
ABSTRAKTER 
af artikler skrevet af Statens.Planteavlsforsøgs medarbejdere i 1987 (og i slutningen af 1986) i internatio
nale tidsskrifter på grundlag af primære forskningsdata. 

Statens Forsøgsstation, Askov 
Sanders, J. R., Adams, T. MeM. & Christensen, B. 
T. 1986. Extractability and bioavailability of zinc, 
nickel, cadmium and copper in three Danish soils 
sampled five years af ter application of sewage 
sludge. J. Sci. FoodAgric. 37, 1155-1164. 

Jord fra tre forsøg med forskellige niveauer af 
slam tilførsel blev indsamlet fem år efter sidste 
slamtilførsel. Der anvendtes slam med henholds
vis højt og lavt tungmetalindhold. Jordbundske
miske analyser baseret på enkelt -ekstraktioner el
ler sekvens-ekstraktioner, på jordvand og under
søgelser af planteoptagelsen viste, at zink, nikkel, 
kadmium og kobber tilført med slammet stadig 
fandtes i ekstraherbar og plantetilgængelig form, 
og at pH og tekstur påvirkede tilgængeligheden. 

Ekstraherbarheden med EDTA af jordens op
rindelige kadmium indhold og af kadmium tilført 
med slam var den samme, mens det oprindelige 
indhold af zink, nikkel og kobber i jorden var min
dre ekstraherbart end tilsvarende metaller tilført 
med slam fem år tidligere. 

Det bedste ekstraktionsmiddel til at forudsige 
plantetilgængeligheden af tungmetaller fandtes 
at være en 0,1 M CaCl2 opløsning. I nogle tilfælde 
var chelat-dannende ekstrationsmiddel kombine
ret med pH måling bedre, især hvis alle fire metal
ler ønskes undersØgt ved anvendelse af en enkelt 
fælles ekstraktion. 

Christensen, B. T. 1986. Badey straw decomposi
tion under field conditions: effect of placement 
and initial nitrogen content on weight loss and ni
trogen dynamics. Soil Bio!. Biochem. 18, 523-
529. 
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Betydningen af N indholdet (0,41%, 0,57% og 
0,92%) på nedmuldningstidspunktet (20. septem
ber) og af placeringen (over eller på jordoverfla
den, iS, 10 eller 15 cm dybde) for omsætningen af 
byghalm blev undersøgt under markforhold (to 
jordtyper) ved anvendelse af halm indesluttet i 
netposer (maskevidde 1 mm). 

Halmen viste et vægttab på 35% i løbet af den 
første måned efter udlægningen. I perioden der
efter fandtes kun mindre forskelle i vægttabet fra 
halm placeret i 5,10 eller 15 cm dybde. Ved afslut
ningen af forårsperioden havde halmen mistet 
50% af vægten, og efter et år var 90% tabt. I pe
rioden november-maj var vægttabet 0,07% pr. 
døgn, og i perioden maj-december 0,22% pr. 
døgn. 

Halm placeret over jordoverfladen viste et 
vægttab på 13% i løbet af den første måned. Det 
efterfølgende vægttab var 0,09% pr. døgn. Halm 
på jordoverfladen viste vægttab, der lå mellem 
nedmuldet halm og halm placeret over jordover
fladen. 

Halm med 0,92% N indhold viste et større ind
ledende vægttab end de to andre halm typer, mens 
det efterfølgende vægttabsmønster var stort set 
ens. I løbet af den første måned udvaskedes N fra 
halm placeret over eller på jordoverfladen, og fra 
halm placeret i grovsandet jord. Tabene af N steg 
med stigende N indhold i halmen og udgjorde 
7-40% af halmens N indhold ved udlægningen. 
Halm placeret i sandblandet lerjord fastlagde N 
fra jorden fra udlægningen og frem til foråret sva
rende til 9-11 kg N pr. ha (ved 5 t halm pr. ha). 
Herefter frigjorde halmen atter N. Nedmuld
ningsdybden (5,10 eller 15 cm) var kun af mindre 
betydning for N fastlæggelsens omfang. Halm 
placeret på eller over jordoverfladen fastlagde 
ubetydelige mængder N. 



Powlson, D. S., Brookes, P. C. & Christensen, B. T. 
1987. Measurement of soil microbial biomass pro
vides an early indication of changes in total soil or
ganic matter due to straw incorporation. Soil 
Bio!. Biochem. 19, 159-164. 

Jordprøver indsamledes i to markforsøg, hvor 
halmen enten var blevet nedrnuldet eller af
brændt hvert år i en periode på 18 år. 

