
Virkningen af kloridholdig kaligødning 
til spindhør. 

Beretning HT, 18 fra Dansk Hørforskningsinstitut. 

Af P. SOIl11e Frederiksen. 

Kaliul11111angcl Cl' cn hyppig sygdom. i danske Spilldhørmar
ker, hvor den i begyndelsen af n1.aj viser sig ved gule pletter i 
plantebestanden (se fig. 1). Angrebne 111arker udvikler sig i løbet 
af få dage til »jordbundskort«, der tydeligt viser hørplalltcrncs 
vanskelighed llled at skaffe sig det nødvendige kalium. 

Hørplanten har et 111eget stort kaliunlforbrug i den første del 
af vækstperioden og salutidig et endnu ret svagt udviklet rodnet, 
således at den vanskeligt kOlUlner i forbindelse Jned jordens 
kaliumindhold. Yderligere har vi i Danlnark hyppigt en tørke
periode i maj måned, sonl sinker væksten, også roddannelsen, 
fordi den sinker planternes næringsoptagelse gennem begræns
ning af deres vandforbrug. 

Kaliununal1gelens alnlindelige udseende er vist i fig. 2, sonl 
gengiver enkelte syge planter. Som m.an ser, skifter planterne 
ikke alene farve og bliver gullige, de får også visne kimblade, og 
de standser den norn1ale, hurtige længdevækst og udvikler sig til 
sluå, bladrige vækster, SOln stærkt afviger fra den ahnindelige, 
sunde hørplal1te. Den gule farve forsvinder i regelen i løbet af 
ganske kort tid, men vækststandsningen kan holde sig hele l11aj 
måned eller længere og medfører, at hønnarken efterhånden får 
et ujævnt, toppet og 111eget utiltalende udseende. Vekslen lnellem 
grupper af nOl'n1ale og kalimanglende planter nledfører stærk 
uensartethed i plantebestanden, og selv OlU de kalhnanglende 
planter på et vist tidspunkt begynder at vokse, vil de aldrig nå de 
normale planter i udvikling (se fig. 3), og følgen bliver en tve
luoden, ureel afgrøde, S0111 giver stærkt nedsat udbytte af såvel 
tave som frø. 
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Fig. 1. Spindhør uden (venstre) og med (højre) kalitilførsel. Den ugødede hør viser 
stærk kaliummangel. Fotograferet i slutningen af maj. (Foto: D. Hørf.). 

Fibre flax without (left) and with (right) supplement of potash. The flax not fertilized 
shows a serious deficiency of potassium. Photographed at the end af :May. (By D.Flaxc 

Res. L). 

Litteratur. 
Kali viTker ifølge en lang række forfattere (PolVel'S 1928, 

Toblel' 1929 a & 1929 b, Robinson & Cook 1931, Hieke 1931, 
Tobler 1933 & 1934, Schmalfuss 1937, Scheel 1938, Schmalfuss 
1938, Schl'oop 1938, Ulbl'icht 1939 & 1941, DanelI 1952, 111, fl.) 
fremnIende på stråudbyttet og taveprocenten. Virkningen viser 
sig i fornl af en større absolut tavemængde, men specielt i form 
af en større langtavenlængde. Tavens styrke forøges i regelen, 
og skætteligheden forbedres, smntidig lned at taven får en lysere 
farve, et renere udseende og et blødere greb. 

Det luikroskopiske tværsnit viser almindeligvis en tættere og 
n1ere fast sammenbygning af tavecellerne i hør, der har fået til
strækkelig kaligødning eller overskud deraf, De enkelte tave
celler får tykkere vægge, idet lUlnen smntidig form.indskes. Celler-
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Fig. 2. Spindhørplanfer med typiske kalimangelsymptomer. De små planter er foto
graferet i begyndelsen af maj, de store i slutningen. (Foto: D. Hørf.). 

Fibre flax plants with characteristic symptomes af lacking potassium. The small 
plants photographed al fhe beginning of May, and the large ones at the end af May. 

(By D. Flax Res. 1.). 

nes fOT111 bliveT skaTpere kantet på grund af større indbyrdes 
tryk, og tavens ydre fonn bliver regehnæssigere. Taverne bliver 
lned andre ord tættere opbygget og får glattere ovedladc, når 
hørplanten forsynes rigeligt nl.ed kaliurl1. 

Weck (1924) fandt ingen forøgelse af det samlede udbytte 
af strå og frø, men derimod de forannævnte forbedringer af tave
kvaliteten og taveproeenten. Han konstaterede iøvrigt, at kali i 
sin virkning gik iInod kvælstofgødning således, at det var i stand 
til at ophæve den skadelige virkning af kvælstofovcrskud inden 
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Fig. 3. Kaliummanglende og normalt voksende spindhørplanter i samme mark. 
Årsagen til kaliummangelen er her en ompløjet grønsvær. På selve plovfuren vokser 
planterne normalt, men mellem furerne, hvor jorden endnu ikke er sunken sammen, 
fremkommer kaliummangelen som et resultat af mangelfuld roddannelse. Fotografe-

ret ca. 10. juni. (Foto: D. Hørf.). 

