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ved hjælp af AspergiIIus niger. 
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N ærværende beretning omhandler resultaterne af undersøgelser udførte ved 

Statens Planteavls-Laboratoriums bakteriologiske afdeling, hvori forskellige 
kemiske metoder til bestemmelse af jordfosforsyre er sammenlignede med en 
biologisk bestemmelse ved hjælp af skimmelsvampen Aspergillus niger. Beret
ningen er udarbejdet af afdelingsbestyrer, dr. agro. H. L. Jensen. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekuitur. 

Indledning. 
Til bestemmelse af j ordens indhold af tilgængelige plante

næringsstoffer har man foruden kelniske metoder i betydelig ud
strækning søgt at anvende mikroorganismer, der enten dyrkes i 
selve den jord, man vil undersøge, eller i et næringssubstrat med 
tilsætning af jorden og indeholdende alle nødvendige nærings
stoffer undtagen det stof, man vil bestemme. Mikroorganismernes 
vækst træder altså her i stedet for høstudbyttet i kar- eller mark
forsøg med .højere planter. 

Specielt til bestemmelse af fosforsyre i jord forsøgte Chri
stensen (1914) at anvende væksten af Azofobacler i fosfor
syrefri næringsopløsning. Denne prøve . viste sig imidlertid for 
streng, idet den kun udskilte særlig fosforsyrerige jorder. Senere 
angav Niklas og Hirschberger (1924) at have fundet en ud
mærket korrelation mellem Azofobacfer-vækst og fosforsyre
trang, uden at dette dog synes at have ført til nogen udstrakt prak- . 
tisk anvendelse, i modsætning til den af S ackeU på grundlag af 
W i n o g r a d s k y' s undersøgelser udar bej dede »j ord plademetode«, 
der er nærmere undersøgt og beskrevet af Petersen (1933). 
Disse metoder er baserede på en visuel bedømmelse af bakterie-
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væksten og giver nærmest kvalitative eller semi-kvantitative op
lysninger OlU jordens fosforsyretilstand. 

Resultater af mere kvantitativ art kan fås, når man i nærings
opløsning + jord som »indikatorplante« dyrker en eller anden 
skimmelsvamp, hvis myeel kan opsamles og vejes, således at 
tørstofproduktionen tjener som mål for mængden af det nærings
stof (in casu fosforsyre), som man ønsker at bestemme. Hertil 
egner Aspergillus niger sig særlig godt på grund af sin hurtige 
og kraftige vækst i substratel' af forholdsvis simpel sammensæt
ning. Denne metode synes først forsøgt af Kostseletskij (1909), 
senere af Bondorff (1918) og Beneeke & Soding (1927), og 
har været anvendt i stor udstrækning af Niklas og medarbejdere 
(1930-40), der gav metoden følgende udformning: Asp. niger 
dyrkes i 30 ml næringsopløsning indeholdende 10 pct. rørsukker, 
1,0 pct. citronsyre, 0,6 pet. ammoniumsulfat, de forskellige luine
ralske næringsstoffer undtagen fosforsyre samt en mængde jord, 
der i forskellige forsøg har varieret fra 2,5 til 7,5 g. Af kalkrig 
jord anvendes 2,5 g, eventuelt efter neutralisation af overskud af 

_ CaC03 med citronsyre. Efter tre døgns vækst ved 34 0 C vaskes, 
tørres og vejes myceliet. Tilsætningen af citronsyre til substratet 
bringer en del af jordfosforsyren i opløsning og undertrykker 
den ofte forstyrrende udvikling af bakterier (B o n dorff, 1918). 

Niklas o. a. (1930) iagttog en meget tydelig korrelation mel
lem mycelvægt og indholdet af fosforsyre bestemt efter N eu
bauer's kimplantemetode i 237 jorder. Senere beregnede Niklas 
& Miller (1934) en korrelationskoefficient på 0,876 mellem 
mycelvægt og jordens indhold af citronsyreopløselig fosforsyre. 
Mellem resultaterne af Aspergillus-metoden og af karforsøg 
(efter Mitseherlich) var korrelationskoefficienten derimod kun 
0,648; en lidt højere værdi (0,77) fandt Smith & Dryburgh 
(1934): På grundlag af sammenligninger med karforsøg og kim
planteforsøg har Niklas & Toursel (1940) angivet følgende 
grænseværdier: 

Myceltørstof Fosforsyre-
pr. 7.5 g jord: indhold: 

< 0.20 lavt 
0.21-0.31 middel 
> 0.31 højt 
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Spillerummet mellem de mycelmængder, der angiver græn
serne for »lavt« og »højt« fosforsyreindhold, er således relativt lille. 

