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Saltholdige jorder, deres dannelse og forekomst
I et klima som det danske, hvor årsnedbøren er væsentlig større
end fordampningen, vil jorden normalt ikke indeholde større
mængder opløselige salte, idet disse vil udvaskes og fjernes fra
rodzonen af nedsivende vand.

I halvtørre eller ørkenagtige landområder, hvor nedbøren er
mindre og fordampningen større, vil saltudvaskning ikke finde
sted i samme omfang. Opløselige salte, der primært stammer fra
forvitrede mineraler, vil da gradvis hobes op i rodzonen, og på
steder, hvor grundvandet står forholdsvis højt, vil saltene kunne
koncentreres og eventuelt udfældes i de øverste jordlag. Jorder
af denne type er velkendte og grundigt studerede i USA (1) (9),
men de forekommer også i andre egne af verden over store
områder. Et højt indhold af vandopløselige salte vil skade eller
ødelægge afgrøderne, og sådanne jorder lader sig kun dyrke, hvis
saltoverskuddet fjernes fra rodområdet ved kunstig vanding, der
ofte kombineres jned nedlægning af dræn.

Under særlige forhold kan jorder med højt saltindhold også
forekomme herhjemme. De findes især på lave, kystnære lokali-
teter, hvor oversvømmelse med saltvand eller indsivning fra
havet har fundet sted, samt på arealer, der dyrkes under glas. I
drivhusgartneriet anvendes forholdsvis store mængder kunst-
gødning, der ofte tilføres opløst i vandingsvandet. I dyrknings-
perioden er fordampningen stor, og da der ikke foregår nogen
udvaskning om vinteren, kan drivhus jordens saltindhold blive
så stort, at plantevæksten skades.
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Virkningen af et saltoverskud i jorden
De forskellige plantearter tåler i højst forskellig grad et salt-
indhold i jorden, og for samme art varierer salttolerancen med
planternes udviklingstrin og med klimaet (9) (11).

Saltskader på afgrøderne angives at vise sig ved, at rodspid-
sen og blade svides (9). Desuden vil et saltindhold i jordvæd-
sken medføre, at planternes vandoptagelse hæmmes. Herved
gælder, at jo større jordvædskens osmotiske tryk er, desto
besværligere foregår planternes vandoptagelse.

Hvor meget en sådan »fysiologisk udtørring« betyder er uvist,
men det har vist sig (9), at forskellige letopløselige salte stort set
påvirker høstudbyttet ens, såfremt de findes i sådanne skadelige
mængder, at de bibringer jordvædsken samme osmotiske tryk,
samt at saltskaderne for samme afgrøder vokser med nærings-
opløsningernes osmotiske tryk. Hertil må føjes, at adskillige
ioner udviser giftvirkning også i mindre koncentrationer (13), og
at planternes evne til at tåle høje ionkoncentrationer almindelig-
vis aftager, hvis de forekommende salte er af en ensidig sammen-
sætning (9).

Det osmotiske tryk bruges til at karakterisere såvel jordvæd-
skens saltindhold som jordens fugtighedsgrad. Begrebet osmotisk
tryk skal derfor omtales nærmere.

Osmotisk tryk. Dets definition og størrelse
Adskilles en opløsning og det tilsvarende, rene opløsningsmiddel
kun af en semipermeabel membran, der tillader passage af opløs-
ningsmidlet, men ikke af det opløste stof, vil der, såfremt det
ydre tryk på membranens to sider er ens, ske en transport af
det rene opløsningsmiddel til opløsningen. Det overtryk, som man
må bibringe opløsningen for netop at hindre en sådan stoftrans-
port, benævnes opløsningens osmotiske tryk og angives i atmo-
sfærer (~ kg/cm2). I almindelighed - og også i denne artikel -
anvendes denne størrelse til at beskrive også sådanne opløsninger,
som ikke er udsat for et overtryk i et osmometer. Det osmotiske
tryk karakteriserer da opløsningens egenskaber og ikke de om-
stændigheder, hvorunder den forefindes.
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I ideale, dvs. stærkt fortyndede, opløsninger følger det osmo-
tiske tryk Boyle-Mariottes lov: pV = RT (4). Her angiver p det
osmotiske tryk i atmosfærer, V rumfanget i liter af den mængde
opløsning, der indeholder et grammolekule opløst stof, R gas-
konstanten (0,0821 1.atm/g mol/grad) og T den absolutte tem-
peratur. For T = 293 (t = 20°) fås p = ca. 24 X 1/V, dvs. det
osmotiske tryk målt i atmosfærer er ca. 24 gange den molære
koncentration, idet V er den reciprokke værdi af denne størrelse.

Hvis det opløste stof dissocieres i ioner, afhænger opløsningens
osmotiske tryk af antallet af ioner, der herved dannes, idet hver
fri ion vil bidrage lige så meget som et udissocieret molekule.

Det osmotiske tryk afhænger således af antallet af opløste
elementardele - ioner eller udissocierede molekuler - pr. rum-
fangsenhed og er i ideale opløsninger uafhængigt af, om disse
elementardele er elektrisk ladede eller ikke. I opløsninger, som
ikke er stærkt fortyndede, vil de opløste stoffers aktivitetskoeffi-
cienter være mindre end 1 og det osmotiske tryk tilsvarende
reduceret.

Osmotisk tryk og udtørring
Over en vandig opløsning er vanddamptrykket mindre end over
rent vand, og den relative damptryksformindskelse er propor-
tional med opløsningens osmotiske tryk (4).

