for, hvor stor en del af de tilførte næringsstoffer, der 
er optaget af planterne. Når optagelsespmeenten af kvælstof 
er omkring 1 % gang så stor for kunstgødning som for stald
gødning, er dette et udtryk for, at staldgødning lider et stort 
kyælstoftab ved anvendelsen, ligesom en del er til stede i uop
løselige kvælstofforbindelser. 

For fosforsyren varierer optagelsespro,centenmellem 52 og 
67 pct. og for kali mellem 85 og 105 pet. af tilførselen. Fo"r 
begge næringsstoffer aftager optagelsesprocenten med stigende 
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Tabel 31. Tilførsel og bortførsel af planlenæringsstoffer. 

Askov Lermal'k 1931-1938 og 1944-1947. 
======================~======= 

i I l 1 11 kali- ilsalp. 
ugødet'j' sal- II super-! gød-! + 

j peter fosfat' ning I l supf. 

Kvælstof, kg K pr. ha 

il I Bol'lført l afgl'Øderne. I I 

~~~~:l~o.e~: : : : : : : : : : : : : :: I~.~~::! ~~:: ~i:: 2~:: 1;~:: 
Byg ..................... ! 17.7! 38.7 18.R 24.5 46.2 

Kløver .......... _._. _ .. _._._. _. '_1 ~~! _~1_34~ __ 7i)~~ _ 26.6 

Gens. af sædskifte ......... , 31.2 I 38.7 31.6 34.1 61.. 
Tilført i gødning . ........... Il O· 70.0 O O 70.0 
Tilført -;-. hortført. .......... II -;-.31.2 i 31.3 -;-.31.6 -;-.34.1 8.6 

----------

Fosforsyre, kg P.05 pr. ha 

Bortført i afgrøderne. : I 
Runkelroer. . . . . . . . . . . . .. I 6.4 ·L, I 21.7 1.7 
Hvede ................... I 13.2 15.5 12.8 12.2 
Byg ..................... il IO.! 13.1 10.6, 9.1 

Kløver .......... _ .. _. ____________ ~'~___~I __ ~'I-_ 11.0 

Gens. af sædskifte. . . . . . . . .[ 10.4 10.1 I 13.9. 8.5 
Tilført i gødning. . . . . . . . . . ..;1 O O 40.0 [) 

33.[ 
22.8 
22 .• 

8.2 

21.6 
40.0 
H!.. 

Fuld 
kunst
gødning 

174.8 
68.4 
54.2 

l1R.o 

I03.H 
70.0 

-;- 33.9 

52.4 
32.2 
27.3 
27.2 

34.8 
40.0 

;).2 Tilfør~_~ h~~tført~:--'--.:--'--.:~: .~O.4 -;-.1l).1 26.1 -;-.8.5 
-------

Kali, kg K.O pr. ha 

Bortfød i afgrøderne. I -------1 ! 

~~~~:~r.o.e~:::::: y:::--4:::::: 'I ~~:: ~~:~ ~;:~ I ~~:~ I ;~:~ I 1~~:~ 
Byg. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 15.4 24.1: 13.8 26.7 24.3 54.2 
Kløver.. .. . . .. . . . . . . . . . . . :n.8 26.2 I 22.0 92.s I 20.6 I 110.2 

Gens. af sædskifte ......... I------w.-;~I~~~'~ 
Tilført i gødning. . . . . . . . . . . . O 1 O O 85.0 I O 85.0 
Tilført -;-. bortført ........... I. -0-20.9 I -;-.22.1 -;-..21.0 I ~5.7 -;-..28.9 -;-.18.0 

gødningstilførsel, men der er ingen nævneværdig forskel på 
optagelsesprocenten, enten fosforsyre eller kali er tilført i stald
gødning eller kunstgødning. 

E n s i d i g k u n s t g ø d ni n g. For de ensidige gødnin
gers vedkommende fremgår en tilsvarende opgørelse af tabel 31. 

Bortførselen af k v æ l s t o f i runkelroer har ved anven
delse af salpeter alene andraget 27,2 kg eller kun 0,4 kg højere 
end for ugødet. Anvendes samme mængde salpeter sammen 
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med superfosfat er bortførselen godt fire gange så stor, og som 
tilskud til superfosfat og kaligødning (fuld kunstgødning) 
endog seks gange så stor, som når salpeter anvendes alene. 
Dette viser således tydeligt, hvorledes optagelsen af det enkelte 
tilførte plantenæringsstof i høj grad er afhængig af tilførselen 
eller tilstedeværelsen af de andre plantenæringsstoffer. 

I gennemsnit for hele sædskiftet er der ikke væsentlig for
skel på bortførselen af de ugødede og de ensidigt med fosfor
syre og kali gødede afgrøder. En beregning af tilførsel ""'"" bort
førsel viser meget nær samme underskud for ugødet, superfos
fat alene, kaligødning alene og for fuld kunstgødning, medens 
salpeter alene og salpeter + superfosfat viser overskud. 

I gennemsnit for sædskiftet har bortførselen af f o s f o l'
S Y r e været meget nær ens for ugødet, 1 salpeter og 1 kaligød
ning (8,5-10,4 kg), og for de direkte fosforsyregødede for
søgsled : superfosfat, salpeter + superfosfat og fuld kunstgød
ning stiger bortførselen til henholdsvis 13,9, 21,6 og 34,8 kg pr. 
ha. Beregnes tilførsel ""'"" bortførsel giver ugødet, 1 salpeter og 
1 kaligødning underskud, medens alle de fosforsyregødede fo1'
søgsled giver overskud og bevirker en fo.røgelse af fosforsyre
mængden i jorden. Denne forøgelse er mindst fo.r fuld kunst
gødning, der har givet de største afgrøder. 

For k a l i er bortførselen ligeledes meget nær ens for ugø
det, 1 salpeter og 1 superfosfat, 20,9-22,1 kg, derefter stiger 
den fo.r salpeter + superfosfat til 28,9 kg. Kaligødning alene 
giver 3<9,3 kg, o.g fuld kunstgødning giver ved samme tilførsel 
op imod tre gange så stor bortførsel, 103,0 kg. Beregnes tilførsel 
-;- bortførsel er det kaligødning alene, der giver overskud, me
dens der i samtlige øvrige forsøgsled er bortført mere kali, end 
der er tilført. 

En beregning af m e r b o r t f ø r s e l e n m o d u g ø d e t 
og a f o p t a g e l s e s p r o e e n t e n (merbortførselen i pet. af 
tilførselen) giver herefter følgende resultat: 

Merbortførsel mod ugødet, kg pr. ha 
salpe- super- kali- salp. + fuld kunst-

ter fosfat gødning supf. gødning 
Kvælstof. . . . . . . . . . . 7.5 30.2 72.7 

Fosforsyre ........ . 3.5 11.2 24.4 

Kali ............. . 18.~ 82.1 
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Optagelsesprocpnl (merbortførsel i pct. af tilførsel) 

salpe- super- kali- salp. + fuld kunst-
ler fosfat gødning supf. gødning 

Kvælstof. .......... IL 43 104 
Fosfors~'re ......... \) 28 61 
Kali .............. 22 \)7 

Ved beregning af merbortførselen el' del forudsat, al der 
frigøres lige så megen plantenæring fra jorden på de gødede som 
på de ugødede parcelleI'. Disse forsøg med ensidige gødninger 
viser imidlertid meget tydeligt, at frigørelsen af de enkelte næ
ringsstoffer i samme jord er stærkt afhængig af tilførselen 
af de andre plantenæringsstoffer. For alle tre næringsstoffer 
stiger merbortførselen for samme tilførsel meget stærkt, efter
som den enkelte gødning gives alene eller sammen med et eller 
to af de andre næringsstoffer. 

Del samme forhold fremgår om muligt endnu stærkere, 
når optagelsesprocenten beregnes. Med hensyn til tilførselen 
skal det dog her erindres, at der ikke er kontrol med tilførselen 
af kvælstof gennem bakterier og regnvand. Når man her kom
mer op over 10(JI pet. er det blot et tegn på, at afgrøderne reelt 
har optaget en større mængde kyælstof, end der svarer til til
førselen af salpeter. For fosforsyre og kali er afgrødernes bort
førsel derimod alen(' hentet fra jorden eller den tilførte gød
ning. Såvel merhortførselen som optagelsesprocenten er gen
nemgående betydeligt højere for kali end for det tung(,1'e til
gængelige fosforsyre. 

B. A s k o v S a n d m a r k. 
En oversigt over afgrødornes samlede bortførsel af plante

næring Cl' på tils\'arende måde som for lermarken forelagt ~ 

tabel 32 og 33. 
Ved sammenligning mellem ldlroer og kartofler ma det 

erindres, at toppen af kålroer indgår i beregningen, medens der 
ikke foreligger analyser af kartoffeltoppen. 

S t a l d g ø d n i n g o g k u n s t g ø d Il i n g (tabel 32). I 
alle forsøgsled er k v æ l s t o f Il o r t f ø r s e l e n i rodfrugt og 
kløvergræs 2-3 gange så stor som for kornafgrøderne. Af ta
bellens sidste linje fremgår, at der i samtlige forsøgsled i gen-
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Tabel 32. Tilførsel og bortførsel af plantenæringsstoffer. 

Askov Sandmark 1931-1938 og 1944-1947. 

Fosforsyre, kg P20S pr. ha 
------

I
· li, I '1'1 II I' I Bortført i afgrøderne. I I 

Kålroer. . . . . . . . . . . 21.°11 52.9 63.91 67.5

11 

77 .• 1 78.1 69.6 79.3 
Kartofler.......... 11.4

1

! 30.5 39.9
1

, 40.7. 47.0 44.0 H.B 49.8 
Rug.............. 11.01 25.0 :11.6 22.0

1

! 28.2 23.1 24.1 23.1 
Havre ...... ; .... 10.41: 24.6 :14.0 . ~0.411 35.1 :n.3 31.51' 32.1 
Kløver og lUplIl. . . . UA,: 28.71 31.", 35.3

1 

33.8 40.1 38.2 3~.G 
------------------------1---

Gens. af sædskifte .. I l:{.o BO.o, :n) 35.511 39.8. 38.9 37.4 3~1.9 
,!!lført i .gødIliI~a . .... I . O i: . 20.°

1

1 40.0' a4.4 34.il' 54.4 34.4' 54.1 
111ført -;- bortfolt .... I -c- 13.01 -c-10.o 2.8

1

1 -0-1.1 """C'5.1 15.5,' """C'3.o! 14.; 
II i . 

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

Kali, kg K2 0 pr. ha 

BOl.tfø~t-i-afgl"{)d~;;:;---II- ,Ii ~-'--_~T -i' . , . I . I 
Kålroer........... 43.8, 122.8 11<).6

1 
18<>.3 212.7 213.9

1 

210'01 231).6 
Kartofler. ......... I, 31.6, 102.4 167.9 173.e:, 190.5 185.0 HIl.4 2012 
Rug .... __ .. __ ... ,I lo.1l 42.6 64.51

1 

38.0

jl

l 45.0 40.1 47.81 4H.! 
Havre ............ 1,1 12.3' 40.3 71.41 61.4 65.6 64.7 78.2 77.5 

Kløver øg lUPi~ __ 17t_ 58.,: 92'=1 __ ~6~1'~1_ 71.',~: 122.2 

Gens. af sædskifte.., 21.11'" 63.51 100.0'1. 88 .. 9, 96.41 93.9 110.51 116.3 
Tilført ~ødning . .... II-,-'} O . -,-~2.5 -'- sH; -,-7~.GII -,-Z3.6I' 73.6 116.1 1 116.1 
TIlført. bortført ...... ~1.11 . ~1.0 . 1..>.0: . b.s" . _2.8 ":-20.3 ,' ".6: -'-0.2 

I.' I, I , 
- ,------ ----- ------ - --

nemsnit for sædskiftet (112 kartofler og 'l'2 kålroer) med und
tagelse af staldgødning + salpeter er bortført mere kyælstof, 
end der er tilført. 

Til sammenligning anføres resultaterne fra perioden 190-1 
-1910 og 1911-1918, hvorfra der foreligger kvælstofanalyser 
fra alle afgrøder. 
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Tilførsel -c- bortførsel i kg kvælstof pr. ha-
ugødet 

Hl04-1910.............. 718.~ 

1911-1918. . . . . . . . . . . . . . ,-18.8 
1931-1938 og 1944-1947 : 27.6 

1 kunstgødning l staldgødning 
-'-17.1 710.5 

710.0 3.9 

-;-21.5 7.1 

Fra de ugødede parceller er der indtil 1938 fjernet meget 
nær samme mængde kvælstof, 18,6-19,5 kg pr. ha. Denne 
mængde kan således tages som udtryk for den mængde kvæl
stof, der gennem årene er tilført de ugødede parceller dels gen
nem bakterielivet og dels gennem nedbøren. I 1944-1947 er 
kvælstofbortførselen væsentlig større på grund af de relativt 
gode lupinafgrøder på de ugødede parceller. 

Der er iøvrigt i alle perioder, ligesom på lermarken, ved 
1 kunstgødning og l staldgødning bortført mere kvælstof end 
der er tilført, og underskuddet er større for de kunstgødede 
end for de staldgødede afgrøder. 

Bortførsel af f o s f o r s y r e er gennemgående to til tre 
gange så stOl' i kålroeafgrøderne (rod + top) som i en korn
afgrøde. I alle de enkelte afgrøder stiger bortførselen fra ugø
det til 112 og 1 kunstgødning, og 1 staldgødning giver i middel 
for sædskiftet meget nær samme b0l1førsel som 1 kunstgød
ning. 

På de ugødede parceller varierer bortførselen efter afgrø
dens art fra 10,4 kg for havre til 21,0 kg for kålroer - og i 
gennemsnit for sædskiftet (112 kålroer og 112 kartofler) andrager 
den årlige bortførsel 13,0 kg pr. ha. 

Beregnes tilførsel -;- bortførsel, giver samtlige forsøgs led 
med undtagelse af 1 kunstgødning og staldgødning + super
fosfat og superfosfat + kaligødning underskud, men dette daler 
med stigende tilførsel. 

Bortførselen af k a l i er i samtlige forsøgsled større for 
kålroer med top end for kartofler uden top. Rodfrugtafgrø
derne har bortført tre til fire gange så store mængder kali som 
en kornafgrøde. 

På de ugødede parceller varierer bortførselen mellem 12,3 
og 43,8 kg kali pr. ha, og i gennemsnit for sædskiftet er der på 
denne kalifaUige sandmark frigjort eller forvitret 21,1 kg kali 

pr. ha årlig. 
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En beregning over tilførsel -;- bortførsel viser underskud 
for samtlige forsøgsled undtagen, hvor der til staldgødning er 
givet tilskud af kaligødning alene. 

Hvis man for de tre plantenæringsstoffer foretager en be
regning O'ver m e r b o r t f ø r s e l (bortførselen på de gødede 
parceller bortførselen fra ugødet), kommer man til følgende 
resultat: 

Merbortførsel mod ugødc!. kg pr. ha 

1 staldgødning -1-
1 l 1 t ! supf. + " " " 

kunst~. kunstg. staldg. salp. supL kali .~ kali 
Kvælstof. ........ 41.6 63.9 49.5 64.J 51.2 52.9 53.5 
Fosforsyre ....... 17.0 24.2 22.5 26.8 25.~ :U.t 26.9 
Kali ............. 42.·f 78.9 67.8 75.3 72.8 89.4 95.2 

Optagelsesprocent (merbortførsel i pet. af tilførsel) 
Kvælstof ........ . l1H 91 71 61 73 76 76 
Fosforsyre ...... . 85 61 05 78 48 71 49 
Kali ............ . 100 93 92 102 99 77 82 

Optagelsesprocenten for kvælstof ligger som følge af kvæl
stoftabet ved staldgødningens og ajlens anvendelse betydeligt 
lavere for staldgødning end for kunstgødning. 

For fosforsyre og kali ligger optagelsesprocenten for l 
kunstgødning og l staldgødning derimod omtrent på linje. Med 
stigende tilførsel falder optagelsesprocenten. Dette gælder både 
for fosforsyre og kali ved % og 1 kunstgødning, og navnlig når 
der til staldgødning gives tilskud af superfosfat eller kaligød
ning. 

Det skal dog her bemærkes, al de 20 kg fosforsyæ, der er 
givet i tilskud til staldgødning, kun har forøget optagelsen med 
3,4 kg eller 17 pet. - fordi planternes forbrug i hovedsagen 
allerede er dækket! ved tilførselen i staldgødning. 

Ensidig kunstgødning (tabel 33). Medens kål
roer har meget stor k v æ I s t o f b o r t f ø r s e l i alle de sal
petergødede forsøgs led, er det i kartofler kun fuld kunstgød
ning, der har stor kvælstofbortførsel, i de øvrige salpetergødede 
forsøgsled har kalimangel begrænset afgrødens størrelse. I 

kløvergræs og lupin er kvælslofbortførselen meget stor i alle de 
lUlligødede forsøgsled, der har haft en god bælgplantebestand. 
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Tabel 33. Tilførsl.'l og bortførsel af plantenærlngsstoffer. 

Askov Sandmal'k 1931-19."llJ og 1944-1947. 

---~-. -'~=~I~-- -; kaIi- 11 salp. ' j-supf.! F~W 

Ugødel 5:.1- . sup p ]'- gød- i + . ~ ; kunst-
peter I fOSl~_ ning 1 supL i 1 kalig. : gødning 

_______ ___ _____________ _ __ ~ _____ ~ ______ _L_ ___ --=- __ 
Kvælstof, kg X pr. h:l 

. --I-i, ---i ~ 
Bortførl i (lfUl"odeme. I 

Kålroer. . . . . . I 38.6 \Hh +2.1 43.5 OlU 55.8 I 152.3 
Kartoller. . . . . . . .. I 21.4! 33." 1\).5 25 . ., 34.5 36.6 li 103.2 
Rug. . . . . . . . . . . .. I 17.1 :31.7 16.6 23.2 41.5 2/;.6 59.7 
HavrE' . . . . . . .. 'I 12.8 i 35.~ 13.0 1S.o' 39.7 21.9 I 55.8 
KloH'r o~ lup]JI , .. I 50.3' 41.5, 3H.3 109.6 35.2 I 137.1 I 122.7 

Gens. af s,cdskifle~II'-----;n:-; . -~ 45.4 [- 24-:;-1-46.4 45,9-1~- 58~1--9l.5 ~ 
!Yfø~t i.gødllin(J~, , ..' O :0.0 I . o. I O :0.0 I . O I . 70.~ 
l dfØJ t --;- bortføll . . . ~. 27.6 24.6 --,- 2· .. , I 746.4 24.1 -,- 5/;.5 I --,- 21.0 

___ ~I ___ ~ __ ~ 

Fosforsyr~, kg P20. pr. ha 

Hor/fØl'! i afgmderne. i I 
Kålroer, , , ., . . . . . 21.0 l 31.2 24.7 :!2.2 37.4 39.3 63,9 
Kartofler. . . 11.4 10.7 11.8 16.4 I 11.9 24.9 39.0 
Hug.... .... 11.0 10'51 11.:; 14.8 I 21.1 20,2 31.6 
Havre. . . . ... I 10.4 I 15,0 12.5 10.3 I 23.5 19.Q 34.0 
Kløver og lupin ... : 14,4 14.0 15.5 I 22.2 I 14.3: il)).l 31.2 

Gens, af sædskili~'--u-;;~r~--16.6 1- 14.5 !-1-;:;-1~1'26.:~-
T~lført igødIling.. . . . O I . O I 40.0 O I' 40.0 40.0 40.0 
TIlfø~t ... ~ bortført... 71~o-16.6 25.5 716.7_ 19'~~~L __ ":·8 

Kali, kg K2 0 pr. ha 

Bortført i afgrøderne .. II I i i 
Kålroer. , ........ II 40.8 46.0 I 39.1, K1.r, 47.6 I 110., i 175,6 
Kartofler, ........ :31.6 293 29.8 H4.0 27.5 I 105.4' 167,9 
Rug. . . . . . . .... I 16.6 20.4 14.7 30.6 23.3 42.9 64 .• 
Havre ... < • • •• •• 12,3 12.6 I 12.7 30.5 15.4 I 52.0 71.. 

Kløver og luPin_o ·_·_L~'I_--.2.~ I~_ 14.8 95.5 ~ ~i~~ ~_.~ ~ 
.Gens .. af sæ,dskifte. I, 21.1 21.9 I 19.2 5?9 I 23.7 I 7?3 100.0 

~:~r:;~~Ø~;rl~:~~: ~~_~~2~'~~~~~'.(1_~~ 1~.~_~~~~ t ~_2~'~_--c~~~Ll0~:~ 
Tabellens sidste linjer, tilført --;- bortført, viser, at der er 

underskud for samtlige forsøgsled undtagen salpeter alene og 
salpeter + superfosfat. Det største underskud findes for super
fosfat + kaligødning og kaligødning alene, og har navnlig sin 
årsag i de gode kløverafgrøder, der selv har sørget for kvæl
stofforsyningen. Jordbundsanalyserne viser da også, at jordens 
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indhold af kvælstof ikke er blevet mindre på de kaiigødcde par
celler. 

På de ugødede parceller er der i gennemsnit for sædskiftet 
bortført 13,0 kg f o s f o r s y r e pr. ha, og tilførsel af 40 kg 
fosforsyre i superfosfat alene har kun forøget bortførselen med 
1,5 kg fosforsyre. 

Ved ensidig gødskning med salpeter eller kaligødning er 
bortførselen derimod steget til 16,6-16,7 kg. Bortførselen fra 
de ugødede parceHer repncsenterer således ikke den største 
mængde fosforsyre, som jorden under de foreliggende forhold 
kan stille til afgrødernes rådighed. En beregning af tilførsel ~ 
bortførsel viser, at samtlige de superfosfatgødede afgrøder har 
haft overskud af fosforsyre, højest for superfosfat alene og lavest 
for fuld kunstgødning, der har giyet de største afgrøder. 

Bortførselen af k a l i er i alle afgrøder størst i de kaligødede 
forsøgsled. Ved sammenligning mellem kålroer og kartofler be
mærkes det, at bortførselen af kali i de ikke-kaligødede forsøgs
led cr størst i kålroer. I kløvergræs er kalibortførselen mange
doblet i de kaligødede forsøgsled. 

En beregning af 111 e r b o r t f ø r s e l e n m o d li g ø d e t 
o g a f o p t a g e l s e s p r o c e n t e n (merhortførsel i pct. af 
tilførselen) giver herefter følgende resultat: 

Kvælstof. ............... . 
Fosforsyre .............. . 

Kali .................... . 

Kvmlstof ................ . 
Fosforsyre .............. . 
Kali. ................... . 

~1crbortfUl'scl mod ugødet. kg pr. ha 

salpe- super- kali- salp. + supf. + 
ter fosfat gødning supl'. kalig. 
17.8 18.3 

1.5 7.9 
38.~ 

13.8 

58.2 

fuld 
kunstg. 

63.9 

24.2 

78.9 

Optagelsfsprocent (merhortførsel i pet. af tilførsel) 
25 26 91 

4 20 
46 

35 
68 

61 

93 

På denne ret fosforsyrerige jord har salpeter givet samme 
merbortførsel, entcn det anvendes alene eller sammen med Sliper~ 
fosfat, men for alle de øvrige forsøgsled 'gælder den regel, at 
merhortførsclen af et næringsstof og optagelsesprocenten er 
større, når der samtidig anvendes to eller tre gødninger, end når 
de gives hver for sig. 
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Med hensyn til tilførselen skal der også her gøres opmærk
som på, at der ikke er kontrol med kvælstoftilførselen gennem 
bælgplanterne m. v. Det skal bemærkes, at frigørelsen af det 
enkelte næringsstof i jorden er stærkt afhængig af tilførselen af 
de andre. Frigørelsen på de ugødede parceller, der her er an
vendt ved beregning af mcrbortførselen, angiver således ikke 
den største mængde fosforsyre og kali, som jorden kan stille til 
afgrødernes rådighed. Af samtlige tabeller vil det tillige ses, at 
afgrødens art også er afgørende for, hvor store mængder plante
næring, der kan frigøres. En kålroeafgrøde har således på denne 
sandmark gennemsnitlig bortført to til tre gange så meget 
fosforsyre og kali fra de ugødedc parceller som en kornafgrøde. 

VI. KemisIH' jordbundsanalyser. 
Siden Statens Planteavl s-Laboratorium blev oprettet i 1909, 

og Harald R. Christensen (1879~1 926) begyndte sit grund
læggende arbejde ved statens forsøgsvirksomhed, har jordbunds
undersøgelser i forbindelse med gødningsforsøg været et stående 
punkt på laboratoriets arbejdsprogram. Forholdene medførte 
imidlertid, at kalknings spørgsmålet og kalktrangsundersøgel
serne trådte i forgrunden i en årrække, men jævnsides hermed 
er der tid efter anden udført en række kemiske og bakterio
logiske undersøgelser i forbindelse med gødningsforsøgene ved 
Askov. Resultatet af disse ret omfattende undersøgelser har 
Harald R. Christensen samarbejdet i 205. beretning. 

Ved de første undersøgelser, der blev foretaget i 1923, var 
det navnlig spørgsmålet om jordens humusindhold ~ bestcmt 
ved indholdet af kvælstof og kulstof - der havde interesse. 
Disse undersøgelser blev kun foretaget i jordprøver fra de tre 
forsøgs led : ugødet, 1 staldgødning og 1 kunstgødning. I de samme 
prøver blev bestemt indholdet af fosforsyre og kali opløselig i 
20 pct. saltsyre. 

Efter at K. iL Bandartt, F. SieeIlbjerg og P. Damsgaard-Søren
sen har udarbejdet metoder til bestemmelse af jordens indhold 
af letopløselig fosforsyre og kali, har undersøgelserne fra 1930 
også omfattet en bestemmelse af jordens fosforsyretal, Ft og 
kaliumtal, TK. Fra 1930 omfatter jordbundsanalyserne samt
lige forsøgsled. 
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I de fra 1923 opbevarede jordprøver er der 1932 foretaget 
bestemmelse af Ft og TE:. 

A. AskoY L0rlllark. 

S t a l d g ø d n i n g o g k u n s t g ø d n i n g. Resultaterne af 
kvælstofbestemmelserne fremgår af nedenstående oversigt: 

1923. ...... . . .... 

Jord.:ns kvælstofindhold. pct. kyælstof 
i lufttør jord 

ugødl'l kunstgødning staldgødning 

O.HH 0.129 0.135 
1930 .... ... ..... . 0.10G 0.121 0.127 

1938 ........ ...... 0.101 0.115 0.125 

1942 ........ ...... 0.10G 0.118 0.130 

De anførte resultater er gennemsnit af analyser fra alle 4 
marker. I forhold til 1923 viser analyserne fra 1942 for alle tre 
forsøgs led en lille nedgang i kvælstofindholdet. Men da de mel
lemliggende analyser viser nogen variation, og det ikke er samme 
analysemetode, der er anvendt alle år, ligger denne forskel an
tagelig indenfor forsøgsfejlenes grænser. 

Når man derimod ser på forskellen fra forsøgsled til for
søgsled, viser undersøgelsen, at der alle år er det mindste ind
hold af kvælstof i de ugødede og et tydeligt større indhold i de 
staldgødede end i de alene kunstgødede parceller. 

En omregning af kvælstofmængden i kg pr. ha i 20 cm 
dybde giver herefter følgende resultat: 

Beregnet kg kvælstof pr. ha Merindhold mod ugødet 
ugødet kunstg. staldg. kunstg. staldg. 

1923 ........ 2900 3225 33i5 325 475 
1930 ........ 2650 3025 3175 375 525 

1938 ........ 2525 2875 3125 350 600 

1942 ........ 2650 2950 3250 300 600 

Gennem alle årene har indholdet af kvælstof i den kunst
gødede jord været 300---375 kg og i den staldgødede jOl'd 475-
600 kg større end i de ugødede parceller. Dette merindhold i den 
kunstgødede jord kan antagelig bero på, at der her er høstet 
større afgrøder, der efterlader større mængder af planterester i 
jorden, hertil kommer for de staldgødede jorder den direkte til-

27 
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førsel af humus og tungt omsættelige kvælstofforbindelser i 
staldgødningen. 

I 1923, 1930 og 1942 er foretaget bestemmelser af jordens 
indhold af k u l s t o f og i 1923 og 1930 af indholdet af f o s f o r
g y r e og k a l i opløselig i 20 pet. saltsyre med følgende resultat: 

Kulstof, pct. i tØl'stof Ugødet Kunstg. Staldg. 
1923"", ............ 1.40 1.62 1.62 
1930 ................. 1.36 1.52 1.55 

1942 ................. 1.so 1.43 1.MI 

Fosforsyre, pcf. i tørstof 

1923 ................. 0.052 0.072 0,064 

1930 ................. 0.049 0,066 0.066 

Kali, pct. i tørstof 
1923 ................. 0.089 0.099 0,098 

1930 ................. 0.083 0.090 0.094 

Med en enkelt undtagelse (fosforsyre i staldgødet jord) 
viser samtlige analyser et lille fald i indholdet af kulstof, fosfor
syre og kali fra 1923 til 1930 og 1942. Men også her må der 
ligesom for kvælstofbestemmelserne regnes med nogen variation 
i analysemetoderne fra år til år. 

Af en sammenligning mellem de tre forsøgsled fremgår det 
imidlertid, at indholdet af kulstof og dermed af humus eller 
organisk stof a Il e år har været lavest for ugødet og i reglen 
lidt højere for staldgødet end for kunstgødet. 

En kalkule over den mængde kulstof, der gennem årene er 
tilført jorden gennem 1 staldgødning, vil vise, at dette rundt 
regnet andrager 60 tons kulstof pr. ha. Efter analyserne i 1942 
kan jordens indhold af kulstof i tons pr. ha i 20 cm dybde be
regnes at andrage: 

Ugødet 
Kulstof, tons pr. ha . . . . . . . 32 .• 
~Ierindhold mod ugødet ... 

Kunstg. 
35.8 

3.3 

Staldg. 
38.0 

5.5 

De 60 tons kulstof, der gennem årene er tilført de stald
gødede parceller, har således i 1942 kun bevirket en forskel i 
jordens kulstofindhold på 5.5 tons mere end ugødet og 2.2 tons 
mere end på de alene kunstgødede parceller. Hvor stor en part 
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af denne forskel, der skyldes nedgang i indholdet af kulstof på 
de ugødede parceller, kan ikke belyses ved disse undersøgelser. 

Indholdet af fosforsyre og kali opløselig i 20 pet. saltsyre 
har ligeledes altid været lavere i de ugødede end i de staldgødede 
og kunstgødede parceller. 

Resultatet af de udførte undersøgelser oyer jordens r e a k
t i () n s-, f o s f () r s y r e-, k a l i u 1l1- og ll1 a n g a n t a l frell1~ 

går af tabel 34. 

Tabel 34: Jordbundsanalyser. Gens. af 4 marker. 

