
Forsøg med kalk og m.ergel på m.arskjord 
Ved VIGGO NIELSEN og K. DORPH-PETERSEN 

566. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Siden 'oprettelsen af Statens Marskforsøg i 1923 har undersøgelser og forsøg 
vedrørende marskjordernes reaktionsforhold og kalkning indtaget en frem
trædende plads i arbejdsprogrammet. 

Resultaterne heraf er tidligere offentliggjort i 286. beretning, 1936, og nær
værende beretning, udarbejdet af forstander Viggo Nielsen, Højer, og afde
lingsbestyrer K. Dorph-Petersen, Lyngby, omhandler resultaterne af nyere 
forsøg. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantelmltur 
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Indledning 
Efter inddigning og passende afvanding undergår marskjorden 
en særegen og betydningsfuld ændring med hensyn til kolloider
nes kationbelægning og jordens reaktion. Denne er detailleret 
beskrevet af Tovborg Jensen (1 P og skal derfor kun angives i 
hovedtrækkene. Ved inddigningen indeholder den lerrige marsk
jord store mængder natrium som adsorberede kationer, men da 
den samtidig indeholder op til flere pet. calciumkarbonat (bl. a. 

1. Tallene i parantes henviser til litterlllturfortegnelsen. 
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i form af muslinger, snegle og andre dyrs skaller), vil natrium 
på kolloiderne udbyttes med calcium, og i fald der er sørget for 
afvanding, vil natrium fjernes med drænvandet. I løbet af få år 
vil hovedparten af det adsorberede natrium fjernes i jordlaget 
over grundvandspejlet, og der være erstattet af calcium. Men da 
der hvert år fjernes calcium med drænvandet, vil marskjordens 
mange steder oprindeligt store calciumkarbonatindhold i løbet 
af en årrække - 100L-400 år - gå tabt og derefter vil udvask
ningen angribe det adsorberede calcium, hvorved marskjordens 
oprindelige høje reaktionstal (ca. 8) sænkes og kan komme helt 
ned til ca. 5, hvis der ikke kalkes. 

Den i 286. beretning (2) omtalte undersøgelse af de danske 
marskarealers reaktion i 1923-24 viste da også, at nydannet 
marsk havde Rt omkring 7,5-8,2, og at reaktionstallet aftog til 
ca. 5,5 med marskens alder, i fald der ikke var kalket. En stor del 
af de ældste marskarealer i Tøndermarsken var derfor også merg
let før 19'23. 

Med den tiltagende udvaskning af kalk og faldet i reaktions
tallet følger ofte en synlig ændring i marskklægens struktur, idet 
denne bliver væsentlig ringere, når Rt bliver under 7. Dette er 
især iøjnefaldende, hvor jorden anvendes til almindelig ager
kultur, idet man da ofte har vanskeligheder med at opnå et godt 
såbed. I de vedvarende naturlige græsgange ser man ikke meget 
til denne strukturændring. 

Som en følge af undersøgelsen i 1923-24, der viste, at store 
dele af Ribe-, Rejsby- og Skærbæk-Ballum-marskarealerne havde 
lave reaktionstal, begyndtes i 1924 en række forsøg med kalk og 
mergel (ofte kombineret med anvendelse af kunstgødning) dels 
på jord med naturligt græsleje og dels i almindelig agerkultur. 

I fire forsøg i varigt, naturligt græs gav kalkningen (pulveri
seret kridt) følgende virkning på kunstgødet jord, i gennemsnit 
af 4 til 11 år (2). 

Udbytte i hkg hø pr. ha ved tilførsel 
Forsøgssted Oprinde- af t CaCO, pr. ha 

ligt Rt O 5 10 
Ribe................ 0.8 58.3 62.8 59.9 
Hjemsted. . . . . . . . . . . . 5.9 55.0 56 .• 59.6 
Forballum . . . . . . . . . . . 6.6 27.8 30.6 28.0 
Højer .......... ,. . . . . 7.9 83.8 78.9 75.6 
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Selv på jorden i Hjemsted, der med Rt 5,9 må betegnes som meget 
kalktrængende, er virkningen af 10 tons kalk pr. ha ret beskeden, 
4,6 hkg hø pr. ha årlig. Det må tilføjes, at den naturlige græs
bestand i dette forsøg var meget ringe. Ved Højer, hvor· jorden i 
forvejen havde Rt 7,9, har kalkningen haft negativ virkning. Men 
udbytteniveauet er overalt meget lavt, fra ca. 11 0'0 til 3300 f. e. 
pr. ha. 

På svær klægjord ved Ribe er der som nævnt i 286. beretning 
(2) udført orienterende forsøg i 7 små marker i 1928-30. Hoved
resultaterne var følgende i hkg kærne pr. ha: 

Antal Udbytte på Merudbytte for 
afgrøder umerglet 20 t CaCOs i mergel 

Havre ............. 8 32.6 2.2 
Vårhvede .......... 3 27.2 6.9 

Blandsæd .......... 2 21.0 7.3 

Rug ............... 1 15.9 8.0 
Byg ............... 5 21.7 12.5 
Vinterhvede ........ 2 15.6 23.1 

I modsætning til forsøgene i naturligt græs giver mange af disse 
forsøg i kornafgrøder store til overordentlig store udslag for 
mergling. 

Mere omfattende forsøg med agerkultur anlagdes i 1927 på 
Ribemarsken. Resultaterne fra 1928-34 er omtalt i 286. beret
ning (2), men da forsøgene er fortsat til 1954, er alle resultaterne 
omtalt i nærværende beretnings næste afsnit. 

I de derpå følgende afsnit omtales alle indtil nu foreliggende 
resultater af kalk- og mergelforsøg udført ved Statens Marsk
forsøg. 

Da de omtalte forsøg er ret forskelligartede, er der side 444-450 
søgt at sammendrage og diskutere de vigtigste af forsøgsresul
taterne og dette sammendrag afsluttes med en praktisk vejled
ning vedrørende marskjordens kalkning. 

I de følgende afsnit er der i tabellerne opført så mange resultater 
af jordbundsanalyser og udbyttebestemmelser, som man har skønnet er 
nødvendigt, for at læseren kan få et overskueligt og tilpas detailleret 
indtryk af forsøgene. Mere detaillerede hovedtabeller, omfattende alle 
de enkelte jordbundsanalyser, alle udbyttebestemmelser ID. v., findes 
i få maskinskrevne eksemplarer og kan udlånes fra Statens Planteavls
kontor. 
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F orsøg med kalkformer og kalkmængder ved Ribe 1927 -54 

I H)27-54 er der på svær marskjord ved Ribe udført et forsøg 
omfattende følgende 7 forsøgsled. 

a. Ukalket 
b. 5 tons calciumkarbonat (CaCO.) pr. ha i pulveriset kridt 
c. 10 f) ) » II ») )} )} 

d. 10 » )} » » » råkridt 

e. 20 ») » ») )) ») )) 

f. 20 ) » )l » » mergel 
g. 40 )f )) » ») ), ») 

Den i forsøgsled b-e anvendte kridt er skrivekridt fra Nørre
sundby og mergelen (28 pct. CaC03 ) er fra et mergelleje ved 
Ribe. 

Kridt og mergel er udbragt i marts 1927 og nedbragt ved harv
ning. Forsøget er gennemført i cen afgrøde hvert år og med 4 
fællesparceller a 67,5 m2 bruUo, høstparcel 35-50 m2 • 

Da kalkvirkningen syntes ophørt, tilførte s der i forsøgsled b i 
1947 og i c og d i 1949 yderligere 5 tons calciumkarbonat pr. ha i 
pulveriseret kridt. 

Forsøget er anlagt på jord med meget stort lerindhold i over 
een meters dybde. Humusindholdet er ret stort i pløjelaget, men 
aftager nedad. Jorden har stor vandkapacitet, men lille luft
kapacitet og er derfor vanskelig at dyrke. Marken er drænet, men 
virkningen af drænene er meget ringe. Agrene er derfor pløjet 
sammen, så de runder op mod midten, og overfladevandet løber 
bort i plovfuren mellem agrene. Der er anbragt en parcel række 
med en parcel pr. forsøgsled i hver ager. Der har ofte været vand
skade i afgrøderne og af denne grund er 3 afgrøder kasseret, så
ledes runkelroer 19'27, vårhvede 1931, byg efter ompløjet hvede 
1936. I 1942 dyrkedes spindhamp, men resultaterne er ikke an
vendt her. 

Resultaterne fremgår af tabel 3. Der er gødet med kvælstof efter 
behov, idet rodfrugt har fået 500-800 kg salpeter, hvede 300'---
500 og vårsæd 200-400 kg salpeter pr. ha. (I dette og i de øvrige 
forsøg er der som regel anvendt chilesalpeter til bederoer og kalk
salpeter til de øvrige afgrøder). Indtil 1940 er der givet 10.0-20'0 
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kg superfosfat og 50,-10,0 kg 40 pet. kaligødning pr. ha til næsten 
alle afgrøder. Senere er der kun givet superfosfat i 19'49 og 1!)53. 

JORDBUNDSANALYSER 
Før forsøgets anlæg og derefter omkring hvert fjerde år, er der 
udtaget jordprøver, hvori bestemtes reaktionstal. Disse er opført 
i tabel 1. Før forsøgets anlæg var Rt 6,1, og uden kalk aftager det 
noget gennem årene, men er underkastet en del variation. Pulve
riseret kridt (5 og 10 tons calciumkarbonat) hæver ret hurtigt 
reaktionstallet til ca. 6,5, hvorefter det aftager indtil den for
nyede kalkning i 194i-49. Råkridt hæver reaktionstallet ret 
langsomt, således at maksimum først indtræder i 1933, 6 år efter 
tilførslen. Tilsvarende gælder 10 tons CaCOa i mergel, medens det 
højeste reaktionstal for den største mergeltiIførsel først ses i 
193i. For sidstnævnte tre forsøgsled er der tydelig nedgang i 
reaktionstallene i 19'50~54. 

Som omtalt i 286. beretning side 46 (2) er der i 1933 udtaget 
jordprøver i 4 lag i pløjelaget nemlig i 0'-5 cm, 5-10 cm, W-15 cm 
og 15-20 cm. Reaktionstallene var ret ens i disse fire lag, hvilket 
man også må forvente i jord, der jævnlig pløjes og bearbejdes. 

I 1953 er der udført en undersøgelse af reaktionstallenes varia
tion indenfor parcellerne, for at se om der har fundet overslæb
ning af kalk sted. I første og tredie parcelrække afsattes paral
lelle linier med 1 m mellemrum på tværs af pløjeretningen, ialt 5 
i hver parcel, men ingen i parcelgrænserne. Langs hver af disse 

Kalkform: 

Tons CaC03 : 

1927 før forsøget ......... 