Fibre flax plants sufTering from ,,,ant of potassium and norm ally gro,,'ing ones 
respectively in the same fieId. The lack of potassium is here caused by a whole 
greensward tumed in ploughing. On the mere plough-furrows the plants are growing 
in a normal \vay, but bctween the furrows where the soil has not yet sunk the Iack 
of potassium resulted from a deficient root formation is appearing. Photographed 

about the 10th June. (By D. Flax Res. 1.). 

for rimelige grænser. Denne vekselvirkning oll1tales ligeledes af 
F'abian (1928) og Alten & Goeze (1936). Førstnævnte hævder, at 
kalium kun i ringe grad virker drivende på tørstofproduktionen, 
Inedens sidstnævnte specielt freluhæver, at kaligødningen for
bedrer stråstivheden og dermed n10dvirker den lejetilbøjelighed, 
som for rigelig kvælstofgødning medfører. 

De varierende resultater fra forsøg over kaligødningel1s virk
ning skyldes uden tvivl for største delen varierende kvælstof
beholdning i forsøgsjorden. Det fysiologiske san1spil mellenl kvæl
stof og kalium er velkendt, (~Vall 1940 m. fl.), og talrige under
søgelser (Schmalfuss 1936, Tobler 1937, Gregory & Sen 1937, 
Bel'cks 1939 og Baumeister 1939, nI. fl.) viser, at kaligødningen 

19 
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kun udøver sin fulde gunstige indflydelse på kulhydratpToduk
tionen, såfremt der samtidig er kvælstof til rådighed i rette mængde 
for planterne. 

Teorien 0111, at kaliunl kun lllodvirker de uheldige følger af 
for stærk kvælstoftilførsel og ikke influerer på kulhydratdannel
sen, støttes ikke af det store flertal af forfattere og er fOrI11entIig 
heller ikke rigtig. På lignende lnåde forholder det sig nled en af 
Tobla (1929 b) frenlsat teori, som går ud på, at cellerne i de 
stærkt kaligødede planter optager n1ere vand i de yderste lag, og 
at den stærke spænding inden for tavebundtet og dermed de 
skarpe kanter på tavecellerne, fren1kon1mer sonl følge af denne 
vandoptagelse, der samtidig giver taven blødhed og større spinde
lighed. 

I en amerikansk undersøgelse (Powel's 1928) fastslås kaliunl
ionens specielle gavnlige indflydelse på plantens stofskifte. Ka
liun1 holder de lavere og endnu ufuldstændige kulhydrater i op
løsning, indtil de kan transporteres til ta-yerne, hvor aflejringen i 
form af cellulose foregår. Stoffet virker som katalysator for kul
hydrat-syntesen. Powers redegørelse, som specielt onlhandler 
hør, er i overensslen1melse 111ed talrige andre forfatteres lnening. 
Chokkana (1936), Backs (1939), Baumeister (1939) og liVall (1940) 
In. fl. gør således opn1ærkson1 på, at kalimn ikke indgår i noget 
organisk stof, 111en at det udelukkende findes opløst icellesaften, 
hvor det udøver sin virkning ved delagtighed i den fotosyntetiske 
proces, assimilationen. 

Kaligødningen gives sonl kaliumklorid eller kaliun1sldfat led
saget af små 111ængder 111agnium og andre stoffer. Virkningen af 
klorid og sulfat er gentagne gange undersøgt og beskrevet (Fabian 
1928, Tobla 1929 a & 1929 b, Rieke 1931, Robinson & Cook 
1931 og Schmalfuss 1936, 1937 og 1938 111. fl.), og det aln1indelige 
indtryk af disse undersøgelser er, at de to ioner virker afgjort 
forskelligt på hørplanten og dennes tavedannelse. Direkte skadelig 
virkning er undertiden lnålt ved anvendelse af store kalium
kloridn1ængder, og det synes sikkert, at kloridionens virkning over 
for tavebygningen er af samIne art sOln nitrationens. Store n1æng
del' klorid giver løs tave, d. v. s. tyndvæggede tave celler med store 
hU11en og dårlig samn1enbygning, hvilket igen 111edfører ru og 
uregelnlæssige taver l11ed nedsat styrke. Virkningen af sulfationen 
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Tabel 1. Virkningen af forårsudbragt 40 % kali bestemt i 55 lokale 
danske forsøg i årene 1941-1945 (Land Jensen & Andersen 1943 og 

Land Jensen 1944, 1945 og 1946). 