Askov Lermark. 
----

~--~~-- ~----l---~Fi ~ Kunstgødning I 

I Ugødet i, t : -1-1- nU I 

Reaktionstal, Rt. I[ I I 
1923 ...... , .... , 7.1 I - I 7.0 [ 

6.9 Ili~1 6.· 1930 ..... ' , . . . . . _ 6.5 
1938 ...... , ... " I 7.1 7.0 7.0 

6.4 
7.2 
7.4 
7.0 

Staldgødning 

6.9 
6.6 
6.9 
7.4 
7.0 

--

I 
I li 

6.4 
6.8 
7.3 
7.0 

1942 ...... , . . . . . 7
7 

•• 5
2 

iii! Z,.·'o· 7.5 ,I 

1945 ............ i 7.0 -.--------1
'
----11-.--- ___ 1 __ - ________ _ 

Fosforsyretal , Fi. 1 ,I 
1923. . . . . . . . . . . . 0.7 ii - 3.0 
1930 . . . . . . . . . . ..! 0.5 ! 1.9 2.1 2.3 
1938. , .......... I 0.3 1.3 1., 2.3 
1942. , .......... I 1.0 i 2.5 3.0 4.2 

1.5 
1.5 
1.0 
2.1 

1.9 

1.8 
2.1 

3" 
3.1 1945 ............ I 0.9 1.8 2.6 3.5 I 

--------- -----!I,-------'----I,i!----I---~--

" 

, 

Kalium/al, TK ,I 
1923 .... , ...... . 4.8 I 4.4 
1930. , , ..... , .. . 

2.3 
1.4 
2.0 
2.2 
2.5 

1.9 2.6! 3.2 2.4 3.2 
1938. , . , ... , ... . 
1942. , ...... , .. . 
1945 ....... , , .. . l! l:: i :: I_~_:_~ _, _L_: __ !_:_~ _ 

Mangantal, TMn 1942 . 0.8 ' - I - , 1.3 i: 1., 

--------l---"I---I,--i,'---Iif-'------
Kvælstof, pet, N. ,; 

1923 ...... , , . . . . 0.116 il - , 0.129 I 
1930 .... , . , . . . . . 0.106 0.114 0.121 i 
1938 ..... , .... , , 0.101 0.110 0.115 
1942, ,.......... 0.106 0.115 0.118 

0.124 
0.117 
0.121 

0.135 
0.127 ! 

0.125 
0.130 

0.141 
0.134 
0.141 

-------------,-------- ,----1--------
Kulstof, pct. C. 

1923 .. , , .. , , . . . . 1.40 
1930 .... , ... ' .. ' 1.36 
1942 ....... , , , ,. il 1.30 

1.45 

1.40 

1.62 
1.52 
1.43 

1.55 
1.45 

1.62 

1.55 
1.52 

1.67 
1.71 

-=-~c~===_'c'L=--======_====~-' = __ ===~==== 
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Jordens reaktionstal viser alt efter kalktilførselen nogen 
variation fra år til år. Den forskellige gødskning har derimod 
kun øvet ringe eller ingen indflydelse på reaktionstallene. 

Såvel fosforsyre- som kaliumtal Yiser for samtlige forsøgsled 
ret store variationer fra år til år, men indenfor s a m m e år 
(samme prøveudtagning og analysetid) viser både fosforsyre
og kalium tal stigning med stigende gødskning, ligesom l og l V2 
kunstgødning i næsten alle år giver højere Ft og TK end 1 og 
1 Yz staldgødning. 

Jo stærkere der gødes med fosforsyre og kali, og jo mindre 
der bortføres med afgrøderne, desto større må indholdet af disse 
stoffer blive i jorden. I det foranstående afsnit - tilførsel og 
bortførsel af plantenæring - er der foretaget en beregning over 
tilførsel og bortførsel af fosforsyre og kali. En sammenligning 
mellem disse tal og resultatet af jordbundsundersøgelsen frem
går af nedenstående oversigt. 

Fosforsyre Fosfor- Kali Kalium- Udbytte 

tilf. -O- bortf. syre- tilf. -;-. bortf. tal i hkg 

kg pr. ha tal kg pr. ha f.e. pr. ha 

Ugødet ............ -o-lOA 0.1 -0-20.9 2.z 13.8 

i kunstgødning ..... 3.8 1.v -o-22.V :1.3 34.9 

1 }) 5.2 2A -0-18.0 4.4 46.9 

It }) 18.7 3.3 1.3 6.2 50.8 
._----_ .. 

1 staldgødning ...... 2.6 1.7 -0-10.2 3.G 37.9 

li }) 11.0 3.0 a.2 4.1 44.7 

De negative tal (bortførselen er større end tilførselen) viser, 
at der har fundet en udpining af jorden sted, medens de positive 
tal viser, at der har fundet en ophobning sted af det pågældende 
næringsstof. For i nogen måde at udligne årsvariationen er de 
anførte fosforsyre- og kaliumtal beregnet som middel for analy
serne i 1938, 1942 og 1945. Til sammenligning med analyserne 
er i sidste talkolonne anført det gennemsnitlige høstudbytte for 
hele sædskiftet i hkg f. e. pr. ha for årene 1923-1948. 

For fosforsyrens vedkommende er der god overensstemmelse 
mellem den beregnede bortførsel og fosforsyretallene. Ugødet, 
der har den største udpining (l0.4 kg årlig), har det laveste 
fosforsyretal, medens l % staldgødning og l Y2 kunstgødning, 
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hvor afgrødeanalyserne viser en ophobning af fosforsyre i jor
den, har de højeste fosforsyrctal. Kaliumtallene viser en stigning 
med stigende tilførsel i gødning. Men også her følges nogenlunde 
reglen: Jo mindre udpining, desto højere kaliumtal. 

En sammenligning mellem staldgødning og kunstgødning, 
både for 1 og 1 V2 viser, at kunstgødning med samme tilførsel 
af fosforsyre og kali - til trods for de større afgrøder - giver 
højere fosforsyre- og kaliumtal i jorden end staldgødning. 

Ved 1 gødning er der gennem de 55 år tilført jorden ca. 
190 kg superfosfat pr. ha om året eller iall omkring 10 tons pr. 
ha, hvoraf vel omkring halvdelen er fjernet med afgrøderne. 
Den forholdsvis lille forskel i fosforsyretallene (ugødet 0.7, 1 
staldgødning 1.7, og 1 kunstgødning 2.4) står antagelig også i for
bindelse med, at en del af fosforsyren j jorden bindes i en form, 
der ikke kommer til udtryk gennem bestemmelsen af fosforsyre
tallet. 

I 1942 er der bestemt mangantal i j ordprøverne. Dette er 
lavest for de ugødede og højest i de staldgødede parceller, antage-

Tabel 35. Jordbundsanalyser. Gens. af 4 marker. 
Asko[} I.el'lllal'k. 

il 
--~~=========r====~' =-~===== 

1 I 1 kali- IlsalP. I Fuld 
il Ugødet salpe

ter 
super- gød-, + ,kunst-

__ - __ ___ _ _____ I 
fosfat ning l ~upf. i gødning 

-~ --- -~._ .. ,----.------ I----~-

Reak/ionstal, Ri.---!! 
H138 . . .. .. .. .. .. il 7.1 7.:l 
1942 ............ il 7.5 . 7.5 • 7.5 

~5~:~_ .. _.~_._. '11_!~2_~_ 7." : 7.3 

Fosfol'sYl'etal, FI. il I 

1938 . . . . . . . . . . .. II 0.3 . O.:, I 2.7 
19-!2 ............ !. 1.0 i o.~) I 4.7 
1945 . . . . . . . . . . .... 0.9 I 0.7 4.0 

---- -- i----- -1----·--·-,-----, 
Kaliumtal, TK. I ' : 

7.1 7.0 7.3 7.0 
7.6 7.5 
7.2 7.0 

7.':J 
7.1 
-~- - _.---_._---

0.3 1.8 1.7 
1.0 3.5 3.0 
0.7 3.3 2.6 

----

1938 . . . . . 2.0 1.5 1.6 I 
19-!2 . . . . . ,2.2 Lu 1.6 
1945 ............ 11 2.5 2.2, 2.2 

-------- - .... 1 ___ - _____ I I 

Kvnlslof, pct. X. I ! 

1938 . . . . . . . . . . . . 0.101 0.10' 0.096 '. 

HJ-!2 ............ 'l O.Hl!; 0.10" I 0.102 

8.0 1.1 3.8 
8.5 1.8 4 .. 1 

7.5 2.8 5.0 
----

0.OS8 0.OS8 0.115 

0.105 0.105 0.118 

Kulslof, pct. C. 
---- :----i~--- ------

HJ42 ........... . 1.30 1.33 1.30 1.33 
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lig fordi staldgødning indeholder noget mangan (331. beretning). 
Ensidig kunstgødning. 11938,1942 og 1945 er der 

i alle marker udtaget jordprøver fra samtlige forsøgsled. Resul
tatet af disse undersøgelser beregnet som middel for de 4 mar
ker fremgår af tabel 35. 

Efter tilførselen af kalk i 1938 ligger r e a k t i o n s t a I
l e n e lidt højere i 1942 end ved undersøgelsen i 1938 og i 1945, 
men der er ingen væsentlig forskel efter den forskellige gød
ningsanvendelse. 

Fra år til år er der ret stor variation i f o s f o r s y r e- o g 
k a.l i u m t a Il e n e, men indenfor hvert år er rækkefølgen for 
de forskellige forsøgsled meget nær ens. Fosforsyretallene er 
lavest for alle forsøgsled, der ikke er tilført superfosfat, og højest 
for superfosfat alene, ligesom kaliumtallene er lavest for de 
ikke-kaligødede og højest for de alene kaligødede parceller. 

En sammenligning mellem jordbundsanalyserne og den på 
grundlag af gødskningen og afgrødeanalyserne beregnede for
sl<el mellem tilførsel og bortførsel af fosforsyre og kali fremgår 
af nedenstående oversigt. 

Fosforsyre Fosfor· Kali Kalium· Udbytte 

tilf. bOl·tf. syre· tilf. hortf. tal i hkg 
kg pr. ha lal kg pr. ha f. e. pr. Ila 

Ugødet .. . . - .. .... -o-lIJ.4 O .• -O- 20.9 2.2 13.8 
----- ---------- --------

1 salpeter .... .... -0-10.1 O.f> -0-22.1 1.9 17.7 
1 superfosfat. ., .. 26.1 3.8 -C- 21.0 1." 15.G 
1 kaligødning .... .. . 8.0 O .• 45.; 8.0 14.3 

--~._------- -_._----- . - -- ----- ------

1 salp. T supf. ..... 18.·\ 2.'J -O- 28.\1 b 2G.:J 
Fuld kunstg. ....... 5.2 2.1 -0-18.0 4.! 46.9 

For at udligne ånwariationen er fosforsyre- og kaliumtal 
beregnet som middel for samtlige tre undersøgelser. Høstudbyt
tet i sidste talkolonne gæ~der for årene 1923-1948. 

En beregning af tilførsel -o- bortførsel viser for alle de ikke
fosforsyregødede forsøgsled en udpining (-o-) på 8.5--10.4 kg 
fosforsyre pr. ha årlig, og i god overensstemmelse hermed er 
fosforsyretallene her lavest og meget nær ens, Ft 0.6-0.7. Par
cellerne, der er gødet med superfosfat alene, giver ifølge af
grødeanalysen et stort overskud på 26.1 kg fosforsyre, der da 
også giver sig udslag i et ret højt fosforsyretal. 
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For kaligødningens vedkommende er del' ligeledes god 
overensstemmelse mellem den beregnede tilførsel .-o- bortførsel 
og jordbundsanalysernes resultater. De forsøgsled, der ikke er 
tilført kali, møder med et underskud på 20.9-28.9 kg kali pr. ha, 
og kaliumtallene ligger mellem 1.8 og 2.2. Kaligødning alene 
giver et overskud på endog 45.7 kg kali, og kaliumtallet er 8.0. 
Kun fuld kunstgødning, der har givet de største afgrøder, danner 
en undtagelse og giver trods et ret stort underskud et relativt 
højt kaliumtal. 

Jordens k v æ l s t o f i n d h o l d er højest for parcellerne 
med fuld kunstgødning og lidt højere for salpeter alene end for 
de øvrige ensidige gødninger og ugødet. 

Der er ifølge afgrødeanalyserne bortført ca. 65 kg kvælstof 
mere efter fuld kunstgødning end efter salpeter alene. Når fuld 
kunstgødning desuagtet møder med større kvælstofindhold i 
jorden, må årsagen hertil søges i, at fuld kunstgødning har givet 
langt de største afgrøder og derfor efterlader langt større af
grøderester i jorden og dermed forøger dennes kvælstof- og 
humusindhold. 

Det kvælstof, der tilføres i salpeter og ikke udnyttes i 1. år, 
vil derimod blive udvasket og derfor ikke bidrage til at øge 
jordens kvælstofindhold. 

K u l s t o f a n a l y s e r n e understreger yderligere dette 
forhold, at fuld kunstgødning, der giver store afgrøder, bevirker 
en forøgelse af jOl'dens humusindhold i forhold til de ugødede 
og ensidigt gødede afgrøder. 

Det skal her tillige erindres, at alle de ugødede, men navnligt 
de ensidigt ikke-kaligødede parceller, har haft en meget ringe 
bælgplantebestand i kløvergræsmarken, medens de kaligødede 
parceller altid har givet en meget god bælgplantebestand. En god 
kløverbestand i græsmarken er i meget høj grad medvirkende 
til at øge og bevare jordens indhold af kvælstof og humus. 

B. Askov Sandmarlc 

På tilsvarende måde som for lermarken er der også gen
nem årene foretaget analyser af jordprøver fra de forskellige 
forsøgsled på Askov Sandmark. 
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S t a l d g ø d n i n g o g k u n s t g ø d n i n g. Resultatet af de 
udførte k v æ l s t o f b e s t e m m e l s e r i jordprøverne fremgår 
af nedenstående oversigt: 

1924 ......... . 
1930 ......... . 
1938 ......... . 
1942 ......... . 

Kvælstofprocent i lufttør jord 
ugødet kunstg. staldg. 

0.071 0.013 0.088 

O.on 
0.068 

0.066 

0.076 

0.078 

0.076 

0.092 

0.08. 

0.086 

Tallene er hvert år gennemsnit for 4 marker. Af de foran 
omtalte afgrødeanalyser fremgik det, at der er bortført mere 
kvælstof, end der er tilført. Dette underskud har været størst for 
ugødet og mindst for staldgødet. Jordbundsanalyserne viser vel 
en lille nedgang i kvælstofindholdet for ugødet, men derimod 
ikke for staldgødning og kunstgødning. Ligesom for lermarken 
må der her tages det forbehold, at det ikke helt er de samme 
analysemetoder, der er anvendt alle år. Indholdet af kvælstof 
har i alle år været mindst i de ugødede parceller, og der har 
været et tydeligt større indhold af kvælstof i de staldgødede end 
i de kunstgødede parceller. Forholdet er her det samme som på 
lermarken. 

En omregning af kvælstofmængden i kg pr. ha giver føl
gende resultat. 

Beregnet kg kvælstof pr. ha ~lerilldhold mod ugødet 

ugødet kunstg. staldg. ];UllStg. staldg. 

1\)24 ...... 1775 1825 2200 ;'0 4,2" 
1930 ...... 1775 1900 2300 125 .125 
1938 ...... 1700 1950 2100 250 -!()O 

1942 ...... H\50 1900 2150 25(] 500 

Gennem alle årene har indholdet af kvælstof i den kunst
gødede jord været 50-250 kg og i den staldgødede jord 425-525 
kg større end i de ugødede parceller. Denne forskel beror antage
lig på den større mængde rod- og stublevninger, der er efterladt 
i de kunstgødede parceller - for de staldgødede parceller kom
mer hertil tilførsel af tungt omsætteligt kvælstof i staldgødning. 

Merindholdet af kvælstof i de kunstgødede og staldgødede 
parceller er tydeligt mindre på sandmarken end på lermarken 
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- - ligesom jo også udbyttet og dermed afgrøderesterne har været 
mindre på sandmarken end på lermarken. 

Resultatet af de foretagne bestemmelser af k u l s t o f samt 
af f o s f o r s y r e o g k a l i opløselig i 20 pct. saltsyre fremgår 
af nedenstående oversigt: 

Kulstof, pet. i tørstof Ugødet Kunstg. Staldg. 
1924 ... ............ .. . 0.94 1.00 1.17 

1930 ........... ....... 0.98 1.06 l.22 

19·t2 . ......... ..... .. . 0.79 0.n6 l.ou 

Fosforsyre, pet. i tørstof 
1923 .... ... ..... . .... . 0.076 O.O8~ 0.08.1 

1930 ............ ... . . . 0.074 0.082 O.OR~ 

Kali, pet. i tørstof 
1923 ................. 0.053 0.057 0.057 

1930 ... . . . . . . . . ...... 0.003 0.055 0.057 

Da disse analyser ikke er gennemført efter helt de samme 
metoder, må en sammenligning fra år til år ligesom for kvæl
stofanalyserne tages med noget forbehold, men af alle tre årgange 
af analyser fremgår det, at indholdet af kulstof er mindst på 
de ugødede, større på de kunstgødede og størst på de staldgødede 
parceller. 

En kalkulation over forskellen mellem indholdet af kulstof 
i jorden for de tre forsøgsled giver følgende resultat: 

Ugødel 
Kulstof i tons pr. ha. . . . . . . . . 19.8 
:lIere end ugødet. .... 

J\unstg. 
24.0 

4.2 

Staldg. 
27.3 

7.5 

Efter 50 års gødskning med staldgødning indeholder de 
staldgødede jorder således 7.5 tons kulstof mere end den ugødede 
jord og 3,3 tons mere end den alene kunstgødede jord. Forskel
len i indholdet af kulstof og hermed af humus er således større 
på sandmarken end på lermarken. 

Indholdet af fosforsyre og kali opløselig i 20 pet. saltsyre 
har både i 1923 og 1930 været lavest på de ug ødede parceller, 
medens der ikke har været væsentlig forskel på indholdet i jor
den fra de kunstgødede og staldgødede parceller. 

Resultaterne af undersøgelserne over jordens r e a k t i o n s
t a l, f o s f o r s y r e- o g k a l i u m t a l fremgår af tabel 36. 
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Tabel 36. Jordbundsanalyser. Gens. af 4 marker. 
A.skov Sandmark. 

C~~~===--------

l 
II Kunstgødni~lg 1 l 1 staldgødning + 

Ugø- , stald-.
l 
-l--;--T--~-li supf. 

det 'I, ~ l' gød- 2,;;' l! + 
ning salp.: supf. ikalig. ! kalig. 

='=~~=_7~----r-- I' _o, ~=~=-~. 

Reaktionstal, RI. , 1 I ~ , 
1924 ........... 'I 1.2 7.1 7.0 , , 

1930 .......... , 1 6.6 I 6.1 6.2, 6.2 6.3' 6.0 6.0 3.v 
1938. . . . . . . . . '16.5 :' 6.1 6.0 I 6.2 6.1 I 6.2 6.2 6.1 
1942 .......... ' , 6.4 ,i 6.0 6.0 I 6.2 6.0 I 6.1 6.0 6.1 
194 ~ '5"" 4 " 5 ' - • <l •..•••..... 1 .6 ; <l.1 .9, <l.1 .2 :l.3 <l.4 <l.3 

,--1=-----'1=--'---,---------
,i l: ' Fosforsyretal, Ff. 

1924 .......... . II 5.2 II 6.s 7.1 

III ~:~ II ~:~ !:~!! ~:: ! ~:~ ~:; ~:~ ~:: 
" 3.1 I 4.5 4.4 i' :.3 l, 4.2 6.6 ~.3 <l.9 

1930 .......... . 
1938 .......... . 
1942. _ ........ . 

II 3.7 l, 5.0 ~: 0.2 ;: 4.7 ,6.7 0.0 6.,; 
~ ___ --1"11 1

1

-- i,~!'!-I,.---
1945 ... _ ...... . 

Kalium tal, TK, I' 
1924 .......... , il 1.. 2.5 '2.1 
1930 .......... , II 0.9 1." 2.1 2"l 2.1 2.3 3.3 4.1 
1938 .......... ' !I Li> "1.8 3.1 2.3 2.5, 2." 3.A 3.9 
1942 ... _ ...... "11.3 il 2.5 3.< 2.5 2.3 'I 2.5 4.. 4.6 
1945. . . . . . . . .. i 2.9 li; 3.7 4.9 4.3: 3.3 3.s 5.5 5.3 
-------!I--li:----'--~Ii--i------

Kvælstof, pet. Y. :1 

1924. . . . . 0.071 0.073 0.088:, 

19:iO . . . . . . . . . . . 0.071 

1938 .......... . 
H)42 .......... . 

0.068 

0.066 

O.OU 

0.070 
0.076 

0.1176 

0.078 

0.095 

0.090 

0.088 

0.091 
0.084 

O.OSfl 

U.08J 

0.086 
0.089 

li , .. 

---1---------
Kulstof, pct. C. 

1924 .......... . 
1930 .......... . 
1942 .......... . 

I 0.94 

0.98 

0.79 0.95 

1.00 
1.06 

0.96 

1.17 
1.22 
1.09 

----=-==== =~=='=====~=='"== 

-1-
1.20 i 1.11 1.25 1.2:1 

1.t5 1.11 1.12 1.08 

Den forskellige gødskning har ikke øvet væsentlig indfly
delse på j o r d e n s r e a k t i o n, dog synes ugødet gennem alle 
årene at have lidt højere reaktionstal end de gødede parceller. 
I 1945 har reaktionen for samtlige forsøgs led ligget forholdsyis 
lavt, men en ny undersøgelse i 1949 viser atter højere resultater. 

Såvel f o s f o r s y r e- som k a l i u m t a l viser ret store 
variationer fra år til år. Ved alle undersøgelser har fosforsyre
tallet været lavest for ugødet og højest for staldgødning + super
fosfat og staldgødning + superfosfat + kaligødning. På til
svarende måde har kaliumtallene alle år været lavest for ugødet 
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og højest for staldgødning -1- kaligødning og staldgødning. 
f- superfosfat og kaligødning. I modsætning til lermarken har 
1 staldgødning oftest lidt højere fosforsyretal end 1 kunstgød
ning. For kaliumtallene ligger kunstgødning derimod ligesom 
for lermarken i reglen højere end for staldgødning. 

En sammenligning mellem tilførselen og bortførselen af fos-
forsyre og kali med jordbundsanalysen givel" følgende resultat. 

Fosforsyre Fos(01'- Kali Kali- Udbytte 
tilf. -C- LorlL syn~- tilf. -C- hortL umlal i hkg 

kg pl'. h:< lal kg pr. ha f. e. pl'. ha 

Ugødet ............ -c-13.o :l.1 -C- 21.1 1.9 11.4 
t kunstgødning ....... -c-l0.o 4.6 -C- 21.0 2.7 34.0 
1 » .... _ ...... 2.8 4.4 , 15.0 3.8 43 .• 
1 staldgødning ........... 1.1 4.6 -;-15.3 3.0 38.5 

» + ~ salp ..... 5 .• 4.2 :·22.8 2.7 44.3 
» + i supf ..... 15 .. > 6.4 -;- 20.3 2.9 39.8 

» , t kalig. 3.0 4.5 5.6 4.6 39.8 -;- ... 
» t supf. og 

ikalig ....... 14.5 6.2 -;- 0.2 4.6 40.1 

De anførte fosforsyre- og kalium tal er middel fol' årene 
1938, 1942 og 1945. I sidste talkolonne er til sammenligning an
ført høstudbyttet for 1923-1948. 

Del' er også her en ret god overensstemmelse mellem den 
ifølge gødnings- og afgrødeanalyser beregnede tilførsel -c- bort
førselog jordbundsanalyserne. 

For fosforsyre ligger ugødet, der har hevirket den største 
udpining af jorden, med det laveste fosforsyretal, medens stald
gødning med tilskud af superfosfat eller superfosfat -1- kali
gødning, der begge møder med stort overskud, også har de højeste 
fosforsyretal. % kunstgødning ligger trods ret stor udpining med 
relativt højt Ft. 

Med hensyn til kali ligger samtlige forsøgsled med und
tagelse af de to sidstnævnte med en årlig udpining på 15.0 kg-
22.8 kg kali pr. ha, staldgødning -1- kali møder med et lille over
skud, medens der er omtrent halance for staldgødning -1- super
fosfat og kaligødning. I god overensstemmelse hermed har disse 
to forsøgsled det højeste kaliumtal 4.6, medens ugødet ligger 
lavest med 1.9, og for de øyrige forsøgsled varierer tallene mel
lem 2.7 og 3.8. 
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En sammenligning med lermarken viser, at fosforsyretal
lene med samme gødskning ligger betydeligt højere på sand
marken, medens kalium tallene gennemgående er lidt højere på 
lennarken end på sandmarken. 

Tabel 37. Jordbundsanalyser. Gens. af 4 marker. 

Reaktionstal, W. 
1924 .......... . 
1930 .......... . 
1938 .......... . 
1942 .......... . 
1945 .......... . 

Askov SandmarJi. 

I 

egødet I salpe

l. ter 
I
, 1 I 1 kali- 1 salp. 1 supf. 'I' Fuld 

super- gød· ...L, - kunst-
l fosfat ning 1 s~pf. 1 kalig. : gødning 

______ . ___ -L-____ _ 
- . 

7.2 7.2 6.~ 

6.6 6.0 6.6 0.7 6.3 
6.5 I 6.5 6.7 6.2 6.2 

I 6.4 I 6.3 6.3 6.1; 6.0 

6.8 
6.9 
5.9 
5.2 

7.1 
6.i 
6.0 
5.9 
4.9 1 5 ' 5 - - 'I 5 1 .6 1.3 ;).8 0.4 .2 

-------1, .. ···--,·_----_·_-_·,·_--
Fosforsyreial, Ff. 

1924.. . .. . . . .. . 5.2 8.G 2.9 6.f' 
1930. . . . . . . . . . . 3.2 2.9 8.0 2.4 6.0 5.6 4.5 
1938........... 3.4 2.8, 6.2 1.7 5.5 4.8 4.0 
1942 ........... I 3.1 ~.9 1 '7.2 I 1.7 i 6.0 5.7, 4,4 
1945. .. . . .. .. .. I 3.7 3.3. 7.2 t 2.4 I 6.4 6.0 l 4.9 

------,1--- . ______ .. ____________ 1 ___ _ 

KaliT::r~ I:: 1.0 :: l!: O., 3, I :: 

__ mL < 1:_ l: . l: d: . I:JLUL 
[{pæls/af. pct. N. ' I I 

1924. . . . . . . . . . . 0.071 I 0.06S 1 0.072 , 0.07:1 
1 \l;~0. . . . . . . . . . . 0.071 0.075! 0.069 0.072 O.OU 0.1175 0.07(; 

l ~1:-l8. . . . . . . . . . . O.OGS 0.OG7 0.060 O.OU\1 0.071 0.077 0.0," 

K~;,~~7:~; .. ~~~:..~ .. 'j~~-I 0.07~'_i_ ~.0r.2 ! 0.069 O.on 0.07" O.07H 

1924.. . .. .. . ... ' 0.94 I - . 0.83 I 0.1);: LilO 

1930. . .. . . . .. .. ,i 0.98 I 0.94 ,0.87 0.8G 0.91 1.00 1.111: 
1_~~2 ..... ",' . .. . 0.79 0.88 I 0.78 I 0-," 0.91 0.01. O.!JJ) 

E n s i d i g k u n s t g ø d n i n g. En tilsvarende opgørelse 
over resultaterne af jordbundsanalyserne fra forsøgene med en
sidig kunstgødning fremgår af tabel 37. Tallene er middeltal for 
4 marker. 

For de enkelte forsøgsled varierer r e a k t i o n s t a Il e n e 
fra år til år, særlig lavt ligger 1945, da analysen for samtlige 
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forsøgsled viser en væsentlig nedgang i reaktionstallet. Nye 
undersøgelser i efteråret 1949 viser dog atter højere reaktionstal. 

F o s f o r s y r e- o g k a l i U m t a Il e n e viser ret store 
variationer fra år til år. Men for hele analyseserien ligger række~ 
følgen for forsøgsleddene ret regelmæssig. Fosforsyretallene er 
alle år højest for superfosfat alene og lavest for salpeter alene 
og kaligødning alene, der bliver stærkere udpint for fosforsyre 
end de ugødede parceller. Kaliumtallene er alle år højest for 
kaligødning alene og lavest for de ikke-kaligødede forsøgsled. 

En sammenligning mellem den på grundlag af analyser af 
gødning og afgrøder beregnede tilførsel ...;- bortførsel og jord-
b untlsana I ysernes resultater fremgår af nedenstående oversigtl 

Fosforsyre Fosfor- Kali Kali- UdlJytle 

tilf. -:- borif. syre- tilf. -'- borlL umtal hkg f.e. 

kg pr. ha tal kg pr. ha pr. ha 

l:gødet ............... -'-13.0 3.4 -:-21.1 1.9 11.4 

1 salpeter ............... -0-16.(; 3.0 c-21.9 1.5 17.0 
1 superfosfat ..... 25.5 6.9 -:-19.2 1.7 10.G 

1 kaligødning ............ -:-16.7 1.9 25.1 5.7 20.5 
-------------~ --

Isalp. ..L 1 supf. ........ 19.1 6.0 -:-23.7 1.7 17.l I 

l supf. I- Ikalig. 13.2 S.I) 5.7 5.0 'v ....... _;).1 

Fuld kunstgødning ....... :l.R 4.4 +15.n 3.8 43.4 

Fosforsyre- og kaliumtallene er for at udligne årsvariationen 
beregnet som middel for analyserne 1938, 1942 og 1945, og høst
udbyttet er i sidste talkolonne opført som middel for årene 
1923-1948. 

For fosforsyrens vedkommende iagttages en stærk udpining 
af jorden for alle de ikke-fosforsyregødede forsøgsled, der også 
har de laveste fosforsyretal. Alle de fosforsyregødede forsøgsled 
har derimod større tilførsel end bortførsel. Dette gælder navnlig 
de tre forsøgsled superfosfat alene, salpeter + superfosfat og 
superfosfat + kaligødning, der har givet relativt små afgrøder, 
og i god overensstemmelse hermed har de højeste fosforsyretal. 
For fuld kunstgødning, der har givet de største afgrøder, er der 
omtrent balance mellem tilførsel og bortførsel. 

Med hensyn til kali er der ligeledes god overensstemmelse 
mellem analyserne og jordbundsundersøgelserne. Alle de ikke-
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kaligødede forsøgsled viser en ret ens udpining på 19.2-23.7 kg 
kali pr. ha årlig, og kaliumtallene varierer kun mellem 1.5 og 1.9. 
Kaligødning alene har ifølge analysen det største overskud af 
kali og det højeste kaliumtal, derefter følger superfosfat + kali
gødning. Fuld kunstgødning har givet store afgrøder, der resul
terer i en udpining på 15.0 kg kali årlig, men giver desuagtet en 
fordobling af kaliumtallet i forhold til ugødet, der har en årlig 
bortførsel på 21.1 kg kali pr. ha. 

K v æ l s t o f p r o c e n t e n i jorden har ved alle under
søgelser været lavest for superfosfat alene og højest for fuld 
kunstgødning og superfosfat + kaligødning. For salpeter alene 
iIlg salpeter + superfosfat ligger kvælstoHndholdet ret højt i 1930, 
men forholdsvis lavt i 1938 og 1942. Da deUe er de eneste to 
forsøgsled, der har haft større tilførsel end bortførsel af kvæl
stof, kan kvælstofindholdet i jorden ikke være bestemt af for
holdet mellem tilførsel og bortførsel. Det synes herefter nærmere 
at være afgrødestørrelsen og dermed stub- og rodlevningerne i 
jorden -- specielt bælgplanterne - der er bestemmende for kvæl
stofindholdet i jorden. 

