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De moderne blandingsgØdninger indeholder 
ofte forskellige sekundære plantenæringsstoffer, 
som under fabrikationen samgranuleres med 
gødnlingsmidlets indhold af hovedplantenæ
Y;ingsstoffer. Allerede i begyndelsen af 1960'erne 
markedsfØrtes her i landet en PK-gØ<lning med 
et kobberindhold på 0,4 %, og i de seneste år 
er der udbudt NPK-gØdninger, som indeholder 
små mængder kobber (Cu). 

I gØdningsfabrikationen tilsættes Cu i form 
af vandoplØseligt kobbersulfat, men dette om
dannes under fremstillingsprocessen således, at 
Cu i de færdige NPK-gØdOlinger forekommer i 
tungtoplØ8elige forbindelser. Det er derfor 
nærliggende at spørge, om Cu-effekten er af
hængig af, om Cu under fabrikationen tilsættes 
i vandoplØselig form, eHer om man uden kva
litetsmæssige fØlger kan anvende andre og 
eventue:lt billigere Cu-midler ved fremstillingen 
af dlisse gØdninger. 

Steenbjerg's undersØgelser over forskellige 
Cu-mineralers gØdningsværdi (5) og 16 års re
sultater fra et kobbermiddelforsØg ved Ulfborg 
(3) tyder ikke på, at virkningen af tungtoplØ8e
lige Cu-forbindelser er væsentlig ringere end 
virkningen af det vandoplØselige kobbersulfat. 
Erfaringer fra praksis og resultater fra talrige 
markforSØg udfØrt af Landbo- og Husmands
foreningemes forsøgsvirksomhed tyder på en 
helt tilfredsstillende virkning af Cu indgranule
ret i PK-gØdning i form af kobbersulfat. 

Virkningen af Cu indgranuleret ,i NPK-gØd
ninger er derimod endnu ikke tiMrækkelig be
lyst i forsØg. Ødelien fandt (7), at effekten af 
små mængder Cu i kobbersulfat blev noget re
duceret ved at sammengranuleres med NPK
gØdninger, men hvis gØdningen tilførtes i pul
veriseret form, var virkningen lige så god som 
af Cu tilfØrt i kobbersulfat separat. Her fra 
landet foreligger resultater fra 11 markforsøg 

278 

i 2 år (3) med Norsk Hydros NPK-gØdning 
15:4:12, som indeholder 0,3 % Cu, der under 
fabrikatJionen er tilsat som henholdsvis kobber
sulfat, kobbernitrat og kobberilte. Disse resul
tater tyder på, at Cu indgranuleret i form af 
kobbersulfat har virket fuldt så godt som Cu i 
kobbersulfat tilfØrt separat, medens indgranu
lering i form af kobbernitrat og kobberilte har 
givet en lidt ringere effekt. 

I det fØlgende meddeles resultater fra et 
karforsøg, hvor virkningen af 6 forskellige Cu
mjidler indgranuleret i Norsk Hydros NPK
gødning 15:4:12 er sammenlignet med virk
ningen af Cu i kobbersulfat tilfØrt separat. 

Materiale og metoder 
I karforsØget blev anvendt en hedesandjord, 
som i tidligere forSØg havde givet sikre udslag 
for kobbergødskning (6). Jorden var ved ud
tagningen næringsfattig og sur (Rt = 4,2); ind
holdet af EDTA-opløseligt Cu var 0,17 mg 
pr. kg, og afsyreoplØseligt Cu fandtes 0,38 
mg pr. kg. Der blev tilfØrt 5 g MgS04 , 7H20, 
0,5 g MnS04, 4H20 og 12,5 g CaC03 pr. kar 
a 21 kg jord, og varierende mængde NPK
gØdning uden Cu blev kombineret med sti
gende mængde NPK-gØdning, som indeholdt 
0,3 % Cu, således at alle kar blev tilfØrt 24 g 
NPK (15:4:12) med stigende mængde Cu. 