1930 .................... 
1933 .................... 
1937 .................... 
1943 .................... 
1946 ........•........... 

1950 .................... 
1954 .................... 
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Tabel 1. Reaktionstal 
Ribe 1927-54 

Ukal- Pulv. kridt 

ket 5 10 

6.1 6.1 I 6.0 

5.9 

I 
6.4 6.5 

5.6 6.0 6.6 
6.0 6.5 6.4 
6.0 6.5 6.5 
5.6 5.9 6.2 

Råkridt 

10 20 

6.1 I 6.1 

6.5 6.8 
6.6 7.3 
6.5 7.2 
6.6 7.1 
6.3 7.0 

I 5 tons CaC03 

I I 
5.9 6.7 

I 
6.7 

I 
7.0 7.0 

5.8 6.3 6.4 6.6 6.6 

Mergel 

20 40 

6.1 I 6.1 

6.9 7.5 
7.6 7.7 
7.4 7.9 
7.5 7.s 
7.3 7.8 

7.4 7.8 
6.7 7.2 



Tabel 2. Kalkbehov på ukalket jord 
Ribe 1927-54 

Rt I 
Tons CaCOa for at opnå Rt 

6.0 6.5 7.0 7.5 

1927 ................ 6.1 

I 
3.8 9.3 17.0 

1937 ....... , ........ 6.0 3 .• 8.7 17.6 
1946 ................ 5.6 0.4 3.7 7.2 12.0 
1950 ................ 5.9 _I 1.9 5.2 10.3 
1954 ................ 5.8 3.7 7.2 12.2 

8.0 

29.4 
27.2 
18.2 
21.0 
19.5 

ialt 70 linier udtoges een jordprøve til bestemmelse af reaktions
taL Resultaterne deraf viste, at der er sket lidt overslæbning af 
kalk, hvor parceller med 40 tons kalciumkarbonat i mergel 
støder sammen med en ukalket parcel, men at denne overslæbning 
for en stor del elimineres gennem anvendelse af 2,0-2,5 m brede 
værnebælter . 

Resultaterne af kalkbehovsbestemmelserne i de ukalkede par
celler er samlet i tabel 2. Tilsyneladende aftager den mængde 
kalk, der skal tilføres for at opnå Rt 7,5 og 8,0, med årene. 

Sammenligning mellem kalkbehovsbestemmelserne og de i mar
ken opnåede reaktionstal tyder på, at der her skal anvendes noget 
mere kalk, end kalkbehovsbestemmelserne viser. Således skal 10 
tons CaC03 ifølge kalkbehovsbestemmelsen kunne hæve Rt til 
godt 7, men i marken er der højest opnået 6,6. 20 tons calcium
karbonat skulle give Rt omkring 7,6, hvilket er opnået med mer
gel, men ikke med råkridt. 

Fosforsyretallene efter salpetersyremetoden i 1930-46 er ret 
lave og noget tiltagende med kalkmængden, af størrelsesordenen 
1,0 til 2,5. Bestemt efter svovlsyremetoden i 1950-54 var Ft ca. 
8 og upåvirket af kalkningen. 

Ved forsøgets anlæg var kaliumtallene ca. 20 og er med nogen 
variation gennem årene aftaget til 14-18, højest på ukalket. 

H ø S T R E S UL T AT ER 
I tabel 3 er anført udbyttet af 24 enkelte afgrøder i f. e.1 pr. 
ha. Da der ikke er noget fast sædskifte og da det i flere henseen-

1. 1 f. e. = 1 kg kærne af hvede, rug, hyg og hestebønner, 1,2 kg kærne i 
havre, 1,1 kg tørstof i roer, 2,5 kg hø og 5 kg halm. Roetop er ikke med
regnet i udbyttet af f. e. 
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-
1928 
1929 
1930 
1932 
1933 
1934 
1935 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1943 
1944 
1945 
1946 

1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 
H153 
1954 

Tabel 3. Udbytte af ukalket og merudbytte for kalkning 

100 f. e. pr. ha. Ribe 1927-54 

Kalkform: Ukal- I Pulv. kridt I 
ket I 5 I 10 

Råkridt 

Tons GaGO,: 10 I 20 

Mergel 

20 I 40-

l 
I 

I 
Havre ............. 23.1 4.7 5.9 2.6 (;.2 8.5 10.2 
Kløvergræs ........ 26.1 6.8 9.3 5.8 8.3 9.5 12.4 

ff ........ 38.2 1.4 2.2 1.2 2.2 1.0 

I 
1.9 

Hestebønner ....... 35.3 6.8 13.2 10.0 14.1 15.6 19.5 
Byg ............... 25.2 2.9 6.2 5.9 10.2 12.3 13.3 
Kløvergræs ........ 40.0 1.2 3.6 4.0 4.1 1.6 3.0 

» ........ 43.0 1.5 1.7 3.4 2.0 2.5 1.6 
Hvede ............. 40.0 -;.-0.9 3.6 3.5 8.9 9.2 12.4 
Bederoer .......... 29.5 1.4 13.0 16.3 33.0 44.5 55.9 
Hestebønner ....... 19.4 -;.-1.5 3.7 5.7 16.5 20.0 24.2 
Vårhvede .......... 34.8 0.7 Lo 0.0 2.7 5.4 5.1 
Kålroer. ........... 91.4 4.2 6.1 6.1 5.1 7.2 

I 

14.0 
Byg ....... , ....... 33.1 -;.- 0.4 2.9 4.3 4.7 6.0 5.7 
Kløvergræs ........ 49.7 -;.-l.2 -;.-1.1 1.3 0.1 1.2 -;.- 0.4 

» ........ 59.6 1.7 3.8 0.1 -;.-1.3 0.6 0.9 
Havre ............. 37.0 -;.- 0.2 2.1 3.9 6.8 5.7 9.5 

5 t 
CaCOa I Vårhvede .......... 48.9 3.2 1.6 1.4 -;.-1.8 -;.- 0.5 -> 1.9 

Bederoer .......... 4.0 44.5 6.2 I 24.6 67.8 92.7 111.6 
l 

Byg ............... 15.2 5.2 
15. tons GaCOa 

3.0 7.4 I 10.0 ...,..0.4 I 1.1 
Hestebønner ....... 16.!! 4.2 4.1 I 7.2 5.9 6.0 9.6 
Havre ............. 29.9 2.6 2.1 2.9 2.0 I 2.3 3.1 
Hvede ............. 72.9 2.2 0.5 2.6 0.7 

I 

2.3 1.1 
Bederoer .......... 0.0 8.3 17.1 20.1 17.9 36.6 51.'1 
Havre ............. 

I 
39.2 0.1 0.3 0.4 1.1 1.4 2.6 

--

der, bl. a. af hensyn til den ekstra kalkning i forsøgsled b, c og d 
i 1947-49, har interesse at se høstresultaterne i deres indbyrdes 

rækkefølge, er resultaterne opført for de enkelte afgrøder i krono
logisk orden. 

Af tabellen kan udledes følgende om de enkelte afgrøders reak
tion overfor kalkning. 

Hvede i 1937 og 1952 samt vårhvede i 1940 og HI'47 giver et 
uensartet billede, idet de ret små afgrøder i 1937 og 1940 udviser 
op til meget stOl' kalkvirkning, medens den middelstore avl i 1947 
og den særdeles store afgrøde (56-58 hkg kærne) i 1952 ikke 
giver udslag for kalkning. Ud fra 400. beretning (3) bemærkes 
det, at man på lerjord sjældent får mere end 4---5 pet. merud-
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bytte i hvede for kalkning op over Rt 6,0, medens der her er tale 
om udslag på op til 25 pet. 

Byg i 1933, 1943 og 1949 giver store til meget store udslag 
for kalkning. Selvom byg også på andre lerjorder giver optimal 
avl ved Rt 7,0-7,5, så er det her opnåede merudbytte i overkanten 
af, hvad der kendes fra andre forsøg. 

Havre giver stort merudbytte for kalkning i 1928 og 1946, men 
væsentligt mindre i 1951 og 1954. Da havre i reglen kun giver få 
procent merudbytte for kalkning til Rt over 6, må de opnåede 
udslag betegnes som meget store. 

Hestebønner i 1932, 1939 og 1950 har givet særdeles stort mer
udbytte for kalkning, idet ukalket i 1939 giver under halvt ud
bytte i forhold til de stærkt kalkede forsøgsled. 

Kålroer i 1941 giver et stort udbytte med tydeligt udslag for 
kalkning. 

Bederoer er kendt som en »kalkelskende« afgrøde, der kan 
kvittere for passende reaktionstilstand, men alligevel er det i 
1938, 1948 og 1953 opnåede merudbytte for kalk ualmindeligt 
stort. Uden kalkning var avlen i 1938 og 1948 meget ringe og i 
1953 var der ingen roer på de ukalkede parceller. 

Kløvergræs i 1929~30, 1934---35 og 19'44---45 har med und
tagelse af første års kløveren i 1929 givet ringe eller intet mer
udbytte for kalkning. 

I gennemsnit af alle 24 afgrøder har udbytte og merudbytte 
været: 

Udbytte Merudbytte Forholds-

Kalkning, tons CaC03 pr. ha 100 f.e. 100 f.e. tal for 

udbytte 

a. Ingen .............................. . 35.5 69 
b. 5 + 5 t i pulveriseret kridt ............. . 39.6 4.1 77 
c. 10 + 5 t i puh-eriseret kridt. ... __ ...... . 40.1 4.6 78 

d. 10 t i råkridt+5 t i puh. kridt. ........ . 41.1 5.6 80 
e. 20 t i råkridt. .... _ .................. . 44.7 9.2 87 
f. 20 t i mergel .............. _ . _ ...... __ 48.Q 12.5 94 

g. 40 t» » ........................ . 51.2 15.7 100 

Med det højeste udbytte, som indtræffer ved største kalkmængde 
(Rt ca. 7,8), sat lig 100, får ukalket med Rt 5,6-6,1 forholdstal 
69. En tilsvarende beregning vil for de fleste lerjorder give opti-
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mum ved Rt 7-7,5 og forholdstallet for udbyttet på Rt 5,5 bliver 
ned til 90. Der er således på marsken opnået et usædvanligt stort 
udslag for kalkning, hvad der også er nævnt under flere af de 
enkelte afgrøder. 