Bestemmelsen af k u l s t o f i n d h o l d e t i jorden viser 
ligeledes det højeste indhold af kulstof og dermed af humus efter 
fuld kunstgødning og superfosfat + kaligødning, der har givet 
de største kløverafgrøder. 

VII. Mikrobiologiske undersøgelser.*) 
Ved Statens Planteavl s-Laboratorium er der foruden de 

kemiske analyser tid efter anden foretaget en række mikrobio
logiske undersøgelser i forbindelse med gødningsforsøgene ved 
Askov. En samlet oversigt over resultaterne af de ældre under
søgelser er sammen med undersøgelser af jordprøver fra 
Rothamsted, Bonn-Poppelsdorf og GoUingen offentliggjort af 
Harald R. Christensen i 205. beretning fra Statens Forsøgsvirk
somhed i Plantekultur. 

I jordprøver udtaget i forsøgene i 1948-1949 har dr. agro. 
H. L. Jensen, Statens Planteavls-Laboratorium, efter en nyere 
metodik foretaget en række undersøgelser til belysning af gød
ningens indflydelse på jordens mikrobiologiske tilstand. 

*) Litteraturfortegnelse side 513. 
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Undersøgelserne omfatter dels en række kim tællinger, dels 
nitrifikation s- og kulsyreproduktionsforsøg med forskellig gødet 
jord fra lermarken og sandrnarken. 

Om disse undersøgelser har dr. agro. H. L. Jensen afgivet 
følgende rapport: 

Kimtællingerne, der udførtes i efteråret 1948, omfattede: 
a. Mikroskopisk bestemmelse af totalt bakterieantal efter 

Jones & Mollison (1948). 
b. Tælling af bakterier og actinomyceter voksende på kun

stigt substrat (glucose-casein-agar, sml. Christensen, 
1927) . 

c. Tælling af Azotobader på kvælstoffri dextrinagar (Jen
sen, 1950). 

d. Tilnærmelsesvis tælling af lucerne- og kløverknoldbak
terier ved podning af sterile kimplanter i agar kultur med 
jordopslemning i stigende fortynding. 

Resultaterne i kimtællingerne (a-c) ses i tabel 38 og 39. 

a. D e t o t a l e b a k t e r i e t a l ligger i jorderne fra 
lermarken betydeligt højere i de staldgødede parceller end i de 
ugødede og kunstgødede, som ikke udviser nogen væsentlig for
skel, bortset fra et påfaldende lavt bakterietal i den N + P-gødede 
jord fra mark B. 5. Det er bemærkelsesværdigt, at staldgødnin
gens indflydelse på bakterietallene er mindst udpræget i mark 
B. 2, som i længere tid end de andre (tre år) ikke har fået stald
gødning. 

Tallene viser endvidere, at kun en ubetydelig del af det 
med staldgødningen tilførte kvælstof er tilbageholdt i jorden 
som bakteriesubstans. Vægten af 1000 milI. bakterieceller kan til
nærmelsesvis anslås till mg med 25 pct. tørstof og 10 pct. kvæl
stof heri; de ca. 400 mill. bakterier pr. g jord, hvormed de stald
gødede parceller gennemgående overstiger de ikke-staldgødede, 
svarer således til ca. 10 y kvælstof pr. g, eller 25 kg pr. ha. Det 
højere humusindhold i de staldgødede jorder (med undtagelse 
af P+K-gødet jord fra mark B.2) er således for den altover
vejende del repræsenteret af dødt organisk stof. 

I jorderne fra sa'ndmarken ligger tallene adskilligt lavere, 
og kun i mark G. 1 har tilførselen af staldgødningen 7 måneder 
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Tabel 38. Kimtællinger i jord fra Askoy Lermark, 1948. 

. --'11 R~ak- ~OSfOI~-~::=-
~Jark ug gødskmng I t' t l; . t l o' 'I IOns a : S) re a /0 

I 
Total Agar- Azoto-

H.O kim!al, kimIal, bueter 
% mill. millo 

.. _-- ~-==== I,~ __ ~_--- ________ _ 
B.5. Byg med udlæg. Udtaget 25/8 1948. 

a. Ugødet. ........ . 
d. 1 i staldgødning .. 
e. 1 P T 1 K ...... . 
L 1~+lP ..... . 
r. H K -;- 1 P + 1 K 

7.3 
7.1 
7 .~ 
7.ti 
7.1 

2.1 2.14 
4.1 3.2~ 

3.5 2.15 

4.3 2.06 
5.2 ! 2.43 

B.3. Efter roer. Udtaget 14/10 1948. 

a. Ugødet......... ;1 
d. ti staldgødning .. . 
e. 1 P + 1 K ....... ii 
l. 1 K + 1 P ...... " 

r. l~~:-~~_=K li 

6 .• 
6.7 
6.6 
7.5 
7.2 

1.1 
2.6 
2.7 
;-1.3 
3 .• 

2.9t 
3.35 

2.83 

2.54 

2.94 

B. 4. Hvede efter kløvergræs. L"dtaget 1/12 1948. 
- 1 

a. ugødet...........1 6.9 1.8 2.12 
d. li staldgødning . . 6.8 4.0 2.90 
e. 1 P + 1 K. . . . . . . 7.0 3.0 2.35 

l. 1]'0; + 1 P ...... I 7.4 4.3 2.17 
r. ltN+1P+IK 7.0 4.5 2 . .16 

-- -- ---_. -_."--- ---- -- -- ------------------

B. 2. Efter hvede. Udtaget 2it2 1948. 
----- T---

a. Ugødet.......... I 6.9 
d. H staldgødning .. I 6.8 
e. 1 P + 1 K ....... ': 
1. 1 N + 1 P ...... Ii 
r. li N +- 1 P + 1 K I: 

6.7 
6.9 
6.9 

2.1 I 

4.0 
3.1 
4.8 
4.9 

2.16 
3.02 

3.56 
2.28 

2.58 

Staldgødning sidst tilfør!: B. 5: 22/11 1947. 
B. 3: 13/a 1948. 
B. 4: 26/U 1946. 
B.2: 2'/U 1945. 

5.43 
12.97 

6.07 
4.95 

5 At) 

11.08 

11.61 
12.30 
l1.s~ 
12.65 

12.09 
13.55 
12.90 

, 12.63 
! 12.36 

9.56 

12.38 
12.38 

9.88 

11.30 

pr. g pr. g pr. g 

1-190 
1220 
633 
325 
GGO 

638 
1190 

786 
776 
742 

554 
996 
575 
611 
514 

36S 
595 
444 
398 
503 

27.6 
30.8 
32.3 
28.0 
21.3 

39.1 
85.2 
58.2 
77.4 
81.8 

43.2 
58.2 
44.6 
41.0 
46.0 

24.4 
34.3 
30.3 
31., 
46.7 

14 
4 
O 

18 
O 

o 
O 
O 
8 
O 

400 
2000 

380 
200 

8 

60 
34 

O 
7 
O 

-før tællingen bevirket nogen forøgelse af bakterietallet. Iøvrigt 
må det bemærkes, at reaktionen varierer langt mere end i ler
marken og er stærkt sur i de kunstgødede parceller, især i 
mark G.l. 

Bestemmelse af s v a m p e m y c e l i u m efter Jones & iltlol
lisan forsøgtes, men gav ret usikre resultater. Dog syntes mycel
mængden ikke at være meget forskellig i de forskelligt gødede 
jorder og at repræsentere væsentligt mindre substans end bak
terierne. 
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b. K i m t a l l e n e p å a g a r s u b s t r a t udgør i jorderne 
fra lermarken fra 2.5 pet. (B. 5, staldgødning) til 11 pct. (B. 3, 
1 % NPK) af de totale bakterietal, i overensstemmelse med det 
velkendte faktum, at kun et mindretal af samtlige bakterieindi
vider i jorden er i stand til at udvikle sig til kolonier på kunstigt 
substrat. Tallene varierer betydeligt fra den ene mark til den 
anden, ligger påfaldende højt i mark B. 3 efter roer og viscr 
ingcn udpræget sammenhæng med gødskningen, omend mark 
B. 2 og navnlig B. 3 viser forholdsvis lave tal i ugødet jord. 

Af jorderne fra sandmarken viste den forholdsvis nylig 
staldgødede jord fra mark G. 1 et særdeles højt kimtal, medens 
tallene var ret ensartede i de andre jorder og i mark G. 3 højest 
i ugødet, hvilket muligvis står i forbindelse med denne jords 
mindre sure reaktion. Antallet af actinomyeeter (eller rettere 
organismer, der uden mere indgående undersøgelse kunne identi
ficeres som sådanne) udgjorde ret konstant 6 ~1 O pet. af samt
lige kolonier. 

c. Azotobacter forekom i de fleste tilfælde sporadisk eller slet 
ikke og var stedse repræsenteret ved Az. beijerinckii. En for
holdsvis stor tæthed ses kun i staldgødet jord fra mark B.4 
(hvede efter kløvergræs ). Denne mark er i det hele taget rigest 
på Azotobacter, der iøvrigt forekommer så sparsomt, at dens 
betydning for kvælstofbalaneen i gødnings forsøgene vistnok kan 
lades ude af betragtning. 

d. Bestemmelse af knoldbakterier udførtes i B.5 
(1ermarken) og G. 3 (sandmarken) . Kløverbakterier (Rhizobium 
tri{olii) fandtes rigeligt forekommende i begge marker (7 år 
siden kløver var dyrket i mark G. 3), medens lueernebakterier 
(Rh. meliloti) kun fandtes i den første og tilsyneladende i langt 
mindre antal end kløverbakterierne. Nogen kendelig indflydelse 
af gødskningen på knoldbakteriernes tæthed kunne ikke iagt
tages. Disse forsøg vil blive nærmere omtalt i anden forbindelse. 

N i t r i f i k a t i o n s f o r s ø g e n e udførtes med jorderne 
fra mark B. 3 (lermarken) og G. 1 (sandmarken) i 1948. Hertil 
am'endtes portioner på 250 g lufttør jord, der tilsaUes destilleret 
vand til ca. 2/3 af vandkapaciteten og opbevaredes 6 uger ved 
25 CO i glasskåle dækkede med glasplader. Fordampningstabet 
erstattedes to gange ugeutlig med destilleret vand. Før og efter 

28 
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Tabel 39. Kimtællinger i jord fra Askov Sandmark, 1948. 

il . . : 

II Reak- FO. sfor- Humus I 
tionstaI syretal % I 

-_ ..... -. ·c. __ . __ ..... _ .. _ .J .... , - - _._.... ' 

~fark og gorlskning 

Mark G. 3. Lupiner. Udtaget 6/9 1948. 

Ugødet .. ~.~~-~~·~.TI'-~.g 4.4 1.07 
Staldgødning. . . . . . . . ".9 4.8 1.58 

1 P ·1· 1 K. . . . . . 1i.5 6.2 1.41 
1N+1P .......... 5.7 5.7 1.33 
---- --
Mark G. 1. Kartofler. Udtaget 27/9 H148. -----
Ugødet ............. 5.8 a.7 1.HH 

Staldgødning ........ ;).8 5.2 1.9;) 

IP + 1 K ... _ .. ... . 5.3 6.t 1.71 

iN I 1 P .......... 5.0 6.3 1.56 

1N I l P --r- I K .... 4.8 5.4 1.68 -, 

--
Staldgødning sidst tilført: G. 3: Hid 1947. 

G. 1: 5/21948. 

I Total ~ Agar- 'A t 
H () J • l J' al ZO 0-

o I umta, umt ", b t % mil!. mill.: ae~' 

_ pr. ~_~~~~~. 

6.Gl 

7.92 
6.01 

5.fl2 

5.5 
7.2 
5.4 
6.2 
5.7 

274 
266 
224 
248 

237 
324 
208 
150 
257 

23.0 
14.7 
Hi.1l 
13.3 

21.8 
44.4 
15.8 
16.7 
16.4 

o 
O 
O 
O 

20 
O 
O 
O 
O 

forsøget bestemtes ammonium- og nitrat kvælstof ved extraktion 
med 0.5 m kaliumklorid ved pH 1.0 og destillation først med 
magniumoxyd (NR.-N) og derefter med Dcvarda's legering 
(NOg-N) . 

Af ammoniumkvælstof fandtes kun ubetydelige mængder. 
Forøgelsen i indholdet af nitratkvælstof er gengivet i tabel 40, 
som viser, at i begge marker har ugødet jord givet den mindste 
og staldgødet den højeste nitratproduktion, hvilket er mest ud
præget i den humusfattige jord fra sandmarken. Nitratproduk
tionen i de kunstgødede jorder, med undtagelse af den N + P
gødede jord fra sandmarken, viser ingen større forskelligheder 
og ligger i begge marker ikke meget under staldgødet. En om
regning af nitratproduktionen pr. vægtenhed humus viser, igen 
mest udpræget i sandmarken, at det organiske kvælstof i den 
ugødede jord er ret vanskeligt nitrifieerbart, medens det ikke 
synes kvalitativt forskelligt i kunstgødet og staldgødet jord. Den 
tydelige forskel på ugødet og P+ K-gødet jord skyldes sandsyn
ligvis, at der i den første kun er de mest usønderdelelige humus
forbindelser tilbage, medens der i den sidste er tilført en del 
forholdsvis let omsættelige kvælstofforbindelser gennem bedre 
bælgp lan tevæks t. 

K u l s y r e p r o d u k t i o n s f o r s ø g som mål for den 
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Tabel 40. :'\litrifikation i jord fra lermarken (B.3) og 

sandmarken (G.l). 

Lermarken Sandmarken 
"--~ - . - - - --

'11.:0:N
1 

'p~, r-G-O-dSkning '~llp~(:~~~~ 
,r jord hUlllusl1 I Jord I humus 

;f~1~~g~d~iI~g: : : : : : : : : : Tlil' :;: :::l
c

'i:i:::d;,;;.g:' 2:: I :::: 

Gødskning 

1 p + 1 K . . . . . . . . . . . .. . 19.3 0.68 1 P + 1 K. . . . . . . . . 19.0 ,I 1.11 

1N+1P .............. 1119.2 0.76 1N+1P ......... 15.3 0.98 
HN+1P+IK ....... li 22.9 0.78 lN+1P+1K .. 17.1! 1.02 

samlede jordbundsmikrofloras aktivitet foretoges i efteråret 1949 
med nyudtagne prøver fra lermarken. Forsøgene udførtes efter 
Petersen's (1926) metode og fortsattes i 3 uger ved 25 Co med 
3 parallelforsøg. I den første forsøgsserie anvendtes jord uden 
anden tilsætning end destilleret vand til ca. 2/3 vandkapacitet, 
hvorved CO2-dannelscn bliver udtryk for nedbrydningen af jor
dens eget organiske stof (»humus«). Bestemmelse af humus ud
førtes efter Bondorff's metode (1946). Resultaterne ses i tabel 
41. I samtlige marker giyer staldgødet jord den højeste CO

2
-

120r--'~-1~~1--"--~1~~--~1-~1-~1-~1~1--~1---1~-~1~ 

"E 100 I
.!;!, 
O> 

o 
~ 

~ 80 
O 
U 

'" E 

60 ..... 

.. 
I • . -

-

I • -

.. 
• -.. 

40~_~1_~1~1 __ ~1 __ ~1 __ ~ __ '~~ __ ~1_~1_~1~1 __ ~1 __ ~1~~ 
2,0 2,5 0/ 3.0 3.5 

o humus 

Fig. 11. HUlllusindhold og kulsyreproduktion pr. vægtenhed jord. _ = ikkc-stald
gødet jord. x = staldgødet jord. 
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Tabel41. Kulsyreproduktionsforsog med jord fra 

Askov Lermark, 1949. 

liden tilsætning af organisk stof (3 uger Y. 25 C".). 

, II 
: Reak- . Fos[or- i Kalium-I Humus' 
,tionstal syretal I tal , % 'I' 

, I 

; _ _ • i 

CO, mg pr. 
- _0._ 

100 g I g 
jord ____ humu~ 

!Ilark og gødskning 

B. 2. Kålroer. Udt. '/10 1949. 
------------ --

a. Ugødct. .... . . ..... .... . 7.0 1.7 1.2 3.,W 60.s 25.3 
C. 1 staldgødning . . . ..... . .. 6.8 3.1 3.7 3.15 89.2 28.3 
d. 1~ » .... .. . 6.9 4.3 i.G 3.3d. 93.4 28.0 
e. 1 P + 1 K .... . ... .. . 6.7 3.7 5.2 3.01 57.0 18.9 
L 1 N -+- 1 P .... .... . .. . 7.0 5.1 1.4 2.21 63.6 28.0 
r. 1! K + 1 P , IK 6.7 5.3 5.5 2.51 78.8 31.0 T .. ... , 
-----~~-----

B. 3. Bygstub. Udt. 12j8 1949. 
------- ~._-

a. Ugødet .................. 6.9 1.2 1.9 2.27 64.8 28 .• 
C. 1 staldgødning . .......... 7.1 2.0 2.9 2.83 82.8 29.3 
d. 1} » ........... 6.9 2.7 3.1 3.16 106.0 33.5 
e. 1 P -+- 1 K ............... 7.0 2.8 2.8 2.35 66.6 28.3 
L lN + 1 P .............. 7.5 3.5 1.4 2.54 57.2 21.7 
r. liN + IP + lK . ...... 7.4 3.5 4.1 2.B3 67.2 23.7 
---_._-_._---------

B. 4. Bygstub. Udt. 23/s 1949. 
._-------~-------- - -

l' a. Ugødet. ................. , 6.9 1.9 
C. 1 staldgødning . .......... I 6.6 3.0 
d. H- » ........... 6.8 3.9 
e. 1 P + 1 K ............... 6.9 3.8 
1. IN + 1 P ••••••••••••• + 7.0 4.4 
r. l?, K -+- l P + lK . ...... il 6.7 4.t 

B. 5. Ompløjet kløvergræs. Udt. 21 /9 1949. 

a. Ugødet. ................ . 
c. 1 staldgødning . . .. . .... . 
d. 1~· }) ....... . 
e. l P + l K ........... . 
1. 1 N + 1 P ............. .. 
r. l?, N + l P -r- 1 K ..... . 

7.0 
6.7 
6.6 
6.7 
7.B 
7.1 

2.2 
2.13 
il.~ 

3.2 
4.2 
4.8 

Staldgødning sidst tilført: B. 2: 25/2 1949. 
B. 3: '"/a 194H. 
B. 4: ""/11 1946. 
B. 5: 21/11 1947. 

1.9 
3.B 
4.7 
5.6 
1.6 
6.7 

1.2 
3.2 
il.B 
3.3 
1.~ 
,!. 7 

2.32 
2.84 
2.94 
2.51 
2.31 
2.66 

2.·n 
2.86 
3.24 
2.62 
2.:14 
2.46 

69.6 
93.4 

IO(to 
78.1 
69.2 
77.4 

61.. 
82.s 
74.4 
63.0 
63.~ 

71.8 

30.0 
32.9 
36.1 
30.9 
30.0 
29.1 

25.' 
29.0 
22.9 
24.0 
27.~ 

29.2 

produktion, medens ugødet og kunstgødet jord ikke som helhed 
udviser større forskelligheder eller sammenhæng med de for
holdsvis konstante reaktionstal eller de stærkt varierende kalium
og fosforsyretal (tabel 41). Forskellene synes nærmest betingede 
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af det højere humusindhold i de staldgødede jorder, således som 
det fremgår af fig. 11, hvor CO2-dannelse i de 8 staldgødede 
jorder ses at ligge på et tydeligt højere plan end i de 16 ikke
staldgødede. En udregning af gennemsnit og middelfejl af 
humusindhold og CO2-produktion viser: 

Gennemsnit: DilIerens: 
i kke-staldgødet staldgødet 

Humusprocent . . . 2.49 ± 0.052 3.Q; ± 0.071 0.56 ± O.o"~ 
CO2, mg........ 66.s == 1.75 91.0 ± 3.95 2!.7 ± 4.32 

Når CO2-produktionen omregnes pr. vægtenhed humus, ses 
tallene som helhed at være uafhængige af humusindholdet. Fig. 
12 viser imidlertid ret klart, at de staldgødede jorder udgør en 
særskilt gruppe, og for de ikke-staldgødede jorders vedkom
mende ses CO2-dannelsen pr. g humus at aftage med humus
indholdet, et forhold, hvorpå Engel (1934) tidligere har gjort 
opmærksom. Der er tale om en tydelig retliniet korrelation, sva
rende til en regressionskoeffieient mellem COz(y) og pet. humus 
(x) på -7- 10.23, med en middelafvigelse på + 3.491, og en 
korrelationskoeffieient på -7- 0.613; disse værdier er begge signi
fikante med 16 iagttagelser .. Et lignende forhold er forøvrigt 
antydet for de staldgødede jorders vedkommende, hvilket dog i 
betragtning af de få iagttagelser ikke kan betragtes som fast
slået. Som helhed tyder forsøgene således på, at humusforbin
delserne nedbrydes noget lettere i de staldgødede end i de ikke
staldgødede jo,rder. 

Der udførtes endvidere kulsyreproduktionsforsøg med jor
der tilsat 1.0 pd. glucose og opslemning af renkultur af Azoiobac

teJ' chJ'Oococcllm. Forsøgene fortsattes i 5 dage og viste i samt
lige jorder nogen forskel, som dog nærmest syntes at afhænge 
af jordens reaktion og stødpudeindhold. Tilsætning af små 
mængder natriummolybdat gav intet udslag. Med jorderne fra 
mark B.4 anstilledes tillige et forsøg med extra tilsætning af 
1.0 pet. calciumcarhonat, lworved forskellene i kulsyreproduktio
nen udjævnedes praktisk talt fuldstændigt. Selv de udpræget 
fosforsyre- og kalifaUige jorder a (ugødet) og l (N + P) synes 
således at have indeholdt tilstrækkeligt henholdsYis fosfor og 
kalium for optimal nedbrydning af glucosen, når der tilveje
bringes gunstige reaktionsforhold. 
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• 

.. --. -----.--. 
• 

-

----- -

10~~ __ ~~ __ ~~ __ ~~ __ ~~ __ ~_~1~1 __ ~1~1~ 

2,0 2,5 0/0 humus 3,0 3,5 

Fig. 12. Humusindhold og kulsyreproduktioIl pr. vægtenhed humus. e = ikk0· 
staldgødet jord. x = staldgødet jord. Regressionsligning: y= 26.\l·:-10.23 (x-:-2.4\l). 

Det gælder således om forsøgene som helhed, at der vel kan 
påvises en noget større mikrobiologisk aktivitet (højere kim tal 
og stærkere kulsyreproduktion) i de staldgødede end i de ikke
staldgødede jorder; men forskellene er ret små og synes i hoved
sagen betingede af de staldgødede jorders højere indhold af 
organisk stof. Derimod kan der ikke med sikkerhed påvises 
nogen forskel mellem ugødede, ensidigt kunstgødede og alsidigt 
kunstgødede jorder. 

I det hele taget synes de mikrobiologiske 
forskelligheder forholdsvis ubetydelige 
sammenligning med forskellene i høstudbytte 
o g u d v i s e r i n g e n s a m 111 e n h æ n g h e r m e d. 

\'III. O\'Cl'si!1 t. 

Til belysning af spørgsmålet, om man kan bevare jordens 
ydeeyne ved anvendelse af kunstgødning alene, og hvilken værdi 
kunstgødningen har i forhold til staldgødning, blev der i 1894 
anlagt forsøg ved Askov Forsøgsstation både på »lel'marken« 
og »sandmarken«. Forsøgene er anlagt som fastliggende sæd
skifteforsøg med høst af alle sædskiftets afgrøder hvert år. I 
gennemsnit for sædskiftet er anvendt lige store mængder planie-
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næring (kvælstof, fosforsyre og kali) i »l staldgødning« og »l 
kunstgødning«. Medens staldgødningen, som i almindelig praksis, 
kun er anvendt til nogle få afgrøder, er kunstgødningen fordelt 
til alle afgrøder i sædskiftet. Angående alle enkeltheder henvises 
til forestående beretning, der omhandler resultaterne af for
søgene for årene 1894--1948. 

Senere er tilsvarende forsøg anlagt ved Lyngby i 1910 (re
sultaterne er offentliggjort i 396. ber.), ved Aarslev i 1911--1926 
(140. og 214. ber.), ved Studsgaard fra 1918 (245., 326. og 40ft 
beL), samt ved Lundgaard og Tylstrup i 1927 (419. ber.). 

I det følgende gives en oversigt over forsøgene ved Askov, 
og resultaterne herfra er sammenholdt med de tilsvarende ved 
de andre forsøgsstationer, ligesom der gives en kort omtale af 
enkelte andre forsøgsrækker, der er gennemført til belysning af 
staldgødningens og kunstgødningens virkning. 

Staldgødllingens og kunstgødningens 
v æ r d i f o r h o l d. 

I alle forsøgene indgår bl. a. forsøgs leddene : ugødet, l stald
gødning og 1 kunstgødning og ved de fleste forsøgssteder tillige 
Y2 kunstgødning, således at man på grundlag heraf kan beregne 
værdiforholdet mellem staldgødning og kunstgødning. 

En oversigt over udbyttet af de nævnte forsøgsled beregnet 
som gennemsnit for sædskiftets afgrøder i hkg. f. e. pr. ha frem
går af tabel 42. I den sidste talkolonne er anført forholdstal for 
staldgødningens værdi, når kunstgødningen sættes = 100. 

På de forsøgssteder, hvor der i årenes løb er foretaget æn

dringer i sædskifte eller gødningsfordcIing, er resultaterne op
gjort i perioder. 

Kunstgødningen har således på alle forsøgs steder i alle 
perioder givet større udbytte end staldgødning med samme ind
hold af plantenæringsstoffer. 

Staldgødningens værdi har alt efter jordbund, sædskifte og 
gødningsfordelingen varieret mellem 43 og 85 i forhold til kunst
gødning. For Askovforsøgene kan værdiforholdet kun beregnes 
for sidste peliode, da forsøgene ikke omfatter Y2 gødning i de 
to første perioder. Årsagen til stigningen i staldgødningens værdi 
ved Lyngby må bl. a. søges i, at en 2. års græsmark fra 1922 er 
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Tabel 42. Udbytte i gennemsnit af sædskiftet, hkg f. e. pr. ha 

!i 'I 't' -', 1 I 1 . Staldg. værdi-

I 
Ugødet . kunst- l kunst-I stald-; forhold. 

______J~_...J gødnin~ ~~~~i~_g!~cl~ngl Kuns!g~ = 10..0 
:~~~'~Ler::;~~-1;;4~19~6 --T20~2Io0 '0 .0--35.5' -1-~2.7 _'-0_0 __ 0 

» » 1907-1922 .. ".! 14.0 i - 35.6! 29.0 
» » 1923-1948 -- -- li~I~_~~_: 37.9 59 

Askov Sanclmark 1894-1906 ." ii 14.2 I - I 31.2 i 27,0 
» » 1907-1922.' 10.5' - 31.5'[ 28.0 -
» ') 1923-1948 ... , 11.4 34.0 43.4 38.5 66 