The ef leet of 40 % potash sprcad in spring in trials in various regions of Denmark 
in the years from 1941 to 1945. 

40 % kaligødning Frø Langtave 
II 

Blår 
kg/ha 

i 
kg/ha kg/ha kg/ha 

40 % potash 
I 

Seed Longfibre l, Tow 

O i 813 487 II 743 
200 840 498 

II 
769 

400 :1 821 493 776 

går ifølge undersøgelserne i modsat retning og kan i det væsentlige 
sauuuenlignes lued virkningen af kalium. 

Onlfattende serier af markforsøg til belysning af kaligødnin
gens betydning for spindhørrens udvikling er tilsyneladende kun 
offentliggjort fra Sverige og Danluark. De svenske forsøg er gen
nCluført siden 1938 (Granhall 1944, Gl'anhall & Larsson 1946, 
rroier, DanelI & Zienkiewicz 1950, m. fl.). Forsøgene har givet 
tydeligc og sikre udslag i strå og tave, men giver for forårsudbragt 
gødning kun grundlag for en anvendelse af 200 kg kloridholdig 
gødning pr. ha. Forsøg med efterårsudbringning er påbegyndt i 
de allerseneste år, men endnu kun offentliggjort i luindre antal 
(DanelI 1952). Disse forsøg tyder dog på, at man under svcnske 
forhold nled fordel kan øge luængden af kloridholdig kali, så
frenlt gødningen udstrøs i efteråret. 

Forsøg nled kaligødning til spindhør genllelnførtes i Dan111ark 
i årene 1941 til 1945. Forsøgene, som blev anlagt af landbofor
eningerne og beredt af hørskætterierne, onlfattede en 3-leddet 
forsøgsplan med 200 og 400 kg 40 % kali udbl'agf i foråret. Resul
taterne fremgår af tabel 1. De viser den største fordel ved anven
delse af 200 kg og er iøvrigt overensstelumende med de senere i 
denne beretning fremlagte resultater. Det har specielt interesse, 
at 10 af disse forsøg fra 1945 foruden 200 og 400 kg også omfat
tede 1000 kg 40 % kali (forårsudbragt) pr. ha. Disse 10 forsøg 
gav gennemsnitlig en tilbagegang i langtaveudbytte på 25 kg pr. ha. 

19* 
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Egne fOl'søg. 

l årene 1948 til 1951 (begge incl.) har Dansk Hørforsknings
institut i sanlarbejde med hørskætterierne gennemført en serie 
markforsøg til belysning af den kloridholdige kaligødnings virk
ning over for spindhør. Forsøgene er anlagt i et antal af 25, men 
tørke, skadedyrsangreb (thrips) og uensartethed i jordbunden på 
forsøgsstedet har gjort det IHHlvendigt at kassere 5 forsøg. Beret
ningen olnfattcr derefter 20 forsøg fordelt Il1ed 5 på hvert af de 4 
forsøgsår. 

Forsøgsteknik. 

Forsøgene har været anlagt i ahllindelige spindhørlTtarker, 
tilfældigt udtaget blandt skætteriernes avlere. Placeringen frem
går af tabel 2; SOlII tillige angiver forsøgenes jordbunds- og for
frugtsforhold. Ved placeringen er der lagt vægt på at dække flest 
111ulige af landets hørdyrkende egne, og uanset at Fyn ikke er 
repræsenteret, er forsøgsstederne et godt udtryk for de jordbunds
forhold, sonl anvendes til spindhøravl. 

Forsøgene har været anlagt SOln »ro1nerske kvadraLer« llled 
5 X 5 parceller fordelt efter springertræk. Forsøgsplanen har 
været følgende: 

a. uden kaligødning 
b. 200 kg 40 % kaligødl1il1g udbragt i efteråret 
c. 200 kg 40 % kaligødning udbragt i foråret 
d. 400 kg 40 % kaligødning udbragt i efteråret 
e. 400 kg 40 % kaligødning udbragt i foråret. 

Oplnålingen af forsøgene og udstrøningen af den efterårs
udbTagte gødning hal' fundet sted i løbet af november eller de
cember (nliddel 2. decelnber), nål' efterårspløjningen var tilende
bragt. Forårsudbringningen har fundet sted i maTts (middel 19. 
nlarts), d. v. s. 2 til 3 uger før såningen. Der er ikke foretaget jord
behandling mellem efterårs- og forårsudbringning, 11len den efter
årsudbragte gødning har været underkastet vinternedbørens ind
flydelse og nlå som følge deraf væTet vasket mere eller mindre 
ned i j orden. 

