
Nogle 
Undersøgelser af islandske Landbrugsjorder. 

Af F. Steenbjerg og P. Ounnarsson. 

Paa Foranledning af Dr. phil. Lauge Koch og i Forstaaelse med 
den islandske Regering og Statens PJanteavlsudvalg i Danmark blev 
der i Forsommeren 1936 etableret et Samarbejde mellem Repræsen
tanter for den islandske Regering og Statens Planteavls-Laboratorium 
med det Formaal at foretage en orienterende landøkonomisk, jord
bunds kemisk Undersøgelse af islandske, landbrugsmæssigt betydende 
Jordtyper. De første Resultater af disse Undersøgelser forelægges i 
nærværende Afhandling, som i Henhold til de Krav, der blev stillet 
til Undersøgelsernes Natur, er af ovel'vejende praktisk Tilsnit. 

Den islandske Landbrugsjord findes, bortset fra større sam- . 
menhængende Lavlandsomraadel' i den sydvestlige Del af Lan
det, hovedsagelig ved Kysterne og i Dalene og Fjorddalene, ofte 
langt ind i de sidstes Bund, medens det indre af Landet gen
nemgaaende er af mere ørkenagtig Natur, og i det hele taget 
er af underordnet Betydning landbrugsmæssigt set. De udtagne 
Jordprøver er derfor, som Kortet over Rejseruten viser (se 
Figur 1), især taget langs Kysterne og i Dalene, dels i den 
dyrkede og gødede Jord, dels i ugødet og udyrket, men dyrke
lig Jord. 

Del berejste Omraade maa i Forhold til den Tid, der stod 
til Raadighed (ca. 1 Maaned), siges at være overordentlig stort, 
og da der samtidig maatte lægges Vægt paa at faa den fyldigst 
mulige Repræsentation af de islandske Landbrugsjorders Hoved
typer, er del forstaaeligt, at der kun blev Tid til at udtage 
Jordprøver af enkelte af de mest betydende, afvigende Jord
bundstyper. 

En af den islandske Landbrugsjords mest fremtrædende 
og direkte synlige Egenskaber er dens i øvrigt meget nuan-
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Fig. 1. Kort over Rejseruten. 
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Ved hver mørk Prik udtoges een eller flere Jordprøver. 
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Fig. 2. Løssjord i Opbmd i det nordøstlige Island. 
Stokken pan Billedet er 1 m. 

cerede brunlige Farve, hvorved den faar i al Fald nogen ydre 
Lighed med de især i Troperne og Subtroperne forekommende 
saakaldte Høde Jorder«, selvom dens Dannelsesmaade og ke
miske Sammensætning næppe svarer til Rødjordernes. Denne 
Farve hidrører fra de forholdsvis store Mængder Ferrihydroxyd 
(FezO a, aq), der dannes under den jernrige Basalts Forvitring 
og udfældes i fint fordelt Tilstand; men hertil kommer en an
den Egenskab, som ogsaa let kan iagttages og hidrører fra, at 
de tleste Landbrugsjorder indeholder større eller mindre Frak
tioner af mineralske Partikler l) af noget varierende, men ofte 
enorm Finhedsgrad og af overvejende æolisk Oprindelse; gennem 
Aartusinder er Forvitringspartikler af forskellig Størrelse, indtil 
støvfine, blæst ud i Fjord- og Dalbundene og ved Kysterne, 
hvor de oven paa glaciale og fluviale Aflejringer har dannet 

I) Den islandske Landbrugsjord er, hvad dens mineralske Bestanddele 
angaar, opstaaet ved Forvitring af teJ'tiære og kvartære basaltiske Dybbjerg
arter samt Tuffer af vulkansk og glacial-fluvial Op,'indelse og muligvis visse 
Former af Lava; men ogsaa vulkansk Aske har været af nogen Betydning. 
Derimod har liparitiske Bjergarter sikkert været betydningsløse. 
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Lag af meget varierende Tykkelse, fra 10-20 cm op til flere 
Meter (se Fig. 2), samtidig med at Vegetationen i de øverste 
Lag har aflejret betydelige og i Henhold til Afvandingsforhol
dene meget varierende Mængder uomsat organisk Stof, Humus 
og Tørv; ogsaa andre Typer af dyrket Jord forekommer, men 
.Jord af ovennævnte Beskaffenhed danner i al Fald i store Træk 
Grundlaget for det islandske Jordbrug. 

Udfra dette Kendskab til Hovedparten af de islandske 
Landbrugsjorders Dannelsesmaade kunde man paa Forhaand 
vente en vis Ensartethed fra Sted til Sted, især hvad fysiske 
og kemiske Egenskaber angaar, hvilket ogsaa i visse Tilfælde 
har kunnet konstateres, og de Undersøgelser, der er udførte 
over den islandske .Jords mekaniske, fysiske og kemiske Til
stand, maa derfor set paa Baggrund af Jordernes Tilblivelses
historie utvivlsomt være af betydelig Rækkevidde, selv i de 
Tilfælde, hvor Undersøgelserne er lidet omfattende. 

