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Ved de fleste af statens forsøgsstationer er der udført store, fast
liggende mangeårige gødningsforsøg. Formålet med de ældste af 
disse forsøg har i reglen været at sammenligne virkningen af 
staldgødning og kunstgødning, men dertil er virkningen af alsidig 
kunstgødning ofte sammenlignet med ensidig anvendelse af kvæl
stofgødning, superfosfat eller kaligødning samt kombinationer af 
disse gødninger to og to. 

Af denne type er forsøgene på Aarslev 1911-26 (1) 1, Askov 
1894-1948 (2), Lyngby 1910-42 (3), Lundgaard og Tylstrup 
1927-46 (4), Studsgaard 1918-44 (5, 6, 7). 

1. Tallene i parentes henviser til numrene i litteraturliste n side 513. 
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Nyere fastliggende gødningsforsøg omfatter oftest kun en gød
ning givet i forskellige mængder til en grundgødning, der kan 
omfatte staldgødning og ajle. Af sådanne kan nævnes forsøg med 
superfosfat og kaligødning på staldgødet og ikke staldgødet jord 
ved Askov, Borris, Højer, Lyngby, Lundgaard og Tylstrup 1927-
42 (8). (De anførte årstal angiver kun de år, publikationerne 
omfatter, men de fleste af nævnte forsøg er fortsat der ud over). 

Disse gødningsforsøg, der flere steder benævnes »de gamle 
gødningsforsøg«, har bidraget meget til den almindelige forståelse 
af gødskningsproblemer, og de har givet et indgående kendskab 
tilde pågældende jorders næringsstof tilstand. 

Ved udarbejdelsen aLjordbundsanalysemetoder har disse en
sidigt gødede parceller afgivet værdifuldt studiemateriale og sidst, 
men ikke mindst, har disse forsøg været en levende demonstra
tion, som gennem årene er set af tusinder af besøgende. 

Erfaringer fra de andre forsøgsstationer medførte, at der på 
den nyoprettede forsøgsstation ved St. Jyndevad i 1942 blev 
anlagt et fastliggende gødningsforsøg omfattende de 8 mulige 
kombinationer af kvælstof, fosfor og kalium givet i de alminde
lige kunstgødninger, dels som tilskud til staldgødning og ajle, 
og dels uden en sådan grundgødning. 

Forsøgets plan og gennemførelse 

Forsøgsarealet består af ret humusfattig, grovkornet sandjord med 
groft sand som undergrund i stor dybde. Slemmeanalyse af til
svarende jord i en nabomark viser et lerindhold på ca. 5 pct. 
(under 0,002 mm), medens indholdet af groft sand og grus 
(over 0,2 mm) er ca. 71 pct. i pløjelaget og op til ca. 80 pct. i 
undergrunden. (9). 

Som det fremgår af analyseresultaterne side 509 er humus
indholdet i 1954-57 fra 2,2 til 2,7 pct., noget afhængig af gødsk
ningen. 

J ordens kalktilstand var passende ved forsøgets anlæg, idet 
reaktionstallene var omkring 6. I forsøgstiden er der derfor kun 
anvendt 2500 kg jordbrugskalk pr. ha i 1953. 

Efter jordbundsanalyserne at dømme er jorden næringsstof
fattig, idet fosforsyretallene var 2-3 i 1942 og kaliumtallene 
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3--4. I 1954-57 var kobberlallene på ugødet omkring 1, bor
tallene ligeledes omkring 1, d.v.s. at denne jord er blandt de 
kobber- og borfattigste. Magnesiumindholdet er noget bedre, om
kring 3 på ugødet, men der er, som det ses af side 486, også grund
gødet med ret store magnesiummængder i 1952. 

På grund af ovennævnte grove struktur er jordens vandhol
dende evne ringe. I en nabomark (9) svarede mængden af 
plantetilgængeligt vand ved vandmættet tilstand i de øverste 50 
cm jordlag kun til 66 mm nedbør. I de her omtalte forsøg, der 
ikke er vandede, har der de allerfleste år været større eller mindre 
tørkeskader i afgrøderne. 

Før forsøgsstationens oprettelse i 1939 var dette areal i dårlig 
kultur og uden læhegn; men sådanne er plantet i 1940, således at 
læforholdene nu er så gode som muligt i landbrug. 

Alt i alt repræsenterer forsøgsarealet utvivlsomt noget af den 
ringeste jord, som anvendes til landbrug her i landet. 

Vejrliget har i de 16 forsøgs år udvist omtrent alle de mulig
heder, som dansk klima kan omfatte. Forårstørken i 1948 og 
1956 vil blive husket længe af egnens landmænd, medens de 
meget varme og tørre eftersomre i 1947 og 1955 ikke var slet så 
skadelige for afgrøderne. Gode nedbørs forhold for alle afgrøder 
har været sjældne, men 1951-52 erindres dog med tilfredshed. 

I tabeller opført nedbør og middeltemperatur for de fire års
tider i forsøgstiden. Disse tal giver dog kun et meget groft billede 
af vejrliget, men det må erkendes, at selv en meget mere detailleret 
talmæssig beskrivelse af de almindeligt målte meteorologiske 
data (temperatur, nedbør, vindstyrke) ikke kan give et blot 
nogenlunde fuldstændigt billede af de vejrforhold, der bestemmer 
afgrødens størrelse. (De side 486 omtalte hovedtabeller indeholder 
middeltemperatur og nedbør for hver måned). 

Der er ingen tvivl om, at det meget varierende udbytte fra år til år 
skyldes vejrligets indflydelse, og tørkeskader har da også været 
synlige mange år, men det er umuligt helt nøjagtigt at påvise hvilke 
vejrfaktorer , der er bestemmende for udbyttestørrelsen de enkelte år. 

Under omtalen af de enkelte afgrøder vil vejrets og da især 
nedbørens rolle som udbyttebestemmende faktor blive nævnt 
gentagne gange, men nærmere udredning af sammenhænget 
mellem udbyttets størrelse og nedbør er ikke forsøgt. 
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Tabel 1. Meteorologiske data ved Jyndevad 

I Døgnets middeltemp., CO I Nedbør, mm i 3 mdr. 

I vinter I forår I sommer I efterår vinter I forår I sommer I efterår 

1942 ....... I -3.3 4.6 14.7 9.4 82 96 214 225 
1943 ....... 1.9 7.9 15.5 8.7 168 108 297 126 
1944 ....... 2.0 5.9 16.1 8.7 152 107 181 307 
1945 ....... 0.8 7.8 15.8 9.5 185 171 213 216 
1946 ....... 1.0 7.1 15.0 8.2 175 103 297 233 
1947 ....... -3.6 5.7 17.2 9.5 33 125 142 189 
1948 ....... 1.4 8.3 15.6 9.1 180 90 255 

I 

233 
1949 ....... 2.7 7.3 15.2 10.6 111 187 191 147 
1950 ....... 

I 

1.9 7.4 16.1 8.2 235 124 284 279 
1951 ....... 0.6 6.1 15.4 9.5 233 211 177 205 
1952 ....... 2.3 7.0 14.7 6.5 181 146 285 316 
1953 ....... 0.4 7.6 16.4 10.2 135 179 221 163 
1954 ....... -0.2 6.9 14.7 8.7 124 123 376 344 
1955 ....... --0.2 4.8 16.5 9.2 156 165 177 216 
1956 ....... -1.5 5.9 14.4 8.5 201 79 217 155 
1957 ....... 3.1 6.9 15.5 8.B 194 72 239 288 

NormaL .... 0.4 6.1 15.0 8.2 168 131 228 223 

Den anvendte forsøgsplan omfatter følgende 8 gødningskombi
nationer: 

a. Ugødet (ingen kunstgødning) 
b. Salpeter 
c. Superfosfat 
d. Kaligødning 
e. Salpeter + superfosfat 
f. Salpeter + kaligødning 
g. Superfosfat + kaligødning 
h. Fuldgødet = salpeter + superfosfat + kaligødning. 

(Disse 8 forsøgsled ligger i lidt anden orden i marken). 

Forsøget omfatter 4 marker (nr. 1-4) beliggende side om side. 
Hver mark har 2 parcelrækker il. 24 parceller, med 3 fælles
parceller af hver af de 8 forsøgsled pr. række. Af de to rækker er 
den ene - betegnet staldgødet afdeling eller første afdeling -
grundgødet med 30 tons staldgødning og 12 tons ajle pr. ha til 
rodfrugt (eller majs) hvert 4. år. Den anden række - kaldet 
ikke-staldgødet afdeling eller anden afdeling - er ikke grund
gødet med staldgødning. 

Parcellerne er 4,5 m brede og 13,5 m lange, 60,75 m 2• Deraf 
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er der i korn høstet 40,25 m 2 de første år og 28,75 m 2 de senere 
år. I roer og majs er der høstet ca. 25 m 2• Ud fra afgrødernes 
udseende må det skønnes, at der er sket nogen overslæbning af 
plantenæringsstoffer over gødningsparcelgrænserne, men virk
ningen heraf er i hovedsagen elimineret ved anvendelsen af med 
årene bredere værnebælter. 

I den sydlige ende af mark 4 har der antagelig på et eller andet 
tidspunkt før forsøgsstationens oprettelse ligget en mergel
dynge, hvilket har forårsaget, at reaktionstallene i parcel nr. 
21-24 er højere end i den øvrige mark, og at afgrøderne her 
flere år har haft overkalkningssymptomer, lyspletsyge m.v. Dette 
er imødegået med mangansulfat, men i så fald er udbyttet af 
disse parceller ikke medregnet i de her opførte udbyttetal. Der 
ud over er enkelte parceller med sygdom eller anden skade 
kasseret ved opgørelsen. 

Sædskiftet har været: 1. rug, 2. kålroer 1942-45, kartofler 
1946-49, fodersukkerroer 1950-53, majs til ensilage 1954-57, 
3. havre og 4. kløvergræs (rødkløver og græsser). Som omtalt i 
næste afsnit har enkelte afgrøder været så dårlige - i reglen 
tørkeskade -, så de er kasserede inden høst eller ved opgørelsen. 

Som grundgødning i den staldgødede afdeling er der som 
nævnt anvendt 30 tons staldgødning og 12 tons ajle hvert 4. år. 
I gennemsnit af de 16 år var indholdet deri: 

Procentisk indhold 
staldgød- ajle 

ning 

Kvælstof, N .. . . . . . . . . 0.64 0.5~ 

Fosforsyre, p_O.. . . . . . 0.45 

Kali, K_O. . . . . . . . . . . . 0.57 1.00 

kg pr. ha 
staldg.+ 

ajle 

254 
136 
291 

I kunstgødning er der anvendt følgende mængder, ens i alle led, 
der får vedkommende gødning. 

Staldgødet afdeling Ikke-staldg. afdeling 
1942-53 salpeter superf. kalig. salpeter superf. kalig. 

Rug .................. 300 200 100 300 200 100 
Rodfrugt .............. 400 200 200 1000 600 600 
Havre ................ 100 200 100 200 200 100 
Kløvergræs ............ 300 300 

laIt ...... 800 600 700 1400 1000 1100 
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Staldgødet afdeling Ikke-staldg. afdeling 
1954-57 salpeter superf. kalig. salpeter superf. kalig. 