Der blev afprØvet 6 NPK-gØdninger (15:4:12) 
med 0,3 % Cu, SOom var indgranulerret i form 
af kobbersulfat, kobbernitrat, kobberiIter (Hør
gaards), rent kuprooxid, rent kuprioxid og kup
ferhaftstaub. I hvilken kemisk form Cu fOore
kOlIlj1TIer i det sidstnævnte stof er ikke oplyst 
fra fabrikken. GØdningerne blev iblandet hele 
jordmængden i karrene. ForsØget blev vandet 
med afioniseret vand til oa. 70 % af vandkapa
citeten, og der blev anvendt plast i stedet for 



Tabel l. Indholdet af kobber i de anvendte NPK-gød
ninger og dets op/øselighed i vand 

Kobbergødning Total Cu Vandopløseligt Cu 

% ppm % af total 

NPK-CuSO, ......... 0,29 100 3,4 

NPK-Cu(N°s)a······ . 0,31 30 1,0 
NPK-CuO+CuaO .... 0,29 90 3,0 
NPK-Cu.O ........... 0,29 60 2,0 
NPK-CuO ........... 0,31 70 2,3 
NPK-Kupferhaftstaub. 0,30 60 2,0 

messinghane på vandledningen for at undgå 
tiJ.fØrsel af eu under vandingen. 

GØdningernes indhold af eu og dettes op
lØselighed i vand er anført i tabel 1. Total-Cu 
blev bestemt efter behandling af en prØve med 
salpetersyre og flussyre, men det viste sig, at 
der ikke gik mere i oplØsning ved denne be
handling end ved anvendelse af den officielle 
metode (1) til ekstraktion af tungtoplØselige 
forbindelser (rystning 1 time med 10 % saltsyre 
i forholdet 1:80). VandoplØseligt eu er bestemt 
ved rystning af 10 g gØdning i 800 ml vand i 
1 time. Kun 1-3,5 % af totalindholdet af eu 
var vandoplØseligt. 

Efter forsØgets afslutning blev der fra alle 

forsøgsleddene udtaget jordprØver, som ekstra
heredes med henholdsvis 0,02 M EDTA (dina
trium~ethylendiamintetraacetat) som beskrevet 
af Henriksen og Jensen (2) og ved kogning med 
en blanding af salpetersyre og perchlorsyre (8). 
Kobber i afgrøderne blev bragt i opløsning ved 
foraskning med salpetersyre og perchlorsyre. 
Både i jordekstrakterne og i planteaskeoplØs
ningerne blev eu-bestemmelserne udfØrt ved 
absorptionsflammefotometri. 

Virkningen af Cu indgranuleret i NiPK-gØd
ning blev sammenlignet med virkningen af eu 
i CUS04, 5H20 tilfØrt separat. Der blev tilført 
stigende mængde Cu, som det vil fremgå af ta
bellerne i fØlgende afsnit. ForsØget blev gen
nemført med stålhavre i sommeren 1966 og 
derefter fortsattes med rØdklØver, som blev 
hØstet 6 gange, inden forsØget afsluttedes i 
oktober 1967. Ved tilberedning af karrene før 
såning af rØdklØver den 1. september 1966 blev 
de øverste ca. 10 cm jord taget op og iblandet 
10 g eu-fri NiPK-gØdning, og efter 3. høst den 
3. juli 1967 blev der udstrØet 10 g NPK-gØd
ning pr. kar på jordoverfladen. ForsØget var i 
sommermånederne placeret i det fri (voliere) 
og i vintermånederne i drivhus med tilskud af 

Tabel 2. Tørstofudbytte af havre fra karforsøg med stigende tilførsel af forskellige 
kobbergødninger til hedesandjord 

Tilført mg Cu pr. kar 
Kobbergødning O 6 12 24 48 72 

g kerne tørstof pr. kar 

CUS04 5 HaOo ........ o. o 44,0 81,0 87,5 93,5 92,5 94,5 
NPK-CuS04o ... o .... o o .. 44,0 82,0 86,5 81,5 98,5 95,5 
NPK-Cu(N0a)2 o ......... 44,0 74,0 63,5 79,5 86,5 89,5 
NPK-CuO + Cu.O ...... o . 44,0 77,0 82,5 92,0 95,0 96,5 
NPK-Cu.O. o ............ 44,0 80,5 82,0 92,0 94,0 94,0 
NPK-CuO ...... o ..... 0 •• 44,0 83,0 85,0 90,0 92,S 99,0 
NPK-Kupferhaftstaub . o o o 44,0 83,5 82,0 87,0 83,5 84,0 

g halmtørstof pr. kar 

CUS045 H.O .......... o. 110,0 98,5 101,0 103,0 107,0 112,5 
NPK-CuS04 ••• o ......... 110,0 103,0 104,5 102,0 109,5 109,5 
NPK-Cu(NOa).· ......... 110,0 103,0 98,5 1I4,0 111,5 106,5 
NPK-CuO + Cu.O o ...•... 110,0 103,5 108,5 107,0 114,0 1I0,5 
NPK-Cu.O .............. Il 0,0 103,5 102,5 105,0 107,0 112;5 
NPK-CuO ............... 110,0 101,5 103,0 110,0 Il 0,0 IlO,O 
NPK-Kupferhaftstaub .. o . 110,0 96,5 99,0 IlO,O 98,0 106,0 
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Tabel 3. Kobberindholdet i havre fra karforsøg med stigende tilførsel af forskellige 
kobbergødninger til hedesandjord 