Halmnedmuldning øgede jordens C- og N-ind
hold med henholdsvis 5 og ca. 10%. Den mikro
bielle biomasse øgedes ved halmnedmuldning 
med 37 til 45% . Respirationen (COz udviklingen) 
fra jordprøver inkuberet i laboratoriet i 60 dage 
ved 25°C var 55 til 79% højere fra jord med halm
nedmuldning end fra jord, hvor halmen blev af
brændt. Mineralisering af organisk bundet N var 
tilsvarende 40-50% større fra jord med nedmul
det halm. 

Ferm, M. & Christensen, B. T. 1987. Determina
tion of NH3 volatilization from surface-applied 
cattle slurry using passive flux sampiers. Pro
ceedings, EURASAP Symposium: Ammonia 
and Acidification. 13-15 April 1987, Bilthoven, 
The Netherlands. RIVM & TNO, p. 28--41. 

En nyudviklet passiv flux måler blev anvendt ved 
bestemmelsen af ammoniak fordampningen fra 
kvæggylle udbragt på græsmark efter slæt. Gyllen 
udbragtes den 12. maj 1986 med 30 t gylle pr. ha. 
Den første måleperiode dækkede selve udbring
ningstabet og det følgende døgn, den anden måle
periode dækkede den efterfølgende syv døgns pe
riode. 

De horisontale fluxe af ammoniak i luften mål
tes over de fire kanter på en kvadratisk prøveflade 
(20 gange 20 m) ved hjælp af fire master med må
lere anbragt i højderne 0,75 m, 1,50 m, 2,25 m og 
3,00 over jordoverfladen. Ammoniakindholdet 
blev derved målt både før og efter, luften forlod 
prøvefladen, og herudfra kunne det samlede am
moniaktab fra fladen bestemmes. 

I udspredningsfasen og det efterfølgende døgn 
fordampede 41 % af gyllens ammoniakindhold 
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(22,3 kg NHrN pr. ha), medens tabet i den føl
gende syv døgns periode udgjorde 12% (6,6 kg 
NHrN pr. ha). 

Christensen, B. T. 1987. Decomposability of orga
nic matter in particle size fractions from field soils 
with straw ineorporation. Soil Bio!. Biochem. 19, 
429-435. 

Jordprøver indsamlet i to markforsøg med halm
nedmuldning blev fraktioneret efter partikelstør
relse ved hjælp af ultralyds-dispergering og sedi
mentation i vand. PrØver af hel jord, ler, silt og 
sand fraktioner blev inkuberet i 49 dage ved 20°C 
og COz udviklingen målt 14 gange i løbet af perio
den ved hjælp af gaskromatografi. 

Lerfraktionen indeholdt størstedelen af jor
dens C- og N-indhold (50-70%), mens siltfrakti
onen indeholdt 30 til 40%. Det organiske stof i 
sandfraktionen udgjorde kun 4-7% af hele jor
dens indhold, og 1-2% af det organiske stof var 
vandopløseligt. Halmnedmuldning forøgede ge
nerelt koncentrationen af C og N i hel jord og i 
partikelfraktioner. 

Nedbrydningshastigheden for det organiske 
stof var forskellig for de to jorde. Det organiske 
stof i siltfraktionen viste den laveste nedbrydelig
hed, herefter kom ler, og sandfraktionen viste 
den største nedbrydelighed. Halmnedmuldning 
øgede nedbrydeligheden af organisk stof i hel 
jord og i sandfraktionen, mens nedbrydningsha
stigheden stort set var upåvirket for ler- og silt
fraktionen. 

Mellem 58 og 73% af jordens samlede respira
tion (COz-udvikling) hidrørte fra lerfraktionen, 
21 til 25% fra siltfraktionen, og sandfraktionen bi
drog med 6 til 19% . 

Afdeling for Kulturteknik 
Håkansson, 1., Voorhees, W B., Elonen, P., Ragha
van, G. S. v., Lowery, B., van Wijk, A. L. M., Ras
mussen, K. & Ri/ey, H. 1987. Effeet of high axle
load traffic on subsoil compaction and erop yield 
in humid regions with annual freezing. Soil Til
lage Res. 10, 259-268. 
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Vægten af landbrugsredskaber og traktorer er sta
dig stigende, hvilket medfører øgede akselbelast
ninger og sammentrykning af de dybere jordlag. 

I et internationalt samarbejde undersøges ef
fekten af færdsel på jorden med store akselbelast
ninger i 26 markforsøg i Europa og Nordameri
ka. 

Foreløbige resultater fra humide områder med 
årlige frostperioder viser, at afgrødetab som fØlge 
af tung belastning af jorden er større og mere ved
varende med stigende lerindhold i jorden. 

Resultaterne antyder, at der er behov for faste 
grænser for aksel belastning ved færdsel på jor
den. 

Statens Planteavls-Laboratorium 
Nielsen, J. Dissing 1987. The mineralogical com
position and some physical and chemical proper
ties of clay and silt samples related to their speci
fic copper adsorption. Procedings of a sympo
sium organized by ECE and FAO UN at Geneva 
1987, 184-202. 