Årsagen hertil skal sikkert søges i kalkningens virkning på 
jordens struktur. Denne svære jord med ringe vandbevægelse er 
som helhed vanskelig at få i en passende struktur, især er det 
meget vanskeligt at få et godt såbed om foråret, og såbedets til
stand har øjensynligt stor indflydelse på hele avlens udvikling og 
udbytte. Dette gælder i særdeleshed rodfrugter, der kan mis
lykkes, hvis såbedet og jordens forsommerstruktur er uheldig. 
Iagttagelser i dette og de andre her omtalte kalkforsøg går ud på, 
at i år med dårligt såbed er dette iøjnefaldende dårligere på de 
ukalkcde og de svagt kalkede parceller. Forsøgsskemaerne inde
holder adskillige notater om, at såbedet var ubekvemt, især på 
ukalket, hvor jorden var meget knoldet. 

Man må heri søge grunden både til de store kalkudslag og til 
variationen i merudbyttet fra år til år, idet denne strukturfor
bedring antagelig er langt mere udbyttefremmende i vanskelige 
år end i år, hvor vejrliget betinger et nogenlunde såbed. 

Dette sammen med de uregelmæssigt skiftende afgrøder gør 
det umuligt at se nogen sikker linie i kalkningens virkning gen
nem årene. Dette demonstreres tydeligt i 1952-54, hvor der i 
følgende rækkefølge er høstet: en stor hvedeafgrøde næsten uden 
kalkudslag, en halvdårlig bederoeavl med udbytte ned til nul på 
ukalket, og en jævn stor havreafgrøde uden tydeligt merudbytte. 

Spørgsmålet om kalkmængde er allerede belyst af foranstående 
gennemsnitstal, der viser størst udbytte ved højeste kalkmængde. 

Ved i tabel 3 at gennemgå de tre par af forsøgsled, der har fået 
samme kalkmiddel, men mængder som en til to, ser man, at 
største udbytte i reglen følger største kalkmængde og undtagel
serne indtræffer i år med ringe kalkvirkning. Selv tilførsel af 40 
tons CaC03 i mergel giver højere udbytte end 20 tons CaCOs i 18 
af 24 år og i de resterende år er merudbyttet kun op til 600 f. e. 

mod gennemsnit 1570 f. e. 
Kalkformens betydning kan belyses ved at sammenligne for

søgsled med samme kalkrnængde. Ved sammenligning mellem 
led c, 10 tons CaC03 i pulveriseret kridt, og d, 10 tons CaCOs i rå-
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kalk, i de 18 afgrøder indtil ny kalkning i 1949 finder man, at 
merudbyttet i gennemsnit har været 480 og 560 f. e. og er højest i 
led c i 9 år. Der er en tydelig tendens til, at led c, pulveriseret 
kalk, har givet højere udbytte end råkalk i de første år. 

Sammenligningen mellem 20 tons CaC03 i henholdsvis råkridt 
og mergel falder ud til sidstnævntes fordel, således som det ses 
af foranstående gennemsnit for 24 afgrøder. Af disse har merge
len givet højest udbytte i de 21. Når der tages hensyn til afgrøder
nes art, er der ingen tendens til, at forholdet mellem råkalk og 
mergel ændres i årenes løb; men forskellen mellem disse to kalk
former er særlig fremtrædende i bederoer med den kolossale kalk
virkning. 

Disse resultater viser, at det næsten er en dyrkningsbetingelse, 
at marskjord som denne kalkes stærkt, til Rt over 7,5, hvis man 
skal have nogenlunde sikkerhed for, at afgrøder som bederoer 
kan klare sig. 

Forsøg med forskellig nedbringning af mergel 
og forskellig pløjedybde ved Ribe 1934-50 

På Ribe marsk er der i 1934-50 gennemført et forsøg med føl
gende mergel mængder og nedbringninger af mergelen: 

a. Umerglet 
b. !l.fergel med 20 tons CaCO. pr. ha nedharvet 
c.» » 20» »»» nedpløjet 
d. » » 20 » 

II 40 » 

» » » halvdelen nedharvet og halvdelen nedpløjet 
e. ), » » )} )} )} )} 

Forsøget blev anlagt i september 1933 på stubjord. Efter at mar
ken var harvet kraftigt, udstrøedes mergelen til forsøgsled c og 
halvdelen til led d og e. Derpå pløjedes marken i 12 cm dybde og 
resten af mergelen i forsøgsled d og e samt hele mængden i led b 
udstrøedes. nenne mergel blev liggende oven på jorden vinteren 
over og blev kun nedbragt ved jordens almindelige forårsbear
bejdning. 

Fra efteråret 1934 blev disse 5 kalkningsforsøgsled kombineret 
med forskellig pløjedybde, idet der ved alle normale pløjninger 
anvendes: 
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1. Pløjedybde 12 cm 
2.» 20 » 

Forsøget blev anlagt i 2 marker, A 1 og A 5, og i hver mark var der 
8 fællesparceller il 62 m 2 i hvert af de 5 kalkningsforsøgsled. I 
mark A 1 var der 8 parcelrækker il 5 parceller - en for hvert 
kalkningsforsøgsled - og de forskellige pløjninger blev udført 
på den måde, at parcelrække 1-2 og 5-6 blev pløjet 12 cm dybt 
og rækkerne 3-4 og 7-8 pløjedes i 20 cm dybde. Mark A 5 
havde kun 4 parcelrækker, hver med 2 fællesparceller af de 5 
kalkningsforsøgsled, og her pløjedes parcelrække 1-2 i 12 cm 
dybde og række 3-4 i 20 cm. Denne arbejdsmåde medførte, at 
der med hensyn til pløjedybde reelt kun var een fællesparcel i 
mark A 5 og to i mark A 1. Dette betyder, at uensartetheder i 
markernes produktivitet kan komme til at påvirke udslagene for 
pløjedybde eller vekselvirkningen mellem kalkning og pløjedybde. 
Det skal dog indføjes, at i 19-34, hvor den forskellige pløjning 
endnu ikke var påbegyndt, var udbyttet nær ens i de to sæt par
celler som fremover pløjedes forskelligt. Dette ses af øverste linie 
i tabel 5 og 7. 

I forsøget blev der dyrket følgende afgrøder: 

Mark Al Mark A 5 :\farkA 1 MarkA 5 

1934 Hestebønner Byg 1943 Fodersukkerroer Kløvergræs 
1935 Byg Runkelroer 1944 Byg Kløvergræs 
1936 Kålroer Byg 1945 Kløvergræs Havre 
1937 Havre Kløvergræs 1946 Kløvergræs Hestebønner 
1938 Kløvergræs Kløvergræs 1947 Hvede Kålroer 
1939 Kløvergræs Havre 1948 Hestebønner Vårhvede 
1940 Havre Byg 1949 Byg Kløvergræs 
1941 Vinterbyg Fodersukkerroer 1950 Kløvergræs 
1942 Rug Vårhvede 

På de merglede parceller har afgrøderne været jævnt gode und
tagen havren 1937, der var tynd og ukrudtsfyldt. For at redde ud
lægget afhuggedes den i juli, og der høstedes en kløverafgrøde om 
efteråret. 

Der blev gødet med kvælstofgødning efter afgrødernes behov, 
idet der anvendtes ca. 500 kg salpeter pr. ha til roer, 300 kg til 
hvede og 100-200 kg til byg, havre og andet års kløvergræs. 
Første års kløvergræs og hestebønner fik ikke kvælstofgødning. 

430 



Af superfosfat anvendtes 100-200 kg pr. ha årlig indtil 1941. 
Kaligødning er givet med 50-100 kg pr. ha til 19'43. Til kålroer 
1936 tilførtes 60 tons staldgødning pr. ha. 

JORDBUNDSANALYSER 

Før forsøgets anlæg blev der i hver mark og for hver af de fem 
kalkningsforsøgsled udtaget to jordprøver i henholdsvis 0-20 og 
20-40 cm dybde. I gennemsnit af de 5 forsøgsled, som kun vari
erede uvæsentligt indbyrdes, opnåedes følgende analyseresultater: 

Mark Al Mark A 5 
Prøvedybde : 0-20 cm 20-40 cm 0-20 em 20-40 cm 

Reaktionstal .................. 5.8 6.4 5.6 6.t 
Klorkaliumtal ................ 4.6 4.9 4.4 4.9 
Fosforsyretal (salpetersyremetode ) O.; 0.3 0.7 0.3 
Kaliumtal. ................... 25 23 26 26 

Reaktionstallene er lidt lavere i A 5 end i A l, men forskellen er 
ikke større, end der i følgende anvendes gennemsnit af resul
taterne fra de to marker. 

Forsøgsbehandlingens indflydelse på reaktions- og klorkalium
tal ses af tabel 4, der kun omfatter gennemsnit af de to marker 
ved prøveudtagningerne i 1937, 1942 og 1948. Ved at sammen
drage disse alene med hensyn til merglingen finder man følgende 
(hvert tal gennemsnit af 2 pløjedybder i 1937, 1942 og 1948): 

Mergel Reaktionstal Klorkaliumtal 

a. Ingen ................................ . 6.2 5.1 
b. 20 t CaC03 nedharvet .................. . 7 .1 6.5 

c. 20 » » nedpløjet ................... . 7.5 6.6 

d. 20» » t nedharvet i nedpløjet ...... . 7 .6 6.7 

e. 40 » f} » » » 7.9 7 .0 

Mergelmængden viser sig tydeligt i reaktions- og klorkaliumtal
lene. Derimod har den forskellige nedbringning af 20 tons CaCOg 

i forsøgsled b, c og d ingen væsentlig indflydelse på analyseresul
taterne. Da mergelen er blevet blandet ind i hele pløjelaget ved de 
årlige jordbehandlinger, var det heller ikke at vente, at forskel
lig nedfældning første år skulle kunne have virkning ud over 
det første eller de første år. 
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Tabel 4. Jordens reaktionsforhold. Gens. af 2 marker 
Ribe 1934-50 

Pløjedybde : I 12 cm 20 cm 

Tons cac03 1 

1 

I I 
I I O 20 

I 
20 20 40 O 20 20 20 40 i mergel: 1 

I 

N edfældning l l ned-j ned- ! nedharv. l ned-j ned- ! nedharv. 
af mergel: harv. pløj. ! nedpløj. harv. pløj. i nedpløj. 