Gmnel' (1)1) har udført mekaniske og fysiske Analyser i en
kelte Jordtyper til Belysning af Jordernes Struktur; Resultaterne 
findes i Tabellerne 1 og 2, som viser (se Tabel 1), at islandsk 
Løssjord indeholder omkring 70 pCt. Ler eller leragtige Par
tikler, medens vulkansk Aske indeholder endnu mere; til Sam
menligning indeholder de sværeste danske Lerjorder i Henhold 
til Westermanns Undersøgelser (se Christensen (7» omkring 50 
pCt. Ler, medens mere normal dansk Lerjord indeholder ca. 
30 pCt. Ler. Hygroskopiciteten (se Tabel 2) varierer fra 4.3 i 
Løssjorden til 10.3 i den humusrige Tunjord ; tilsvarende Be
stemmelser i dansk Jord giver gennemgaaende betydelig lavere 
Værdier; saaledes har den finkornede Sandmuld fra Tylstrup 
Forsøgsstation Hygroskopiciteten 1.9, i den lette Lermuld paa 
Askov Forsøgsstation er Hygroskopiciteten 2.4, medens en svær 

Tabel 1. Mekaniske Analyser; 
Partildernes procentiske Fordeling. (Cnzuer). 

Grove Partikler Sand I Ler 

Materiale 
Over 1 2-1 1

1
- 005-1002-1001- ,000o-!Under 

2 0.5 0.2 001 0.05 I 0.01 0.01 
! mm mm mm !mm mm mm !mm mm 

Total 
Ler 

nsk Askeo .. O" Vulka 
Løssj ord ... o o. o ..... 

O 1 0017! 0.2211 0.24112020 !10.30 !36059140.22!!76.79 
O 0.30 1.71 1.03 10083 17.22 30.70, 37016 67.86 

') Tallene i Parentes henviser til Litteraturfortegnelsen Side 110. 
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Tabel 2. Fysiske Egenskaber. (Grllllel'). 

Hygro-
Vandholdende Evne. 

skopisk 
100 cm' Jord tilbageholder 

Materiale Vgf. Vand i 
Procent Volumen· Vægt-

procent procent 

I 
Vulkansk Aske .... 2.315 ! 6.7~ 63.72 76.2J 
Løs~ord .......... 4.31 51.84 39.76 
Tunjord .......... 10.31 65.20 I06A2 

Lerjord fra Landbohøjskolen i København har Hygroskopici
teten 5.2; tilsvarende Sammenligninger mellem Vandkapaciteten 
i islandske, danske og andl'e el1l'opæiske Jorder giver samme 
Resultat, saaledes at der ikke kan være Tvivl om, at de island
ske Jorder, hvad de her behandlede Egenskaber angaar, gen
nemgaaende staar fuldt paa Højde med, ja ofte overlræffer an
dre Jorder. 

Weis (2) kom til samme Resultat ved en Bestemmelse af 
hygroskopisk bundet Vand i islandsk Jord; desuden bestemte 
Weis de i surt Ammoniumoxalat (i Henhold til Tamm (3» op
løselige Jern-, Aluminium- og Siliciummængder, som antagelig 
under visse Forhold er et tilnærmet Udtryk for Jordens Ind
hold af aktive, uorganiske Kolloider; disse Analyser gennem
førtes i 18 Jordprw\"er udtaget dels i Overgrunden, dels i Un
dergrunden i det sydvestlige Island; i Tabel 3 findes en Oversigt 
over Resultaterne; sammenlignet med det uorganiske Kolloid
indhold i danske og vestnorske Hedejorders forskellige Horison
ter (se Weis (4) samt Gaarder og Grahl-Nielsen (20» er de fundne 
Sesquioxyd- og især Siliciummængder ofte overraskende høje, 

Tabel 3. Hygroskopisk bundet Vand samt den i surt 
Ammoniumoxalat opløselige Fraktion af Sesquioxyder og 

Siliciumdioxyd (efter Weis). 

Procent Den i surt Ammolliumoxalat opløselige Fraktion af: 

hygrosllOpisk vand!i pCt. Fe20a i ___ ~Ct. Al 2 0 a 

.2l ~ I <lJ ~ II II ~ ~ I ,,~ III i .2l ~ <lJ ~ II 
:F.I o ........ o 11 . ' UJ o I -- o 00 {/'J o +J o 

~] I j] II Æ .. ~] I j] II Æ i ~] ~] II Æ 

pCt. Si0 2 

2.07 115.83 118.45 II 3.20 112.29 11 7 .22 .111.87 111.19. iI6.021~1 5.18 11 2.88 
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og da der ikke findes Kvarts i islandsk Jord, stammer de store 
Siliciummængder udelukkende fra forskellige Feldspater. I de 
samme Jordprøver bestemte Weis den totale Absorptionskapa
eitet med Baryumklorid, og det viste sig, at de islandske Jor
der heller ikke i denne Henseende stod tilbage for nogle af 
de mest frugtbare danske Sand- og Lerjorder, men gennem
gaaende havde højere Værdier. De anførte Analyser, udførte 
paa forskellige Jorder og med forskellige Metoder, giver saaledes 
overensstemmende Resultater og fuldstændiggør Billedet af en 
overordentlig finkornet Jord med utvivlsom stor vandholdende 
og kationombyltende Evne, Egenskaber der i Almindelighed 
maa anses for værdifulde. Hertil kommer, at Humusindholdet 
i Henhold til Undersøgelser af Weis (2) er højt, gennemsnitlig 
ca. 10 pCt. (lavest 0.35 pCt. 1

) og højest 27.2 pCt.). 

