
Forsøg med kalk og kvælstof på marskjord 1960-68 

Ved Lorens Hansen 

881. beretning fra Statens ForsøgsvirksomIted i Plantekultur 

i'nærværende beretning redegøres for resultaterne af en forsøgsserie med kalk og kvælstOf til korn og bederoer. 
Forsøgene er gennemført på marskjord, ved Ribe 1960-67, ved Højer 1961-68 og udstationeret ved Sdr. Farup 
19I5b-64. Beretningen er udarbejdet af forstander Lorens Hansen. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

I. Indledning 
Kalkningens betydning for dyrkning af marskjor
der er belyst i adskillige forsøg, hvis resultater 
bl.a. fremgår af 566. beretning (1958). Der er op
nået betydelige merudbytter for kalktilførsel på 
marsk jord, hvilket ses af følgende oversigt over 
udbyttet ved forskellig reaktionstal. 

Tons kalk Rt 100 f.e. 
Ribe O 5,8 35,5 

15 6,6 41,1 
20 7,2 48,0 
40 7,7 51,2 

Højer O 5,4 35,4 
8 6,3 44,2 

20 7,3 50,3 

Kalktilførsel giver stigende reaktionstal og be
tydelige udbyttestigninger selv ved den sidste 
kalktilførsel. Tilsvarende resultater er opnået i 
ældre kalkningsforsøg på lavbundsjorder i det 
vestjyske område, jvf. 439. beretning (1951). Nye
re forsøg fra Skjernådalen (845. Meddelelse 1968) 
giver dog ikke så store merudbytter, og på mose
jorder måles endda udbyttenedgang som følge af 
lejesæd i kalkede parceller (816. Meddelelse 1967). 

Kalktilførsel medfører primært en stigning i 
reaktionstallet, hvilket normalt følges af udbytte
stigning for kornafgrøder og bederoer. Det sti
gende reaktionstal medfører også ændrede betin
gelser for den jordbundsbiologiske aktivitet, og 
det giver sig normalt udslag i øget omsætning og 
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nedbrydning af organisk stof og dermed øget 
kvælstoffrigørelse. På de lerrige. marskjorder vil 
kalktilførsel også muliggøre dannelse af bedre og 
mere stabil jordstruktur (jvf. 840. beretning 1969). 

Kvælstofanvendelse til korn og rodfrugter er 
belyst i adskillige ældre forsøg (jvf. 630. beretning 
1962). Resultaterne fra andre lavbundsjorder er 
meddelt i 832. beretning (1968), og fire års forsøg 
påmarskjord ved Højer er offentliggjort i 716. 
Meddelelse (1963). Disse forsøg viser samstem
mende, at kvælstof mængderne skal afpasses efter 
jordtypen. På nydyrkede marskjorder i god kul
tur bør der anvendes moderate kvælstofmængder, 
men efter flere års dyrkning vil det være økono
misk at anvende ret store mængder. 

Kontinuerlig dyrkning afmarskjord uden græs
udlæg med årlig pløjning ødelægger jorders natur
lige strukturtilstand, der er betinget af humus
omsætningen. I nærværende forsøgsserie søges be
lyst om det under disse forhold er muligt at op
retholde eller øge afgrødeudbytterne ved ekstra 
tilskud af kalk, og samtidig søges samspillet med 
øget kvælstofgødskning belyst. 

II. Forsøgsplan og forsøgsbetingeIser 
Forsøgene er gennemført på tre marskarealer i 
god kultur, hvor der forud for forsøgenes anlæg 
er dyrket korn i en årrække. Arealet ved Sdr. Fa
rup er kun nødtørftigt afvandet, hvorimod are
alerne ved Ribe og Højer er velafvandede. Teks
turanalyser fra pløjelaget (0-20 cm) viser, at jor
den har følgende sammensætning: 
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Betegnelse Ler 
2p 

Sdr. Farup Sandblandet klæg .. 18 
Ribe Svær klæg ......... 43 
Højer Sandblandet klæg .. 19 

Forsøget ved Sdr. Farup er anlagt i 2 skifter med 
havre i det ene og byg eller vårhvede i det andet. 
Ved Ribe og Højer omfatter forsøget hvert år 4 
marker med følgende sædskifte: Byg, havre, hve
de, bederoer. Forsøget ved Sdr. Farup er gennem-

Silt Finsand Grovsand Glødetab 
2-20 P, 20-200 P 0,2-2 mm 

16 59 1 5,7 
34 9 2 12,1 
15 60 O 5,5 

For hvert kalktrin er indlagt forsøg med tre kvæl
stofmængder, som er valgt under hensyn til jord
typen og udbytteniveauet. Mængderne er stort set 
fastholdt gennem hele forsøgsperioden, og frem
går af tabel 1. 