Reaktionstal 

1937 .. '" . 6.2 i 7 .• 7 .6 

I 

7.6 

I 
7.8 I 6.41 

7.6 

I 

7.6 7.6 7.8 
1942 ...... 6.3 I 7.4 7 .• 7.7 7.9 I 6.2 7.& 7.6 7.8 7.9 
1948 ...... 6.0 7.1 7.4 7.6 7.B 6.1 7.4 7.4 7.4 7.9 

Klorkaliumtal 

1937 ...... 5.1 I 6.9 7.1 

I 

7.0 I 
7.21 5.1 I 7.0 

I 

7.0 
I 

7.1 

I 

7.2 
1942 .. '" . 5.2 I 6.; 6.6 6.7 

I 
7.0 5.3 6.5 6.7 6.s 6.9 

1948 ...... 5.0 6.1 6.2 6.4 6.7 5.0 I 6.2 6.2 I 6.2 6.8 

På tilsvarende måde kan man sammendrage analyseresulta
terne m. h. t. pløjedybder, således som vist her: 

Reaktionstal Klorkaliumtal 

1. Pløjedybde 12 em ..... . 
2. » 20» ..... . 

7 .3 

7 .3 

6.4 
6.4 

Den større pløj edybde, hvorved mergelen indblandes i større 
jordmængde, har ikke influeret på reaktionstallenes størrelse. 

Før forsøgets anlæg er der bestemt kalkbehov med følgende 
resultat: 

Tons CaCOa pr. ha for at opnå Rt 
6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 

Mark A 1. Prøve udtaget i 0-20 em ...... . 1 6 11 19 31 
» A 5 » »»»» ...... . 3 9 16 25 41 

Mark A 1. Prøve udtaget i 20-40 cm ..... . 1 5 11 21 
» A 5.» »»»» 1 5 12 24 

I marken har 20 tons CaC03 i 19137 - fire år efter tilførselen -
hævet reaktionstallet til omkring 7,6 og 40' tons CaC03 til om
kring 7,8. D. v. s. at kalkbehovsbestemmelsen har givet nogen
lunde samme resultat, som senere fundet i marken. 

Ved prøveudtagningerne i 1937-50 er der også bestemt kalk-
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behov, men for de kalkede parceller med Rt 7,5-7,9 er bestem
melserne for små og usikre til at tillægges nogen betydning. På 
ukalket er der tilyneladende aftagende kalkbehov, trods Rt nær
mest er faldende - se tabel 4. Kalkbehovet til Rt 7,5 var i tons 
CaCOg pr. ha i gennemsnit af de to marker. 

1937 ...................... . 
1942 ... , .................. . 
1948 ...................... . 

Pløjedybde 
12 cm 20 cm 

10.~ 

14.7 
11.. 

lo .• 
15.6 

11.5 

I løbet af forsøgstiden 1934--50 er de høje kaliumtal aftaget fra 
25-26 til 8-14 og er lavest på de kalkede parceller, antagelig 
fordi afgrøderne har været størst der. 

Fosforsyretallene i 1933 var bestemt efter salpetersyremetoden 
og var da meget lave, 0,3-1,0. Efter overgangen til svovlsyre
metoden i 1948 ændredes fosforsyretallene til 5-7, uden nogen 
tydelig påvirkning af kalkningen. 

H0STRESULTATER 

Forsøgsresultaterne i de enkelte afgrøder er vist i tabel 5-9, 
hvori der er opført udbyttet for alle 10 forsøgsled i de enkelte år 
for henholdsvis kærne, roetørstof og hø samt gennemsnit af hele 
forsøgsperioden for andre afgrødedele m. v. 

Byg. Resultater af 7 afgrøder i tabel 5 viser en stor kalkvirk
ning, idet det gennemsnitlige udbytte stiger stærkt -- 8-·9 hkg 
kærne - for det første mergeltilskud på 20 tons CaeOg og lidt 
- 2-3 hkg kærne - for at øge mængden op til 40 tons CaG03 . 

Stigningen i halmmængden er relativt mindre, således at kærne
procenten tiltager med øget kalkning. Den forskellige nedfæld
ning af mergel med 20 tons CaC03 har hverken her eller i andre 
afgrøder givet sikkert udslag i udbyttet. Da mergelen antagelig 
hurtigt er indblandet i hele pløjelaget (12 eller 20 cm) uanset 
den første nedfældning, er dette forståeligt og vil ikke blive meget 
omtalt i følgende. 

Pløjedybden har derimod givet en tydelig virkning. Man be
mærker, at der i 1934, hvor de to dele af forsøget har været pløjet 
ens, ikke er nogen tydelig udbytteforskel. Derimod har 20 cm 
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Tabel 5. Udbytte af byg og havre, hkg pr. ha 
Ribe 1934-50 

Pløjedybde : 12 cm 

Tons CaCOs I 
i mergel: ! O I 20 20 20 I 40 I 
Nedfældning l I ned· I ned- t nedharv. 
af mergel: harv. pløj. ! nedpløj. 

Byg 

Kærne, 19341 9.9 20.2 17.71' 20.3 
» 1935 15.4 29.2 29.8 31.0 
» 1936 3.0 9.5 10.8 10.1 
» 1940 23.3 32.1 32.7 30 .• 
» 1941" 17.8 25.G 25.2 26.2 
» 1944 16.3 [ 23.6 23.1 23.9 
» 1949 13.3 16.5 15.8, 16.6 

2 
3 
1 
3 
2 
2 
1 

4.4 
3.3 
3.1 
4.9 
7.1 
4.9 
9.5 

I 

j{;rne, genS'-ll~I-2;:-1~122:"; I 25.3 II 

Halm, gens. 28.1 35.3 33.5 34.1 136.8 
Kærnepet. .. 33.4 38.8 39.9 40.0 40.7 

Havre 

Kærne, 1939118.1 I 30.0 1 30.8 I 32.1 1 32.21 
» 1940' 15.3 18.8 19.7 , 20.3 20.0 
» 1945 I 17.8 I 21.1 21.7 , 21.3 22.2 

I 

Kærne, gens. I 17 .1 ! 23.31 24.1 I 24.6! 24.8! 
Halm, gens. 24.1 I 31.3 31.0 30.5 31.5 
Kærnepet.. . 41.5 42.7 43.7 44.6 44.6 

20 cm 

O I 20 I 20 
I 

20 
I 

40 

I ned· I ned-
I 

i nedharv. 
harv. pløj. l nedpløj. 

-

8.8 \ 
I 

21.4 20.5 21.0 24.3 
10.4 22.2 20.7 23.5 27.3 

2.1 11.4 11.9 12.6 14.3 
15.6 25.1 27.2 26.9 30.0 
20.3 30.3 28.0 27.5 31.s 
12.1 19.5 20.0 20.3 22.3 
12.3 15.4 15.8 15.7 20.2 

11.7 1 20.8 1 20.6 I 21.t 1 24 .3 
23.9 31. 7 32.0 I 32.3 34.8 
32.8 39.6 39.2 39.5 41.1 

11.2 1 25.S! 27.3! 26.0 !26.2 
11.5 19 .• 19.2 19.7 19.9 
14.6 20.6 22.4 21.6 22.4 

12.4! 21.9 I 23.0 1 22.41 22.6 

19.3 29.1 I 30.0 29.8 30.7 
39.1 42.7 43,4 42.9 42.4 

"' Vinterbyg. 

pløjedybde i 4 af de øvrige 6 år givet lavere udbytte end pløjning 
i 12 cm. Pløjedybdens indflydelse ses af følgende sammendrag, 
hvor udbyttet af kærne og halm er omregnet i f. c. og hvor der er 
taget gennemsnit af de tre forsøgsled med 20 tons CaC03 • 

l\fergcl med tons CaC03 

O 20 40 

12 cm pløjedybde ..... . 19.8 29.3 32.7 (100 f.e.) 

20 » » 16.5 27.2 3b » 

Forskel ....... , ...... , 3.3 2.1 1.4 }) 

Skadevirkningen af den dybere pløjning er størst på ukalket og 
aftager med tiltagende kalkning. 

H a/lre (tabel 5). I alle tre afgrøder er der en stor til meget stor 
positiv virkning af mergel med 20 tons CaCOs, medens yderligere 
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Tabel 6. Udbytte af hvede og rug, hkg pr. ha 
Ribe 1934-50 

Pløjedybde : 12 cm 20 cm 

Tons cacoal· 
i mergel: o I 20 I 20 20 40 o I 20 I 20 

Nedfældning I 
af mergel: 

ned
pløj. 

! nedharv. 
i nedpløj. 

Hvede 

Kærne, 1942*111.71 211 119.71 21.0 121.91 9.411 

1741 
» 1947 20.7 28:3 24.4 27.2 29.8 22.2 26:6 
» 1948* 34.0 34.4 33.8 34.7 34.9 31.3 32.8 

~:{~~'g~~~~'1 !i:~ I !~:~ I !~:~ I ;~:: I !~:: I ~6:~ I !~:: I 
Kærnepet... 34.9 37.4 36.1 37.1 37.8 34.0 36.6 
---------~----~----~--~--~----~ 

Rug 

ned
pløj. 

~~:: I 
34.1 

26.1 I~ 
46.7 
35.9 

20 I 40 

! nedharv. 
! nedpløj. 

16.31 19.5 
24.0 32.8 
33.1 34.2 

24.5 I 28.8 
44.7 I 47.9 
35.4 37.5 

Kærne, 1942 : 25.0 I 29 o I 27.7 
Halm,1942 '137.2 50:2 43.5 
Kærnepet.. . 40.2 36.6 38.9 

27.61 28.31 
44.6 47 .• 
38.2 I 37.4 

~~:: I ;!:~ I ~~:~.I ~~:: II ~~:: 
40.3 38.1: 39.3 38.2 38.8 

* Vårhvede. 

mergeltilførsel næppe øger udbyttet. Forskel mellem de to pløje
dybder er tydelig i 19'39, hvor den dybe pløjning giver 3-7 hkg 
kærne mindre end grund pløjning. 

Hvede og rug. Resultaterne af tre afgrøder hvede -- deraf to 
vårhvede -- og een i rug ses af tabel 6. I begge afgrøder er der 
stort udslag for de første 20 tons CaC03 , og lidt merudbytte for 
at øge mergel mængden yderligere. Forskellig nedfældning giver 
varierende indbyrdes forskelle, som antagelig kan tilskrives for
søgsfejl. Forøgelse af pløjedybden fra 12 til 20 cm giver ikke 
noget tydeligt udslag i udbyttet. 

Hestebønner (tabel 7). I gennemsnit af tre afgrøder har der 
været et merudbytte på ca. 10 hkg kærne for det første mergel
tilskud, som hæver Rt til ca. 7,5. Det næste tilskud har givet et 
lille merudbytte. Disse udslag er dog meget varierende med årene. 
Med hensyn til pløjedybden bemærkes det, at i 1934 er de to 
dele af forsøget pløjet ens (12 cm) og her er udbyttet også ret 
ens. I 19'46 giver den dybe pløjning væsentlig lavere udbytte end 
pløjning til 12 cm, medens der ikke er megen forskel i 1948. 
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Pløje dybde ; I 

Tabel 7. Udbytte af hestebønner, hkg pr. ha 
Ribe 1934-50 

12 cm 20 cm 

;r _~_~_~g_~_~;_O_3+1_0_,--i _2_0-+1_2_0--+-1_2_0----'-1_4_0-+_0--+-1_2_0----'-1_20_'--1_2_0 __ ~ 
~edfældning I I ned-I ned-I i nedharv. I ned I ned-I i nedharv. 
af mergel: . harv. pløj. i nedpløj. har;. pløj. i nedpløj. 