En sammenlignende Vurdering af disse Humusmængders Værdi 
for Jordens fysiske og vækstfysiologiske Tilstand er vanskelig; Ana
lysen udføres nemlig som en Bestemmelse af Kulstof, der omregnes 
til »Humus« ved Multiplicering med en Faktor, og da Humificeringen 
sikke]'t foregaar efter vidt forskellige Mængdeforhold (Forholdet mel
lem kulstofholdigt Plantematei"iale og Humus) i arktiske og f. Eks. 
tempererede Klimater, vil en Sammenligning alene af den Grund være 
problematisk, 

Den islandske Jords store »Humus-< eller Kulstofindhold el' i sig 
selvet flersidigt ProlJlem, hvoraf kun enkelte Forhold vil blive be
handlet i nærværende Arbejde i Tilknytning til nogle af de følgende 
Afsnit. 

De anførte Analyser tyder aItsaa som Helhed paa, at Land
brugsjorden i Island sel fra mekaniske og fysiske Synspunkter 
skulde være et i,relegnet Vokse medium ; da imidlertid det totale 
Indhold af mineralske Planlenæringsstoffer ogsaa er af Betyd
ning ved en almindelig Vurdering af en Jords landbrugsmæs
sige Værdi, kan det anføres; at Weis (2) paa Grundlag af 
Schuchis (5) og .T61lssol1s (6) Gennemsnitstal for henholdsvis 
midteuropæiske og islandske Jorder fandt, at islandsk Jord 
med Henblik paa det totale Indhold af mineralske Plante
næringsstoffer var fuldt paa Højde med nogenlunde tilsvarende 
Jordtyper fra Mellemeuropa. I Tabel 4 er de af J6n.~son (6) 
fremstillede Gennemsnitstal sammenlignet med tilsvarende Gen-

') Dette var dog ingen LandbrugsjOl'd, idet Prøven var udtaget i Geita
sand ur, Rangal'valla-~Sysla. 
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T a b e l 4. I s l a n d s k e o g d a n s k e J o r d t Y P e r s 
kemiske Sammensætning i Procent af Tørstoffet. 

=~== 
_.. _.-

IIGtlø/de-
1

1 

N I P2 0 5 1 ILO Icao 2l1 MgO IFe"oal AI.O a il a} I - I 

Myrjorder .. 
Muldjordel' 
Lerjorder .. 
Sandjorder . 

...... 
(Tun) . 
...... 
...... 

I 
35.9 
20.3 

I 
8.8 
5.6 

t~~~~~~~ . ('A~d~l~i I ~!:: 
LerJorder. . . . . . .. , -
Sandjorder . . . . . .. I -

I 
I 

I 

Islandske .Jorder 
~----

1.19 O.la ! 0.12 I 1.28 

0.65 0.16 , 0.13 1.42 

0.28 0.13 I 0.18 3.21 
0.16 O.OB I 0.13 2.;3 

Danske .Iol·d er 

0.221 0.05 2.99 
0.25 0.10 3.29 
0.05 I 0.11 0.34') 

I 

I 

2.98 

1.81 
0.12 
0.09 0.04 i~ 0.05 0.16') i 

0.36 8.36 7.04 

O .• ~ 10.22 10.52 

LOB 9.13 S.D5 

1.43 7.46 7.32 

- 15.m (Fe 2 0 3 +AI 2 0 3) 

- -, -
0.25

1 1.71 l --
0.08 1.00 I -

,) De analyserede .lorder var ikke særlig kalkholdige . 
• ) De islandske Jorde)' indeholder ikke kulsur Kalk .. 

nemsnilsanalyser af danske Jorder udregnede paa Grundlag af 
Christensens (7) sammenstillede Analyser; af Tabellen ses det, 
at islandske Jorder gennemgaaende staar fuldt paa Højde med 
danske Jorder, og at især Mineraljorden indeholder betydelig 
mere Kvælstof, Fosfor, Kalium, Kalcium og Magnium end dansk 
Jord, hvortil kommer den islandske Jords betydelige Indhold af 
Sesquioxyder. Det maa tilføjes, at disse Sammenligninger af 
flere Grunde har begrænset Værdi, blandt andet fordi de i La
boratoriet anvendte Ekstraklionsmetoder samt den Dybde, hvor
til Prøverne er udtaget m. m., har været noget forskellige; en 
virkelig Sammenligning vilde imidlertid, hvad baade Prøve
udtagnings- og Analysearbejde angaar, kræve meget omfattende 
Specialundersøgelser, og alene af den Grund falde langt uden
for Rammerne af næl'værende Undersøgelses Formaal; men der 
kan i øvrigt næppe være Tvivl om, at Retningslinierne er 
rigtigt antydede i Tabel 4, hvilket ogsaa Analyser af Basalt, 
Granit og Gnejs synes at vise. I Tabel 4 er der med den dan
ske Dyndeng (d. v. s. de nærmest Aaløbene forekommende 
Enge) gjort et Forsøg paa at finde en Jordtype, som nogen
lunde lod sig sammenligne med Myr- og Tunjord, og desuden 
er den danske Lavmose medtaget, saaledes at det kan ses, hvor 
stor Forskel der er imellem den islandske Myr og den danske 
Lavmose (se f. Eks. Glødetabet). Der er i det hele taget ikke 
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Tvivl om, at den islandske Myr og de hundred-, ja ofte tusind
aarige Tun er J ordlyper, som i Henhold til Oprindelse, Sam
mensætning og Behandling er meget særprægede og næppe 
kendes andre Steder, hvorfor en Sammenligning med andre 
Jordtyper udfra land brugsmæssige Synspunkter altid vil vise, 
at Forskellighederne gennemgaaende er flere og mere iøjnefal
dende end Lighedspunkterne, hvilket ogsaa vil fremgaa af efter
følgende Undersøgelser over den islandske Jords vækstfysiolo
giske Tilstand, nøjere præciseret Undersøgelser over Jordens 
Reaktionsforhold samt dens Evne til gennem en Vækstperiode 
at afgive mineralske Næringsstoffer i tilstrækkelig Mængde for 
en lønnende Planteproduktion. Før de her anvendte Analyse
metoder omtales, vil det imidlertid være nødvendigt at give en 
ganske kortfattet Beskrivelse af den Terminologi, der benytte
des til Karakteristik af de islandske Jordtyper, særlig fordi 
denne Terminologi ikke falder helt sammen med den i almin
delig islandsk Sprogbrug benyttede. 