~Y~~bY ~~~~ - i-~~~~~:~~I ~~~ ~f:-! !~:: I-it~ --~-
Aarslev 1911~~926 ... ' ......... ~!~"38.:-I' 34.6 53 

~~~-~--~~-~i---'---' 
Studsgaarcl1918-1926. , , ...... I: 13.4 I 20.3 . 25.0 . 22.1 

» 1929 -1944 ......... I: 12.7 i 26.2 • 32.8 ; 30.1 

Lundgaarcl1927-1946 ......... I~~:~I 32.4 

67 
77 

85 

70 Tylstrup 1927-1946 ........... !~1-37~!~1 40.8 
=='===0=== 

erstattet med en afgrøde kartofler, der, som det senere skal vises, 
betaler særlig godt for staldgødning. Ved Studsgaard er sæd
skiftet fra 1929 ændret fra 8-årigt med 2-årigt græs til 4-årigt 
sædskifte med een kløvergræsmark. 

Det fremgår heraf, som allerede fremhævet i de to første 
beretninger om forsøgene ved Askov (71. og 208. ber.), at såvel 
sædskiftets afgrøder som fordelingen af staldgødning og kunst
gødning øver en afgørende indflydelse på forholdet mellem de 
to gødningers virkning. 

D e a n f ø r t e v æ r d i t a l for staldgødning gælder sæd
skiftets samlede afgrøder og g i v e r s å l e d e s k u n o p l y s
ning om de to gødningers samlede virkning 
u n d e r d e f o r h v e r t f o r s ø g s s t e d g æ I d e n d e d y r k
n i n g s f o r h o l d. 

Til belysning af d e e n k e l t e p l a n t e n æ r i n g s s t o f
f e r s v i r k n i n g i staldgødning og kunstgødning er der ud
ført en række forsøg i 1928~1938 (358. ber.). Disse forsøg om
fatter alene fast staldgødning, og der er kun gødet een gang med 
henholdsvis staldgødning og kunstgødning. Afgrøderne i de første 
4 år er vejet og analyseret, og indholdet af kvælstof, fosforsyre 
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og kali er bestemt. På grundlag heraf er der beregnet, hvor stor 
en del af den tilførte plantenæring, der er optaget og bortført 
med afgrøderne i de første 4 år efter gødningstilførselen. 

Hm'cdresultatet fremgår af nedenstående: 

Kvælstof. ......... . 
Fosforsyre ........ . 
Kali ............. . 

:x æringsstofIernes optagelse 
i pet. af tilførselen 

staldgødning kunstgødning 
30 70 

24 22 
79 79 

Af 100 kg kvælstof tilført i staldgødning er der således i de 
følgende 4 år kun bortført 30 kg med afgrøderne mod 70 kg, 
når kvælstoffet tilføres i kunstgødning. Staldgødningens kvæl
stof har herefter haft en værdi på 30 :70 = 40 pet i forhold til 
kvælstof i kunstgødning. 

For fosforsyre og kali har optagelsen derimod været meget 
nær ens, enten de pågældende næringsstoffer er tilført i stald
gødning eller kunstgødning. De i nærværende beretning omtalte 
m.angeårige forsøg viser ligeledes, at optagelsen af fosforsyre og 
kali har været ret nær ens, enten disse stoffer er tilført i stald
gødning eller kunstgødning, således at det i alt væsentligt el' 
forskellen i kvælstofvirkningen, der har været afgørende for det 
ovenfor beregnede værdiforhold mellem de to gødninger. 

S t a l d g ø d n i n g e n s v i r k n i n g. 

Hvad er årsagen til staldgødningskvælstoffets relativt dår
lige virkning? Det må i denne forbindelse erindres, at k v æ 1-
stofindholdet i staldgødningen er beregnet 
p å g r u n d l a g a f a n a l y s e n ved u d k ø r s e l en. 

Ved staldgødningens anvendelse må man derfor dels regne 
med et fordampningstab af ammoniak, inden gødningen ned
pløjes, og dels med en udvaskning af opløseligt kvælstof i efter
års- og vintertiden. Dertil kommer, at en del af den faste stald
gødnings kvælstof findes i en meget tungt- eller uomsættelig 
f~rm som humus forbindelser. 

F o l' d a m p n i n g s t a b e t. Mellem 1/3 og 1/4 af staldgød
ningens og omkring 9/to af ajlens kvælstof er til stede som 
ammoniak. Til belysning af fordampningstabets størrelse er der 
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"ed Askov i 1926-1928 (208. ber.) foretaget en række labora
torieundersøgelser, der viste, at omtrent hele indholdet af ammo
niak går tabt, når staldgødningen ligger spredt på zinkbakker i 
varmt og tørt vejr i 4 døgn. Disse undersøgelser er senere supple
ret med markforsøg (251. ber.), der viste, at mellem en tredie del 
og halvdelen af staldgødningens værdi går tabt, når denne ligger 
spredt på marken i 4 døgn, inden den pløjes ned. 

For ajlens vedkommende har professor S. Tovborg Jensen 
(211. ber.) vist, at luftens temperatur og vindstyrken øver en 
afgørende indflydelse på fordampningstabet, medens luftens fug
tighed kun i ringe grad påvirker denne. Markforsøg (275. ber.) 
har vist, at ajlens værdi omtrent halveres ved, at denne først ned
harves efter 4 døgn i stedet for at nedharves straks. Ved anven
delse af ajlenedfælder (313. ber.) kan fordampningstabet helt 
undgås, således at kvælstof i ajle har samme værdi som kvælstof 
i kunstgødning. 

U d f ø r s e l s t i d e n. Forsøg med udførsel af staldgødning 
og ajle efterår og forår (310". og 412. her.) har vist, al der navnlig 
i regnrige egne - med stor afstrømning - sker et stort ud
vaskningstab, når gødningen udbringes i det tidlige efterår. 

Som eksempel kan anføres (373. ber.), at medens aj le ud
bragt om efteråret ved Lyngby har givet omtrent samme virk
ning som forårsajle, har ajle udbragt om efteråret i de regnrige 
egne ved Askov kun givet mellem % og Y2 virkning i forhold 
til forårsudførsel. 

I de fleste af de her omhandlede forsøg med staldgødning og 
kunstgødning er staldgødning og ajle udbragt om foråret, og 
efter 1926 er staldgødningen i regelen nedpløjet og ajlen ned
harvet snarest muligt efter spredningen. Men da staldgødningens 
kvælstof - i modsætning til kvælstoffet i kunstgødningen, der 
straks er tilgængeligt for planterne, omsættes langsomt, kan der 
også efter afgrødernes høst foregå en udvaskning af kvælstof i 
løbet af efterår og vinter. 

Disse eksempler vil være tilstrækkelige til at vise, at f r e m
gangsmåden ved staldgødningells og ajlens 
anvendelse har en afgørende indflydelse på 
d e n v i r k n i n g, m a n f å r a f g ø d n i n g e n - o g d e r
med på staldgødningens værdi i forhold til 
k u n s t g ø d n i n g. 
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K u n s t g ø d n i n g e n s v i r k n i n g. 

Medens staldgødningens kvælstof er stærkt udsat for for
dampning (af ammoniumkarbonat) , er kwelstoffet i de alminde
lig anvendte kunstgødninger i reglen bundet i saIte, der i k k e 
kan fordampe. M. h. t. svovlsur ammoniak kan der vel ved ud

strøning i varmt og tørt vejr på tør og navnlig kalkrig jord 
påvises nogen fordampning af ammoniak (Tidsskr. f. Planteavl 
b. 48, s. 516 og b. 51, s. 666), men under almindelige forhold 
er dette uden praktisk betydning. 

Tabet ved anvendelse af kunstgødning sker derfor udeluk
kende ved u d v a s k n i n g af kvælstof, når kunstgødningen 
udstrøes så tidligt, at en del udvaskes, før afgrøderne får brug 
for det, eller på et så sent tidspunkt, at afgrøderne ikke fuldt 
kan udnytte det. 

Som eksempel på udvasknings tabet kan anføres, at udbring
ning af salpeter om efteråret til vintersæd i gennemsnit af 8 års 
forsøg kun har givet ringe virkning ved Lyngby og ingen virk
ning under de mere regnrige klimaforhold ved Lundgaard og 
Tylstrup (365. ber.). 

At også arten af den mwendte kvælstofgødning øver ind
flydelse på forholdet mellem staldgødningens og kunstgødnin
gens virkning, fremgår bl. a. af forsøg med forskellige kvælstof
gødninger (374. ber.). Ifølge disse er chile- eller natronsalpeter 
bedst til foderbeder, mcdens svovlsur ammoniak står højest til 
kartofler, og kalksalpetel' står lige med chilesalpeter til de øvrige 
afgrøder. 

I enkelte forsøg er der iagttaget en g i f t v i r k n i n g eller 
en nedgang i udbyttet ved anvendelse af meget store gødnings
mængder (358. ber.) som f. eks. 1000---1500 kg salpeter + 800 
lig superfosfat + 400 kg kaligødning. Denne giftvirkning for de 
store gødningsmængder er kun iagttaget i første års afgrøde 
og træffes ikkc i de følgende år. Den står antagelig i forbindelse 
med de store tilførsler af vandopløselige salte i salpeter og kali
gødning. I andre forsøg har man kunnet tilføre op til 6000 kg 
superfosfat uden at iagttage skadelige virkninger. 

Sådanne skadelige virkninger er aldrig iagttaget ved til
førsel af endog meget store mængder, 120.000 kg, staldgødning 
pr. ha (358. ber.). 
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E f t e r v i r k n i n g. 

En gødnings eftervirkning· cL v. s. virkningen ud oyer til
førselsåret - kan bero på, at en del af de tilførte næringsstoffer 
ikke optages i L år og derfor, om de ikke udvaskes, først kom
mer de følgende afgrøder tilgode. Men hertil kommer, at en del 
af den af planterne optagne næring gennem rod- og stublevnin
gerne kan »overvinhe« og således bevares fra år til år. 

Spørgsmålet om staldgødningens eftervirkning Cl' ret ind
gående behandlet i de tidligere beretninger om Aarslev- og 
Askovforsøgene (140., 208. og 214. bed. 

Til belysning af disse forhold er der i årene 1926--1939 
(358. ber.) gennemført en række forsøg, der navnlig tager sigte 
på at belyse udvaskningstabets størrelse dels fra bevokset og 
dels fra ubevokset jord. For at sikre et måleligt resultat er 
forsøgene anlagt med store mængder staldgødning. Som eksem
pel tages resultater fra et forsøg anlagt ved Askov Lermark i 
1932. Forsøget er kun gødet første år, dels med 120 tons stald
gødning og dels med kunstgødning svarende til fuldt indhold af 
fosforsyre og kali, men ti l 1h ky"p l stofindhold . og derti l er 
indlagt helt ugødede parceller. Det første år Cl' der sået runkel
roer i en tredjedel af parcellerne, og resten er renbrakkede, 
Hndet år er der dyrket byg efter roer og efter 1. års brak, medens 
den sidste tredie del af parcellerne renbrakkes, og det tredie 
ål' er hele forsøget tilsået med sennep. Resultatet af forsøget 
fremgår af følgende oversigt. 

l'dhylte i hkg tør~tof eller ka~rnr pr. ha 

1. år 2. ål' :l. år 

tørstof kærne torstof 

Ugodl't. afgrøde hwrt år .... 38.6 26.1 31.0 
» 1 års brak ... 21.~ 28.' 
)) 2 års brak .......... 24.1 

Staldg., afgrøde hvert ål' . n.B 34.1 35.ti 
» 1 års brak ....... 31.0 35.1 
» 2 års brak .......... 30.9 

Kunstg., afgrøde hvert år .... 72.3 27.6 33.1 
» 1 års brak .. 23.9 28.7 
}) 2 års brak ......... 25.7 

For alle tre forsøgsled er udbyttet af byg efter brak betyde
ligt lavere, end hyor der året forud er fjernet en afgrøde roer 
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med rod og top. I 3. år er udbyttet ligeledes højest, hvor der er 

taget afgrøde hvert år, og lavest, hvor jorden er holdt fri for 
afgrøde de to foregående år. Medens der i brakårene har været 
rig lejlighed til omsætning og udvaskning af jordens indhold 
af kvælstof, har afgrøden gennem rod- og stublevningerne fra 
år til år bevaret en del af næringsstofferne til brug for den føl
gende afgrøde. Det bemærkes tillige, at efter 2 års brak er 
udbyttet af sennep omtrent ens, enten parcellerne har været 
tilført kunstgødning, eller de har været ugødede i 1. år. 

En sammenligning mellem udbyttet efter staldgødning og 
kunstgødning viser, at medens udbyttet af roer i l. år har været 
omtrent ens, er udbyttet i 2. og 3. år, såvel efter afgrøde hvert 

år som efter 1 og 2 års brak, betydeligt større efter staldgødning 
end efter kunstgødning. D e r i a g t t a g e s h e r e n h e t y d e
lig større eftervirkning efter staldgødning 
e n d e f t e r k u 11 S t g ø d Il i n g. 

For kunstgødningens yedkommende, hvor kvælstoffet til-

hkg f.e hkg f.e. 

40 40 
Kunstgødning -----

Staldgødning 

30 30 

Ugødet 

20 20 

10 10 

0L-~ ________ ~ ______ ~ __ ~~ __ ~--~--~~--~--~~O 
1911 1926 

Fig. 13. Gennemsnit af sædskiftet på lerjord ved Aarslev. Udbytte i hkg f. e. 
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føres i en letopløselig form, må det k\'<'('lsto1', der ikke optages 
af planterne, antages at være udvasket allerede første år, og 
eftervirkningen i hovedsagen skyldes gødningsværdien af rod
og stublevninger. 

Den større eftervirkning efter staldgødning må antages at 
stå i forbindelse med, at en del af det med staldgødningen tilførte 
kvælstof først omsættes og kommer til udnyttelse i 2. og 3. år 
efter udførselen. 

Jordbundsanalyser, der er udført i forbindelse med forsø
gene, viser tydeligt, at kvælstoffet forsYinder - udvaskes - ved 
hrakbehandlingen, medens fosforsyre og kali bevares i jorden. 
1\1an kan heraf slutte, at det mindre udbytte efter brak og det 
mindre udbytte efter kunstgødning end efter staldgødning må 
skyldes kvælstofmangel - udvaskning. 

Det forhold, at staldgødningen omsættes langsommere og 
har en længere eftervirkning end kunstgødning, vil ved anlæg 
af forsøg med staldgødning og kunstgødning bevirke, at det 
tager længere tid for den staldgødede jord at komme op på fuld 
ydeevne end for den kunstgødede jord. I samme retning virker 
det, når staldgødningen kun fordeles til enkelte afgrøder, medens 
kunstgødningen fordeles til alle afgrøder (208. og 396. ber.). 

Til belysning af spørgsmålet, om man kan bevare jordens 
ydeevne ved anvendelse af kunstgødning alene, må forsøgene 
nødvendigvis gennemføres i en lang årrække, og det har da 
interesse at se, hvorledes udbyttet på de staldgødede og kunst
gødede parceller forholder sig gennem årene. Til undersøgelse 
heraf er der for forsøgene ved Askov foretaget en beregning af 
det gennemsnitlige udbytte af sædskiftet i 8-årige perioder med 
eet års forskydning, og på grundlag heraf er tegnet frihånds
kurver, der demonstrerer variationen gennem de 55 år (fig. 5 
og 10). Tilsvarende kurver for forsøgene ved Aarslev og Lyngby 
fremgår af fig. 13 og 14. 

Set under eet giver disse tavler et tydeligt indtryk af, at 
udbyttet efter staldgødning og kunstgødning - alt efter de skif
tende vejrforhold - følges ad i udbyttesvingningerne fra periode 
til periode. En periode med høje udbyttetal for staldgødning 
giver også høje udbyttetal for kunstgødning og omvendt. 

Denne regelmæssighed i svingningerne fra periode til periode 
"iser, at forholdet mellem staldgødningens og kunstgødningens 
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h'g I.e. hkg te. 

50 50 

40 

30 

20 

10 10 

Fig. 14. Gennemsnit af sædskiftet på let lerjord ved Lyngby. Udbytte i hkg f. e. 

virkning -- under ensartede sædskifte- og gødskningsforhold -
ligger nogenlunde fast og er ret konstant, men at vækstkårene 
spiller en ganske afgørende rolle for størrelsen af det absolutte 
udbytte. 

Når der i disse kurver ikke som følge af staldgødningens 
større eftervirkning iagttages nogen stigning i udbyttet efter 
staldgødning i forhold til kunstgødning ide første år, er årsagen 
hertil at søge i, at opgørelsen omfatter 4-8 årige perioder. Den 
forskel mellem staldgødningens og kunstgødningens eftervirk
ning, der s k a l være i de første år efter forsøgets anlæg, synes 
således under de her foreliggende forhold ret hurtigt at være 
udlignet, således at udbyUetallene er udtryk for de to gødningers 
samlede virkning og eftervirkning gennem 
å r e n e. 

Det bemærkes da også, at udbyttet på de ugødede parceller, 
der repræsenterer jordens gødnings kraft inden forsøgets anlæg, 
ret hurtigt - i hvert fald indenfor et eller to sædomløb - ind
stiller sig på en afgrødestørrelse, der svarer til den mængde 
plantenæring, der årlig frigøres i jorden. 
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60 hkg f.e. hkg Le. 60 
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30 

20 
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Kartofler 
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", 

Lundgaard 

Tylstrup 
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O~ __________________ ~~ __________________ .~ __________________ ~ 

50 

40 S!udsgaard 
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.O~ ______ ~ ______ ~ __ ~ ______ ~ __________ ~~ ____ ~ __________ --J 

O 100 200 O 100 200 O 100 200 
kg N pr. ha i gødning 

Fig. 15. Merudbyttekurver for kunstgødning (fuld linie) og staldgødning (punkteret 
linie) til forskellige afgrøder. 

Der er således i disse 55 års forsøg ved 
Askov såvel som i forsøgene ved Aarslev og 
L y n g b Y i n t e t, d e i· t Y d e r 11 å, a t d e k u n s t g ø d e d e 
a f g r ø d e r -- under de her anvendte dyrkningsforhold -- e r 
i t i l b a g e g a n g i f o r h o l d t i l d e s t a l d g ø d e d e a f
grøder. 

S t a l d g ø d n i n g e n s o g k u n s t g ø d n i n g e n s v i r k
ning til forskellige afgrøder. 

I forsøgene med staldgødning og kunstgødning er der gødet 
med staldgødning til 2-3 afgrøder i sædskiftet -- og for disse 
kan der foretages en sammenligning mellem de to gødningers 
virkning. Da der til de enkelte afgrøder ikke er anvendt samme 
forhold mellem kvælstof, fosforsyre og kali i staldgødning og 
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hkg f.e. 80r-____________________ -, ______________________ , hkg I.e 
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Fig. 16. Merudb}1tekurver for kunstgødning (fuld linie) og staldgødning (punkteret 
linie) til forskellige afgrøder. 

kunstgødning, er beregningerne foretaget alene på grundlag af 
l<væls toftilf ørselen. 

En sådan sammenligning er for de forskellige afgrøder på 
de forskellige forsøgs steder demonstreret i fig. 15 og 16, hvor 
de fuldt optrukne kurver angiver merudbyttet for kunstgødning 
og de punkterede kurver merudbyttet for staldgødning. 

29 
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Til y i n t e r s æ d o g v å I' S æ d er der kun anyendt fast 
staldgødning, og ved alIe forsøgssteder har kvælstof i kunstgød
ning givet betydeligt større merudbytte end samme mængde 
kvælstof i staldgødning. Til v å r s æ d har kvælstof i staldgød
ning en værdi af 35-40, når kvælstof i kunstgødning sættes = 
100. Navnlig til v i n t e r s æ d har staldgødningen givet en meget 
dårlig virkning. Dette skyldes, at staldgødningen må udbringes i 
det tidlige efterfIr før såningen, og gødningen bliver derfor ild
'sat for et meget stort udvaskningstab. Kunstgødningen er de'r
imod udbragt om foråret. Forholdstallet for staldgødnin,gens 
værdi til Yintersæd bliver herefter 20-35. 

Til r u n k e l r o e r - Askoy, Lyngby og Aarslev - har 
kunstgødningen givet langt større merudbytte end staldgødnin
gen, medens der ikke er væsentlig forskel på merudbyttet for de 
to gødninger til k a r t o f l e r o g k å l r o e r. For begge disse 
afgrøder iagttages det interessante forhold, at kunstgødning giver 
størst merudbytte ved de små gødningsmængder, medens stald
gødning står højest ved de større gødningstilskud. 

Staldgødningens værdi i forhold til kunstgødning kan her 
beregnes at være 40-50 til runkelroer og 80-100 til kålroer og 
kartofler, når kunstgødning sættes = 100. 

Denne forskei i staJdgødningens virkning til de tre rodfrugt
arter står antagelig i forbindelse med, at foderbeder (runkel
roer), del' nedstammer fra strand beder, sætter særlig pris på 
de store tilførsler af salt i kunstgødning, medens dette i større 
mængder h æ m m e r væksten af kålroer og kartofler. 

Det vil heraf forstås, at det for at få den bedst mulige:vir:k
ning af staldgødning, er af afgørende betydning, at den anvendes 
til de afgrøder, der udnytter den bedst. På s a m t l i g e forsøgs
steder hal' rodfrugterne givet betydeligt større merudbytte for 
samme mængde kvælstof i staldgødningen end kornafgrøderne. 
Det skal dog bemærkes, at der til rodfrugt er anvendt staldgød
ning + ajle, men til korn alene fast staldgødning. I alle forsøg 
med runkelroer har kunstgødning givet langt større merudbytte 
end samme mængde kvælstof i staldgødning og aj le, og i a Il e 
forsøg med kålroer og kartofler har kunstgødningen klaret sig 
ved de små, men staldgødningen ved de større tilførsler af 
kvælstof: 
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Når rodfrugtafgtøderne betaler bedre for staldgødningen 
end korn,. står dette antagelig i forbindelse med, at disse har en 
længere vækstperiode og derfor bedre kan udnytte staldgødnin
gens sent omsættelige kvælstofforbindelser. l modsætning hertil 
har kornafgrøderne en kort voksetid, og de sætter derfor særlig 
pris på kunstgødningens letopløselige kvælstof, der straks er, 
tilgængeligt for afgrøderne. 

Sålænge man i landbruget har adgang til at supplere sin 
beholdning af staldgødning med kunstgødning, bør staldgødnin
gen og ajlen derfor anwndes til rodfrugtafgrøderne, medens 
kunstgødningen fortrinsvis bør anvendes til korn og andre af
grøder med kort voksetid. 

E n s i d i g k un s t g ø d n i n g; 
I forsøgene ved Askov. Lermark og Sandmark, samt ved 

Lundgaard og Tylstrup er der til sammenligning med fuld kunst.: 
gødning indlagt parceller, hvor kvælstof-, fosforsyre- og kali
gødning el' givet hver for sig eller to og to sammen. 

Resultatet af disse forsøgsled beregnet som gennemsnit for 
sædskiftet fremgår af nedenstående oversigt. 

Udbytte i hkg f. e. pr. ha 

Askov Lerm. Askov Sandm. Lundgaard Tylstrup 
H123-48 1923-48 1927-46 1927~46 

Ugødet ................. . 13.8 11.4 13.1 23.5 
... _._._-----------_ .. _-------'-----

Salpeter .......... ' ....... 17., 17.0 20.4 32.7 
Superfosfat. .............. 15.6 10.6 14.4 
Kaligødning .............. 14.3 20.5 16.9 33.2 

Salp. + supf. (kalimang.) .... 25.5 17.1 22.4 31.4 
Salp. + kaUg. (fosfatmang.) .. 37.01) 24.3 44.9 
Supf. + kalig. (kvælstofmang.) 32.0' ) 25.1 21.0 34.7 

- -_ ... -_ .. ~------ .- -~-~-- --
Fuld kunstgødning. . . . . . . . 46.9 43.4 34.6 . 46.3 

l) Kun 1935-48. men fuldgode! gay i disse år 47.2 hkg f. c. 

Med undtagelse af fosforsyremangel ved Tylstrup'har man,.. 
gelen af blot eet næringsstof bevirket en betydelig nedgang i 
udbyttet i forhold til fuld kunstgødning. Det merudbytte, der 
opnås ved anvendelse af de enkelte gødninger, er mindst, når de 
anvendes ensidigt, og størst, når alle tre gødninger anvendes 
sammen. Med hensyn til variationen i udbyttet gennem årene 
viser forsøgene, at nedgangen i udbyttet ved kvælstofmangel gør 



500 

sig stærkt gældende allerede efter få år, medens den fulde ned
gang for fosforsyre- og kalimangel først indtræder efter en år
række. Ved Tylstrup har fosforsyremangel således først efter 12 
års forløb bevirket en lille nedgang i udbyttet. 

En beregning af nedgangen i udbyttet for mangel på eet 
næringsstof i forhold til fuld kunstgødning giver følgende 
resultater: 

Fuld Mindre-udbytte i hkg f. e. 
kunstg. kali ~ fosfors. kvælstofg. 

Askov Lermark .. 46.9 21.. (l.9 14.9 
» Sandmark. 43 .• 26.3 18.s 

Lundgaard ...... 34.6 12.2 10.~ 13 .• 

Tylstrup ......... 46.3 14.9 1.4 11.6 

På grundlag af disse forsøg må alle de 4 jorder betegnes 
som kvælstof- og kalifaUige, idet kvælstof- og kalimangel har 
bevirket en stærk nedgang i udbyttet. Med hensyn til fosforsyre 
må Askov Lermark og Lundgaard betegnes som meget fosfor
syref~ttige, medens Tylstrup sandjord er meget fosforsyrerig. 
Askov Sandmark er ret fosforsyrerig (superfosfat alene har 
ikke givet noget merudbytte), men meget kalifattig. 

Til trods for, at Askov Lermark og Lundgaard må betegnes 
som fosforsyrefattige, har en tilførsel af 200-220 kg superfosfat 
årlig pr. ha været tilstrækkelig til at give fuld afgrøde. Med 
hensyn til de enkelte afgrøder viser foranstående tabeller, at 
det er rodfrugtafgrøderne, der har givet store udslag for fosfor
syremangel, medens navnlig kløvergræs, kartofler og foderbeder 
har reageret stærkt for kalimangel. 

A f g r ø d e a n a I y s e r o g n æ r i n g s s t o f o P t a g e I s s e. 

Der er i forskellige perioder foretaget kvælstof-, fosforsyre
og kalibestemmelser i afgrøderne fra de forskelligt gødede for
søgsled. Resultatet af analyserne fremgår af tabellerne 25-28. 
I hovedtræk viser disse undersøgelser, at planternes procentiske 
indhold af eet plantenæringsstof stiger med tilførselen af dette 
næringsstof. Men tilføres et eller to af de andre næringsstoffer 
(således at udbyttet forøges) falder det procentiske indhold af 
det første næringsstof. 

Efter tilførsel af staldgødning er kvælstofprocenten lavere, 
end når samme kvælstofmængde tilføres i kunstgødning, medens 
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fosforsyre- og kaliprocenten "ed samme tilførsel i reglen er højest 
efter staldgødning. 

På grundlag af analyser og afgrødestørrelse er foretaget en 
beregning OIver bortførselen af kyælstof, fOlsforsyre og kali fra 
de ugødede, staldgødede og kunstgødede parceller. Til belysning 
af tilgængeligheden af plantenæringsstofferne i staldgødning og 
kunstgødning er dernæst beregnet merbortførselen mod ugødet 
- .. svarende til merudbyttet mod ugødet. Ved at sætte merborl
førselen mod ugødet i forhold til tilførselen i gødning, får man 
da et mål for, hvor stor en del af de tilførte næringsstoffer, der 
er optaget af afgrøderne. 

Resultatet af disse beregninger - angående enkeltheder 
henvises til foranstående - fremgår af følgende oversigt. 

~Ierbortførsel i pct. af tilførsel, optagelses procent 
kvælstof fosforsyre kali 

kunstg. staldg. kunstg. staldg. kunstg. staldg. 
Askov Lermark. .... 104 75 61 61 97 85 

}} Sandmark .... 91 71 61 65 93 92 
Lyngby ............ 64 43 43 40 101 98 
Lundgaard ......... 63 45 29 38 67 86 
Tylstrup ........... 75 59 39 48 70 67 

De anførte resultater gælder gennemsnit for hele sædskiftet, 
og til sammenligning med forsøgene ved Askov er anført til
svarende resultater fra forsøg ved Lyngby, Lundgaard og Tyl': 
strup. For alle forsøgssteder gælder beregningen for målegødnin
gerne 1 staldgødning og 1 kunstgødning. 

Med samme tilførsel er optagelsen af kyælstof på alle for
søgssteder tydeligt mindre for staldgødning end for kunstgød
ning, medens der ikke har været væsentlig forskel på optagelsen 
af fosforsyre eller kali, enten disse er tilført i staldgødning eller 
kunstgødning. Disse resultater stemmer således godt overens 
med resultaterne fra de før omtalte eftervirkningsforsøg, hvor 
der kun var gødet en gang med staldgødning og kunstgødning 
(358. ber.). 

Med hensyn til kvælstoffet skal det erindres, at der her ikke 
er kontrol med tilførselen gennem bælgplanterne, bakterielivet 
i jorden eHer gennem regnvand. En optagelsesprocent på over 
100 er blot et tegn på, at afgrøderne reelt har optaget mere kvæl
stof, end der er tilført i gødningen. For fosforsyre og kali er 
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bortførselen derimod alene hentet fra jorden eller den tilførte 
gødning. Det bemærkes, at optagelsesprocenten for kali på alle 
forsøgssteder er betydeligt højere end for det tungere tilgængelige 
fosforsyre . 

. Årsagen til den ret store variation i optagelsesprocenten fra 
forsøgssted til forsøgssted må for en væsentlig del søges i de 
forskellige jordtyper, forskellige afgrøder i sædskifterne og for~ 
skellig gødningsfordeling. 

Når de gamle forsøg ved Askov navnlig for kvælstof og 
foSforsyre møder med større optagelse end de senere anlagte 
forsøg, står dette antagelig i forbindelse med, at de tungt om
sættelige forbindelser af kvælstof og fosfat, der efterhånden op~ 
hobes i jorden, tid efter anden omsættes og bliver tilgængelige 
for planterne. Den optagelsesprocent, man måler i et enkelt år, 
er summen af 1. års virkningen + eftervirkning fra de tidligere 
år, og optagelsesprocenten vil derfor om end langsomt stige med 
antallet af forsøgs år, der ligger forud. 

Ved beregning af merbortførselen er der gået ud fra, at der 
frigøres lige så meget plantenæring på de gødede som på de 
ugødede parceller. Forsøgene med e n s i d i g k u n s t g ø d
n i n g viser imidlertid meget tydeligt, at frigørelsen af de enkelte 
næringsstoffer i samme jord er stærkt afhængig af tilførselen 
af de andre plantenæringsstoffer. For alle tre næringsstoffer 
stiger merbortførselen for samme tilførsel meget stærkt, efter
som det enkelte næringsstof gives alene eller sammen med et 
eller to af de andre. 

D.~t må herefter antages, at der både på de stald gødede og 
kunstgødede parceller er frigjort mindre næringsstof, end der 
ioran er beregnet. Men da tilførselen af fosforsyre og kali har 
vær~t meget nær ens for staldgødning og kunstgødning, må fri
gørelsen i jorden .også formodes at være nogenlunde den samme 
- og en fejlregning på dette grundlag vil da kun påvirke den 
absolutte optagelse, medens hovedlinjen for forholdet mellem 
optagelsesprocenterne for staldgødning og kunstgødning ikke 
~il ændres væsentligt. 

J o r d b,u n d s a n·a l y s er. 
I jordprøver fra Askov Lermark og Sandmark er der tid 

efter anden foretaget en række jordbundsanalyser. De første 
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prøver er udtaget i 1923 og omfatter en bestemmelse af ind
holdet af kvælstof og kulstof. I prøver, der er udtaget i 1930, 
1938, 1942 og 1945, er tillige foretaget bestemmelse af jordens 
reaktionstal, fosforsyretal og kalium taL 

K v æ l s t o f o g k u l s t o f. Resultaterne af undersøgel
serne ved Askov sammenlignet med tilsvarende undersøgelser 
ved Lyngby, Lundgaard og Tylstrup fremgår af efterfølgende 
oversigt. 

.Jordens indhold, pet. i lufttør jord 

Kvælstof ugødet kunstg. staldg. 

Askov Lermark 1942 0.106 0.118 0.130 

» Sandmark » 0.066 0.076 0.086 

Lyngby 1933 ................ . 0.146 0.151 0.169 

Lundgaard 1938 ............. . O.lOG 0.110 0.117 

Tylstrup 1938 ............... . 0.118 O.l~O 0.125 

Kulstof 

Askov Lermark 1942 1.30 1.13 1.52 

» Sandmark )f 0.79 0.96 1.09 

Lyngby 1933 ................ . 1.48 1.57 L73 

Lundgaal'd 193il ............. . 1.59 1.64 1.74 

Tylstrup 1934 ............... . 1.65 L66 1. ,0 

De anførte resultater gælder alle for det sidste år, der er ud
taget jordprøver til analyse. De tidligere undersøgelser viser 
nogen variation fra år til år - det er ikke de samme analy
seringsmetoder - men rækkefølgen for forsøgsleddene har været 
den samme ved alle undersøgelser. 

På alle forsøgssteder har indholdet af kvælstof og kulstof 
været mindst i de ugødede parceller og tydeligt større i de gen
nem årene staldgødede end i de alene kunstgødede parceller. 

For den kunstgødede jord beror dette merindhold mod 
ugødet antagelig på, at de større afgrøder har efterladt en større 
mængde af rod- og stub levninger i jorden, og hertil kommer 
for de staldgødede jorder den direkte tilførsel af tungt omsætte
lige kvælstof- og humusforbindelser i staldgødningen. 

En beregning af den mængde kvælstof og kulstof, der er 
tilført jorden gennem 1 staldgødning, vil for de gamle forsøg 
ved Askov vise, at dette rundt regnet for de 55 år andrager 3000 
kg kvælstof og 60 tons kulstof pr. ha. Efter analyserne i 1942 
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kan jordens indhold af kvælstof og kulstof pr. ha i 20 cm dybde 
beregnes at andrage: 

laIt indhold Mere end ugødet 
Kvælstof kg pr. ha ugødet kunstg. staldg. kunstg. staldg. 

Lermarken .............. 2650 2950 3250 300 600 
Sandrnarken ............ 1650 1900 2150 250 500 

Kulstof i IOllS pr. ha 

Lermarken .............. 32.5 35.8 38.0 3.3 5.5 
Sandrnarken ............ HU 24.0 27.3 4.2 7.5 

Den gennem 50 år tilførte mængde staldgødning har således 
bevirket en forskel i jordens kvælstofindhold på 500-600 kg 
mere end ugødet og 250~300 kg mere end på de alene kunst
gødede parceller. Af kulstof indeholder de staldgødede parceller 
5.5-i.5 tons mere end ugødet og 2.2~3.3 tons mere pr. ha end 
de kunstgødede parceller. Hvor meget af denne forskel, der skyl
des nedgang i indholdet på de ugødede parceller, kan ikke be
lyses ved disse undersøgelser. Forskellen i indholdet af kvælstof 
er størst på lermarken, medens forskellen i kulstofindholdet er 
størst på sand mar ken. 

Det større indhold af kvælstof i de staldgødede parceller end 
j de kunstgødede parceller svarer således rundt regnet til 10 pct. 
af det med staldgødningen gennem 50 år tilførte kvælstof. Målt 
med ugødet andrager forskellen 20 pet. Årsagen til denne op
hobning må søges i, at en del af staldgødningens kvælstof er 
tilstede i tungtomsættelige kvælstof- og humusforbindelser. 

I denne forbindelse skal der også erindres om, at en god 
kløverbestand i græsmarken i meget høj grad er medvirkende 
til at øge og bevare jordens indhold af kvælstof og humus. 

R e a k t i o n s t a l l e n e viser alt efter kalktilførselen nogen 
variation fra år til år, men den forskellige gødskning har kun 
øvet ringe eller ingen indflydelse på jordens reaktion. 

F o s f o r s y r e t a 1. Jo stærkere der gødes med fosforsyre 
og kali og jo mindre, der bortføres med afgrøderne, desto større 
må indholdet af disse stoffer blive i jorden. En sammenligning 
mellem tilførselen -;- bortførselen af fosforsyre og resultatet af 
jordbundsanalyserne i forsøgene med staldgødning og kunst
gødning fremgår af f ølgende oversigt. 
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Tilførsel -O- bortførsel i kg fosforsyre pr. ha 
Askov Lerm. Askov Sandm. Lundgaard Tylstrup, 

Ugødet ............. . -0-10.4 -0-1:1.0 9.6 -0-19.2 
! staldgødning ....... . 0.5 -;.-12.3 
~ kunstgødning ...... . 3.s -0-10.0 2.2 9.~ 

1 staldgødning ....... . 2.6 1.1 13.5 3.1 
l kunstgødning ....... . 5.2 2.8 19.0 5.3. 

Fosforsyretaj; Ft. 
Ugødet ............. . 0.7 3.4 1.3 7.~ 

! staldgødning ....... . L, 7.s 

'& kunstgødning ...... . 1.9 4.6 2.0 7.s 

1 staldgødning ....... . 1.7 4.6 2.5 8.0 

l kunstgødning ...... . 2.4 4.,1 2.8 8.5 

De negative tal (bortførselen er større end tilførselen) viser. 
at der har fundet en udpining sted, medens de positive tal viser, 
at der i jorden har fundet en ophobning af fosforsyre sted. 

Da fosforsyretallene har vist ret store variationer fra år til 
år, er de anførte tal fra Askov middeltal for analyser i 1938, 
1942 og 1945, for Tylstrup og Lundgaard for 1934, 1938, 1942 
og 1946. Analyserne er hvert år beregnet som middeltal for sæd~ 
skifternes 4 marker. De anførte fosforsyretal er således for hvert 
forsøgsled middeltal for 12-16 bestemmelser. 

De ugødede parceller har ved alle forsøgssteder den største 
udpining og det laveste fosforsyretal. Med stigende tilførsel af 
gødning daler udpiningen, eller denne ændres til ophobning, og 
samtidig stiger fosforsyretallet ret regelmæssigt. 

Med samme tilførsel af fosforsyre har kunstgødningen i 
regelen - til trods for de større afgrøder - højere fosforsyretal 
end staldgødning. Ved 1 gødning er der ved Askov gennem de 
55 år tilført jorden fosforsyre, svarende til omkring 10.000 kg 
superfosfat pr. ha. 

En tilsvarende opgørelse af forsøgene med e n s i d i g 
k u n s t g ø d n i n g fremgår af tabel 43, hvor forsøgsleddene er 
opført i rækkefølge med de ikke-fosforsyregødede forsøgsled 
øverst og de fosforsyregødede forsøgsled nederst. 

Det fremgår heraf, at der uden tilførsel af fosforsyre sker 
en stærk udpining af jorden, og denne er i regelen mindst på 
de ugødede parceller og størst, hvor der ensidigt er gødet med 
kvælstof eller kvælstof + kaligødning. I den fosforsyregødede 
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Tabel 43. Tilførsel og bortførsel af fosforsyre 
i forhold til jordens fosforsyretal, Fl. 

-II' --Tilførsel -;-. bortførsel. II - F f . . tal -Ft . -
, kg P.O. pr. ha ' os OISjre , . 

1

'1 ASkovj Askov! Lund-I-' Tvl- l! As!Wv .i Askov I LUnd:::, Tyr.:-
Ler- Sand- I d t' I Ler- I Sand- gaard I sirup 

, gaar ,s fUp I' 'k I mark, mark I i I mark mar I 

1 salp. + 1 kalig_ .. _ _! - - ~ 15'sl ~3~.4r=~~~~~1.t 
1 salpeter........... -:10.1 -;-.16.61 -;-.15", -:28.,1 0.6 i 3.0 1.3 
l kaligødning. . . .. . . . ...,.. 8.5 ...,..16.7, ...,..12.4, ..,.-30':;'1 0.7, 1.9 Li 
Ugødel . . . . . . .. . . . . . -;-.10.4 -;-.13.0: -;-. 9,4, -;-.20.0 0.7.1 3.. 1.4 
---_._-----_._~-_. -- --_I_--I~~------I·- ._-_ .. _----

-I ?' -?' I 3 a.2: _.8, 1a.5, •. 8/ 2.4 1~.4 .3 
18,4 19.1/ 20.7" 12.91 2.~ I 6.0 3 .. 2 -I 13.2[ 23.4: 8'°1 II 5.5 3.6 
26.1 25.5

1 
28.5

1
. - 3.8 6.9 4.0 

Fuld kunstgødning .. . 
1 salp. + l supf. ... . 
1 supf. + 1 kaUg .... . 
1 superfosfat ....... . 

6.4 
7.8 
i.9 
6.9 

8.4 
10.2 
~).4 

afdeling - hvor der årlig er tilført 200-220 kg superfosfat pr. 
ha - er der ved alle forsøgssteder sket en ophobning af fosfor
syre i jorden, som dog er mindst ved fuld kunstgødning, der 
har givet store, og størst for fosforsyre alene, der har givet små 
afgrøder. 

En sammenligning med jordbundsanalyserne viser da også 
i hovedsagen ret god overensstemmelse, således at fosforsyre
tallene er lavest, hvor udpiningen har været størst, og højest, 
hvor der er ophobet mest fosforsyre i jorden. 

K a l i u nI t a l. En tilsvarende opgørelse af kaliomsætnin
gen og jordens kaliumtal for forsøgene med staldgødning og 
kunstgødning fremgår af nedenstående oversigt. 

Tilførsel -: bortførsel i kg kali pr. ha 
Askov Lerm. Askov Sandm. Lundgaard TylsIrup 

Ugødet ............. ,. -;-.20.9 -;-.21.1 -;-.26.1.; -;-.39.5 

;} staldgødning ....... . -;-.23.1 

;} kunstgødning ...... . -;-.22.9 -;- 21.0 -;-.21." 

lstaldgødni ng ....... . -;-.10 .• -;-.15.3 -;-.15." 
1 kunstgødning ...... . -;-.18.0 -;-.16.0 2.5 

Kaliumtal 
Ugødel ............. . 2.2 1.9 1.1 

;} staldgødning ....... . 2.1 

! kunstgødning ...... . 3.3 2.7 2.7 
--_._. --------- . __ ... - .~---------

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

3.G 

4 .. 
3.0 
3.8 

3.3 

4.0 

-;-.23.,; 
-:c32.1 

7 .~ 

-;-.13.1 

1.7 

2.1 

2.4 
_._. 

3.1 

3.1 
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Tabel 44. Tilførsel og bortførsel af kali i forhold til 
til jordens kaliumtal, TK. 

II 
Tilførsel -o- bortførsel, II K l' I l T 

k K O . h I a mm a, K 
--;--::---;-:c:.-

g :---=:"---=PI. a I _,.-__ 

!Askov I Askoy I' Lund· I Tyl· IlASkOV I Askov 1 Lund· i Tyl· 

I
I Ler· Sand· I Ler· . Sand· I I 1 k k gaard sirup k I k gaard sirup 

II 

mar mar"", , ',I~ar I mar ... , I 
1 salp. + 1 supf.. . . . -,-28.91 --:-23.7 -'-45.6! -'-41.~11 1.9 1.7 1.5 1.5 
1 salpeler. .......... :;2.1 ~2l.9' :~2'~11 -'-45.7' 1.9 1.~! 1.6 1.5 
1 superfosfat. ....... III --:- ~l.o --:--19.21 . 29., ~I 1.8 1., I 1.3 -
_U_gø_d_e_I_. _ .. _._._. _ .. _._._. _. '_:1 -o-20.9,~_21.t _ -o-26~~I~,--=--~.~ __ 1~._ 
Fuld kunstgødning... -o-18.0I-o-15.0i -O- 9.31 ':-21.7111 4.4 3.8 I 4.2 ~.l 
1 salp. + 1 kaUg. ... - ~ 21.1' c-16.B I - - 4.2 .3.l 
1 supf. + 1 kalig. . . . ,5. 711 25.4! -o- 20.5

1

1
1 5.0 ! 4.'1 I 3.d 

1 kali'gødni'ng "~.-, ',o 75 3-'· 1- 8 5'" 3 . . . . . . . "u ~.1 ;).4. --:-- 1.5
If

.o .7 i .).0 .8 

De ugødede parceller har ved alle forsøgssteder den største 
udpining og de laveste kaliumtal. Med samme tilførsel ligger 
kaliumtallene gennemgående lidt højere på den kunstgødede 
end på den staldgødede jord. 

En opgørelse af forsøgene med ensidig kunstgødning frem
går af tabel 44. 

Alle de ikke-kaligødede forsøgsled viser en stærk udpining 
af jorden og meget lave kaliumtal med kun ringe variation 
for den forskellige gødskning. Af de kaligødede forsøgsled giver 
kali alene den største ophobning og de højeste kaliumtal, en und
tagelse danner her Tylstrup, hvor resultaterne er ret varierende, 
Fuld kunstgødning, der har givet de største afgrøder, viser ved 
alle forsøgssteder en ret stærk udpining, men analysen visel: 
desuagtet en fordobling eller mere af kaliumtallene i forhold 
til ugødet. 

Ved sammenligningen mellem afgrødeanalyserne og jord
bundsundersøgelserne må det erindres, at afgrøderne bruger 
langt større mængder kali end fosforsyre, samt at kaliumtallerie 
i samme jord varierer langt stærkere efter årstiden og fra år 
til år end fosforsyretallene (433. ber.). 

Mikrobio log i s k e u n d er s ø g e l s e r. 
I jordprøver udtaget i forsøgene ved Askov i 1948 og 1949 

nar dr. agro. H. L. Jensen (afsnit VII) vist, at der vel kan på-
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vises en noget større mikrobiologisk aktivitet (højere kimtal og 
stærkere kulsyreproduktion) i de staldgødede end i de ikke
staldgødede jorder, men forskellene er ret små og synes i hoved
sagen betingede af de staldgødede jorders højere indhold af 
organisk stof. Derimod kan der ikke med sikkerhed påvises 
nogen forskel mellem ugødede. ensidigt kunstgødede og alsidigt 
kunstgødede jorder. 

I det hele taget synes de mikrobiologiske 
forskelligheder forholdsvis ubetydelige 
s a m m e n l i g n i n g m e d f o r s k e I I e n e i h ø s t u d b Y t
t e o g u d v i s e r i n g e n s a m m e 11 h æ n g h e r m e d. 

English Summary. 

Fidd EXlll'riments with Farmyard Mannre al1(1 J\rtifieial Fertilizers 
at Asko~·. 1894-1948. 

In 18\\4, field experimenls on Ihe "Loam Held" and Ihe "Sand Field« at the Ask(lV 
Experiment Station were slarted, with thI' dual purpose of elucidating the question 
whether soil fertility can be maintained by the exclush-e us(' of artificial fertilizeTs, 

and of determining the "alue of artificial fertilizers in comparison with farmyard 

manure. The experirnents are placed permanently in rotations where eaeh erop is 
harwsted annuaIly. During eaeh rotation thI' same a"erage amounls of plant nutrients 
(nitrogen, phosphorus and potassium) have been applied as "1 farmyard manure" 
and "l artificial fertilizer"_ As in ordinar.'" farming prartice, thI' farmyard manure 
has only been applied to some erops, while artificial fertilizer has been distributed 
to all ef0PS of the rotation. Similar experiments have later been conducted at other 
State Experiment Stations: Lyngby HJlO-33, Aarsle" 1911-26, Stlldsgaard 1918-44, 
Lundgaard 1927-46, Tylstrllp 1\127-46. 

The present report deals wHh the results of the Askov experiments from 1894 
to 1948, which in Chapler VII are compan'd wlth those of the experiments at Ihe 
other stations_ 

The quantities of farmyard manure and artificial fertilizer employed in thI' 
Askov experiments were altered in 1907 and in 1923, in such a way that "1 farmyard 
manure" an'd "1 artificial fertiJiZl'r" constantly represent tbe ,ame amounts of plant 

nutrients. Since 1923, "farmyard manure" means liquid as well as solid manun'_ 
Tbe experimental resuIts have therefore been calculated for three separate periods; 
1894-1906, 1907-1922, 1923-1948. The [ertilizer supply and the erop yields for the 
last period are staled in Tables 45-46. 

The rotation has been as follows: 1, winter cereals - 2, rool crop - 3, summer 
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Table 45. Askov Loam-field 1923-1948. 
Fertilizer application and crop yield. 

I I' 
I
I kg nitrogen I Yield in 100 kg per ha 

, per ha in 1!===ii'II= Artificial 

111 a~:r~~i:e; m.!i ~~:~·,i--:-t-... -:-~e-r-ti.li:el rrl: 
Farmyard . 

manure 

It ------.. ---~= .. =. *=~~-~-=*===i:c==''==F= 

Wheat, grain . . . . . . . . 68 I O 12.6 24.8 32.9 35.8' !' 20.7 22.7 
Rye, » • • • • • • • • 68 i O 12.6 22.6 28.6 32.0 19.8 21.3 
Barley,» ........ 50 I 14 13.5 27.7 35.9 39.4 27.8 32.5 
Oats, » ••••..• 'li50 14 13.9 25.1 32.5, 36.4 27.5 31.0 
Mangolds, dry I 

malter in roots .. . . . . . 160 213 12.3 59.7 87.21' 95.3 72.1 90.7 
CJover-grass, hay . . . . O O 30.0 54.5 61.3 60.0, 66.4 13.1 

A-v-e-r-a-ge-,-f-o-d-d-e-r -u-n-it-s-. -:~I - 13.8 11~1-4-6-'9-1 50.8 :-3-7-.9- --4-4-.7-

A""._ v_c_r_a~g~e-=-, .=~g=. :~.'~' -=-~ '='~'=' =1=66=9,9==,,1=-=72== -=li--=--I-=-,-=ll--=--=-
Table 46. Askov Sand-field 1923-1948. 

Fertilizer application and crop yield. 
'~.'.'.--~--,,",. =cr======n============ 

I kg nitrogen. per t. Yield in 100 kg per ha._ 

I 

~a in f~~tih.ze~-II-unma-II A;i. fertilizer l! 1 !:~-
1 t f 1 f· nured 1 • 1 I" ar ' . .:.:J _ .m. . 1! I manure 

II ~80 I 702 il 8.4 II 21.4 27.6 2161.'93. 
v. II 8.1, 21.9 28.7 

160 I 213 I 18.7 66.9 88.2 90.5 

16~ . 21~ ,I i~:~ ~~:: I ~~:~ ~~:: 

Rye, grain ................ . 
Oats, » ................ . 
Potatoes, dry matter in tubers. 
Swedes, dry malter in rools .. . 
Clover-grass, hay .......... . 
Lupins, hay ............... . O i O ,I 43.7 54.!. 53.7 57.3 

Average, fodder units ....... ----j----J-, -1-1-.4--~ -4"3.4 38 .• 

A_,_:er_a~~~.~ .... ::,:,~~_ .. _~ _ 70 -I'~_'-_'-;_;_II-c~ __ ---I!----I-~ II~ 

'Cereal - 4, dover-grass le)'. Ou the lu am field the winter and summer cereals were 

r)'e and oats until1930, and wheat and harley sinec Ihen; the root erop has constantly 

heen mangolds. On the sand field the eereals have eonstantly been rye and oats; 
potatoes have been grown as a root crop throughout the years, but since 1927 the 
plots have been divided into halves and swedes grown on each half·plot. Clover 
has been replaced by glucoside-frt'e yelluw lupins since 1943 on the sand fieid. 
Eoth on the loam and the sand fieId, artificial fertilizer has given considerably high er 
yield than farmyard manure with the same eontents of nitrogen, phosphorus and 
potassium. Only in dover and lupins has the farmyard manure proved superior to 
.artifieial fertilizer; in the case of dover this may be due to a suppressive effeet or the 
\'igorous cereal erops on the :1rtificiaIly fertHized plots. 
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Table 47. Yield in average per rotation, 100 fodder-units. 

Unma· I Artificial fertilizer I 1 
I -·-l··--l~~~~.?u~~~ n~red [ -i -~_ 

.. 

Askov loam-field 1894--1906 ....... 
11 

20.2 i- 35.5 32.7 
» !l 1907--1922 ........ 14.0 

I 
35.6 29.0 

l, I) 1923--1948 ........ 
I 

Vl.R 34.D 46.D 37.9 

Askov sand-Held 1894--1906 ........ 14.2 31.2 27.0 
» )} 190i--1922 ........ 10.5 3l.5 28.0 
il II 1923--1948 ........ 11.4 34.0 43 .• 38., 

Lyngby HIl0--1\J21 ................ 21.8 .35.4 41.8 34.1 
» 1922--1933 ................ 21.6 41.3 47.2 43.1 

Aarslev H111--1926 ................ 22.9 34.1 38.5 34." 

Studsgaard 1918--1926 ............. 13.4 20.3 25.0 22.1 
il 1929--1944 ............. 12.7 26.2 32.8 30.1 

Lundgaard 1927--1946 ............. 14.3 28.2 33.6 32.4 

Tylstrup 1927--1946 ............... 23.0 37.B 43.9 40.8 

The same result: higher retUInS by artificial fertilizer than by farmyard manure-, 
has been found in all corresponding experiments at the other stations, as shown in 
Table 47 which includes the results oftheAskov experiments 1894-190fi and 1907-1922. 
Equal amounts per rotation ol' nitrogen, phosphorus and potassium as farmyard ma
nure and as artificial fertilizer have been supplied at all experimental siles. At Lyngby 
1910-1921 and at Askov 1894-1922 the farmyard manure has consisted of solid 
dung only, but at the other localities and during other periods liquid as well as solid 
manure has been used. 

Farmyard manure has shown a greater residual elIeet (seeond to fourth year) 
than artificial fertilizer in experiments where only a single application of fertilizer 
has been given. This is due to the faet that a part of Ihe nitrogen in solid manure is 
not rendered available and utilized until a few years after the application. 

Concurrently with these permanent experiments, a series of experiments on 
the efIeet of the individual plant nutrients in farmyard manure and artificial ferti
lizers has been conducted from 1928 to 1938. Only solid manure has been used, 
and only a single application of farmyard manure and artificial fertilizer has been 
given. The r.rops 01' the first four years were weighed and analyzed for nitrogen, 
phosphorus and potassium. and the prop~rtion of the various nutrients laken up 
and removed by the crops during the first four years afler the application of fertiJizer 
was calculated on the basis of the analyticaI data. The main results were as follows: 

Uptake of nutrients in % of quantity 
applied as: 

Farmyard manure 
Nitrogen.. . . . . . . . . . . . . . 30 
Phosphorus. . . . . . . . . . . . 24 
Potassium. . . . . . . . . . . . . 79 

Artificial fertilizer 
70 
22 
79 
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TllUS of eaeh 100 kgm. nill'ogen, only 30 kgm. arE' H'lllovedby Ihe nops ofthe next 
four years if Ihe nitrogen is supplied as farmyard manure, against 70 J<gm. if supplied 

as artificial fertilizer. Consequently the farmyard manure nitrogen has shown a 
value of 30: 70, or approximately 40 %, as eompared'with artificial fertilizer nitrogen. 

ThI' uptake of phosphorus and potassium, on thI' other hand, has been almost 
thI' same whether Ihese nulrients are supplied as farmyard manure Ol' as artificial 
fl'rtilizer. AIso the long-Ierm experimenls discusscd in lhis report show equal uplake 
af phosphorus and potassium from farmyard manure and from artificial fertilizer. 
'The relative eftlciency of the two kinds of fertilizer thus depends essentiaIly Oll the 

dilferellce in the availabilily of their nitrogen. \Vhen an explanation is 80ught for 
the comparalive inferiority of farmyard manure nitrogen, il must bl' borne in mind 
thaI the calculation of thI' amounl of nitrogen in the applied manure is based on 
analyses of Ihe manure in Ihe dungheap, and allhough the manure in the experi
menls has been ploughed downpromptl~-, il musl be assumed that some loss of 
nilrogerl takes pJaee Ihrough evaporation of ammonia during Ihe carling and spread
ing of the man ure. 

In some instanees (winter and summer cereals on Askov 10am fieid) the farm
yard manure has been brought out and ploughed down during the autumn. Other 
experiments have shown that autumn applieation of farmyard manure may result 
in a considerable Joss of nitrogen through leaching during the autumn and winter. 
PresumabJy the fraction of manure nitrogen that is mineralized after Ihe harvesting 
nf Ihe crops wiH be subjeet Io' a similar leaching. 

Some of Ihe farmyard manure nitrogen becomes part of thI' soi! humus from 

whieh il is only slowly rendrred avaHable. This is reflected in the higher nitrogen 
and carbon con!en!s of the manured soi! in comparison with the artificially- fertilized 
soi! whieh again is richer in carbon and nitrogen than the unfertilized. The folIowing 
figures show Ihe results of Ihe mosl recent nitrogen delermination in soil from some 
of the long-term experiments: 

% nitrogen in air-dry soil: 
Unmanured Artificial Farmyard 

fertilizer manure 
Askov loam-field 1942 ............. 0.106 0.118 0.130 

Askov sand-field 1942 ............. 0.066 0.076 0.086 

Lyngby 1933 ..................... 0.146 0.151 0.169 

Lundgaard 19:18 .................. 0.106 0.110 0.111 

Tylstrup 1938 .................... 0.116 0.120 0.125 

It might perhaps be expec!ed that the higher humus contents resulting from the 
use of farmyard manure would gradually entaH relatively betler conditions for erop 
growlh. This, however. is no! borne out by the long-term experiments, as shown 
by the diagrams inFigs.;) and 9 C'Ugødel"=unmanured, "StaJdgødning"=farmyard
manure, "Kunstgødning" = artificiaJ-fertilizer; ehanges in the amounls of fertilizers 
are i{.dica:ted by verticallines). 

The ratio between the yields relurned by farmyard manure and by artificial 
ferlilizer has remained fairly constan! during the years, in respect of individual 
erops as well as averagl' for the rolalions. On the olher han d the relative e!Teel of 



512 

1armyard manure and artificial fertilizer depends largely on the nature of the experi
mental erops, a~ shown in Figs. 15 and 16 where the exeess yields by farmyard manure 
(broken line) and artificial fertilizer (eontinuous line) are expressed as functions of 
the amounl of fertilizer, in kg. nitrogen per heetare. When supplied to mangoids 
("Runkelroer"), oats ("Havre") and rye ("Rug"), the farmyard manure is far less 
'effeetive than artificial fertilizer, but the effect of the two fertilizers is approximately 
·equal in swedes ("Kålroer") and potatoes ("Kartofler"), wilh the reservation that 
artificial fertilizer shows its best ('ffecl at light and farmyard manure at heavy applica
tion. This indicates that farmyard manure should preferentially be used for roo! 
erops, particularly swedes and potatoes. The experiments at Askov loam-field and 
sand-field, al Lundgaard and al Tylstrup include plots where nitrogen, ph08phorus 
.and potassium for comparative purposes have been applied separately or two to
.gether. The exeess yield returned by the individual fertilizers are smallest at separate 
applieation and largest where thI' three fertilizers are applied in comhination. The 
deficieney of nitrogen makes itself felt aiready after a few years, while the decrease 
in yield due to phosphorus and potassium deficiency only reaches its fulI extent 
after several years. erop analyses show that the uptake af nitrogen, supplied in equal 
amounts, is al all experimental siles considerably smaller from farmyard manure 
than from artificial fertiIizers, but there is no essential difference in the uptake af 
phosphorus and potassium. 

The experiments with single-nutrient fertilizers show thai the mobilization of 
eaeh individual plant nutrient from the soil is strongly dependent on the supply of 
other nutrients. 

A com pari son between the amOUlIIs af phosphorus and potassium removed 
by the crops and those found in the soil by chemical determination shows upon 
the whole a good agreement, the figures for removal being lowest where soil exhaus
Hon has been strongest, and highest where the largest amounls of phosphorus and 
potassium have accumulated in the soil, 

Microbiological investigations by Dr. H. L. Jensen on soil samples from tbe 
Askov experiments in 1948 and 1949 show a somewhal greater microbiological 
activity (higher bacterial numbers and stronger carbon dioxide produetion) in farm
yard-manured than in non·farmyard-manured soil8, but the differences are smalt 
:and rather insignificant in eomparison with the differences in crop yield, and show 
no correlation wHh these_ 
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Tabel 48. Vintersæd, udbytte af kærne i hkg pr. ha. 

Askov Lermark 1923~1948: 

Staldgødning 

1 H 

.~~ .... '~I~Ug~d~J Sal~)e'--~s-u-p~e=r-~'I =l=g~='~=I_=i_=c='!1 =l=s+=a=IP=·=;I=l=S~=I=P=.TI=l=S=~I=_P=f=' 0=1

1 ===I=~~I=~~=.~=gø= .. ~=n=i=ll=g==..c~--;!I. 

.~~ .. ~~c==~ .... __ J_~. __ I=~~~=_~.~()~:~=,~:i.~g 1 supf. t.
1 k~_I~Tg· 1 ~~ig'I;1 _ t I 1 ~ li 

1923 ...... ··~·~I--Helbrak :i5.6 \"!i~ ~~=='== 
~1~9~26i R~g .... \! ~~:: ~~:: !~:: ~~:~ g:: = i' ~~:~.' ~i::~ 28.8 !~:: ~~:: g:: 

» 10.8 14.2 10.4 9.6 19.0 14.6 16... 21.6 14.8 14.2 15.0 
1927)} ilA 14.2 1;1.4 R.2 19.6 I 19.2 22.2 23.0 17.0 18.B 
1925)} 16.3 20.H lil.H 18.0 22.3 26.4 :3L\ :lS.6 11l.9 :W.8 21.8 
1929)f 8.0 12.6 9.~ 10.6 22.6 26.6 a5.li 4:~.2 2l.R 25.6 28.6 
1930» 14.8 22.2 14.~ 16.4 27.9 2o.s :32.6 a3.4 20.4 24.2 26.0 
1931 livede. . 15.8 20.4 16.3 15.1 24.6 2!l.0 a2.1 :l0.9 25.2 25.6 
1932» 19.3 24.8 17.5 21.8 ilO.5 35.4 45.1 i 46.9 24.0 27.6 31.0 
1933» 11.6 2H.2 12.0 12.9 23.9 24.9 :14.0 34.9 14.' 16.5 18.9 
1934» 1il.6 22.9 10.4 17.0 29.5 ilLa :lR." 36.1 21.5 26.4 30.3 
1935» 14.7 21.2 12.5 1:l.2 28.0 39.2 22.3 27.9 a6.2 42.3 21.3 22.8 
1936» 7.6 15.1 6.9 1l.2 16.7 23.6 12.7 21.1 28.7 ao.s 11.0 14.3 15.7 
1937» 9.2 24.7 7.'1 9.9 20.1 32.1 18.4 21.7 33.5 34.5 14.3 16.2 18.8 
1938» 11.4 17.0 8.0 11.1 20.8 35.4 21.7 25." 34.8 :19.6 17.4 21.0 24.4 
1939» 12.2 12.3 13.9 8.3 20.~ 27.2 20.2 20.7 2H.o 32.7 20.2 19.s 
1940» kasseret p. g. af lysplclsyge. 
1941» 5.2 I 10.R I l.9 I \1.9 5.8 17.H 19.9 
1942 Byg Byg efter ompløjet hvede. 
1943 Hvede. . 14.4' 20.6 'l1.R 12.1 25.u 32.6 22.~ 

1946» 12.3 lS.7: 11.1 15.6 16.1 40.4 2:1.0 

16.4 

24.1 
20.fi 
20.0 
28.3 

20.1 

:l2.1 
2S.2 
a3.4 
as.o 

1944» 15.4 '1' 14.1, 9.'1 11'1.9 1:~.4 2S.9 20.1 I 
1945» 13.3 26.6 I 10.0 II 15.5 I 18.7 a5.7 16.9 

