
Magnesiumproblemet for landbrugets 
planteavl. 

En oversigt over det nuværende standpunkt 
i forsøg og forskning. 

Af K. Dorph-Petersen. 

I de senere år er der gentagne gange rapporteret om fore
komsten af magnesiummangelsymptomer på havebrug.s- og land
brugsplanter her i landet, og i fagpressen har man diskuteret 
betimeligheden af at anvende magnesiumholdige gødninger, samt 
den bedste form af sådanne. 

Som følge af denne interesse for magnesiumproblemet er 
der påbegyndt et ret omfattende forsøgsarbejde både indenfor 
de landøkonomiske foreninger (K o f o e d & O l e s e n 19'54) 1) 

og ved statens forsøgsstationer. Jævnsides hermed studeres 
magnesiummangel ved Statens plantepatologiske Forsøg (W e
b e r 1954), og på Statens Planteavls-Laboratorium er der udfor
met metoder til bestemmelse af jordens indhold af tilgængeligt 
magnesium: (Jensen & Henriksen 19'55). 

Selvom det vil vare nogle år, inden de endelige resultater 
af disse forsøg og undersøgelser foreligger, har man ønsket alle
rede nu at få udarbejdet en samlet fremstilling af magnesium
problemet for landbrugets planteavl på tilsvarende måde, som 
D a l b r o, 1952, har beskrevet problemet i frugtavlen. Det er 
et sådant ønske, fodaUeren søger at efterkomme med nærværende 
afhandling, der er uddrag af litteratur her fra landet og fra vore 
nabolande samt af enkelte amerikanske arbejder. 

Medens man herhjemme kun har beskæftiget sig lidt med 
planteavlens magnesiumproblem, findes der i udlandet en om
fattende litteratur om dette spørgsmål. I »Bibliography of the 

1) Se litteraturfortegnelsen side 394. 

24 
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literature on the minor elements and their relation to plant and 
animal nutrition«, vol. 1, 2 og 3, udgivet af Chilean Nitrate 
Educational Bureau, New York 1948, 1951 og 1953, findes hen
visninger til ca. 1050 arbejder vedrørende magnesium. I de fleste 
af disse publikationer indtager magnesiumproblemet kun en 
sekundær rolle, men en del arbejder behandler dog hovedsagelig 
spørgsmål vedrørende planternes magnesiumforsyning. Derimod 
er samlede fremstillinger af hele planteavlens magnesiumpro
blem sjældne, der kan i så henseende henvises til Z e h e n t n e r 
1930, Jacob 19'49, Svanberg 1949 og Lundblad 1949. 

1. Kemiske og geologiske forhold. 

Magnesium (i dansk litteratur ofte kaldet magnium), Mg, 
er et let, blødt, hvidt metal (vf.l,74), der har nogen anvendelse 
i teknikken, især i letmetallegeringer. Det findes ikke i fri til
stand i naturen, hvorimod forbindelser deraf har stor udbredelse. 
Det har atomvægt 24,32, og dets divalente ioner danner salte, 
der i flere henseender ligner calciumsaltene. Således er krystal
vandholdigt magnesiumnitrat, -klorid og -sulfat letopløselige i 
vand, og fosfaterne er letopløselig under pH 7,4. Magnesiumkar
bonat og -oxyd er tungtop,løseEge i neutral og ba:sisk væd ske. 

I naturen forekommer magnesium især i silikatholdige 
mineraler, såsom glimmer, hornblende, augit, olivin, serpentin, 
talk, asbest, merskum m. v., der findes som selvstændige for
mationer eller indgår i bjergarter - f. eks. granit. Endvidere 
findes magnesium som magnesit, der er ret rent magnesiumkar
bonat, og dolomit, magnesiumcalciumkarbonat med vekslende 
magnesiumindhold. Sidstnævnte danner store formationer ad
skillige steder, bl. a. i Alperne og på den skandinaviske halvø. 
Dertil findes magnesium i havvandet (0',1 pct. Mg) og som følge 
deraf i maritime saltaflejringer, StatssfuriherSlaltene o. l. Det fin
des her i forskellige forbindelser: karnallit (kaliummagnesium
klorid) , kainit (kaliumklorid-magnesiumsulfat), polyhalit, 
sch6nit (kaliummagnesiumsulfat) og kieserit (m:agnesiumsulfat), 
alle med krystalvand. Det må bemærkes, at de tyske kalilejer 
er langt magnesiumrigere end de franske og nordamerikanske. 
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Stort set indgår magnesium i form af silikaimineraler i de 
fleste bjergarter og er derved udbredt så at sige overalt. Af den 
kendte del af jordskorpen udgør magnesium 1,9 pct. eller en 
lignende del som kalium og ca. 6 gange så meget som fosfor. 

Ved bj erg arternes forvitring frigøres og opløses en del af 
deres magnesiumindhold og føres med afstrømningen ud i havet. 
Herved bliver de ved forvitringen dannede jorder oftest fattigere 
på magnesium end oprindelsesmaterialet, men deres magnesium
indhold afhænger både af dette og af dannelsesmåden, idet jor
der, der er transporterede af is og vand, oftest er fattigere på 
magnesium end de, der er aflejret på dannelsesstedet. 

2. Magnesium i agerjord. 

Ud fra de foreliggende ret sparsomme undersøgelser af mag
nesiums forhold i jord, samt af det almindelige kendskab til 
kationernes - især kalium og calciums - kemiske forhold i 
jord, kan der optrækkes følgende hovedlinier. 

Det totale indhold af magnesium i vore agerjorder er ofte 
ret stort, idet alene indholdet af syreopløseligt magnesium (der 
ikke omfatter silikatbundet stof) er 0-0,24 pct. Mg (C h r i s t e n
s e n 1917) . Undersøgelser i vore nabolande har givet tilsvarende' 
resultater. Som eksempel kan anføres et sammendrag af ana
lyser i 166 tyske jorder (Z e h e n t n e r 1930). 

over 0.6 pct. Mg i 20 prøver (max. 6.5 pct. Mg) 
0.3 -0.6 » » » 15 » 
0.06-0.3 » » » 91 » 
0.03-0.06 » » » 27 » 
under 0.03 » )l » 13 » 

I reglen er indholdet højest i ler- og: kalkjorder og lavest i 
sand- og mosejorder. Regner man med O,05-Q,5 pct. Mg som stør
relsesordenen for jordens indhold, svarer det til 4000-40000 kg 
pr. ha i rodzonens dybde (60 cm). 

Dette magnesiumindhold findes i følgende forbindelser: 

A. Organiske forbindelser i humus. 
B. Uorganiske forbindelser. 

1. Permanent lejring i uforvitrede mineraler. 

24* 
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2. Fældet som tungtopløselige salte. 
3. Absorberet i kolloider og andre partikler. 
4. Adsorberet på organiske Q1g uQlrganiske kolloider. 
5. Opløst i jordvædsken. 

Der må regnes med, at m,agnesium indgår i humusstoffer
nes organiske forbindelser, og at det først frigøres derfra ved 
mineralisering. Da denne sker langsomt og ofte modsvares ved 
opbygning af humus fra organisk stof, tilført jorden i plante
rester og gødning samt fra jordbundens mikroLauna og -flQlra, 
må man regne med, at minera:lstofferne i humus - herunder 
magnesium - er af undeordnet betydning. for planternes er
næring. 

Hovedparten af jordens indhold af magnesium findes som 
permanent del af uforvitrede mineraler af alle partikelstørrelser. 
Herfra kan det først overgå i andre forbindelser, når mineralerne 
forvitrer, og denne forvitring sker overordentlig langsomt. 

En lille part af agerjordens magnesiumindhold findes som 
ioner adsorberet på de organi'ske og uorganiske kolloider - helt 
tilsvarende adsorptionen af kalium, calcium og andre kationer. 

Dertil må der regnes med, at magnesium kan findes i en 
eller flere mellemformer mellem den permanente lejring i ufor
vitrede krystaller og den ombyttelige, adsorberede form. Det 
drejer sig antagelig både om magnesium absorberet i kolloider 
eller krystaller og tungtopløselig e salte - fo,rmentlig silikater 
og karbonater (M a c I n t i r e et al. 19'34, S t a i k Ol f f 1952). 