Kobbergødning O 6 

CUSO, 5 HsO .•.. , .....•. 3,2 3,0 
NPK-CuSO, .••...•...••. 3,2 1,7 
NPK-Cu(NOa)s· ........• 3,2 2,3 
NPK-CuO+CuIO ........ 3,2 2,6 
NPK-CUsO .............. 3,2 2,2 
NPK-CUO ............... 3,2 2,3 
NPK-Kupferhaftstaub .... 3,2 2,3 

CUSO, 5 HzO ............ 2,5 3,3 

NPK-CuS04 •••••••••••• • 2,5 3,1 
NPK-Cu(NOz}s .......... 2,5 2,6 
NPK-CuO + CUzO ........ 2,5 
NPK-CusO .............. 2,5 
NPK-CuO .....•......... 2,5 
NPK-Kupferhaftstaub .... 2,5 

kunstlys 18 timer i dØgnet. Kort tid efter, at 
forsØget var flyttet i drivhus, forekom der i 
nogle ·af karrene kraftige angreb af knoldbæger
svamp. Ved gentagne og omhyggelige sprøjt
ninger med karatane lykkedes det at begrænse 
angrebet så meget, at forsøget kunne fortsætte, 
men det har uden tvivl øget usikkerheden på 
fors·Øgsresultaterne. 

Resultater 
Udbyttet af kernetØrstof blev fordoblet ved 
tilfØrsel af Cu, men halmudbyttet var praktisk 
taget uafhængigt af forsøgsbehandlingen (tabel 

2,5 
3,1 
2,7 
2,6 

Tilført mg Cu pr. kar 
12 24 48 72 

ppm· Cu i kernetørstof 

4,5 5,5 6,6 7,2 
2,0 2,5 3,0 4,1 
1,9 2,0 2,4 3,3 
3,1 3,3 3,2 3,8 
2,5 3,0 3,1 4,5 
2,6 2,7 2,1 3,6 
2,0 2,3 2,8 3,9 

ppm Cu i halmtørstof 

4,0 4,5 5,4 6,3 
3,2 3,5 3,7 4,0 
3,4 3,1 3,3 3,1 
2,7 2,8 3,3 3,2 
2,9 2,7 3,3 3,8 
3,2 3,4 2,9 3,2 
2,6 2,7 3,2 4,6 

2). Middelafvigelserne på udbyttebestemmelser
ne var på 9,3 og 7,0% af gennemsnitsudbyttet 
af henholdsvis kerne og halm, og dette inde
bærer, at forskellen mellem to forsøgsbehand
linger skal være på ca. 12 g tØrstof pr. kar, før 
den med 95 %'s sandsynlighed kan anses for 
sikker. Udbyttemaksimum for kerne er opnået 
ved en tilfØrsel af ca. 24 mg Cu pr. kar. Der 
kan ikke konstateres nogen overbevisende for
skel mellem de forskeHige eu-gØdningers ind
flydelse på kerneudbyttet, men der er en an
tydning af, at Cu indgranuleret i form af kob
bernitrat og kupferhaftstaub har virket lidt rin-

Tabel 4. Total optaget kobber i havre fra karforsøg med stigende tilførsel af forskellige 
kobbergødninger til hedesandjord 

Tilført mg Cu pr. kar 
Kobbergødning O 6 12 24 48 72 

optaget mg Cu pr. kar 

CuSO, 5 HsO .......... 0,41 0,57 a 0,79 0,97 1,19 1,38 
NPK-CuSO, .......••.. 0,41 0,46 ab 0,51 ab 0,56a 0,71 a 0,83 ab 
NPK-Cu(NOah ........ 0,41 0,47 ab 0,45 ab 0,51 a 0,57 bcd 0,62 c 
NPK-CuO+Cu.O ...... 0,41 0,46 ab 0,55 a 0,60 a 0,68 ab 0,72 bc 
NPK-CU.O ............ 0,41 0,49 ab 0,50 ab 0,56a 0,65 abc 0,85 a 
NPK-CuO ............ 0,41 0,47 ab 0,56 a 0,62 a 0,52d 0,70 c 
NPK-Kupferhaftstaub .. 0,41 0,44 b 0,43 b 0,50 a 0,55 cd 0,83 ab 