~~~ ___ ~;'~de . . ~r;s::!~rp~~.P!~j~:~~':~~.ge. ~_J_. __ ~ , .. c .. ~~=~. ___ . _~ 11__ __ . __ __ 

20.9 

:Hi.9 
:\2.4 
41.8 
40.H 

10.6 14.1 18.1 

23.s 24.7 
11l.0 19.. 20.? 
16.9 20.2 20.2 
18.1 24.2 26.6 



Tabel 49. Yintersæd, udbytte af halm i hkg pr. ha. 

Askov Le/"mark 1928-1948. 

Ugødct salpe
tcr 

Staldgødning , 1 ilt kaJi- 1[1 salP.' lsalp. 1 SUPf.11 Kunstgødnin,g ['-
super- gød- + + + I 

__ ~ _______ fosfat I ning 1 supL 1 kalig. I 1 bUg. 11- lt--I- ,~_-:-l~!---I 

=~~=~~!=-=~=R=~=)g=: :=:=:=#==H=20=~1=8b=ra'=k=29='~6=\==19='=8=\=1 =23=' '=2=\=[ =3=5'=8==*\=== I -'-1
1
- 42~--' 5~.~---- --"11-~==j=~----'~30 .• 

1925» 25.8 45.2 25.6 22.0 51.0 I ' i 46.0 61.6 41.8 
1926» 11:1.6 26.8 19.6 20A 3U.G [I 32.4 41.4 32.0 
1(27» 24.2 32.8 21:1.6 21.H 5a.8 478 578 448 

1
1

9
9

2
2

9
8 l»~) 2

1
3
1
' .5

6 
;81.·~ I 21'~.·~ 2

16
7 .0

4 
~~/·i)9 '~l32:24 f

4
,9
6

:0
1 

~l~:51 
1(30» 23:4 ~1.; 25.: 23:6 56:~ lil' :19:2 67:~ 5~:8 
1931 Hvede 21:15 453 303 I ')8 u 51,1 555 733 7'57 460 479 

60.6 25.4 21:1.:l 
66.2 33.~ :3U.8 
54.0 25.2 30.2 
67.4 40.8 
66.0 29.6 ;)2.7 
59.2 24.2 '27.rl 
66.1 40.s 47.3 

· . ~ .. - .. 
1932 » · . 27.3 41.5 26.3 34.5 53.3 - .. - 58.u 79.7 84.4 37.3 42.6 41l.0 
1933 )} · . 

I 

16.5 45.2 18.0 21.5 :l8.7 I - -- 39.4 57.9 54.9 21.2 23.8 26 .• 
1934 )) · . 18.5 30.2 14.5 24.8 42.0 - - 48.4 62.8 64.9 30.2 41.7 47.8 
1935 )} · . lS.7 32.0 16.3 ! 1\l.B 31'1.9 51.8 21l.5 39.3 52.9 65.s - I 27.0 21l.7 
1936 

I 
13.8 27.1 14.2 i Hl.6 21'1.0 41.5 20.5 34.2 49.5 53.1 17.5 20.9 22.3 » · . 