I sammenhæng hermed vokser det arbejde, som planterne skal
præstere for at optage vand af en opløsning, proportionalt med
opløsningens osmotiske tryk. Indeholder jordvædsken letopløse-
lige salte, vil gradvis udtørring medføre stigende saltkoncentration
og osmotisk tryk, hvorved vandet bliver vanskeligere tilgængeligt
for planterne (5) samtidig med, at risikoen for specielle salt-
skader vokser. Også i jord, der ikke indeholder kendelige mæng-
der opløselige salte, er en del af vandindholdet utilgængeligt for
planterne, idet det fastholdes med stærke overfladekræfter af
ler- og humuspartikler (hygroskopisk vand). Det har vist sig,
at ved de fleste planters visnegrænse fastholdes resten af jordens
fugtighed så stærkt, at vand først afgives ved et overtryk på ca.
15 atmosfærer, dvs. vandet er bundet lige så fast af jorden som
i en opløsning, hvis osmotiske tryk er 15 atmosfærer.
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Nogle afgrøder tåler saltkoncentrationer svarende til et osmo-
tisk tryk på 5-10 atmosfærer. Virkningen af et saltoverskud og
af vandmangel kan derfor vanskeligt adskilles. Da risikoen for
saltskader vokser med jordvædskens osmotiske tryk, burde en
undersøgelse af, om en jordprøve indeholder salte i skadelige
mængder, omfatte en direkte måling af dette tryk eller en der-
med proportional størrelse. Sådanne målinger er imidlertid
vanskelige og uegnede til serieanalyser. Påvisning af et skadeligt
saltindhold i jord har man derfor længe foretaget ved måling af
jordprøvernes, - dvs. jordvandets, - elektriske ledningsevne, til
trods for, at der ikke består nogen helt entydig sammenhæng
mellem en opløsnings osmotiske tryk og dens elektriske lednings-
evne.

Opløsningers elektriske ledningsevne
Opløste salte er dissocieret i positive og negative ioner, som er
bærere af een eller flere elektriske elementarladninger. Anbringes
en sådan opløsning i et elektrisk felt, vil anioner og kationer
bevæge sig under feltets påvirkning, hvorved der går strøm gen-
nem opløsningen, der herved bliver elektrisk ledende.

Dens ledningsevne kan bestemmes som den reciprokke værdi
af den ohmske modstand ved hjælp af højfrekvent vekselstrøm
og en Wheatstones bro.

Ved ledningsevnebestemmelser anvendes udtrykkene specifik-,
molær- og ækvivalent ledningsevne, hvis betydning fremgår af
det følgende:

Ved den specifikke ledningsevne af en opløsning forstås den
reciprokke værdi af modstanden (i ohm) i en vædskesøjle med
længden 1 cm og tværsnittet 1 cm2.

Ved den molære ledningsevne forstås den reciprokke værdi af
modstanden (i ohm) i den mængde opløsning, som indeholder et
grammolekule af det opløste stof og som er anbragt mellem
elektroder af ubestemt størrelse, hvis afstand er 1 cm. Denne
størrelse er lig med en opløsnings specifikke ledningsevne divi-
deret med dens molaritet og multipliceret med 103.

Ved ækvivalentledningsevnen forstås ledningsevnen af så
meget opløsning, som indeholder et gramækvivalent af det opløste

146



stof, målt på samme måde som den molære ledningsevne. For
salte af monovalente ioner er den molære ledningsevne = ækvi-
valentledningsevnen, for salte af divalente ioner dobbelt så stor.

Enheden for ledningsevnen benævnes mho (ohm læst baglæns).
Desuden anvendes udtrykket millimho (mmho). 1000 mmho =
1 mho.

En opløsnings elektriske ledningsevne er især afhængig af dens
elektrolytindhold (normalitet). Uladede elementarpartikler (mo-
lekuler) bidrager ikke til den elektriske ledningsevne. Neden-
stående tabel angiver ækvivalentledningsevnen for nogle af de
almindeligste salte ved forskellige koncentrationer. Tabellen gæl-
der ved 18° C. En saltopløsnings ledningsevne forøges med ca.
2% hver gang temperaturen stiger med 1°C. (7).

Tabel 1. Ækvivalentledningsevner ved 18° efter Landolt-Börnstein (7).

Kone. (gækv./l)

O,oooi
0,0002
0,0005
O.ooio
0,0020
0,0050
0,0100
0,0200
0,0500
0,1000

NaCl

108,10
107,82
107,18
106,49
105,55
103,78
101,95

99 62
95^71
92,02

BaCl2

V

\

117,oi
115,60

1
106,67
102,53

96,04
90,78

MgSO4

109,86
108,02
104,16

99,84
94,09
84,49
76,21
67,63
56,92
49,68

CaCl2

115,17
114,55
113,34
111,95
110,06
106,69
103,37

99,38
93,29
88,19

CaSO4

114,9
113,8
109,3
104,3

97,7
85,9
77,7
68,5

Ca(NO3)2

111,91
111,18
109,92
108,47
106,51
103,13

99,53
95,18
88,4i
82,48

Tabellen viser, at i samme koncentrationer har opløsninger af
forskellige salte meget nær samme ækvivalentledningsevner, samt
at ækvivalentledningsevnerne aftager noget med voksende kon-
centrationer. En særlig koncentrationsafhængighed udviser
MgSO4. Ifølge DAVIES (3) er dette stof ufuldstændigt dissocieret
ved højere koncentrationer. Ækvivalentledningsevnernes koncen-
trationsafhængighed kan ikke fuldt ud forklares ved, at ionernes
aktivitetskoefficienter aftager med voksende koncentration (3).