Rug .................. 400 200 200 400 200 200 
Majs .. ~ .............. 400 400 200 1000 1000 600 
Havre ................ 200 200 200 200 200 200 
Kløvergræs ............ 200 300 200 300 

laIt .. 1000 1000 900 1600 1600 1300 

Kvælstofgødningen er tilført i ovennævnte mængder kalksalpeter 
undtagen til majs 1954-57, hvor tilsvarende kvælstofmængde er 
givet i svovlsur ammoniak. De anførte mængder kaligødning er 
40 pct. kaliumklorid, dog er der de senere år anvendt 50 pct. 
kaligødning i tilsvarende mindre mængder. Alle gødninger er 
givet om foråret. 

Gødningsmængderne er forøget fra 1954, men de har stedse 
været større i den ikke-staldgødede afdeling end i den staldgødede. 
I betragtning af, at forannævnte staldgødnings- og ajlemængder 
svarer til ca. 1640 kg kalksalpeter, 760 kg superfosfat og 730 kg 
40 pct. kaligødning, er der altid tilført mest plantenæringsstof i 
den staldgødede afdeling, og dette gælder også, selvom man 
kun tillægger kvælstof i staldgødning + ajle halv værdi i forhold 
til kunstgødning. 

I 1952 er hele forsøget grundgødet med 420 kg magnesiumsulfat 
eller 100 kg magnesiumkoncentrat pr. ha, og i 1952-53 er hele 
marken med bederoer tilført 15 kg boraks pr. ha. 

Ved bearbejdningen af forsøgsresultaterne er alle data udskrevet 
i hovedtabeller, der omfatter følgende: Korn; udbytte af kærne, 
halm og f.e. samt rumvægt i kærne. Roer; udbytte af roer, top, 
tørstof i roer og top og f.e. Kartofler; udbytte af knolde, tørstof i 
knolde og f.e. Majs; udbytte af kolber, stængler, tørstof i kolber 
og stængler samt f.e. Kløvergræs; udbytte af grønt, hø og f.e. 
samt bælgplanteprocent. Ved beregning af f.e. anvendes følgende: 
1 f.e. = 1 kg kærne af rug og byg, 1,2 kg havre kærne, 5 kg halm, 
1,1 kg tørstof i roer og kartofler, 1,5 kg tørstof i roetop og grøn 
majs, 2,5 kg hø af kløvergræs. 

Dertil omfatter hovedtabellerne alle gødnings- og jordbunds
analyser for de enkelte år. Disse tabeller findes i maskinskrevne 
eksemplarer på Statens Plante avIskontor, hvor interesserede kan 
låne dem. 
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Forsøgsresultater 

I dette afsnit er givet en udførlig gennemgang af forsøgsresultaterne 
i de fire afgrøder samt af gennemsnit for sædskiftet beregnet i 
f.e. 

RUG· 

Ved forsøgets anlæg i 1942 kunne man ikke nå at så rug, i stedet 
blev der dyrket havre uden forsøgsmæssig høst i den pågældende 
mark. Fra 1943-56 foreligger resultater af 14 rugafgrøder, opført 
for henholdsvis staldgødet og ikke staldgødet afdeling i tabel 2 
og 3. I samme er givet resultater af vinterbyg i rugskiftet 1957. 

Det fremgår heraf, at udbyttet har været meget varierende 
gennem årene, idet det er særligt lille i 1948, 1950 og 1956, og 
størst i 1952. Variationen i udbyttet må især tilskrives nedbørs
forholdene i forår og forsommer - 1948 og 1956 havde, som det 
ses af tabel 1, meget tørre forår -, men overvintringsforholdene 
samt udviklingen af kløvergræs året forud må også tages i be
tragtning. 

At udbyttets variation fra år til år skyldes forhold som vejrlig 
og forfrugt ses deraf, at de fuldgødede forsøgsled i de to afde
linger følges meget nøjagtigt ad i udbytte fra år til år. Tilsva
rende gælder en del af forsøgsleddene med to gødninger, medens 
ugødet og ensidig gødskning til dels har en anden rytme, fordi 
det her er næringsstofmangel, der begrænser udbyttet. 

Af udbyttetallene for de enkelte år og for gennemsnit af 15 
år ses det, at gødskningen har haft meget stor virkning. Dette 
demonstreres med følgende oversigt over merudbyttet for de 
enkelte gødninger givet i forskellige kombinationer. 

Merudbytte i 100 f.e. pr. ha 
alene til superf. til kalig. til superf. 

Salpeter + kaIig. 

Med staldgødning ........ . 7.8 8.2 9.2 10.4 
Uden» ........ . 7.7 8.8 9.3 11.2 

alene til salpeter til kalig. til salpeter 
Superfosfat + kalig. 

Med staldgødning ........ . 0.6 1.0 0.4 1.6 
Uden 0.3 1.4 1.2 3.1 
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Tabel 2. Rug, udbytte og kvalitet 
1. afd., grundgødet med staldgødning og ajle til rodfrugt 

I 

Grund-I· Sal- I super-I Kali- I Salp. I S~p. I S~f. 
gødet peter fosfat gødn. su~f. kalig. kalig. 

-----------~----~ 

Fuld
gødet 

Kærneudbytte, hkg pr. ha 

1943 ....... 13.9 

I 

26.8 14.6 

I 

15.9 25.6 23.5 12.2 

I 

26.3 
1944 ....... 24.4 30.7 24.0 24.4 29.9 29.8 24.6 30.4 
1945 ....... 23.4 32.9 24.0 23.0 31.8 33.7 23.9 34.1 
1946 ....... 21.0 27.2 21.3 22.8 28.3 30.9 20.7 31.4 
1947 ....... 16.5 18.9 17.7 17.2 18.9 19.4 17.6 20.7 
1948 ....... 13.2 17.8 15.0 13.7 15.6 16.0 14.0 17.0 
1949 ....... 17.9 33.0 17.7 16.7 34.2 33.6 18.7 33.7 
1950 ....... 16.6 17.1 16.6 17.7 17.5 18.8 16.6 19.0 
1951 ....... 22.6 20.5 23.1 20.9 31.8 30.8 20.8 34.4 
1952 ....... 28.0 39.1 

I 
28.5 28.5 35.5 39.7 30.5 41.7 

1953 ....... 24.6 26.5 24.7 24.5 26.1 31.2 25.3 31.1 
1954 ....... 17.6 20.2 16.7 15.3 20.5 21.2 17.6 19.5 
1955 ....... 18.0 26.7 

I 

17.4 16.1 

I 

26.1 25.7 

I 

15.8 27.6 
1956 ....... 13.1 18.1 12.9 14.1 18.0 16.9 15.0 19.5 
1957* ..... 11.9 15.0 14.8 14.5 22.1 23.0 17.7 26.6 

Gennemsnit af 15 år 

Kærne, hkg. 18.8 24.7 19.2 19.0 25.5 26.3 19.4 27.5 
Halm » 27.8 37.4 28.7 30.3 38.9 39.8 30.7 41.8 
F.e. ialt » 24.4 32.2 25.0 25.1 33.2 34.3 25.5 35.9 
Kærnepct .... 40 40 40 39 40 40 39 40 
Rumvægt(4år) 731 705 731 733 695 710 736 706 

* Vinterbyg 

Merudbytte i 100 f.e. pr. ha 
alene til salpeter til superf. til salpeter 

Kaligødning 

Med staldgødning ........ . 
Uden» ........ . 

0.7 
4.0 

2.1 
5.6 

0.5 
4.9 

+ superf. 

2.7 
7.3 

Salpeter giver stort merudbytte i begge afdelinger, og dette er 
størst, hvor der i forvejen er tilført superfosfat og kaligødning. 

Superfosfat giver kun små udslag, og det samme gælder kali
gødning på staldgødet jord; medens kalium i afdelingen uden 
staldgødning og ajle til rodfrugt giver ret stort merudbytte, især 
sammen med salpeter og superfosfat. 

Ved at sammenligne de to afdelinger, der er ensgødede til rug, 
. får man et udtryk for virkningen af staldgødning og ajle givet 
tre år forud til rodfrugt. Uden kunstgødning giver den stald-
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1943 ......... 
1944 ......... 
1945 ......... 
1946 ......... 
1947 ......... 
1948 ......... 
1949 ......... 
1950 ......... 
1951 ......... 
1952 .......... 
1953 ......... 
1954 ......... 
1955 ....... ,. 
1956 ......... 
1957* ..... ,. 

Kærne, hkg .,. 
Halm » 
F.e. ialt)) .,. 
Kærnepet.. .... 
Rumvægt (4 år) 

* Vinterbyg 

Tabel 3. Rug, udbytte og kvalitet 
2. afd. uden grundgødning 

gø e peter fosfat gødn. su~f. katg. kalig. 
Fuld
gødet l

u d ti sal-I super-I Kali-I salP'1 salP'1 Slt· 
----~---- ~----

I 

12.7 
23.7 
19.3 
18.7 
13.3 
12.8 
12.6 
11.8 
15.0 
21.7 
15.4 
11.6 
11.5 

7.9 
5.7 

14.2) 
20.6 
18.4 I 

41 
740 I 

Kærneudbytte, hkg pr. ha 

24.0 I 13.7 
I 

12.8 26.0 

I 

25.9 12.8 

I 

27.5 
29.6 I 24.3 23.4 30.0 28.5 24.6 29.6 
29.3 19.0 23.6 26.2 34.9 23.6 34.5 
24.1 18.6 22.0 24.3 30.6 22.4 30.8 
14.7 13.7 16.0 17.3 17.9 16.4 19.5 
15.2 12.8 13.8 16.1 16.1 13.7 17.1 
23.5 12.7 14.5 28.7 28.7 16.1 32.2 
17.0 12.0 15.9 15.9 17.3 16.5 18.8 
20.9 14.0 17.4 20.2 28.4 18.1 32.6 
25.9 18.3 27.2 24.0 38.8 28.0 39.5 
17.9 15.2 20.4 19.6 27.0 22.3 30.6 

li: I 
13.3 14.3 19.9 21.1 17.4 22.4 
10.8 12.8 I 19.1 24.1 

I 
13.6 27.5 

11.1 9.3 10.6 14.6 13.8 11.5 16.8 
8.8 10.2 12.5 I 14.5 15.3 I 14.6 22.3 

Gennemsnit af 15 år 

20.1 I 14.5 17.1 I 21.1 24.6 I L8.1 I 26.8 

~I:t :ii l :~LG~i I :i~ I ~~ 
gødede afdeling 600 f.e. pr. ha mere end afdelingen uden stald
gødning. Med fuld kunstgødning er forskellen derimod kun 110 
f.e. 

Som nævnt foran har staldgødningens eftervirkning dog haft 
en meget fremtrædende indvirkning på merudbyttet for kali
gødning i de to afdelinger. Det må i denne forbindelse dog nævnes, 
at kaligødning har en meget stor virkning tilrugens for frugt, 
kløvergræs (se side 501). Kvælstofeftervirkningen heraf kan ud
gøre en stor part af »kaliumvirkningen« i rugen, og man må også 
i denne henseende regne med langt større virkning i den ikke
staldgødede end i den staldgødede afdeling. 