Jordvædsken indeholder lidt magnesium - 10-100 mg Mg 
pr. kg (R u s s e Il & R u s s e Il 19'50, s. 438-40.). Delte indhold, 
der er til stede som ,ioner, har selvsagt stor betydning for plan
ternes optagelse, men af ligeså stor eller større betydning er det 
forhold, at magnesiumioner i jordvædsken og magnesiumioner 
adsorberet på jordkolloiderne danner et ligevægtssystem, således 
at fjernelse af magnesiumioner fra jordvædsken -f. eks. ved op
tagelse i planterne - forårsager en vandring af adsorberede 
ioner ud i jordvædsken. Omvendt vil en tilførsel af en vandop
løselig magnesiumgødning - f. eks. magnesiumsulfat - øge 
jordvædskens koncentration og bevirke en vandring af magne
sium ind i den faste fase - »magnesium bindes i jorden«. Dog er 



373 

det således, at denne ligevægt mellem magnesium i jord og jord
vædske påvirkes stærkt af de øvrige kationer - eller rettere, at 
alle de enkelte kationers ligevægtsforhold er indbyrdes afhæn
gige. Således vil en tilførsel af f. eks. natriumioner til jordvæd
sken medføre, at en del af disse adsorberes på kolloiderne, Dg 
samtidig frigøres en ækvivalent mængde tidligere adsorberede 
kationer - herunder også magnesium. Særlig betydning for 
denne kationombygning har det forhold, at planterødderne ved 
ånding danner C02, der i jordvædsken delvis dissocieres i H + og 
HC027, hvorefter brintionerne ombyttes med kationer adsorbe
ret på kolloiderne, - Q1gså med magnesiumiDner --- som derved 
bliver Q1ptagelige fQlr planterne. 

Ud over dette primære, hurtigtvirkende ligevægts system 
mellem jDrdvædske Dg adsorberende kolloider må man antage, at 
der findes et sekundært, langsomt forløbende system, således at 
magnesiumioner kan føres til og fra tungtDpløselige salte og den 
absorberede form i partikler. 

Ud fra kendskabet til kationernes - især kaliums - for
hold i jord tør man slutte, at det især er mængden af adsorberet 
magnesium, der har betydning for planternes forsyning med det
te stof. 

I laboratoriet kan mængden af adsorberet magnesium måles 
ved at behandle en jordprøve med en saltopløsning -- f. eks. 
ammoniumklorid. Herved ombyttes opløsningens ammoniumio
ner med de på kolloiderne adsorberede magnesiumioner - og 
andre kationer -, som derefter findes i opløsningen og kan må
les ved en kemisk analyse. Ved at anvende en relativ stor kon
centration af ammonium kan man praktisk taget få hele den 
adsorberede magnesiummængde udbyttet. 

Af sådanne undersøgelser i danske jorder kan nævnes H a
r a l d R. C h r i s t e n s e n s bestemmelse af ammoniumklorid
opløseligt magnesium i 84 jorder (1922). Hovedresultaterne var 
(,omregnet til mg Mg pr 100 g jord for at kunne sammenligne's 
med nyere undersøgelser): 

48 lerjorder ....... . 
36 sandjorder ..... . 

mg Mg pr. 100 g jord 
lavest højest gennemsnit 

4.2 

O 
39.2 
25.2 

15.6 

11.4 
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På lignende måde har T o v b o r g J e n s e n, 1936, bestemt 
mængden af adsorberet magnesium i en række danske jorder 
med følgende resultat: 

mg Mg pr. 100 g jord 
lavest højest gennemsnit 

50 lerjorder. . . . . . . . 1.9 31.7 8.9 

45 sandjorder . . . . . . 1.2 18.8 4.7 
20 humusjorder . . . . 4.9 47.4 14.7 

Ved sidstnævnte undersøgelser fandtes, at af den samlede 
mængde adsorberede kationer udgør magnesium kun ca. 4 pet. 
i lerjorder og 3 pet. i sandjorder. Hovedparten er calcium- og 
brintioner. 

Med det formål at udarbejde en bestemmelsesmetode for 
jordens mja,gnesiumtilstand har J e n s e n & H e n r i k s e n, 19'55, 
målt indholdet af ombytteligt magnesium i et stort antal danske 
j61rder ~ såvel i prøver fra magnesiumforsøgsom i tilfældigt 
udvalgte jordprøver. Idet der iøvrigt henvises til følgende be
retning, skal der kort angives deres hovedresultater: 

mg Mg pr. 100 g jord 
lavest højest gennemsnit 

289 sandjorder ..... 0.6 19.6 4 .• 

82 lerjorder ....... 1.9 33.6 10.5 

25 humusjorder ... 7.9 141.0 38.5 

Disse tre serier undersøgelser viser overensstemmende, at 
sandjorderne er fattigst på adsorberet magnesium. Beregnet for 
pløjelaget er der fundet fra O til 600 kg Mg pr. ha, medens der i 
lerjorderne var fra 50~1000 kg Mg. Rigest på ombytteligt mag
nesium har humusjorderne været. 

Sammenlignet med mængden af syreopløseligt magnesium, 
der er af størrelsesordenen 1200-12500 kg Mg pr. ha i pløje
laget, er indholdet af adsorberet magnesium kun lille ~ oftest 
kun få procent af det totale indhold. 

3. Magnesium i planterne. 

Talrige analyser har vist, at magnesium findes - om end i 
vekslende mængder - i alle planter. Dertil har vand- og sand-
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kulturer vist, at magnesium er et af de nødvendige plantenærings
stoffer. 

I plantecellernes opbygning og stofskifte udfører magnesium 
adskillige livsnødvendige funktioner. Således indgår magnesium 
sOlm det centrale atom i klorofylmolekylet. Dog er det lmn ca. 
10 procent af planternes magnesiumindhold, der findes i grøn
kornene, og da magnesium er nødvendig for alle levende celler, 
må det også have andre vigtige funktioner. Ligesom fosfat indgår 
magnesium i de enzymer (f. eks. karboxylase), som er virksomme 
ved åndingsprocesserne. Magnesium findes også i protoplasmaets 
proteinstoffer og i cellevæggenes byggestoffer. Det bar nær til
knytning til fosfat i stofskiftet og er antagelig af betydning for 
fedtdannelsen, idet olieholdige frø er magnesiumrige. Endvidere 
findes magnesiumioner opløst i ceUesaften og er her uundværlig 
antagonist til calcium- og kaliumioner (se M i c h a e I 1941, 
Z i m m e r m a n 1947 og plantefysiologiske lærebøger). 

Som følge af, at magnesium er bestanddel af klorofylet, 
medfører mangel på tilgængeligt magnesium klorose i bladene. 
Hovedsymptornet på magnesiummangel er, at dele af bladpladen 
bliver bleg - gulligbrun evt. rødlig - begyndende mellem rib
berne eller langs bladranden. Ved stærk mangel kan mindre eller 
større partier af Madene visne. Karakteristisk er, at mangelsymp
tomerne begynder på de ældre blade, fordi magnesium kan trans
porteres i planterne og føres over i de yngre blade. Om magne
siummangelsymptomernes udseende i de enkelte plantearter må 
henvises til håndbøger og specielle arbejder. Se f. eks. G r a m 
1936, W a Il a c e 1951, Web e r 19'55 samt »Diagnostic techni
ques for soils and crops«, udgivet af The Americ,an Potash 
Institute 1948, og »Hunger signs in crops«, udsendt af The Ame
rican Society of Agronomy and The National Fertilizer Associa
tion 1949. Dyrket på samme jord reagerer plantearterne vidt 
forskelligt overfor magnesiummangel, idet de udviser meget va
rierende grad af mangelsymptomer og giver meget forskelligt 
merudbytte for magnesiumtilførsel. Som særlige følsomme over
for magnesiummangel nævnes bl. a. boghvede, tomat, spinat, 
majs, tobak og bederoer, medens de fire kornarter, græsser og 
kløver ofte angives som mindre følsomme. Med hensyn til kar
tofler synes der at være delte meninger. (B e a u m o n t & S n e Il 
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19'35, E i s e n ID e n g er & K u c i n s k i 19'47, VV e b e r 1955. 
Se endvidere s. 389). 