1937 » · . 17.7 43.3 14.8 
I 

21.2 aS.7 57.9 33.0 41.2 60.7 64.1 24.9 21'1.9 34.1 
193H » · . 21.8 42.9 18.3 35.0 4H.4 67.7 4().a 49.9 71.0 7:3.0 33.0 41.0 49.4 
1939 ), · . 16.2 19.1 l 16.1 I 11.~ 28.0 33.t 2().H 28.6 34.7 44.8 - 24.5 25.5 I 
1940 » · . Kasseret p. g. af lyspletsygc. 

I I 
1941 » · . 9.6 I 16.1 I 3.7 I 21.4 12.0 a2.2 27.9 26.4 35.9 an.9 16.6 22 .• 26.3 
1942 Byg .... Byg efter ompløjet hvede. 
1943 Hvede .. 21.4 38.6 18.2 

I 
21.5 40.8 54.6 31.9 39.3 57.7 61'1., - 32.8 35.0 

1944 » · . 20.3 30.6 14.2 

I 

28.2 27.5 54.2 33.2 36.5 51.0 63.9 24.9 28.1 30.2 
1945 ) · . 21.5 50.9 18.1 30.1 36.6 65.1 32.5 39.4 67.4 79.5 28.7 34.5 41.1 
1946 }) · . 18.8 32 .• 14.5 25.3 32.1 65.6 37.7 44.6 67.1 

I 

7:3.3 26.5 37.6 40.~ 
1947 Byg .... Byg efter ompløjet hvede. 
1948 Hvede .. Kasseret p. g. af lysplelsyge. 

i --



Tabel 50. Vårsæd, udbytte af kærne i hkg pr. ha. 

Askov Lermark 1923-1948. 

II I 
... ... 

i I I 
.. 

Ar 
II Ugødet I 

1 1 1 kali- 1 salp. ! 1 salp. 1 supf. Kunstgødning Staldgødning 
salpe- super- gød- + I + 1-- .. _. --

l sup r.11 kalig. 1 kalig. : 
I 

, 

I I il I 
ter fosfat ning ~ 1 

I 
l! ~ 1 l! 

, , I - _.- .-
c _._ .. 

II 

I 

I 

I 
Ir I 

, 
I I 

1923 Havre · . 13.4 27.5 i 14.5 15.0 25.3 - - 20.5 26 .• 29.7 20 .• 25.2 

I 

27.2 
i , 

1924 )f · . l! 
14.6 I 1\1.0 

I 
14.2 , 11.2 19.0 - - 19.4 27.2 29.2 18.6 22.4 25.0 

1925 » 15.2 I 21.7 18.1 10.7 I 31.s - - 25.2 33.2 40.2 - 26.4 28.() · . 
I ! 

, 
1926 )f · . 16.0 21.3 15.3 16.0 

I 

24.5 - - 27.0 :12.3 :16.0 22.4 26.8 

I 

29.0 
1927 )f · . 1O.~ 20.0 12.6 , 12.4 22.5 i - - 25.0 31.6 a~.5 21.1 26.7 30.1 , 
1928 )f · . Ib 19.0 13.2 12.8 21.4 ! - - 25.2 34.4 3!l.6 20." 28.2 34.6 
1929 » 15.4 22.0 18.6 10.2 36.2 I - - 28.8 37.2 41.0 - 32.2 35.0 · . 

I 
, 

II I 
1930 » · . 13.8 25.0 15.8 16.5 27.4 - - 30.0 ;17.~ 43.7 23.5 31.8 38.8 
1931 Byg .... 13.0 2S.4 , 13.5 14.3 i 30 .• - - 30.2 :lI .11 40 .• 24.3 29.3 34.4 
1932 » .... 16.9 25.0 16.3 17.9 ! 35.8 - - i 33.5 41." 44.8 , 27.!J 35.4 40 .• 
1933 » .... 14.9 23.3 17.6 12.3 I 32.[ - - i 31.1 :l6.f' 43.4 - 31.. 33.9 
1934 12.0 15.9 12.9 12.4 

I 
16.6 i 25.4 3l.5 ;13.\) 19.2 26.4 30.6 » •• o. 

I 
- -

1935 15.0 13." 16.9 9.3 41.3 51.3 28.4 
, 

34.7 47.6 50." 25.6 30.2 35.4 » .... ! 

I 
1936 )f .. , . 10.2 23.1 10.2 10.4 24.8 :13.5 17.6 26.2 34.6 36.8 I 17." 22.6 25.1 
1937 )f '" . 15.6 23.2 16.0 10.2 36.5 44.6 23.4 32.4 42.fJ 4S.0 

I 

-- 29.9 a2.5 
Hi3S )) 14.8 25.5 13.8 11." ;·W.5 37.8 16.2 30.0 aS.7 4a.7 2;1.9 :\1.4 :l8.1 ... . I I 

1939 » .... 13.6 17.1 12.2 la.8 1S.7 24.8 19.2 I 19.4 25.8 2fi.6 ! 'lO.? 23.l 26.9 
1940 )~ 17.7 28.6 17.9 I 21.5 :15.2 :19.7 25.8 

II 

34.0 :-19.9 42 .• I 29.7 :l3.8 43.1 .... I 

1941 ») .... 12.3 13.3 14.3 I 10.7 14.5 24.1 19.3 21.-1 2H.2 ;11.[) i - 23.8 26.2 
1942 )) 14.1 24.8 15.6 I 15.6 20.8 29,f) 16.4 26.5 :15.6 I :i7.~ l 21.~ 27.8 32.6 .... : 

I 

1943 I 
14.0 32.5 12.5 18.4 ;14.7 36.7 19.B 27.9 36.2 ..IL. i 23.3 27.7 34.0 » .. i 

1944 » .... ! 12.8 27.2 13.7 16.5 :-lil.R 36.5 I lS.B 29.1 a9.4 39.2 21.4 27.7 33.9 
1945 14A 23.0 18.4 9.G 28.9 :l6.0 21.8 31.0 38.7 43.9 

I 

:Hl.6 aa.o )) .... I -
1941; )) .... 11.8 11.7 8.9 14.9 11.2 27 .• 17.2 

I 
25.6 ;\7 .3 46.7 I 20.7 25.8 33.2 

1947 » 10 .• 18.0 S.9 12.1 15.7 25.~ 1S.0 21.1 ao.s :-13.6 I 18.3 25.2 29.6 .... 
II 1948 » .... 8.9 11.8 9.1 8.5 17.9 

I 
20.2 12.5 

I 
18.5 24.4 26.2 13.3 18.2 21.3 

I 
I I I d 

-



1923 
H124 
1925 
1926 
1927 
H121l 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

Ar 

Havre ... 
» 
» 
» 
)f 

» 
» 
» 

Byg 
)f •••• 

» .... 
» •••• 
» .... 
)} 

)} .... 
» •••• 
)f •••• 

» ••.• 
» .... 
» •••• 

)} ... . 
» ... . 
)} ... . 
» •••• 
)} ... . 
» ... . 

Tabe151. Vårsæd, udbytte af halm i hkg pr. ha. 

Askov Lermork 192,~-1.948. 

-11- ! 
Kunstgødning Staldgødning 

i, Ugødet I salpe- s~per
,ter losfat 

~~_. ___ i _______ _ 

11 kali- 111 sa1P·11 salP·ll supL 

I 
gød- -I- + -------c--~--- __ o 

ning .1 supL ]1_ kalig.!1 ka~ig. ,} I 1 I _l! i ~ 1 .. L 1! 

l' II 16.3 

l
, 11l.0 

II 
II 

16.8 
HJ.>! 
15.4 
14.2 
19.6 
13 .. 
12.2 
11.<1 
10.9 

9.6 
14.2 

7.1 
12.9 
12.8 i 

9.6 , 
11.8 . 

9.8 l' 

12.2 
12.7 i 

12.9 
15.3 
10.8 

9.9 
7.0 

26.0 
21.3 
24.5 
25.0 
23.5 
26.5 
22.2 
25.4 I 

lR.l 
l fl .• 
13.2 
47.1 
14.6 
IR.4 ' 
28.8 i 

11.9 I 

25.8 ! 

1:).7 I 
22.R 
3l.s 
23.2 
20.9 
15.6 
19.5 

10.9 I 

18.1 
21.8 
21.u 
19.2 
17 .• 
16.2 
21.~ 

15.1 I 
10.9 
10.6 
12.8 
11.2 
15.1 
8.5 

11. 7 

13.2 
9.0 

la.3 
12.0 
12.9 
11.3 
14.1 
13.8 

9.7 
9.2 

7.7 l 

22.1 
18.8 
12.3 
33.5 
24.6 
16.7 
20.3 
20.7 
1 (-\.4 

12.1 
fl.a 

10.1 
24.1 

8.3 
13.9 
27.6 

9.7 
16.8 

!l.o 
21.6 
17.2 
15.7 
17.9 
22.3 
12.9 

I 

6.9 ' 

:15.3 
41.6 
a8.8 
32.5 

_ l - il ·,"r..3 I 
- I - 1'1 32.2 

40.9 

- - I 31.,1 

itl 41.0 32.5 
31.,; 
4;U ! 

28.2 : 
32.0 
29.8 ' 
26.1 I 
14.0 
36.0 
15.4 
28.9 
39.0 
13.8 
29.1 
19.5 
23.2 
32.2 
33.8 

I 40.2 
! 22.1 

36.5 
36.1 
20.4 
35.4 
20.5 
30.6 
38.7 

27.0 I 
15.5 

46.1 
35.9 
37.0 

15.6 
15.0 

27.7 
18.2 

38.0 
II 35.2 

1:,

1 45.2 
:l4.l1 
29.2 

-_ I' 30,3 
25.4 

- I 21.1 
21.7 
13.1 
22.4 
22.0 
14.1 
22.9 
16.3 
33.2 
28.8 i 
29.7 I 
a7.2 
42.0 
17.3 

I 7~:: 
, 25.5 
i 32.0 

I 10.2 I 

15.1 
25.8 
20.1 
28.8 
29.6 
29.7 
32.7 
25.5 
17.3 
15.7 

! 44.4 

'

I . 44.8 
55.0 

1 51.0 
49.0 
58.8 
46.6 
39.2 
41.. 
'l5.4 
29.3 
39.0 
25.:] 
36.6 
42.4 
22.0 
:16.9 
28.1 
41.1 

44.0 I 
46.2 
43.4 I 
35.2 

25.2 I', 

21.1 

45.8 
47.4 
53.t 
64.0 
56.0 
55.H 
62.1 
59.6 
48.2 
49.9 
42.8 
33.9 
46.0 
29.0 

49.2 I 
51.8 
27.2 

34.3 II 35.8 
46.2 
48.4 
64.~ 

50.4 
48.3 I 
27.5 1 , 
24.6 :i 

28.2 
26.4 

28.0 
a2.9 
:la.s 

-
27.6 I 
26.6 I 
21.5 

13.n 
19.0 
11.2 

2:J.n 
1:l.8 
21.2 

23.2 
24.2 
21.2 

26.8 
15.8 
1l.1 

34.8 
:13.8 
32.6 
33.5 
42.8 
46.6 
57.8 
3R.2 
32.9 
29,3 ! 
23.3 
20.3 , 
21.7 
15.4 ! 

:l4.r, 
:l2.5 
16.5 
24.7 
22.;J 
30.5 
30., 
28.6 
33.1 
31.9 
19.5 
15.~ i 

i 

41.6 
39.4 
40.0 
36.3 
49 .• 
;'4.0 
61.2 
44.7 
39.~ 

35.8 
26.1 
23.7 
2::;.0 
17.8 
27 .• 
37.M 
HI.3 
34.6 
24.2 
35.1 
35.7 
37.7 
41.6 
35.0 
28 .• 
19.1 



Tabel 52. Runkelroer, udbytte af roer i hkg pr. ha. 
Askov Lermark i923—1948. 

År 
Ugødet 

1 
salpe-

ter 

1 
super-
fosfat 

1 kali-
gød-
ning 

1 salp. + 
1 supf. 

1 salp. 
+ 

1 kalig. 

1 supf. 

1 kalig. 

Kunstgødning Staldgødning År 
Ugødet 

1 
salpe-

ter 

1 
super-
fosfat 

1 kali-
gød-
ning 

1 salp. + 
1 supf. 

1 salp. 
+ 

1 kalig. 

1 supf. 

1 kalig. i 1 14 i 1 H 

1923 158 284 147 163 383 500 649 764 363 500 620 
1924 179 238 247 151 392 — — 525 703 785 — • 521 584 
1925 159 264 202 147 393 — — • 676 896 1032 398 609 700 
1926 211 426 226 212 526 — . — 678 1022 1171 511 673 823 
1927 118 43 193 38 304 — — 632 836 907 329 494 697 
1928 57 26 209 55 378 — — 602 862 344 _ 619 724 
1929 19 31 143 1 280 — „ 432 644 747 380 545 675 
1930 24 109 126 4 335 — „ 382 720 854 250 457 730 
1931 20 3 78 3 116 — — • 214 431 540 114 257 374 
1932 6 5 320 4 476 — . — 566 1031 1240 — 641 899 
1933 84 91 162 29 423 _ — 717 1025 1213 533 853 1024 
1934 50 61 145 0 296 — — . 443 821 1002 229 482 796 
1935 68 9 218 6 447 828 450 610 944 1093 413 694 900 
1936 10 7 110 11 91 370 381 299 596 813 — 630 756 
1937 161 101 212 71 419 712 540 633 925 1076 381 680 844 
1938 163 236 254 27 394 782 471 609 888 1016 550 750 896 
1939 65 40 133 20 • 177 536 399 450 827 988 208 553 860 
1940 37 29 138 14 331 304 341 369 625 751 — 549 769 
1941 149 128 131 51 270 352 345 432 650 757 346 530 687 
1942 56 103 108 6 204 428 351 364 656 725 228 449 577 
1943 95 40 169 35 286 535 378 529 774 815 464 698 883 
1944 12 8 116 5 117 47 227 116 407 529 — 296 427 
1945 68 9 56 12 73 21 102 197 386 517 — 257 409 
1946 57 52 125 0 181 115 257 175 441 519 200 336 492 
1947 46 0 161 0 233 214 312 269 475 524 175 367 528 
1948 11 19 199 18 387 147 455 510 828 972 656 886 



Tabel 53. Runkelroer, hkg tørstof i rod pr. ha. 

Askov Lermark 1923-1948. 

--- ""'Å=r==="ii'IC'U=g=ø=d=e=t
TI ~s=a=I~=e=.=;==s=u=~=er=.=;=l=g=~=~=I!"==l=si;;'i=·l="=S'c~C='P='=;=l=S.=~==P=f.=C·I~~~~~K~u~n~S~Ig~ø:d~n~in~i g~~~~~_=;;II.~~~.~,~S~t=a;-, =1_d~g=ø_=d_=n_I='-;-n~g~~~~= 

I . ter fosfat ning 1 supf. 1 kalig. 1 kalig. ! IIi l! II ! ; 1 i 1 f 

1923 ........... . 
1924 ........... . 
1925 ........... . 
1926 ........... . 
1927 ........... . 
1928 ........... . 

23.5 
2:l.3 
24.2 

I 29.1 I 
I: 18.2 

1929 ............ i 
1930 ........... . 

9.7 
:l.9 
3.2 
3.2 
O.B 

1931 ........... . 
1932 ........... . 
1933 ........... . 
1934 ........... . 
1935 ........... . 
1936 ........... . 
1937 ........... . 
1938 ........... . 
1939 ........... . 
1940 ........... . 
1941 ........... . 
1942 ........... . 
1943 ........... . 
1944 ........... . 
1945 ........... . 
1946 ........... . 
1947 ........... . 
1948 ........... . 

12.2 
6.1 
9.1 

I
II 2~:~ 
,I 

24.0 
11.0 

II 6.6 
26.1 

1

10.0 
17.0 

1.9 
11.5 

I
· 9.7 

il 7.~ 
2.0 

28.4 
27.7 
:12 .. 
48.5 

(J .• 

4.5 
4.2 

11.. 
0.7 
0.5 ' 

12.5 
5.3 
1.2 
L. 

15.3 
26.1 

6.8 
4.8 

19.3 
14.8 

6.3 
1.2 
1.5 
7.2 

3.2 

21.5 
31.2 
3 l.! 
21.3 
28.4 
:l3 .• 
22.5 
18.0 
12 .• 
42.2 
26.2 
20.5 
3D .• 
18.6 
32.2 
35.6 
21.5 
25.3 
23 .. 
18.0 
31.2 
17.8 I 

9.4 
20.2 i 

~~:~ I 

23.0 
20.6 
22.7 
18.0 

, 38.61

, 

36.7 
42.4 
72.5 I 

41.3 5.9 
9.7 
0.2 
0.6 
0.6 
O .• 
4.4 I 
O I 
0.8 
2.2 

11.7 
3.9 i 

3.5 I 

2.5 
8.7 
1.0 
5.6 
0.9 
2.1 

3.2 

56.1 
37.0 
37.3 
17.7 
37.6 
45.0 
27.0 
51.7 
12.3 
50.2 
46.0 
25.7 
45.1 
41.2 
28.7 
42.2 
16.1 
H.i 
27.1 
38.3 
61.0 

= II - 57.0 I 60.41 62.6 47.5 I 58··1 = ,I = ~~:: ~~::' ~~:~ 52.9 I ~~:: 

88.2 
51.9 
92.4 
83.0 I 

66.3 ! 
46.6 i 
55.5 i 

~ 
54.3 
73.9 

7.7 
3 .• 

18.7 
34.9 I 

23.4 I 

, 

- 67.0 107.4 119.4 60.8 76.1 

58.2 
55.6 
80.2 
63.6 
59.6 
60.3 
58.2 
52.8 
61.4 
33.2 
16.4 
43.4 
56.7 
72.5 

75.8 92.0 95.3 44,4 62.3 
82.5 112.[ 1 Hl.o - I 83 .• 
57 .. , 75.2 79.8 56.0 I 71.6 
45.3 I la.? 83.. 30.1 52.1 
33.1 I 60.H 71.~ 18.8 i 40.1 
59.8 
89.4 
50.2 
73.6 
43.4 
85.[ 
74.5 
62.6 

I 
57..4. 
67.5 
52.2 
79.1 
17.2 
30.6 
30.9 
46.8 
76.8 

98.0 101.4 - 72.3 
114.& 124." 70.5 104.7 
82.5 U1.4 27.1 54.8 

104.6 114." 53.1 81.7 
82.5 106.9 - 8B.5 

110.3 119.1 55.9 i 90.6 
95.8 103.3 72.~ 92.7 

106.8 112.6 35.2 76.8 

85.7 I 95.5 I - 86.6 l' 

90.6: 98.1 56.7 82.8 I 
78.9!! 86.2, 36.7 65.1 

107.0 105.3 I 73.~ 103.7 

~~:: I· ~i:: II = ~~:~ I 
~!:~ I ;~:~ II ~!:: ~i:: I 

117.7 1
130.4 II -. 100.3.l 

68.2 
64.B 
82 .• 
89.7 
80.9 
93.5 
82 .• 
77.9 
54.8 
93.1 

119.B 
92.7 

100.5 
101.7 
108.6 
104.0 
116.7 
116.6 
10Lt 
77.9 

128.0 
59.4 
55.8 
73.8 
87.2 

129.5 



h 

--

1923 ... . ... . .... 
1924 ... . .. . ..... 
1925 ... . ........ 
HI26 ... . ........ 
1927 ... . ........ 
1928 ... . ........ 
1929 ... . ........ 
1930 .. , . ........ 
1931 .......... .. 
1932 .. . 
1933. " 
HI34 .. . 
1935 .. . 
1936 .. . 
1937 .. . 
1938. , . 
1939 .. . 
1940 .. . 
1941. .. 
1(142 .. . 
1(143 .. . 
1944 .. . 
1945 .. . 
1946 .. . 
1947 ... 
1948 ... 

......... 

." ....... 

......... 

......... 

......... 

......... 

.. , ..... . 

...... - .. 

......... 

." ....... 

........ . 

......... 

......... 

....... " . 

... , ..... 

......... 

.....•. o. 

,,-

-

I 
Pgødet i 

I 
I 

.-- J 

~ I 
, 

89 i I 86 
I I 60 

71 1 

I: 
27 
43 

! ! 24 ! 
I 28 

21 I 
I 6 

II 
57 
52 
44 
10 

i 65 
! 65 
j 52 

li 
40 

I 
65 

I 
46 
60 

8 
67 
46 
39 

I 22 
I 

Tabel 54. Runkelroer, udbytte af top i hkg pr. ha. 

----

1 1 'i l kali· I 1 salp. 
salpe· supel'- gøu- -I 

ler fosfat I ning 11 supL 

I 

I 

263 90 88 :150 

I 

186 110 64 25H 
123 75 57 

I 
166 

164 76 68 175 

IHf I 2 40 2 
5 

I 
86 4 146 

68 43 29 RO 

18 

I 

27 \l Hi) 
2H 113 56 182 
48 107 2 235 , 

176 83 I 9 2:iO 

53 
! 

94 O 159 
29 66 I 

(; 174 
7 63 11 94 

97 66 52 117 
142 65 29 I 154 
34 52 15 

I 
129 

42 87 16 177 
98 61 40 

I 
134 

151 n 6 191 
48 49 32 

I 
145 

4 104 3 140 
26 61 21 

I 
113 

80 72 o 232 
o 56 o 

I 
126 

23 I 119 23 258 
,-I I I " 

1 salp,11 supL I 

+ I + 
l kalig. i l knlig. 

I - I 
I -

- I -

I - -
- -

I 
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -

222 83 
IRo 100 
199 99 
220 IH i 

195 ml 
174 117 
156 110 
271 144 
235 I 86 

35 I 111 
29 51 
91 92 

107 84 

I 
11 l) 143 

,. 

Kunstgødning 
------

! i 

285 
234 
173 
182 

81 I 
210 
212 
214 
101 
162 
100 
130 
151 
128 
127 
141 
174 
175 

I 
145 
1!)2 
157 
84 

134 
101 
102 
211 

--

1 

377 
322 
226 
230 

Ul 
266 
277 
275 
162 
172 
147 
185 
198 
160 
175 
201 
247 
215 
221 
:121 
180 
227 
204 
191 
135 
288 

I 
I 

1 

Askov Lermark 1923-1948. 

1 ! 
----

382 
390 
291 
283 
108 
316 
319 
318 
204 
213 
t 97 
238 
220 
204 
217 
238 
250 
245 
277 
84!l 
181 
239 
246 
226 
111 
351 

f-. Staldgødning 

II l 11 I n 

l/ 
I 

I 
I 
:1 
I 

188 
-

114 
157 
48 
-

140 
162 

86 
110 
140 

116 
133 
122 

121 
137 
142 

99 
85 

1 

I 
I 

278 
196 
138 
142 
68 

251 
229 
247 
113 
160 
112 
142 
194 
196 
118 
166 
195 
197 
177 
210 
198 
134 
185 
143 
112 
264 

I 

355 
214 
151 
192 
108 
275 
270 
316 
138 
179 
133 
157 
214 
229 
140 
213 
229 
238 
236 
270 
239 
214 
193 
185 
136 
308 



Tabel 55. Runkelroer, hkg tørstof i top pr. ha. 

Askov Lermar]; 1931-1948 . 
.. - _. 

Ar 1 l I 1 kali- 1 salp. 1 salp. 1 s~~pr.II __ ~uns 
Ugødel salpe- super- gød- + 

tcr fosfat ning 1 supl'. 1 kalig. ~kalig'll ! I 
.- - .- - . .. ... 

[I I 

--_ .. 

I 1931. ........... 3.0 0.4 i 5.6 0.4 12." - - 11.5 
1932 ............ ! O.U 0.6 12.0 0.5 17.0 - - 18.8 

I 

tgødning I' Staldgødning 

--l-'ro- .! 

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

17.7 I 22.7 II 7.9 
18.·1 22.0 

il 
-

I 13.6 16.3 
11'1.8 i 11'1.9 

1933 ............ I 8.B 10.0 7.1 4.9 14.1 - - 13.7 
1934 ............ ! 10 .• 6.9 l Il." O 20.0 - - 20.7 

17.2 22.6 13.2 
24.3 21'1.3 17.0 

16.7 18.0 
20.8 22.3 

1935 ............ 

II 
5.9 13.7 !l .• I 0.8 18.8 26.8 12.1 18.3 

1936 ............ 2.3 L. 8 .• 2.3 10.9 19.0 13.4 14.6 
1937 ............ 9.9 13.2 11.1 7.8 15.5 23.7 13.3 15.9 
1938 ............ 

I 
8.7 14.7 8.7 3A 16.7 2l.8 11.1 15.7 

1939 ............ 1'1.1 6.0 9.8 13.0 17.9 24.0 I 14.3 22.7 
1940 ............ ! 5.2 50'! 11.5 2.3 20.2 20.0 13.9 20.1 

22.9 24.4 18.1 
17.0 21.8 
19.7 24.6 15.6 
20.2 22.2 16.5 
130.2 31.4 17.3 
23.8 25.4 

23.0 25.9 t,)1 

23.6 25.6 I:>.:l ..... 
15.3 16.6 
19.1 23.2 
27.4 29.2 
22.6 26.7 

1941 ...... : ..... i 10.2 IL, 8.7 5.u 15.2 20.3 15.7 16.5 
I. 

1942 ............ I 5.B 15.4 9.1 1.1 19.7 24.4 15.0 19.0 
22.8 27.9 16.1 
31.1 30.! 15.2 

22.i 27.4 
21.8 23.8 

1943 ............ i 7.7 6.3 7.7 4.5 18.0 24.0 11.2 18.8 I 
1944 ............ 

I 
1.4 I 0.7 12.9 O .• 16.3 5.4 13.6 11.0 I 

! 1945 ............ 11.1 I 4.3 9.6 3.3 16.4 4,4 7 .• 17.2 
1946 ............ 6.2 

I 
10.0 10.9 ! O 27.u ll.G 11.7 15 .• 

1947 ............ 6.1 O 11. 7 ; O 23.4 15.7 13.3 16.8 

20.3 20.1 18.0 
27.6 26.3 
23.2 27.3 
26.5 31.0 11.7 
22.7 21.4 13.5 

23.4 27.5 
16.2 25 .• 
17.7 23.6 
15.7 21.5 
19.1 25.7 

_~1_~~~~H.2 
-----===~===='====='== 

14.3 2.6 2.9 27.3 13.9 2.8 28.8 33.0 



Tabel !iG. Kålroer, udbytte i hkg pr. ha. 

Askov Lermark 1944-19-'7. 
.-

Ar II! l I I. I 1 kali· 111 salp.ll salp. 
I Cgødet I salpe- I super-: gød- +' -I-l.=- !_._ter _ fosfat i ning 11 supf. i 1 kalig. 

i~ SU~f.1 
I 

Kunstgødning Staldgødning 

+- I t-l 11 kalig'l 1 
, 

li I [ 
, t i 1 It i 

~-- . . - -
Roer 

1944 ......... :~~-"-II ~--~-;-; I 251l lilO 236 ',~j817~---1 3
4
' 83'8~-ll-I-4'~'776~ ---(j~.~07 6~9169' I" -(~)3'6~- 522 623 

1945............ 285 ~48 1 241 222 :126 u, 644 , 730 
1946 ............ II 341 278 ,i :l50 l:n 566 765 I 533 II 8al 1044 1072 III 700 884' 1043 
1947 . . . . . . . . . . .. ,_2_\)_°----'_1_5_8----"_3_4_6_. __ H_l6_' -,--_50_:_l -,--_._'ia_2_,---4_9_7---,ICL-I _{l._5l_-'---_7_4_9-'--_7_3_l--"-_641.J_~5~.L_8_7~. 

1944 ........... . 
1945....... .. 
1946 ........... . 
1947 ........... . 

1944 ........... . 
1945 ........... . 
1946 ........... . 
1947 ........... . 

22.9 
38.0 
48.1 
a6.5 

24 
38 
48 
31 

13.4 
29.9 
36.3 
20.5 

11 
:17 I 
70 
la 

1944............ 3.t 1

1
- L. 

1945. . .. ....... 4.9 4.7 

!~:~::::::::::: :_J::cll~::-

29.3 
;~2.5 

53.2 
47.2 

34 
:15 
58 
40 

17.9 
27 .~I 
18.3 
22.5 

12 
25 
2H 
-in 

23.9 
35.1 
67.9 
54.7 

53 
80 

141 
75 

Tørstof i roer. 
- ._-~------_. 

ao.o 43.3 51.6 56.3 56.4 
37A 53.. 6:1.7 64.9 61.8 62.3 

54.0 
71., 

116.6 
95.2 

63.2 
77.7 

122.7 
97.8 

95.9 74.6 108.4 119.4 118.7 96.1 

,--_6 _1._' -'-_6_4_.0_"---_7_7_.6-'-_8_2_.5-'-_7_3_.5---"-_77 .5 J 
Top. 

31 
47 

123 
50 

84 
101 
145 

71 

~~; II 

164 1'[' 67 

83 ~~ I 1~~ 
71 105 I 131 

52_---'-__ 6_9 L ~_ 
Sandfrit tørstof i top. 

6.4 5.7 ILt 7.9 5.4 8.6 10.[, 9.9 8.~ 

\J.6 
11.2 
13.8 
10.8 

9.6 
13.5 
17.0 
12.3 

11~- ~:~ -~_. J~ J~ .! ----E-II j:~ ~li- --1~:: IIII'~~:: 
-------'.. ="'==~.io==~==~===='===='=== 



Tabel 57. Klovergræs, udbytte af hø i hkg pr. ha. 

Askov Lermurk 1923~1948. 

Ar 
Kunstgødning Staldgødning 

It 

1923 Kløvergræs 
1924 f) 

1925 » 
1926 » 
1927 » 
1928 » 
1929 .) 
1930 » 
1931 » 
1932 » 26.2 
1933 » 20.9 
1934 » 21.9 
1935 » 21.1 41.3 
1936 Lucerne ... 6.0 23.1 
1937 » 7.8 38.7 
1938 » la.s 52.2 
1939 » 6.6 24.0 -. I 
1940 » 
1941 Kløvergræs 
1942 » 
1943 » 
1944 » 
1945 » 
1946 » 
1947 » 
1948 ), 

13.7 59.1 
10.4 39.6 
15.4 47 .• 
28.8 88.2 
28.3 101.4 
20.8 99.8 
45.5 89.4 

7.9 27.1 
8.8 29.2 

64.8 

II 

44.9 i 60.'1 

I 

60.5 

II 
43.6 62.1 I 72 .• 

41.2 84.6 I 89.8 36.5 34.8 40 .• I 46.~ 
66.2 52.4 I 59.8 60.6 - 61.3 71.1 

108.0 95.8 112.9 
I 

114.5 102.7 114.5 

I 
122.2 

I 

I 

83.8 64.2 94.2 I 99.5 80.9 96.2 100.0 
141.5 112.7 118.0 91.6 123.8 139.8 148.5 
122.5 94.2 I 111.8 106.6 - 114.1 I 117.5 

35.3 21.2 I 26.8 28.0 27.3 36.7 

i 
42.2 

81.. 29.8 I 80.0 30.2 28.9 30.0 31.~ I , I 



Tabel 58. Kløvcrgræs, bælgplante procent. 

Askov Lermark 1923-1948. 