Gerrets en (1948) har forsøgt metoden i lidt modificeret 
form, idet urinstof anvendtes i stedet for ammoniumsulfat, hvor
ved man undgår den stærke syredannelse som følge af det sidstes 
fysiologisk sure karakter; yderligere tilsattes calciumcitrat som 
stødpude, og peptonet erstattedes med små mængder gærekstrakt 
og natriumhumat. Gerretsen angiver i sin meget kortfattede 
meddelelse, at denne metode stemte bedre overens med karfor
søg end Neubauer's kimplantemetode og bestemn~elser af citrat
opløseligt og laktatopløseligt (Egner) fosfat. 

I det foreliggende arbejde er Aspergillus-metoden sammen
lignet lned kemiske fosforsyrebestemmelser som supplement til 
en række tidligere undersøgelser (Bondorff, 1948). 

Den anvendte metode. 

Til de biologiske bestemmelser af jordfosforsyre anvendtes 
en stamme af Aspergillus niger van Tieghem (»M«), modtaget 
fra dr. E. G. Mulder, Groningen, Holland. Svampen dyrkedes i 
følgende substrat, noget simplificeret efter Gerrets en (1948): 

Glueose ................ 10.0 pet. MgS04,7H20 0.03 pet. 
Citronsyre .............. 1.0 }} FeC13, 6H20 25 mg pr.liter 
Urinstof. ............... 0.40 » ZnS04,7H20 10.0 » 
(NH4)2S04. ............ O.Hi » CuS04,5H20 3.0 }} 

KCl. .................. 0.05 » MnS04,4H20 1.5 » 
NaCl. ................. 0.05 }} Na2Mo04,2H20 0.75 }) 

Alle ingredienser var af analyseren kvalitet og opløstes i 
destilleret vand. Til dyrkningen anvendes salpetersyrerensede 
250 ml mælkeflasker med 25 ml næringsopløsning og 2,5 g 
lufttør jord, der podedes med 10-12 dråber tæt opslemning af 
konidier fra agarkulturer af Asp. niger. Efter 4 døgns vækst 
ved 30° C opvannedes kulturerne ca. 10 minutter i strømmende 
damp for at undgå laboratorieinfektion med svampesporerne, 
hvorefter mycelhinderne fjernedes fra flaskerne, vaskedes med 
destilleret vand og vejedes efter tørring 20-24 timer ved 100 0 C. 
Den til den fundne mycelvægt svarende fosformængde (her 
kaldet »assimilerbart fosfor« og angivet som mg fosfor pr. 25 g 
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lufttør jord) udregnedes efter en standardkurve fundet ved dyrk
ning af Asp. niger i substrat med stigende mængder fosfor i 
form af sekundært kaliumfosfat (K2HP04). som angivet i tabel 1. 

Som det fremgår af fig. 1, er vækstkurven praktisk talt 
retliniet indtil 1,5 mg P = 570 mg mycel. Her svarer 1 mg mycel-

Tabel 1. Tørstofproduktion af Aspergillus niger i nærings opløsning 
med stigende fosforsyremængde. 

mg P pr. 
25 ml 

eD 

o 
0.10 

0.20 

0.50 

0.00 

1.5 
2.00 
2.50 
3.00 
3.50 
4.00 
5.00 

6.00 
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9 

E 8 
o 
;: 7 

3 

2 
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II 
Antal 

bestemmelser 

12 
8 

10 
12 
10 
10 
12 
12 
10 

8 
9 
6 
4 

2 

Myceltørstof, II 

mg gennemsnit 

2.8 
34 
82 

190 
379 
573 
729 
881 
933 
966 

1016 
1033 
1106 

Middelfejl II 

± 0.20 

± 3.3 
± 5.2 
± 7.4 
± 8.8 
±12.2 
±19.4 
±24.3 
±17.6 
±10.8 
±12.2 
±18.4 
±22 

Udjævnet 
skala 

2 
40 
80 

190 
380 
570 
730 
870 
940 
980 

(1020) 
(1040) 
(1080) 

• 
--------.--------

4 6 
mg P pr. 25 ml nærings opløsning 

Fig. 1. Tørstofproduktion af AspergilIus niger i næringsopløsning med stigende 
. fosforsyremængde. 
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udbytte således til 1,5 (570 7 2) = 0,00264 mg P, eller 0,0264 
mg pr. 25 g jord. Herfra til 3,5 mg P = 980 mg mycel, det højeste 
punkt hvortil kurven med nogenlunde sikkerhed kunne anvendes, 
udregnedes fosformængden ved retliniet interpolation. Samtlige 
fosforbestemmelser repræsenterer gennemsnit af to kulturer. 

