
Undersøgelser over analysenøjagtigheden 
ved bestemmelsen af reaktionstal (Rt), 

fosforsyretal (Ft) og kaliumtal (T K). 
Af Aage Henriksen. 

Gennem de senere år er kemiske jO'rdbundsanalyser i 
stigende grad blevet taget i anvendelse som vejledning fO'r kalk~ 
O'g gødningsanvendelse i praksis. Værdien af den vejledning, 
jO'rdbundsanalyserne kan give, berO'r i første række på, hvor 
stærkt korrelleret analysetallene O'g gødningsvirkningen i mar~ 
ken er, d. v. s., om analysemetoden er i stand til at vurdere en 
given jords indhO'ld af det pågældende plantenæringsstO'f på 
samme måde som planterne. Dette fo,rhold har gentagne gange 
- ikke mindst for fosforsyreanalysernes vedkommende - været 
belyst på grundlag af jordbundsanalyser og merudbyttetal fra 
gødningsf O'rsøgene. 

Ligeledes har det selvfølgelig stO'r betydning for vejled
ningens pålidelighed, at de jo,rdprøver, som danner grund
laget for analyserne, er udtaget og blandet O'mhyggeligt, således 
at de ,virkelig er repræsentative fQr de arealer, analyserne skal 
gælde for. Undersøgelser over forskellige prøveudtagningsmeto
der og prøveudtagningsfejlen er foretaget af kQnsulent Moth 

Bundgaard og landbrugslærer Sigurd Larsen (1). 
Men endelig må det, når værdien af jordbundsanalyserne 

skal bedømmes, tages i betragtning, med hvor stO'r nøjagtighed 
de forskellige analysetal kan reproduceres, først O'g fremmest 
ved rutineanalyser. Undersøgelser over dette spørgsmål er af 
betydning fO'r at danne sig en mening om, hvO'r stor vægt der 
kan tillægges større eller mindre afvigelser i analysetallene, lige
sO'm en sådan undersøgelse også kan have betydning for Vllr
dering af en analysemetodes egnethed 
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På grundlag af f t materiale på ca. 2200 dobbeltbestemmel
ser udført ved Statens Planteavl s-Laboratorium dels på labora
toriet i Vejle, dels såvel i Lyngby som i Vejle i tiden fra 1. april 
1949 til 31. marts 1951 er foretaget nogle beregninger over ana
lysesikkerheden, som vil blive omtalt i det følgende. Ved bereg
ningerne, hvori er medtaget samtlige udførte kontrolanalyser 
fra det pågældende tidsrum, angiver »gennemsnit 1« middeltallet 
af de resultater, der er udsendt, medens »gennemsnit II« angiver 
middeltallet af de senere forelagne kontrolanalyser. 

Gn angiver gennemsnitsdifferensen og er beregnet af formlen 

.ED 
GD =-

N 

hvor D er differensen mellem parallelbeslemmelserne, og N er 
antal differenser (dobbeItbestemmelser). 

lnD angiver middelfejlen på den enkelte differens og er be
regnet af formlen 

Vi:(D : G~)2 
lU -
D- N-7-1 

Dobbeltbestemmelserne fra labnratoriet i Vejle er resulta
terne af de kontrol analyser, som udføres i et antal af 12 hver 
uge, nemlig 4 for hver af de 3 analyser, Rt, Ft og TR' Jordprø
verne til kontrolanalyser udtages tilfældigt af de i den foregående 
uge analyserede prøver og sendes til de respektive afdelinger 
under nye numre, således at personalet er uvidende om, hvilke 
analyseresultater, der allerede foreligger. Da det »psykologiske« 
element således er bortelemineret, vil de derved fremkomne re
sultater være et objektivt udtryk for den nøjagtighed, hvormed 
resultaterne kan reproduceres ved rutinearbejde. 