Tilførsel af fosforsYl'e- og kvælstofgødning, jordbehandling, 
kemisk ukrudtsbekænlpelse og andet er gennemført i overens-
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Tabel 2. Oversigt over forsøgenes placering og forsogsstedernes 
jordbundsforhold. 

Location of the trials and the soil conditions of the trial fields. 

II Bt I Ft ;1 T K I 
I I II 
I Phos- lp t " , o as-'I I phorus . 
I acid SlUm 

'I I 'I num l" nu!U- I b -
"pH I ber er 
II il 

Forsøgsvært Jordtype 

Owner of trial field Type of soil 

Forfrugt 

Preceding 
erop in 
rotation 

1948: I II I 
x Forp. H. P. Olsen, Skæring lermuld 7.9 " 9.3 7.9' bederoer 

clayey mould I ! beets 
X Gdr. E. Knudsen, Kilde- I li I 

brønde, Taastrup. . . . . lermuld 6.8 i 1.5 5.1 havre 

clayey mould I I' : 4.0 1:1 hoaatvre X Gdr. Th. l\lortensen, Nr. j' iii l" 

Alslev. . . . . . . . . . . . . . . lermuld 8.0 4.2 I 
clayey mould I oat 

X Propr. H. Petersen, Siers- I I i 
lev, St. Heddinge .... " Ilermuld ,/6,8 5.9 1

1
,1' 4.7 I'" 1 års kløvergræs 

1

'1 cIayey mould clover-grass 
X Gdr. K. Pereh Nielsen, I II 

Klippinge .......... " illermuld 7.2 5.0 I 5.0 II byg 

1

"1 clayey mould I I'I barley 
1949: :,1' 

Propr . .T. Dinesen Hansen, I I"" 

Vonsild ............ " il sandmuld ,I 6.7 14.5 1'1 6.4 ,il rajgræs 
l' sandy mould I i"I ryegrass 

X Forp. A. Grønnegaard, I) II 
Corselitze, Egebjerg ... ,lermuld (svær) 7.4 4.3 5.8 1'1 ohaatvre 

I clayey mould(heavy) I 
Forp.Carl Sørensen,VibYJ'I' lermuld ' I' 7.5 10.7 6.7 bederoer 

clayey mould , beets 
X Forp.H.P.Olesen,Skæring!, lermuld ,7.5 4.9 7.7! kartofler 

, lil clavev mould I potatoes 
X Hofjægermester V. Grand- '[ ". I I 

jean, Vennerslund, Nr. II II I 
Alslev ............... Ii lermuld (svær) 8.0 4.2 4.7, rødkløver 

'II dayey mould(heavY)1 II red clover 
1950: I II 

X Propr. V. Hansen, Skibby Ilermuld 6.1 3.9 4.9 ii havre 
ii clayey mould 1'1 oat 

X Gdr. Poul Nielsen, Snesere Ilermuld (let) 6.8 4.6 2.9 I hvede 
I clayey mould (light) , II ",heat 

X Gdr. Hans Petersen, Ben- il I I' II 
løse, Ringsted ...... " llermuld 8.1, 10.6 8.0 I hvede 

II 
clayey mould I I , wheat 

X Propr. A. Ploug, Taastrup ,lermuld 7.2 " 5.3 8.9 Ij'~ fSet,is'c'bl. svingel 
!! clavev mould l ue-grass 

X KOldingHørfabrik,KOldingil' san'd~uld _I 'Ii 6.3/, _ 3.2 I 10.0 I vedv. græs 
: sandy mould i, ,grass-Iand 

=-c==--==-===-=c-=-,-~_,_,_I_----:--,c-'----'~, __ ~ .. ___ ~~_. 
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Tabel 2 (fortsat). 
-----=c-==-=-CO'-""-'---"=:::;:;:c-=====;=---'=' ==-'-"-.-

:\ Rt II Ft II T K \1 

Phos- I li 
" :phorus: P?tas- I:

I
' Preceding 

I I aeid ·1 SlUm I crop in 

Jordtype 
Forfrugt 

Forsøgsvært 

Type of soil O,vner of trial fieId 
II I num- , nUffi- I rotation 
I pH ber ,: ber l 

11 : i 

=-~9-d~-.1 ~t~ld'~'i:-=;~~gens:, II ==='1' II I li 
Ruthsker, Hasle. . . . . . . lermuld (grushL) !I 5.91' 3.1 . 6.4 I: hvidkløver 

I clayey mould I 1,1: I II white clover 

I 

(graveIly) 
Forp. H. H. Andreasen, II I 

Hedehusene. . . . . . . . . . ler muld (let) 7.0 !II 3.9 I; 4.v.: rød svingel 
II clayey mouId (light) I l,: fescuc-grass 