Ar 'II ! 1 'I 1 1 ka~i-- Il s~l;~ : 1 salp. 1 supf. Kun, stgødllin

l 

g _~.! St"I, a_l_d_g

1

0dning 
'I ugødet'l salpe- super- gød- -1-: -I + - ~ . --~--~-
: ter : fosfat ning 1 supf. • Ikalig. 1 kalig. 1 ~ 

... ____ 1 _______ ~. ___ , __ ~ ___ _ 
l i 

192;L, .. _, _ .. , .. 
1924., _ .... ' .. , , 
1925 .... , .... , .. 
1926 ..... , .... , , 
1927. , ... , ... , __ 
1928 ... __ .. ____ . 
1929 .. , . ___ .... . 
1930_ . , .... , ... . 
1931.,., ..... " , 
1932, ....... . 
193:L,." ..... , . 
1934 .... , ...... . 
1935. , , , , . , .... . 
1936. , , ... , .. __ . 
1937 ... __ . , _ ... , 
1938_ ......... , . 
1939 .. " .... _ .. . 
1940, .... ,.' _. _, 
1\)41. .. , ...... , , 
1942., .. " ..... , 
1943 .... , , ... _ , , 
1944 .... , . _. _. __ 
1945 __ . _ . , ...... ' 
1946 ........... . 
1947 .......... , , 
1948 .......... _. 

-----I---~---------~------ -I 

ti l', i~ ~; ~g ~g ~g ~~ I 
58 50 
10 22 
12 :lO 11 1:1 8 16 14 6 19 
48 40 32 64 :\7 20 25 32 
64 6 2g , 17 5 47 62 53 

27 I 32 13 54 63 54 
37 
92 
H4 
:30 
53 
44 
18 
51 
59 
26 
15 
21 
49 
49 
53 
54 
60 
21 
10 
40 

76 12 
88 12 

100 42 
H8 22 I

I 72 18 81 84 82 
g7 20 93 100 ga 
65 11 88 g4 75 

7 2!) i 60 16 - 1- - 22 64 62 
53 29 70 15 -

, - 61 65 57 
46 3 75 6 -

I 

- 39 5a 35 
1 4 81 5 14 43 47 

I 

32 27 
52 6 :~8 il 34 49 , 58 4B 30 
60 12 86 12 71 l 67 ! 83 

l 
73 72 

51 17 57 15 51 , 47 ! 53 26 69 , 
13 o SO o 63 75 50 64 65 
11 o 6.~ l 44 42 42 

I 
62 44 

49 1:1 87 l 56 72 60 63 59 
li) 13 SO o 46 67 

I 
61 ! 59 61 : 

31 Hl 57 6 69 ! 70 52 58 68 
30 42 58 6 46 I 60 60 51 62 
40 42 I 77 2 54 76 7t 75 72 
12 30 35 14 36 49 I 34 52 43 
15 3 59 O 36 30 

J 

25 31 45 
22 14 59 2 19 33 30 14 15 

i l 
'. . " .... -- __ o 

, 
l' , 
i 

, 

l, 

I 
I 

I 

II 

3H 
50 
78 

55 
!il 

32 
48 
76 

41 
:lll 
58 

54 
52 
57 

til 
43 

45 
16 
14 

H 
M 
51 
73 
Bl 
81 
49 
44 
45 
2H 
42 
72 
34 
4H 
31 
39 
;)5 

45 
42 
65 
39 
26 
17 

44 
11 
5 
9 

aD 
42 
7B 
95 
68 
64 
40 
52 
35 
38 
64 
22 
38 
16 
47 
50 
51 
49 
63 
38 
28 

7 

01 
t-.::> 
.;:. 



'f.abel 59. Rug, udbytte af kærne i hkg pr. ha. 

Askov Sandmark 1923-1948. 
=====-=-====~~==~====r=========r===~====v=========T,===~==================== 

II Ugoo<l I 

Kunstgødning 1 1 staldgødning + 
Ar 

ii 
" 1923 ............ 'I 

1924 ............ I 

1925 ........... . 
1926 .... " ..... . 
1927 ........... . 
1928 ........... . 
1929 ........... . 
1930 ........... . 
1931 ........... . 
1\J32 ........... . 
1933 ........... . 
1934 ........... . 
1935 ........... . 
1936 ........... . 
1937 ........... . 
1938 ............ I 
1939 ........... . 
1940 ........... . 
1941 ........... . 
1942 ........... . 
1943 ........... . 
1944 ............ I 
1\J45 ............ I 

1946 ............ " 
1947 ........... . 

1948 ............ II 

7.B I 
6.3 
9.6 
6.0 

11.7 
12.9 
11.7 

7.8 
8.0 
\J.3 
8.2 
8.7 
6.9 
6.9 
8.1 
8.9 
8.3 
9.7 
6.7 
6.7 
8.6 

10.9 
5.2 
7.0 
9.2 
7.4 

Salpe
ter 

20.1 
14.8 
16.2 
11.1 
13.2 
14.4 
21.3 
12.3 
12.6 
10.2 
11.1 
19.5 
12.3 
14.0 
13.4 
21.4 

9.5 
16.4 I 

9.9 
13.4 
12.8 

I 

I 7.1 
15.8 
17.1 i 
12.2 I' 25.8 

Super- i 

fosfat I 

Kali
gød
ning 

9.0 6.6 
6.5 16.3 
8.7 14.7 
5.4 9.0 

10.2 15.9 
10.8 16.5 
10.2 ! 17.7 

8.1 ! 10.2 
10.8 I 12.0 

9.3 17.1 
6.0 ; 10.5 
9.3 11.7 
7.2 12.0 
6.6 10.1 
7.8 14.9 
8.7 12.8, 
8.0 9.8 I 
g.. 15.2' 

,11

1

1. :!i 
5.1 5.1 
8.s 7.4 

8.6 I 10.7 
8.9 8.9 

I 

Salp. 

+ 
supf. 

21.3 
13.3 
17.' 

9.6 
15.3 
17.4 
16.8 
16.8 
17.1 
15.6 

9.9 
17.7 
15.5 
14.4 
13.4 
22.8 
10.6 
14.6 

9.2 
11.5 
12.6 
11.3 

15.3 I 
26.0 I 13.8 
24.3 

Supf. 

+ 
kalig. 

6.6 I 
14.8 i 

17.7 
11.4 
17.1 
20.~ 

19.B 
11.7 
12.6 
18.6 i 
13.2 
20.1 
11.7 
11.9 
18.0 
17.6 
11.0 
16.1 

9.3 
13.1 
11.3 
18.5 
6.5 

10.7 
12.8 
9.8 

--I----I--1-- s~~t 
! ning 

16.6 
18.5 
24.9 
11.7 
19.B 
25.6 
26.4 
19.8 
23.5 
26.1 
21.5 
23.0 
25.7 
21.7 
27.6 
24.0 
18.6 
23.4 
14.1 
15.2 
22.2 
25.6 
14.9 
19.9 
19.6 
26.4 

22.5 11.4 
16.5 
17.1 

8.7 
19.2 
18.9 
21.6 
18.0 
20.7 
19.9 
16.0 
17.9 
17.4 

. 13.1 

23 .• 
24.0 
15.6 
21.9 
32.0 
31.5 
29.4 
25.9 
32.8 
24.3 
25.6 
37.1 
29.0 
32.4 
29.1 
21.4 
31.2 
11.5 
25.9 
32.8 
32.9 
31.2 
37.4 
21.7 
36.1 I 

I 
22.4 
17.4 

I
II ~~:: 

13.0 
13 .• 
16.2 
20.4 

8.7 
13.9 
16.7 
11.B 

I 
I 

I 
! supf. 

! salp. i SUPf.ll kalig. + 
t kalig. 

20 .• 
18.8 
19.2 
12.0 
20.1 
28.9 
28.8 
24.6 
23.5 
27.6 
22.3 
20.0 
29.6 
22.8 
29.0 
22.9 
17.6 
25.2 
ll.. 
20.6 
24.7 
28.4 
21.7 
27.1 
22.9 
27.3 

11.7 i 

!~:: li 9.9 
16.5 
21.0 
23.1 I 

18.5 I 
18.6 I 
21.9 
16.B 
20.3 
17.4 
13.7 
21.9 
18.5 
13.5 
19.B 
12.4 
14.6 
14.4 
21.3 

8.0 
13.1 
17.9 
12 .• 

10.8 
16.0 
18.3 

8.7 
18.6 
21.3 
22 .• 
18.6 
20.2 
20.4 
15.6 
19.2 
19.5 
13.2 
25.8 
18.2 
14.9 
18.3 
11.3 
14.3 
16.0 
18.2 

7.9 
20.6 ! 

18.2 
13.1 

10.8 
16.8 
17.1 
10.5 
17.7 
20.4 
23.1 
18.3 
17.6 
20.s 
15.3 
20.3 
17.3 
13.1 
21.4 
17.7 
13.1 
17.9 
i 1.0 
14.9 
13.2 
19.1 

8.2 
11.6 
16.4 
12.0 



Ar 

1923 ........... . 
1924 ........... . 
1925 ........... . 
1926 ........... . 
1927 ........... . 
1928 ........... . 
1929 ........... . 
1930 ........... . 
1931 ........... . 
1932 ........... . 
1933 ......... , .. 
1934 ........... . 
1935 ........... . 
1936 ........... . 
1937 ........... . 
1938 ........... . 
1939 ........... . 
1940 ........... . 
1941. .......... . 
1942 ........... . 
1943 ........... . 
1944 ........... . 
1945 ........... . 
1946 ........... . 
1947 ........... . 
1948 ....... " .. . 

Ug ødet 

_ . 
. -

8.9 
2.5 
8.9 
3.5 

2 2.8 
2 1.0 
1 6.2 

7.1 1 
18.3 
21.5 
15.2 
24.3 
22.4 
15.4 
18.0 
24.6 
16.3 
19.8 
11.2 
12.2 
18.0 
25.6 
12.!! 
Hl.o 
13.4 
13., 

! 
I 

I 
I 
i 

Salpe-
ter 

56 .. \ 
:l4.5 
33.3 
23.\ 
37.8 
33.6 
35.7 
52.2 
47A 
51.3 
30.9 
46.5 
44.8 
33.6 
30.7 
48.6 
32.2 
36.9 
25.8 
26.8 
42.3 
31.6 
:39.3 
51.'1 
19.0 
35.0 

Tabel 60. Rug, udbytte af halm i hkg pr. ha. 

! 

I 
i 

i 

Super-
fosfat 

18.0 
12.8 
15.3 
11.1 
21.3 
19.2 
15.3 
17.4 
14.7 
19.2 
16.5 
23.7 
19.8 
14.a 
16.7 
24.1 
15.8 
1 1l.7 
8.4 

11.1 
18.8 
26.8 
13.4 
17.0 
12.2 
19.3 

--

I 
I 

I 
I : 
i 
! 

Kali-
gød-
ning 

18.!! 
2g.2 
30.3 
22.5 
44.1 
43.5 
25.8 
22.8 
36.0 
44.4 
22.5 
33.0 
34.6 
19.7 
31. 7 

34.8 
20.0 
21l.4 
15.2 
12.5 
22.7 
28.3 
15.4 
22.4 
17.6 
19.3 

I 

I 

I 
I 

Salp. 
+ 

supf. 

-

56.7 
2g.7 
35.1 
24.9 
:i6.o 
33.6 
32.1 
50.1 
46.6 
49.7 
34.5 
44.6 
46.8 
36.2 
37.1 
50.1 
34.8 
34.8 
28.8 
27.9 
45.4 
3g.3 
44.2 
52.1 
19.7 
33.6 

.4skov Salldmark 1923-1948. 

I S~f.~_U 
! kalig. ~ 

cc_c. 

nstglødl1i~Lli. st}ld- III 1 stahlgødl1ing '1-

n I, l.. 'Il. . I . I * supf. 

. 
l __ 1. __ g.Ø .. d-_ .1' 2 salp. .• supf. 'I t kahg. + ~ I __ ~_-,. _ t klIUg. 

i 

I 
I 
I 

I 

---- -

21.0 
25.7 
36.3 
30.6 
44,,1 
38.1 
31.2 
36.3 
40.0 
4LI 
27.3 
54.9 
37.9 
26.8 
3g.s 
50.9 , 
21. 7 

32.7 
21.8 
24.1 
28.8 
39.r, 
17.3 
31.0 
17.0 
22.8 

54 
35 
50 
30 
52 
51 
:l9 
48 

.0 

.0 

.1 

.3 

.~ 

.0 

.6 

.6 

57.0 
65.4 
44.7 
55.R 
57.6 
43.~ 
51.6 
55.6 
37.9 
41\.1 
30.9 
28.7 
51.5 
59.2 
38.7 
44.1 
26,5 
36.7 

65.1 :1O.!J 
50.3 26.0 
51.11 ;J0.3 
:-16.9 20.7 
51l.1 42.3 
63.4 ~l8.1 

53.4 34.5 
64.5 36.6 
75.6 51.3 
76.7 48.1 
49.7 30.0 
51l.4 48.1 
65.5 45.6 
50.9 27.1 
58.7 43.9 
64.2 46.5 
46.6 28.5 
55.3 36.9 
:34.6 20.1 
44.0 23.5 
66.9 35.3 
68.3 44.1 
55.1 24." 
63.8 35.2 
31.9 23.0 
42.0 21.8 

r----I~- -!-·--;1~.2 

;i~:~ I ~~:: ! 29.5 
41.< 30.0 38.1 
27.0 23.1 20.7 
51.3 i 43.5 48.9 
52.7 ! 35.4 44.7 
44.1 32.4 32.4 
54.9 37~ 33J 
61.2 50.4 52.~ 
66.2 ; 51.6 52.4 
44.7 30.6 28." 
58.0 51.7 49.8 
59.7 42.7 50.3 
47.1 28~ 29~ 

56.4 42.5 49.5 
64.9 50.0 49.5 
38.9 25.9 I 28.2 
50.3 37.6 37.8 
32.8 22.5 22.9 
38.2 24.1 27.4 
56.4 34.0 39.1 
59.4 46.4 42.8 
46Æ 23.7 24Æ 
51Æ 33Æ 41J 
25~ 22.1 24~ 

35.0 26.1 31.~ 

31.8 
28.2 
36.3 
26.4 
46.2 
38.1 
35.4 
34.2 
52.1 
51.0 
30.6 
57.7 
49.5 
27.8 
42.3 
49.s 
26.3 
36.1 
22.4 
25.9 
32.9 
45.6 
26.8 
34.5 
21.5 
25.1 



Tabel61. Havre, udbytte af kærne i hkg pr. ha. 

A.~J.:()V SandmarJ.: 1923--1948. 

År 

-~----.----~=r=-===~----~~~==~====~-=C======~'=~;====~~-~-F--=-=======~-~=-=--=-=====---------1- . Kunstgødning l I 

I 

S l S Kali- Salp. I SupL -------I -- s·tald-a pc- ,uper- -

,

UgOdet IN fosfat gød - 1 cl 
ning SUI)f kali_,o'.;z g? - I~· salp. 

1 staldgødning -, 
--=-----c--:-----;;-

I i -! supf. 

1923. . . . .. . ... . 
1924 ...... , ... . 
1925. . . . . .. . .. . 
1926. . . . . .. . .. . 
1\)27....... . .. 
1928. . . . . .. . ... 
1929. . . .. .. 
1930.... ._ 
\931. . .. . .. 
ljJ;l2. . . . . . 
lH33. . . . ... . 
1\)34 .......... . 
1935. . . . . ... . 
H)3o ........... . 
1937. . . . . . . .. .. 
1938. . . . . .. . .. . 
1\l39. . . . . .. . .. . 
1940 ...... " '" 
1941. . .. ... . .. 
1942 ........... . 
1943 ........... . 
1944. . . . . .. . .. . 
lH45....... . .. 
1946. . . . . . .. . .. 
1947 ........... . 
1948 .......... . 

- '. ,J Illllg 

-=- ~=---===-.;::::::-=- -=-==~~~~ =-------,-' ---------

Kasseret p. gI'. :.lr misnckst. 
7.0 I 22.5 7.5 I H.o 
8.7 25.8 S.l \l.o 
9.B 24.0 9.3 12.u 
G.l 17 A 5.·! 5.7 
B.B 24.3 7.5 1 t.!'i I 

12.0 ULB i 12.!) 12.0 
(l.o IL l i 2.~ 9.3 
:).1 

O.U 
9.6 
9.5 
9.0 
5.7 
8.6 
9.8 
7.1 
6.0 
9.8 
9.,; 
7.0 
7.7 
8.8 

11.3 
7.8 
5.0 

IJ." 
24.0 
11.~ 

15.9 
l7.l 
20.0 
l3.~ 

17.3 
il.7 

15.2 
6.8 
8.0 

11.0 
18.5 
19.0 
22.9 I 
12.2 I 

9.5 J 

5.1 
H.l 
9.6 

10.~ 
8 .• 
5,7 
9.2 

10.1 
5.0 
8.'1 
9.5 

10.7 
6.u 
S.U 
9.5 

l3 .. ! 
7 .. 1 

7.4 

:i.ti 
H .. l 

11.7 
13.5 
g.ti 
5.·1 

10.1 
11.9 

6.5 
6.8 

11.6 
11.3 

8.G 
7.7 
9.8 

l3.{ 
6.5 
5.9 

2:\.0 
27.3 
23.7 I 

19.8 
21.6 
21.9 
12.~ 

13.7 
22.1 
12.6 
12.5 
17.7 
HI.1 
18.8 
23.8 

4.8 
17.0 

4.6 
5.2 

1l.3 
20"1 
28.7 
25.9 
12.0 
11.7 

7.8 

7.2 
7." 

10.a 
12.6 
12.0 
10.9 

9.2 
12.2 
13.1 

6.5 
15.2 
11.0 
12.~ 
11.9 
14.3 
11.0 
10.4 
10.7 

9.R 

17.0 
24.0 
21." 
lilA 
25 .• 
27.B 
1 \/.5 
1:1.8 
21.\1 
22.') 
20.3 

I 25.G 
15.8 
25.0 
25.2 
11.2 
15.9 
18.0 
25.7 
25.9 
20.6 
2S .. 

l:: I 

2a., 
31.2 
28.0 
20.M 
a2.6 
:14.5 
~8.5 

n.2 
2\).5 
23.7 
26.7 
31. 7 

23.8 
31..1 
31.9 
11.4 
22.s 
18.5 
33.6 
39.6 
36.s 
40.9 
42.6 
21. 7 

22.3 

1:3.3 
16.6 
17.7 
18.9 
:JU.il 
27.0 
l H.8 
Iii..; 
19.4 
25,8 
21.7 
25A 
13.1 
28.0 
24.0 
14.0 
17.2 
19.2 
24.1 
28.6 
25.3 
28.4 
30.6 
21.5 
17.2 

21.3 
26.1 
27.il 
29.0 
:35.·1 
:34." 
30.3 
2:3.1 
27.6 
28.1 
27.9 
3L2 
20.4 
:l5.1 
3;).0 

12.4 
20.8 
16.2 
35.6 
:lU.7 
33.3 
40.8 
4l.2 
27.2 
23.6 

~ sLlpf. I .~ kalig. ! +. 
. ! t kahg. 

1-------

la." 
11"0 
18.0 
1\J.5 
:10." 
28.2 
:W.l 
lH.ti 
20.0 i 
25.1 
23.;) 
26.1 
14.6 
26 .• ; 
23.8 
12.7 
1 \I.U 
18.,; 
24.1 
28.4 
27.1 
27.~ 

31.2 
22.0 
18.8 

I·Lr, 
17.7 
17.1 
20.1 
2\1.4 
28.0 
18.:) 
lK.o 
21., 
2;'.4 
~1.11 

2-!.B 
17.0 
29.5 
24.u 
11.2 
19.1l 
:W.B 
24.6 
27.>1 
27.8 
:30.2 
ao .. 
21. 7 

15.6 

14.:3 
18.3 
17 .4 

1 n.~ 
:11.2 
2X.5 
17.7 
IH.l 
2l.:l 
2:1.2 
IH.!! 
24.8 
15.5 
27.8 
24.7 
12.3 
20.1 
16.7 
22.1) 
27.7 
26.3 
28.7 
29.5 
21.0, 
19.9 



Tabel 62. Havre, udbytte af halm i hkg pr. ha. 
Askov Sandmark 1923-1948. 

=======;;===O;===O;====;====O;===O;===jj==" ====~~~~-"jf"==---='~'=-----------,--,-,, 

Salpe- Super- Kali- I Salp-~--T SupL _Kun~glødniniL 1 11 staldgøld--n-i--ll.:;:g=--'+--cl-ck----cr-

Il Ugødel ter fosfat ~~l~~ __ s~~f. I katg. ___ ~_ ,1_______ s)~~~~- ! ! salp. ~ Stlpf. t kalig. ! ! :~g'. 
=1=92=3=.=.=.=. =. = .. =.=.=. =. =. ~1=K=a=s=s=er!=1 e=t =p=. =g=.a*1 f=m=is=v=æ=i,-~'=s=t.==~~: ---,--- -7' "'1

1

,1- - --, -- ---i - i l! 

Ar 

1924. . . . . . . . . . . . 10.5 39.3 10.5 I 42.. 32.0 53. 36.r, 43.2! 42.2 37.5 46.2 I 49.8 i 
1925 ............ I 11.7 35.7 11.1 12.0 :l5.7 12.9 I 32.4 45.9 i 22.5 36.3 26.4 I 25.2 I 
1926. . . . .. . . . . . . 9.6 30.0 10.2 34.5 34.8 4H.0 I' 36.0 46.8 33.3 39.9 ;\4.5 52.8 
1927. ........... 7.8 24.6 8.1 28.8 27.6 44.8 33.7 44.2 41.1 46.6 44.4 i 45.9 
1928............ 13.2 35.7 19.5 27.6 31.8 47.4 i 44.7 58.2 55.8 63.6 6::!.3 6461..~ I 
1929............ 14.4 24.3 12.6 34.. 13.1 53.1 I 35.1 I 47.4 41.1 47.7 45.3 ~ 
1930 ............ 10.5 17.4 6.6 19.2 14.9 19.8 23.4 36.0 24.6 35.1 24.9 26.7 
1931. . . . . . . . . . . . 9.9 18.9 6.9 2Ci.2 22.4 38.8 30.4 35.8 38.0 38.4 39.6 45.7' 
1932. . . . . .. . . . . . 7.7 35.1 9.3 9.9 32.7 22.5 28.8 44.4 28.9 41.6 29.2 32.1 
193B. . . . . . . . . . . . 10.6 18.3 10.5 16.2 23.3 20.4 24.9 39.~ 27.7 35.1 28.4 30.6 
1934. . . . . . .. . . . . 8.5 20.1 9.3 12.0 14.6 12.u 23.2 33.4 22.8 30.7 24.7 
1935 ............ 12.0 21.1 lL. 17.1 23.5 21.7 30.3 36.6 28.4 36.3 :11.4 
1936 ............ 5.3 17.0 6.5 9.8 19.5 29.5 19.9 25.8 23.3 24.3 22.6 
1937. . . . . . . . . . . . 12.7 20.9 13.1 20.3 26.4 26.5 29.3 38.7 3::!.;; 39.3 29.s 
1938. . . . . . . . . . . . 13.0 24.4 13.7 28.n 32.8 43.5 38.8 57.4 I 44.1 61.0 45.! 
1939. . . . . . . . . . . . 6.9 10.3 5.9 5.9 11.5 9.0 18.3 38.3

1 
19.6 35.9 I 22.2 

1940. . . . . . . . . . .., 11.8 24.7 13.7 11.1 29.6 20.5 22.3 40.1:i 27.7 38.0 i 
1941. ........... ' 8.8 15.5 8.4 10.7 17.0 11.9 19.9 25.7 20.5 24.l 

24.6 
20.9 

1942............ 10.G 12.8 10.1 15.0 11.9 27.4 25.6 39.3 29.5 37.3 
1943 ............ 11.9 21.4 10.7 2l.6 23.7 15.5 32.9 50.2 46.9 38.4 
1944. . . . . . . . . . . . 9.0 22.6 10.1 \l.s 28.~ 19.0 36.3 I 54.8 3ti.7 50.3 
1945............ 9.5 20.B 9.,; 10.7 34.5 13.4 37.1 I 66.7 :l(;.1 55.2 
1946. . . . . . . . . . . . 12.5 26.2 11.9 1-!.9 29.2 20.8 29.2 I 59.6 I 37.4 4\).6 
1\)47............ 9.3 14.5 7.4 8.3 14.7 14.5 24.7 I :lO.7 I 20.5 23.2 
1948 ............ H.9 14.2 H.8 10.1 HI.o 15,4 20.4 :11.1 21.9 27.6 

: 
I 

31.R 
:15.6 
40.8 

i 33.8 
: 38.0 

I

I 21.8 
23.5 

I 

23.3 
29.5 
26.2 
36.9 
46.5 
23.0 
31.0 
23.1 
39.4 
34.0 
44.0 
42.7 
42.5 

21.3 II 

22.5 

.I 

43.7 
25.2 
53.1 
!i3.1 
67.2 
48.9 
25.2 
45.4 
33.4 
27.2 
19.4 
30.3 
27.7 
31.3 
50.5 
25.7 
32,4 
19.0 
:17.2 
3G.s 
40.7 
4~L5 

38.2 
20.0 
24.6 



Tabel 63. Kartoner, udbytte af knolde i hkg pr. ha. 

Askov Sandmark 1923~1948. 
._- . --- I Kun~tgødning 1- 1- II 1 staldgødning + 

~_- S~P, I S,+f. - ~--- stald- III - I -- t suPf. 
ng I supf. I kalig. I t 1 I g~d- , } salp. .} supf. '.. knlig·

I
, + 

I : mng I J. . ---±.]{l\!ig-. 

71 1 126 I 29~----';~;--:;;4l ~~~ 285 296 I 272 

I 
Salpe- Super- I 

Ka 
Al" ~ lloødd gø 

" ter fosfat ! 
I ni 
I 
I 

-------

1923............ 56 1 86 
1924.. . . . .. . . . . . 44 1 65 
1925. . . . . . . . . . . . 33 54 
1926............ 57 70 

54 
44 
51 
53 

107 
99 

207 
100 

67 , 108 I 231 266 2:JO ,I 273 233 245 I' 256 
54 216 264 378 345 399 354 357 354 
65 105 163 188 220 230 233 224 220 

1927. . . . . . . . . . . . Kun kålroer 
1928 ............ i 34 I 57 37 86 36 114 267 383 387 422 
1929............ 40' 66 43 140 46 117 217 347 407 453 
1930. . . . . . . . . . . . 59 101 57 120 95 163 229 362 357 394 

3\)1 400 
403 427 
378 367 

396 
400 
:~\n 

1931............ 63 71 57 109 71 152 21\! 308 a08 375 351 285 342 
1932............ 80 . 83 81 185 81 188 267 396 388 433 391 421 419 
1933............ 53 62 64 174 62 203 231 343 373 363 388 :174 406 
1\!34. . . .. .. .... . 82 106 79 181 82 227 253 347 37\! 395 384 386 391 
1935............ 86 114 gI! 171 97 240 269 366 301 369 3tiO 289 357 
1936............ 73 71 67 168 62 197 268 390 416 474 448 465 458 
1937 ........... o 63 71 53 138 71 171 229 361 282 330 324 ! 282 334 
1938 ... o o....... 71 109 65 103 98 151 293, 452 395 444 
1939 ........ 0... 126 157 129 211 181 182 354' 353 394 388 

390 385 
416 374 

414 
466 

1940............ 114 110 82 236 122 307 314 458 487 502 481 494 357 
1941. . . . . . . . . . . . 96 112 77 197 94 239 357 380 438 431 442 454 454 
1942. . . . . . .. ... 103 131 85 209 141 258 383 448 486 494 4\!7 507 499 
1943. . . . . . . . . . . . 113 158 107 158 133 258 367 523 498 539 587 537 593 
1944. . . . . . . . . . . . 85 91 91 129 102 174 245 318 293 353 304 a12 301 
1945............ 77 90 73 115 71 139 302 4;~0 317 448 323 31& 318 
1946.. .. . .. . .. .. 87 96 64 lUl 78 182' 352 440 359 521 364 389 41G 

;:; 1947............ 116 112 84 157 1:-)2 201 259 298 312 274 323 278 
1948............ 67 76 44 188 U9 266 262 357 I 522 519 522 ;)59 

_===='_"'======"=_=_=_~_=_=='=_= . ,. __ ~~I_=c=_~i...-c=' __ =.=_oc._-'-'~==='~=~~_= __ oc=~, ~--

3ti5 
516 

Ol 
l~ 
<:O 



Tabel 64. Kartofler, udbytte af tørstof i hkg pr. ha. 

Askov Sandmark 1923-1948. 
--------- ---~-- .-- - ---- ---------

Kali- Salp· 
I 

Supf. I K :~~I~d"'l;'" 1 11-- - l ,t.ldg.dning + 
Ar • Ugødet: Salpe- super-I gød- + + stald- t supf. 

ter fosfat I 
g?d- ! SalP.1 ! SUPf.1 t kalig.1 + ning supf. ! kalig. , ___ 1_- mng !I t kalig. 

-- -------'-------_.---"--------------,-
I 

1 

1923 ....... 16.3 21." 15.1 29.4 17.8 34.5 

I 

76.7 92.6 75.2 96.9 79.2 80.8 72.6 
1924 ............ 11.2 14.3 10.8 22.5 14.0 24.8 53.4 59.1 55.9 64.'1 57.6 57.3 59.6 
1925 ............ 8.4 11. 7 12.4 52.2 11.3 53.4 63.6 90.7 87.6 97.8 90.6 86.0 84.6 
1926 ............ 15.3 15.8 13.9 24.8 14.6 25.9 

! 
40.3 43.2 56.1 52.7 57.3 56.2 53.2 

1927 ............ 
1928 ............ 9.0 12.8 9A 23.0 7.6 29.9 69.7 94.0 97.5 106.3 100.9 104.4 99.4 
1929 ............ 9.1 15.0 9.6 35.8 9.4 29.8 51.6 87.8 105.8 111.4 102.8 106.8 98.4 
1930 ............ 15.5 23.6 14.9 29.4 21.1 40.3 56.8 89.s 88.2 94.6 93.7 92.1 94.2 
1931. ........... 17.3 15.3 15.4 28.7 18.7 i 41.6 58.5 78.5 78.8 93.0 91.6 70.1 85.8 Cl< 

~ 
1932 ............ 21.0 20.5 20.7 46.3 19.0 47.4 70.0 101.4 102.8 109.1 103.2 106.9 110.2 <:> 
1933 ............ 12.8 13.4 16.6 45.3 13.2 51.& 55.7 86.1 94.4 90.4 101.3 92.8 104.9 
1934 ............ 21.7 26.0 20.5 44.9 19.0 57.0 64.6 83.6 98.7 94.7 96.6 93.1 94.0 
1935 ............ 23.5 28.4 23.9 45.9 22.9 63.5 76.0 100.4 79.0 92.4 96.8 73.3 94.0 
1936 ............ 18.7 16.8 16.7 43.5 14.2 51.4 73.0 103.4 115.8 124.3 125.0 123.9 124.1 
1\l37 ............ 15.1 16.3 13.2 34.3 15.4 44.5 58.1 89.3 70.6 85.s 87.2 70.7 84.1 
1938 ............ 17.0 22.0 15.3 23.3 I 18.3 34.7 67.6 102.6 94.3 102.7 90.6 86.8 90.2 
1939 ............ 30.3 35.5 31.3 47.4 38.4 41.0 78.6 71.9 89.0 77.5 94.7 79.3 99.4 
1940 ............ 25.7 23.7 17.9 52.9 25.1 69.3 68.6 100.1 110.5 121.4 114.7 116.3 122.1 
1941. ........... 23.0 24.3 18.1 45.2 19.4 53.7 77.6 78.9 104.1 '94.2 106.5 97.3 101.5 
1942 ............ 24.3 27.7 19.0 43.8 29.3 54.2 85.3 91.8 , 101.7 108.2 107.4 109.2 107.6 
1943 ............ 26.7 :~4.~ 25.1 36.2 27.3 60.5 90.8 126.6 , 118.8 121.7 136.8 119.8 133.~ 

1944 ............ 19.8 20.3 21.0 27.4 23.6 38 .. ~ 65.9 79.0 71.6 87.2 72.4 72.7 70.0 
1945 ............ 17.3 16.7 16.2 25 .• 13.4 31.4 69.5 103.2 71.4 101.0 70.9 68.0 69.2 
1946 ............ 21.1 19.5 15.6 25.0 15.2 38.8 79.1 101.2 77.5 126.7 84.6 82.0 94.1 
1947 ............ 31.3 25.5 18 .• 35.4 31.0 47.9 64.2 73.4 84.6 85.2 87.6 75.2 93.6 
1948 ............ 15.1 16.4 9.9 40.3 20.s 58.9 58.2 77.0 132.1 127.8 131.2 131.1 124.1 

--- --~----



Tabel 65. Kålroer, udbytte af roer i hkg pr. ha. 