280 



Tabel5. Total tørstofudbytte af rødkløver fra karforsøg med stigende tilførsel af forskellige 
kobbergødninger til hedesandjord 

Kobbergødning ° 6 

CuSO,' 5 H,O ......... 168 182 
NPK-CuSO, ........... 168 175 
NPK-Cu(NOa).· ....... 168 168 
NPK-CuO + Cu.O ...... 168 164 
NPK-Cu.O ............ 168 184 
NPK-CuO ............. 168 181 
NPK-Kupferhaftstaub .. 168 181 

gere end de øvrige eu-midler, der er anvendt. 
Kobberkoncentrationen i halmtØrstoffet steg 

med stigende eu-tilførsel, medens den i kerner 
fØrst faldt og dernæst steg med stigende tilfør
sel (tabel 3). Totaloptagelsen af eu i havre
afgrØden er vist i tabel 4, og disse tal er for 
hver mængde tilført Cu indbyrdes sammenlig
net efter »Duncan's new multiple range test« 
(4). De tal, der har et indeksbogstav fælles med 
andre tal i samme kolonne, er ikke signifikant 
forskellige på 5 %'s niveauet. Det fremgår 
heraf, at eu-optagelsen efter tilfØrsel af indtil 
24 mg eu pr. kar var omtrent ens, uanset hvil
ket Cu-middel der blev indgranuIeret i NPK
gØdningen, og gennemfØres vurderingen ved en 
signifikans grænse på 1 %, er der ingen sikre 
forskelle på virkningen af disse gØdninger. Der
imod er der en tydelig større eu-optagelse fra 
kobbersulfat tilført separat, end fra Cu ind
granuleret i NPK -gØdning. 

RØdklØveren blev hØstet 2 gange (27. de-

Tilført mg Cu pr. kar 
12 24 48 72 

g tørstof pr. kar 

179 180 172 174 
177 178 172 172 
180 167 164 180 
180 177 164 178 
183 181 177 165 
176 172 162 172 
174 169 170 168 

cember 1966 og 31. marts 1967) i lØbet af 
vinterperioden og 4 gange i sommerperioden 
(22. juni, 24. juli, 24. august og 16. oktober). 
Det gennemsnitlige tØrstofudbytte i de 6 af
grØder var: 22,0 - 36,0 - 51,0 - 33,0 - 18,0 -
14,0 g pr. kar. Tabel 5 giver en oversigt over 
totaludbytterne, som viser, at der ikke er op
nået merudbytter i rØdklØver for gØdskning 
med Cu. 

Kobberkoncentrationen i klØveren steg med 
stigende eu-tilfØrsel, og der var en signifikant 
forskel på virkningen af de forskellige gØdnin
ger. Tabel 6 giver en oversigt over total optaget 
en i rØdklØver, og da der ikke var udbytte
forskelle, illustrerer disse resultater tillige for
søgsbehandlingens gennemsnitlige indflydelse 
på Cu-koncentrationen i afgrØderne. Total Cu
optage,lsen i rØdklØver er ligesom for havren 
vedkommende sammenlignet ved hjælp af Dun
can's test på 5 %'s signifikans-niveauet, og det 
ses, at der heller ikke for rødklØver kan kon-

Tabel 6. Total kobberoptagelse i 6 rødkløverafgrøder fra karforsøg med stigende til/ørsel 
af forskellige kobbergødninger til hedesandjord 