Forp. P. Kirial, I-Iamme- i 

lev, Grenaa ......... " I sandmuld (god) ! 5.9 I 2.1 5.7 kløver-græs 
I sandy mouId (good) i i I clover-grass 

Gdl'. R. Hastrup, Hjortshøj: lermuld (svær) I' 7.711 5.5 6.7 il bederoer 
. 1 clayey mould(heavy) 1 . heets 
Propr. H. J uhl, Hejis. . . . lermuld (svær) B.}) I 3.3 l' 7.0 havre 

I clayey mould(heavyY II oat 
-Mid(ie~~-~ .. ~-~.-.-.-.~. lermuld 17~~-"1' 5.5 -1- 6.2 'I--,------~----

Average i. clayey mould I ,I I 
. _______ ._.______ il ___ I __ U_ .. __ 1_1 _____ ,,_ .. --=== 

stenlDlelse lued behandlingen af lnarken, hvori det enkelte forsøg 
var placeret. Der er derfor grund til at antage, at merudbytterne 
i forsøgene lllodsvarer den virkning, som praksis gennelnsnitlig 
vil opnå for lignende gødskning. 

Forsøgene er høstet ved nonnal gulnlodenhed, ca. 5 uger 
efter begyndende blOlllstring. Strået er, så vidt vejrforholdene h8.r 
nluliggjort det, bjerget gult, d. v. s. uden angreb af illarkrødnings
Ol'ganis111er og uden frøtab. Oparbejdningen er foretaget i halv
teknisk lnålestok. Frøafrivningen er gennemført lned en hollandsk 
hØl'kam, og strået er oprettet olllhyggeligt ved stød luod bord
plade og aftrækning af de færdige neg fra rodenden. Det derved 
frenlkOlnne spildstrå, som er udtryk for ukrudtsindhold og filtret 
strå, er opvejet og angivet som Hfejlstrå«. Fejlstrået er ikke be
redt, og indgår ikke i mængden af strå uden frø. 

Efter frøafrivning er strået rødnet i varnlt vand og efter rød
ning tørret i fri luft. Skætningen er gennenlført på skæUeturbille. 
Beredningen er i alle trin foretaget parcelvis. 

Den udvundne langtave er klassificeret i overellsstelTIlnelse 
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med hollandsk langtavcvurdering (bogstavbetegnelse, E E = lnid
delkvalitet). Bedømmelsen, SOlU baseres på tavens udseende, lugt, 
trækstyrke, greb, renhed, farve og andet, er vanskelig at beskrive 
i detaljer. Den hygger på praktisk forståelse af tavens spindeegen
skaber . Blåren, som i det væsentlige lnå betragtes SOln affalds
produkt, da den kun er fremkomnlet i ringe luængde og følgelig 
el' af dårlig kvalitet, el' vurderet efter længde og renhed. Værdien 
er angivet ved forholdstal, O-~10, hvor O betegner værdiløs blår 
og 10 betegner ·lneget lang og lueget ren blår. 

Målinger på langtavens kvalitet er gennemført for 13 ud
valgte forsøg. Målingerne ol11.fatter finheds- og styrkebesten1.rnelsc, 
og resultaterne er udtrykt i henholdsvis Nm og Hkm, hvor Nm an
giver tavens længde pr. g (finhed), og Rkm udtrykker, hvor mange 
km af taven der behøves for at give den vægt, som får taven til 
at briste (styrke). Disse kvalitets målinger er gennemført på Oln
hyggeligt udtagne gennelusnitsprøver for forsøgsleddene. 

Statistiske beregninger er foretaget efter kendte regler (Fisher, 
BOll11ier (.~ Tedin, BOlldorff). Merudbytternes sikkerhed er an
givet ved tegn, hvoraf o betyder lnindre end 95 % sandsynlighed 
(usikker); :;: større end 95 % sandsynlighed, luen mindre end 
99 ~~; ::::;: større end 99 % sandsynlighed, luen lnindre end 99,9 0/0; 
og *:;::;: større end 99,90/0 sandsynlighed. 

U dbytteresultater. 
Kaligødningen har, S0111 tabel 3 viser, øget udbyttet af såvel 

strå sonl frø og tave og også forbedret kvaliteten, SOln den giver 
sig udtryk i tavebedønuuelsen og strålængden. Indflydelsen et 
bestelut lTIed statistisk sikkerhed for råhør (strå lned frø), strå, 
langtave og strålængde, nledens Inerudbyttet af frø, trods typiske 
gennemsnitsudslag, er fundet usikkert. Mængden af fejlstrå og 
blår, begge affaldsprodukter, er fundet konstant for forsøgsJeddene. 