Af det foregående ses, at det osmotiske tryk og den elektriske
ledningsevne karakteriserer en opløsnings koncentration på prin-
cipielt forskellig måde. Det osmotiske tryk er med god tilnær-
melse proportionalt med antallet af opløste ioner eller molekuler
pr. rumfangsenhed, medens ledningsevnen er et udtryk for antal-
let af elektriske elementarladninger pr. rumfangsenhed.
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Da de opløste stoffer - molekuler eller ioner - kan optræde dels
elektroneutralt, dels som bærere af een eller flere elementår-
ladninger, er det indlysende, at en opløsnings elektriske lednings-
evne ikke er noget eentydigt udtryk for dens osmotiske tryk.

Ikke desto mindre har ledningsevnebestemmelser vist sig som
et værdifuldt hjælpemiddel til at afgøre, om en forelagt jordprøve
indeholder skadelige mængder salte, og man har for jordekstrak-
ter med forskelligt saltindhold fundet ret god sammenhæng mel-
lem størrelsen af den elektriske ledningsevne og det osmotiske
tryk, beregnet på grundlag af kvantitative analyser (2).

Forskellige saltes indflydelse på den
målte ledningsevne

Saltskader viser sig især under fremskridende udtørring, hvorved
jordvædskens saltkoncentration gradvis stiger. Under disse for-
hold vil letopløselige salte i særlig grad kunne bibringe jord-
vædsken et højt osmotisk tryk. Ved indtørring danner de
koncentrerede opløsninger, medens tungtopløselige salte udfældes
uden at øge det osmotiske tryk.

Af letopløselige salte forekommer her til lands især NaCl
(havvand), men i drivhus jord kan også andre letopløselige salte
ophobes, f.eks. Ca(NO3)2, KC1 og K2SO4. Letopløselige sulfater
vil ved ionbytning reagere med jordens indhold af adsorptivt
bundet Ca++, hvorved der dannes gips, som udfældes, når dette
salts opløselighedsprodukt under tørringen overskrides.

Af tungtopløselige og derfor uskadelige salte indeholder jorden
især CaCO3, Ca-fosfater og gips. Opløseligheden af CaCO3 og
eventuelle Ca-fosfater er så ringe, at disse stoffer ved udtørring
hverken influerer kendeligt på jordvædskens osmotiske tryk eller
på jordekstrakternes ledningsevne. Derimod er opløseligheden af
gips netop så stor, at dette stof kan bidrage væsentligt til de målte
ledningsevner. Gips forekommer hyppigt i saltholdige jorder. I
marskjord kan det opstå ved iltning af sulfider og påfølgende
omsætning af iltningsprodukterne med CaCO3; i drivhusjord
kan det tilføres med superfosfat, hvoraf det udgør ca. 45%, samt
dannes ved omsætning mellem tilførte, letopløselige sulfater og
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jordens indhold af adsorberet Ca++. Jord på friland indeholder
hos os normalt ikke nævneværdige mængder gips, idet dræn-
vandet kan udvaske 4-6 tons årlig pr. ha af dette stof. Gips er
dog ret tungtopløseligt, en mættet gipsopløsning er ca. 0,015
molær og en gipsopløsnings osmotiske tryk kan derfor ikke over-
stige ca. 2X0,015X24 ~ 0,7 atmosfærer. Da aktivitetskoefficien-
terne i en mættet gipsopløsning er væsentligt mindre end 1, ned-
sættes en ren gipsopløsnings maximale osmotiske tryk yderligere.
Experimentelt er det bestemt til 0,47 atmosf. (7). Vore afgrøder
viser forskellig salttolerance og man kan næppe angive generelt,
hvor stort osmostisk tryk i jordvædsken de kan tåle, uden at
udbyttet nedsættes væsentligt. I almindelighed drejer det sig vel
om 2-5 atmosfærer (9). Da gips højst kan forøge jordvædskens
osmotiske tryk med ca. 0,5 atmosfærer, kan man slutte, at et
overskud af gips alene må være uskadeligt. Dette har også vist sig
at være tilfældet; talrige steder i verden dyrkes gipsholdige jorder
med godt udbytte, og gips bruges i stor udstrækning som struk-
turforbedringsmiddel på jorder, der har været i berøring med
saltvand.

Et gipsindhold i jorden bør derfor ikke komme til udtryk
gennem ledningsevnemålinger. Disse bør udføres på en sådan
måde, at man får udtryk for indholdet af letopløselige salte
(klorider og nitrater) og kun disse.

Metoder, som anvendes ved bestemmelse
af jordprøvers ledningsevne

Til ledningsevnebestemmelser må foreligge enten en opslemning
eller en ekstrakt af jorden. Direkte måling af ledningsevnen i en
fast, naturfugtig jordprøve giver tilsyneladende for usikre resul-
tater (9).

Ved den metode, som herhjemme benyttes til ledningsevne-
bestemmelser og som er udarbejdet af STEENBJERG (12), rystes
25 g tør jord med 225 ml vand. Denne opslemnings specifikke
ledningsevne ved 20° multipliceres med 104 og benævnes led-
ningstallet (L t). Lt-enheden er altså 1/10 mmho.

Metoden er hurtig og bekvem og har vist sig som et udmærket
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hjælpemiddel til påvisning af et højt saltindhold i jorden, men
den skelner kun i ringe grad mellem letopløselige og forholdsvis
tungtopløselige salte (gips).