Af planternes tørstof udgør magnesium i middel 0,2 pet., 
og af metallerne udgør kun kalimIl (1,5 pet.) og calcium (0,9 pet.) 
en større part, medens jern, mangan og kobber har langt mindre 
procentisk indhold -~ henholdsvis 0,04, 0,004 og 0,0006 pet. 
(Svanberg & Ekman 1946). Magnesium kan således ikke 
henregnes til mikronæringsstofferne. Ud fra danske, svenske og 
tyske analyser kan der regnes med følgende middelindhold i de 
vigtigste landbrugsafgrøder (efter »Landbrugets Ordbog« 1952 
II, s. 435, se endvidere J a c o h 1949). 

pet. Mg i tørstof 

Kornarterne ...... Kærne 0.14 Halm 
Bederoer ........ Rod 0_12 Top 
Kålroer .......... » 0.12 » 
Kartofler ......... KnoldeO.11 » 
Kløvergræs ....... Kløver 0.40 Græs 

do. almindelig blanding 

0.10 

0.27 

0.28 

0.54 

0.16 

0.25 

kg Mg pr. ha i 
middelstore afgrøder 

8-12 
12-20 
10-16 
6-10 

15-30 

Indholdet er dog stærkt påvirket af jordbund og gødskning 
og for kløvergræs af udviklingsirinnet, så de her anførte tal 
angiver kun størrelsesordenen. For et normalt sædskifte med ca. 
40 pet. af arealet med korn, 40 pet. med kløvergræs og 20 pct. 
med rodfrugt kan regnes med, at afgrøderne (5000 Le. pr. ha 
årlig) bortfører 10-20 kg Mg pr. ha fra marken - som norm 
kan regnes med 15 kg. For svenske forhold regnes med 7 kg Mg 
pr. ha. årlig, men det gælder for væsentlig mindre afgrøder, end 
der avles her i landet ( S van b e r g & E k m a n 1946, L u n d
h l a d 1949). J a c o b, 1949, regner med 12--18 kg Mg pr. ha og 
år i tyske landbrugsafgrøder. 

4. Planternes optagelse af magnesium. 

Normalt optager planterne magnesium fra jorden, men op
tagelsen kan ske gennem bladene, hvilket man kan benytte sig 
af ved akut magnesiummangel, især hos træer og huske, idet man 
kan få en hurtig virkning ved at sprøjte planterne med en op
løsning af magnesiumsalt - oftest sulfat. 
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Ved normal optagelse fra jorden sker processen efter føl
gende skema: Planterødderne udskiller CO2 ved åndingen, og 
delte dissocieres delvis i jordvædsken i H + og HC0 2

7 ioner. 
Brintionerne ombyttes delvis med kationer adsorberede på jord
bundens kolloider, hvorved koncentrationen af disse kationer ~ 
herunder magnesium ~ i jordvædsken stiger. Planterødderne 
optager magnesium fra jordvædsken som ioner, Mg++ , men op·· 
tageisen er en energikrævende, aktiv proces, hvis hastighed og 
omfang er bestemt af planternes livsprocesser. 

Adskillige forskelligartede undersøgelser har vist, at opta
gelsen af magnesium er stærkt påvirket af den i jordvædsken 
tilstedeværende mængde af de øvrige kationer, især kalium og 
calcium. Eller rettere sagt, optagelsen af disse kationer påvirker 
hinanden indbyrdes. Skematisk set er forholdet således: pr. kg 
tørstof optager planterne iaIt en bestemt mængde kationer, hvor
ved summen af pct. kalium, calcium og magnesium bliver om
trent konstant ~ eller reltere summen af ækvivalenter er nogen
lunde konstant (B e a r & P r i n c e 1945 og 1948). Endvidere er 
planterne ikke fuldt ud island til al vælge mellem de i jord
vædsken opløste kationer, hvorfor det indbyrdes forhold mellem 
kalium-, oalcium- og magnesiumioner i planterne delvis er be
stemt af disse ioners koncentration i jordvædsken. Således ser 
man i forsøg med stigende kalimængder, at kaliumindholdet i 
planterne stiger med voksende kalitilførsel, men samtidig falder 
det procentiske magnesiumindhold, og omvendt ved stigende 
magnesiumtilførsel. Delte kan illustreres med følgende forsøgs
resultater citeret efter R u s s e Il & R u ss e Il, 1950, s. 437. 

Milliækvivalenter kation pr. 100 gplantetørstof 
Tilført til Engrapgræs Stenkløver 

jorden Ca Mg K total Ca Mg K total 

Grundgødning 35 42 54 131 102 62 47 211 
+Ca 41 37 53 131 124 57 45 226 
+Mg 30 63 50 143 100 97 42 239 

+K 23 24 95 142 72 38 102 212 

Det fremgår heraf, at øget tilførsel af en af de tre kationer 
Ca, Mg eller K øger planternes indhold af vedkommende stof og 
nedsætter indholdet af de lo andre. Især er kalium virksom i så 
henseende. 



378 

Tilsvarende ses af resultaterne af et karforsøg med stigende 
mængder kaligødning komhineret med stigende mængder magne
siumsulfat. Her er kun anført resultater fra par af forsøgsleddene 
med ens udbytte. (Mitscherlich & Wagner 1923). 

Gødning, g pr. kar Udbytte Havreafgrødens indhold 
K20 MgO g tørstof pet. K20 pet. MgO 

0.60 0.05 17.3 2.03 0.19 

0.25 0.25 17.3 1.02 0.58 
---------------

1.50 0.12 33.3 3.32 0.27 

0.60 0.25 32.5 1.33 0.52 

Selv med ens udbyUestørrelse er planternes sammensæt
ning afhængig af gødskningens kalium- Dg magnesiumindhDld. 
Denne indbyrdes afhængighed mellem Dptagelsen af katiDnerne 
medfører, at Dverskud af en af disse iDner i jDrden kan foranle
dige mangel i planten på en anden iDn, selv Dm sidstnævnte stof 
er tilstede i jDrdvædsken i en mængde, der under andre forhDld 
er tilstrækkelig. 

Tidligere har man især været DpmærksDm på fDrholdet mel
lem ealcium og magnesium, idet nogle hævdede, og andre be
stred, at der skulle være et vist fDrhDld mellem ealcium Dg mag
nesium i jDrden, f Dr at planterne kunne få Dptimal udvikling -
dette fDrhDld benævnes Dfte SDm magnesium-kalkfaktDren. 

Senere har man - især fra havebrugets side (se D a l b r D 

1952) - interesseret sig for fDrhDldet mellem kalium Dg mag
nesium, idet man på æbletræer i vandkultur har kunnet frem
kalde magnesiummangelsymptDmer ved at tilføre kalium, Dg 
Dm:vendt fremkalde kaliummangelsymptomer ved magnesium
tilførsel. 

At der er en sådan afhængighed mellem Dptagelsen af katiD- . 
nerne, fremgår af mange fDrsøgsresultater, men endnu er fDr
hDldet ikke fuldt afklaret, og dertil kDmmer, at hDvedparten af 
fDrsøgene er udført i vand- Dg sandkulturer med langt større 
variatiDn i de enkelte ioners koncentration, end der normalt 
fDrekommer i jDrden. Det er derfor diskutabelt, Dm dette balance
forhold mellem kationerne betyder nDget for landbrugsplanter 
under almindelige dyrkningsvilkår. DDg bør man være opmærk
som derpå - især på det forhold, at stærk gødskning med kali 
rimeligvis kan fDrstærke magnesiummangel. 
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Derimod er der et andet forhold, som har direkte landøko
nomisk interesse, nemlig afhængigheden mellem jordens reak
tion og optagelse og virkning af magnesium. Forsøg med sikre 
udslag for magnesiumgødning forekommer oftest (men ikke 
altid) på sure jorder, og er især fundet på sure sandjorder. At 
magnesiummangel er hyppigst på sandjord, er vel en følge af, at 
disse jorder er fattige på magnesium, såvel totalindhold som 
adsorberet. Den hyppige forekomst af magnesiummangel på sur 
jord kunne tænkes at skyldes to forskellige forhold, virkende 
hver for sig eller samtidig. Dels kan den højere brintionskoncen
tration hæmme magnesiumoptagelsen, og dertil kan de sure jor
der være specielt fattige på adsorberet magnesium på grund af 
forøget udvaskning. Laboratorie- og lysimeterforsøg har vist en 
tendens til forøget magnesium udvaskning med aftagende reak
tionstal. Dog giver en undersøgelse af relationen mellem reak
tionstal Dg indhold af adsorberet magnesium i danske jorder 
ikke nog:et klart billede (se Jensen & Henriksen, 1955). 
I det af T D V b o r g J e n s e n offentliggjDrte materiale, viste 
45 sandjDrder en svag tendens til, at indholdet af adsorberet 
magnesium tiltog med aftagende reaktionstal, medens relatiDnen 
er omvendt Dg mere sJkker i J e n s e n & H e n r i k s e n s under
søgelse af 289 sandjDrder. Efter det sidste skulle sure jorder 
altså være særlig fattige på adsorberet magnesium. 