Tabel l. Kvælstofmængder. Gns. kg pr. ha 
~~------------~--~_._--------'------

Hvede Byg 
IN 2N 3N IN 2N 

----~-_.-

Sdr. Farup .. 15 54 93 21 57 
Ribe ........ 46 93 139 31 62 
Højer ....... 46 93 139 31 62 

ført i årene 1960-64med-ialt 10 afgrøder, og for
søget ved Ribe er gennemført i årene 1960-67 med 
i alt 32 afgrøder. Ved Højer omfatter det ligeledes 
2 rotationer med 32 afgrøder i årene 1961-68, for
søget ved Højer blev anlagt i 1958, men de to før
ste års resultater er ikke medtaget her, fordi der 
da spores en tydelig eftervirkning af de foregåen
de års græsmarker. 

Forsøgsplanen omfattede to kalkningstrin : 
1. Kalk til Rt 7,0 
2. Kalk tilRt 8,3 

Disse reaktionstal søges vedligeholdt ved kalk
ning hvert 4. år. På alle forsøgsarealer var reak
tionstallet over 7,0 ved forsøgets start, hvorfor 
forsøgsled 1 er ukalket. Til gengæld viste det sig 
umuligt at opnå Rt 8,3 i marken, selvom der er 
anvendt kalkmængder, der er større end kalkbe
hovsbestemmeIsen viste. Forsøgsplanen kom der
for i praksis til at omfatte forsøgsleddene. 

1. Ukalket 
2. Kalket 

For hele forsøgsperioden er tilført nedenståen
de kalkmængder til forsøgsled 2, og i gennemsnit 
er opnået følgende pH-værdier: 

Tons kalk pH(H,O) 
pr. ha U kalket Kalket 

Sdr. Farup .. 32 7,3 7,8 
Ribe ........ 30 7,7 7,8 

Højer ....... 15 7,8 7,8 
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Havre Bederoer 
3N 1 N 2N 3N IN 2N 3N 

93 14 40 67 
93 31 62 93 78 155 232 
93 15 31 46 46 93 139 

Kvælstof er tilført som kalksalpeter ad en gang 
i april eller begyndelsen af maj. 

Som grundgødskning er ved Sdr. Farup tilført 
23 kg P og 50 kg K årligt pr. ha. Ved Ribe er til
ført 78 kg P og 80-100 kg K til bederoer og ved 
Højer 78-94 kg P og 200 kg K til bederoer. Disse 
to steder er kornafgrøderne ikke tilført grund
gødning, havren er dog normalt sprøjtet med 
mangansulfat. 

Dyrkningsforholdene var ret vanskelige i for
søgsperioden. De fleste år var nedbøren over nor
mal i forårsperioden og størstedelen af vækstpe
rioden. Enkelte år blev forårssåning først gennem
ført i begyndelsen af maj. Vanskelighederne viste 
sig navnlig på den svære marskjord ved Ribe, 
hvor jordstrukturen ødelægges ved fortsat pløj
ning og korndyrkning. I 1965 var der således total 
misvækst ved Ribe. Udbytteresultaterne fra korn
afgrøderne indgår dog i opgørelserne, hvorimod 
forsøgene med bederoer blev kasseret både i 1965 
og 1966. Ved Højer blev havreforsøget kasseret i 
1968 på grund af forsøgsfejl. 

III. Resultaterne 
Hovedresultaterne er samlet i duplikerede hoved
tabelIer , som kan lånes ved Statens Marskforsøg, 
Højer. En oversigt over kærneudbytterne er vist 
i tabel 2. 



Tabel2. Kæn;eudbytte, hkg pr. ha 
------- --

Antal Ukalket Kalket 
forsøg ON IN 2N 3N IN 2N 3N 

------ --------

Sdr. Farup 1960-64 Vårbvede ... 2 
Byg ........ 3 
Havre ...... 5 

Gns ... IO 

Ribe 1960-67 Hvede ..... 8 24,3 
Byg ........ 8 21,3 
Havre ...... 8 26,5 

Gns ... 24 24,1 

Høje" 1961-68 Hvede ..... 8 
Byg ....... 8 
Havre ..... 7 

Gns ... 23 
- ----------- --___ 0 •• ___ -

Udbytteniveauet er forholdsvis lavt ved Sdr. 
Farup og Ribe, men ligger højt ved Højer. Som' 
gennemsnit er opnået god virkning af stigende 
kvælstoftilførsel. Ved Sdr. Farup og Højer er der 
opnået små merudbytter for kalktilførsel, navn
lig ved de laveste kvælstofmængder. Ved Ribe er 
der intet merudbytte for kalkningen. 