Resultater. 
Der undersøgtes ialt 90 jorder. En del af disse var indsendte 

til laboratoriet for rutinemæssig bestemmelse af Ft, medens andre 
var specielt udtagne prøver, deriblandt 27 jorder tidligere an
vendt i sammenlignende undersøgelser over metoder til fosfor
syrebestemmelse (Bondorff, 1948), samt 12 prøver fra gød
ningsforsøgene på Askov lermark og sandmark. Det overvejende 
flertal af jorderne var normale mineraljorder ; seks prøver var 
udprægede humusjorder med 40-56 pct. humus. Med 2,5 g 
jord lod den biologiske bestenlmelse sig ikke gennmuføre i fem 
stærkt alkaliske jorder (Rt 7,7-8,2) med stor stødpudevirkning, 
der meddelte substratet en sådan reaktion (pH 6,1-6,2), at 
smørsyrebakterier kom til udvikling og undertrykte mycelvæk
sten. Med disse jorder gentoges forsøgene under anvendelse af 
1,0 g jord (se nedenfor). Tre jorder nled meget høje fosforsyretal 
(Ft 30,4-53,6*) gav et myceludbytte på højde med standard
skalaens ma~irnum (1050-1200 mg = 4,0-6,0 mg P). Her kan 
man således kun fastslå et minimum af 40 mg assimilerbart 
fosfor pr. 25 g jord. De resterende 82 jorder gav følgende resultater: 

Standard-
Minimum Maximum Gennemsnit afvigelse 

Ft ............................. 0.2 24.8 7.5 ± 6.12 
H2S0,-opløseligt P, mg pr. 25 gjord 
(= Ft X 0.873) .................. 0.17 21.7 6.59 ± 5.37 
Myceltørstof, mg ................. 5 879 246 
Assimilerbart P, mg pr. 25 gjord ... 0.08 25.6 6.58 ± 6.53 
Assimilerbart P, pet. af H2SO,-opl.P 34 209 96 

Rt. ............................ 4.3 8.4 

Humus, pet. (bestemt i 34 jorder) .. 2.2 55.9 

*) Ved Ft uden nærmere angivelse forstås her og i det følgende Ft efter svovlsyre
metoden (Bondorff, 1952): Ft 1.0 = 200 kg P205 pr. ha = 0.873 mg P pr. 25 g jord. 
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Korrelationskoefficienten mellem svovlsyreopløseligt P og assimiler
Edx'dy 

bart P var + 0.98 (efter formlen ;.. (Bondorff, 
~ 1.; dx2 • 1.; dy 2 

1938), regressionskoefficienten R = + 1,180. 
En ganske særlig smuk korrelation mellem svovlsyreopløse

ligt og assimilerbart fosfor sås i 16 jordprøver fra de gamle gød
ningsforsøg på forsøgsstationen ved Askov: 11 fra lermarken og 
5 fra sandmarken ; blandt de første var 4 jorder fra et karforsøg 
omtalt af Bondorff (1948). Her fandtes (fig. 3) en fuldkoffiluen 
retliniet korrelation mellem svovlsyreopløseligt og assimilerbart 
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Fig. 2. Korrelation mellem svovlsyreopløseligt og assimilerbart fosfor i 82 jorder. 
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fosfor, med en korrelationskoefficient på + 0,994 og en regres
sionskoefficient på + 0,863. Det assimilerbare fosfor udgjorde 
70-94, gennemsnitlig 88 pct., af det svovlsyreopløselige. 

o l 2 3 4 5 6 7 
H.SO, - opløseligt P, mg pr. 25 g jord. 

Fig. 3. Korrelation mellem svovlsyreopløseligt og assimilerbart fosfor i 16 jordprøver 
fra gødningsforsøg ved Askov. 