Med hensyn til den anden mulighed er der experimenteIle 
data, der tyder på, at det på sur jord er den høje brintiDnkDncen
tratiDn, der hæmmer magnesiumDptagelsen (se J a c D b 1949). 
I vand- Dg sandkulturer ved fDrskelligt pH er magnesiumopta
gelsen fundet lavest i surt vDksemedium Dg tiltagende med sti
gende pH indtil neutral (hl. a. M i c h a e l 1941). Ved kar- og 
markfDrsøg i sur jord er det på tilsvarende måde fundet, at 
kalkning kunne imødegå eller ophæve selv stærk magnesium
mangel (bl. a. L e m m e r m a n n et. al. 1932). Man må derfDr 
regne med, at magnesiummangel er et af de forhDld, SDm bevir
ker udbyttenedgang på sur jord, og SDm i nogle tilfælde kan 
imødegås ved kalkning alene. Forholdet er sikkert meget kompli
ceret. Således har S m i t & M u l d e r, 1942, omtalt et karforsøg, 
hvor der ved pH 3,5 ikke var udslag f Dr magnesiumtilførsel, 
medens der var stort merudbytte for magnesium fra pH 4 til 7. 
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Det ville derfor være betryggende, om dette forhold kunne blive 
efterprøvet i kombinerede kalk-magnesium-forsøg på nogle dan
ske sandjorder. (Evt. 3 kalkmængder, hver med og uden mag
nesium, ialt 6 forsøgsled ) . 

På den anden side må man regne med, at den tidligere om
talte gensidige påvirkning mellem kat.lionerne kan medføre 
magnesiummangel i afgrøder på jorder med stort calciumindhold 
- kalkjorder. Der findes også angivelser om sådanne tilfælde -
bl. a. S van b e r g & E k m a n 1946. 

I karforsøg (M i t s c h e r l i c h & W a g n e r 1923) med 
rent sand har planterne optaget 50-60 pet. af det tilførte mag
nesium (i sulfat), og den tilsvarende meroptagelse er i mark
forsøg op til 3,0-40 pet. Deraf følger, at en tilførsel på et kg Mg 
pr. ha (i et let opløseligt salt) skulle kunne give en optagelse på 
0,2-0,4 kg Mg og en udbyUeforøgelse på ca. 1 hkg tørstof, da 
indholdet normalt er omkring 0,2 pct. Mg i plantetørstof. I for
søg til undersøgelse af jordernes magnesiumtilstand - d. v. s. 
deres evne til at forsyne afgrøderne med Mg - skulle en tilfør
sel på 5-10 kg Mg pr. ha være stor nok til under alle forhold at 
give måleligt merudbytte, hvis magnesium er den udbyttebegræn
sende faktor. Da man tilsyneladende ikke får skadevirkning ved 
noget højere dosis, bør man nok anvende 200-500 kg magnesi
umsulfat (med 20-50 kg Mg) pr. ha i almindelige forsøg. 

I denne forbindelse må det bemærkes, at denne magnesium
mængde kan bindes i en lille part af pløjelaget, og kun i ringe 
grad transporteres videre af bevægelser i jordvædsken. Dette 
betyder, at magnesiumsulfat givet som overgødning - kun ned
fældet med letharve - forbliver i de øverste 2-3 cm jordlag, 
og da vil være utilgængelig for planterne i tørre perioder. Når 
man gentagne gange i litteraturen finder angivelser af, at mag
nesiumgødning først virker andet år efter udstrøningen, kan for
klaringen på dette mærkværdige fænomen være manglende ned
fældning første år. 

Iøvrigt har magnesium i lighed med fosfat og mikronærings
stofferne en udbyUekurve, der er stærkt stigende for små mæng
der gødning, for derefter at dreje ret skarpt om til vandret, og 
først falde igen ved meget store tilførsler. Dette medfører, at jor
der med vidt forskelligt magnesiumindhold alle kan »befinde sig 
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på udbyttekurvernes vandrette del«, og magnesiumgødning giver 
da hverken positiv eller negativ virkning. På meget fattige jor
der (rent sand) kan man derimod få endog meget store udslag 
for magnesiumtilførsel, idet mangelen derpå helt begrænser af
grødens størrelse. 

Med hensyn til virkningen af forskellige magnesiumsalte, 
så synes de foreliggende ret varierende forsøgsresultater at vise, 
at magnesium i opløselige salte, såsom magnesiumsulfat, -klorid, 
-nitrat, -di fosfat, er ensvirkende, og virker bedre end de tungt
opløselige forbindelser, som magnesiumkarbonat og dolomit. For 
sidstnævnte er virkningen afhængig af findelingen og af jordens 
reaktion. Et andet er, at man i egne, hvor man har dolomitfore
komster, f. eks. U. S. A.'s østlige stater, anbefaler brugen af fin
delt eller brændt dolomit på sure, magnesiumfaUige jorder for 
derved at imødegå såvel sur reaktion som magnesiummangellen 
(B e a r & P r i n c e 1948). 

5. Balance mellem tilførsel og bortførsel af magnesium. 

Afgørende for en »jords evne« til at forsyne afgrøderne med 
magnesium - dens ))magnesiumtilstand« - er, foruden jordens 
reaktionstal, dens indhold af adsorberet magnesium. Men da 
denne mængde oftest kun er 5-20 gange planternes årsforbrug, 
vil en jords magnesiumtilstand i det lange løb være bestemt af 
forholdet mellem tilførsel og bortførsel af magnesium. 

Den vigtig1ste post for bortførselen er afgrødernes optagelse. 
Som omtalt tidligere kan man her i landet som norm regne med 
15 kg Mg pr. ha for et sædskifte, der giver ca. 5000 f.e. pr. ha 
årlig. Men som nævnt er bortførselen bestemt af afgrødestørrel
sen, og afgrødernes procentiske magnesiumindhold afhænger af 
jordens magnesiumtilstand. Med begge disse forhold i betragt
ning må man regne med 5-30 kg Mg pr. ha som middel af sæd
skiftet på forskellige jorder. 

Ud over afgrødernes bortførsel må man regne med et tab af 
magnesium gennem udvaskning ._. bortførsel i dræn- og grund
vand. Størrelsen heraf er selvsagt bestemt af jordens magnesium
indhold samt af afstrømningens omfang. Der foreligger kun me-
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get få og usikre undersøgelser over udvaskningen af magnesium 
- hovedsagelig analyser af dræn-, grund- og vandløbsvand. Ud 
fra sådanne svenske undersøgelser anslår L u n d b l a d, 1949, 
udvaskningen i agerjord til 1-10 kg Mg pr. ha årlig. Danske 
drænvandsanalyser i tre dræningsforsøg, Amager, Skovlunde og 
Kvorning, viser et indhold på 2-10 mg Mg pr. liter, og med en 
afstrømning på 200--300 mm pr. ha årlig skulle udvaskningen 
være af størrelsesordenen 4----30 kg Mg pr. ha. Dette giver anta
gelig ikke de højeste og allerlaveste værdier, som kan forekomme, 
men kun et begreb om størrelsesordenen. Enkelte tyske og hol
landske lysimeterforsøg viser en udvaskning på 30-40 kg Mg 
pr. ha --lidt større på sur end på kalket jord (S c h m i t t 1936). 
Men for alle disse undersøgelser gælder det, at man ikke kan 
skelne mellem udvaskning fra over- og undergrund, således at 
de siger meget lidt om fjernelsen af magnesium fra det lag, 
planterødderne gennemvæver og skal forsynes med magnesium 
fra. 