H.llmudbytterne fremgår af tabel 3. 
Kalkningen giver et lille og ikke statistisk sik

kert merudbytte, hvorimod halmudbyttet stiger 
væsentlig ved øget kvælstofgødskning. 

Lejesædskarakteren er vist i tabel 4. 
Tallene er gennemsnit for alle årene og dækker 

derfor over store årsvariationer. Ved Ribe var der 

26,6 36,5 45,5 31,7 39,9 47,7 
34,4 37,5 38,3 35,8 38,7 37,1 
35,8 40,2 42,9 38,4 40,7 42,3 
33,5 38,6 42,0 36,3 40,0 41,8 

36,2 44,1 46,1 35,8 44,2 46,6 
30,3 36,3 39,9 30,2 36,1 39,7 
32,S 37,4 41,4 32,4 37,2 41,8 
33,0 39,3 42,S 32,8 39,2 42,7 

45,3 54,0 57,6 46,8 55,2 57,3 
50,9 55,7 55,1 52,S 56,2 55,6 
46,4 49,8 52,2 47,8 51,8 52,8 
47,5 53,2 55,0 49,0 54,4 55,2 

kun lidt lejesæd, hvorimod der ved Højer enkelte 
år var meget kraftig og tidlig lejesæd i de stærkt 
gødede parceller, med udbyttenedgang som følge. 
Den stigende kvælstofgødskning viser sig tydeligt 
i øget lejetilbøjelighed. Der spores også svag ten
dens til, at kalkningen medfører lidt højere leje
sædskarakterer end ukalket. 

Kærnekvaliteten angivet dels som litervægt og 
dels som tusindkornsvægt fremgår af tabel 5. 

De gennemførte kvalitetsbestemmelser dækker 
over ret betydelige årsvariationer og viser i gen
nemsnit kun små forskelle mellem forsøgsleddene. 
Dog ses, at stigende kvælstoftilførsel medfører 
faldende litervægt og tusindkornsvægt, hvilket er 

Tabel 3. Halmudbytte, hkg pr. ha 
-----------

Antal Ukalket Kalket 
forsøg ON IN 2N 3N IN 2N 3N 

--"-_.----------- _om _______ 

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

Sdr. Farup 1960-64 Vårbvede ... 2 34,7 46,5 56,0 34,2 50,3 60,8 
Byg ........ 3 35,1 45,9 51,9 37,5 46,2 51,5 
Havre .. " .. 5 35,0 40,8 46,5 36,6 41,8 47,1 

Ribe 1960-67 Hvede ... ,. 8 29,6 48,S 64,5 70,2 50,8 65,5 71,2 
Byg .. " .... 8 18,1 26,0 33,3 38,7 27,2 34,3 38,8 
Havre ...... 8 24,6 32,9 43,8 48,7 34,7 41,9 47,1 

Højer 1961-68 Hvede ..... 8 72,6 89,1 96,5 77,1 91,0 96,4 
Byg ........ 8 53,5 61,8 65,5 56,6 63,3 68,9 
Havre ...... 7 62,5 67,7 74,1 62,4 68,5 74,9 

- ------------ -------~ 
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Tabel4 .. ·.i;ejesædskarakter , 
----- --- -------- ... 

Antal Ukalket Kalket 
f~rsøg . ,1 N· 2N 3N l N 2N 3N 

.. _-------_. 

Sdr. Farup 1960-64 Vårhvede ... 2 3,0 4,5 6,2 3,6 -,4,7 6;2 
Byg; ....... l 0,5 2,8 4,8 0,7 2,9 5,2 
Havre ...... 5 1,1 2,3 4,0 1,3 2,5 4,5 

Ribe 1960-67 Hvede ..... 8 1,1 2,0 2,4 1,1 1,9 2,3 
Byg.; ...... S ' .0,7 1,2 2,8 0,6 1,3 2,8 
Havre ...... S 0,7 1,4 2,9 1,0 2,1 2,7 

Højer 1961-68 Hvede ..... 8 1,4 . 3,1 6,5 1,5 3,3 6,8 
Byg ........ 8 1,0 2,6 5,9 0,9 2,6 5,9 
Havre ...... 7 1,9 4,9 8,6 2,7 5,3 8,9 

------- - ---------_._- - -~-_._-_ . 

udtryk for en kvalitetsforringelse. For havren ved 
Sdr. Farup er forholdet dog omvendt. Kalknin
gen medfører gennemgående lidt højere kvalitets
tal end ukalket, undtagen dog for vårsæd ved 
Højer. 

Hvert år er der bestemt manganindhold i kær
ne, og gennemsnitsresultaterneer vist i tabel 6. 