Med Undtagelse af særlige Jordtyper, som enten el' be
handlet særskilt i Teksten eller er udskudt, er Jorderne delt 
i tre Hovedgrupper, Myr, Moa og Tun, saaledes at disse Be
nævnelser bortset fra de forskellige Afvandingsforhold i Hoved
sagen er Udtryk for den forskellige landbrugsrnæssige Forhistorie. 
Myren kan være mere eller mindre sumpet og moseagtig og ligger 
ofte lavest i Terrænet; men den kan ogsaa ligge paa skraanende 
Flader (Trykvandsmyr) ; de mere sumpede Myr kaldes »Floar«; 
de fleste Myrjordsprøvcr udtoges i ukultiveret, ugødet Myr, og 
som Regel i de mindst fugtige; men der blev dog ogsaa ud taget 
en Del Prøver i kultiveret og gødet Myr. Ved baade Moa og 
Tun forstaas Højbundsjord ; men medens Tunet faar al den 
disponible Husdyrgødning, gødes Moajorden aldrig og henregnes 
til Udmarken; Fugtighedsforholdene i Moajorderne kan være 
meget forskellige, og der findes jævne Overgange mellem Moa 
og Myr (»graa Moa«, »grøn Moa« og Myr); Moajorden repræ
senteres dog i dette Materiale hyppigst ved den graa og tørre 
Moa, sjældent ved grøn og mere fugtig Moa. Moa- og Tunjords
prøverne udtoges ofte samtidig paa samme Lokalitet og med 
saa lille indbyrdes Afstand som mulig, dog under Hensyntagen 
til, at man med Sikkerhed kunde gaa ud fra, at den udtagne 
Moajord aldrig var gødet. De udtagne Prøver af Moa- og Myr
jord har saaledes med enkelte Undtagelser for Myrjordens Ved-
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kommende henligget i Naturtilstand, medens Tunjorden repræ
senterer den gamle, gødede Klllturjord. En mere udførlig og 
blandt andet ogsaa botanisk Behandling af islandske Jordtyper 
er givet af .J6nsson (8) og Fejlberg (9), hvortil der kan henvises, 
saafremt mere detaillerede Oplysninger ønskes. Samtidig med 
Jordprøvernes Udtagning noteredes blandt andet Forhold ved
rørende Plantedækkels botaniske Sammensætning, Jordens Fug
tighedsgrad m. m., og disse Notater benyttedes ved Undersø
gelser af speciel Natur som f. Eks. Fugtighedsforholdenes 
Indflydelse paa Jordens ombyttelige Mangan; men i Alminde
lighed er den foran beskrevne Hovedinddeling i ~fyr, Moa og 
Tun benyttet. 

Metodik. 

De anvendte Analysemetoder. 

De anvendte kemiske Analysemetoder er hovedsagelig af
prøvede og udarbejdede under danske Forhold, d. v. s. med 
dansk Jord og danske Vækstbetingelser i det hele taget samt 
danske Kulturplanter; for de M dode]', der omfatter en Bestem
melse af tilgængelige mineralske Næringsstoffer, har der des
uden været lagt Vægt paa en Bestemmelse af Jordens øjeblikke
lige Evne til at forsyne Planterne med Næringsstoffer, medens 
der har været mindre Interesse for at finde tilnærmede Udtryk 
for den Næringsstofmængde, der gennem Forvitring kan tilføres 
Planterne, fordi de Kali- og Natronfeldspater, der findes i dansk 
Jord, har en forholdsvis ringe Forvitringshastighed ; i de island
ske Jorder derimod dominerer Kalkfeldspaterne, som har en 
betydelig større Forvitringshastighed, et Forhold, man maaske 
bør have Opmærksomheden henvendt paa ved fremtidige Un
dersøgelser af denne Art i Island. 