Tilførsel af magnesium til jorden sker hovedsagelig gennem 
staldgødning og ajle, men hvor stor denne tilførsel er, har man 
meget få holdepunkter at kalkulere efter. L u n d b l a d, 19'49, 
anslår, at 70 pet. af afgrødernes magnesiumindhold kommer 
marken tilgode gennem staldgødning og ajle. For normale dan
ske forhold, hvor afgrøderne hovedsagelig fodres op på ejen
dommen, må man skønne, at magnesiums »returproeent« er lidt 
højere ~- antagelig omkring 80-90. Enkelte analyser i stald·· 
gødning og ajle viser, at kvæget så at sige kun udskiller magne
sium i staldgødningen (0,21-0,36 pet. Mg i tørstof, 0,05-0,09 
pet. Mg i gødning), medens indholdet i aj le er ubetydeligt, 0,003 
pet. Mg (J e n s e n & H en r i k s e n 1955). Under staldgødnin
gens opbevaring i mødding sker der kun ubetydelige udvasknings
tab (2 undersøgelser ved Askov 1953-54). Tab af magnesium 
under afgrødernes omsætning til gødning skyldes således a:lene 
salg fra ejendommen, og her vil indholdet i solgte plante
produkter --- især korn - ofte opvejes ved indkøb af magnesium
rige oliekager. Denne del af kredsløbets væsentligste tab er da 
indholdet af magnesium i dyriske produkter - især slagtedyr -, 
som sælges fra ejendommen, og om dette tabs størrelse kan der 
kun gisnes. Men alligevel må man som sagt skønne, at 80-90 
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pet. af afgrødernes magnesiumindhold bringes tilbage til marken 
i staldgødning. Kun på ejendomme med lille besætning og stort 
salg af planteavlsprodukter er denne returprocent væsentlig la
vere. Det kan her indskydes, at man på grundlag af direkte for
søg ansætter denne returprocent til 80--95 for fosfat og kalium. 
Med en bortførsel på 5-30 kg Mg pr. ha i afgrøderne må man 
regne med en tilførsel på 4-24 kg Mg pr. ha i de naturlige gød
ninger. 

Nogen tilførsel sker der også gennem de almindelige kunst
gødninger. S van b e r g, 1949, angiver følgende magnesium
indhold: 

pet. Mg Variationer 

Kainit. ............. . 
40 % kaligødning ..... . 
Patentkali . . ........ . 

4.2 

1.8 
6.5 

Superfosfat. . . . . . . . . . 0.2 

Chilesalpeter. . . . . . . . . 0.05 
Kalksalpeter . . . . . . . . . 0.1 

0-8.4 
0-3.5 

5-8 

22 analyser af 50 pet. kaligødning importeret her til landet 
1952-53 viste et indhold på 0,03-0,04 pct. Mg i gødning af 
fransk oprindelse og 0,37-1,30 pet. Mg i kaligødning fra tyske 
lejer. (Privatmeddelelse fra direktør E. L u n d i n g). Med det 
nuværende gødningsforbrug vil der i kunstgødning blive tilført 
ca. 1 kg Mg pr. ha, hovedsagelig i kaligødning. Det bemærkes, 
at overgangen fra kainit til 37 og 40 pct. kaligødning og videre 
til 50 pet. kaligødning har betydet en væsentlig formindskelse i 
tilførselen af magnesium. Medens en tilførsel af 50 kg K20 pr. 
ha i 50 pet. kaligødning giver ca. 0,5 kg Mg, der kun dækker en 
lille brøkdel af afgrødens normale magnesiumbehov (15 kg Mg 
pr. ha), ville samme kalitilførsel i kainit have givet 10-15 kg 
Mg, d. v. s., hovedparten af afgrødens behov. Det er forfatterens 
opfattelse, at denne ændring i den anvendte kaHgødnings magne
siumindhold kan blive af betydning og medvirkende til, at mag
nesiumproblemet bliver aktuelt på mange sandjorder. Det kan 
siges, at vi altid har gødet med magnesium, og først nu begyn
der at tale om at gøde dermed, efter at vi har indskrænket det 
hidtidige forbrug. 
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Gennemjordbrugskalk og især i mergel sker der også en lille 
tilførsel af magnesium, idet indholdet i de danske kalkformer er 
af størrelsesordenen 0,2-0,6 pct. Mg (bl. a. R ø r d a m 1909). 
Med et gennemsnitligt kalkforbrug på 1-300 kg pr. ha årlig vil 
der ad denne vej tilføTes ca. 1 kg pr. ha. Da dolomit indeholder op 
til 10-12 pet. Mg, og da nogle danske kridtforekomster inde
holder dolomitknolde, var det sikkert ulejligheden værd at be
stemme magnesium i jDrdbrugskalk Dg mergel fra de betydeligste 
lejer, for muligvis at finde frem til en magnesiumrig mergeI- eller 
kalkform, SDm så kunne anvendes på de jorder, hvor man for
moder, at der er magnesiummangel. Da sådanne jorder oftest er 
sure, ville tilførsel af magnesium sammen med kalk være en 
fordel. Undersøgelse af kalk- og mergelprøver (J e n s e n & 
H e n r i k s e n 1955) viser stor forskel i magnesiumindholdet, 
0,1-0,5 pct. Mg svarende til, at der med en tDn kulsur kalk 
tilføres 1-28 kg Mg pr. ha. 

Her i landet og især i kystegnene kan man regne med, at 
nedbøren indehOIlder ikke uvæsentlige mængder magnesium, 
der stammer fra havvand, forstøvet op i atmosfæren under 
storm. Egentlige undersøgelser Dver magnesiUlIlindholdet ken
des ikke, men ud fra nedbørens indhO'ld af klDrid Dg forholdet 
mellem Mg O'g Cl i havvand kan man s.kønne, at der gennem ned
børen tilføres jorden flere kg (1-5) Mg pr. ha årlig. 

Gennem fDrvitring af magnesiumhDldige mineraler overføres 
der sikkert en del magnesium til tilgængelig fDrm, men man er 
helt uden undersøgelser til at belyse størrelsesDrdenen af denne 
tilførsel. Mange forsøg har sandsynliggjDrt, at der f Dr kaliums 
vedkDmmende sker en forvitring af betydende størrelsesorden, 
og da kalium og magnesium Dfte findes i samme mineraler, må 
det antages, at der stadig kan frigøres en del magnesium ved 
fDrvitring. Denne tilførsel af tilgængeligt magnesium ved fDr
vitring er sandsynligvis ringe på sandjOlrder, der er fattige på 
magnesiumholdige lermineraler, men væsentlig større på glim
mer- Dg feldspatrige lerjDrder. Da der kun fDreligger få eksemp
ler på magnesiummanglende afgrøder på lerjDrd, (Dg da i reg
len fremkaldt ved kaliumDverskud), må det antages, at forvit
ringen her yder et betydende tilskud til dækning af afgrødernes 
magnesiumbehov. 
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Alt i alt kan balancen mellem tilførsel og bortførsel sam
mendrages således: 

Bortførsel i afgrøder ... " .............. 5-30 kg Mg pr. ha 
i dræn- og grundvand ........ 1-30» » » » 

Tilførsel i naturlige gødninger. . . . . . . .. 4-24» » » » 
i kunstgødning. . . . . . . . . . . . .. ca. 1» » » » 
i kalk og mergel. . . . . . . . . . . .. ca. 1» » » » 
ved nedbør. . . . . . . . . . . . . . . .. 1- 5» » » » 
ved forvitring. . . . . . . . . . . . . .. 0- ?» » » » 

Selvom de fleste af disse tal er omtrentlig, kan man dog 
derudfra skønne, at spørgsmålet om balance mellem tilførsel og 
bortførsel af magnesium ganske afhænger af de to dårligst be
lyste poster: udvaskning og forvitring, medens afgrødernes bort
førsel nogenlunde dækkes af tilførsel i staldgødning, kunstgød
ning og kalk. På sandjorder - hvor forvitringen sandsynligvis 
er lille - må man vente, at kredsløbet medfører magnesium
underskud, og dermed udtømning af disse jorders indhold af 
tilgængeligt magnesium. Dette underskud kan forøges betydeligt 
gennem stort salg af planteprodukter - og dermed følgende lille 
besætning. Det kan nævnes, at man i U. S. A.'s østlige stater især 
har konstateret magnesiummangel på arealer, der med få års 
mellemrum blev dyrket med spisekartofler og ikke tilførtes stald
gødning, og hvor jorden holdtes på svag sur reaktion af hensyn 
til skurv på kartoflerne. På sandjorder, hvor man må skønne, at 
driftsformen giver magnesium underskud, kan der derfor være 
tale om at anvende magnesiumholdig kunstgødning, men inden 
man begynder derpå, bør man gennem forsøg, jordbundsanalyser 
eller mangelsymptomer have en begrundet formodning om, at 
magnesiumtilførsel kan hæve udbyttet. 