Tungmetaller adsorberes til forskellige jordpar
tikler især ler, silt og humus. Ved denne undersø
gelse studeredes den specifikke kobberadsorp
tion til ler- og siltfraktioner fra jordprøver fra for
skellige forsøgsstationer. Forsøgene omfattede 
ler og silt henholdsvis med og uden humus. Sam
menhængen blev beregnet for kobberadsorpti
onen og lerfraktionens mineralogiske sammen
sætning. 
1. Kobberbindingen i jord var især knyttet til ler 

og silt. I silt bindes kobber især til humus. 
2. Resultaterne viste kun ringe sammenhæng 

mellem kobberadsorption og den mineralogi
ske sammensætning af lerprøverne. For det 
mest dominerende mineral illite samt for 
kvarts og feldspat fandtes en negativ korrela
tion. 

3. Aluminium- og jernhydroxidindholdet korre
lerede positivt med den specifikke kobberad
sorption. 

4. Resultaterne viste, at et større kendskab til 
den mineralogiske sammensætning af jordprø
ver kan forbedre vurderingen af forskellige jor-
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des kapacitet for binding af kobber og andre 
tungmetaller. 

Institut for Grønsager 
Henriksen, Kaj 1987. Effect of N- and P-fertiliza
tion on yield and harvest time in bulb onions (Al
lium cepa L.). Acta Hort. 198,207-215. 

Danske og nordeuropæiske kepaløgsorter kræver 
relativ lang dag (14-16 t.) for at danne lØg og give 
et acceptabelt udbytte. Vækstperioden for løg 
regnes under danske forhold normalt fra april til 
og med september. Løgafgrøderne etableres der
for tidligst muligt i april måned for at maksimere 
den vegetative vækst inden den kritiske dag
længde nås og sikre en naturlig afgroning senest i 
september. 

Fra forsøg på lermuldet jord er det fundet, at P
forsyningen i den tidligste vækstfase, hvor jord
temperaturen er under-optimal, er af stor betyd
ning for en hurtig tilvækst og dermed et stort ud
bytte samt for høsttidspunktet i kepaløg. Den 
mest effektive tilførselsmetode er fundet at være 
placering af P-gødning samtidig med såning! 
plantning af løgafgrøden. Kombineres P-gødnin
gen med N i f.eks. monoammoniumfosfat fås den 
optimale udnyttelse af P. Denne gødskningsme
tode har sammenlignet med bredstrøning givet 8-
10% merudbytte og samtidig 1 uge tidligere høst. 

Optimering af N-tilførslen - dvs. N-mængde 
og udbringningstidspunkt - er mindst lige så vig
tig for udbytte og kvalitet som optimal P-forsy
ning. Det er tidligere fundet, at kun en mindre 
mængde N bør tilføres før såninglfremspiring, 
f.eks. 1/4 af det totale N-behov, evt. tilført som 
startgødning sammen med P. Den øvrige del tilfø
res sikrest efter fuld fremspiring evt. i forbindelse 
med vanding. Fra nye forsøg med stigende mæng
der N tilført til sålØg på lermuldet jord er fundet, 
at totalt 100-120 kg N pr. ha givet det maksimale 
udbytte. I området 0-120 kg N pr. ha fandtes en ty
delig korrelation til afgroningen. Tilførtes der in
gen N, var løgene 6-12 dage senere høsttjenlige 
end de optimalt gødede lØg og gav 25% mindre 
udbytte. 



Kvælstofindholdet i løgplanten var ligeledes 
korreleret til den tilførte N-mængde. Derfor sy
nes der også at være et sammenhæng mellem % N 
i planten tidligt under væksten og tidspunktet for 
løgenes afgroning. Dette åbner mulighed for ved 
planteanalyser under væksten at kunne vurdere 
og evt. forudsige udbytteniveau og høsttidspunkt 
for løgene. 

Institut for Væksthuskulturer 
Ottosen, Carl-Otto 1987. Sensitivity to mutations 
as the cause of heterogenous growth in clones of 
Nephrolepis exaltata 'Boston'. Gartenbauwissen
schaft 52, 86-90. 

Uensartet vækst i planter kan skyldes en række 
både ydre og indre faktorer. I forsøg med kloner 
af Nephrolepis exaltata 'Boston' viste der sig store 
variationer i den forventede ensartede vækst. Da 
formering og dyrkning var ensartet, må den 
fundne uensartethed skyldes mutationer. 

Institut for Pesticider 
Nielsen, S. L. 1987. Pesticid es tested for the con
trol of black currant gall mite (Cecidophyopsis ri
bis Westw.). J. hort. Sci. 62, 27-30. 