Gennem omhyggeligt udførte sammenlignende U ndersøgel
ser har det vist sig, at Resultatet af saadanne jordbundskemisk
vækstfysiologiske Undersøgelser ikke har samme Gyldighed fra 
det ene Landomraade til det andet, sandsynligvis særlig paa 
Grund af klimatiske og jordbundsmæssige Forhold; MaI'kfor
søgets og den jordbundskemiske Undersøgelses Resultater er 
altsaa ikke eentydige Funktioner af hinanden; da de jord
bundsmæssige Forhold sammenlignet med danske i Henhold 
til det foregaaende paa mange Omraader er stærkt afyigende 
i Island, og da de øvrige Vækstbetingelser af især klimatisk 
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Natur (Nedbør, Luft- og Jordtemperatur, Lysforhold samt Af
vandingsforhold ID. m.) desuden er afgjort forskellige fra Is
land til Danmark, er det forstaaeligt, at nærværende Under
søgelse kun i store Træk vil kunne give Bidrag til Belysning 
af den islandske Landbrugs.iords vækslfysiologiske og gødsk
ningsmæssige Forhold, og især kun forsaavidt de mødte For
hold er ekstreme. En nødvendig Forudsætning fol' mere ind
gaaende Undersøgelser af denne Art er Markforsøg (Gødnings- og 
Kalkforsøg) og helst Markforsøg, der ligger i flere Aar; for øje
blikket findes del' imidlertid faa Forsøg af denne Art i Island, 
og det var derfor med Henblik paa den senere Tydning af Ana
lyseresultaterne, nødvendigt at stølte sig dels til Kendskabet til 
de forskellige Jordtypers landbrugsrnæssige Forhistorie i For
bindelse med Notater over J ordens Fugtighedsgrad ID. m. under 
samtidig Hensyntagen til Resultaterne af nyere og ældre Mark
forsøg i .Jord af lignende Art, dels til direkte Iagttagelser i 
Marken, hvor man ofte, bl. a. ved udpræget, relativ Mangel 
paa et eller Gere Plantenæringsstoffer, ved Betragtning af Plan
tens Udseende (Sultsymptomer) med stor Sikkerhed kan afgøre, 
hvilket eller hvilke Plantenæringsstoffer der mangler; fol' baade 
Kali og især for Mangan iagttoges saadanlle Sullsymptomer, 
Iagttagelser, der selvfølgelig altid er af stor Værdi for den jord
bundskemiske Analyses vækstfysiologiske Vurdering, og særlig 
naar Gødningsforsøgenes Antal som ber er yderst begrænset. 

Der vil i det følgende under Omtalen af de forskellige 
Undersøgelser blive gjort nærmere Rede for disse Forhold. 

Jordprøvernes Udtagning og Behandling før Analyse. 

Paa bvert Prøveudtagningssted udtoges med en skarp Spade 
og i en Dybde af 15-20 cm tre til fire prismatiske Jordblokke 
med en indbyrdes Afstand af 3-5 m; Vegetationen (som Regel 
Græs) blev afskaaret ved et Snit med Spaden; Prøverne op
bevaredes i smaa .Jutesække paa kølige Steder som Kældre og 
lignende indtil Forsendelsen til Reykjavik, og ved Ankomsten 
hertil bredtes Jorden ud i et tyndt Lag til Lufttørring ; Luftens 
Temperatur- og Fugtighedsforhold var dog ikke særlig gunstige 
for en saadan Tørring (August, September), saaledes at mange 
af Jordprøverne, især Myrjorderne, laa i over een Maaned uden 
at blhe fuldstændig lufttørre; det maa dog antages, at Mulig-
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heden for kemiske Omsætninger var om ikke helt udelukket, 
saa dog meget stærkt hæmmet før Prøvernes Forsendelse til 
København. Ved Ankomsten til Statens Planteavls-Lahoratorium 
eftertørredes de Jordprøver, der endnu var svagt fugtige, hvor
efter Rodnettet befriedes for Jord ved forsigtig Gnidning; Jor
den sigtedes gennem en Sigte med tJouller, hvor Hullernes Dia
meter var 2 mm (Wahnschaffes Sigte). 

Analysemetoder og metodiske Forhold af særlig Interesse. 
Jordens Reaktionstal (PH) og KlorkaliumtaF) (PH i 

en Opslemning af Jorden i 1 n Kel) maaItes med Biilmanns 
Kinhydronelektrode, idet Sammenligninger med Glaseleldroden 
havde vist ret god Overensstemmelse. De islandske Jorder inde
holder forholdsvis store Manganmængrler, utvivlsomt for en Del 
i Form af højere Manganilter, som sikkert særlig paa Grund af 
Manganilternes oftest betydelige Alder vanskeligt reduceres af 
Kinhydronets Komponenter i Modsætning til f. Eks. mere frisk 
fældede højere Manganilter (ved Kalkning af en sur Jord). Visse 
Antydninger synes dog at vise, at Reaktionstallet kan maales 
lidt for højt i Myrjorder, særlig hvis Maalingerne tager læn
gere Tid. 

Jordens Fosforsyretal bestemtes ved den af Bondor!!, og 
Steenbjerg (10) udarbejdede Metode. Den kolorimetriske Analyse
metode, der anvendes ved disse Maalinger, er i Henhold til 
Angivelser af Tl'uog og Meyer (11) m. fl. følsom overfor større 
Mængder Ferriion og Titan i Jordekstrakten, som helt eller 
delvis skulde hindre Fremkomsten af den ved Kolorimetreringen 
anvendte blaa Farve, I Ekstrakter af danske Jorder findes som 
Regel under 0.5 rog Fe"'/l, anderledes i islandske Jordekstrakter, 
hvor Indholdet kan gaa helt op til 10 mg Fe'''/l især i de sure 
Jorder, sjældent mere. I et stort Antal islandske Jordekstrakter 
bestemtes Fosforsyretallet derfor dels efter Reduktion af Ferri
ionerne med Svovsyrlingvand, dels uden en saadan Reduk
tion; Fosforsyretallene maaltes i begge Tilfælde ens, naar blot 
Indholdet af Ferriioner ikke overskred 20 mg/l, og det viste sig 
tillige, at tilsat Fosfat under saadanne Forhold kunde genfindes, 
hvad enten der reduceredes eller ej. 