I. Undersøgelser ove!' analysenøjagtiglleden 
ved bestemmelsen af reaktionstal (Rt). 

Ved reaktionstalsbestemmelserne på Statens Planteavls-La
boratorium anvendes kinhydronelektroder med en Veibels elek
trode som halvelement. Målingerne udføres ved hjælp af special
byggede, lysnetdrevne rørvoltmetre. Som normalelement anven-



des en fosfatstødpude med pH 6.8. Rørvoltmetret, hvis konstruk
tion iøvrigt er beskrevet af K. A. Bondorff og P. Ursin Knudsen 
(2), er forsynet med en 3-punkts omskifter, således, at man før 
hver enkelt måling kan kontrollere apparatet overfor såvel nor
malcellen som Veibelelektroden, og eventuelt justere det ved 
hjælp af indstillingsknapper på apparatets frontplade. Dette vil 
dog ikke være helt tilstrækkeligt til at sikre mod fejl. Dels løber 
man risikoen for afIæsningsfejl, eventuelt skrivefejl, hvor må
lingen kun udføres af een person. Endvidere kan platinelektro
derne undertiden blive »syge« på en sådan måde, 'at de måler 
rigtigt i en slødpudcopløsning, men forkert i en jordopslemning. 
Derfor måles 2 prøver af hver enkelt jordprøve på 2 forskellige 
apparater og af 2 forskellige personer. Finder man ved sammen
ligningen mellem de 2 prøver større differens end 0.2 pH-enheder, 
tages yderligere 2 prøver af samme jord til kontrol. 

Resultaterne af undersøgelserne over analysenøjagtigheden 
for Rt's vedkommende findes anført i nedenstående tabel 1. 

Tab el 1. Analysenøj agtigheden ved bes temmelsell a r R t. 

Ilt . '1-] N 11- G~s .• Rt ii G il ~ .!] "%' afvigelser på 
I I IIi! II I, Il: -o.; I 0.1 I 0~2 10.3 I >0.3 

5~<~:~: : : : ~:-.·~!"5f-I::-I:~ ri ~:~E~ ~:~:~ Iii ~~:~-~~~~~:8 i 2~:~ 1.7 
6.0-7.0 ....... '1183 6.52 6.53'1 0.120 I 0.103; 27.9 42.1: 19.1 6.6 4.3 
7.0--8.0. . . . . . . . 100 7.31 7.29! 0.129 ! 0.127 d ~8.0 26.0 I 16.0 ,11.0 9.0 

>8.0 ........ i ~~ .7 .. ~~0~~[).J .. (),108-':~'_~I_ 28.6 l---=-
Alle prøver ..... I, 352 li 6.59 6.59 II O.UG I: 0.108 li 33.6 36.6 17.3 l 7.4 5.1 

Undersøgelserne viser, at middelfejlen på laboratoriebestem
melserne Cl' af omtrent samme størrelse som middelfejlen på 
prøveudtagningen ved de i (1) nævnte undersøgelser. Og da 
man ved prøveudtagning i praksis vel sjældent går sa systema
tisk til værks, som det er sket ved disse undersøgelser, må den 
formodes at være mindre. 

Det viser sig tillige, at de lave reaktionstal bestemmes med 
størst sikkerhed, når bortses fra de to ydergrupper, Rt < 5.0 og 
Rt> 8.0, der på grund af det ringe antal gentagelser ikke kan 
formodes at give noget pålideligt udtryk for sikkerheden inden 
for de nævnte grupper. Årsagen til den større sikkerhed ved de 



lavere tal er rimeligvis den, at jorder med højt Rt ofte inde
holder større eller mindre partikler af CaC03, som vanskeligt 
fordeles helt ensartet i prøven. Der synes ikke at være nogen 
tendens til, at Rt forandrer sig ved henstand af prøverne. 

II. Undersøgelser over analysenøjagtighedell 
ved bestemmelsen af fosforsyretal (Ft). 

Fremgangsmåden ved denne analyse er beskrevet af Bon
dorff (3). Ved de daglige rutineanalyser afprøves fotokolori
metret hver morgen, før målingerne begynder, ved hjælp af 13 
standardopløsninger, der danner grundlag for kurven til udreg
ning af Ft udfra amperemeteraflæsningen. Samme afprøvning 
finder sted hver gang, der tages nyfremstiIlede vædsker i brug. 
Ved hver måling kontrolleres apparatets udslag over for fuld af
blænding (mørkepunkt) og blindbestemmelse (lyspunkt); even
tuel fornøden indstilling foretages ved hjælp af de på apparatet 
anbragte indstiIlingslmapper. Yderligere kontrolleres kolori
meterudslaget ved hjælp af en kuveUe med en passende fortyndet 
opløsning af CUS04. Af de i dagens løb målte prøver udtages 
ca. hver 10., fortrinsvis prøver med et fra den pågældende sen
dings gennemsnit stærkt afvigende resultat, eller 2 efter hin
anden følgende prøver med samme resultat, til fornyet afvej
ning og måling den følgende dag. 