6. Magnesium i danske markforsøg. 

I fortsættelse af foranstående har det interesse at give et 
kortfattet sammendrag af de vigtigste forsøgsserier, hvori mag
nesiumholdige stoffer er prøvet, for derigennem at få et indtryk 
af merudbyttets størrelse og hyppigheden af magnesiumfattige 
jorder her i landet. 

25 
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De mange ældre forsøg med sammenligning mellem kainit 
og 37 pet. kaligødning er jo også en sammenligning mellem 
større og mindre magnesiumtilførsel, men da tilførslen af na
trium (og klorid) også har været meget forskellig i disse to gød
ninger, tør man ikke anvende resultaterne derfra til belysning 
af magnesiumproblemet. 

Noget tilsvarende gælder en forsøgsserie, hvori der sammen
lignes alm. 40 pet. kaligødning (kaliumklorid), svovlsur kali og 
Patentkali (kaliummagnesiumsulfat) til kartofler. Gennemsnits
resultatet af 36 forsøg udført 19,41-44 (L a n d J e n s e n 
1945, s. 447-448) fremgår af følgende: 

Udbytte i hkg pr. ha pct. sti velse 
knolde stivelse i knolde 

Grundgødet ................... . 201 35.0 17.6 
80 kg K20 i 40 pet. kaligødning .. 216 35.6 16.7 
80» » i svovlsur kali ....... . 217 37.7 17.4 
80» » i Patentkali ......... . 218 38.2 17.6 

Forskellen i udbyttet mellem forsøgs leddet gødet med 
svovlsur kali og det, der har fået Patentkali, må hovedsagelig 
tilskrives sidstnævntes m:agnesiumindhold (15-17 kg Mg pr. 
ha). Men denne forskel er kun eet hkg knolde og 0,5 hkg tør
stof pr. ha i gennemsnit af 36 forsøg, og i enkeltforsøgene varie
rer forskellen mellem -+- 3,6 og 3,6 hkg tørstof. Der synes således 
ikke at have været nogen af forsøgsafgrøderne, der har lidt af 
udpræget magnesiummangel, men det må dog bemærkes, at den 
tilførte magnesiummængde ikke er stQr, og at kartofler ikke er 
deIl afgrøde; der reagerer mest for magnesiumtilførsel (se side 
389). 

I 1932-33 er der i Hjerm-Ginding Herreders LandbofQr
ening og i Ribe Amts vestre LandbQforeninger gennemført 16 
forsøg med kalksalpeter Qg to magnesiumholdige kvælstofgød
ninger - kalkmagnesiasa:lpeter og kaIkmagnesiaiamQnsalpeter 
- til rug, kartofler, kålroer Qg bederoer. De små mængder mag
nesium (antagelig 4----10 kg Mgpr. ha), der er tilført her, har ikke 
givet nQget væsentligt merudbytte . 

. Af egentlige magnesiumgødninger er der i 1942-44 prøvet 
en tysk gødning »Altenit« (calciummagnesiumhydroxyd med 
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2,6 pct. magnesium) sammenlignet med magnesium sulfat. Ho
vedresultaterne af 4 forsøg gennemført i 3 år ses af følgende 
(L a n d J.e n s e n 1945, s. 433-34). 

Udbytte og merudbytte i f.e. pr. ha 
GI. Kirk Jersild Hodsager Bur 

a. Grundgødet ., ................. 4953 5971 4291 2044 
b. do. + 2000 kg Altenit .... .-;-41 884 9 114 
c. do. + magnesiumsulfat 

(Mg som i Altenit) .... .-;-54 153 .-;-62 24 
d. do. + jordbrugskalk 

(base som i Altenit) ... 42 736 42 5 
e. do. + magnesiumsulfat 

+kalk ............ 49 823 .-;-87 69 

Til trods for, at alle forsøgene var anlagt på sure sandjorder 
(Rt 5,0,-5,6), er der kun tydelige ud sJ ag' for magnesium i et for
søg - Jersild -, og her endog kun merudbytte i kålroer 1942, 
m:en ikke i bederoer i 1944. 

Det bedste materiale til belysning af afgrødernes reaktion 
overfor magnesiumgødskning er vel de sidste års forsøg med 
magnesiumsulfat. I omstående tabel er vist resultaterne fra 36 
forsøg udført af de landøkonomiske foreninger i 1952-53 
(Kofoed & Olesen 1954). Forsøgene er her opført i 
rækkefølge efter jordernes magnesiumindhold, mg ombytteligt 
magnesium pr. 100 g jord. »Der er næppe tvivl om, at der har 
været virkning af det tilførte magnesium i enkelte af f01"sø
gene«, skriver beretningens forfattere, men skriver senere, at 
»der er næppe tale om almindelig udbredt mangel«. 

På forsøgsstationen ved Jyndevad er der i 19,53 på let sand
jord udført et stort forsøg i 5 afgrøder. Hovedresultaterne ses af 
følgende: 

Udbytte i hkg pr. ha 
Grundgødet 500 kg MgSO. -

Byg, kærne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.2 28.4 
Havre, kærne ................... . 
Kartofler, tørstof i knolde ......... . 
Kålroer, tørstof i roer ............. . 
Fodersukkerroer, tørstof i roer .... . 

29.0 
81.5 

68.9 

59.9 

30.3 
84.6 

70.0 

75.0 

På denne sandjord, der har usædvanligt lille magnesium-
indhold - 1,0-1,6 mg Mg pr. 100 g jord har alle de 5 af-

25* 
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Forsøg i fodersukkerroer 1952-53. 

Udb. af grund- Merudbytte, hkg pr. ha 

'"' [ Jordbunds-I~ gødet, hkg 200 kg 

I 
200 kg 

I 

200 kg MgSO, + ! a analyser pr. ha magnesiumsulfat svovlsur kali 200 KISO, 
1"8 I 

I~ )Mgl)LRt I TK rod I tørst. I top rod I tørst. I top I rod I tørst. I top I rod I tørst. I top 

S 2.1 16.2 I 3.1 11315 1 66.2 [ 235 I 9 
I 

2.5 3 
I 

4 3.3[-:-.11 9 
I 

2.2 
S 3.5 6.1 2.5 508 98.6 167 -:-11 -:-2.7 -:-4 15 2.3 -,-2 17 3.8 
S 3.8 6.2 6.4 486 105 .• 303 -:-1 

I 

5.1 2 23 16.2 4 -:-2 I 8.2 
S 3.9 6.0 3.3 215 45.1 112 8 La -:-2 66 14.5 14 62 13.6 
S 4.4 5.7 6.8 233 45.2 145 I O -:-1.9 -:-1 31 5.2 3 26 5.0 
S 4.6 5.6 5.6 342 65.7 388 27 

I 
5.1 10 26 5.0 24 39 7.5 

S 4.9 6.2 7.8 328 57.7 l 319 I 22 2.3 3 20 0.1 -:-11 19 4.2 
S 4.9 6.6 3.8 172 35.9 173 -:-1 0.0 -:-1 25 5.5 -'--7 16 3.0 
S 5.2 5.1 4.8 380 63.1 - -:-28 -:-l.i - -:-24 -:-5.1 - 17 6 .• 
L 5.a 6.9 11.2 498 116.0 354 -:-5 -:-1.1 25 -:-5 -:- 4.6 - 2 -:- 0.5 
L 5.6 6.7 10.1 819 130.2 354 28 -:- 0.6 15 16 3 .• 9 22 0.2 
S 5.8 6.4 6.7 368 - 140 26 - 3 17 - 8 24 -
L 6.7 6.0 10.8 313 60.4 - 4 -:-2.7 - -:-30 -:- 8.0 - 22 5.6 
L 7.a 6.2 3.7 144 28.7 150 6 1.2 5 50 8.7 33 26 4.8 
S 7.8 7.1 10.9 722 127.8 536 17 - -:-18 25 0.7 -:- 37 1 -:- 4.2 
S 8.5 5.8 8.5 586 94.3 228 , 79 12.8 37 29 9.0 5 79 12.1 
L 8.8 7.0 9.7 488 98.6 373 l 28 4.1 22 28 1.5 6 47 5.2 
L 9.6 7.0