') IUorkaliumtallet ligger i de islandske Jorder Henhold til Under-
søgels~r 0.8 til 1.2 Enheder under Reaktionstallet. 
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I Henhold til Gruner (1) er de islandske Jorders totale Titan
indhold betydeligt, en Følge af Basalternes høje Titanindhold ; 
i de undersøgte Jordekstrakter fandtes dog saa smaa Titan
mængder, at de efter Truog og Meyers Undersøgelser er ganske 
betydningsløse for MaaIingerne. 

Det Illaa tilføjes, at BondorfJ og Steenbjergs Metode, bort
set fra enkelte Tunjorder, har givet yderst lave Fosforsyretal, 
og det maa derfor ved eventuelle fremtidige Undersøgelser af 
denne Art i Island af Hensyn til Maalingernes Sikkerhed an
befales at forøge Jordmængden betydeligt (2 til 3 Gange), hvor
ved den opløste Fosforsyre vil øges noget, selvom den ikke 
vil fordobles eller tredobles. Naar disse Undersøgelser foretoges 
med den uforandrede Metodik, var Aarsagen hertil særlig Øn
sket om at kunne foretage direkte Sammenligninger mellem 
islandsk og dansk Jord, selvfølgelig under Hensyn til de i øvrigt 
meget forskellige Vækstbetingelser i disse to Lande. Dette Øn
ske motiveredes især ved de faatallige Gødningsforsøg, der i 
Øjeblikket er anlagt i Island. 

Jordens Mangantal bestemtes i Henhold til den af Steen
~jerg (12) udarbejdede Metode. Ved eventuelle fremtidige Un
dersøgelser maa det anbefales at lade Jorderne ekstrahere i 
Rystetlaske, en Metodik, der om end i ringe Udstrækning ogsaa 
er anvendt paa danske Jorder (12); herved vil visse af den an
førte Metodes især for de finkornede Løssjorder forekommende 
Ekstraktionsvanskeligheder kunne undgaas. Ogsaa her udførtes 
Bestemmelserne i de islandske Jorder af Hensyn til eventuelle 
Sammenligninger med uforandret M.etodik . 

• Jordens Kalital bestemtes ved en af Bondorff (13) ud
arbejdet Metode. Jordernes Ekstraktion og Analyseresultaternes 
Beregning foregaar vækstfysiologisk set principielt som for Man
gan, idet der dog anvendes Rysteflaske i Stedet for Biichner
tragt; under Ekstraktionen (jernes frigjorte Ammoniumioner ved 
Hjælp af særlig Teknik, og i det ammoniumfri Filtrat fældes 
Kalium med Natriumkoholtinitrit. Titrering med Permanganat
opløsning. l) 

Jordens Indhold af Totalkvælstof bestemtes med Kjel
dahls Metode, medens Ammoniak- og Nitratkvælstof be
stemtes med Olsens Metodik (14) og Kulstofbestemmelserne 

') Analyseresultaterne beregnedes efter Vagelers Ligning. 
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med Tovborg Jensens Metode (15). Syre- og Baseti treri ngerne 
udførtes ved Hjælp af de paa Statens Planteads-Laboratorillm 
almindeligt anvendte Metoder (Tovborg Jensens Metodik). 

Endelig udførtes der en Del Specialundersøgelser over Fos
fationens Adsorption; disse Undersøgelser udførtes i Henhold 
til deres noget forskellige Natur med en lidt forskellig Metodik, 
der vil blive beskrevet i Tilknytning til Omtalen af Undersø
gelsernes Resultater. 

Undersøgelser over Landbrugsjordens Reaktionsforhold. 
Lindal (16) har i den nyere Tid med moderne kolorimetriske 

Analysemetoder udført nogle af de mest omfattende Undersø
gelser af islandske Landbrugsjorders Reaktionsforhold ; Jorderne 
inddeltes i Tun-, Moa- og Myrjorder, og det viste sig, at baade 
TU\1- og Moajord i Almindelighed havde betydelig højere Re
aktionstal end Myrjord l). Som det fremgaar af Figur 3, viser 
de med' Kinhydronelektrode maalte Reaktions- og Klorkalium
lal tilsvarende Forhold. 

Det var endvidere af Interesse at undersøge, om ikke Ned
børens meget forskellige Størrelse i forskellige Egne af Island 
havde Indflydelse paa Jordens Reaktionsforhold ; i Tabel 5 fin
des en Oversigt over Nedbørs- og Temperaturforhold i Island 
beregnet af det danske meteorologiske Institut (17). Paa Grund-

Tabel 5. Nogle meteorologiske Middeltal i Island. 1899.') 

I I l' j An- 'jTem- An~ A~r- Antal I An- tal pera- tal i lig 011- tal Ob- tur Ob-
t 

Ned- ser Dage , f I . ser- [Ol' sel'-bør va· med 
l IOns- e - . . 

Lokalite 
. f I N d I va- hele va-

I I b I llOns·1 Aaret tlOns· mm aar ør . o 1 
I , aar 111 C. aar 

n) .. 1 1266 r 
Vesmannø 

(Sydkyste 
Stykkisholm 

(Vestkyste 
Grimsey 

(Nordkyst 
Berufjord 

(Østkysten 

15 

.n} .. [ 624 18-23 
i 

en) .1 a74 16-22 
I 

) .. 
1

1115 23 

1225 i 

I 197 I 
143

1 

177 ! 