Kæ~ne, ~~~~ ,I 2~:: ,I ~g:: 1 ~~:: l' !~:: 1 !~:~ 11~:~ 1 ~~:~ 1 ~!:: 1 ~~:: 1 ~~:: 
» 1948 43.3 60.1 58.5 59.7 58.6 44.2 56.7 56.9 57.2 59.9 

~:{!~'g~~~~'1 ~~::.I ~~:: 1 ~~:: 1 ~~:: 1 ~~:~ 1 ~::: 1 :t: 1 :::: 1 :~:: 1 ~~:: 
Kærnepet.. . 51.2 50.4 52.0 51.3 50.2 50.2 51.6 50.9 52.7 50.3 

Kålroer og bederoer (tabel 8). I begge de to kålroeafgrøder er 
der store kalkudslag, idet både plantetal og udbytte øges stærkt 

Tabel 8. Udbytte af kålroer og bederoer, hkg pr. ha 
Ribe 1934-50 

Pløjedybde: 12 cm 20 cm 

Tons CaCOs O I 20 I 20 I 20 / 40 O I 20 I 20 I 20 40 i mergel: 
I 

Nedfældning af I ned-I ned-I i nedharv'l I ned.' ned-' inedharv. 
mergel: harv. pløj. i nedpløj. . harv. pløj. f nedpløj. 

Kålroer 

Roetørstof, 1936 .. I 34.8 161.9156.4160.2160.9126.2151.1 149.7143.9[ 56.7 
» 1947 .. I 59.8 80.9 79.1 8l.5 89.1 57.7 8l.1 85.5 83.7 90.0 

Roetørstof, gens. .. I 47.31 71.4 67 .8! 70.9 75.0 42.0 66.1 I 67.6 63.8 , 73.4 
Roer, gens ........ (24 470 447 462 483 286 432 446 421 473 
Top, gens. . . . . . .. 50 64 65 65 65 43 59 57 56 63 
Plantetal, 1000 pr. I 

ha ............. 42 46 47 47 I 47 39 , 46 4B / 45 4B 
pet. tørstof i roer .. 114.6 15.2 15.2 15.3 15.5 14.7 15.3 15.2 15.2 15.5 

Bederoer 

1

31.0 180.3183.5182.1 181.4116.6160.61 67.31 60.41 70.2 

34.6 109.4 110.5 112.0 118.5 23.8 99.0,.109.6.100.2 111.4 
66.8 83.2 80.9 81.7 84.3 50.9 69.5 75.2 I 72.7 77.5 

Roetørstof, 1935 .. 
» 1941 .. 
» 1943 .. 

Roetørstof, gens. . . i 44.1 191.0 1 91.6 91~ 1 94~ I 30A I 76~ 84.0 77.8 86.3 
Roer, gens.. . . . . .. :286 634 652 B41 B73 189 515 571 525 605 
Top, gens ........ 1124 1203 201 199 207 : 83 176 187 171 187 
Plantetal,1000 pr.ha 51 64 64 B5 I 66 i 42 1 61 I 62 61 63 
pct. tørstof i ro~r.. /15.4 14.<1 114.0 14.3 14.1 16.1 14.8 I 14.7 14.8 14.3 
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Tabel 9. Udbytte af kløvergræs, hkg pr. ha 
Ribe 1934-50 

Pløjedybde : 

Tons CaCO. 
i mergel: 

Nedfældning af 
mergel: 

H ø, 1937 ......... 
» 1938 ......... 
» 1943 ......... 
» 1945 ......... 
» 1949 ......... 

12 cm 20 cm 

o 20 I 20 I 20 40 o I 20 I 20 I 20 I 40 

I ~:~~·I ~~~~ I : ~~~~:ø7'1 
Første års kløvergræs 

I 88111211061 108 I 116 I 85 
126 132 126 133 132 121 

111 1118 110 I 117 I 
119 I 

101 
1153 1521153 g~ I 154 147 
i 128 119 121 123 124 

I 

ned-I ned-I ! nedharv. 
harv. pløj. i nedpløj. 

119 115 120 121 
127 122 122 128 
106 109 109 111 
143 148 148 153 
122 117 116 118 

Hø, gens ........ '1121 1127 I 1231126 'I' 12911161123112211231126 
Grønt, gens.... . .. 431 454 i 448 454 468 411 451 447 448 457 
pet. kløver, 1. slæt 29 32 I 34 32 35 28 32 35 36 35 

Andet års kløvergræs 

Hø, 1938 ......... 11~i I 107 112 

I 

112

1 

111 I 82 110 I 109

1 

109 114 
» 1939 ......... 113 107 109 112 101 109 111 114 115 
» 1944 ......... 

100 I 105 101 

I 

105 
110 I 83 

90 \ 
100 98 104 

» 1946 ......... 11~~ 111 113 109

1 

117 107 107 104

1 

109 110 
» 1950 ......... 89 91 89 92 87 75 89 89 87 

Hø, gens ........ . 
Grønt, gens ...... . 
pct. kløver, 1. slæt 1 3~g 1 ~~~ 1 ~~: 1 ~~~ 1 ~~: 12~~ 13~~ 1 ~g~ 1 ~g! 1 ~~~ 

19 18 17 18 19 19 20 19 20 19 

ved tilførsel af mergel med 20 tons CaCOg • Det andet mergeltil
skud (20-40 tons) giver kun en mindre virkning. Den dybere 
pløjning giver tydelig skadevirkning i 1936, medens forskellen 
i udbyttet mellem de to afdelinger er ubetydelig i 1947. 

Bederoerne (runkelroer 1935 og fodersukkerroer 1941-43) 
har slet ikke kunnet klare sig på den ukalkede jord, plantetallet 
er nedsat og udbyttet elendigt. Første mergeltilskud giver et 
meget stort merudbytte, medens der kun er lille virkning af det 
andet tilskud. I alle tre år har pløjning til 12 cm givet tydeligt 
større udbytte end til 20 cm. 

Kløvergræs (tabel 9). Der foreligger resultater fra 5 toårige 
kløvergræsmarker, som har været nogenlunde vellykkede, idet 
gennemsnitsudbyttet af første brugsår er ca. 5000 f. e. for de kal
kede parceller mod ca. 4200 f. e. i andet år. Merglingen har i for-
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Tabel 10. Udbytte af alle afgrøder, 100 f. e. pr. ha 
Ribe 193<1-50 

Pløjedybde: 12 cm 20 cm 

Tons CaC03 i O I 20 I 20 I 20 I 40 O 
I 20 I 20 I mergel: 

N edfældning af I ned-I ned-I! nedharv'j l ned-j ned-j 
mergel: harv. pløj. i nedpløj. l harv. pløj. 

Byg, 7 år ...... 19.8 29.51 28.9 [ 29.51 32.7 [ 16.5 27.1 [ 27.0 
Havre,3 }) ...... 19.0 25.7 26.2 26.6 27.0 14.2 24.1 25.2 
Hvede,3 » ...... 30.4 37.3 I 35.2 37.0 38A 29.1 34.51 35.4 
Rug, 1 » ...... 32.4 39.0 • 36.4 36.5 : 37.8 30.1 36.4 36.s 
Hestebønner, 3 år. 30.5 43.7 42.4 44.3 I 45.9 27.9 39A' 41.0 
Bederoer, 3 » • 40.1 82.7 83.3 83.5 86.0 27.6 ' 69.0 76.4 
Kålroer, 2 }) . 43.0 64.9 61.7 64.4 68.2 38.2 i 60.1 61.4 
1. år kløvergr. 5 år I 48.4 50.6 49.2 50.4 51.6 46.2/ 49.4 48.8 
2. » » 5)} 39.0 41.9 41.9 41.9 43.3 36.8 39.2 41.0 

20 I 40 

inedharv. 
t nedpløj. 

27.,[ 31.3 
24.6 25.2 
33.4 38.4 
35.6 4l.3 
42.3 44.8 
70.7 78.5 
58.0 66.7 
49.2 50.6 
41.5 I 42.4 

Gens. af 32 afgrøder! 32.9 ! 43.9 ! 43.1 ! 44.0 ! 45.9 1 29.2 I 40.41 41.61 41.0 1 44.4 

hold til de andre afgrøder givet ringe udslag, for gennemsnit af 
de ti afgrøder kun ca. 10 pet. Der er en del variation i udslagene 
fra år til år og en tendens til, at mergelvirkningen er størst de 
første forsøgsår. I afgrødens kløverindhoH'l i første brugsår ses 
der en kalkvirkning. Men som helhed reagerer denne marsk
jordens vigtigste afgrøde forholdsvis lidt for reaktionsændring 
fra ca. 6,2 til 7,9. 

Forskellig pløjedybde har også ringe indflydelse på kløvergræs, 
dog giver den dybeste pløjning, 20 cm, det laveste udbytte. 

Alle afgrøder. I tabel 10 er opført udbyttet af 9 afgrøder i gen
nemsnit af henholdsvis 1-7 år. Udbyttet er angivet i f. e. bereg
net af kærne og halm i korn og hestebønner, af roetørstof i bede
og kålroer, og hø i kløvergræs. Endvidere er der beregnet gen
nemsnit af alle 32 enkelte afgrøder. 

I gennemsnit har udbyttet af de stærkest kalkede parceller 
været ca. 4500 f. e. pr. ha. Udbyttet er størst i rodfrugt, derefter 
følger kløvergræs, hestebønner, hvede og mindst udbytte giver 
vårsæd. 

Kalkvirkningen er, som omtalt foran, vidt forskellig i de for
skellige afgrøder. Dette er også demonstreret af følgende for
holdstal, beregnet på udbyttet af samtlige forsøgsled med ved
kommende kalkmængde. 
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Forholdstal for udbytte 
l:kalket 20 t CaCO, 40 t CaCO, 

Byg .................. . 57 88 100 
Havre ................ . 64 97 100 
Hvede ................ . 78 92 100 
Rug .................. . 79 93 100 
Hestebønner. .......... . 64 93 100 
Bederoer .............. . 41 94 100 
Kålroer ............... . 60 92 100 
1. års kløvergræs ...... . ~)3 97 100 
2.» )) 88 96 100 

Både relativt og absolut er kalkvirkningen størst i bederoer og 
mindst i kløvergræs. Sammenlignet med andre kalkforsøg på ler
jord (3) er det ualmindeligt store udslag, der er opnået i dette 
forsøg. 