Tilført mg Cu pr. kar 
Kobbergødning ° 6 12 24 48 72 

optaget mg Cu pr. kar 

CuSO, • 5 H.O ......... 0,63 0,79 a 0,97 a 1,57 2,17 2,38 
NPK-CuSO, ........... 0,63 0,71 ab 0,81 b 1,05 a 1,42a 1,74a 
NPK-Cu(NOs)s ........ 0,63 0,67 ab 0,81 b 0,94 b 1,18 c 1,60b 
NPK-CuO + CuaO ..•... 0,63 0,64 b 0,88 ab 1,03 a 1,23 c 1,49 c 
NPK-Cu.O ............ 0,63 0,73 ab 0,84 b 1,15 a 1,35 ab 1,63 ab 
NPK-CuO ............. 0,63 0,75 ab 0,83 b 1,05 a 1,23 c 1,68 ab 
NPK-Kupferhaftstaub .. 0,63 0,77 a 0,78 b 1,06 a 1,26bc 1,63 ab 
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stateres nogen 'sikker forskel mellem de for
søgsled, der blev tilført indtil 24 mg Cu ind
granuleret i NPK-gØdningen. Både for havren 
og rØdkløveren synes der imidlertid at være en 
noget større differentiering mellem gØdninger
nes virkning på Cu-optagelsen ved de tD største 
mængder tilfØrt Cu. Men kun fra ,det forsØgs
led, hvor Cu er indgranuleret i fDrm af kob
bernitrat, er optagelsen i begge afgrØder og fra 
begge Cu-mængder signifikant lave,re end op
tagelsen i de afgrØder, som er tilfØrt NPK
gØdning med Cu indgranuleret i form af kob
bersulfat. Optagelsen fra de øvrige NPK-gØd
ninger var i forhold hertil noget varierende, og 
nogen klar og sikker konklusion kan der ikke 
drages af denne sammenligning. 

Det kan synes overraskende, at der ikke 
kunne Dpnås merudbytte i rØdklØver for Cu
tilførsel, når der opnåedes et så betydeligt ud
slag i havren - fDrdDbling af kerneudbyttet. 
Dette må formentlig skyldes, at der efter op
gødskning og kalkning af jDrden er sket en øget 
omsætning af humusstofferne, og dette kan 
have medfØrt en frigivelse af Cu fra kom
plekse kobberhumater. Antagelsen af, at en så
dan frigØrelse af Cu er foregået gennem vækst
perioden, understØttes af, at Cu-optagelsen fra 
grundgØdet (uden Cu) i forhold til optagelsen 
fra de gØdede forsøgsled steg gennem vækst
perioden. Cu-optagelsen i 1. klØverafgrØde fra 
grundgØdet var f.eks. kun 14% af den maksi
male optagelse i kar, der var tilfØrt kobber
sulfat, medens den i sidste afgrøde af rØdklØver 
(6. slet) var 40 %. Endvidere tyder analyser af 

4P'~~~----,-------~--------,---~ 

3,8 

3,6 

lp 
-Q. NPK-Kupferhoflsloub 

o o 6 12 24 48 72 
T;lførf Cu, mg Dr, kor. 

Fig. 1. Totaloptagelsen af Cu i 1 havre- og 6 rødklø
verafgrøder fra karforsøg med hedesan.djord tilført 

stigende mængder af forskellige Cu-gødninger. 

jordprøver udtaget ved forSØgets afslutning på, 
at der er sket en eu-frigØrelse, idet EDTA
oplØseligt Cu i grundgØdet steg fra 0,17 til 
0,60 mg Cu pr. kg jord. 

Figur l viser sammenhængen mellem tilfØrt 
og total optaget Cu i havre og rødklØver, og i 
tabel 7 er meroptagelsen af Cu anfØrt som pro
cent af den tilførte mængde (beregnet som 
differencen mellem det grundgØdede og det 
tHsvarende Cu-gØdede forsØgsled). Det mest 
bemærkelses,værdige i denne sammenligning er, 
at Cu-optagelsen er meget større fra kobber
sulfat tilfØrt separat end fra de forskellige Cu-

Tabel 7. Meroptagelsen af kobber j procent af den tilførte mængde 
(optagelseskoefficienten x 100) 

Kobbergødning 6 

CUS04' 5 H,O .................... 5,3 

NPK-CuS04····················· . 2,2 
NPK -Cu(N Os),. . ................. 1,7 
NPK-CuO +Cu,O ................. 1,0 
NPK-Cu~O ....................... 3,0 
NPK-CuO ........................ 3,0 
NPK-Kupferhaftstaub ............. 2,8 
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Tilført mg Cu pr. kar 
12 24 48 

optaget i % af tilført Cu 

6,0 6,2 4,8 
2,3 2,4 2,3 
1,8 1,7 1,5 
3,2 2,5 1,8 
2,5 2,8 2,0 
2,9 2,6 1,5 
1,4 2,2 1,6 

72 

3,8 
2,1 
1,6 
1,6 
2,0 
1,8 
2,0 



Tabel 8. Afgrødernes optagelse af kobber ind granuleret i NP K-gødning i forhold til optagelsen fra 
blåsten tilført separat. Tilført 72 mg Cu pr. kar 