1

2.4 584 99.9 292 I 27 
I 

5.2 -:-12 31 8.3 -:- 26 24 5.9 
S 9.6 6.2 11.3 512 104 .• 114 -:-10 -:- 3.5 -:-2 . -:-13 O., 4 -:-20 -:- 1.1 
S 9.9 6.3 10.6 363 69.3 222 31 7.9 27 36 5.7 28 52 12.5 
L 10.1 6.4 111.6 724 136.1 416 9 6.1 22 17 6.1 O -:-6 0.3 
L 10.3 6.6 I 6.5 408 - 190 10 - 10 20 - -:-2 41 -
L 10.8 7.4 I 6.8 761 132.4 346 26 2.2 9 12 0.6 -:-8 36 3.9 
S 10.8 6.4 8.0 639 117.6 349 15 I 2.1 27 24 2.4 12 16 0.3 
L 11.0 7.6 18.0 512 118.8 454 -:-13 -:-10.5 7 -:- 29 -:-10.6 -:-29 -:- 29 -:-13.5 
L 11.1 6.7 10.3 592 105.4 393 56 15.8 6 42 12.5 -:-6 58 1 16.2 
L 12.9 6.6 9.5 407 73.3 337 8 0.6 -:-20 10 La -:-14 -:-13 -:- 4.0 
S 13.0 5.9 11.6 442 83.5 392 14 4.5 -:-10 O -:- 2.2 -:-18 14 4.1 
S 

1
16.2 8.a 12.0 619 104.0 403 6 

I 
1.0 4 -:-11 -:- 3.7 -:-4 -:-20 -:- 4.0 

K2) 17.1 8.a 15.0 651 97.7 291 6 8.1 1 33 11.7 -:-9 23 10.1 

~.)I 17.5 7.1 7.2 618 126.1 329 17 3 .• 11 15 1.8 14 28 7.0 
24.5 6.2 3.s 172 29.8 169 -:-16 -:- 3.1 -:-14 -:-19 -:-3.9 -:-17 -:- 28 -:- 4.5 

L 30.0 8.2 8.1 537 - 257 22 - 13 -:-7 - 31 9 -
S - 6.2 - 367 70.8 418 40 5.s 24 31 0.8 14 57 -:-0.4 
L -

6.21 = 220 

I 
48.4 263 

I 
-:-3 I -:- 0.2 17 -:-1 

I 

1.1 14 

I 

-:-1 0.71 
S 1- 401 73.8 262 1 I 0.6 13 38 5.sl 19 38 0.0 

1) mg Mg pr. 100 g jord. 2) Kridt jord. 3) Søbund. 

grøder givet merudbytte for magnesiumtilførsel, men kun i bede
roer er der tale om en alvorlig udbyttenedgang på grund af mag
nesiummangel. Denne mangel gav sig også til kende ved særdeles 
tydelige symptomer i bederoer. Det bemærkes, at magnesium
gødskningen har forøget alle afgrødernes indhold af magnesium 
betydeligt. 
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Forsøget omfattede også forskellige tilførselsmåder for mag
nesium, men da der ikke har været nogen større forskel mellem 
udbyttet ved disse tilførselsmåder, er foranstående tal gennem
snit af forsøg,sleddene med magnesium sulfat ud strøet om foråret 
og vandet på jorden om foråret, medens en nærmere omtale af 
virkningen af forskellig tilførselsmåde må vente, til der forelig
ger flere års resultater. 

Ved 4af de øvrige forsøgsstationer er anlagt mindre forsøg 
i en enkelt afgrøde med følgende resultat: 

Jordbundsanalyser Udbytte i hkg tørstof pr. ha 
Rt TK Mg1) grundgødet 500 kg MgS04 

Blallgstedgaard, bederoer .... 6.8 8.3 8.7 154.7 158.4 

Ødum 7.3 3.3 7.4 100.7 102.5 
Studsgaard 6.2 7.3 3.7 62.5 68.2 

Askov, kartofler ............ 5.8 8.6 4.0 68.2 66.8 

I forsøgene med bederoer er der vekslende, kun ved Studs
gaard' tydelige udslag for magnesiumtilførsel, men forsøget del' 
er meget usikkert. I kartofler ved Askov var der ikke udslag. 

Ved Statens plantepatologiske FOl'søg (Web e r 1954) er 
der på lermuld med 5-10 mg Mg pr. 100 g,TK på ca. 30 Qg Rt Qver 
7 opnået udbytteforøgelse i tomater og imødegåelse af mangel
symptomer i selleri ved magnesiumtilførsel (til jorden eller 
sprøjtet på planterne), medens der ikke var mangelsymptomer 
i blomkål, bønner, gulerødder, fodersukkerroer og kålroer. 

Forsøgene ved Jyndevad og Statens plantepatologiske For
søg viser det i udlandet ofte bemærkede forhold (se side 375), at 
på smnme jord reagerer afgrøderne vidt forskelligt for mag
nesiummangel og gødskning med magnesium. Af landbrugs
afgrøderne synes bederoer (fodersukkerroer ), at være de mest 
følsQmme fQr magnesiummangel (overgåes måske af majs). Det 
bemærkes, at den store serie forsøg udført af de landøkono
miske foreninger i 1952-53 er udført i fodersukkerroer, og der
for må an.ses for en sliarp afprøvning af vedkommende jorder, 
idet det må antages, at der ikke viI blive merudbytte i andre 
landbrugsafgrøder, hvis der ikke er det i en veludviklet bede
roeafgrøde. 

Set i forhold til de udslag, man får for superfosfat på stærk 

1) mg Mg pr. 100 g jord. 
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fosfatfattig Jord, har de hidtil opnåede merudbytter for mag
nesium været meget moderate, så indtil videre må man anse 
magnesiummangel for en mindre alvorlig affære end f. eks. 
fosfat- eller kobbermangel. 

Alt iaH kan man ud fra dette forsøgsmateriale drage den 
slutning, at der her i landet utvivlsomt findes jorder, som er så 
fattige på tilgængeligt magnesium, at en tilførsel deraf vil kunne 
hæve udbyttet, men oftest kun 10-20 pct. Sådanne tilfælde må 
især søges på sandjorder med sur reaktion og kraftig gødsk
ning - især med kalium. På den anden side kan man skønne, 
at sådanne magnesiumfattige jorder er ret sjældne - så meget 
des mere, som de sidste års magnesiumforsøg vel fortrinsvis er 
anlagt på arealer, hvor man af en eller anden grund havde for
modning om, at der var magnesiummangel i afgrøderne. 

7. Bestemmelse af jordens magnesiumtilstand. 

Som nævnt tyder disse forsøgsresultater på, at der findes 
enkelte jorder, hvor magnesiumgødskning vil kunne hæve 
udbyttet, medens de fleste jorder ikke vil betale for en sådan 
gødskning. Dette svarer til forholdene i vore nabolande, hvor 
magnesiummangel kun findes på enkelte jorder eller jordtyper 
(S van b e r g & E k m a n 1946, J a c o b 1949). For den enkelte 
landmand har det derfor stor interesse at kende sin jords mag
nesiumtilstand, og dermed er der et behov for bestemmelse af 
jorders magnesium tilstand. Til dette formål har man på nuvæ
rende tidspunkt ikke andre nogenlunde sikre metoder end mark
forsøg. For at få det sikreste resultat, bør forsøg til dette formål 
anlægges med få forsøgsled (2-3) og stort antal fællesparceller 
( 4-6). Som prøvegødning bør anvendes 2010'-500 kg magnesium
sulfat (20c..50 kg Mg) pr. ha. For at give en skarp afprøvning af 
jorden, bør forsøget anlægges i bederoer uden staldgødning, men 
gødet rigeligt, især med kvælstof og kali. Får man da normal 
afgrøde uden merudbytte for magnesium, kan man slutte, at der 
heller ikke bliver merudbytte i andre almindelige landbrugs
afgrøder, og at jorden med normal tilførsel af staldgødning har 
tilfredsstillende magnesiumtilstand, d. v. s. fuldt ud kan forsyne 

------- - ----
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afgrøderne med magnesium. Det bør understreges, at en lille, 
sygelig udseende afgrøde kun viser, at der er en eller anden man
gel, Dg alene merudbytte f Dr en tilførsel viser, hvilket slof (eller 
sto(fer), der er mangel på. 