De sikre udbytterækker (tabel 4), råhør, strå, langtave og 
strålængde viser tydeligt den kloridholdige kaligødnings værdi 
for spindhørplanten. Efterårsudbringning har virket bedre end 
forårsudbringning, et forhold, 80111 kun kan forklares som gift
virkning fra gødningens indhold af kloridioner. Ved efterårsud
bringning fjernes klorirhnængden af vinterens nedbør, medens 
kaliumionerne fastholdes på jordkolloiderne og kun ved stærk 
gennenrvaskning af jorden fjernes fra J11uldlaget. 
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Tabel:L Gennemsnitlige udbytte- og merudbyttetal for 20 forsøg. 
Average figures for yield and addition al yield of 20 trials. 

40 % 
kaligødning 

kg/ha 

40 % 
potash 

;\ o i,l, Q 1;1 . II II Langtave Blår II S o 

! Rahør:1 Stra I[ FeJ~- I 'Longfihre Tow 11æ~:de 
1.
1 

kg/ha i kg/ha II. stra 1.1 Frø II-~-'-----~ll 
, l ' kg/h'l kg/hal 1 -~--I -- cm ~'Unde-, De- "I '- 'il· ,- I kg/ha kval. kg/ha kvaL L th 
~I seeded :·1 seeded 11'v-aste I Seed I i j' en! il stnl\V I straw I straw I gr~- I' gr~- o 
i II · i II I datlOn datlOn stem 
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Forskellen nlellern de to udhringningstider Cl' størst for 400 

kg gødning og også kun statistisk sikker for denne lnængde. Den 
store kalhuængde hal' ved forårs udbringning givet en direkte 
tilbagegang på 17 kg langtave, luen ved efterårsudbringning for
oget udbyttet nlCd 21 kg langtave i forhold til 200 kg gødning. 
Gangen i udbyttetaUene for 200 kg er ilnidlertid i nøje overellS
stemlueise lued teorien onl kloridrestens giftvirkning, og det vil 
derfor være rigtigt at lHldrage af forsøgene, at kloridholdig kali
gødning til spindhør altid skal udbringes før vinteren, hvad enten 
lnan vil vælge det tidlige efterår og lade gødningen opblande i 
jorden under efterårsarbejdet, eller Inan vil foretage udsåningen 
efter vinterpløjningen. 

U nder forudsætning af efterårsudbringlling vil det ifølge 
forsøgene være rentabelt at anvende gennemsnitlig 400 kg 40 % 
}{ali til spindhør. Udbyttekurven for langtave beregnet efter 
hyperbelligningen1) viser iluidlertid, at gennclnsnitslnællgden 
ikke kan øges yderligere (fig. 4). Over for praksis vil det fonllent
lig være rigtigt at anbefale 200 til 600 kg efter ejendOlUIUel1S an
vendelse af staldgødning, tilførslen af kaligødning til forfrug
terne, jordens bonitet Il1. n1., lllen det vil ikke være tilrådeligt 
at lade sig vejlede af jordens kalital alene. T K-værdier, SOln er 

at 
1) V = b+l (Bondorff, K. A., 1939; Landbrugets jorddyrkning II. 588 sider, 

iH. København). 
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Fig. 4. Udbyttekurve for langtave beregnet på grundlag af gennemsnitlige udbyUe
tal for 200 og 400 kg efterårsudbragt 40 % kaligødning. 

Yield curve for longfibre designed an basis af the average yield 1igures for 200 and 
400 kilos af 40 % potash spread in autumn. 

bestemt på jordprøver udtaget i vækstperioden af forsøgenes 
ikke-kaligødede parceller, viser i hvert fald ingen korrelation 
llled merudbyttetallene. Dette forhold bekræftes af et langt større 
forsøgsmateriale~ sonl ikke indgår i denne offentliggørelse. 

Kvalitets un ders øgels er. 

Tavens kvalitet bestelnt ved visuel bedønlnlelse er forbedret 
llled 1/3 kvalitetsklasse for sallltlige kaligødede forsøgsled. For
skelle som følge af udbringsningstid eller gødningSl11ængde har 
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Tabel 4. Variansanalyse på sikre udbytterækker fra tabel 3. 

Analysis of variance. of signiflcant yield figures in table 3. 