Af tabel 2 og 3 ses endvidere, at forholdet mellem kærne og 
halm udtrykt i kærneprocenten er ret ens i alle forsøgsled. Rum
vægten, g pr. lit€r, påvirkes noget af gødskningen, idet tilførsel 

489 



Tabel 4. Havre, udbytte og kvalitet 
1. afd., grundgødet med staldgødnjng og ajle til rodfrugt 

Grund- Sal- Super- Kali- . I + + Fuld-

I I I 
I 

I 
Salp I Salp. I Supf. 

gødet peter fosfat I gødn. su;f. Ikalig. kaIig. gødet 

Kærneudbytte, hkg pr. ha 

1942 ......... 7.8 8.4 I 8.4 8.6 8.6 8.3 7.3 I 8.2 
1943 ......... 18.5 23.0 I 18.3 19.1 24.8 23.9 19.5 23.6 
1944 ......... 12.8 17.8 13.4 11.7 18.8 17.6 13.7 17.7 
1945 ......... 11.3 25.0 12.3 12.5 26.0 24.5 12.8 25.5 
1946 ......... 21.9 29.51 22.0 21.5 28.8 27.8 20.7 28.7 
1947 ......... 12.8 16.9 12.8 11.5 17.7 16.4 11.5 16.4 
1948 ......... 7.6 9.9 7.9 7.4 9.6 9.2 7.9 8.7 
1949 ......... 12.0 18.5 12.5 12.2 19.3 18.6 12.4 19 .• 
1950 ......... 9.5 12.2 10.0 9.8 11.3 10.6 9.2 11.9 
1951 ......... 15.7 23.9 16.2 13.8 24.7 23.1 14.4 22.0 
1952 ......... 18.5 25.2 19.3 18.7 27.3 

I 
23.4 19.6 31.7 

1953 ......... 11.7 19.1 12.2 12.7 18.4 17.2 12.7 18.6 
1954 ......... 14.3 17.1 13.8 12.9 18.7 16.7 12.1 17.1 
1955 ......... 8.2 18.9 8.8 7.2 20.2 20.6 

/ 

8.1 20.6 
1956 ......... 6.s 10.7 

I 
5.4 6.3 11.0 10.8 6.0 11.2 

1957 ......... I 9.2 13.1 9.4 10.4 14.1 15.5 10.8 15.1 
I 

Gennemsnit af 16 år 

Kærne, hkg .. , 12.4 18.1 I 12.7 12.3 18.7 17.8 

I 
12.4 

/ 

18.5 
Halm, )) ... 19.8 23.9 20.2 21.4 25.1 25.3 23.0 26.0 
F.e. ialt )) ... 14.3 19.9 14.6 14.5 20.6 19.9 15.0 

I 

20.6 
Kærnepct ...... 39 43/ 39 36 43 41 

I 35 42 
Rumvægt (5 år) 483 493 478 494 480 485 

I 
487 486 

af salpeter nedsætter rumvægten, medens kaligødning øger den. 
Derfor har forsøgsleddet gødet med salpeter og superfosfat særlig 
lav litervægt i begge afdelinger. 

HAVRE MED UDLÆG 

Forsøgsresultaterne fremgår af tabel 4 og 5, der omfatter udbytte
tal fra alle 16 forsøgsår. Ved sammenligning mellem de to afde
linger må det bemærkes, at i sædskiftet følger havren lige efter 
rodfrugt, der er staldgødet i første afdeling. Endvidere var salpeter
mængderne til havre forskellige i de to afdelinger i 1942-53 -
henholdsvis 100 og 200 kg pr. ha -, men ens i 1954-57, 200 kg 
pr. ha. 

U dbytteniveauet har været meget varierende gennem årene. 
Højest kærne udbytte er opnået i 1946 og 1952, der begge havde 
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1942 ......... 
1943 ......... 
1944 ......... 
1945 ......... 
1946 ......... 
1947 ......... 
1948 ......... 
1949 ......... 
1950 ......... 
1951 ......... 
1952 ......... 
1953 ......... 
1954 ......... 
1955 ......... 
1956 ......... 
1957 ......... 

Kærne, hkg ... 
Halm, » 
F.e. ialt » 
Kærnepet ...... 
Rumvægt (5 år) 

Tabel 5. Havre, udbytte og kvalitet 
2. afd., uden grundgødning 

"I Ugø-det 
I 

sal-I super-I Kali- IsaiP. 
peter fosfat gødn. su~f. 

Kærneudbytte, hkg pr. ha 

6.2 6.7 

I 
6.7 

I 
5.8 7.3 

14.1 20.0 14.2 12.9 19.4 
11.7 17.9 

I 
11.3 11.9 17.4 

10.8 20.1 10.5 8.9 18.6 
16.0 23.4 

I 16.1 15.1 23.0 
11.3 14.7 11.5 11.3 15.7 
6.1 10.3 6.5 6.3 10.6 
8.2 15.1 7.9 7.8 14.8 
8.9 11.8 8.6 8.5 12.2 

12.2 22.8 12.4 12.6 2l.t 
11.7 23.8 

I 
12.9 13.7 26.2 

7.4 16.1 8.3 8.2 14.4 
11.0 16.3 11.5 11.7 17.4 

7.2 17.2 
I 7.1 8.1 

I 
16.7 

5.3 10.7 5.1 6.8 10.0 
I 

4.6 9.4 I 5.3 6.7 I 7.8 

Gennemsnit af 16 år 
.. _~-

I 9.8 

I 
15.8 

I 16.9 20.3 

I 

11.5 17.2 
37 I 44 

481 I 447 
I 

9.51 16.0 I 9.7 
12.0 18.8 12.5 
10.3 17.1 10.6 

441 46

1 

44 
474 452 485 

I 
I 
i 
I 
I 

SaIp. 
+ 

kalig. 

7.5 
20.4 
16.5 
22.2 
25.6 
13.7 

9.1 
18.8 
12.8 
24.1 
24.2 
21.2 
16.2 
16.7 
10.8 
12.8 

17.0 
23.3 
18.8 

42 
474 

I 

I 

I 

I 

1 

Supf. 
+ 

kalig. 

6.3 
13.4 
12.3 
9.3 

15.8 
10.5 
6.6 
7.9 
8.8 

13.7 
15.3 
9.5 

11.9 
7.9 
6.5 
7.3 

10.2 
19.0 
12.8 

35 
481 

Fuld
gødet 

7.0 
20.9 
15.5 
21.9 
27.6 
15.5 

8.4 
19.2 
15.4 
23.7 
26.8 
25.2 
18.8 
17.6 
10.2 
13.2 

17.9 
26.6 
20.3 

40 
479 

over middelnedbør i sommermånederne. Der har været mis
vækst i flere år, men særlig lavt var udbyttet i 1942 og 1948. 
Begge disse år havde lille forårsnedbør, men sommernedbøren i 
1948 var over middel. Selvom man nok kan finde eksempler 
på, at stor nedbør giver højt udbytteniveau og tørke lavt, kan der 
ikke findes en almindelig relation mellem udbytte og nedbør for 
disse 16 år. Dertil betyder nedbørsfordeling, temperatur og vind 
for meget. Dog er der ingen tvivl om, at det er vandfaktoren, som 
er skyld i de mange år med lavt udbytte - enten kommer der 
for lille nedbør, eller fordampningen er for stor. Indirekte viser 
dette gødningsforsøg, at til vårsæd på sandjord er gødskningen 
ikke alene udbyttebestemmende. 

Samtidig viser en sammenligning mellem forsøgsleddene i de 
enkelte år eller i gennemsnit af hele perioden, at gødskningen har 
givet meget store udslag undtagen i de udprægede tørkeår. 
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Merudbyttet for de enkelte gødninger ses af følgende oversigt. 

Merudbytte i 100 f.e. pr. ha 
alene til superf. til kalig. til superf. 

Salpeter + kalig. 

Med staldgødning ........... 5.6 6.0 5.4 5.6 

Uden » ........... 6.8 6.6 7.3 8.0 

alene til salpeter til kalig. til salp. 
Superfosfat + kalig. 

Med staldgødning ........... 0.3 0.7 0.5 0.7 

Uden » ........... 0.8 0.1 0.8 1.5 

alene til salp. til superf. til salp. 
Kaligødning + superf. 

Med staldgødning ........... 0.2 0.0 0.4 0.0 

Uden » ........... 1.2 1.7 1.7 3.1 

Merudbyttet for salpeter er ret ens i alle gødningskombinationer 
og ret ens i de to afdelinger, til trods for at der i 12 år er brugt 
100 kg salpeter pr. ha på staldgødet jord mod 200 i anden afde
ling. Disse forhold skal nok nærmest tages som et udtryk for, at 
tørken ofte har hemmet havreafgrødens udvikling, således at 
salpeteret ikke er udnyttet fuldt ud. 

Virkningen af superfosfat har været meget ringe. Der må ikke 
tillægges disse små merudbyttetal eller forskellene derimellem 
ret megen betydning. 

For kaligødning er der derimod et lille merudbytte i den ikke
staldgødede afdeling, medens staldgødning og ajle til forfrugten 
helt har dækket de ret små afgrøders kaliumbehov i første afde
ling. 

Ved sammenligning mellem de to afdelinger ser man en tydelig 
virkning af staldgødning og ajle givet året forud; idet de stald
gødede forsøgsled giver fra 30 til 400 Le. mere end tilsvarende 
uden staldgødning. Det bemærkes, at i 1942-53 var gødskningen 
med salpeter til havre størst på ikke-staldgødet. 

I tabel 4-5 ses endvidere, at kærneprocenten i havre varierer 
meget med gødskningen, idet kaliumgødede forsøgsled har lav 
kærneprocent og kaliummanglende høje. Årsagen hertil er kløver
udlægget, der oftest udvikles bedst på de kaliumgødede forsøgs-



led - især fremtrædende uden staldgødning - og her forøger 
halmafgrøden kendeligt. 

Rumvægten er på staldgødet jord ret upåvirket af gødskningen. 
Uden staldgødning nedsættes rumvægten især af kvælstof tilførsel, 
men forøges af kaligødning. 

RODFRUGT 

Som det er nævnt side 485, er der i rodfrugtskiftet dyrket kålroer 
i 1942-45, kartofler 1946-49, fodersukkerroer 1950-53 og majs 
til ensilage i 1954-57. I det følgende gennemgås resultaterne 
først for hver art for sig, men til sidst ses der på merudbyttet for 
gødskningen under et. 

Kålroerne 1942-45 (tabel 6) var, når man tager jordbunds
forholdene i betragtning, ret vellykkede på den staldgødede afde
ling, hvor udbyttet på fuldgødet når op på 500-770 hkg roer 
med 50-70 hkg tørstof. 

Uden staldgødning er udbyttet af fuldgødet noget lavere. D.v.s. 
at værdien af 30 tons staldgødning + 12 tons ajle er større end 
de 600 kg salpeter + 400 kg superfosfat + 400 kg kaligødning, 
der er forskel i forsøgsgødskningen mellem de to afdelinger. 
Efter andre forsøg (10) ville man have vurderet første års kvæl
stofvirkning af nævnte gødningsmængder til knapt 600 kg sal
peter. (10 t staldgødning = 5 tons ajle = 100 kg salpeter). 
Staldgødningens større virkning må henføres til kalium eller 
mikronæringsstoffer . 

Uden kunstgødning (ugødet og grundgødet) er forskellen mel
lem de to afdelinger meget større, idet der her er et merudbytte 
på godt 3000 f.e. for staldgødning + ajle. 

Det ses endvidere, at tørstofindholdet i rod og top er stærkt 
påvirket af gødskningen. Dette er hovedsagelig en virkning af 
øget udbyttestørrelse, idet tiltagende roestørrelse giver aftagende 
tørstofprocent. Der ud over er der måske en specifik virkning af 
de enkelte gødningsstoffer, men den er ikke fremtrædende. 

Kartofler 1946-49 (tabel 7) har selv på fuldgødet givet meget 
forskelligt udbytte fra år til år, idet de to tørre år 1947-48 gav 
lavt udbytte i begge forsøgets afdelinger. 

Der er stor forskel på gødningsvirkningen i de to afdelinger. 
Med staldgødning og ajle er der kun små uregelmæssige udslag 
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Tabel 6. Kålroer, udbytte og kvalitet 

!