I nedenstående tabel 2 er anført resultaterne af beregnin
gerne på de interne kontrol analyser for Ft. 

Indtil 1. oktober 1950 blev rutineanalyserne udført både i 
Lyngby og Vej le; siden da er alle rutineanalyserne samlet i Vej le. 
Men alle analyser af jordprøve'r fra forsøg, hvis resultater bliver 

Tabel 2. Interne kontrolanalyser, Ft. 

__ ]_ N __ I ~ .. l~~:'·:~i._=t G
n 

-Q =-2.0 '~-2lj'~""'"'''' 24 l1.!8 1.57 0.125 8.17 I 0.115 7.52 2.0- 5.0. . . . . . . . . . . . . . . . . 188 3.61 3.65 0.212 5.84 0.190 5.2R 

5.0-10.0. ................ 100 6.68 6.68 0.302 ..)..52 0.278 4.16 

10.0--20.0. . . . . . . . . . . . . . . . . 24 12.69 12.93 0.567 ..)..39 i 0.479 3.71 
over 20.0 .................. ~I 33.97 32.75

1

1.888 ~i~~ 

Alle prøver. . . . . . . . . . . . . . . . 345 1: 5.79 5.78 -l O'S()1_ 5...:.~0 ,-?-.:.~29 .c_~.;"8 

Ft 
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medbestemmende for den vejledning, som kan uddrages af jord
bunds analyserne, udføres stadig i Lyngby. Det har derfor været, 
og vil også i fremtiden være en uomgængelig nødvendighed, at 
der til stadighed udføres sammenligningsanalyser mellem de to 
laboratorier, således at man kan sikre sig, at analysetallene for 
samme jord er ens ved de to laboratorier. På den måde får man 
også kontrol på de anvendte standardopløsninger og reagenser. 

Til dette formål udtages hver anden uge på laboratoriet i 
Vejle 15 Ft-prøver og 15 TK-prøver tilfældigt af den foregående 
måneds analyser. Disse prøver sendes til analyse i Lyngby. Re
sultaterne af alle disse sammenligningsanalyser for tidsrummet 
1. april 1949 til 31. marts 1951 er medtaget i de beregninger, 
hvis resultater - for Ft's vedkommende - er anført i neden
stående tabel 3. 

Tabel 3. Sammenligningsanalyser mellem Lyngby 
ogVcjle,Ft. 

Ft 1 __ CJ:ns."~t! Go IGD i %1 mv Imv i % 
______ ' Lyn!(~xl Vejle i I I 

=g=.=o-=;=:=~.=' :=:=:=: ' .. ~' :=:= •••.•.•.••• 12;~11 ::-11 ~::: Ig:~:: 1~::: g:~:: ~:~: 
5.0-10.0. . . . . . . . . . . . . . . . 221!1 6.79 6.68 0.328 4.87 0.270 4.01 

10.0-20.0. . . . . . . . . . . . . . . . 47 i 13.24 12.96 0.581 4.44 0.506 3.86 
over 20.0 ................. I~'~~I 24.75 1.U3 ~~I~ 

Alle prøver ............... II 599 II 5.89 I 5.77 0.316 5.42 0.313 \ 5.37 

Som det fremgår af tabellen er såvel den procentiske gen
nemsnitsdifferens som den gennemsnitlige, procentiske middel
fejl omtrent den samme for sammenligningsanalyserne mellem 
Lyngby og Vejle som for de interne kontrol analyser. Men der 
synes at være en tendens til, at Lyngbys fosforsyretal ligger lidt 
højere end Vejles, hvilket muligvis kan være forårsaget af, at 
temperaturen har været højere i Lyngbys fosforsyreafdeling end 
i Vejles. Dette forhold er nu rettet således, at der ikke mere 
kan påvises nogen systematisk fo·rskel mellem fosforsyretallene 
fra de to laboratorier. Middelfejlen ligger på ca. halvdelen af 
prøveudtagningsfejlen (1). 