-.-----===c:=[i
l 
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Mean square 
Variationsårsag i Degrees of .. 1

1 

. råhør ---------stiit-- .. ------ ----i-strå-
i freedom langtave 'I læno'de 

undeseeded '" 
Cause of I l -I' straw I lengtll 
variation I & III I,II & IV of straw 

I lV_ 

Forsøgsleddene .. 
The fertilizing 

treatments 
Forsøgene ...... . 
The triaIs 

II 
4 

[: 19 

Rest = fejl. ..... i 76 

Remainder = error l' 

Sum............ 99 
Total I i 

4 

18 

72 

94 

v 2 ~ ••• ~~-••• ·-11-'-7~--' 742 

I 207980 

118456404 

II 18258 
I: 
111645366 

8.16'~'t",,1 
I 

4.60** 

10.75 

i 
1 442.01) 

1.U:1 

86.3;3 

ikke ladet sig fastslå ved denne ret grove klassificering, SOlll van
skeligt afslører de små styrkeforskelle hos taven. Finheds- og 
brudstyrkelnålinger, som er gennen1ført på langtaven fra 13 ud
valgte forsøg (nlærket x i tabel 2) viser imidlertid, at kaligødnin
gen øver en sikker indflydelse på tavens styrke (v2 = 3,35 *), og 
at styrkefremgangen i det væsentlige går parallelt lned luerud
byttet af langtave, DIen at tavens finhed ikke i væsentlig grad på
virkes. Resultaterne, som er anført i tabel ;) samnlen nled for
søgenes langtave- og blårudhytter, bekræfter, at kaliumtilførsel 
frelumer hørplanternes cellulosedannelse. Denne forøgelse giver 
sig lHIslag i tykkere vægge i tavecellerne og dermed i større styrke. 

Tørstofbestelnnlelser, som er udført på langtaven fra de 13 
i tabel 5 nævnte forsøg, viser ingen sikker indflydelse fra kali
gødningen på tavens vandindhold (se tabel 5) og kan ikke be
kræfte den af Tabler (1929 b) fremsatte teori OlU højere vand
procent i tave fra stærkt kaligødet hør. 

Kvalitetsundcrsogelser på frøet er gennemført for 5 forsøg 
ved råfedt- og jodtalbestemmelse1). Resultaterne (tabel 6) er S0l11 

1) For gennemførelse af disse undersøgelser beder forfatteren Aarhus Oliefabril-
A/S ved laboratorieforstander K. Helholt modtage en hjertelig tak. 
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Tabel 5. Oversigt over gennemsnitlige taveudbytter og -kvaliteter 
for 13 forsøg med finheds-, styrke- og fugtighedsmålinger på lang

taven. U dbytte- og merudbyttetal. 

Average figures for yields, additional yields and qualities of fibre in 13 trials in '\"hieh 
also fineness, strength and moisture of longfibre \vere measured. 

40 % kaligodning 
kg/ha 

L~-~~-!~::~:::_,-_. ...... ~~~-
l I 1 Hkm ! vand I k l 

40 % potash 
il' : kval. I Nm b l 1 % I va. 
I, rea\:-

' I kg/ha i gra- metric ing moisture kg/ha I gra-
1 I d t' b l th da-; a IOn num er .eng - percen- tion 
1 I _ _ _ lU km tage I 

O .......... , " " ...•. 11:64407 ... : ... i EE
O

-:- 278.8 i 42.8 10.6 
200 i efteråret. .. , . . . . . . . -:-- 7 .gO I 2.9° 0.1 

in autumn II 
200 i foråret ....... , . . . .. I 23° .i O ...:.- 6.5°1 2.6° O 

in s pring 'I . 

400 i efteråret. . , . . . . . . . . 66' .".. t -:--14.6° 5.2~'** 0.2 
in autumn !i, 

400 i foråret ... , . , . . . . .. i go 
in spring 

. 19 o: 
~ ~.81 0.2 

186 
-:-4 

2 

21 

4t 
O 

O 

o 

o 

Tabel 6. Oversigt over gennemsnitlige resultater fra råfedt- og 
jodtalheste~nmclse fra 5 forsøg. Udbytte- og merudbyttetal. 

Average figures for yields and addition al yields from measurements of oil content 
and iodine numher in 5 tdals. 

40 % kaligødning 
kg/ha 

40 % potash 

O .... -" ........ , .... , .. . 
I

l,-

200 i efteråret, , ... , ... , , . .. ! 

in autumn 
200 i foråret ... , . , ........ . 

in spring 
400 i efteråret. ... , . , . , ..... 

in autumn 
400 i foråret. .. , . , ... , .. , . , 

in springl 

Hent frø 
kg/ha 

Seed 

1080 
45 

8 

11 

10 

Råfedt i 
frøet, %1) 
Oil content 

in seed, 
percentage 

36.5 
-:- 0.1) 

-:- 0,9 

-:- 1.1 

-;- 0.9 

__ II 

Jodtal 
i råfedtet 

(\Vijs) 
Iodine 
number 
in oil 

203.7 
1.4 

0.2 

0.2 

1.2 

III Vand i 
II frøet, % 

JJ~;:!~e 
9.5 
0.2 

0.2 

0.1 

0.3 

1) Basis: 10.0 % vand i frøet. Bascd on a standard moisture content of 10 % in 
seed. 
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følge af det lille forsøgstal kun af orielltm'ende karakter, De tyder 
på, at kaligødningen sænker fedtprocenten og muligvis også jod
tallet. 