Ikke alene er det svovlsyreopløselige og det assimilerbare 
fosfor meget nøj e korrelerede, men også de absolutte mængder 
af disse to fraktioner er omtrent identiske for de fleste jorders ved
kommende, idet der fandtes følgende fordeling: 

Assimilerbart P i pct. af H 2SO,,-opl. P: 
< 50 ............................... . 

50- 74 ............................... . 
75- 99 ............................... . 

100-124 ............................... . 
125-149 ............................... . 
150-174 ............................... . 
175-200 ............................... . 

Antal jorder 
6 

7 
38 
19 
8 

2 

> 200................................ 1 

I 57 jorder (70 pct.) udgør det assimilerbare fosfor således 
100 ± 25 pct. af det svovlsyreopløselige, hvad der i betragtning 
af forsøgsfejlene på begge bestemmelser tør regnes for overens-
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stemmeise. Det må her erindres, at man ved beregningen af det 
assimilerbare fosfor går ud fra, at myeeltørstoffet i jordkulturerne 
har samme fosforindhold som i standardskalaen ; dog kan fosfor
indholdet som påvist af Vilsmeyer (1933) variere en del i 
mycelium fra forskellige jorder. De relativt højeste indhold af 
assimilerbart fosfor (162-209 pet. af svovlsyreopløseligt) fandtes 
i tre fosforsyrefattigejorder (Ft 1,0-1,2) med 40-46 pet. humus; 
hvorvidt dette skyldes udnyttelse af noget organisk bundet fosfat 
er uvist, men synes usandsynligt i betragtning af den korte for
søgstid. Forsøg med en lavmosejord, hvorfra så godt som alt 
syreopløseligt uorganisk fosfat var fjernet ved saltsyreekstraktion 
(Ft 0,1) viste da heller ingen udnyttelse af det organiske fosfor 
(2,68 mg pr. 25 g). Særlig lav assimilerbarhed (34-49 pct.) 
fandtes i nogle jorder med Rt 8,1-8,4, heriblandt tre humusrige, 
okkerholdige jorder, der stammede fra et græsmarksforsøg ved 
Rejsby og som også overfor kemiske fosforsyrebestemmelser 
udviste abnorme forhold (B ondorff, 1948). 

Den påfaldende overensstemmelse mellem mængderne af 
assimilerbart og svovlsyreopløseligt fosfor kunne lade formode, at 
substratet med dets indhold af 1 pet. citronsyre simpelthen op
løser lige så meget jordfosforsyre som svovlsyren i Ft-bestemmel
sen og således gør den samme mængde fosfor tilgængeligt for 
svampen. Dette er dog ikke tilfældet; når 5 g jord rystedes 2 
timer med 50 ml substrat, opløstes der fra 34 jorder med Ft 
1,6-24,8 kun 17-66 (gennemsnitlig 44) pct. af det svovlsyre"
opløselige og 13-74 (gennemsnitlig 48) pct. af det assimilerbare 
fosfor*). Mængderne af substratopløseligt fosfor udviste en meget 
høj korrelation med svovlsyreopløseligt fosfor (r = 0,966) og 
assimilerbart fosfor (r = 0,976). Også af Niklas og medar
bejderes (1930) og af Vilsmeyer's (1933) resultater fremgår 
det, at svampen optager langt mere fosfor end der opløses i 1 pet. 
citronsyre. 

Da nogle alkaliske jorder med stor stødpudevirkning som 
nævnt ovenfor umuliggjorde svampens vækst ved delvis neutralisa
tion af substratet og efterfølgende smørsyregæring, kunne det ligge 

*) Fosforsyrebestemmelser udført af assistent J. Benjaminsen ved laboratoriets jord
bundskemiske afdeling. 
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nær at formode, at den ringe assimilerbarhed af jordfosfatet i 
nogle alkaliske jorder, bl. a. de tre Rejsby-jorder, skyldtes et 
særlig højt stødpudeindhold. Nogle pH-målinger i jord-substrat
opslemninger (5 g jord rystet 1 time med 50 ml substrat) viste 
dog ikke væsentlig mindre sur reaktion i disse end i nogle andre 
jorder af lignende reaktion, hvor jordfosfatet udnyttes i højere 
grad: 

