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Forstanderne ved Statens ForsøgsvirJ,somhed i Plantekultur 

De talrige undersøgelser, der efterhånden er foretaget over salt
koncentrationens indflydelse på planternes vækst og stofproduk
tion, viser, at resultaterne i mange tilfælde er flertydige og ofte 
selvmodsigende. De~ne kendsgerning kan tages som udtryk for, 
at selve problemet er af meget kompliceret natur. En gennemgang 
af den foreliggende litteratur har. dog givet GRILLOT (1954) bag
grund for at drage følgende generelle konklusion: 

1) Når magnesimllsalte undtages, er en direkte giftvirkning af 
et eller andet salt i en saltblanding sjælden, fordi blandingens 
ioner gensidig ophæver giftvir kningen (antagonisme). 

2) Den faktor, d~r begrænser udbyttet, er den totale saltkon
centration, som kan påvirke planten direkte gennem en for stor 
saltoptagelse og indirekte gennem en formindskelse af vandets 
tilgængelighed. 

I Danmark er - bortset fra saltvandsoversvømmede arealer -
saltskadeproblemer næsten udelukkende knyttet til intensiv plan
tedyrkning, f. eks. drivhusgartneri, hvor kulturerne skal have 
store og hyppige tilførsler af nitrat, og hvor der samtidig vandes 
ofte. Her vil jordens nitratindhold stadig variere imellem et ska
deligt overskud efter gødskning og underforsyning efter vanding. 
En mere jævn nitraUilførsel kunne under sådanne forhold være 
ønskelig, og i denne forbindelse kan der ved tilførsel at nitrat på 
ionbytter opnås en række fordele: 1) Tilførsel af nitrat kan ske 
uden stigning i jordbundens ledningstal. 2) Vanding kan foreta
ges uden nævneværdig udvaskning af nitrat. 3) Planternes nitrat
optagelse kan ske mere kontinuerligt, idet den vil foregå i takt 
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med rodåndingen (bikarbonationer fra åndingen frigør ved ud
veksling nitrationer fra ionbyUeren). 

Teknik 
Forsøget blev udført i 15 liter standarddyrkningskar efter følgen
de forsøgsplan : Kalksalpeter tilførtes med henholdsvis 0-0,5-1-2-
4-6-8 og 10 g N pr. kar, medens riitrat på ionbyUer tilførles med 
henholdsvis 0,5-1-2-4-6 og 8 g N pr. kar. Der anve'ndtes3 fælles
kar pr. forsøgsled. Hvert kar blev efter tarering me,d skærver 
fyldt med 18,0 kg sandmuldet jord (fra Hornum). Efter grund
gødskning viste denne jord følgende analysetal: Rt 7,3 T K 16,7, 
Ft 7,8 og Lt 1,75. Som afgrøde anvendtes gul sennep (Sinapi:s 
alba), der blev sået med 30 frø pr. kar. Ved,daglige,kontrolvej
Ilinger blev vandtilførslen (dest. vand) holdt P::'t 60 % afv:w,d
kapaciteten. Vandingen foregik fra neden (siderør ), og der er, så
ledes ikke nogen nilratudvaskning. 

Som bytter anvendtes Dowex 2, der er en stærk flllionbyUer. 
Den blev modtaget på chloridform med en lotalkapacitet på ~,2 
milliæky~valcnter anion pr: g tør bytter. ByUeren va~kedes et par 
gange med 10 % HGI; derpå med destilleret vand og blev ,så oye,r
ført på kolonne, hvorigennem der langsomt sivede 8 % HN03. 
Denne gennemsivning fortsattes, indtil der ikke fandtes flere 
kloridioner i eluatet. Sluttelig vaskedes bytteren med destmeret 
vand til neutral reaktion og var da klar til indblandingijørden. 

Karrene blev tilsået den 28. maj 1958. Efter udtynding den 19. 
juni til 16 planter pr. kar blev der den 3. juli udtaget 6 ensartede 
planter uden rod til analyse. Dette kunne dog ikke genneqlføres 
i de 3 stærkest salpetergødede kar, hvor bestanden på grtind af 
saltskade var mangelfuld. Da juli var meget regnfuld, blev be
støvningen af de resterende planter meget uens, og her medtages 
derfor kun udbytte og analyser fra den 3. juli, der repræsenterer 
den maksimale vegetative udvikling. 

Resultater 
Tabel i ,viser, at nitrat tilført på ion bytter ikke forøger jordens 
ledningstal. Medens 8 g N pr. kar i kalksalpeter har forøget jor
dens ledningstal fm 1,75 til 5,48, har sam~e nitrattilførsel på 
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Tabel 1. Ledningstal, højde og udbytte 

Tilført Lt v/anlæg Højde i cm 
Friskvægt 

"Io tørstof 
Tørvægt 

g pr. plante g pr. plante 
g Nlkar salp. ionb. salp. ionb. salp. ionb. salp. ionb. salp. ionb. 