Den relative (procentiske) fejl er størst for de mindste vær
dier af Ft. Derefter antager den procentiske middelfejl en om
trent konstant størrelse. 
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Fordelingen af afvigelserne ses på fig. log 2. Det ses, at 
80 pet. af analyserne afviger mindre end 0.35 Fl-enhed, en i sig 
selv betydningsløs variation. 
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Fig. 1. Fordelingen af afvigelserne ved de 
interne kontrolanalyser. 

III. Undersøgelser over analysenøjagtigheden 
ved bestemmelsen af kaliumtal (TJ()' 

Ved kaliumanalyserne anvendes den af P. Damsgaard-Søren
sen beskrevne fremgangsmåde (4), og der udtages prøver til ken
trolanalyse som omtalt ved fosforsyrebestemmelsen. Yderligere 
udtages der hver dag - på grund af unormale ekstrapolations
værdier - en del prøver til fornyet analyse. I nedenstående 
tabel 5 findes resultaterne af beregningerne på de interne kontrol
analyser. 

Resultaterne viser, at der er betydelig større fejl på TR
bestemmelserne end på fosforsyre- og reaktionstalsbestemmel-
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Fig. 2. Fordelingen af afvigelserne ved sammenlignings' 
analyserne mellem Lyngby og Vejle. 

serne. Grunden dertil må søges i, at kalium analysen er betydelig 
:p1ere kompliceret end de øvrige analyser; således fremgår hvert 
enkelt kaliumtal som resultat af 2 enkeltanalyser, der begge er 
behæftede med fejl. Endvidere er der væsentlige fejlkilder såvel 
ved udvaskningen af det ikke helt uopløselige bundfald, som ved 
titreringen. Det ville derfor være ønskeligt, om kaliumanalysen 

Tabel 5. Interne kontrolanalys er, T K • 

TK 'II N ~. ;n~/I~(_II-G~D ==C1=GD=j=o/c"-i-oJ-mDlmD j % 

o - 2.0 ................ 11 7 ~I 1.71 1.81 0.328 18.64 [ 0.098 9.77 
2.0-- 5.0. ............... 123 3.70 3.78 0:399 10.69 0.394 10.53 
5.0--10.0. . . . . . . . . . . . . . . . 148 6.84 6.74 0,522 7.69 0.447 6,58 

10.0 20~~~--.:._. _ .. _.~~ _1_2,_44_
i
,_12_,_Ol-1f-_O_,9_91_ 8,10 I 0,708 5.79 

Alle prøv:r . . . . . . . . . . . . . . . 322 II 6=.2=9 = __ "-~ =6='~22~.="c_o,_.5~35~~~,-I~-~~ ~ -~ 
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Fig. 3. Fordelingen af afvigelserne ved de 
interne kontrolanalyser. 

Tabel 6. Sammenligningsanalyser mellem Lyngby 
og Vejle, TK • 

-o - 2.0 ••..........• ~ .• ~'--;;r 1.66 1.981' ~.434 2~:::--117:-
2.0- 5.0. . . .. . ......... '~83 3.51 3.61 I 0.4W 13AS 0.404 11.S5 

5.0--10.0 ............... ~ 163 'G,,, Gm IFO'585 9.56

1 

0.504 8.24 
10.0-20.0. . . . . . . . . . . . . . . . 15 13.09 12.66 1.127 8.75 0.960 7.45 

~lle~:øver ... :~~-,-.. _~~~ .. :_90 1-4.~~ - ~.~~4~~11~~~ 

kunne forenkles, hvilket der da Dgså i øjeblikket arbejdes på 
inden f Dr Statens Planteavls-LabDratDrium. 

Til trDds for den større usikkerhed, hVDrmed kaliumtallene 
bestemmes, er analysefejlen dog, når bortses fra de lave værdier, 
TK O~2,O, mindre, eller af nogenlunde samme størrelse som 
prøveudtagningsfejlen, der sikkert vanskeligt vil kunne redu-
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Fig. 4. Fordelingen af afvigelserne ved sammenlignings
analyserne mellem Lyngby og Vejle. 

ceres yderligere. Det kan derfor, når bortses fra analyser fra 
gødningsforsøgene, som regel ikke være påkrævet at forlange 
større nøjagtighed ved analyserne end den, hvormed prøve
udtagningen kan gennemføres. 

Når det gælder jordbundsanalyser fra praksis til vejledning 
om jordens nærings tilstand, er usikkerheden ved analyserne 
således mindre end den usikkerhed, der er forbundet med prøve-
udtagningen i marken. . 
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