Om andre forhold kan kort siges følgende. Forskellig nedfæld
ning af mergel har ikke påvirket udbyttet væsentligt. De små for
skelle mellem udbyttet i de tre forsøgsled tilført 20 tons CaC03 
skyldes antagelig forsøgsfejl, hvilket ses deraf, at nedpløjning 
giver mindst udbytte i afdelingen, der er pløjet til 12 em, men 
størst, hvor der er pløjet 20 cm. Som nævnt tidligere, må man 
også vente, at virkningen af forskellig nedfældning hurtigt vil 
forsvinde, når jorden bearbejdes. 

Virkningen af pløjedybde ses af følgende sammendrag, der er 
gennemsnit af alle afgrøder og for 20 tons CaC03 gennemsnit af 
3 forsøgsled. 

Udbytte i 100 f.e. pr. ha 
Ukalket 20 t CaGO. 40 t GaGO. 

12 cm pløjedybde ..... 32.9 43.7 45.9 
20 )} )} 2~2 41~ 44~ 

Forskel. ............ . 3.7 2.7 1.5 

Pløjning til 20 cm har givet lavere udbytte end 12 cm pløjedybde, 
men forskellen er størst på ukalket og aftager med stigende mer
geltilførsel. Forskellen mellem pløjedybdernes virkning er størst 
i bederoer, mindre i kålroer og vårsæd og mindst i hvede og 
kløvergræs. Endvidere er der indenfor de enkelte afgrøder store 
variationer fra år til år. I forsøgsskemaerne findes der en del 
notater, der omtaler, at struktur og såbed om foråret har været 

439 



mindre god på ukalket og da i reglen ringere ved 20 cm pløje
dybde end ved 12 cm. Forsøgsresultater og notater tyder sam
stemmende på, at en del af den store kalkvirkning er struktur
forbedring, og at virkningen af forskellig pløjedybde også er 
strukturvirkning, idet pløjning til 20 cm giver ringere struktur 
end 12 cm pløjedybde. 

Forsøg med kalkmængder og sandindblanding ved Ribe 
1941-47 

På stiv marskjord ved Ribe er der i 19'41-47 gennemført et for
søg med kalk, givet i form af mergel, kombineret med forskellig 
sandindblanding i pløjelaget. 

Der er anvendt følgende mergelmængder : 

a. Ingen mergel 
b. Mergel med 20 tons CaCO. pr. ha 
c. » » 40 » » »» 

Disse tre forsøgsled er lagt som et rækkeforsøg med tre fælles
parceller il 5 X 21 m. Hver af disse store kalkparceller er delt i 3 
parceller a 5 X 7 m med følgende tre behandlinger: 

1. Ingen sandindblanding 
2. 300 mS pr. ha = 3 cm sand indblandet i pløjelaget 
3. 600» » » = 6»» » » » 

Sandet er finkornet, lyst undergrundssand hentet i en nærlig
gende hakke. Sand og mergel er tilført i efteråret 19'40 på en 4 
årgammel græsmark og er indblandet ved pløjning og alminde
lig jordbearbejdning. 

Forsøget omfatter kun een mark med een afgrøde årlig. De 
dyrkede afgrøder fremgår af tabel 12. Der er i forsøgstiden kun 

Tons CaCO. pr. ha: 

Tabel 11. Jordbundsanalyser 
Ribe 1941-47 

o I 20 

mS sand pr. ha: I O I 300 I 600 I O l 300 I 600 I 

I 6.9 \ 6.S\ 6.4 \ 7.8 \ 7'sl 7.4\ 
6.3 6.7 6.7 7.7 8.0 7.s 

Reaktionstal 1943 ...... . 
» 1946 ...... . 

I 
5.71 5.91 5.21 6.91 7.0 I 6.51 
5.5 5.9 5.6 6.7 6.9 6.9 

Klorkaliumlal 1943 .... . 
» 1946 .... . 
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O l 300 I 600 

7.91 7'sl 7.8 
8.0 8.1 7.9 

7.21 7.1 I 6.9 
7.2 7.2 7.0 



Tabel 12. Udbytte i 100 f. e. pr. ha 
Ribe 1941-47 

Tons CaCO. pr. ha: o I 20 40 

m" sand pr. ha: o I 300 I 600 I O I 300 I 600 O I 300 600 

1941, havre ............ 13.4 19.6 16.9 19.3 18.7 20.9 23.7 
I 

29.4 I 28.2 
1942, vårhvede ......... 28.3 28.2 32.7 44.7 35.7 38.3 43.3 49.9 48.2 
1943, hestebønner ...... 36.6 44.5 44.7 49.4 51.2 47.9 50.8 52.3 50.8 
1944, fodersukkerroer ... 50.2 63.3 65.9 78.6 79.4 87.2 74.8 84.5 87.6 
1945, byg ............. 15.7 22.0 25.4 25.3 32.5 37.0 20.6 29.9 32.7 
1946, kløvergræs ....... 57.4 73.2 82.2 66.8 71.6 72.0 68.2 68.5 70.8 
1947, kløvergræs ....... 26.4 31.5 32.1 31.8 33.9 35.{ 30.3 33.1 33.7 

gødet med kvælstofgødning til korn (150-250 kg salpeter pr. 
ha), fodersukkerroer (500 kg) og andet års græs (150 kg), 
medens hestebønner og første års kløvergræs var helt ugødede. 
Afgrøderne har kun været nogenlunde store og flere af dem -
især vårhvede 1942 - har været ret uensartede, så forsøgsresul
taterne har en vis usikkerhed. 

Jordens reaktion er undersøgt i 19'43 og 1946 (tabel 11) og 
med hensyn til kalkningen var resultaterne følgende: 

Reaktionstal Klorkaliumtal 
1943 1946 1943 1946 

a. Ingen mergel. ..... 6.7 6.6 5.6 5.7 

b. 20 tons CaCO. . .. 7.7 7.B 6.8 6.8 

('. 40 II » 7.8 8.0 7 .1 7.1 

Kalkvirkningen er omtrent ens i de to år, idet de første 20 tons 
CaC03 hæver reaktionstal og klorkaliumtal 1,0-1,2, medens de 
næste 20 tons kun giver en yderligere stigning på 0,,1-0,3. Sand
indblandingen ændrer kun lidt på jordens reaktion, således som 
det ses af følgende sammendrag, hvori hvert tal er gennemsnit 
af de tre mergelmængder. 

Reaktionstal Klorkaliumtal 
1943 1946 1943 1946 

1. Ingen sand ...... 7.6 7.3 6.6 6.5 

2. 300 m" sand ..... 7.5 7.6 6.7 6.7 

3. 600 » )1 ..... 7.2 7.5 6.2 6.5 

Jordens kalkbehov, tons kalk nødvendig til at opnå Rt 7,0, 7,5 
og 8,0, er bestemt i 1943 og 1946. For parcellerne uden kalk skulle 
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der, efter analysen, anvendes 4--7 tons CaC03 for at opnå Rt 7,5 
og 11-20 tons CaC03 for at få Rt op til 8,0.. Dette er mindre, end 
der i forsøget er medgået til at hæve reaktionstallet tilsvarende. 

Udbyttet af de 7 afgrøder, angivet i 100 f. e. pr. ha, er opført 
i tabel 12 og gennemsnit af de 7 afgrøder ses af følgende: 

Mergling pr. ha 

a. Ingen ............... . 
b. 20 tons CaCO •....... 
c. 40» » 

Gennemsnit for sand ..... 

Udbytte i 100 Le. pr. ha 
sandtilførsel, mS pr. ha 

O 300 600 

32.6 

45.1 

44.5 

40.7 

40.3 

46.1 

49.6 

45.3 

42.8 

48.4 
50.3 

47.2 

Gennemsnit 
for mergling 

38.6 
46.5 
48.1 

Både mergel og sand har givet et meget stort merudbytte, dog 
størst for mergling. Men merudbyttet for mergel er størst, hvor 
der ikke er tilført sand og aftager yderligere noget, når sand
indblandingen øges fra 300 til 600 m 3• Tilsvarende er virkningen 
af sandtilførsel størst uden mergling, mindst ved 20 tons 
CaC03 pr. ha. 

Denne linie kan, trods en del uregelmæssigheder, skimtes i re
sultaterne af de enkelte afgrøder, selvom der i flere afgrøder er 
optimum for mergling ved 20 tons CaC03 og virkningen af sand 
er meget uregelmæssig f. eks. i vårhvede 1942. 

Resultaterne kan tolkes således, at både mergling· og sand
tilførsel forbedrer denne meget stive marskjords struktur og der
med afgrødernes vækstmuligheder. Men herved vises det indi
relde, at kalkning til reaktionstal over 7 for en stor del sker af 
hensyn til jordstrukturen. 

Forsøg med forskellig jordbundsreaktion og med 
superfosfat ved Højer 1949-55 

På ret stiv marskjord på Nørregaard ved Højer er der i 19'49 
anlagt et forsøg med kalk og superfosfat med følgende plan. 
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a. Uden kalk og uden superfosfat 
b. » »» 2000 kg superfosfat pr. ha 1949 
c. Kalkning til Rt 6.5, ingen superfosfat 

d. 
e. 

» 

» 
» » 7 .• , » » 
» » 7.5,2000 kg superfosfat pr. ha 1949 



Før forsøgets anlæg, januar 1949, blev der udtaget jordprøver i 
de enkelte parceller til bestemmelse af reaktionstal og kalkbehov. 
Kalk til forsøgsleddene c-e tilførtes i form af pulveriseret kridt 
i de mængder, kalkbehovsbestemmelserne angav for de enkelte 
parceller (5 fællesparceller il 52,5 m 2 ). Før kalkningen var Rt i 
de enkelte parceller fra 5,0 til 5,9 med lidt stigning ned gennem 
parcel rækken fra nord mod syd. Til forsøgsled c, kalkning til Rt 
6,5, anvendtes der 4,8-9,1 tons CaC03 og til led d-c, kalkning 
til Rt 7,5, er der anvendt 13,0'------22,4 t kalk pr. ha. Der er dog 
knapt opnået de tilsigtede reaktionstal i 1955, således som det 
fremgår af følgende sammendrag af reaktionstal 1949 og 1955. 