I 225 ml vand kan opløses ca. 0,5 g gips, dvs. ca. 2 % af den
opslemmede jords vægt. Indeholder jorden mindre end 2 % gips,
vil altså hele mængden kunne gå i opløsning og bidrage til jord-
prøvens ledningstal. Hvis jordprøven indeholder et overskud af
gips og ikke andre salte, vil dens ledningstal blive ca. 20. Det
samme ledningstal fås, hvis jordprøven i stedet for 2 % gips
indeholder ca. 0,9 % NaCl. Heraf følger, at man ikke af lednings-
tallet 20 kan se, om den tørrede jordprøve har indeholdt et over-
skud af gips eller f.eks. 0,9 % NaCl svarende til ca. 23 tons
kogsalt i pløjelaget på 1 ha. Det første er uskadeligt, det andet
ødelæggende for de fleste afgrøder. Samme ledningstal og samme
virkning vil fås af ca. 1,3 % Ca(NO3)2.

Denne usikkerhed ved ledningstallets tydning kan formind-
skes, hvis forholdet jordivand indsnævres. Herved vil stadig
alle letopløselige salte opløses fuldstændigt, medens den mængde
gips, der maximalt kan opløses, afhænger af den anvendte
mængde vand. Et snævrere forhold jord:vand benyttes flere
steder ved ledningsevnebestemmelser, se herom (6). Mest kon-
sekvent er dette princip udnyttet ved udarbejdelsen af den
såkaldte »saturated soil extract-method« eller S.S.E.-metoden,
som bruges i USA (9), og som også er anvendt her i landet
(6) (8) (10).

Efter denne metode udrøres jordprøven med så meget vand, at
der dannes en tyktflydende pasta. Denne filtreres på sugefilter
og filtratets specifikke ledningsevne måles og angives i mmho.
Metoden, som ikke er særlig bekvem, har den særegenhed, at
forholdet jordivand ikke er veldefineret og konstant.

Den færdige pasta indeholder i reglen 20-40 % vand. Heri
opløses alle letopløselige salte, men kun 2-4 gange så meget gips
som under markforhold. »Gipsfejlen« er altså reduceret bety-
deligt, men langt fra elimineret. Filtrater af jord, som indeholder
et overskud af gips og ikke andre salte, vil også efter S.S.E.-meto-
den vise ledningstal, som antyder et saltindhold, der er kritisk
for mange afgrøder.

Det er næppe praktisk gennemførligt at indsnævre forholdet
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jord:vand mere end det er gjort ved S.S.E.-metoden. En elimine-
ring af gipsens indflydelse på måleresultatet kræver derfor, at
man enten forhindrer gips i at gå i opløsning under ekstraktio-
nen, eller at man ved udfældning af opløst sulfat eliminerer
virkningen af det opløste gips. Det første kan formodentlig lade
sig gøre ved i stedet for vand at anvende en mættet gipsopløsning
som ekstraktionsmiddel til gipsholdige jorder. Fra filtratets led-
ningsevne skal man da subtrahere ledningsevnen af en mættet
gipsopløsning for at komme til den ledningsevne, som de let-
opløselige salte alene ville have bibragt filtratet.

Metoden kan give anledning til fejl, hvis jorden foruden gips
indeholder letopløselige calciumsalte f.eks. Ca(NO3)2. Sættes
dette stof til en mættet gipsopløsning, vil en udfældning af gips
finde sted, hvorved opløsningens ledningsevne bliver mindre end
hvis den var tilsat en med kalksalpetermængden ækvivalent
mængde af f.eks. chilesalpeter NaNO3.

Den anden fremgangsmåde, genudfældning af det opløste
sulfat, må anses for mere pålidelig. Ganske vist vil en korrektion
efter denne metode også kunne omfatte letopløselige og derfor
skadelige sulfater, men sådanne forekommer meget sjældent i
danske jorder, hvis indhold af adsorberet Ca++ normalt er ganske
dominerende i sammenligning med Na+, K+ og Mg++. Metodens
princip og udformning vil blive beskrevet i det følgende.

Korrektion for opløst gips ved tilsætning af BaCl2

Metodens princip og forudsætninger

Ved tilsætning af BaCl2 til en opløsning af CaSO4 vil følgende
reaktion foregå:

Ca+++ S O 4 " + Ba+++ 2Cl*->- BaSO4+ Ca+++ 2C1-

En mættet gipsopløsning er ca. 0,015 molær. Tilsættes filtratet fra
en jordopslemming samme rumfang 0,02 molær BaCl2-opløsning,
vil alt sulfat, som stammer fra gips, kunne udfældes, og opløsnin-
gen vil efter endt reaktion indeholde en blanding af CaCl2 og
BaCl2, idet der vil være dannet et molekule CaCl2 for hvert mole-
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kule udfældet BaSO4. Det herved dannede CaCl2 og det tilovers-
blevne BaCl2 findes i molære koncentrationer, hvis sum er 0,01.

Da CaCl2 og BaCl2 har omtrent samme ækvivalentlednings-
evner, henholdsvis 103,7 og 106,7 i 0,01 normale opløsninger
(tabel 1), vil omsætningen ikke medføre nogen væsentlig ændring
1 kloridernes bidrag til opløsningens ledningsevne, hvorimod
sulfaternes bidrag fuldstændigt er forsvundet. Ved at subtrahere
ledningsevnen af en 0,01 molær BaCl2-opløsning (L2) fra BaSO4-
opslemningens ledningsevne (L3) og multiplicere resultatet med
2 (på grund af fortyndingen) får man et tilnærmet udtryk for
filtratets ledningsevne som den ville have været, hvis jordprøven
ikke indeholdt gips.

Som det fremgår af tabel 1 aftager ækvivalentledningsevnerne
noget med stigende koncentration. Den fundne størrelse,
2(L3-f-L2), vil derfor oftest være lidt mindre end den søgte
værdi.