Ved.Sdr. Farup og Højer er kærnernes mangan
indhold hverken ændret på grund af kalkning el" 
ler kvælstofgødskning. På ma:rskjorderkonstate
res ofte tydelige manganmangelsymptomer på 
byg- og havreplanter i slutningen af maj eller be
gyndelsen af juni, men symptomerne forsvinder 
ofte igen senere i vækstperioden. I nærværende 

. ' 

forsøg er hvert år tilført mangan til havreafgrø
den og undertiden også til byg. 

I forsøgene ved Ribe viser tabellen, at kalknin
gen igenQemsnit medfører lidt lavere mangan
indhold, lige' som kærnernes manganindhold fal
der med stigende kvælstof gødskning. 

'En samlet oversigt over bederoeudbytterne et' 
vist i tabel 7. 

Ved Ribe var der meget betydelige årsvariatio~ 
ner med maksimaludbytter på 155 hkg tørstof i 
rod + 70 pet. top i året 1960 og til gengæld mis
vækst i årene 1965 og J 966, hvor forsøget er kas
seret. Gennemgående var udbytteniveauetdog 
lavt ved Ribe. Derimod var udbyttet stort ved 

Tabel 5.. Kærnekvalitet 

Litervægt, g pr. liter Kornvægt, mg pr. kærne 
Antal Ukalket Kalket Ukalket Kalket 
forsøg IN 2N 3N IN 2N 3N IN 2N 3N IN 2N 3N 

-~._---

Sdr. Farup 1960-64 
Vårhvede ....... 2 708 705 694 726 708 695 39,3 38,8 38,3 41,2 40,0 39,4 
Byg ............ 3 688 687 680 691 687 681 43,2 42,8 42,9 42,2 42,9 43,0 
Havre .......... 5 556 565 565 553 563 563 39,6 40,5 40,8 35,1 37,3 40,6 

Ribe 1960-67 
Hvede .......... 8 765 765 762 764 763 764 42,5 43,6 43,6 42,7 43,4 43,6 
Byg ............ 8 672 672 666 678 671 669 40,7 40,8 40,5 40,7 40,8 41,1 
Havre .......... 8 546 540 531 544 542 538 39,0 38,9 39,0 40,3 41,0 40,8 

Højer 1961-68 
Hvede .......... 8 730 730 720 733 730 719 41,5 40,9 39,9 41,6 41,0 38,6 
Byg ............ 8 674 669 655 668 662 648 39,6 37,8 36,0 39,9 37,6 36,1 
Havre .......... 7 541 533 511 534 526 509 35,9 35,7 34,4 35,9 34,8 34,2 

------ ... _--- .. .. _--_ .. - _._--
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'r!lbe16. Manganindhold i kærner, mg pr .. kg tør~tof 

Antal Ukalket Kalket 
forsøg IN 2N 3N IN 2N " 3N 

Sdr. Farup Vårhvede. " 2 33,8 33,8 35,2 31,9 32,7 ,33,0 
Byg; ....... 3 12,0 11,8 11,8 11,7 12,4 13,2 
Havre ...... 5 28,5 29,0 27,3 29,0 29,1 26,3 

Ribe Hvede ..... 8 33,2 32,3 31,7 33,1 31,0 30,0 
Byg ........ 8 14,3 '13;5 ' 12,9 13,8 ' 12,9 12,3 
Havre ...... 8 36,1 34,2' 32,5 34,5 32,7 30;6 

Højer Hvede ..... 7 22,2 22,5 23,5 22,6 23,6 23,6 
, Byg ........ 7 11,6 11,6 11,9 11,6 11,8 12,2 

Havre ...... 6 21,4 20,1 20,6 ' 20,4 20,9 20,5 
-_._--~.----- .. ----

Tabel 7. Bederoer, udbytte i hkg tørstof 
~---'----'- --------- ---~~----

Antal Ukalket Kalket 
forsøg ON IN 2N 3N IN 2N 3N 

Rod Ribe ... 6 40,9 69,4 89,7 )04,7 70,8 92,0 103,8 
Højer .. 8 122,5 132,4 135,6 121,9 130,7 136,8 

Top Ribe ... 6 12,7 19,6 25,3 31,5 20,1 25,7 30,7 
Højer .. 8 32,3 38,1 42,9 33,9 39,4 44,7 

Rod+70% top Ribe ... 6 49,8 83,2 107,4 126,8 84,8 110,1 125,3 
Højer .. 8 145,1 159,1 165,6 145,6 158,3 168,2 

_. -_.- -----.----

Tabel 8. Jordbundsanalyser, gns. for alle forsøg 
-----

Antal 
prøver 

Sdr.Farup 2 
Ribe..... 8 
Højer.... 8 

pH (HaO) 
ukalket 

7,3 
7,7 
7,8 

kalket 

7,8 
7,8 
7,8 

pH (KCl) 
ukalket 

6,5 
6,8 
6,9 

kalket 

7,1 
6,9 
7,0 

Højer og årsvariationerne ret beskedne. Ved beg
ge forsøgssteder er opnået betydelige merudbyt
ter såvel i rod som i top for den tilførte kvælstof
mængde. Derimod er der ingen udbytteudslag for 
kalktilførslen. 