Jord nr. Bt pH i jord-substrat- Ass. P % af 
opslemning H2S04-opl. P 

57 

f 

8.4 2.9 44 
58 Rejsby .... 8.4 3,1 41 
61 8.1 2.8 49 

65 ............. 8.3 2.85 79 

32 ............. 8.1 3.05 79 

39 ............. 8.0 2.7 80 
26 ............. 7.7 2.55 62 
40 ............. 7.4 2.75 100 

55 ............. 7.3 3.6 95 

28 ............. 7.1 2.6 77 

Stødpudevirkning alene synes således ikke ansvarlig for den 
lave tilgængelighed af fosfatet i Rejsby-jorderne. Det må også 
bemærkes, at tre jorder med Rt 5,5-6,3 kun viste assimilation af 
55-65 pet. af det svovlsyreopløselige fosfat, og at dettes tilgænge
lighed i de 16 Askov-jorder af ikke-alkalisk reaktion (Rt 4,8-6,4) 
nærmest er under middel (70-94 pct.). 

I de 5 jorder, hvor bestemmelsen ikke kunne gennemføres 
med 2,5 g jord, gentoges forsøget med anvendelse af 1,0 g jord, 
og til sammenligning undersøgtes på samme måde 16 andre 
jorder, deriblandt de tre Rejsby-jorder. Resultaterne (tabel 2) 
viser, at i de 4 jorder med særlig lave fosforsyretal er også ind
holdet af assimilerbart fosfor lavt, omend mange gange højere 
end svarende til fosforsyretallene. I Rejsby-jorderne nærmer ind
holdet af assimilerbart fosfor under disse betingelser sig stærkt 
til det, der i normale jorder fandtes under anvendelse af 2,5 g 
jord, og i de fleste andre tilfælde (dog med to undtagelser) assimi
leres der forholdsvis mere fosfor end fra 2,5 g jord, men dets 
mængde i forhold til det svovlsyreopløselige fosfors bevæger sig 
dog indenfor de samme grænser (53-134 pct.) som i forsøgene 
lned 2,5 g jord. 
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Det assimilerbare fosfor synes således at udgøre en ret kon
stant del af jordens totale fosfatindhold og at falde ret nøje 
sammen med den i 0,2 n svovlsyre opløselige fraktion. 

Tabel 2. Bestemmelse af assimilerbart fosfor med anvendelse af 
1,0 g jord. 

Jord nr. 
II 

I· Ass p II H SO -opl II Ass. p % af HaS0
4-

0Pl.ll 
Ft I mg pr'. 25 g P, ~g ;r. 25 g fra 1.0 g I fra 2.5 g Rt 

r' -

Holbæk a .... II 0.2 2.51 0.17 - *) 8.1 
» b .... 

I 

0.2 3.43 0.17 - *) 8.2 
)} c .... 0.2 1.91 0.17 - *) 8.2 
» d .... I 0.3 1.91 0.26 - *) 7.9 

22 ........... I 3.2 3.43 2.79 128 67 7.3 
28 ........... I 4.1 4.49 3.58 125 77 7.1 
31 ........... I 4.4 4.22 3.93 107 79 5.5 
37 ........... 5.1 4.86 4.45 98 

I 

80 6.4 
40 ........... 5.3 5.88 4.63 127 100 7.4 
44 ........... 5.7 5.08 4.98 102 I 107 6.3 
53 ........... 7.4 8.65 6.45 134 88 , 7.1 
55 ........... 

I 
7.7 7.99 6.72 119 95 7.3 

57 (Rejsby) .. 8.2 6.01 7.16 85 44 8.4 
58 ( » ) .. 8.2 5.21 7.16 71 41 8.4 
61 ( » ) .. 9.4 6.86 8.20 84 49 8.1 
(024661) ..... 11.2 5.21 9.78 53 *) 8.2 
65 ........... 11.4 11.68 

I 
9.95 117 79 I 

8.2 
70 ........... 15.2 13.86 13.27 104 119 I 7.0 

I 

*) Bestemmelsen uigennemførlig på grund af smørsyregæring. 