Diskussion. 

Kalilunmangel skyldes direkte, at planterne underforsynes 
lned næringsstofIet kaliunl, Årsagen til underforsyningen kan 
være, at jorden er så fattig på dette stof, at behovet ikke kan til
fredsstilles, men den kan også ligge i jordbehandlingen (jord
strukturen) og være en følge af hørplanternes utilstrækkelige rod
dannelse under sådanne forhold. Løs jord med mangelfuld vand
løftende evne, f. eks. forårspløjet jord, ompløjet grønsvær lued 
hele plovfurer og andet, byder de spæde hørplanter så dårlige 
betingelser for roddannelse, at selv en jord nlCd nornlalt kalium
indhold kan give den alvorligste kaliummangel. 

Kaliu111mangelsynlptonlerne i marken fjernes i regelen af 
ret små kalinlængder, f. eks, 100 til 200 kg pr. ha. Forsøgene 
viser dog, at det udbytfemæssigl belaler sig at anvende en stor 
kalimængde til spindhør, men at denne kalimængde, så{l:emt det 
drejer sig om almindelig klOl'idiloldig kali, skal udbl'inges om eflCl'
året. U dstrøningen Iuå helst finde sted, når efterårspløjningen er 
tilendebragt og aldrig ulniddelhart før. Nedpløjet kali komIner til 
at ligge så dybt, at de spæde hørplanter ikke kan hå den~ og hvor 
kaligødningen er pløjet ned, kan man derfor meget vel få stærk 
kalinlangel i begyndelsen af vækstperioden. 

Hvis lIlan hal' forsøl11t at udbringe kaligødning til spindhør
ren i efteråret, kan nlan med fordel tilføre svovlsur kali i foråret. 
Svovlsur kali har ingen giftvirkning over for hørren, luen den er 
ahnindeligvis noget dyrere end den almindelige, kloridholdige 
kali. 

SOHl følge af hørplantens store behov for disponibelt kalium 
vil alle stærkt kaliu111forbrugende forfrugter være dårlige for
frugter, hvis der ikke. tilføres 111eget store kalimængder til hørren. 
Sådanne forfrllgter er f. eks. kålroer, raps og andre korsblom
strede kulturer. 

På god lermuldet jord, hvor faren for udvaskning af kalium 
ikke er særlig stor, vil det sikkert sjældent betale sig at gøde efter 
den mindste norm. Spindhørplanten sætter pris på et kalium-
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overskud i jorden, nlen den forbTuger kun saIlllne lnængde sonl 
en kornafgrøde, og overskudet overføres da blot til det følgende 
års afgrøde. 

SUlnmal'Y· 

In the years from 1948 to 1951 20 trials with potassium chloride for fibre 
flax were made. Quantities of 200 and 400 kilos of the ordinary 40 % potash 
fertilizer respectively per hectar were tcsted through spread in autumn as well 
as in spring. The trials resulted in considerable and significant additional yields 
from as well 200 as 400 kilos of potash fcrtilizer per hectar when spread in 
autumn, i.e. in the monfhs of November or December, but in considerably 
lower addition al yields when spread in spring, and spread in spring even caused 
a considerably smaller additional yield for 400 kilos lhan for 200. As to the 
quantity of 400 kilos per hectar the difference befween the spreads in autumn 
and in spring respectively ,vas significant with regard to the important kinds of 
yield, stra,,, and longfibre. 

The bad ellect from the fertilizer given in spring can be explained as a 
poisonous ellect from the chloride contained in the fertilizer. It is considered 
that if the fertilizer is spread in aulumn the chloride iones are removed from 
the mould layer during the washing down caused'by the winter down-faU. 

From quality investigations on the longfibre from 13 trials it appearcd that 
the potash fertilizer has a signifieanl influence on the fibre strength that is 
improved at nearly the same degree as the yield per hectar is increased. Measure
ments of the oil content in the seed from 5 trials suggest that the oil content 
pcrcentage of the seed is decreased by the potash fertilizer. 

Dallish fibre flax growers are recommended to use averagely 400 kilos of 
the ordinary 40 % potassium chloride per hectar and to spread the fertilizer in 
the months of November or December, just after the winter ploughing. Ploughing 
down of the potash fertilizer is not adviced as the experiences tell that in that 
way the fertilizer will be placed so deeply that the tender flax plants cannot 
reach it and followingly may suffer from lack of potassium. 

Til de gennemførte undersøgelser har Dansk Hørforskningsinstitut i efter
året 1951 modtaget 5000,00 kr. fra E. Lunding AIS., København, og for denne 
understøttelse udtaler instituttet sin erkendtlige tak. 
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