Femten pesticider blev afprøvet for deres virk
ning mod solbærknopgalmider. Kun endosulfan, 
oxamyl, sprøjtesvovl og fungicidet svovlthiram 
havde en rimelig virkning. Tre acaricider havde 
kun en ringe virkning. 

Analyselaboratoriet for Pestider 
Elmholt, S. & Kjøller, A. 1987. Measurement of 
the length of fungal hyphae by the membrane fil
ter technique as a method for comparing fungal 
occurrence in cultivated field soils. Soil Biol. Bio
chem. 19, 679-682. 

Formålet med undersøgelsen var at evaluere re
producerbarhed og følsomhed af membran-filter
metoden ved at sammenligne forekomst af 

svampe i to dyrkede jorde. De to jorde var dyrket 
hhv. biodynamisk og konventionelt, men var el
lers sammenlignelige. Resultaterne viste en høj . 
følsomhed og en god reproducerbarhed ved brug 
af 0,5 mg jord på filtrene, mens 1 mg forårsagede 
en kraftig »maskeringseffekt«. På begge udtag
ningstidspunkter var estimaterne af hyfelængde 
større i den biodynamisk dyrkede jord (gennem
snitlige værdier mellem 340 og 360 m pr. g tør 
jord) end i konventionelt dyrket jord (gennem
snitlige værdier mellem 100 og 200 m pr. g tør 
jord). 

Abildgren, M. P, Lund, R, Thrane, U & Elmholt, 
S. 1987. Czapek-Dox agar containing iprodione 
and dicloran as a seIective medium for the isola
tion of Fusarium species. Letters in Applied Mi
crobiology 5, 83-86. 

Et nyt, selektivt medium til isolering af Fusarium 
arter er udviklet ved at anvende Czapek-Dox agar 
(CZ), indeholdende fungiciderne iprodion (3 mg/l) 
og dicloran (2 mg/l). Dette nye medium (CZID) 
virker selektivt over for flere arter af Alternaria, 
Epicoccum, Penicillium og mugsvampe (Phycomy
cetes). CZID blev sammenlignet med CZ på prø
ver af byg, sorghum, bønner og ærter. Fusarium 
arter dannede store og letgenkendelige kolonier 
på CZID, mens vækst afAlternaria, Epicoccum og 
Rhizopus var tydeligt hæmmet på CZID sammen
lignet med CZ. Brugen af CZID letter således iso
lering og rendyrkning af Fusarium. 

Helweg, A. 1987. Degradation and adsorption of 
14C-MCPA in soil - influence of concentration, 
temperature and moisture content on degrada
tion. Weed Research 27, 287-296. 

MCPA bindes kun lidt i jord, idet der blev fundet 
Kd-værdier på 0,7,0,9 og 1,0 i jord med henholds
vis 2,4, 3,0 og 2,9% humus. I jord, som ikke tidli
gere var behandlet med MCPA, fulgte nedbryd
ningen af 0,05 mg/kg en første-ordens reaktion. 
Nedbrydningen af 5 mg/kg i denne jord fulgte kun 
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en første-ordens reaktion i 2 uger, hvorefter ek
sponentielt stigende nedbrydningshastighed blev 
set som tegn på vækst af MCPA-nedbrydere i jor
den. Nedbrydningen blev målt ved udskillelsen af 
14C02 fra 14C-mærket MCPA. 

Temperaturens indflydelse på nedbrydningen 
af MCPA (4 mglkg) kunne de første dage beskri
ves ved QlO-værdier på 2,9 og 3,3 i to jordtyper ved 
temperaturer fra O til 29°C. (Aktiveringsenergi 87 
og 76 kj/mol). Derefter sås eksponentielt sti
gende nedbrydningshastigheder med fordob
lingstider på henholdsvis 4,0, 1,8, 1,2 og 0,6 dage 
ved 6, 10, 15 og 21°C. Efter 51 dages inkubering 
ved temperaturer mellem 6 og 29°C var ca. 60% 
14C fra 14C-MCPA udskilt i CO2 og kun spor af 
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MCPA var tilbage i jorden. Ved O°C og ved 40°C 
var kun henholdsvis 1 og 10% 14C udskilt i CO2 ef
ter 51 dage. 

Vandindholdets indflydelse på nedbrydningen 
af MCPA (4 mg/kg) blev undersøgt ved vandind
hold fra lufttør jord til 2,3 gange jordens markka
paeitet. Optimum for nedbrydning var mellem 
0,6 og 1,2 gange markkapaeitet. Nedbrydningen 
var meget langsom, når vandindholdet var under 
visnegrænsen, og der var ingen nedbrydning i luft
tør jord. I våd jord var nedbrydningen nedsat, 
men selv i vandmættet jord (2,3 gange markkapa
eitet) var MCPA nedbrudt efter 4 til 5 uger ved 
10°C. 