Iblandt samtlige undersøgte jorder fandtes 21 fra fosforsyre
gødningsforsøg omtalt af Bondorff (1948). Resultaterne af de 
biologiske bestemmelser ses i tabel 3, hvor også resultaterne af 
fosforsyrebestemmelse efter salpetersyremetoden (»Ft-HNOa«), 
svovlsyremetoden (»Ft-H2S04«) og zeolithmetoden (»Ft-Zeolith«) 
er anførte, omregnede til samme enhed som assimilerbart fosfor 
(mg Pf25 g jord). De 4 første sæt prøver stammer fra græsmarks
forsøg, hvor ingen af de anvendte kemiske metoder var i stand til 
at rangere jorderne i samme orden som markforsøgene. Den 
biologiske bestemmelse' ses her i overensstemmelse lned mark
forsøgene og svovlsyremetoden at udpege Aulum-jorden som den 
stærkest og Harte-jorden som den næststærkest fosforsyretræn
gende. De to lidet eller ikke fosforsyretrængende jorder fra Rejsby 
og Toftlund udviser et lidt højere indhold af assimilerbart fosfor, 
omtrent ens i begge. Kun i Rejsby-jorden er den biologiske meto-
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des resultater i udpræget grad lavere end svovlsyremetodens og 
stemmer meget nær overens med zeolithmetodens. I disse fire 
forsøg synes den biologiske metodes resultater nærmest at stemme 
bedre med markforsøgene end nogen af de kemiske metoder. 
Alle fire jorder viser en udpræget binding af tilført fosfat: ingen 
eller ringe stigning i fosforsyretallene efter gødskning med super
fosfat eller råfosfat. hvilket gælder for de biologiske såvel som de 

Tabel3. Sammenligning mellem kemisk og biologisk fosfatbestem
melse i jord fra gødningsforsøg. 

Forsøg 

A ulum: ugødeV) ... 
1000 superfosfat. .. 
1000 råfosfat ...... 

H arte: ugødet. ..... 
2000 superfosfat. .. 

R ej sb y: ugødet2) •••• 

1000 superfosfat. .. 
1000 råfosfat ...... 

T oftlund: ugødeP). 
1000 superfosfat ... 
1000 råfosfat ...... 

L u n dg a a r d:ugødet. 
4000 superfosfat ... 
4000 råfosfat ...... 

Studsgaard: ugødet 
4000 superfosfat ... 
4000 råfosfat ...... 

S k o v (karforsøg, A 
l ermark B2): ugødet . 

NaaHP04·· ... ··· . 
Superfosfat ....... 
Råfosfat. ......... 

Ft~ 

HNOs 

0.60 
0.62 
0.68 

O.M 
0.08 

0.03 
0.03 
0.06 

0.20 
0.24 
0.22 

0.90 
2.11 
2.99 

0.26 
0.85 
0.61 

0.09 
1.42 
1.67 
3.29 

Mg P pr. 25 g jord angivet af 

I I 
Ft~ Ft- Aspergillus 

H aS04 Zeolith niger 

0.87 0.97 1.82 
1.06 1.10 1.87 
1.22 1.21 1.98 

1.40 O.GO 2.22 
1.92 0.80 2.64 

7.16 2.94 3.12 
7.16 3.41 2.96 
8.20 3.30 4.01 

4.02 1.68 3.09 
4.02 1.64 3.72 
3.84 1.60 3.17 

2.97 1.64 3.46 
5.16 3.09 4.66 
5.16 1.84 5.64 

2.63 Lal 2.46 
4.89 2.89 3.s2 
4.45 1.68 3.41 

1.83 0.67 1.72 
5.07 3.78 4.38 
5.85 4.43 4.72 
6.45 0.97 5.68 

l) Lavmosejord, 40-46 pct. humus, Rt 5.7-5.8. 
2) Okkerholdig jord, 9-10 pct. humus, Rt 8.1-8.4. 
3) Okkerholdig lavmosejord, 43-56 pet. humus, Rt 5.5-5.6. 

pet. merudb. 
for superfos~ 

fat i mark-
forsøg 

71 

29 

5 

2 

I 
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kemiske bestemmelser. I de tre sidste sæt jorder, hvor ingen 
sådan binding sker, ses den biologiske metode ligesonl svovlsyre
metoden og tildels salpetersyremetoden, luen i modsætning til 
zeolithmetoden, at indbefatte det tilførte råfosfat. 

Oversigt. 

Biologiske bestemmelser af jordens indhold af fosforsyre 
udførtes ved dyrkning af Aspergillus niger i fosforsyrefrit sub
strat med jord som fosforsyrekilde og produktionen af myeel
tørstof som målestok for fosforsyremængden. I 82 jorder lued 
fosforsyretal fra 0,2 til 24,8 stemte mængderne af svampeassimiler
bart fosfor og svovlsyreopløseligt fosfor angivet af fosforsyretal
lene (Bondorff, 1952) gennemgående nøje overens, idet det 
første udgjorde fra 34 til 209 (gnst. 96) pct. af det sidste. I 57 
tilfælde (70 pet.) stemte tallene overens indenfor et spillerum på 
± 25 pet. Korrelationskoefficienten mellem assimilerbart og svovl
syreopløseligt fosfor var + 0,98. 