Grund-! sal-! super-! Kali- ! Salp. ! Salp. 
gødet peter fosfat gødn. sutr. kj)g. 

Supf. 

+ 
kalig. 

Fuld
gødet 

------

1. afd., grundgødet med staldgødning og ajle 

Tørstof i rod, hkg pr. ha 
1942. . . . . . . . . 59.6 
1943. . . . . . . . . 60.1 
1944. . . . . . . . . 57.8 
1945. . . . . . . . . 51.6 51.9 

68.4 
57.0 
64.8 
52.9 

61.0 
60.5 
60.2 
49.8 

71.6 
62.8 
61.8 
52.5 

69.4 
67.9 
59.5 
49.7 

66.0 
64.3 
61.3 
53.4 

70.9 
66.8 
61.0 
51.8 

65.7) 

~~:: II 

--'----- I 

59~-1 -5-67-~-63-2~-6-2-5~-5-9-1~-6-4-5-Gennemsnit 1942-45 
Roer, hkg ..... I 557 
Top, »..... 61 
Tørst. i roer,hkg 57.3 

» » top .. » 8.2 
F.e. rod+top» 57.6 
pct. tørst. i rod 1 0.3 l 
» »» top 13.4 

Tørst~f i rod, hkg pr. ha 
1942. .. . . . . . . 18.8 
1943. . . . . . . . . 26.3 
1944. . . . . . . . . 34.4 
1945. . . . . . . . . 23.8 

595 
71 

57.8 
9.3 

58.7 
9.7 

13.1 

60 59 76 71 57 71 
60.8 

8.1 
60.7 
10.3 
13.5 

57.9 62.2 61.6 6l.a 62.6 
7.8 10.0 9.4 7.6 9.5 

57.8 63.2 62.3 60.8 63.2 
10.2 9.8 9.9 10.4 9.7 
13.2 13.)! 13.2 13.4 13.4 

-~--~---~ .. ------~---~ 

2. afd., uden grundgødning 

27.6 26.5 24.3 29.1 34.2 28.4 44.1 

33.4) 27.3 II 19.6 II 57.1 )1 36.3 32.7 I 61.5 
42.3 31.7 31.2 I 53.9 48.9 35.5 I 53.4 
42.0 I 39.4 38.1 47.6 55.5 40.5 64.2 

--------~----~--~---~---+---- ~----+------

3561 255 242 l 479 433 I Gennemsnit 1942-45 
Roer, hkg ..... I 215 
Top, }> ••••• I 35 
Tørst. i roer,hkg 25.8 

» » toP,» 5.1 
F.e. rod+top » I 26.9 
pet. tørst. i roer 12.0 l 
» »» top 14.6 

59 37 31 77 63 I 
36.3 3l.2 28.3 46.9 43.7 

3~:: 3~:: 2~:: 4~:: II 4~:~ I 
10.2 12.2 I 11.7 9.8 10.1 
14.1 14.6 14.2 12.9 14.1 

294 
32 

34.3 
4.7 

34.3 
11.7 
14.7 

571 
71 

55.8 
9.6 

57.1 
9.8 

13.5 

for kunstgødning. Bemærkelsesværdigt er den ringe (undertiden 
negative) virkning af kvælstofgødning, der dog er i overensstem
melse med tidligere forsøg (10), hvor man også opnåede henimod 
maksimalt udbytte med staldgødning + ajle uden ekstra kvæl
stof tilskud. I afdelingen uden staldgødning er der derimod store 
udslag for kunstgødning, men fuldgødet når dog ikke op på 
samme udbytte som i den staldgødede afdeling. Forskellen mellem 
de to afdelinger er ca. 3000 f.e. uden kunstgødning og 500 f.e. 
på fuldgødet. Ligesom i kålroer har 600 kg salpeter ikke kunnet 
erstatte kvælstofvirkningen af 30 tons staldgødning + 12 tons 
ajle. 
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Tabel 7. Kartofler, udbytte og kvalitet 

I
IGrund-1 Sal- I super-I Kali- I Salp. I' Salp. 

gødet . peter fosfat gødn~ su;r. katg. 

1. afd., grund gødet med staldgødning og ajle 

i;;stof i knolde, hkg RT .. ha I 
1946 ......... 1 83.71 83.9 89.0 84.2 83.3 82.2 
1947. . . . . . . . . 41.0 41.2 44.7 39.4 43.6 39.9 
1948. . . . . . . .. I 49'S

I 
39.1 I 51.2 48.2 38.8 36.6 

1949. . . . . . . . . 67.6 69.2 60.8 47.8 69.2 63.9 

Gennemsnit 1946-49 I I I 
Knolde, hkg ... 1 247 239 255 I 238 245 243 
Tørst. i knolde, 60.5 I 58.4 61.4 i 54.9 58.7 55.7 
F.e.» » I 55.0·1 53.1 I 55'SI 49.9 53.40 50.6 
pct. tørst. » _ 2~----=~_24.1 23.1 24.0 22.9 

2. afd., uden grundgødning 

I 
60.2 
28.6 

I 29.9 

l 49.5 

Tørstof i knolde, hkg pr. ha I 
1946. . . . . . . .. I 23'sl 26.5 25.9 39.0 30.1 
1947 ......... I 24.3, 18.0 l 27.2 27.9 25.5 
1948 ... , ..... 1 31.8[. 23.2 27.8 32.9 21.9 
1949. . . . . . . . . 29.2 28.4 26.8 42.1 29.2 

Gennemsnit 1946-49 I 
Knolde, hkg. . . 106 
Tørst. i knolde, 27.3 \ 2 
F.e.» » 24.8 2 
pet. tørst.}) 25. B 2 

I 
, 

I 96
1 

107 I 151 108 185 

i:~ I 
26.9 

\ 

35.5 26.7 

l 
42.1 

24.5 32.3 24.3 38.3 
5.0 25.2 23.5 24.7 22.8 

----

Supf. 
+ 

kalig. 

Fuld
gødet 

89.0 II 86.5 
42.3 42.3 
46.8 37.9 
60.6 63.7 

252 I 247 
59.7 I 57.6 
54.3 52.4 
23.7 23.3 
--~-----

45.3 78.1 
28.3 35.0 
41.9 36.1 
43.0 59.0 

I 
170 I 225 
39.6 52.1 
36.0 47.4 
23.3 23.2 

Tørstofindholdet i knoldene er noget varierende fra led til led 
og det er lidt lavere i de forsøgsled, der er gødet med kaligødning. 

I marken har der været tydelige kaliummangelsymptomer i de 
ikke-kaliumgødede parceller i den ikke-staldgødede afdeling. 

Fodersukkerroer 1950-53. Af resultaterne i tabel 8 ses det, at 
udbyttet på den staldgødede jord har været særdeles godt i 1950 
og udmærket de øvrige år. Men det må bemærkes, at alle disse 
fire år har haft gode vejrforhold med over normal nedbør i 
forår og sommer. 1951 synes, efter udbyttet at dømme, at have 
været for kold og fugtig for bederoerne. På grund af skiftende 
vejrforhold kan man ikke bruge disse forsøgsresultater til sam
menligning mellem de 4 arter, dyrket skiftevis i rodfrugtskiftet. 

Ligesom for kålroer og kartoner er udbytteniveauet i foder
sukkerroer højest i den staldgødede afdeling, hvor gødnings
udslagene er mindst. Forskellen mellem de to afdelinger er meget 
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Tabel8. Fodersukkerroer, udbytte og kvalitet 

'I Grund-I sal-I super-I Kali- 1 S alp. I Salp. 
gødet peter fosfat gødn. su;f. katg. 

1. afd., grundgødet med staldgødning og ajle 

Tørstof i rod, hkg pr. ha I 
1950. . . . . . . .. 1112.1 
1951 . . . . . . . . . 81.61 
1952 ......... I 77.6 
1953. . .. .. . . . 77.7 

Gennemsnit 1950-53 
Roer, hkg ..... I 433 
Top,» ..... I 172 
Tørst. i roer,hkg 87.2 

» »top »1 26.1 
F.e. rod+top » 96.7 
pet. tørst. i roer I 20.1 
» » » top I 15.2 

Tørstof i rod, hkg pr. ha I 
1950 ......... I 17.0 I 
1951. . . . . . . . . 13.1 I 
1952 ......... 1 12.0 
1953. . . . . . . . . 14.6 

Gennemsnit 1950-53 
Roer, hkg ..... I 66 
Top,» ..... I 36 
Tørst. i roer,hkg 14.2 

» » top, » 6.5 , 
F.e. rod+top, » 17.2 I 

pet. tørst. i roer 
21.5 1 » » » top 18.1 

I 
1 

114.0 1 117.0 117.0 127.8 
78.6 85.8 

1 

87.8 80.0 
90.2 I 77.9 84.6 

, 
96.3 

89.2 I 74.6 73.2 I 86.3 

461 I 1 
447 445 484 

209 174 179 204 
93.0 88.8 90.7 97.6 
30.4 26.7 26.9 30.2 

104.8 98.5 100.4 108.9 
20.2 19.9 

1 

20.4 20.2 
14.5 15.4 15.0 14.9 

2. afd., uden grundgødning 

12.2 
23.0 
38.0 
36.7 

1381 

86/ 27.5 
13.8 
34.2 
19.9 
16.0 

25.2 
14.8 
11.2 
16.5 

81 
40 

16.9 
7.3 

20.2 
20.9 
18.3 I 

25.6 
19.2 
16.5 
33.8 

109 
37 

23.8 
6.7 

26.1 
21.8 
18.1 

I 

29.7 
27.7 
37.0 
33.0 

158 
102 
31.9 
15.9 
39.6 
20.2 
15.6 

I 

1 

1 

I 

I 

124.6 
83.8 
98.7 
92.0 

500 
215 
99.8 
30.4 

111.0 
20.0 
14.2 

39.9 
22.0 
51.6 
68.7 

221 
103 
45.6 
15.5 
51.8 
20.7 
15.0 

1 

1 

1 

1 

Supf. 
+ 

kalig. 

127.2 
88.8 
83.0 
85.0 

475 
183 
96.0 
27.3 

105.5 
20.2 
14.9 

38.8 
25.1 
20.3 
42.6 

148 
47 

31.7 
8.2 

34.8 
21.6 
17.5 

Fuld
gødet 

132.4 
79.8 
98.6 
92.9 

503 
215 

100.9 
30.0 

111.7 
20.0 
14.0 

85.3 
43.4 
75.8 
78.3 

359 
150 
70.7 
23.4 
79.9 
19.7 
15.6 

stor, 7950 f.e. uden kunstgødning mod 3180 på fuldgødet. Sidst
nævnte er altså merudbyttet for 30 tons staldgødning og 12 tons 
ajle minus merudbyttet for 600 kg salpeter + 400 kg superfos
fat + 400 kg kaligødning. Til trods for at man ud fra andre 
forsøg har den opfattelse, at bederoer bedre end kålroer og 
kartofler kan undvære staldgødning og klare sig med kunstgød
ning, er det her bederoerne, der giver langt det største udslag 
for staldgødning. Men man erindrer sig det høje udbytteniveau i 
bederoerne. Af tabel 8 ses endvidere, at forholdet mellem roer 
og top er noget afhængig af gødskning eller udbyttestørrelsen, 
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Tabel 9. Grønmajs, udbytte og kvalitet 

run - a - uper- a - u -
IG 

d 

1 

S I 

1 

S 

1 

K ll' 1 saIP·I· Salp. " SUPf'l F Id 
gødet peter fosfat gødn. su~f. kjjg. kjjg.. gødet 

1. afd., grundgødet med staldgødning og ajle 

Tørstof i kolber og stængler, hkg pr. ha / 
50.4] 

I 

1954 . . . . . . . . . . . . . . . 45.3 47.8 52.0 50.7 53.7 
1955............... 66.0 74.6 63.41 68.4 69.0 64.5 
1956 . . . . . . . . . . . . . . . 58.1 54.0 I 60.4 56.0 56.2 52.2 
1957 . . . . . . . . . . . . . . . 80.1 75.1 79.2 73.9 83.3 79.7 

Gennemsnit 1954-57 
I I I Kolber, grønv. hkg ... 136 145 136 134 149 143 

Stængler » » ... 168 167 170 176 180 I 181 
Tørst. i kolber » ... 29.4 31.s 30.3 30.1 31.2 29.6 

» » stængl.» ... 33.0 31.2 33.1 32.5 33.6 32.9 
» ialt, » ... 62.4 62.9 63.4 62.6 64.8 62.5 

F.e. » » ... 41.6 41.9 42.3 41.7 43.2 41.7 
pet. tørst. l kolber .... 
» » » stængler .. 