IV. Diskussion 

I forsøgsperioden blev udtaget en række jordprø
ver i pløjelaget. Ved Sdr. Farup blev udtaget prø
ver i begge marker i 1962, ved Ribe blev prøverne 
udtaget i alle 4 marker i 1962, samt ved forsøgets 
afslutning i 1967. Ved Højer blev hvert år udtaget 
prøver i en mark forud for roer og gødskning 

Ft 
ukalket 

9,1 
11,2 
9,4 

kalket 

11,0 
12,1 
9,9 

Kt 
ukalket 

11,0 
19,6 
14,1 

kalket 

12,3 
21,2 
14,9 

Humus, pct. 
ukalket 

4,14 
6,50 
3,07 

kalket 

3,76 
6,76 
3,12 

med superfosfat. Gennemsnitsresultaterne frem
går af tabel 8. 

Kalkningen har medført, at pH (H20) bliver 7,8 

på alle tre forsøgsarealer, hvilket ved Ribe og 
Højer er det samme som i det ukalkede forsøgs
led, og kun ved Sdr. Farup er der sket en stigning 
i pH(H20) fra 7,3 til 7,8. Efter den oprindelige 
plan blev tilstræbt pH(H20) 8,3, men dette er alt
så ikke lykkedes i marken, selvom der er anvendt 
kalkmængder i henhold til kalkbehovsbestemmel
sen i laboratoriet. Ved afslutning af forsøget i 
Ribe blev tillige udtaget jordprøver i undergrun
den i 20-40 cm dybde, og i alle prøver blev der be
stemt CaC03-indhold, hvis resultat fremgår af 
følgende opstilling: 
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pH (H20) Pct. CaCOa Beregnet t CaCOs 

ukalket kalket ukalket kalket ukalket kalket 

0-20 cm 7,8 7,9 0,34 1,14 8,2 27,4 
20-40 cm 7,1 7,3 0,14 0,50 3,4 12,0 

Kalkningen medfører en mindre pH(II:!O)-stig
ning i 20-40 cm dybde, og samtidig en væsentlig . 
stigning i CaC03-indholdet i jorden. Beregnet for 
dybden 0-40 cm findes ca. 28 t CaC03 mere i det 
kalkede led end i ukalket. Det kalkede led er i alt 
tilført 30 t råkalk svarende til ca. 25 t CaCOa. På 
denne marsk jord er således ikke udvasket Caco3 

fra planternes rodområde, men der er sket en 
gavnlig nedvaskning af CaC03 • 

Der kan ikke gives nogen fuldgyldig forklaring 
på, hvorfor pH ikke er steget til det forventede 
pH 8,3. Men det kan hænge sammen med, at luft
skiftebetingelserne normalt er dårligere, og den 
normale ligevægt med CO2 opnås ikke. Hoved
årsagen til, at pH(H20) kun stiger til 7,8, må dog 
være den, at marskjorderne er meget saltholdige 
med et stort indhold af såvel Mg- som K- og Na
ioner. Den høje saltkoncentration giver lavere 
pH(H20) end samme jord ville opnå ved lav salt
koncentration. 

I tabel 8 er også vist gennemsnitsværdier for 
fosforsyretal og kali tal samt humusprocent. Fos
forsyretallene og kalitallene er ret høje, og tabel
len viser, at kalkningen medfører en lille stigning 
i både Ft og Kt. Forskellen bør dog ikke tillægges 
større betydning for udbytterne. Ved kalkning af 
marskjord forventes en hurtigere nedbrydning af 
organisk stof, hvilket skulle medføre et fald i hu
musindholdet. Tabel 8 viser, at humusindholdet 
er højt ved Ribe og betydeligt lavere ved Højer. 
Kalktilførslen har dog ikke givet lavere humus
procent, der er snarere tendens til, at humusind
holdet er lidt højere i de kalkede forsøgsled end i 
ukalket. 
Som nævnt, blev der ved Højer hvert år udtaget 
jordprøver i 6n mark og forud for gødskning af 
roernarken. På denne måde er det muligt at følge 
eventuelle ændringer fra år til år, selvom der er 
visse variationer fra mark til mark. Resultaterne 
er vist skematisk i fig. 1. 
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Fig. 1, Ændringer i jordbundsanalysetallene 
ved Højer. 