Da man selvsagt ikke kan udføre markforsøg på alle ejen
domme eller marker, må man benytte sig af andre - om end 
mere usikre - metoder til bedømmelse af jordernes magnesium
mstand. Om ikke til andet, så for at finde frem til de jorder, 
hvor bedre .bedømmelse gennem forsøg er påkrævet. Her bliver 
især tale om jordbundsanalys.er. Som Dmtalt side 374 er der i de 
senere år udført mange bestemmelser af jordens indhold af om
hytteligt magnesium, Dg i tabellen side 388 er analyseresultaterne 
opført sammen med markforsøgenes resultater. En gennemgang 
af disse data tyder på nDgen, men ikke et stærkt, sammenhæng 
mellem jordernes magnesiumindhold og afgrødernes reaktion 
overfor magnesiumtilførsel. Stærk mangel (udbyttet hævet 24 
pct. med magnesiumgødning til bederoer) er konstateret i for
søget ved Jyndevad, hvor jorden er særdeles magnesiumfattig, 
1,3 mg Mg pr. 100 g jord. Mindre mangel - udbyttet hævet 5-
10 pct. ved magnesiumtilførsel - er set i flere forsøg på jorder 
med 2-10 mg Mg pr. 100 g jord. Først med over 10-12 mg Mg 
pr. 100 g jord er der ikke konstateret noget sikkert merudbytte 
for magnesiumgødskning. Derimod er der i flere tilfælde fundet 
fuld afgrøde ved hetydeligt lavere magnesiumindhold - ned til 
4 mg Mg pr. 100 g. 

Det er for tidligt at vejlede ud fra jordbundsanaly,ser alene, 
men landmænd og konsulenter bør orientere sig ved hjælp deraf, 
og fortrinsvis anlægge forsøg med magnesium på jorder med lavt 
magnesiumindhold. 

Da jordens magnesiumtilstand sandsynligvis er bestemt 
såvel af indholdet af adsorberet magnesium, jordens reaktion og 
dens indhold af andre kation er, især kalium og calcium, er det 
meget naturligt, at der ikke er nært sammenhæng mellem jord
bundsanalyserne og afgrødernes reaktion overfor magnesium
gødning. Dette noget komplicerede forhold opfordrer ikke til at 
opgive bestemmelse af jordens magnesiumtilstand gennem jord
bundsanalyser, men derimod til yderligere studier af de nævnte 
faktorers virkning for om muligt at sammenregne dem til et 
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»analysetal«. Som det fremgår af J e n s e n & H e n r i k s e n's 
beretning. (side 39'6) har man foruden den kemiske bestem
melse af ombytteligt (adsorberet) magnesium også udarbejdet 
en biologisk metode til bestemmelse af tilgængeligt magnesium 
i jord. Når undtag,es enkelte jorder med højt reaktionstal, giver de 
to metoder praktisk taget samme resultat, men netop på grund af 
disse undtagelser, der bl. a. er fundet i jorder, hvor planterne 
viste tegn på magnesiummangel, er der grund til fortsat at ar
bejde med begge metoder. Til undersøgelise af jorders magnesium
tilstand kan man endvidere benytte sig af forekomsten af man
gelsymptomer (se side 375). nog må det i denne forbindelse be
mærkes, at der kræves solide erfaringer for at kunne skelne mag
nesiummangelsymptomerne fra andre mangdsymptomer og syg
domstegn - f. eks. vil mindre øvede iagttagere kunne forveksle 
magnesiummangel i bederoer med viroser, der giver guIfarv
ning af bladene. Derfor bør magnesiummangelsymptomer - på 
samme måde som jordbundsanalyser - i hovedsagen anvendes 
til at udpege de arealer, hvor der bør anlægges forsøg med mag
nesium, og ikke som et selvstændigt grundlag for gødsknings
vej ledning. 

Af andre muligheder kan nævnes afgrødeanalyser, som i 
form af analyser af hø er anvendt af S van b e r g & E k m a n, 
1946, i Sverige til lokalisering af jordtyper, hvor der var grund 
til at anlægge markforsøg, hvilket også er sket i nogen udstræk
ning - L u n d b I a d 1949. Muligvis bør man også have op
mærksomheden henvendt på plantearternes forskellige følsom
hed overfor magnesiummangel, for gennem nærmere studium 
deraf at nå frem til en »indikatorplante«, som giver tydelige 
magnesiummangeIsymptomer på jord, hvor andre arter giver 
ringe eller ingen reaktion for denne mangel. 

Sluttelig skal det dog påpeges, at det forhold, at en jord år 
efter år bærer store, sunde afgrøder, er et bevis for, at disse 
hverken lider af magnesiummangel eller anden mangel. 

8. Imødegåelse af magnesiummangel. 

Hvor man gennem forsøg eller ad anden vej har en begrun
det formodning om, at afgrødernes vækst hæmmes af magnesium-
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mangel, bør man først og fremmest have sin opmærksomhed 
henvendt på jordens reaktion, og eventuelt lade denne under
søge gennem systematisk jordbundsundersøgelse. Finder man her
ved, at reaktionstallene er lavere end det, der erfa.ringsmæssigt er 
optimalt for vedkommende jord, bør der kalkes op til denne 
optimale reaktion. Dette medfører dels en tilførsel af magnesium 
i kalk eller mergel, og dels vil reaktionshævningen sandsynlig
vis øge optageligheden af jordens oprindelige magnesiumindhold. 

Ud over kalkning kan der blive tale om at tilføre mag
nesium i form af specielle magnesiumgødninger. En sådan gødsk
ning må foregå efter lignende principper, som gælder for gødsk
ning med kali. D. v. s. at hver års gødskning kan afpasses efter 
afgrødens behov, og at oparbejdelse af et stort reservefond i jor
den nok er mulig, men unødvendig, fordi afgrøden kan optage 
en stor part af tilførselen i den årlige gødning. 

De mængder af magnesium, der kan blive tale om at tilføre, 
vil for almindelige landbrug antagelig blive 2-10 kg Mg pr. ha 
årlig i gennemsnit af sædskiftet og for kvægløse landbrug noget 
mere. Tilførselen kan ske i 2-4 gange så store mængder hvert 
2.-4. år, fortrinsvis til rodfrugt. Selvom man som indledning 
til en sådan gødskning med magnesium har haft gode mark
forsøg, bør man fra tid til anden - hvert 10-20 år - gennem 
nye forsøg eller på anden måde konstatere, om denne gødskning 
stadig er nødvendig. 

Med hensyn til valget af magnesiumgødning må man i første 
linie se på prisen pr. kg Mg, sålænge der er tale om sulfat, klorid 
eller findelte karbonater og oxyder. For andre gødninger, såsom 
grovere formalet dolomit eller lignende, må man afvente vej
ledning om deres værdi fra danske forsøg. 

For tiden er følgende magnesiumgødninger fremme på det 
danske marked: 

Magnesiumsulfat med ca. 10 pet. Mg, der koster ca. 24 kr. 
pr. 100 kg, d. v. s. ca. 2,50 kr. pr. kg Mg. 

Brændt, pulveriseret dolomit med ca. 18 pct. Mg forhandles 
for ca. 15 kr. pr. 100 kg, d. v. s. 0,80 kr. pr. kg Mg. 

Endvidere »Patentkali« - kaIiummagnesiumsulfat, - der 
indeholder 20-22 pct. K og 5-8 pet. Mg. Prisen er ca. 33 kr. pr. 
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100 kg, hvilket medfører, at man - sammenlignet med alminde
lig kaligødning - betaler 2,50-3,00 kr. pr. kg Mg. 

9. S1utbemærkninger. 

Som det vil fremgå af foranstående, er det forfatterens op
fattelse, at der i dansk landbrugs planteavl findes et magnesium
problem, idet afgrøderne på enkelte jOlrder - fOlrtrinsvis sure 
sandjOlrder - lider af magnesiummangel, men a:t dette problem 
hverken f Dr landbruget sOlm helhed eller for brugere af magnesi
umfattige jOlrder er af en størrels.esOlrden, som kalk- og fOlsfatpro
blemerne er på jorder med disse mangler. 

Men selvom magnesiumproblemet endnu er et lille problem, 
så kan det stedse stigende udbytteniveau og de stadig »fenere~ 
kaligødninger bevirke en udvidelse af dette problem til flere jor
der, samt gøre det mere intensivt. Overgang til kreaturløst land
brug kan også gøre problemet aktuelt. 

Derfor bør det nu iværksatte forsøgs- Dg forskningsarbejde 
vedrørende magnesium fortsættes og udvides, thi endnu lader 
vor viden i denne sag meget tilbage at ønske. 
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