Metoden forudsætter, at alt opløst sulfat stammer fra gips.
Velkalkede danske jorder har så højt indhold af adsorberet
Ca++, der vil reagere med tilførte letopløselige sulfater under
dannelse af gips, at denne forudsætning i almindelighed må an-
tages at være opfyldt.

Indeholder jorden under ekstreme forhold foruden gips også
letopløselige sulfater, kan filtratets sulfatindhold blive så stort,
at det tilsatte BaCl2 er i underskud, så at kun en del af sulfat-
indholdet udfældes som BaSO4. Produktet 2 (L3-^- L2) bliver der-
for større, end hvis filtratet kun havde indeholdt så meget opløst
sulfat, som svarer til en mættet gipsopløsning. Derved kan jord-
prøvens indhold af letopløselige sulfater erkendes.
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Afprøvning af metoden ved hjælp af jord,
der tilsattes forskellige salte

Hertil benyttedes en lufttør jordprøve fra Blangstedgaard. Prø-
ver å 100 g jord afvejedes og tilsattes enten 200 ml vand eller
200 ml 0,2 % saltopløsning. Til en af de vandige opslemninger
sattes 4 g gips. Blandingerne rystedes 3 kvarter, henstod til bund-
fældning mindst 1 kvarter og filtreredes gennem et tæt filter. I
en del af filtraterne måltes de specifikke ledningsevner direkte
(Lj). En anden del af filtraterne tilsattes lige rumfang af en
0,02 molær BaCl2-opløsning, hvorefter blandingernes specifikke
ledningsevner måltes (L3). På samme måde måltes de specifikke
ledningsevner af de anvendte saltopløsninger dels før (Lx), dels
efter tilsætning af lige rumfang 0,02 molær BaCl2-opløsning (L3).
Endvidere måltes den specifikke ledningsevne af den anvendte
0,02 molære BaCl2-opløsning efter tilsætning af samme rumfang

Tabel 2. Specifikke ledningsevner af jordekstrakter og rene opløsnin-
ger, samt beregnede specifikke ledningsevner af de samme opløsninger

uden indhold af sulfater

Blandingens bestanddele

1) 100 g jord-f 200 ml H2O (uden filtrering)
2) 100 g jo rd+ 200 ml H2O
3) 100 g jo rd+ 200 ml 0,2% Ca(NO3)2

4) 100 g jord-f 200 ml 0,2% (NH4)aSO4

5) 100 g jo rd+ 200 ml 0,2% KNO3

6) 100 g jord-f 200 ml 0,2% NaCl
7) 100 g jord-j- 200 ml H2O -f 4 g gips

8) Mættet gipsopløsning
9) 0,2% Ca(NO3)2-opl.

10) 0,2% (NH4)2SO4-opl.
11) 0,2% KNO3-opl.
12) 0,2% NaCl-opl.

vand (L2) og de korrigerede ledningsevner, 2 (L 3^L 2 ) , der an-
giver de specifikke ledningsevner af de sulfatfrie opløsninger,
udregnedes. Resultaterne er angivet i tabel 2. Både for denne
og de følgende tabeller gælder, at måleresultaterne ikke gør krav
på nogen stor nøjagtighed.
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L i

(mmho)

0,26

0,24

2,53

2,96

2,36

3,65

2,16

1,94

2,36

3,35

2,36

3,47

2(L3-r
(mm]

0,17

2,21

0,45

2,08

3,37

-'- 0,01

-^ 0,12

2,05

0,52

2,11

3,17



Tabellen viser, at såvel i filtrater fra jordopslemninger som
i rene opløsninger har de korrigerede og de direkte målte speci-
fikke ledningsevner indbyrdes været omtrent identiske, når
sulfater ikke var tilsat. Med prøver, der var tilsat et overskud
af gips (nr. 7 og 8) har den anvendte korrektion omtrent elimine-
ret gipsens indflydelse på ledningsevnen. Efter tilsætning af
(NH4)2SO4 er de beregnede specifikke ledningsevner 2(L3-^L2)
meget mindre end de tilsvarende direkte målte L^-værdier, men
noget større end L1-værdierne i prøver, der ikke tilsattes salte.

Resultaterne antyder således, at den anvendte metode til korri-
gering for indhold af sulfater (gips) er brugbar.

Afprøvning af metoden på jordprøver med varierende
ledningstal og sulfatindhold

Metoden afprøvedes tillige på jordprøver med et naturligt ind-
hold af salte, heriblandt gips. 15 af disse prøver var tilsendt
fra Almindelig dansk Gartnerforenings laboratorium, København.
De øvrige repræsenterede især jydske lavbundsjorder, hvoraf
nogle, (18) og (19), havde været oversvømmet med havvand,
andre, (17) og (20), var sulfatholdige og stærkt sure efter ilt-
ning af sulfider.