O 1.7. 1.7. 57 57 21.9 21.9 17.85 17.311 3.80 3.80 

0.5 1.81 1.67 63 63 41.9 44.1 15.51 16.01 6.50 7.06 

1 2.03 1.64 59 66 69.9 54.8 13.80 14.00 9.30 7.72 

2 2.46 1.78 52 65 59.9 64.0 11.t9 13.00 6.70 8.32 

4 3.25 1.69 40 59 40.0 81.4 11.65 12.63 4.66 10.28 

6 4.88 1.54 23 58 80.4 12.21 9.82 

8 5.48 1.72 11 58 90.0 12.31 11.08 

10 6.58 8 

ionbytter ikke givet højere ledningstal end i de grundgødede kar. 
Fig. 1 viser planternes højde den 3. juli som funktion af kvæl
stof tilførslen. Midt i juni var de grundgødede planter højest, men 
er den 3. juli - grundet kvælstofmangel - lavere end planter i kar 
med 0,5 g N. Derefter aftager højden lineært med salpetertilførs
len (og dermed saItkoncentrationen), idet kurven dog flader lidt 
ud for 8 og 10 g tilført kvælstof. Planterne i karrene med ionbyt
ter er næsten lige høje uanset tilførsel, dog er der en mindre de
pression for de tre største mængders vedkommende. 

cm 
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. Figur 1. Planternes højde som funktion af tilført N 
1: NOa på ionbytter. 2: Kalksalpeter. 



Tabel 2. Optagne mængder N, K, Ca, Mg og P pr. plante 

Tilførsel Opt. mg N Opt. mg K Opt. mgea Opt. mg Mg Opt. mgP 
g N/kar salp. ionb. salp. ionb. salp. ionb. salp. ionb. salp. ionb. 

O 105 105 123 123 59 58 4.6 4.6 2.4 2.4 
0.5 189 173 255 256 81 88 6.3 8.5 4.0 2.6 
1 281 212 440 343 136 93 10.9 5.9 3.6 2.9 
2 327 299 392 394 140 123 12.1 10.5 2.7 3.2 
4 208 373 267 488 114 166 6.3 11.4 l.7 3.s 
6 395 474 162 13.s 3.6 
8 440 501 161 14.2 4.5 

Tørstofudbyttet som funktion af kvælstof tilførslen fremgår af 
fig 2. Medens udbyttet i karrene med salpeter når et maksimum 
på 9,3 g for 1 g tilført kvælstof og derefter hurtigt aftager efter 
en konkav kurve, fås et stadigt stigende udbytte i karrene med 
ionbytter med et maksimum på 11,1 g for 8 g tilført kvælstof. 

Tørstofindholdet (tabel 1) i planter fra kar med ionbytter sy
nes at ligge noget højere end tørstofindholdet i planter fra de til
svarende med salpeter. 
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Figur 2. Tørstofudbytte som funktion af tilført N 
l: NOa på ionbytter. 2. Kalksalpeter 
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Tabel 2 og rig 3 viser sammenhængen imellem tilført og opta
get kvælstof. Medens optagelsen i de svagt gødede. kar . ligger lidt 
over optagelsen i de tilsvarende med ionbytter, er forholdet mod
sat fra og med 4 g tilført. kvælstof, idet optagelsen her formind
skes stætkt i karrene med salpeter, men stadig stigende i karrene 
med ionbytter. 

Tørstofudbyttet som funktion af den optagne kvælstofmængde 
ses af fig 4. Til omkring 300 mg optaget kvælstof pr. plante er 
de to kurver næsten identiske som udtryk for, at den optagne 
kvælstofmængde udnyttes lige godt, enten den stammer fra 
salpeter eller nitrat på ionbytter. Derefter betinger stigende op
tagelsestigende udbytte i kar med ionbytter, medens stigende 
optagelse i kar med kalksalpeter først resulterer i faldende ud
bytte, og for det stærkest gødede kar (4 g N) er saltskadevirk-
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2 4 6 8 g N 
Figur 3. Optaget N (mg pr. plante) som funktion af tilført N 

1: NO. på ionbytter. 2: Kalksalpeter 



ningen så kraftig, at både udbytte og optagelse formindskes, 
d. v. s. kurven bøjer tilbage mod koordinatsystemets begyndel
sespunkt. Med andre ord: En begyndende udbyttereduktion s.om 
følge af for høj saltkoncentration skyldes først en dårligere ud
nyttelse af det 'optagne kvælstof i stofproduktion - ved højere 
saltkoncentration skyldes udbyUereduktionen muligvis både' en 
mindre optagelse af kvælstof og en dårligere udnyttelse af det op
tagne kvælstof. 

For de svagere salpetergødede kar ligger optagelsen af nærings
stofferne K, Ca, Mg og P (tabel 2) lidt over optagelsen i de til
svarende med ionbyUer, medens optagelsen af disse næringsstof
fer også hæmmes noget i de stærkest gødede salpeterkar. 
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Figur 4. Tørstofudbytte (g pr. plante) som funktion af opt2get N 
1: NO. på ionbytter. 2: Kalksalpeter 
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Tabel 3. Relativt indhold N, K, Ca, Mg og P i tørstof 

Tilført % N % K % Ca % Mg % P 

g N/kar salp. ionb. salp. illnb. salp. ionb. salp. ionb. salp. ionb. 