Askov Sandmark 1927-1948. 

~--.--- I~-"--! ~ - =--I~-- -, '-~--- . Kunstgødning I 1 'l! 1 staldgødning + 
Ål' 'I' Ogødet I Salpe- I Super- Ka~- s~. i S~IPf. III ----1- --.- stald- 1--' i----I----I-Tsupj;. 

:: ,ter I fosfat !~n~ ,SUPf._i kal~g'l _ l ,.,1_ 1 J ~f~~ Ilt ::l~j~_:~~~~li~· __ t~~ig. 

~l;~-- :~: i:: gi g: ;;; ll:T ;~:f::; -ri i:~ -lig ;:;-1 ::; T i;~ 
1929. , ...... , . . . 251 320 249 329 276 377 747 824, 795 807 876 I 836 782 
1939 ... ,........ 173 571 158 223 662 267 690 838 794 870 827 'I 837 832 
1931. .. , ....... , il 53 101 57 63 88 114 102 I 85 171 186 198 I 185 170 

i~~~:::::::::::: II ~~~ :~! ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ I ~~~ ~~i ~~~ ~~~ ~~~, ~n ~~: 
1934 ............ l 228 429 228 211 398 285 507 685 636 719 621 I 603 595 
1935 ... ,., ..... " 12il 97 137 166 114 257 282 360 291 265 359 I 277 356 

i~i~: : : : : : : : : : :: 1,\1 ~~~ i ~;~ '~~! ;~~ ~~~ !~~ ~~~ ~!~ ~~~ ;~i ~~r ~~~ ~~~ 
1938 ............ I 81 152 86 126 207 163 333 443 401 487 399 403 440 
1939. . . . . . . . . . .. I 214 417 250 268 391 406 611 717 728 821 841 712 812 
1940 ............ I 323 489 305 335 493 417 765 857 917 1041 !lS4 944 8'91 
1941. ........... II 196 277 i 197 I 234 331 303 225 526 620 646 652 613 681 
1942. ' . . . . . . . . .. I 116 294 114 I 163 370 266 522 600 778 835 803 819 733 
1943 ............ i 223 313 225, 259 259 469 580 714 747 777 751 747 711 
1944 .... " ...... 'II 132 166 160' 172 116 177 377 437 426 423 401 466 381 
1945. . . . . . . . . . .. I 98 ,1\5 90 140 97 175 377 401 412 541 511! 410 478 
1946 ............ i 121 170 70 14 227, 236 561 721 i 659 876 677 638 721 
1947, ........... 1

1

'1' 206 I 283 258 264 264 I 432 512 587 688 775 761 702 775 
1948..... 144_203 ______ ~_78 _ ~86_.18~, 1~.B08 540 597 881 963 884 905 _ 869 __ 



Tabel 66. Kålroer, udbytte af tørstof i rod i hkg pr. ha-

Askov Sandmark 1927-1948. 

_

__ ... Å_r __ ··_·.· I:.'i_·~gø._~:t-I S~;~~~;f:~- -'~n'ØI~n~g: [I sSu~pIPf .. · kS-Ua+I-Pl.g-f,·.--I-K-un-s-~=·;=d._;:;_i~g Sgl~~d- 1 ___ ··_ll_~t~dgØ_ld~~I1f..±-I~· supf. 
. I E i 1 - I, ~ salp. :li supf. t kalig. , .+. 

I ' Iling II __ _ .... ___ J.:t~alig~ 

~~~~: : : : : : : : : : :: I ~~:: ./1 :~:~I ~~:~ ~~:;'T· :~:: .. ~~:: [il ~;:~ -1 -1~~:~ r-j-~-:~--l-~~:~-
1929. . . . . . . . . . . . 33.4. 34.2 33.n 42.8 30.9 47.9 88.~) ~12.~ 90.6 87.2 
1930.. . . . . . . . . . . 24.2 61.7 23.5 aO.1 62.9 38.2 84.9 98.0 94.5 104.4 
1931. . . . . . . . . . . . 8.3 14.7 9.0 9.7 12.8 16.R 15.7 12.5 25.3 26.4 
1932. . . . . . . . . . . . :l!l.3 54.2 44.4 46.2 45.1 53.7 79.0 92.5 94.4 92., 
1933............ 41.5 56.9 45.7 52.6 37.5 53.2 89.5 113.5 107.2 109.9 
1934............ 34.7 50.4 :{6.G 33.1 47.1 42.1 67.1 84.1 83.5 87.1 
1935. . . . . . . . . . . . 14.7 8.9 15.0 20.7 10.H 27.6 29.2 35.5 32.s 26.2 
1936............ 30.0 27.3 ;m.5 35.7 31.6 38 .. ~ 72.3 90.7 82.1 102.2 
1937.... . ....... 32.5 35.0 32.9 50.3 41.0 47.9 73.0 86.0 84.8 89.9 
1938............ ILt 16.4 11.~ 17A 21.0 20.4 37.7 49.0 43.8 52.2 
1939. . . . . . . . . . . . 31.6 52.8 35.7 38.'1 47.6 53.0 83.5 90.9 8\·l.0 10l.2 
1940............ 40.7 54.1 40.7 45.0 50.8 55.9 92.2 93.3 102.5 118.5 
1941............ 27.0 33.K 29.7 :la.!I 41.0 42.5 67.4, 79.6 65 .. 1 82.(; 
1942 ........ "" 19.8 35.9 19.r, 24.5 46.4. 39.0 67.2 73.5 94.5 94.! 
1943. . . . . . . . . . . . 27.G 36.3 28.3 32.1 27.7 53.3 63.2 70.:\ 79.1 79.4 
1944. . . . . . . . . . . . 18.8 19.1 22.'1 23.. 13.5 23.3 45.2 48.9 4\1.11 49,5 
1\145............ 12.;) 8.9 ILa 18.0 10.9 20.3 41.9 41.:\ 45.f\ 53.0 
1946 ....... ,.... 17.0 21.G 10.7 1.9 28.1 31.7 66.0 76.·t Ill..! 99.5 
1947 ... , .. , , . . . . 28 .. 1 33.1 :{ll.J 35.0 29.. 51.~ 59.1 62.3 7\).5 85.1 

1948 ...... ,..... 17.>! 23.2 21.1l 23.9. __ 2~.~L37_6J~~::.-L_6_·9_.2, 99.2 103.! 

67.1 
101.2 

96 .• 
96.8 
27.9 
93.~ I 

108.1 
77.!1 

3{).2 

96.2 
87.4 
44.0 

105.9 
113.0 

S4.fJ 
96.9 
n.t 
48.:; 
52.1l 
8:(5 
90.0 
97.7 

66 .• 
106.9 
91.1 

103.0 

71.2 
1-00.7 

90.7 

27.6 24." 
91.2 91.7 

10H.I' 109.5 
77.0 75.7 
3l.7 ;n.~ 

S;{.o 92.! 
83.2 83.:l 
44.s 49.1 
89.5 99.7 

111.7 101.6 
79.9 88.,; 
99.7 89.1 
74.4 71.2 
5~.H 42.0 
43.6! 51.8 

Jtl:!: 



Tabel 67. Kålroer, udbytte al' top i kkg pr. ha. 

Ar 

~~--~_ .. -~~-----~~~-~I~-----;=:~li~- Salp. I s~~~l ]{unstgØ(lni~g--

U"ødet Salpe-, Super- ~ød- +' + 'I 

------------ ----- ---~II 

1\127 ............ :1' 

1!J28 ............ I 
1!12!J ............ 'I 
lH30 ........... '1. 
l\1;H ............ . 
1932 ............ I 
11.)33 ........... . 
1934 ............ ' 
1935 ............ [!: 
1936 ........... . 
1937 ........... . 
19:~8 ........... . 
19:~\) ........... . 
1940 ........... . 
1941. .......... . 
1942 ........... . 
1943 ........... . 
1944 ........... . 
1945 ........... . 
1946 ........... . 
1947 ........... . 
1\)48 ........... . 

,.,. ter I fosfat ~ I I ning supL kalig.! 

2~~1-72 
20 66 
25 89 
3a 112 
Li 19 
2G 89 
38 131 
33 91 
14 11 
21 86 
25 111 
33 87 
29 98 
32 68 
17 69 
16 77 
14 75 
17 41 
18 37 

9 24 
26 68 
25 65 

--------~~ ---!---~ 

29 
19 
26 
27 
la 
26 
43 
29 
11 
22 
25 
ao 
34 
26 
16 
17 
14 
17 
20 

6 
28 
24 

29 65 41 
21 58 19 
29 71 29 
30 116 33 
10 20 22 
26 78 23 
:15 125 :l4 
29 97 32 
17 17 23 
21 103 20 
26 95 29 
35 108 46,' 
32 97 47 
23 73 19 
13 74 14 
14 89 29 
10 58 20 
Hl 40 22 
23 34 25 

9 42 15 
19 68 25 
18 i 64 21 

i 
~, ~ 

7\l 100 81 106 
8:1 102 70 1Hl 
50 65 54 74 
S6 \)9 105 141 
17 15 32 :18 
44 70 60 84 
63 87 75 111 
5H 82 85 109 
34 I 46 61 60' 
52 83 75 101 
54 78 71 70 
87 118 107 141 
78 109 95 160 
41 53 61 102 
37 52 44 77 
43 70 70 I 120 
34 , 60 59 87 
38 53 61 S4 
58 , 71 70 H9 
50! firi 56 73 
59 84 60 96 
56 65 73 109 

L 

89 8H 
82 ' 8H 
(JO 57 

109 10:1 
31 :1:1 
60 :iR 
75 82 
84 73 
60 60 
68 76 
70 78 

102 94 i 
96 83' 
58 64 
43 41 
81 111 
51 48 
54 59 
81 66 
48 42 
56 65 
71 71 

n7 
7 J 
5:1 

120 
29 
54 
{,6 
76 
4n 
76 
71 

127 
87 
53 
51 
76 
54 
52 
111 
52 
67 
61 



Tabel 68. Kålroer, udbytte af tørstof i top i hkg pr. ha. 

, i i 
II ug.ødet I salpe-. i super-I I' . ter : fosfat 

_~ __ II . __ I ____ J_. ___ o 

Al' 

1931. ........ -.-.'~' r -2~1 ,_o '3.5 2.6 

1932. . . . . . . . . . .., 4.. 14.4 4.0 
1933 ............ I' 7.2 21.9 7.7 
1934. . . . . . . . . . .. I' 6.0 15.0 5.6 
1935............ 2.6 2.2 2.0 
1936 ............ Ii 3.9 1:3.8 4.0 
1937............ 4.8 17.6 4.R 

. 1938............ 5.7 12.9 4.6 
1939. . . . . . . . . . . . 5.5 19.1 6.5 
1940............ 6.3 11.1 5.4 
1941. . .. .. .. .. . . 5.2 14.8 4.~ 
1942............ 2.8 11.8 2.9 
1943. . . . . . . . . . . . 2.3 12.0 2.4 
1944. . . . . . . . . . . . 3.9 6.8 3.2 
1945. . . . . . . . . . . . 2.8 5.6 :1.2 
1946............ 1.6 4.1 1.1 
1947. . . . . . . . . . . . 5.2 15.2 5.7 
1948. . . . . . . . . . . . 4.3 JO.R 4.5 

_. 

Kali-III' Salp. Sup 
gød- +' + 
ning l' supf. I kalig 

! 
I'~' ~=='o~= 

f. 

2.0 
4.5 
5.9 

3.7 
12.9 
20.9 
15.0 5.4 

3.2 
3.8 
5.1 

2.7 
16.5 
15.3 

5.6 I 17.3 
5.9 19.6 
4.6 11.4 
3.2 16.3 
2.2 ' 11.2 
1.6 9.2 

6.2 
5.3 

3.4 
3.6 
1.6 
3.6 
:\.2. 

7.G 
11.7 
10.~ 

4.0 
3.9 
6.1 
6.4 
3.9 
3.7 
5.8 
7.7 
8.9 
3.6 
3.6 
4.8 
3.0 
3.8 
3.S 
2.~ 

5.9 
3.6 

I!...!~~~tg~dn~ll_ 

II 
k 

I 
1 

. -.~ . - ... 

i! 
, 

3.1 I 2.6 
7.3 I 12.0 

il 11.7 15.0 
10.0 I 13.7 

'I 5.9 

I 
7.6 

" I: 9.2 15.:\ 
i 9.8 13.3 
" 14.0 18.? I , 

14.7 20.? [: 

'I 
7.8 9.1 

li 9.4 12.6 
" 7.2 JO.G 

5.3 10.0 
I' 

6.5 8.3 :i 

li 
8.8 10.7 
8.0 10.2 

il 11,.[ Hl.7 
9"1 10.9 

I[ 
Ir 

II 

II 
I' 
II 

Askov Sandmark 1931-1948. 

1 
. ~.! .. -:... 

1 staldgødning +-
stald-
gød-
ning 

.. -

6.0 
9.7 

13.0 
14.2 
10.9 
13.1 
12.1 
16.5 
16.9 
10.5 
11.7 
11.4 

9.7 
9.6 

11.0 
9.0 

11.4 
l1.s 

-sal;-i I ::~f.-I·l k~li:: l s~~i. 
___ '_- .. _. ___ .l t kali~: 

-

I ! 
[I 

II 

I 

T' - T" 
6.7 5.5 6.0 I I, 

14.2 10.2 
HJ .• 
16.9 
10.0 
17.1 
11.s 
22.7 
30.5 
18.0 
18.5 
19.0 
13.7 
12.8 
14.2 
12.0 
18.8 
17.1 

13.0 
14.5 

9.7 
12.0 
12.5 
16.6 
17.3 
10.8 
10.8 
12.4 

7.7 
8.4 

Il., 
7 .~ 

10.2 
12.2 I 

9.2 
14.1 
11.5 

9.8 
12.4 
12.6 
15.& 
14.8 
11.0 
10.8 
16.6 , 

7.7 
9.t 
9." 
ti.7 

13.0 
11.5 

5.2 
8.6 

1l.7 
11.9 
8.1 

12.7 
12.6 
19.0 
15.& 

9.6 
12.5 
J 1.3 

8.>! 
8.1 
9.0 
8.:< 

13.0 
10 ... 

I II --- ____ ..JL ... ----_._~~~~_~~_I-~=="======'===='b= ",, _____ . _ ... _ 



Tahel69. Kløvergræs, udhytte af hø i hkg pr. ha. --F'" "'--": 
År U ødet Salpe· I Super· t "ød· 'I i i Kali· Salp. 

g Ler I føsfat " . + 
! . mng I supf. 

i Supf. 
+ 

kalig. 
~~-c--c -- ---- --- ' --- __ J ____ ..L ___ _ 

1923 ............ 1119.1 46.8 15.5 100.1 - 33.8 --, -103.0 
1924.. . . . . . . . . . . 14.1 28.2 8.7 71.1 24.9 72.3 
1925 ........... '1

1

1 27.8 35.3 20.0 72.0 39.3 96.5 
1926. . . . . . . . . . . . 28.2 24.6 24.0 93.9 21.3 87.9 
1927. . . . . . . . . . . . 32.4 37.5 24.9, 97.5 32.1 115.8 
1928 ............ I 8.7 8.7 6.2 27.8 10.7 
1929 ............ ,I 11.2 '1:1." 8.1 63.6 12.2 
1930. . . . . . . . . . .. i 4.8 7.5 4.2 48.0 6.6 
1931............ 14.1 17.7 7.2 71.7 17.0 
1932. . . . . . . . . . . . 10.6 13.2 6.8 57.1 13.7 
1933........... . 10.4 16.7 10.9 29.4' 16.8 
1934............ 7.1 7.6 5.1 44.2 I 9.9 
1935............ 10.8 19.1 11.6 49.6 18.8 
1936. . . . . . . . . . . . 8.0 10.1 7.2 20.1 12.4 
1937. . . . . . . . . . . . 16.4 22.4 13.9 44.5 i 22.7 
1938............ 17.3 18.9 I 11.8 58.3 13.9 
1939............ 8.2 17.1 10.0 18.2 
Hl40. .. .. .. .. .. . 9.1 l1.u 6.3 40.0 
1941. ........... I 6.2 12.2 7.3 16.9 
1942............ 6.6 9.6 6.5 31.3 
1943*) .......... 71.3 74.4 61.2 83.7 
1944*) . . . . . . . . .. I 40.8 32.4 32.2 40.0 
1945*) . . . . . . . . . . 48.7 42.0 35.5 64.2 

t!l~l __ Lj. H: li: Hi li: 
*) Sødlupin. 

14.0 
17.6 
14.1 
11.3 
64.9 
28.7 
28.4 
26.5 
17.1 
18.1 

41.7 
89.1 
52.8 
81.3 
58.3 
68.1 
46.1 
53.5 
30.4 
64.1 
78.9 
20.5 
68 .• 
33.1 
49.2 
82.4 
46.6 
59.1 
il7.3 
42.2 
29.4 

Askov Sandmark 1923-1948. 

II Kunstgødning I 1 l staldgødning + 
, I stald- ---I----I--...::::.---'-;II-Ct:--s-U-P--:f-. 

l,! __ 1_~_1 ~~!; _~ _sa_l_
p

_. i_i_s_UPf'l ikalig. ! kt.g. 

91.4 
68.1 
73.8 
76.& 
97.5 
33.3 
74.5 
47.7 
71.6 
49.8 
48.8 
32.0 
23.4 
24.7 
56.5 
64.3 
18.2 
37.7 
19.4 
18.2 
88.4 
45.5 
57.2 
il8.0 
40.7 
36.4 

, 109.1 
76.2 
85.0 
60.6 

123.6 
46.4 
82.2 
53.1 
86.8 
61.4 
48.3 
43.5 
29.4 
30.0 
60.6 
78.6 
24.1 
29.3 
19.1 
21.6 
88.9 
47.2 
53.6 
56.1 
41.4 
35.2 

86.4 -I' 96.5 84.8-T~~;o- --:~~~o--
62.7 66.6 60.0 78.0 84.6 
82.0 78.5 79.8 84.8 94.3 
85.8 63.6 82.5 96.0 91.2 

101.4 99.9 102.6 129.9 121.s 
51.7 50.8 54.9 58.8 59.0 
80.2 77.B 84.6 86.2 85.9 
55.2 58.5 55.r. 55.5 57.9 
89.5 87.3 86.1 84.9 93.8 
65.5 66.5 65.0 72.G 70.9 
60.4 56.5 62.2 71.9 61.7 
53.5 46.4 50.6 64.4 57.2 
45.2 38.? 46.8 59.3 54.6 
37.3 38.5 38.5 38.5 40.2 
63.8 56.8 61.9 68.0 68.0 
74.2 62.1 73.3 94.1 75.6 
21.8 27.1 . 22.7 21.6 20.0 
60.0 51.s 67.9 79.3 65.3 
28.6 28.8 29.s 31.9 30.8 
50.6 37.9 40.2 63.6 50.2 
90.5 89.9 85.7 83.4 92.7 
53.6 48.4 52.1 48.9 52.6 
57.1 59.2 63.s 57.5 70.6 
63.5 65.3 61.6 67.4, 64.6 
~~ ~~ ~~ M~ ~.4 
35.9 34.0 38.1 36.4 30.1 



Tabel 70. Kløvergræs, bælgplantcproeent. 

Askov Sandmurk 1923-1942. 
-~~"~~-'--"~~-'Ti===T'===C==-==;I=====;=1 ==;-=, =~=~~-n---,;-~~~~--~~~-~ 

I Kali- , Salp. I Supf. Kunstgødning 1 staldgødning + 
Ål' Ugødet I Salpe- Supcr- gød- -I- I' ! siald- I l -- I ~lt supf. 

l tel~_ fo:~at I __ ning i SUPf.k~~g. ___ il 1 ~~~~ L:~[~l~ __ ~~~_Pf_'I_~~_kalig~} k;l~g._ 
1-1~--~~~~:~: :~:~:~:-:-.~. :~:-:-:-:1;;'--;-~~"-=~~~~~i==~4=~~;..c1 ~~~;~-~-~-~~-I ~~ -1-i~;7='~=_~-~-:;'=-~~~=i~--- -~~--II-- j~-'-~gT-~~ 
1925 ... _ . __ . . . . . 44 43 40 84 31 I 75 70 56 60 53 41 53 54 
1926 .. _ . ___ ... _ . 40 10 12 97, 1 I 85 65 66 62 50 47 68 67 
1927. . . . . . . . . . . . 23 5 2 85 I 8 I 79 66 70 42 38 56 56 60 
1928............ 26 18 12 90 I 12 87 78 81 63 58 68 67 
1929 .. _ ..... _ . . . 26 5 6 99 8 87' 83 87 62 69 77 7:1 
1930...... .. .... 37 10 11 96 10 99 95 (J7 96 89 B6 \JO 
1931 . . . . . . . . . . . . 40 7 7 81' 8 100 79 86 92 65 95 91 
1932. . . . . . . . . . . . 36 I 23 11 I 96 I 8 90 82 I 81 81 70 69 86 
1933. . . . . . . . . . . . 18 5 6 il 66 1 83 60 48 li 54 40 45 62 
1934. .. .. . .. .. .. 11 I l 1 90 O 80 III 53 li 68 'I 54 41 56 60 
1935............ O i O O 49 O 41 27 29 26 11 30 37 
1936 .. _ ..... _ ... 5 I O O 5il 2 35 142' 33

1 27 17 iB 22 
1937._ .. _ ... _ ... 21 12 9 70 1 60 64,63 63 50 ri3 64 
1938... . . . . . . ... 23 IO 25 93 9! 88 76 84 65 52 61 64 
1939.. .. .. .. .. .. 5 O 1 29 1 60 38 36 14 24 27 8 
1940 ..... _ ...... 17 O O 96 O 88 69 37 59 45 59 63 

6!) 

77 
91 
100 
78 
56 
56 
34 

8 
61 
73 
42 
54 

1941. . . . . . . . . . . . 23 O 6 73 O 43 47 22 38 26 29 41 27 

19:~~ ........... '1 O O __ ~ 760_~2 12 11 I_~= 37j~,:~_=~~_22 __ 5_1 __ ~ 51 
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Tabel71. Vejrforhold ved Askov 1923-1948, 

middeltemperatur CO. 

,--.-----=c; ____ '--i - -'I ~~c,~c=-~i===;I===;=~"--',~~~~-~ ·;-~--~---I---@:-. ---~-

Å< d J ~ J I i I ~ i ~ } I ~ ] 1 
1923 ...... . 
1924 ...... . 
1925 ...... . 
1926 ..... . 
1927 ...... . 
1928 ..... . 
1929 ..... . 
1930 ..... . 
1931 ..... . 
1932 ..... . 
1933 ...... . 
1934 ...... . 
1935 ...... . 
1936 ...... . 
1937 ...... . 
1938 ...... . 
1.939 ...... . 
1940 ...... . 
1941 ..... . 
1942 ... , .. . 
1943 ...... . 
1944 ...... . 
1945 ...... . 
1946 ...... . 
1947 ...... . 
1948 ...... . 

2.41 -::-0.61 
· 1 i . 1 I -:- .81 -;- .8j 

3.4! 3.0

1 
O.2~ 1.4 
2.5' 0.7 

0.7 2'01 
-7-3.3: :-7.7 

3.1 ..,..0.2 
0.6! -7-0.7 

· 3.51 0.6; 
-;-0.6

1

, 0.0: 
1.7 3.t l 

0.5 1.9' 
· 2.5

1 

-7-1.1 
..,..0.9, 0.4: 

2.2! 1.6! 
1.1 2.9i 

-::-54 -7-6.71 
~6:31 -::-3.4 
:-6.81 -7-6.3 
..,..0.9: 3.8 
· 3.71 0.7 

..,..1.31 2.41 
-7- 0.3! . 1.01 
-::-3.2 ..,..6.9 

0.6 0.1, 

J 

2.9 
-;.-0.9 

1.1 
2.7 

5'°1' 
1.0 
1.61 

2.3 1 

-:--1.5: 
O.a! 

I 

I 
i , 

4.6 
3.7 
6.5 
6.7 
4.9 
5.7 
2.9 
6.6 , 
4.6 
5.4 

3.4 5.9 
3.1 7.9 
1.9 6.4 
2.0, 4.1 
o.s! 7.0 
5.9: 6.3 
1.8: 6.6 
0.2i 4.6 
0.6 4.0 

5.7 
7.4 
6.2 
7.1 

2.6 
4.3 
1.6 
5.9 
1.0 7.9 

-7-2.1) 5.0 
3.8j 8.7 

I 

8.2 
9.9 

11.9 
9.7 
8.0 
9.6 

10.8 
10.2 
11.B 
11.0 
10.7 
11.0 
10.1 
11.0 
12.4 

9.7 
11.1 
11.7 
9.5 

10.5 
11.3 

9.5 
11.1 
11.6 
13.7 
1 l. <l 

9.8116.5 
1~.0 I 14.3 
13.2 , 17.4 
13.5 16.7 
10.7 15.9 
11.1 13.9 
1l.2 14 .• 
15.1 15.3 
12.1' 15.0 
13.4 17.7 
16.0 16.R 
14.2 16.5 
14.6 15.6 
15.9 16.2 
14.1 16.5 
13.1 15.·, 
15.6 16.0 
16.0 15.3! 
14.3 18.5 1 

12.2 14.8 
14.2 15.8: 
12.7 16.4 
13.9 16.3 
12.5 16.7 
16.2 ' 16.-i 
.14.0 J 16.0 I 

13·~1-~-;·0 I 

14.0 12.8 
15.41 11.1 I 
15.2 12.3 I 
15.81 12.1 ! 
14.1 11.5 
14.5 I 13.1 
15.2 I 12.2 
14.4 10.6 
16.3 12.5 
15.5 12.8 
15.3 14.3 
15.4 12.7 
15. 12.1 
17.4 12.8 
17. 14.0. 
17. 13.6 
1,1. 11.0 
14. 12.2 
16. 12.9 
15. 13.1 
18. 11.0 
16. 12.9 
14. 13.2 
18.4 14.8, 
15.4 I 13.3 

j 

8.9 2.2 ",-2.2 
8.6 4.6 3.3 
7.4, 1.3 -7-1.( 
5.6 5.1 1.7 
8.7 1.7 -7-3.2 
8.2 6.0 0.5 
8.8 4.6 3.( 
8.2 5.2 2.0 
7.5 5.1 1.8 
7.1 4.6' 2.5 
9.1 3.7 IO."! 
9.7 5.4 5.1 
8.4 5.4 0.9 
7.3 4.6 3.3 

10.0 3.2 ' -7-0.1 
9.2 7.7 0.3 
5.8 5.1 -7-0.1 
7.3 5.2: 0.1 
7.7 2.3 2.& 
9.9 4.8 3.2 
~1.4 3.S 1.8 
\.1.0 4.3 L. 

10.5 5.3 2.4 
6.; 4.6 0.0 
8.2! 4.6 2.2 
8.4 5.0 2.9 
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Tabel 72. Vejrforhold ved Askov 1923-1948, nedbør mm. 

II 
I 

I 

i I ! I 

I I '"' !:l i .... '" , I .... 'S ! .... 

~ '" 'al 
År 8 I I':l ... 

"'11 
I 'S ~ 

I 
::l <Il 

i 

II 
::l .... II -

I 
~ 

, 

'" 
II 

.... .;:: 'S , ..... o :>-

'* 
.:: .Q ';' ~ c. ..... , I " <\I I '" 

I':l 

~ ::l 
, 

~ '" ~ o '" ..., .... :'21 :'21 ..., ..., r/1 O Z I Cl ::r: 
o--

551 I 
i II 

1923 .. 67 20 17 41 95 46 105 95 188 I 138 35 I 902 
1924 .. 32 23 54 49 37 31 65 I 132 85 73 : 56 - 55 I 692 
1925 .. 85 56 26 36 76 I 39 37 89 133 83 ' 59 52 I 771 
1926 .. 33 54 35 32 53 61 75 86 102 102 51 28 712 
1927 .. 55 ! 21 57 80 30 90 76 149 148 104 76 31 917 
1928 .. 83 , 71 17 22 23 91 86 66 31 59 182 44 757 
1929 .. 12 I 21 12 36 34 82 34 74 43 96 100 139 683 
1930 .. 52 5 , 36 34 96 i 43 63 i 81 80 68 92 24 I 674 
1931.. 86 48 I 28 56 71 I 35 233 105 78 55 36 I 54 ! 885 
1932 .. 87 5~ I 21 52 83 20 59 . 95 165 158 I 71! 12 : 828 
1933 .. 31 72 21 31l 49 108 97 . 12 109 27 14 ': 637 
1934 .. 69 32 70 26 31 31 41 86 : 93 118 66 : 58 'i 721 
1935 .. 33 93 27 70 12 80 61 55 ; 171 ! 151 60 : 61 :' 874 
1936 .. 113 28 16 89 32 38 115 59 i 69 I 102 79 , 68 i: 808 
1937 .. I 103 109 37 56 64 37 84 44 95 i 24 32 71 II 756 
1938 .. 1 98 40 33 24 51 : 81 

I 
68 82 42 140 119 (69) i 847 

1939 .. -- 72 36 27 30 9: 11 130 127 47 I 38 91 49 ii 667 
1940 .. 26 30 85 39 44 , 42 i 81 82 107 66 127 47 l, 776 
1941 .. 13 40 27 27 37 15 87 204 33 105 32 71 • 691 
1942 .. 32 35 21 60 55 . 21 106 120 96 103 39 86 l! 774 
1943 .. 64 76 18 42 I 32 65 49 160 44 35 100 44 I: 729 

I 
1944 .. 110 25 42 29 i 65 I 93 33 36 148 51 121 86 I' 839 
1945 .. 83 90 20 53 I 92 I 90 68 .116 70 70 44 86 I 882 
1946 .. 51 64 27 19 ! 50 111 60 78 206 53 45 26 I: 790 
1947 .. 11: 1 50 ' 45 7 45 105 i 4_ 44 I 25 126 44 i: 507 
1948 .. 88 : 52 ' 14 I 47 13 50 91 1130 i 108 68 37 60 i. i58 
~_ ~ __ ~_'-._= _t.- i 

I ! , -~~- ~,c-"_'.-_~_-~ __ =-:-:-