21.6 
19.6 

21.8 I 22.3 
18.7 19.5 

22.5 I 20.9 
18.5 18.7 

20.6 
18.0 

2. afd., uden grund gødning 

11.0 II 5.4] 
26.6 36.9/ 

Tørstof i kolber og stængler, hkg pr. ha 
1954 . . . . . . . . . . . . . ..] 4.0 I 4.4 
1955. . . . . . . . . . . . . . . 26.8 I 35.0 
1956 ............... 

1

17.8/14.7 
1957. . . . . . . . . . . . . . . 29.7 39.0 

22.4] 16.7 
.a8.7 36.7 

Gennemsnit 1954-57 
Kolber, grønv. hkg .. . 61 I 48 I 48 
Stængler,» » .. . 45 52 65 
Tørstof i kolber, » .. . 8.8 11.2 9.6 

» » stæng!.,» .. . 10.8 12.1 15.1 
» ialt, » .. . 19.6 23.3 24.7 

F.e. ialt, » .. . 13.1 15.5 16.5 
pet. tørstof i kolber .. 

» » » stængler. 
18.3 I 18.4 20.0 I 
24.0 23.3 23.2 

-----------------~----~-----~--

9.4 
14.5 
23.9 
15.9 
19.2 
22.4 

I 
12.3 I 
51.1 
23.4] 
53.5 

6.9 
52.5 
23.3 
58.8 

85 93 
78 80 

17.4 17.6 
17.7 17.7 
35,1 35.3 
23.4 23.5 
20.5 I 18.9 
22.7 22.1 

I 

51.4] 

66.1 I 
56.7 
75.1 

132 
176 
29.5 
32.8 
62.3 
'±Lo 

22.3 
18.6 

, 

63.9 
71.7 
56.6 
84.5 

148 
190 
34.0 
35.2 
69.2 
46.1 
23.0 
18.5 

,! ~~::]I 
25.5 
44.5 

32.0 
66.2 
42.6 
70.0 

65 
98 

13.4 
21.1 
34.5 
23.0 
20.6 
21.5 

128 
130 
26.4 
26.3 
52.7 
35.1 

I 
20.6 
20.2 

idet toppen udgør en. større del af udbyttet, når dette er lavt, 
end hvis det er højt. 

Tørstofindholdet i roerne er forholdsvis ens fra led til led i 
betragtning af de meget forskellige udbyttetal. I· top er tørstof
procenterne noget mere varierende. Både i rod og top skyldes 
variationen i tørstofprocenterne hovedsagelig forskellig udbytte
størrelse, således at små roer har højere tørstofindhold end store. 

Grønmajs 1954-57. Tabel 9. I begge afdelinger har udbytte
niveauet vekslet noget med årene og været højest i 1955-57. 
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Ligesom for forannævnte afgrøder er udbyttet af majs højest i 
den staldgødede afdeling, hvor gødningsudslagene er meget be
skedne. Forskellen mellem de to afdelinger er ret stor, 2850 f.e. 
på ugødet og 1100 f.e. på fuldgødet. 

I majsen er forholdet mellem udbyttet af kolber og stængler 
ret varierende i den ikke-staldgødede afdeling, og der er en 
tendens til, at kvælstoftilførsel især øger udbyttet af kolber. Tør
stofindholdet varierer en del, men årsagerne hertil kan ikke 
udredes. 

Rodfrugter og majs. Som gentagelse fra foranstående sammen
stilles her udbyttet på de fuldgødede forsøgsled i de to afdelinger 
(100 Le.). 

Afgrøde Staldgødet Ikke-staldgødet Forskel 

Kålroer .............. 63 .• 57.1 6.1 
Kartofler ............. 52.4 47.4 5.0 

Fodersukkerroer ...... 111.7 79.9 31.s 
Majs ................ 46.1 35.1 11.0 

I ingen af afgrøderne har 30 tons staldgødning + 12 tons ajle 
kunnet erstattes af 600 kg salpeter (+ 4-600 kg superfosfat og 
400 kg kaligødning). Arsagen hertil kan søges mange steder. 
Først og fremmest må det bemærkes, at i sum af sædskifte er 
der i de fuldgødede forsøgsled tilført mere plantenæringsstof i 
den staldgødede afdeling end i den ikke-staldgødede. Bl.a. er 
kaliummængden til rodfrugt meget forskellig i de to afdelinger -
svarende til henholdsvis 930 og 600 kg kaligødning. I betragtning 
af de senere omtalte store gødningsudslag for kalium på ikke
staldgødet jord, kan denne forskel være af betydning. 

Staldgødningens indhold af mikronæringsstoffer og dens virk
ning på jordens humusindhold kan være blandt årsagerne til for
skellen mellem de to afdelingers udbytte, men det er ikke umid
delbart givet, at det er således. 

Til belysning af merudbyttet for de enkelte gødninger er ud
byttet i f.e. af rodfrugt og majs samlet i tabel 10, og der ud fra 
er tallene i følgende oversigter beregnede. 
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Tabel 10. Rodfrugt eller majs, udbytte i 100 f.e. pr. ha 
Gens. af 4-årige perioder 

I

Grund-1 sal-I super-I Kali-I SalP'1 salP'1 SUPf'l Fuld-
gødet peter fosfat gødn. sutf. katg. k~g. gødet 

----------------~--.--~----~. 

1. afd., grundgødet med staldgødning og ajle 

Kålroer ............. 57.6 r 58.7 60.7 57.8 I 63.2 62.3 60.8 63.2 
Kartofler ............ 55.0 53.1 55.8 49.9 53.4 50.6 54.3 52.4 
Fodersukkerroer ..... 96.7 104.8 98.5 100.4 

I 
108.9 111.0 105.5 111.7 

Majs ............... 41.6 41.9 42.3 41.7 43.2 41.7 41.5 46.1 

2. afd .• uden grundgødning 

Kålroer ............. 26.9 38.5 32.0 \ 28.7 49.2 45.7 34.3 57.1 
Kartofler ............ 24.8 21.8 24.5 

I 
32.3 24.3 38.3 36.0 47.4 

Fodersukkerroer ..... 17.2 34.2 20.2 26.1 39.6 51.8 34.3 79.9 
Majs ............... 13.1 15.5 16.5 15.9 23.4 23.5 23.0 35.1 
___ o 

Merudbytte for salpeter i 100 f.e. pr. ha 
alene til supf. til kalig. til supf. + 

Med staldgødning kalig. 

Kålroer ........... 1.1 2.5 4.5 2.4 
Kartofler. ........ _ -;-1.9 -;- 2.4 0.7 .-;-1.9 

Fodersukkerroer ... 8.1 10.4 10.6 6.2 
Grønmajs ......... 0.3 0.9 0.0 4.6 

Uden staldgødning 

Kålroer ........... 11.6 17.2 17.0 22.8 
Kartofler .......... -;- 3.0 .-;-0.2 6.0 11.4 
Fodersukkerroer ... 17.0 19.4 25.7 46.5 
Grønmajs ......... 2.4 6.9 7.6 12.1 

På staldgødet jord er disse tal merudbyttet for 400 kg salpeter 
pr. ha mod 1000 kg på ikke-staldgødet. Dette forklarer jo en 
stor del af forskellene i merudbyttet i de to afdelinger. Der er 
også en forskel i de fire arters udslag for salpetertilførsel, idet 
kartofler kun giver merudbytte på ikke-staldgødet jord. når sal
peteret gives sammen med kaligødning, medens bederoerne giver 
stort merudbytte overalt. En del af denne artsforskel kan dog 
skyldes forskelligt udbytteniveau på grund af vejrlig i de fire 
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perioder. Dog har andre forsøg (10) vist, at kartofler er en ringe 
betaler for salpeter som tilskud til staldgødning. 

Merudbytte for superfosfat i 100 f.e. pr. ha 
alene til salp. til kalig. til salp. + 

Med staldgødning kalig. 

Kålroer ........... 3.1 4.5 3.0 0.9 
Kartofler .......... O.B 0.3 4.4 1.8 
Fodersukkerroer ... 1.B 4.1 5.1 0.7 
Grønmajs ......... 0.7 1.3 +0.2 4A 

Uden staldgødning 

Kålroer ........... 5.1 10.7 5.6 11.4 
Kartofler .......... +0.3 2.5 3.7 9.1 
Fodersukkerroer ... 3.0 5.4 8.2 28.1 
Grønmajs ......... 3.4 7.9 7.1 11.6 

Merudbyttet for superfosfat er langt større uden staldgødning 
end med staldgødning. Dette skyldes for en stor del, at mængden 
af superfosfat er mindre med staldgødning (200-400 kg) end 
uden (600-1000 kg), men den i staldgødningen tilførte fosfat 
bidrager utvivlsomt også til at nedsætte merudbyttet for tilskud. 

Uden staldgødning giver superfosfat til salpeter og kaligødning 
større merudbytte end superfosfat til en af disse gødninger eller 
givet alene. 

Merudbytte for kaligødning i 100 f.e. pr. ha 
alene til salp. til superf. til salp. + supf. 

Med staldgødning 

Kålroer. .......... 0.2 3.6 0.1 0.0 
Kartofler .......... +5.1 +2.5 +1.5 +1.0 
Fodersukkerroer ... 3.7 6.2 7.0 2.8 
Grønmajs ......... 0.1 +0.2 +O.B 2.9 

Uden staldgødning 

Kålroer ........... 1.8 7.2 2.3 7.9 
Kartofler .......... 7.5 16.5 11.5 23.1 
Fodersukkerroer ... 8.9 17.6 14.1 40.3 
Grønmajs ......... 2.8 8.0 6.5 11.7 

I den staldgødede afdeling er der som forsøgsgødning anvendt 
200 kg kaligødning pr. ha, og merudbyttet derfor er i hovedsagen 
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ringe, kun de store bederoeafgrøder synes at have haft brug for 
mere kalium end staldgødning og ajle har tilført. 

U den staldgødning er der tilført 600 kg kaligødning i kunst
gødning og dette har - især sammen med salpeter og superfosfat 
- givet meget store merudbytter. Udslaget er størst i fodersukker
roer og derefter følger kartofler, majs og kålroer. Det mindste 
udslag i kålroer kan skyldes, at disse er dyrket i de første fire år. 
Som det ses af tabel 15, er forskellen mellem jordens kaliumtal 
i kaliumgødede og ikke-kaliumgødede parceller tiltaget med 
årene, d.v.s. at uden kaliumtilførsel udpines jorden efterhånden, 
og derved må man vente et med årene tiltagende merudbytte for 
kaligødning. 