O 2.75 2.75 3.23 3.23 1.52 1.62 0.121 0.121 0.062 0.068 

0.6 2.91 2.45 3.93 3.63 1.26 1.25 0.097 0.121 0.061 0.087 

1 3.02 2.75 4.78 4.'4 1.46 1.20 0.117 0.076 0.039 0.087 

2 4.88 3.59 5.85 4.73 2.09 1.48 0.181 0.126 0.041 0.039 

4 4.46 3.63 5.78 4.75 2.45 1.61 0.136 0.111 0.037 0.037 

6 4.02 4.83 1.65 0.141 0.037 

8 3.97 4.52 1.45 0.128 0.041 

Tørstoffets relative indhold af N, K, Ca, Mg og P fremgår af ta
bel 3, der viser, at for stigende kvælstoftilførsel stiger indholdet 
af N og K ret stærkt, Ca og Mg stiger svagere, medens indholdet 
af P falder i karrene med salpeter, men er konstant i karrene 
med ionbytter. For næsten alle forsøgsleds og næringsstoffers 
vedkommende er indholdet betydeligt større i karrene med sal
peter end i karrene med ionbytter. I karrene med salpeter fås 
derfor et højere askeindhold i tørstoffet og dermed et mindre 
indhold af organisk stof. Det procentiske indhold i afgrøderne 
fra ionbytterkarrene af alle stoffer varierer ikke så stærkt som i 
afgrøderne fra salpeterkarrene. 

Diskussion 

STEENBJERG (1946) har vist, at en saltskadevirkning begynder at 
gøre sig mærkbart gældende ved et ledningstal på 3. Fig. 2 og 
tabel 1 viser, at saltskadevirkningen bliver mærkbar allerede for 
et ledningstal omkring 2-2,5, og at ledningstallet 3,25 har med
ført en udbyttereduktion på 50 %. Nyere undersøgelser tyder dog 
på, at der ikke kan fastsættes en generelt gældende grænse, idet 
L. A. RICHARDS (1954) finder, at der er stor forskel i forskellige 
plantearters salttolerance, ligesom den enkelte plantearts salt
tolerance varierer med plantens udviklingstrin. 

WADLEIGH og AYERS (1945) finder, at udbyttet af bønner er 
stærkt korreleret med jordvædskens diffusionstryknedsættelse, 
uanset om denne er frembragt ved et mindre vandindhold i jor
den eller ved tilførsel af stigende mængder NaCI, og det af Wad-
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leigh og Ayers fundne kurveforløb er i god overensstemmelse 
med salpterkurven i fig 2. Forsøget bekræfter sidste halvdel af 
GRILLOTS konklusion (se indledning), idet figur 2 i forbindelse 
med tabel 1 viser, at det er den totale saltkoncentration, der be
grænser udbyttet. Hvor meget af udbyttereduktionen, der skyldes 
øget saltoptagelse og hvor meget, der skyldes formindskelse af van
dets tilgængelighed, er derimod svært at afgøre af dette forsøg. 
Tabel 3 viser, at navnlig N, K og Ca findes i langt større koncen
tration i de stærkest salpetergødede kar end i de tilsvarende og 
endnu stærkere gødede kar med ionbytter. Salpeterkarrenes øgede 
ionoptagelse (i forhold til udbyttet), og bibeholdelse af den større 
koncentrationsgradient må betyde øget stoftab gennem større re
spiration. 

Den dårligere udnyttelse af det optagne kvælstof i stofproduk
tion hos planter fra stærkt salpetergødede kar, som fremgår af 
figur 4, kan muligvis skyldes nedsat fotosyntese som følge af en 
formindskelse af vandets tilgængelighed i overensstemmelse med, 
at SCHNEIDER og CHILDERS (1941) finder, at fotosyntesen nedsæt
tes og respirationen øges hos planter, der vokser på en jord, hvor 
vandindholdet formindskes. 

KONKLUSION 

Forsøget viser, at tilførsel af store mængder nitrat på ionbyUer 
kan ske uden stigning af jordens ledningstal og dermed uden salt
skade af den pågældende afgrøde. Om metoden kan finde anven
delse i praksis vil - foruden fremskaffelsen af forsøgsresultater 
- også være et økonomisk spørgsmål, idet anionbyUere er ret 
kostbare. 

SUMiMARY 

In pot experiments with Yellow Mustard a comparison is made of 1) 
addition of increasing amounts of nitrate to soil in the usual way and 
2) addition of similar amounts of nitrate ions bound to an anion 
exchange resin. The data show that in the latter case it is possibIe to 
add large amounts of nitrate without incr,easing the conductivity value 
of the so il, and without causing salt injuries to the crop in question. 
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