Jordprøverne rystedes med den dobbelte vandmængde og op-
slemningerne filtreredes eller centrifugeredes. I filtraterne be-
stemtes de specifikke ledningsevner dels før (Lx) dels efter til-
sætning af lige dele 0,02 molær BaCl2-opløsning (L3), hvorefter
de korrigerede specifikke ledningsevner 2(L3-^L2) beregnedes.
Desuden bestemtes vægtanalytisk filtraternes sulfatindhold, hvor-
af mol SO^-^ pr. 1 filtrat kunne beregnes. Ud fra tabeller over
umættede gipsopløsningers specifikke ledningsevner ved 18° C
samt data for henholdsvis opløseligheden af gips ved 18° C og
den specifikke ledningsevne af en mættet gipsopløsning ved
samme temperatur (7) fremstilledes en kurve, der angiver gips-
opløsningers specifikke ledningsevne som funktion af den molære
koncentration ved 18°C . Ved hjælp af kurven samt de fundne
SO4-̂ -̂ - koncentrationer kunne med tilnærmelse aflæses, hvor
store korrektionerne L1-=-2(L3-4-L2) burde være, hvis alt opløst
sulfat stammede fra gips. Herved kunne de fundne korrektioner
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sammenlignes med de, der teoretisk svarer til filtraternes sulfat-
indhold. Resultaterne af disse analyser og beregninger er anført
i tabel 3 tillige med jordprøvernes reaktionstal. De anførte led-
ningsevner er omregnet til 20°C.

Tabel 3. Specifikke ledningsevner med og uden korrektion for opløste
sulfater i jordekstrakter med forskelligt sulfatindhold

Prøve
nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Oprindelse

Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.
Gartnerlab.

pH

7,2
6,5
7,4
5,9
6,9
7,0

7,1
7,5
7,i
7,5
6,9
6,8

Li
mmho mmho

6,4
6,8

16 Blangsledgaard 6,6
17 Østjydsk Mose*** 3,7
18 Sindrup Vejle 7,a
19 Sindrup Vejle 7,7
20 Skaungaards Mose 1,9

2,21

0,23

2,26

2,03

2,69

2,50

2,28

1,78

2,18

2,01

1,49

2,30

1,76

2,25

2,69

0,23

2,42

1,50

6,77

23,1

0,44

0,12

0,06

0,54

0,86

0,64

0,58

0,83

0,37

0,63

0,78

1,71

0,85

1,16

1,04

0,26

0,26

0,39

3,64

26,6

mol/l filtrat

0,01201

0,00046

0,01610

0,00931

0,01304

0,01251

0,01107

0,00562

(0,01209)

0,00852

0,00393

0,00261

0,00508

0,00653

0,01121

0,00008**

0,0122

0,00628

0,0610

0,528

beregnet

1,67

0,11

(2,06)*

1,35

1,78

1,72

1,57

0,88

(1,68)

1,25

0,66

0,46

0,81

1,00

1,58

0,02

1,90

0,97

fundet

1,77

0,11

2,20

1,49

1,83

1,86

1,70

0,95

1,81

1,38

0,71

0,59

0,91

1,09

1,65

H-0,03

2,16

1,11

3,13

H-3,50

* Ekstrapoleret værdi.
** Ekstraheret med NaCl-opl.
*** Jord:vand= 1:4, de udkomne resultater er multipliceret med 2.

Prøve (20) består af en jord, hvori et stort indhold af pyrit er
iltet til ferrisulfat og svovlsyre. Denne prøve, samt prøve (19),
indeholder så meget opløseligt sulfat, at det tilsatte BaCl2 har
været utilstrækkeligt til dets udfældning. De »korrigerede« spe-
cifikke ledningsevner 2 ( L 3 H - L 2 ) er derfor stadig høje og tilkende-
giver, at de pågældende jorder indeholder andre salte end gips.
Tilsætning af BaCl2 i den her anvendte mængde har altså ikke
medført, at letopløselige sulfater, der kan forekomme i skade-
lige mængder, vurderes som uskadeligt gips.
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De øvrige filtrater har ikke indeholdt mere sulfat, end hvad
der kan stamme fra opløst gips. For næsten alle disse prøver
gælder, at de korrigerede specifikke ledningsevner 2(L3^-L2) er
mindre end de specifikke ledningsevner, der er målt direkte
på filtraterne (L1). For nogle jordprøvers vedkommende ændrer
korrektionen de pågældende filtraters ledningsevne i væsentlig
grad. Korrektionernes størrelse vokser med filtraternes sulfat-
indhold og stemmer omtrent med de værdier, som beregnedes
på grundlag af sulfatbestemmelserne under antagelse af, at alt
opløst sulfat stammede fra gips og at de forskellige ioners bidrag
til den specifikke ledningsevne er en additiv størrelse. Den sidste
forudsætning er ikke fuldstændig opfyldt, hvad der viser sig ved,
at ækvivalentledningsevnerne aftager noget med stigende kon-
centration. Dette er måske grunden til, at de fundne korrektio-
ner gennemgående er lidt større end de beregnede. Resultaterne
viser, at ved bestemmelse af jordfiltraternes elektriske lednings-
evne er det muligt med ret god tilnærmelse at korrigere for
virkningen af mindre mængder opløst sulfat (gips).

For at få et overblik over korrektionernes størrelse i Lt20-
enheder bestemtes tillige prøvernes ledningstal Lt20 (1/10 mmho)
efter STEENBJERG'S metode (12) under anvendelse af jord og vand
i forholdet 1:9. Desuden omregnedes de ledningsevner (i mmhoK
der var bestemt i filtrater fremstillet af jord og vand i forholdet
1:2 og som er anført i tabel 3, til Lt20-enheder ved division med
9/2 • 1/10 = 0,45. De fundne og de beregnede Lt20-værdier er
anført i tabel 4.

Af tabellen fremgår, at de beregnede Lt20-værdier er væsent-
ligt lavere end de eksperimentelt bestemte. Da filtreringen for-
mentlig er uden større betydning for ledningsevnen, må man
antage, at mængden af salte, der opløses, forøges med den
mængde vand, der anvendes pr. vægtenhed jord. Forøgelsen er
dog mindre end tallene antyder, idet ionernes ækvivalentlednings-
evner tiltager med stigende fortynding. En særlig dårlig over-
ensstemmelse findes for jordprøve nr. 3, som åbenbart inde-
holder mere gips, end der kan opløses under anvendelse af
jord:vand i forholdet 1:2.