Høj tilgængelighed af fosfatet (assin1ilerbart fosfor> 150 pct. 
af det svovlsyreopløselige) fandtes kun i 4 fosforsyrefattige jorder, 
hvoraf 3 udprægede humusjorder. Lav tilgængelighed « 50 pct.) 
fandtes i nogle alkaliske jorder, bL a. okkerholdige humusjorder, 
hvor kun svovlsyremetoden viste høje kemiske fosforsyretal. De 
sidste jorders stødpudevirkning syntes ikke at være hovedårsagen 
til fosfatets ringe tilgængelighed. N år der anvendtes en mindre 
mængde jord i forhold til næringsopløsningen (1 :25 i stedet for 
1 :10) assimileredes der fra de okkerholdige humusjorder 71-85 
pet. af det svovlsyreopløselige fosfor; på samme måde lod be
stemmelsen sig udføre i enkelte alkaliske jorder med meget stor 
stødpudevirkning. 

En særlig smuk korrelation mellem assimilerbart og svovlsy
reopløseligt fosfor (r = + 0,994) fandtes i 16 jordprøver fra for
søgsstationen ved Askov; her assimileredes 70-94 (gnst. 88) 
pct. af det svovlsyreopløselige fosfor. 

Det sterile substrat, der indeholdt 1,0 pct. citronsyre, op
løste 17-66 (gnst. 44) pct. af det svovlsyreopløselige og 13-74 
(gnst. 48) pct. af det assimilerbare fosfor i 34 jorder. Der fandtes 
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meget høj korrelation mellem mængderne af substratopløseligt, 
svovlsyreopløseligt og assimilerbart fosfor. 

Undersøgelse af jord af forskellig fosforsyretrang fra 4 græs
marksforsøg viste. at den biologiske metodes resultater stemte
mindst lige så godt overens med markforsøgene som nogen af de 
kemiske metoder. I disse jorder, hvor der skete en stærk binding 
af tilført fosfat (ingen væsentlig stigning i fosforsyretallene efter 
tilførsel af 1000 kg superfosfat pr. ha), bliver det bundne fosfat 
utilgængeligt også for Aspergillus. Derimod indbefatter den bio
logiske bestemmelse råfosfat, i lighed med svovlsyre- og tildels 
s alpetersyremeto den,. men i modsætning til zeolithmetoden. 

Omend Aspergillus-metoden ikke kan gøre krav på ind
lysende fordele i sammenligning med de kemiske bestemmelses
metoder • taler den påfaldende overensstemmelse mellem dens og 
svovlsyremetodens resultater stærkt for, at begge metoder be~ 
stemmer en konstant del af jordens totale fosforindhold. 

Summary. 

Determina tion ol Phosporus in Soil by Means ol Aspergillus niger. 

Phosphorus available to Asp. niger was determined in 82 soil samples 
of widely varying phosphate content, reaction and humus content. The amount 
of assimilable phosphorus show ed a very close correlation (r = + 0.98) with 
phosphorus soluble in 0.2 N sulphuric acid, and amounted to 34-209 (av., 96) 
% of the latter. In 70 % of the soils, assimilable and H2S04-soluble phosphorus 
agreed within ± 25 %. Low assimilability « 50 %) was seen in cerlain al
kaline soils, especially those rich in iron. High assimilability (> 150 %) occur
red in a few humus soils of low phosphate conlent. 

Phosphorus added to strongly phosphate-fIxing soils and not extractable 
by sulphuric or nitric acid or exchangeable against zeoliths is unavailable to 
Aspergillus as well. On the other hand Aspergillus utilizes the phosphorus 
in rock phosphate and agrees in this respect with the sulphuric-acid extraction 
(in contrast to the zeolith method). 

The Aspergillus-method appears to indicate phosphate defIciency in soil 
with as great reliability as any of the chemical methods. 

The close agreement hetween the results of the Aspergillus-method and 
the sulphuric-acid exfraction suggests that both methods indicate a well-defined 
fraction of the total soil phosphorus. 

29 
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