Hovedtendensen er ganske tydelig. Kalium
tallene er i løbet af de 11 år faldet fra Kt 21-22 til 
Kt 11-12. Tilførsel af 200 kg K hvert fjerde år til 
bederoer har således ikke kunne opretholde det 
høje kaliumniveau. Fra andre marskforsøg vides 
dog, at Kt normalt kan holdes over Kt 10 uden 
væsentlig kaliumtilførsel og uden fald i udbyttet. 
Fosforsyretallene er i perioden steget fra Ft 9,1-
9,5 til Ft 10,7-11,1. Tilførsel af 78-94 kg P hvert 
4. år har været fuldt tilstrækkeligt og har endda 
øget fosforsyretallene. 



Tabel9. Oversigt over udbytter og merudbytter i hkg kærne eller tørstof 
-------_.-

Antal Kalk 
forsøg ukalket kalket LSD,. 

Sdr. Farup 1960-64 
Vårhvede ....... 2 36,2 3,6 
Byg ............ 3 36,7 0,5 
Havre .......... 5 39,6 0,9 

Gns. korn .... IO 38,0 1,3 

Ribe 1960-67 
Hvede .......... 8 42,1 0,1 
Byg ............ 8 35,5 -'-0,2 
Havre .......... 8 37,1 O 

Gns. korn .... 24 38,3 O 
Bederoer 
rod + 70% top ... 6 105,8 1,0 

Højer 1961-68 
Hvede .......... 8 52,3 0,8 
Byg ............ 8 53,9 0,9 0,6* 
Havre .......... 7 49,5 l, I 0,7* 

Gns. korn .... 23 51,9 0,9 
Bederoer 
rod + 70% top ... 8 156,6 0,7 

Humusindholdet er faldet fra godt 4 pet. til 
knap 3 pet. Ved anlæg af forsøget var der endnu 
en del uomsat organisk stof efter tidligere vedva
rende græs, men den fortsatte dyrkning og årlige 
pløjning og bearbejdning medfører et fald i hu
musindholdet, der dog tilsyneladende stabiliseres 
omkring 3 pet. 

Kalkvirkning, kvælstofvirkning samt veksel
virlrning mellem kalk og kvælstof fremgår af 
tabel 9. 

Ved Sdr. Farup medfører kalkningen som 
nævnt en lille stigning i pH, og tabellen viser da 
også små merudbytter for kalkningen, udslagene 
er dog ikke statistisk sikre. Ved Ribe og Højer 
ændrer kalkningen ikke jordens reaktionstal, og 
ved Ribe er heller ikke opnået udbytteudslag for 
behandlingen. Derimod er der ved Højer signi
fieant udslag i byg og havre. På denne jord
type er der således opnået en kalkvirkning, som 
ikke hidrører fra pH-ændringer, men kan skyldes 
ændringer i jordstrukturen som følge af øget Ca
tilførsel. 

Kvælstof Merudbytte for kalk 
IN 2N 3N LSDg5 IN 2N 3N 

------~._-_. 

29,1 9,1 17,5 10,7* 5,1 3,4 2,2 
35,1 3,0 2,6 1,4 1,2 -'-1,2 
37,1 3,4 5,5 5,2* 2,6 0,5 -'-0,6 
34,9 4,4 7,0 2,7 1,4 -'-0,2 

36,0 8,2 10,3 4,2" -'-0,4 0,1 0,5 
30,3 5,9 9,5 3,2* -'-0,1 -'-0,2 -'-0,2 
32,4 4,9 9,2 4,3" -'-0,1 -'-0,2 0,4 
32,9 6,4 9,7 -'-0,2 -'-0,1 0,2 

84,1 24,7 42,0 8,1* 1,6 2,7 -'-1,5 

46,0 8,6 11,5 2,8* 1,5 1,2 -'-0,3 
51,7 4,2 3,6 2,1 " 1,6 0,5 0,5 
47,1 3,2 5,4 1,9* 1,4 2,0 0,6 
48,3 5,4 6,8 1,5 1,2 0,2 

145,3 13,4 21,6 5,0* O,S -'-0,8 2,6 

Tidligere undersøgelser og forsøg på marskjord 
(840. beretning) viser, at der ikke opnås væsent
lige"merudbytter for kalkning, når blot pH er om
kring 7,5, men ved tilførsel af andre Ca-midler 
kan opnås yderligere udbyttestigninget. På den 
svære marskjord ved Ribe har de tilførte kalk
mængder ikke kunnet ændre jordstrukturen eller 
forbedre udbytterne. Bederoeudbytterne er ikke 
påvirket af kalktilførslen. 