Reaktionstal i pløjelaget Ft 
Forsøgsled Hl49 1955 1955 

a. Uden kalk, uden supf ..... 5.5 5.3 5.9 

b. » » 2000 » ...... 5 .. , 5.3 7.4 
c. Kalk til Rt 6.5, uden supL .. 5.5 6.3 5.5 
d. » » » 7.5 » » 5.6 7 .3 5.8 
e. » » » 7.5, 2000 » . . 5.5 7 .2 7.2 

Jordens fosforsyretal er omkring 5,5-6,0 og tilførsel af 2000 kg 
superfosfat i 1949 er tydelig at se på ovenstående analysetal fra 
1955. Derimod har superfosfattilførscl ikke givet noget tydeligt 
udslag i reaktionstallene i 1955. 

Forsøget, der kun omfatter en parcelrække, er gennemført i 
een afgrøde årlig. Hovedresultaterne af de 7 afgrøder er opført 
i tabel 13, hvortil der skal knyttes følgende bemærkninger. I for
året 19'49 blev jorden efter såningen klasket sammen af regn og 
den sydlige del af forsøget stod under vand nogle dage, hvorfor 
havre og udlæg måtte sås om. Dette indførte en forskel i ud
byttet i forsøgets to halvdele både i havre 1949 og kløvergræs 
1950, men da udslagene for kalk er meget store, er resultaterne 
anvendt her trods disse uregelmæssigheder. Byg i 1951 og havre 
i 19'52 har givet store afgrøder på de stærkest kalkede parceller 
og især i byg en meget stor udbyttenedgang på ukalket. I 19'53 
var der en meget tarvelig afgrøde på forsøgsled a og b, ringest 
på b, antagelig fordi superfosfat fremmede pileurtbestanden 
ekstra. Merudbyttet for kalk var meget stort. Selv på de stærkest 
kalkede parceller var fodersukkerroerne ringe i 1954 og på ukal-
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Tabel 13. Udbytte i 100 f. e. pr. ha 
Højer 1949-55 

Kalkning 1949: Ingen Ingen Til Rt Til Rt Til Rt 
6.5 7.5 7.5 

kg superfosfat 1949: O 2000 O O 2000 

1949, havre ................... 46.2 46.5 I 50.6 53.0 57.3 
1950, kløvergræs .............. 52.6 51.2 59.1 58.0 57.0 
1951, byg .................... 38.8 35.1 49.1 51.2 52.8 
1952, havre ................... 58.0 61.1 66.8 67.9 64.4 
1953, byg .................... 29.1 25.8 42.9 48.2 48.8 
1954, fodersukkerroer. ......... O O 12.4 36.2 36.2 
1955, havre ................... 22.8 24.0 28.4 37.8 38.7 

ket var der ingen roer. Havren i 1955 gav store udslag for 
kalkning. 

Gennemsnitsresultaterne for de 7 afgrøder var følgende: 

100 f.e. pr. ha 

a. Uden kalk, uden supf. ............ . 35.4 
b. » » 2000 » . . . . . . . . . . . . . 34.8 
c. Kalk til Rt 6.5, uden supf.. . . . . . . . . . . 44.2 
d. »» 7.5, » )}. . . . . . . . . . . 50.a 
e. »» 7.5, 2000 }} .... . . . . . . . 50.7 

På denne jord med reaktionstal på ca. 5,5 har kalkning givet et 
særdeles stort merudbytte, 880 f. e. for første kalktilskud og 610 
for det andet. 

Derimod har superfosfat ikke givet nogen påviselig virkning 
hverken på ukalket eller kalket jord. 

SAMMENDRAG OG DISKUSSION 

De mest fremtrædende forhold ved de foran omtalte forsøgs
resultater fra forsøgene med kalk og mergel på marskjord ved 
Ribe og Højer er den store udbyttestigning for kalkning og det 
høje optimale reaktionstal, idet man i alle forsøg med afgrøder 
for almindelig agermark har stigende udbytte helt til og med 
højeste kalkmængde, som har givet jorden et reaktionstal på 
7,5-8,0. Som det skal vises, adskiller forsøgene på marskjord 
sig i så henseende fra andre forsøg på lerjorder. 

I følgende sammendrag er vist hovedresultater af tre lerjords
forsøg, nemlig på let, magert sandblandet ler ved Askov, på ler-
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muld med lerundergrund ved Rønhave på Als og på god lermuld 
ved Stokkemarke på Lolland. 

Disse forsøg er gennemført i 10 år, 1933-42, og hvert år i 6-7 
afgrøder. 

1280 kg Uden Tons CaCOs pr. ha 
Askov svovl kalk 2 4 8 16 32 

Rt i gens. af forsøgs år ..... 5.1 5.8 6.3 6.8 7.4 7.7 
Udbytte i 100 f.e ......... 41.0 49.1 51.1 50 .• 47.5 45.6 

Rønhave 

Rt i gens af forsøgsår ..... 5.8 6.1 6.3 6.8 7 .• 7.7 
Udbytte i 100 f.e ......... 53.1 53.7 53.4 53.3 50 .• 49.8 

Stokkemarke 

Rt i gens. af forsøgs år ..... 6.9 7.6 7.7 7.9 8.0 8.1 
Udbytte i 100 f.e ......... 50.0 50.0 49.4 49.1 49.0 48.7 

I disse forsøg har udbyUestigningen for kalkning af jord med 
reaktionstal over 6 været ubetydelig og det optimale reaktionstal 
er omkring 6,3-6,5 på Askovs og Rønhaves lermuldede jorder 
og ikke over 7,6-7,7 på lerjorden ved Stokkemarke. 

Til sammenligning hermed gentages resultaterne fra forsøget 
med kalkformer og kalkmængder ved Ribe (side 423-429). 

Kalkning t CaCOs/ha Rt gens. Udbytte, 100 f.e. 

Ingen .................... 5.8 35.5 
Pulveriseret kridt ......... 5+5 6.3 39.6 

» » ~ ....... 10+5 6.5 40.1 
Råkridt. ................. 10+5 6.6 41.1 

» • o •••••••••••••••• 20 7.0 44.7 
Mergel .................. 20 7.2 48.0 

» •••••••••••••• o ••• 40 7.7 51.2 

Her fortsætter den store udbyttestigning helt til højeste jord
reaktion. Tilsvarende ses i to andre omtalte forsøg med ager
kultur ved Ribe og i forsøget ved Højer; i sidstnævnte er højeste 
prøvede reaktionstal dog kun 7,3. 

Forsøget med mergel og pløjedybde ved Ribe giver således føl
gende hovedresultater, idet der ses bort fra nedfældningen af 
mergel. 
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IIIcrgel med t CaCO. 

o ............... . 
20 ............... . 
40 ............... . 

Rt gens. 

6.2 

7.5 
7.9 

Udbytte, 100 Le. 
12 cm 20 em 

pløjedybde pløjedybde 

32.9 

43.7 

45.9 

29.2 

41.0 

44.4 

I forsøget med kalkmængder og sandindblanding ved Ribe giver 
forsøgsleddene med samme kalkmængde og forskellig sandtilfør
sel i gennemsnit følgende resultater. 

Ingen mergel .................. . 
Mergel med 20 tons CaCO •....... 

)} » 40» » 

Rt 1946 Udbytte, 100 f.e. 

6.6 

7.8 

8.0 

38.6 

46 .• 
48.t 

På den noget lettere jord ved Højer var resultaterne (uden super
fosfat) følgende: 

Ingen kalk .................... . 
Kalk til Bt 6.5 ................. . 

» » » 7.5 ................. . 

Rt 1955 Udbytte, 100 f.e. 

5.3 
6.3 

7.3 

35.4 
44.2 

50.3 

Denne forskel mellem marskjord og andre lerjorder svarer helt 
til forholdei mellem andre jordtyper, idet det optimale reaktions
tal varierer helt fra ca. 5,5 i hedes and til ca. 7,5 for god lermuld 
(3). Årsagen til disse forskelle mellem jordtyperne må søges i 
kalkningens mangesidede virkning. Ved tilførsel af kulsur kalk, 
CaCOg, eller andre basiske kalkformer ændres forholdet mellem 
brintioner og hydroxylioner, således som ændringen i reaktions
tallet viser det, og samtidig øges jordens og jordvædskens indhold 
af calciumioner. Disse ændringer i brintion- og calciumionkon
centrationerne har, ud fra erfaringer i vandkulturer, ikke megen 
direkte indflydelse på planternes vækst, så kalkningens virkning 
skal hovedsagelig søges i dens indirekte virkning i jorden. Her 
er det især reaktionens indflydelse på plantenæringsstoffernes 
opløselighed eller binding, der har betydning. Således er optagel
sesprocenten for fosfat lavere på sur jord end på jord med Rt 
6,5-7,5 og aftager antagelig igen ved højere reaktionstal. Mangan 
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og bor bliver tungere tilgængeligt ved kalkning og dette er sik
kert årsag til, at udbyttet på mange jorder aftager ved stærk 
kalkning, - hvilket ses af de kendte mangelsymptomer ved »over
kalkning« -. Kalkning vil dertil ofte fremme den mikrobielle om
sætning i jordbunden og nedsætte humusindholdet lidt, hvorved 
nogle plantenæringsstoffer bliver tilgængelige for afgrøderne. 
Dertil kan ombytning af brintioner med calcium på lerkolloiderne 
indvirke meget på lerjorders struktur, idet krummestruktur let
test opnås ved tilpas højt calciumindhold, medens mange brin
tioner ilerkolloidernes kationbelægning fremmer skorpedannelse 
og tilsvarende for afgrøderne uheldige strukturforhold. 

Da kalkning har så mangesidet virkning, vil dens samlede virk
ning på afgrøden på en bestemt jord ganske afhænge af jordens 
kemiske og fysiske forhold samt af afgrødernes behov. F. eks. 
vil kalkningens indvirkning på bindingen af bor blive afgørende 
på borfattige jorder, og virkningen deraf erfaringsmæssigt sær
lig fremtrædende i bede- og kålroer. Derfor er det forståeligt, at 
jordtyper med visse kemiske og fysiske fællestræk også har 
nogenlunde ens optimalt reaktionstal, uden at der kan gøres rede 
for, hvilke af kalkningens mange virkninger, der er bestemmende 
herfor. 

Når man, som det fremgår af foranstående, kan fastslå, at 
den meget lerholdige marskjord har et særdeles højt optimalt 
reaktionstal, skyldes dette især, at kalkens strukturvirkning har 
så stor betydning på disse lerrige jorder. Det må formodes, at 
stærk kalkning også på marskjord nedsætter tilgængeligheden af 
mangan og bor. I de omtalte kalkforsøg er der flere gange iagt
taget symptomer på mangan- og bormangel, uden at disse mang
ler påvirkede udbyttet tydeligt; d. v. s. at fordelen ved struktur
forbedringen opnået ved kalkning er større end skadevirkningen 
ved moderat mangan- og bormangel. På marskforsøgsstationernes 
stærkt kalkede arealer anvendes der nu regelmæssigt magan
sulfat og boraks, og dette må anbefales, hvis kalkning medfører 
mangelsymptomer. 