Analyserne har gennemgående vist Lt20-værdier, der er
højere end den, der almindeligvis anses for kritisk og som for
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mange afgrøder anslås til ca. 3 (12). Tabel 4 viser tillige, at
korrektion for den del af ledningstailene (Lt20), der skyldes
opløste sulfater (gips), fuldstændig har ændret dette billede.

Tabel 4. Lt-værdier samt specifikke ledningsevner beregnet som
Lt-værdier med og uden korrektion for opløste sulfater i jord-

ekstrakter med forskellig sulfatindhold

Prøve

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lt2O

(Steenbjerg)

7,38

0,77

17,67

6,12

7,57

7,65

6,66

4,95

6,67

5,64

4,22

5,87

4,83

6,33

7,73

0,70

6,47

4,66

23,8
80,3

Li 20

9

4,91

0,51

5,02

4,51

5,98

5,56

5,06

3,96

4,85

4,47

3,31

5,12

3,93

5,00

5,98

0,51

5,38

3,34

15,0
51,3

2(L3^La).2O
9

0,98

0,27

0,13

1,20

1,91

1,42

1,29

1,85

0,82

1,40

1,73

3,80

1,89

2,58

2,31

0,58

0,58

0,87

8,1

59.1

(»gipsfejl«)
(Li-^2(L3^ L2))-20

9

3,93

0,24

4,89

3,31

4,07

4,14

3,77

2,11

4,03

3,07

1,58

1,32

2,04

2,42

3,67

-^ 0,07

4,80

2,47

6,9

+ 7,8

I nogle tilfælde andrager korrektionerne 4-5 Lt20-enheder og
reducerer de beregnede Lt20-værdier fra ca. 5 til ca. 1 eller
derunder.

På grundlag af de anførte forsøg foreslås følgende metode
til bestemmelse af ledningsevnen i jordprøver, der kan inde-
holde såvel letopløselige salte som gips: 100 g lufttør jord rystes
med 200 ml vand i % time. Efter yderligere 1 kvarters henstand
filtreres jordopslemningen gennem et tæt filter. I en del af
filtratet måles den specifikke ledningsevne, der angives i mmho
v. 20° (Lj). Såfremt L^ er så høj, at der kan være tale om et
skadeligt indhold af salt i jorden afpippeteres en ny portion af
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filtratet og blandes med samme rumfang 0,020 molær BaCl2-
opløsning. Blandingens specifikke ledningsevne måles og angives
i mmho v. 20° (L3). Fra L3 subtraheres den specifikke led-
ningsevne i mmho v. 20° af en blanding af lige dele af den
anvendte 0.020 molære BaCl-opløsning og vand (L2). Differensen
(L3-^L2) multipliceres med 2. Det udkomne produkt, 2(L3-=-L2),
angiver med tilnærmelse filtratets specifikke ledningsevne i
mmho ved 20°, som den ville være, såfremt jorden ikke inde-
holdt opløselige sulfater (gips). Ved at multiplicere denne stør-
relse med 3 (teor. ~g) fås et tal, der med god tilnærmelse an-
giver ledningstallet Lt20 korrigeret for »gipsfejl«.

Bemærkninger til analysemetoden
Ved den benyttede metode rystedes lufttør jord med den dobbelte
mængde vand. Denne vandmængde er tilstrækkelig til, at man
kan filtrere suspensioner af almindelig jord uden at anvende
sugefilter. Ved analyse af tørvejord kan det dog være nødvendigt
at anvende 4 gange så meget vand som jord. Med et så snævert
forhold jord:vand opnås for det første, at mindre mængder gips
kan gå i opløsning end efter Steenbjergs metode og dernæst, at
tilstedeværende letopløselige salte findes i en sådan koncentra-
tion, at deres bidrag til ledningsevnerne Lx og L3 ikke bliver
forsvindende lille i forhold til ledningsevnen af en 0,01 m BaCl2-
opl. (L2). En fortynding af de letopløselige salte ville medføre en
større relativ usikkerhed på størrelsen 2 (L3-r-L2).

Filtreringen af jordopslemningen foretages for at bortskaffe
et eventuelt overskud af uopløst gips, som kan reagere med en
ubekendt mængde BaCl2 og dermed give anledning til fejl. Des-
uden forhindrer filtrering, at BaCl2-tilsætningen ledsages af
ionbytningsprocesser, som f.eks. kunne medføre, at H+, der har
betydelig større ækvivalentledningsevne end andre kationer, brin-
ges i opløsning. Ikke alle jordprøver giver et klart filtrat, men
filtraterne er formentlig altid fri for uopløst gips. løvrigt vil
jordprøver med et stort indhold af opløselige salte være lette at
filtrere og især vil jordopslemninger, der indeholder opløste
calciumsalte (gips), hurtigt koagulere.

Metoden tillader et skøn over en tørret jordprøves indhold af
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letopløselige salte. Om indholdet vil virke skadeligt afhænger af
den saltkoncentration, det vil bibringe den jordvædske, hvoraf
planterne dækker deres vandforsyning og dermed af jordens
vandindhold samt af risikoen for udtørring.

Jorder af forskellig type har forskellig vandholdende evne og
derfor forskelligt vandindhold når samme vandmængde er for-
dampet fra dem under udtørring. Tørstofbestemmelser medtager
såvel tilgængeligt som utilgængeligt vand, og tillader således ikke
en nøjagtig bestemmelse af saltkoncentrationen under udtørring
i marken.