Ved forsøgenes anlæg var det forventet, at der 
ville være en væsentlig vekselvirkning mellem kalk 
og kvælstof, bl.a. fordi en del af kalkvirkningen 
ofte skyldes en hurtigere omsætning af organisk 
stof med kvælstoffrigørelse som resultat. Veksel
virkningen fremgår af tabellens højre talkolonner, 
men den er ingen steder signifieans, idet der 
bl.a. er meget betydelig vekselvirkning mellem år 
og kvælstofgødskning. Tabellen viser dog, at der 
er en tendens til vekselvirkning. Ved Sdr. Farup 
medfører kalkningen en faldende kvælstofvirk
ning, altså en negativ vekselvirkning mellem kalk 
og kvælstof, og samme tendens ses ved Højer, 
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Fig. 2. Sammenhæng mellem kvælstofgødskning og udbytte ved de tre forsøgssteder. Den fuldt optrukne linie 
er ukalket, stiplet linie er kalket led. Ved Ribe er kun vist det ukaIkede forsøgsled; idet der ikke er målt ud. 
slag for kalkningen, undtagen for bederoer. Ved parallelforskydning af linien for »pris« kan aflæses, hvor 

store mængder kvælstof, det er økonomisk forsvarlig at anvende. 
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hvorimod der ikke kan spores nogen sammen
hæng .på den svære marskjord ved Ribe. 

Kvælstofvitkningen' er meget afhængig af Jor
søgsstedet d.v:s. jordtypen, samt de valgte kvæl
stofmængder. IaHe forsøg er opnået betydelige og 
sikre merudby,tter for stigende kvælstofgødskning. 

:Der er betydelige årsvariationer såvel med hen
syn til udbytteniveau som med hensyn til udslage
nes . størrelse, men tenpensen i resultaterne. har 
været den sall\m,e. Fig. 2'viser de genne~snitlige 
resultater med hver afgrøde, forsøgssted og for
søgsbehandlingen for sig. 

De anvendte kvælstofmængder er afsat som ab
scisse, og udbyttet efter kalkning er vist med stip
let linie. På kurverne et afsat en linie for pris, hvor 
5 kg kærne er sat lig 1 kg kvælstof, for bederoer 
er 10 kg tørstof lig l kg kvælstof. Til hvede var de 
anvendte kvælstofmængder for små ved Sdr. Fa
rup, hvorimod de ca. 140 kg N ved Højer og Ribe 
gav nær maksimalt udbytte, ved l\ibe var det sid
ste tillæg dog ikke økonomisk. Efter disse forsøgs
resultater kan anbefales, at hvede på marskjor
der tilføres 100-150 kg kvælstof. 

For byggen var det sidste tiHæg på 30 N ikke 
rentabelt ved Sdr. Farup og Højer. Gødskning 
med 90 N medførte normalt lejesæd og udbytte
nedgang. Maksimaludbyttet blev nået ved 60 N. 
På disse lettere marskjorder må der kun anvendes 
moderate kvælstofmængder de første mange år 
efter opdyrkning eller græsdyrkning, og en kvæl
stofmængde på 40-70 kg N giver oftest det højeste 
udbytte. Forholdene er noget anderledes på den 
svære marskjord ved Ribe, hvor jorden har været 
pløjet og dyrket med kom eller roer gennem man
ge år. De tilførte 90 kg kvælstof var ikke tilstræk
kelige, og det kan anbefales at anvende 100-150 
kg N til byg på sådanne marskjorder. 

Kvælstofgødskningen var forholdsvis moderat 
til havre, og med de anvendte kvælstofmængder 
blev rentabilitetsgrænsen eller maksimaludbyttet 
ikke nået. På marskjorder som ved Sdr. Farup og 
Højer bør kvælstofgødskningen til havre være 40-
70 kg N, og under forhold som ved Ribe bør gø
des med 90-120 kg N. Dog må fremhæves, at hav
ren her er dyrket i langvarigt komsædskifte. Hvis 
havren dyrkes efter græsleje, hvilket er normalt 
på marskjorder, skal kvælstofmængderne nedsæt-

tes væsentligt; efter; fotlloldene bil/r da anvendes 
0-30 kgN. , . 