KL0VERGRÆS 

I tabel 11 og 12 er opført resultaterne af kløvergræs i 12 år. I 
1942 var der på grund af forsøgets anlæg samme år havre uden 
forsøgsmæssig høstning i kløverskiftet. 1947, 1948 og 1953 var 
kløveren så ringe og uensartet oftest på grund af tørke, at afgrøden 
var uegnet som forsøg. 

Af resultaterne i tabel 11 og 12 er 1943, 1944, 1945, 1946 og 
1949 kun udbytte af 1. slæt, 1954 og 1957 kun af 2. slæt (1. eller 
2. slæt var disse år meget små), medens tallene i de øvrige 6 år 
er sum af to slæt. Som følge heraf, eller om man vil, som følge 
af varierende vejrforhold, er der meget stor forskel på udbytte
niveauet i de 12 høstår. 

Som helhed er kløverafgrøderne på denne dårlige sandjord 
små, idet der i bedste år er høstet omkring 4000 f.e. pr. ha i den 
staldgødede afdeling og i gennemsnit af 12 år kun ca. 2500 f.e. 

På de fuldgødede parceller er der ikke stor forskel i udbyttet 
i de to afdelinger; medens forskellen er meget stor i alle. forsøgsled 
uden kaligødning. Dette viser, at staldgødningens og ajlens kalium 
har stor virkning endnu 2-3 år efter tilførselen. 

I den staldgødede afdeling er udslagene for forsøgsgødning 
små og uregelmæssige. Salpeter giver i alle kombinationer en lille 
negativ virkning, men da der ikke er anvendt salpeter til selve 
kløvergræsset, er dette mindreudbytte udtryk for havrens virkning 
på udlægget. Superfosfat har ingen virkning, men kaligødning 
giver et merudbytte på 300-420 f.e. 
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Tabel 11. Kløvergræs, udbytte og kvalitet 
1. afd., grundgødet med staldgødning og ajle til rodfrugt 

!

Grund-! Sal-! super-! Kali-! SalP.! salP.! SUPf.! Fuld-
gødet peter fosfat gødn. su~f. katg. katg. gødet 

----------------~--~----~-

Udbytte af hø, hkg pr. ha 

1943, 1 slæt ......... 52.2 49.4 50.5 55.3 47.5 50.5 54.0 I 52.8 
1944, 1 » ......... 48.9 52.8 47.2 56.6 53.7 58.6 56.5 59.1 
1945, 1 » ......... 56.5 58.6 57.3 63.8 58.5 69.6 69.3 66.1 
1946, l » ........ . 53.5 

I 
55.5 58.0 64.6 44.9 54.2 64.8 53.8 

1949, l » ........ . 63.41 61.6 
I 

68.2 74.7 59.2 72.4 70.2 68.3 
1950, 2 » ......... 73.1 72.2 72.6 83.9 78.9 88.7 85.9 91.3 
1951, 2 » ........ . 69.4 73.2 1 70.5 76.9 1 72.0 88.0 I 81.4 87.8 
1952, 2 » ......... 117.8 87.2 107.3 112.7 , 81.7 96.0 102.1 100.7 
1954, 1 » ......... 31.1 28.6 23.8 29.1 22.3 33.6 28.1 27.8 
1955, 2 » ..... 0.0. 54.5 58.8 58.4 54.6 57.3 64.4 59.9 66.6 
1956, 2 » ......... 30.2 26.4 31.8 38.0 26.8 38.8 38.5 37.5 
1957, l » ......... 28.8 16.7 28.0 30.0 16.1 18 .• 28.0 18.6 

Gennemsnit af 12 år 

Grønt, hkg .......... 189 170 186 219 170 215 219 215 
Hø, » .......... 56.6 53.4 56.1 61.7 51.6 61.1 61.6 60.9 
F.e., » .......... 22.6 21.4 22.4 24.7 20.6 24.4 24.6 24.4 
pct. kløver .......... 64 62 62 72 63 68 73 69 

U den staldgødning er der derimod store gødningsudslag, og 
her er det kaliumudslaget på gennemsnitlig 1080-1430 f.e., der er 
dominerende. Dette udslag tiltager stærkt med årene. Superfosfat 
giver lille og usikkert merudbytte og salpeter et mindreudbytte. 

Kaliumvirkningen ses også på kløverindholdet i afgrøderne, 
og dette er særligt fremtrædende i afdelingen uden naturgødning 
til rodfrugt. 

De fleste forsøgsår har der været meget fremtrædende kalium
mangelsymptomer i kløveren i ikke-staldgødet afdeling. I de 
senere år blev forskellen mellem kaliumgødede og ikke-kalium
gødede parceller meget fremtrædende, således at den var synlig 
på afstand. Ingen, der så dette forsøg, kunne være i tvivl om 
betydningen af kaliumtilførsel til kløver på denne lette sandjord. 

SÆDSKIFTEGENNEM SNIT 

For at give et passende overblik er der i tabel 13 samlet de gen
nemsnitlige udbyttetal i 100 f.e. for de fire afgrøder og deraf 
beregnet gennemsnit af sædskiftet. 
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Tabel 12. Kløvergræs, udbytte og kvalitet 
2. afd., uden grundgødning 

1 

Ugø-I Sal- 1 super-I Kali-I salP·1 salP·1 SUPf·1 Fuld-
det peter fosfat i gødn. SU~f. k~~~: __ ~_:Jig. ~ødet 

Udbytte i hkg hø pr. ha 

1943, 1 slæt ......... 49.1 49.7 48.2 
51.

9
1 

47.2 47.9 51.2 I 54.0 
1944, 1 » ......... 30.7 22.1 29.5 46.4 19.8 44.0 41.6

1 

44.2 
1945, 1 » ......... 46.0 33.3 45.2 73.3 37.5 59.5 63.2 58.8 
1946, 1 » ......... 25.5 16.8 25.3 56.91 17.4 53.5 54.8 54.8 
1949, 1 » ..... -... 25.3 20.8 21.5 64.7 12.9 78.0 81.5 I 93.1 
1950,2 » ......... 20.0 15.9 16.9 72.1 16.5 72.4 70.0 78.8 
1951, 2 » ......... 

I 
28.5 27.8 ! 25.7 70.51 22.9 79.8 I 

77.'1 
89.8 

1952, 2 » ......... 19.9 I 17.8 I 18.6 87.8 17.4 76.7 87.0 85.2 
1954, 1 » ......... 4.1 3.9 I 2.8 

23.0 I 2.7 21.6 24.0 22.1 
1955,2 )1 ......... 

18.51 20.4 I 22.1 42.0 51.5 49.5 46.7 58.5 
1956,2 ) ......... 10.5 11.2 11.6 28.6 12.6 29.2 29.5 I 32.6 
1957, 1 » ......... 8.0 3.5 I 9.1 22.0 I 2.7 14.6 25.0 I 18.6 

Gennemsnit af 12 år 

Grønt, hkg .......... 

I 
70 56 67 185 53 179 192 198 

Hø, » .......... 23.8 20.2 23.0 53.3 21.8 52.2 54.3 57.5 
F.e., » .......... 

I 
9.5 8.1 9.2 21.3 8.7 20.9 21.7 23.0 

pct. kløver .......... 40 31 38 I 72 27 71 69 68 

Man vil her først lægge mærke til, hvor forskellig udbytte
størrelsen er i de fire afgrøder. Størst i rodfrugt (eller majs), 
mindre i rug og mindst i kløvergræs og havre. 

Ved sammenligning mellem udbyttet i de to afdelinger må man 
erindre sig den forskellige gødskning, såvel forskellen på grund 
af grundgødning med staldgødning og ajle som forskel i forsøgs
gødning. Uden kunstgødning har 30 tons staldgødning + 12 tons 
ajle givet et gennemsnitligt årligt merudbytte på 1630 f. e. pr. ha. 
Ved fuldgødning er udbytteforskellen kun 410 f.e., men her er 
denne forskel også kun virkning af staldgødning + ajle minus 
virkningen af 600 kg salpeter + 400-600 kg superfosfat + 400 
kg kaligødning givet i et sædomløb. 

Det bemærkes dog (se side 486), at der i alle forsøgsled er til
ført mere plantenæring i den staldgødede end i den ikke-stald
gødede afdeling. Dette gælder også, selvom man kun tillægger 
kvælstoffet i staldgødning og ajle halv værdi i forhold til kunst
gødningskvælstof. 

I gennemsnit af sædskiftet har der været ret store udslag for 
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Tabel 13. Udbytte i 100 f. e. pr. ha for de enkelte afgrøder og af sædskiftet 
Gennemsnit af alle forsøgsår 

run - a - uper- a 1- u -
IG dl 

S l 
Is 

I 

K l· I salP'1 salP'1 SUPf.1 F Id 
gødet peter fosfat gødn. su~f. kjjg. katg. gødet 

1. afd., grundgødet med staldgødning og ajle 

Rug ................ 24.4 32.2 25.0 25.1 33.2 34.3 25.5 35.9 
Rodfrugt. ........... 62.7 64.6 64.3 62.4 67.1 66.4 65.5 68 .• 
Havre .............. 14.3 19.9 14.6 14.5 20.6 19.9 15.0 20.6 
Kløvergræs .......... 22.6 21.4 22.4 24.7 20.6 24.4 24.6 24.4 

Sædskiftet ........... I 31.0 I 34.5 I 31.6 I 31.7 I 35.4 I 36.3 I 32.7 37.3 

2. afd., uden grundgødning 

Rug ................ 18.4 26.1 

I 

18.7 
I 

22 .• 27.5 31.7 23.6 

I 
34.8 

Rodfrugt ............ 20.5 27.5 23.3 

I 

25.7 34.1 39.8 31.9 54.9 
Havre .............. 10.3 17.1 10.6 11.5 17.2 18.8 12.3 

I 
20.3 

Kløvergræs .......... 9.5 8.1 
I 

9.2 21.3 8.7 20.9 21.7 23.0 

forsøgsgødskningen på staldgødet jord, men meget store udslag 
uden staldgødning. Beregnet for de enkelte gødninger er merud
byttet følgende: 

Merudbytte i 100 f.e. pr. ha 
alene til superf. til kalig. til superf. 

Salpeter + kalig. 

Med staldgødning .... 3.5 3.8 4.6 4.6 

Uden » 5.0 6.4 7.6 10.8 

alene til salp. til kalig. til salp. 
Superfosfat + kalig. 

Med staldgødning .... 0.6 0.9 1.0 1.0 

Uden » 0.8 2.2 2.2 5.4 

alene til salp. til superf. til salp. 
Kaligødning + superf. 

Med staldgødning .... 0.7 1.8 1.1 1.9 

Uden » 5.5 8.1 6.9 11.3 

På staldgødet jord er der i forsøgsgødning gennemsnitlig tilført 
200-250 kg salpeter (henholdsvis 1942-53 og 1954-57) og 
høstet 350-460 f. e. derfor; altså et nogenlunde rentabelt mer-

504 



udbytte. Uden staldgødning en var tilførselen derimod 350-400 
kg salpeter årlig og merudbyttet op til 1080 f. e. Her er merud
byttet for salpeter tydeligt afhængig af tilførselen af fosfor og 
kalium og fuld udnyttelse af salpeteret fås kun på fuldgødet. 

Med staldgødning giver superfosfat (150-250 kg pr. ha årlig) 
kun lille merudbytte (op til 100 f. e.), medens den større tilførsel 
(250-400 kg) i ikke-staldgødet afdeling giver op til 540 f. e. Dog 
opnås denne store fosforvirkning kun, hvor der er gødet med 
kvælstof og kalium. 