! 

l 
: 

18 5.1 18 I 

I 22 3.0 22 
il 

22 1.5 21 

I 
2a 2.8 23 

An-
Tempel'atm' tal 

i C." Ob-
i Maanedel'ne ser-

va-
I I Au· - tiOllS-

.Juni .Juli 1 gust aar 
, 

9.0 10.7 10.1 18 

8.1 9.8 9.3 22 
I 

I 
5.s 6.9 6.9 21 

7.0 8.1 I 8.1 23 
I 

') Da Forekomsterne af Kalciumkarbollat og Mergel er meget faa, og 
Transportvanskelighederne fra Lejerne desuden er uhYl'e stOl'C, tilføres den 
islandske Landbrugsjord aldrig lmlsur Kalk. 

2} Ved en Gennemgang af det meteorologiske Instituts 'Meteorologiske 
Aal'bog<s II. Del indtil U1I9 findes Værdier af samme Størrelsesorden, som 
de i denne Tabel anførte. 
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Figur 3. 
Reaktionstallenes og Klorkaliumtallenes Fordelingskurver 

for Nord. og Sydlandet (henholdsvis N og Sj. 
Tun, M oa og J\lI'yr. 
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Jordens Reaktionstal 

5.9 6.5 7.1 

Jordens Klorkaliumtal 

lag af Tabel 5 deltes Materialet i to store Grupper, en nordlig 
og en sydlig, fra Omraader med henholdsYis ringe og stor Ned-
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bør; denne Deling foregik efter en ret Linie trukket fra Styk kis
holm paa Vestkysten til Berufjord paa Østkysten (se Fig. 1); 
en saadan Deling giver selvfølgelig kun i grove Træk en Ad· 
skillelse af Omraader med stor og lille Nedbør og maa til en 
vis Grad blive noget vilkaarlig og summarisk, særlig fordi de 
meteorologiske Observatiollssteder er saa faa, dette opvejes dog 
i nogen Grad af, at Prøverne udtagningsmæssigt sel fordeler 
sig i to, en sydlig og en nordlig Gruppe. Denne Inddeling er 
anvendt ved alle de følgende Undersøgelser. 

Det forsøgtes at udskille Jordprøverne, taget paa Østlandet 
(Omraader med relativt megen Liparit) og paa Vestlandet, i særlige 
Grupper; Materialet var dog meget spinkelt; men det antydedes, at 
Prøverne fra Østlandet (omkring Eyoa) reaktionsmæssigt set nærmest 
sluttede sig til Nordlandet. medens Prøverne fra Vestlandet naturligt 
sluttede sig til Sydlandets Prøver. Ved fremtidige Undersøgelser af 
et større Materiale vil det være af Betydning at faa dette Forhold 
nøjere belyst. 

I Figur 3 findes Reaktions· og KlorkaliumtaUenes For
delingskurver for Tun, Moa og Myr paa Nord· og Sydlandet; 
det ses, at Fordelingskurverne for Sydlandet i Forhold til Nord
landets Fordelingskurver er forskudt til venstre, d. v. s. mod 
gennemgaaen,de lavere Reaktionstal; da Vegetationsdækket, saa
vidt det har kunnet iagttages, er nogenlunde ens fra Nord til 
Syd for alle tre Jordtyper, og da det desuden maa antages, at 
Afstrømnings- og Afvandingsforholdene er de samme i begge 
Omraader, synes Fordelingskurvernes Forskydning fra Nord
til Sydlandet at antyde en Aarsagssammenhæng mellem den 
forskellige Nedbør og de forskellige Reaktionstal; imidlertid 
synes andre Forhold at antyde, at Nedbørsforskellighederne 
næppe kan være den eneste Aarsag, men at ogsaa de paa Nord
og Sydlandet forekommende forskellige Basaltarter m. m. maa 
have deres Betydning under den Forudsætning, at Daljordernes 
Løss for en Del hidrører fra Forvitringspartikler fra de nær
mest liggende Fjelddrag og Højsletter. Der findes nemlig i Is
land to aldersmæssigt set skarpt adskilte Basaltformationer ; af 
Thoroddsens (18) og Pjeturssons (19) geologiske Kort over Is
land ses det, at Nordlandsprøverne overvejende er udtaget i 
Omraader, hvor de ældre (tertiære og tertiær-kvartære) basaItiske 
Bjergarter er dominerende, medens Syd landets Prøver er ud
taget i Omraader, hvor yngre (kvartære) basaltiske Bjergarter, 
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Tabel 6. Nogle typiske Bjærgarters reaktionsændrende 
Virkning. (Linda/). 

.. 

Saltsyre· II 
opløsning Destilleret 

med oprinde- il Vand 
Bjergart og Lokalitet ligt PH 4.0 

Fint-\ GrOn-11 Fint-\Groft-

... 
malet malet li malet malet 

Hv id Liparit fra Vioidalsfjell, H llDm'a tns- Sysse L 
Nordlandet .............................. 4.5 4.3 6.7 6.8 

Po stglacial basaltisk Lava fra Br6karhraun, Bor-
garfjord. Sydlandet ...................... 5.0 4.4 7.2 7.0 

dfarvet Lipal'it fra Raui'luskriOa. 
Østlandet ............................... 6.3 4.7 ! 7.6 7.3 

Rø 

Se ntertiær Dolerit, Østsiden af Langadal. Huna-
vatns-Syssel. Nordlandet ................. 6.s 5.5 7.9 7.5 

dlig tertiær Basalt fra Hval(jord. Syd landet 
(findes især paa Nordlandet) •••••••••• * •• 7.0 6.0 

I 

8.2 7.7 
rtiær Basalt (Gang-Basalt); findes i vulkanske 

Gange .................................. 7.2 6.5 
I 

8.6 7.B 
... 