Det anføres (1) at jord, der er vandmættet ved markkapacitet,
indeholder ca. dobbelt så meget vand som ved planternes visne-
grænse, samt at ved S.S.E-metoden er jordpastaens vandindhold
ca. 4 gange så stort som ved planternes visnegrænse. Ved S.S.E-
metoden skulle de letopløselige salte derfor forekomme i kon-
centrationer, som er ca. halvdelen til fjerdedelen af de, hvori de
optræder i jordvædsken under markforhold, og det varierede
forhold jordrvand fremhæves ofte som en særlig fordel ved
metoden.

Den anførte sammenhæng mellem jordens vandindhold som
pasta, ved vandmætning i marken og ved udtørring til visne-
grænsen gælder kun meget groft, og det vides ikke, om de opløste
salte findes i samme koncentration i det hygroskopisk bundne
som i det for planterne tilgængelige vand. Anvendelsen af jord og
vand i varierende mængdeforhold, der betinges af jordens art,
frembyder derfor kun usikre fordele og medfører i alt fald ved
S.S.E.-metoden arbejdsmæssige ulemper. En nøjagtig angivelse af
den mængde af letopløselige salte, der under bestemte forhold vil
være uskadelige i en given jord, er endnu næppe mulig; dertil
vides for lidt om de ændringer, som saltopløsninger undergår ved
indtørring i jorden.

SAMMENFATNING
Den skadelige virkning af et saltoverskud i jord afhænger almin-
deligvis af det osmotiske tryk, som de opløste salte bibringer
jordvædsken. Da det osmotiske tryk og dermed proportionale
størrelser vanskeligt lader sig bestemme ved serieanalyser, erstat-
tes sådanne bestemmelser sædvanligt med ledningsevnemålinger.
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Det fremhæves i artiklen, at der ikke er nogen entydig sammen-
hæng mellem en opløsnings osmotiske tryk og dens elektriske
ledningsevne.

Saltskader på afgrøder optræder især når jorden udtørres.
Herved danner de letopløselige salte koncentrerede opløsninger,
medens de tungtopløselige udfældes og derfor ikke virker skade-
ligt.

Til påvisning og måling af et skadeligt indhold af salt i jord
må ledningsevnebestemmelser derfor udføres på en sådan måde,
at opløsning af tungtopløselige salte forhindres eller deres bidrag
til de målte ledningsevner elimineres. Calciumkarbonat og cal-
ciumfosfater er så tungtopløselige, at de ikke influerer væsentligt,
hverken på jordvædskens osmotiske tryk eller på jordekstraktens
ledningsevne.

Derimod vil et gipsindhold i jorden kunne påvirke de målte
ledningsevner stærkt, skønt det er uskadeligt for planternes
vækst.

Der foreslås og beskrives en tilnærmet metode ved hvis hjælp
de fundne ledningsevneværdier kan korrigeres for virkningen af
opløst gips. Den omfatter en udfældning af opløste sulfationer
ved tilsætning af BaCl2-opløsning med kendt ledningsevne og
påfølgende måling af reaktionsblandingens ledningsevne. Me-
toden forudsætter, at alt opløst sulfat stammer fra gips, hvad der
normalt vil være tilfældet under danske forhold.

Metoden afprøvedes dels på en omtrent sulfatfri jord, der
tilsattes forskellige salte i kendte mængder, dels på en række
saltholdige jordprøver af forskellig art og oprindelse, hvis
sulfatindhold bestemtes til kontrol på rigtigheden af de fundne
korrektioner.

Forsøgene viste, at en tilnærmet korrektion for opløste sul-
faters virkning på jordudtræks ledningsevne er mulig ved den
beskrevne fremgangsmåde.

SUMMARY
Salt injury to crops is mainly due to increased osmotic pressure
caused by salts dissolved in the soil solution. It is difficult to deter-
mine osmotic pressure directly by ordinary routine methods. There-
fore such determinations are usually made indirectly by measuring
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the electric conductivity in suitably prepared aqueous extracts of the
soils in question. It is emphasized that no unambiguous relationship
exists between osmotic pressure and conductivity of an aqueous
solution.

Salt injury mainly occurs in periods when the soils are subjected to
dessication. During such periods easily soluble salts will concentrate
in the soil solution while sparingly soluble salts will precipitate
without causing injury.

To demonstrate the presence and determine the amount of injurious
salts in a soil by conductivity measurements, it will therefore be
necessary to proceed in such a way that either the dissolution of
sparingly soluble salts will be prevented or their contribution to the
conductivity measured, be eliminated.

The solubility of calcium carbonate and of soil phosphates is so
small, that the presence of these salts will not influence osmotic pres-
sure and conductivity to any appreciable extent. However the pre-
sence of gypsum in a soil even though noninjurious to crops may
influence conductivity values to such an extent that they become
misleading.

A new method to correct conductivity values for errors caused by
dissolved gypsum is proposed and described. By this method sulphates
in the soil extracts are precipitated by adding a definite volume of
BaCl2-solution with a known conductivity. After precipitation the
conductivity of the reaction mixture is measured. The conductivity of
the original extract, if no sulphate had been present, may then be
calculated, provided all the sulphates were derived from gypsum. This
will normally be the case in Danish soils.

The proposed method was tested on a practically sulphate-free soil to
which various salts had been added in known quantities. It was also
applied to samples from more or less saline soils of different origin.
The sulphate contents of these soils were determined for control. It
was found, that by this method, an approximate correction for the
effect from calcium sulphate on the conductivity values is possible.
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