Kaligødning (175-225 kg pr. ha årlig) giver kun små udslag 
på staldgødet jord og da størst sammen med salpeter - 180 til 
190 f. e. Derimod er kaliumudslagene meget store på ikke-stald
gødet jord, 550-1130 f. e., men her er forsøgsgødskningen også 
275-325 kg pr. ha årlig. Her er kaliumvirkningen langt den 
største, hvor kalium gives sammen med kvælstof og fosfor. 

Det ville også have interesse at se, om gødningsudslagene har 
ændret sig i løbet af de 16 forsøgsår. Til dette formål er der be
regnet gennemsnitligt udbytte i f. e. af sædskiftet for hvert år, 
idet manglende afgrøder i enkelte år - især i kløvergræs - er 
erstattet af gennemsnit for de foreliggende forsøgsår. Beregnet 
ud fra disse tal for de enkelte år bliver gødningsudslagene i de 
16 år dog så varierende, at man ikke er i stand til at afgøre, om 
udslagene er tiltaget eller ej. Den store variation i de årlige gød
ningsudslag skyldes dels vekslende udbytteniveau på grund af 
vejrforholdene og dels vekslende rodfrugtart. Alt i alt får man det 
indtryk, at kvælstof og fosfor har givet ret ens merudbytte for
søgsperioden igennem, medens kalium på ikke-staldgødet jord 
giver noget tiltagende udslag, ligesom man ved iagttagelser i 
marken har følelse af, at kaliummangelen er tiltaget med årene 
på de ikke-kaliumgødede parceller. Dette gælder især kalium
mangelen i kløver - se side 502. 

Jordbundsanalyser 

Før forsøgets anlæg i 1942 er der udtaget een jordprøve pr. parcel. 
Fra 1946 er der hvert efterår udtaget jordprøver i rodfrugtskiftet. 
I disse prøver er der på Statens Planteavls-Laboratorium bestemt 
reaktionstal, Rt, fosforsyretal, Ft og kaliumtal TK • 
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Tabel 14. Fosforsyretal, Ft. gennemsnit af 4 marker 

ru - - uper- a 1- -

IG 
nd 

I 

Sal 
Is 

I 

K l· I salP·1 salP·1 SUPf·1 Fuld 
gødet peter fosfat gødn. SU~f. kjfg. kjjg. gødet 

1. afd., grundgødet med staldgødning og ajle 

1942 ............... 2.5 2.3 2.6 2 .• 2.6 2 .• 2.6 I 2.8 
1946-49 ............ 2.8 2.6 3.3 2.4 3.1 2.5 3.1 I 2.9 
1950-53 ............ 2.5 2.6 2.9 2.4 3.0 2.4 3.0 

I 
3.1 

1954-57 .......... . 2.7 2.6 3 .• 2 .• 3 .• 2.5 3.5 3.5 
... 

2. afd., uden grundgødning 

1942 ............... 2.5 2.5 2.6 2.7 2.5 2.6 2.6 2.7 
1946-49 ............ 2.3 2.2 3.2 2.1 3.3 2.2 3.2 3.2 
1950-53 ............ 2.0 2.0 3.1 1.7 3.0 1.8 2.9 2.9 
1954-57 ............ 2.1 2.1 3.6 

I 
2.0 3.8 1.9 3.5 3.4 

Reaktionstallene har hele forsøgsperioden været af størrelses
ordenen 6,0-6,5, men på grund af den side 485 omtalte mergel
dynge i mark 4, har de enkelte parcellers Rt været meget varierende 
indenfor denne mark og til dels også i mark 3. Når man ser bort 
fra denne uregelmæssighed, er der ingen tydelig virkning af for
søgsgødskningen på jordens reaktionstal. 

Fosforsyretallene er indtil 1948 udført efter »Salpetersyre
metoden« og senere efter »Svovlsyremetoden«. Da der ikke på 
denne jord er nogen tydelig forskel mellem analyseresultaterne 
efter de to metoder, er fosforsyretallene fra hele forsøgstiden 
sammenregnet uden hensyn til metodeændringen. 

I tabel 14 er opført de gennemsnitlige fosforsyretal for alle 
fire marker i 1942, samt tilsvarende gennemsnit for fire marker i 
tre fireårsperioder. Før forsøgets anlæg var Ft i gennemsnit 2,6 
med nogen variation fra parcel til parcel, der dog udjævnes ved 
beregning af forsøgsledsgennemsnit. 

I den staldgødede afdeling, hvor der i sum af 16 år er tilført 
2800 kg superfosfat pr. ha i forsøgsgødning, er denne gødsknings 
indvirkning på jordens fosforsyretal ret beskeden. I 1954-57 er 
fosforsyretallene i de ikke-superfosfatgødede parceller 2,5-2,7 
mod 3,5 i de superfosfatgødede. Teoretisk svarer en forskel på 
een fosforsyretalenhed til 200 kg P20S eller 1111 kg superfosfat 
pr. ha, men flere markforsøg har vist, at der i reglen skal tilføres 
mere, -1200-1600 kg superfosfat pr. ha - for at øge Ft en enhed. 
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N år der tages hensyn til afgrødernes bortførsel er det derfor meget 
rimeligt, at tilførsel i forsøgsgødning på 2200-2800 kg superfosfat 
pr. ha i løbet af 13-16 år, inden sidste prøveudtagning kun har 
øget jordens fosforsyretal med 0,8-1,0. 

U den staldgødning er forskellene mellem forsøgsleddenes fos
forsyretal noget større, idet de i 1954-57 er fra 1,9 til 3,8. Uden 
superfosfat er Ft i gennemsnit 2,0 og med superfosfat 3,6. Men 
her er den anvendte superfosfatmængde også større, i sum af 
13-16 år er der givet 4000-4600 kg pr. ha. 

Uden superfosfattilførsel har Ft i staldgødet jord været så at 
sige ens i alle forsøgsårene, medens der i den ikke-staldgødede 
afdeling er en nedgang på 0,4-0,7. I de superfosfatgødede par
celler tiltager Ft med årene i begge afdelinger. På grund af æn
dring i analysemetode må man tage disse sammenligninger mellem 
årene med noget forbehold, men resultatet deraf er her i god 
overensstemmelse med tidligere erfaringer vedrørende fosforets 
virkning. 

Der er ikke udført afgrødeanalyser i disse forsøg, men ud fra 
andre forsøg og fra afgrødernes normale indhold af fosfor kan 
man regne med, at afgrøder i et normalt sædskifte i gennemsnit 
pr. 1000 f. e. bortfører en fosformængde, der svarer til 50 kg 
superfosfat. 

Benyttes denne norm på udbyttetallene i tabel 13, kan der op
stilles følgende kalkule over tilførsel og bortførsel af fosfor i 
16 år. 

Med staldgødning Uden staldgødning 
uden su- fuld- uden su- fuld-
perfosfat gødet perfosfat gødet 

Tilførsel, kg superfosfat. ...... 3040 5840 O 4600 
Bortførsel, kg » 2670 3000 1650 2660 
Forskel. .................... +370 +2840 -1650 +1940 
Ft. 1954-57 ................. 2.6 3.5 2.0 3.4 

Uden superfosfat er gennemsnit af fire forsøgsled. Efter denne 
beregning skal jorden være blevet fosforrigere ved fuldgødning i 
løbet af forsøgstiden, ret uforandret uden superfosfat på stald
gødet jord og fattigere i de ikke-fosforgødede led i den ikke
staldgødede afdeling. 
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Tabel 15. Kaliumtal, TE, gennemsnit af 4 marker 

IGrund-1 Sal- I super-II Kali-I salP·1 Salp. I SUPf·1 Fuld-

I 
gødet l peter I fosfat gødn. + f kal~ I k -+1: gødet I ,sup . Ig. a Ig. I 

1. afd., grundgødet med staldgødning og ajle 

1942 ............... 3.5 4.3 3.6 3.3 3.6 4.1 4.4 3.6 
1946-49 ............ 3.9 3.7 3.5 5.{ 4.0 5.5 5.4 5.9 
1950-53 ............ 3.9 3.9 3.7 5.1 3.8 5.3 5.4 5.0 
1954-57 ............ 3.1 3.0 3.0 5.4 2.7 5.1 5.1 4.9 

, 

2. afd., uden grundgødning 
----~ 

I l 

I 
I 

I 1942 ............... 3.5 I 4.0 3.8 3.8 3.6 4.1 4.0 3.9 
l 

I 

1946-49 ............ 1.5 I 1.5 
\ 

1.6 4.9 I 2.0 4.9 4.8 4.7 
1950-53 ............ 1.7 

I 

1.8 I 1.7 5.0 I 1.7 4.4 4.6 4.3 
1954-57 ............ 1.0 1.0 

I 
1.2 I 5.9 

I 
0.9 4.3 5.1 4.0 

, 

Dette stemmer helt med ændringerne i fosforsyretallene gen
nem årene. løvrigt er der også rigtig pæn overensstemmelse mel
lem ovennævnte beregning og de i oversigten anførte fosforsyre
tal. Man ville ud fra til- og bortførsel have ventet lidt større forskel 
mellem Ft på fuldgødet i henholdsvis staldgødet og ikke-stald
gødet afdeling. 

I tabel 15 er opført gennemsnitlige kaliumtal. Før forsøgets 
anlæg var T K omkring 3,8 med variation fra 2,0 til 5,4 for de 
enkelte parceller. 

I den staldgødede afdeling tiltager T K i de fleste forsøgsled fra 
1942 til 1946-49, men aftager fra 1950-53 til 1954-57. Ved 
sidste analysering var T K uden kaligødning 2,7-3,1 mod 4,9-
5,4 med kaligødning, altså et tydeligt udslag for forsøgsgødningen, 
der er ialt 3000 kg 40 pet. kaligødning i sum af de 16 forsøgsår . 

Uden staldgødning aftager kaliumtallet stærkt gennem årene i 
forsøgsleddene uden kaligødning og er her i 1954-57 0,9-1,2. 
For de fire kaliumgødede forsøgsled er der nogen variation gen
nem årene, og i 1954-57 er T K her 4,0-5,9. Forskellen mellem 
disse fire forsøgsleds kaliumtal er i god overensstemmelse med 
afgrødestørrelserne, idet de største afgrøder på fuldgødet giver 
størst kaliumbortførsel og lavest kaliumtal i jorden. Noget til
svarende kan ses af forsøgets øvrige tre grupper af 4 med kaligød
ning indbyrdes ensgødede forsøgsled, men her er forskellene 
mindre og dermed relativt mere usikre. 
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U den afgrødeanalyser kan der dårligt opstilles en kalkule over 
tilførsel og bortførsel af kalium, på samme måde som anført 
foran for fosfor. Dette skyldes især, at man med de store udslag 
for kaligødning må regne med væsentligt forskelligt procentisk 
kaliumindhold i afgrøderne. Endvidere må der regnes med en 
mulig kaliumudvaskning på denne lette sandjord. 

U d over disse ordinære undersøgelser, der er udført i alle for
søgsled, er der i jordprøver fra 1954-57 i fire forsøgsled udført 
de i følgende oversigt nævnte analyser. Tallene heri er gennem
snit af analyseresultaterne i 4 marker. 