Kobbergødning Havre 

CuSO, . 5 HaO .......... 100 100 
NPK-CuSO •............ 60 75 
NPK-Cu(NO.)2 ......... 45 54 
NPK-CuO+Cu.O ....... 52 65 
NPK-Cu.O ............. 61 74 
NPK-CuO .............. 51 65 
NPK-Kupferhaftstaub ... 60 82 

midler indgranuleret i NPK-gØdning. Endvidere 
at det i alle tilfælde er en meget lille part af det 
tilfØrte Cu, der er blevet optaget af planterne 
gennem denne ret langvarige og intensive dyrk
ning af jorden. KurveforlØbene og variationerne 
i tallene for Cu i NPK -gØdning tyder ikke på, 
at der er nogen væsentlig forskel på virkningen 
af forskellige Cu-midler ind granuleret i NPK
gødning. 

Det er nærliggende at spørge, om den for
skel, der er konstateret mellem kobbersulfat til
fØrt separat og Cu i NPK-gØdninger, er perma
nent, eller den ændres og eventuelt udlignes 
med tiden. I tabel 8 er optagelsen fra de kar, 
der er tilført 72 mg Cu indgranuleret i NPK
gØdning angivet i forhold til optagelsen fra de 
kar, der er tilfØrt samme mængde Cu i kobber
sulfat. Det ses, at der er en tendens til, at for
skellen mellem kobbersulfat og NPK·Cu ud
lignes med tiden. Dette kunne tyde på,at det 
tilfØrte Cu, som det måtte forventes., omdannes 
i jorden, således at tilgængeligheden på længere 
sigt bliver bestemt af jordtypens kemiske egen
skaber og er ua:fhængig af, i hvilken form Cu 
tilfØres. 

Sammendrag 
I et karforsøg med en Cu-fattig hedesandjord 
blev virkningen af 6 forskellige Cu-midler ind
gra:nuleret i Norsk Hydro's NPK-gødning 
15:4:12 sammenlignet og vurderet i forhold til 
virkningen af Cu tilfØrt i form af kobbersulfat. 
Virkningen blev målt ved tØrstofproduktionen 
og Cu-optagelsen i en havre- og seks rØdklØver
afgrØder. 

Rødkløver, slet nr. 
2 3 4 5 6 

100 100 100 100 100 
77 68 70 74 83 
64 59 80 92 90 
64 54 60 73 75 
67 66 61 78 71 
57 68 83 95 81 
60 71 64 67 68 

Resultaterne for kerneudbytterne i havren 
antydede en lidt ringere virkning af Cu ind
granuleret i form af kobbemitrat og kupfer
haftstaub end af de øvrige prøvede Cu-midler. 
Denne forskel kunne imidlertid ikke genfindes 
i rØdklØver afgrøderne, hvor tørstofproduktio
nen var uafhængig af forSØgsbehandlingen. Der 
kunne derfor ikke konstatereS' nogen overbevi
sende forskel på de her afprØvede Cu-midler 
indgranuleret i NPK-gØdning, og vurderet al
ene på grundlag af tØrstofproduktion var virk
ningen den samme som af Cu tilført i form 
af kobbersulfat. Koncentrationen af Cu var 
derimod betydelig hØjere i de afgrØder, der 
blev tilfØrt kobbersulfat, end i de afgrØder, der 
blev tilfØrt Cu indgranuleret i NPK-gØdningen. 

Summary 
The effect of difterent copper materials incorpora
ted in compound fertilizers. 
The effe·cts af smalI amounts of different copper 
materials incorporated in compound fertilizers 
were measured in a pot experiment with a copper 
deficient light ·sandy soil using oats and dover as 
test crops. The compO'und fertilizer (NPK 15:4:12, 
type Norsk Hydro) contained 0,3 % copper which 
was added before the granulation process. 

The effects of Cu added in NPK was compared 
with that of Cu in copper sulphate added separa
tely. A crop of O'ats was succeded by red dover 
(6 cuttings) during a growing period of seventeen 
months. Differences in the effects O'f Cu incorpo
rated in NPK fertilizers could be observed in the 
dry matter produetion of oats but the total uptake 
of Cuby oat5 ,and red clover were almost inde
pendent of the copper materials incorporated in 
the NPK fertilizers. The results showed that the 
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plant uptake of Cu· added in compound fertilizers 
was lower than of Cu added in copper sulphate .. 
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