Bederoerne blev hverken· tilført staldgødning 
eHer ajle, og derfor blev der tilført: store kV!elstot
mængder. Ved Højer var udbytteniveauet højt,og 
det sidste tillæg fra 90 til 135 kg N varnæpw: 
rentabelt. På denne marsk jord vil tilførsel. af 90-
120 kg N til bederoer være tilstrækkelig. På marskI
jorden ved Ribe var udbytteniveauet lavt, og Selv 
225 kg N gav ikke rpaksimal udbytte. Bederoe
dyrkning på denne marskjordtype harnæppe.in~ 
teresse i fremtiden, men i givet fald må tilføres 
store kvælstofmængder, antagelig omkring 300 
kgN.J 

v. Konklusion og vejledning 
Der er gennemført forsøg med kalk og kvælstof 
på tre marskjorder. Kalkningen medfører, at 
marsk jorden opnår pH(H20) 7,8, og forsøgene 
viser, at det ikke er muligt at hæve pH yderligere. 
På marsk jorder, hvor pH i forvejen er over 7;5, 
kan kalkning under visse forhold medføre yder
ligere udbyttestigninger som følge af forbedret 
jordstruktur. På de sværeste marskjordersom ved 
Ribe er der ikke opnået merudbytter for ekstra 
kalkning. Marskjorder bør tilføres kalkmængder, 
så pH holdes over 7,5. Men yderligere kalkning 
medfører normalt ingen udbyttestigning. Hoved
parten af de tilførte kalkmængder genfindes dog 
i jorden og virker som reserve, der evt. kan ned
vaskes og forbedre strukturen i undergrunden. 

I forsøgene er kun målt meget ringe vekselvirk
ning mellem kalk og kvælstof. Kvælstofvirknin
gen er stor i alle forsøgsafgrøder og på alle tre 
forsøgsarealer . 

De økonomisk forsvarlige kvælstofmængder er 
meget afhængig af marsktypen samt af sædskifte 
og dyrkningsbetingelser, hvorfor det ikke er mu
ligt at give en generel og almengyldig vejledning. 
Til vinterhvede kan dog normalt anbefales at ud
bringe 100-150 kg N, til byg og havre bør gødes 
meget moderat de første år efter græsafgrøder, og 
efter flere års korndyrkning bør maksimalt tilfø
res 40-70 kg N på de lettere marskjorder. På svæ
rere marskjorder og efter længere tids korndyrk
ning, bør kvælstofmængderne til vårsæd øges til 
90-120 kg N. Til bederoer er det økonomisk for-
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svarligt at bruge 100-150 kg N på lettere marsk
jorder, og på sværere marskjorder skal anvendes 
det dobbelte for at opnå blot nogenlunde rime
lige udbytter i bederoer. 

VI. Summary 
Experinients with lime and nitrogen on Marsh soi/ 
1960-68 

The report deals with the .results from total 58 trials 
in cereals and 16 in foddersugarbeets'carried out on 
three localities of Marsh soils. 

Average results are given in the tables and the figu
res. The pH(H.O) was over 7 in all plots, and af ter 
liming the pH (H.O) rose to 7.8 on the three localities. 
The increase in yield af ter Iiming was small and not 
significan t. 

Nitrogen dressing always gave an increase in the 
yield, and for the different crops the folIowing advice 
is given. For wheat and foddersugarbeet it is econo
mical to use 100-150 kg of N per hectar. For oats and 
barley the nitrogen dressing should be low some years 
after reclaiming the grass-Iand. After several growing 
seasons a dressing of 40-70 kg N per hectar wiJl be 
sufficient on sandy clay soil, and must be 90-120 kg N 
per hectar on heavy clay Marsh soiJs. 

96 

Litteratur 
Hansen, L.: (1969) Strukturforsøg på marskjord. 840. 

beretning. Tidsskrift for Planteavl 73, 25-37. 
Mølle, Kr. G. & Th. Jessen: (1968) Stigende mængder 

kvælstof til vårsæd på lavbundsjord 1960-67. 
832. beretning, ibid. 72, 489-502. 

Nielsen, V. & K. Dorph-Petersen: (1958) Forsøg med 
kalk og mergel på marskjord. 566. beretning, ibid. 
62, 420-452. 

Nielsen, V. & C. M. Kjellerup & K. Dorph-Petersen: 
(1962) Gødningsforsøg på marskjord. 630. beretning 
ibid. 65, 640-670. 

Tind-Christensen, C. J.: (1951) Gødnings· og kalkfor
søg på dynd- og'klægjorder. 439. beretning, ibid. 
54, 318-335. 

716. Meddelelse: (1963) Forsøg med kalk og kvælstof 
på marskjord 1959-62. ibid. 68, 353-356. 

816. Meddelelse: (1967) Fastliggende forsøg med kalk 
og gødning på mosejord i Skjernådalen 1963-66. 
ibid. 71,425-428. 

845. Meddelelse: (1968) Fastliggende forsøg med gips, 
kalk og gødning på klægjord i SkjernådaJen 1963-
67. ibid. 73, 123-126. 