Under gennemgangen af de enkelte forsøg er det nævnt, at 
man har iagttaget forskel i jordens struktur og bekvemhed, især 
ved såningen i de forskelligt kalkede parceller, således at stærk 
kalkning forbedrede jordstrukturen. Dette stemmer sammen med 
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flere iagttagelser fra praksis, hvor man har set, at enkelte arealer 
i marsken, der i de senere år er kalket stærkt, er mere bekvemme 
at behandle og giver fremragende gode afgrøder. 

De med kalkningen i disse forsøg kombinerede behandlinger 
tyder også på, at en stor del af kalkvirkningen skyldes. struktur
forbedring. Her skal især fremdrages forsøget med mergel og 
sand på Ribe-marsk (side 440-442). Hovedresultaterne i 100 f. e. 
pr. ha i gennemsnit af alle afgrøder ses af følgende: 

Ingen mergel ............... . 
Mergel med 20 t CaCOa ...••.• 

» » 40 t » 

Sandtilførsel, m 3 pr. ha 
O 300 600 

32.6 
45.1 
44.5 

40.3 
46.1 

49.6 

42.8 
48 .• 
50.3 

Både mergel og sand giver stor udbytteforøgelse. Virkningen af 
sand er størst uden mergel og tilsvarende er virkningen af mergel 
størst uden sand. De to tilførsler har tilsyneladende samme funk
tion og kan delvis erstatte hinanden. Da sandtilførsel kun har 
strukturforbedrende virkning, må kalkvirkningen derfor, i hvert 
fald delvis, være en virkning på jordstrukturen. 

Adskillige forsøg med påførsel af kalkrigt sand (evt. fra under
grunden) er udført i de tyske marskområder, og i agerkultur har 
man der opnået et godt resultat, som tilskrives såvel virkning 
af kalk som af sand på jordstrukturen. (4 og 5). 

Forsøgene med kalkning og pløjedybde (side 429-440) viser 
skadevirkning af 20 cm pløjedybde i forhold til 12 cm, og ud fra 
iagttagelser i forsøget må det antages, at denne skadevirkning 
skyldes dårligere jordstruktur ved dybere pløjning. Men denne 
skadevirkning er størst på ukalket og mindst, hvor der er givet 40 
tons CaCOs pr. ha. Forklaringen må være, at kalkning imødegår 
den af dybere pløjning fremkaldte dårligere struktur. 

I god overensstemmelse med disse forhold er resultaterne af 
forsøg på varigt græs, se side 421, hvor kalkning giver ret ringe 
merudbytte. I de andre her omtalte forsøg har kløvergræs til
svarende givet ret ringe merudbytte for kalkning. Når græsud
lægget først er kommet igang i udlægsåret, må man vente, at 
jordstrukturen har ret lille indflydelse på dets vækst og udvik
ling. Kalkvirkningen i græs skyldes antagelig andre forhold end 
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strukturforbedring. Omvendt må man vente, at afgrøder, der 
stiller store krav til bekvemt såbed, f. eks. bederoer, vil give stort 
merudbytte for kalkning. Dette er også tilfældet i flere bederoe
afgrøder i omtalte forsøg, hvor udbyttet er ned til nul på ukalket 
(side 426 og 444). 

Derimod er der ingen virkning at spore af 2000 kg superfosfat 
pr. ha i forsøget ved Højer 1949~55 (side 442~444), til trods for, 
at man fra laboratorieundersøgelser (6) og gennem små iagttagel
ser har erfaring for, at store mængder superfosfat (op til 20 tons 
pr. ha) kan forbedre marskjordens struktur, antagelig på grund 
af denne gødnings indhold af gips. 

Det skal tilføj es, at man fra tysk side (4, 5 og 7) også har den 
opfattelse, at marsk til varigt græsleje kun behøver at kalkes 
svagt, af kemiske hensyn alene, medens man til agerkultur må 
kalke stærkere af strukturhensyn, hvis man ikke kan forbedre 
strukturen ved sandtilførsel. 

Kalkforsøgenes resultater må føre til følgende praktiske anvis
ning: For marskarealer, der fortsat skal henligge i græs, er stærk 
kalkning ikke nødvendig, men en moderat kalkning bør dog ud
føres med års mellemrum, blandt andet for at omlægning af græs
lejet dog kan finde sted uden store vanskeligheder med såbed, 
og for at jordens reaktionstal ikke skal blive for lavt, så degene
ration (knickdannelse) kan ske. (1). 

På marskarealer, der skal anvendes i agerkultur, er det nød
vendigt at kalke stærkt, til Rt mellem 7,5 og 8, for at sikre 
nogenlunde rimelige afgrøder. Dette gælder især, hvor man vil 
dyrke bederoer. Det vil ofte være nødvendigt at tilføre store kaIk
mængder, for at bringe reaktionstallet op i nærheden af 8, - i 
flere af forsøgene er der anvendt op til 40 tons CaC03 . 

Der må påregnes, at der fuldt ud skal anvendes de mængder, 
som kalkbehovsbestemmelsen angiver. Dertil må der med års 
mellemrum - antagelig bedst en gang i omdriften, før bederoer 
- tilføres mindre kalkmængder, for at vedligeholde den opnåede 
jordreaktion, der ellers vil aftage på grund af kalkudvaskning. 

Udgiften til kalkning kan betragtes dels som en investering ved 
den første kalkning og dertil som en årlig udgift ved forrentning 
af denne investering, samt udgiften ved at vedligeholde reaktions
lallet på den opnåede højde. Sidstnævnte udgift modsvarer ud-
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vaskningen af kalk, der stiger med jordens kalkindhold og reak
tionstal, men som ifølge Tovborg Jensen (1) ikke kan blive over 
1000-1500 kg CaCOs pr. ha årlig. Hvis der anvendes 40 tons 
CaCOs til opkalkning, er forrentningen heraf ca. 2 tons CaCOs 
årlig. Dertil kommer 1-1,5 tons til at vedligeholde kalkningen, 
hvilket giver en årlig udgift lig med prisen på 3,O~,5 tons 
kulsur kalk eller 4 tons almindelig jordbrugskalk. 

De store udslag i omtalte kalkforsøg viser dog, at en sådan 
kalkningsudgift vil være rentabel ved de allerfleste prisforhold, 
idet prisen på 4 tons jordbrugskalk oftest kun vil svare til ud
nytteisesprisen på omluing 600 f. e. 

Forsøgsresultaterne giver ikke megen oplysning, om hvilke 
kalkformer, der er fordelagtigst, men ud fra andre forsøg kan 
man anbefale at anvende den findelte eller spredebare kalk- eller 
mergelform, hvori man har et tons CaC03 billigst på marken -
altså med hensyntagen til transport- og spredningsomkostninger. 

SUMMARY 
Experiments with Lime and Marl on Salt Marsh Soil 

An extensive survey in the years 1923-24 showed acid soU reaction 
(pH-value down to 5,5) in large parts of the salt marsh area in south
western Jutland. Several series of field experiments with application 
of lime and marI were therefore made from 1924 to 1955, mostly on 
the clay marsh soils near Ribe. 

Application of lime had only a moderate effect in the experiments 
on permanent pastures, as shown by the folIowing averages from four 
experiments during four to eleven years: 

Yield, 100 kg of hay per hcctare 
Locality Soil pH by application of tons CaCOs per 

hectare: 
O 5 10 

Ribe .............. 6.8 58.3 62.8 59.9 
Hjemsted .......... 5.9 55.0 56.5 59.6 
Forballum ......... 6.6 27.8 30.6 28.0 

Højer .............. 7.9 83.8 78.9 75.6 

Experiments in agricultural erops (cereals, horse-beans, root crops and 
clover-grass ley) showed, on the other han d, very great effects of lime 
and marI. Thus an experiment at Ribe, in which only a single crop 
was grown each year showed the following averages for 1927-54: 
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No lime ..................................... . 
5 tons CaCO. as ground chalk 1927 + 5 tons 1947 ... . 
10 tons CaCO. as ground chalk 1927+5 tons 1948. 

10 tons CaCO. as unground chalk 1927 + 5 tons 
ground chalk 1948 ......................... . 

20 tons CaCO. as unground chalk 1927 .......... . 
20 tons CaCO. as marl 1927 ................... . 
40» » » » }) ••••••••••.••••••••. 

Soil pH 

5.8 
6.3 
6.5 

6.6 
7.0 
7.2 

7.7 

One fodder unit (f.u.) = 1 kg of barley grain. 

Crop yield, 
100 f. u. hectare 

35.5 
39.6 

40.\ 

41.1 
44.7 
48.0 
51.2 

The effect of lime was greatest in beets and harley, and least in clover
grass. The same applies to the folIowing experiments where liming 
was combined with ploughing to two depths. Averages for 1934-50, 
two different crops annually; 

Yield, 100 f.u. per hectare 
Soil pH at depth of ploughing 

12 cm 20 cm 
No lime .............. . 6.2 32.9 29.2 
20 tons CaCO. as marI. .. 7.5 43.7 41.0 
40» » » t) 7.9 45.9 44.4 

The effeet of liming is greater after deep than atter shallow ploughing. 
This is probably beeause deep ploughing produces less favourable soil 
structure which is eounteracted by liming. 

Combined appIication of lime and sand was aIso tested in an expe
riment at Ribe 1941-47, in which only a single erop was grown cach 
year. The result was as follows; 

Application of sand, m 3/hectare; 
:Ko lime ....................... . 
20 tons caeo. as marI. ......... . 
40» » » t) •••••.•••. 

Yield, 100 Lu. per hectare 
O 300 600 

32.6 
45.1 
44 .• 

40.3 
46.1 
49.6 

42.8 
48.4 
50.3 

A similar smaIl experiment, with a single annual crop on a somewhat 
less clayey marsh soil at Højer, gave the folIowing average result for 
1949-55: 

No lime ............. , ...... . 
Limed to pH 6.5 .....•........ 

» » pH 7.5 .............• 

30* 

Soil pH 
5.3 
6.3 
7.B 

Yield, 100 f.u. 
per hectal'e 

35.4 
44.2 
50.3 
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Observations during the experimental period consistently suggest that 
improved soil stmcture is mainly responsibIe for the great effcct of 
lime, with increasing crop yield up to pH around 8. Changes in soil 
structure are particularly important for beets, swedes, and cereals, but 
are much lcssimportant in permanent pastures. 
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