Uden staldgødning Med staldgødning 
ugødet fuldgødet ugødet fuldgødet 

Humus, pct .............. 2.27 2.21 2.72 2.69 
Kvælstof, pct ............. 0.091 0.088 0.102 0.098 

Kobbertal, Keu .......... 1.0 1.1 1.4 1.5 
Rortal, Bt. .............. 1.1 1.1 1.7 1.7 
Magnesiumtal, TMg ...... 3.0 2.8 3.9 3.6 

Det ses heraf, at pet. humus og kvælstof i jorden er lidt højere i 
den staldgødede end i den ikke-staldgødede afdeling. De små 
forskelle mellem ugødet og fuldgødet kan ikke tillægges nogen 
betydning på grund af variationen fra mark til mark. 

Kobber- og bortallene er meget lave, men også her er der en 
tydelig virkning af staldgødning. Dertil er der en ret stor variation 
fra mark til mark. 

Magnesiumtallene er i forhold til forsøgsstationens øvrige jorder 
ret høje, men der er som det ses af side 486 også tilført ret store 
magnesiummængder i 1952. Magnesiumtallet er forøget lidt af 
staldgødning og er dertil, antagelig på grund af større afgrøder, 
lavere ved fuld kunstgødning end uden kunstgødning. 

OVERSIGT OG DISKUSSION 

I følgende skal der gives et sammendrag af de vigtigste forhold, 
som kan uddrages af foranstående forsøgsresultater, og disse 
skal i noget omfang sammenlignes med resultater fra andre 
forsøg. 

De enkelte års resultater viser først og fremmest, at på denne 
lette sandjord med ringe vandholdende evne er afgrødernes stør-
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relse stærkt afhængig af såvel gødskning som vandfaktoren 
(herved forstås såvel nedbør som forhold, der påvirker fordamp
ningen), således at der i tørre år næsten ikke er udslag for gødsk
ningen, medens dette er meget stort i år med gunstige vejrforhold. 
Forsøg i en nabomark har da også vist store udslag for såvel 
vanding som gødskning (9). En sådan stor vekselvirkning mellem 
nedbørsforholdene og gødskning er tidligere set i tilsvarende gød
ningsforsøg på sandjorder ved Askov, Lundgaard og Tylstrup 
(2 og 4). For sandjordsbrugeren betyder det, at nok er gødsk
ningen af væsentlig betydning, men at alle forhold, der kan på
virke planternes vandforsyning, såsom læhegn, vandskånende 
jordbehandling og vanding, har meget stor betydning for afgrø
dernes størrelse og dermed for gødskningens økonomi. Selvom 
det ikke kan vises direkte, kan man ud fra disse og andre forsøg 
skønne, at på sandjord bør gødskningens intensitet afpasses efter 
vandfaktorens gennemsnitlige tilstand på vedkommende sted. 

Forholdet mellem afgrødernes udbytte har også interesse for 
praksis. Både på Jyndevad og i ovennævnte sandjordsforsøg er 
der høstet langt det største udbytte i rodfrugt. For kornafgrøderne 
giver rug højere udbytte end havre, og kløvergræs har ofte givet 
det laveste udbytte i f. e. pr. ha. Dette står antagelig i forbindelse 
med disse afgrøders vandforbrug i de kritiske måneder maj-juni. 
hvor nedbøren ofte er ringe. 

Med hensyn til virkning af staldgødning og ajle kan forsøget på 
Jyndevad på grund af anlægsmåden kun tjene som en demon
stration, idet naturgødningernes kvælstof-, fosfor- og kaliumvirk
ning ikke kan måles direkte. 

Forsøget viser dog, at en tilførsel på 30 tons fast staldgødning 
og 12 tons ajle hvert fjerde år har en betydelig virkning i alle 
sædskiftets fire afgrøder. Af tabel 13 og oversigterne side 504 
ses det, at uden kunstgødning har staldgødning + ajle godt og 
vel fordoblet udbyttet i gennemsnit af sædskiftet og med fuld 
kunstgødning er udbyttet størst i den staldgødede afdeling, d.v.s. 
at staldgødning + ajle er væsentlig mere værd for planterne end 
forskellen i kunstgødning i de to afdelinger, som i sum for sæd
skiftet er 600 kg salpeter, 400-600 kg superfosfat og 400 kg 40 % 
kaligødning pr. ha. Det ses endvidere, at staldgødning + ajle 
næsten dækker rodfrugternes kvælstofbehov, men ikke kornaf-
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grødernes. Naturgødningerne giver omtrent fuld dækning for 
kaliumbehovet i de to første afgrøder, rodfrugt og havre, men ikke 
til kløver og rug. Derimod dækker staldgødningen så at sige hele 
sædskiftets fosforbehov ved det opnåede udbytteniveau. 

Dertil må det bemærkes, at staldgødning + ajle har øget jor
dens humusindhold med ca. 0,4 pct. (Dette er dog målt efteråret 
efter staldgødningstilførselen). Denne lille forøgelse vil antagelig 
øge jordens vandholdende evne, og det kan få betydning for 
afgrøderne i en kritisk periode. 

Med hensyn til forsøgets egentlige formål, nemlig virkningen 
af kvælstof, fosfor og kalium tilføi,t i kunstgødning, viser forsøgs
resultaterne følgende. 

Denne lette sandjord er meget kvælstoffattig, således at gode 
afgrøder af ikke-bælgplanter kun kan opnås ved tilførsel af ret 
store kvælstofmængder. Som nævnt dækkes kvælstofbehovet i stor 
udstrækning af staldgødning og ajle. Da forsøget kun omfatter een 
kvælstofmængde, kan den økonomiske grænse for kvælstofanven
delsen ikke beregnes. 

Som ventelig ud fra fosforsyretal på ca. 2,5 og ret små afgrøde
størrelser, er fosforbehovet ret moderat, idet det omtrent dækkes 
af staldgødningen, svarende til 190 kg superfosfat pr. ha årlig. 
U den staldgødning er der ret store udslag for superfosfat, hvilket 
viser, at en tilførsel af størrelsesordenen 200 kg superfosfat pr. ha 
årlig er nødvendig. Da tilførsel af superfosfat, såvel med som 
uden staldgødning, bevirker en forøgelse af jordens fosforind
hold og af fosforsyretallene i de superfosfatgødede parceller; 
samtidig med, at fosforsyretallene i parceller uden staldgødning 
og superfosfat daler lidt, måtte man vente en med årene stigende 
udbytteforskel mellem parceller med og uden superfosfat. Men 
på grund af vekslende rodfrugtafgrøder og vekslende vejrlig kan 
man ikke påvise en sådan stigende forskel. 

Kaligødning giver små udslag på staldgødet jord og store udslag 
uden staldgødning. Dette viser, at kaliumindholdet i staldgødning 
+ ajle, svarende til ca. 180 kg 40 % kaligødning pr. ha årlig, 
knapt er nok til at dække behovet, og at jorden er kaliumfattig. 

For merudbyttet af såvel kvælstof, fosfor og kalium gælder det, 
at dette er størst, hvor den pågældende gødning prøves på jord, 
der er tilført de to andre næringsstoffer. Dette gælder især uden 
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Tabel 16. Yield in aver age of 4-16 years 

Crop units = 100 kg of harley grain 

Crop and year 

Oats, 16 years. 
Clover-grass 12 )) 

Rye, 15 )) 

Root crops, 16 )) 

Swedes, 1942-45 ... . 
Potatoes, 1946-49 .. . 
Fodder-sugar-beets 

1950-53 ......... . 
Green maize 1954-57 

I Fertilizers with: 

INi~l I N P K I NP I NK I PK I NPK 

With farmyard manure to root crops 

14.3 
22.6 
24.4 
62.7 

57.6 
55.0 

19.9 14.6 14.5 20.6 19.9 15.0 20.6 
21.4 22.4 24.7 20.6 24.4 24.6 24.4 
32.2 25.0 25.1 33.2 34.3 25.5 35.9 
64.6 64.3 62.4 67.1 66.4 65.5 68.4 

58.71 60.7 57.8 63.2 62.3 60.81 63.2 
53.1 55.8 49.9 53.4 50.6 54.3 52.4 

96.7 104.81

1 

98.5 100.4 108.9 111.d 105.51111.7 
41.6 41.9 42.3 41.7 43.2 41.7 41.5 46.1 

-A-v-er-a-g-e-o-f-t-h-e=r=0-t_a=tI-·_0~n~~~-3-1-.0--+1-3-4-.-5---C1c-3-1-.-6---C1-3-1-.7-~-+I~~3~5~._4----,7_-_-3~6~._3~_-3_2_~~_! _3_7_.3_ 

Without farmyard manure 

Oats, 16 years. 10.3 17.1 10.6 11.5 17.2 18.8 12.3 20.3 
Clover-grass,12 )) 9.5 8.1 9.2 21.3 8.7 20.9 21.7 23.0 
Rye, 15 )) 18.4 26.1 18.7 22.4 27.5 31.7 23.6 34.8 
Root crops, 16 )) 20.5 27.5 23.3 25.7 34.1 39.8 31.9 54.9 

Swedes, 1942-45 .... 

1 

26.9 

I 
38.5 

I 
32.0 1 28.7 

1 

49.2 45.7 

1 

34.3 

I 
57.1 i Potatoes, 1946-49 ... 24.8 21.8 24.5 

I 

32.3 24.3 38.3 36.0 47.4 
Fodder-sugar-beets 

1 

I 

l 
1950-53 .......... 

I 
17.2 34.2 

I 
20.2 26.1 

I 
39.6 51.8 

I 
34.3 79.9 

Green maize 1954-57 13.1 15.5 16.5 15.9 23.4 23.5 23.0 35.1 

Average of the rotation I 14.7 I 19.7 I 15.5 I 20.2 I 21.9 I 27.8 I 22.4 I 33.2 

staldgødning. Man får her som i mange andre tidligere forsøg 
understreget den regel, at gødskning skal være alsidig eller, at 
jord + gødning skal dække afgrødernes behov af alle nærings
stoffer, for at der kan opnås fuldt udbytte. 

SUMMARY 

Permanent fertilizer experimenls on a light sand soil 

A permanent fertilizer experiment comprising eight combinations of nitrogen, 
phosphorus and potassium in commercial fertilizers was conducted from 1942 
to 1957 an light sand soil at Jyndevad Experimental Station in southern Jutland. 
The experiment was carried out in four crops each year and each crop in two 
sections with or without application of farm yard manure (30 tons solid dung 
and 12 tons liquid manure) to root crops every fourth year. The dressings of 
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nitrate of lime, superphosphate and potash salts were chosen according to the 
crops (e. g., no nitrogen to dover) and were larger without than with farmyard 
manure ; furthermore the amounts were altered slightly in the course of years. 
The total amounts of commercial fertilizers applied during the 16 years were 
as follows (kg per hectare): 

With farmyard manure 
Without do. 

Nitrate of lime 
(15.5 pct. N) 

3400 
5800 

Superphosphate 
(18 pct. p.o5) 

2800 
4600 

Potash salts 
(40 pct. K.O) 

3000 
3600 

Table 16 shows the fertilizer combinations under investigation and the corre
sponding crop yields obtained, as averages for 16 years. It is to be noted that the 
size of crops varied greatly from one year to another, particularly owing to 
differences in precipitation. 

Soil analyses showed that the content of nitrogen and humus was in 1954-57 
slightly high er in the section with than without farmyard manure. The content 
of phosphorus declined slightly during the course of the experiment in plots 
without farmyard manure and superphosphate, remained approximately 
constant with farmyard manure alone and increased on application of super
phosphate. The amount of exchangeable potassium declined strongly where 
no potassic fertilizer was applied, remained approximately constant on dressing 
with either farmyard manure or commercial fertilizer and increased where 
these two treatments were combined. The soil content of available copper, 
magnesium and boron was generally low although slightly higher where farm
yard manure had been applied. 
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