Ti 

Te 

Tuffer og basaItisk Lava dominerer, hvortil kommer vulkansk 
Aske, som særlig Sydlandet har været udsat for. Nu har Lin
dal (16) udført nogle Undersøgelser over den pn-Værdi, som 
forskellige groft- og Hntmalede islandske Bjergarter meddeler 
fortyndede Opløsninger af Saltsyre samt destilleret Vand; ved 
Henvendelse til Lindal oplystes det, hvilke Bjergarter de i 
Afhandlingen (16) anførte Maalinger refererer sig til. I Tabel 6 
findes en Oversigt over Resultaterne. Ved Maalingerne benytte
des 2 g af den pulveriserede Bjergart og 10 cms Vædske; de 
fintmalede Prøver maaltes i Løbet af den første Time og de 
groftmalede efter 4-5 Dage; Maalingerne foretoges elektro
metrisk og kolorimetrisk. Lindal anfører endvidere i en privat 
Meddelelse (i Uddrag): »Som jeg peger paa, har Lipariterne i 
det hele taget vist en mindre basisk Evne end Basalternel), 
og blandt Basaltformationerne har de nyere Dannelser staaet 
tilbage for de gamle. Jernrige Prøver synes i det hele at staa 
ret højt, særlig de Prøver hvor rigelig Forekomst af Labrador
feldspat kan iagttages. I store Træk staar Tufferne lavere end 
Basalterne; enkelte Tuffer af udelukkende vulkansk Oprindelse 
er dog Undtagelser«. 

I) Liparitel'l1e indeholder ca. 75 pCt. 5i0 2 , medens Basalterne indeholder 

ca. 50 pCt. 510 2 , 
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Lindals Undersøgelser antyder utvivlsomt en medvirkende 
Aarsag til den fundne Forskel i Reaktions- og Klorkaliumtal
lenes forskellige Niveau paa Nord- og Syd landet. 

Disse Undersøgelser synes desuden i Forbindelse med Ana
lyser af de islandske Bjergarters kemiske Sammensætning at 
bidrage til Forstaaelse af den islandske dyrkede og udyrkede 
Landbrugsjords gennemgaaende naturligt bøje Reaktionstal. 
Det maa desuden erindres, at der hvert Aar især med Vinter
stormene tilføres Dal- og Kyst jorderne nye Støv- og Partikel
mængder , et Materiale, som rimeligvis dels paa Grund af 
Finhedsgraden og dels som Følge af Kalkfeldspaternes rela
ti vt store Forvitringshastighed bevirker, at de forskellige J ord
typer, specielt Hø,jbundsjorderne, er forholdsvis mættede med 
Kalcium og Magnium; men endvidere tyder bl. a. de tidligere 
anførte Undersøgelser over de i surt Ammoniumoxalat opløse
lige Sesquioxyd- og Siliciumdioxydmængder paa, at Forholdet 
mellem Siliciumdioxyd og Sesquioxyder, altsaa Si0 2 : Fe 2 0 a+ 
AI

2
0 a , oftere skrevet Si0

2
/R 2 0 3 , er lavt i· den islandske Ler

fraktion, hvilket kan være en medvirkende Aarsag til Forkla
ring af en Del af Jordernes f. Eks. Myrjordernes fra Naturens 
Haand relativt 11øje Reaklionstal, idet Jorder med Lerkolloider 
rige paa Sesquioxyder (i Forhold til SiIiciumdioxyd) ved samme 
Umættethed giver højere Reaktionstal end Lerkolloider forholds
vis rige paa Silicium (Robinson (20», forudsat at tilstedeværende 
H umus i begge Tilfælde er ens baade k vaIitativt og kvanti
tativt. 

I Tabel 3 findes Gennemsnitstal for de i surt Ammoniumoxalat 
opløselige Si0 2 - og R 2 0 a -Mængder; en Beregning af Forholdet Si0 2 ! 
R 2 0 a giver 0.46, og i en enkelt Jord gik det endog ned til 0.17; disse 
Tal. antyder, at der i islandsk Jord findes et Overskud af kolloid
disperse Basoider. Dette Forhold burde dog undersøges nøjere, blandt 
andet ved Bestemmelse af Forholdet Si0 2 /R 2 0 S i Fraktioner af islandsk 
»Ler< frem·skaffede ved mekanisk Analyse. Undersøgelser af denne 
Natur samt Undersøgelser over de islandske .Jorders Mætningsgrad 
(særlig Kalcium- og Magniumionernes Andel i Jordkolloidernes sam
lede Belægning) fra Nord til Syd i de tre forskellige Jordtyper vilde 
have slor Interesse, men laa udenfor denne indledende Undersøgelses 
øjeblikkelige Formaal. 

Det er i øvrigt meget karakteristisk, at man sjældent ser 
større sammenhængende Flader med en virkelig tæt Vegetation 
af Lyng (Calluna Dulgaris), derimod finder man forholdsvis store 

6 
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Strækninger med isprængt Lyngvegetation ; disse }) Lyngvegeta
tionen er yderst blandede og ligner slet ikke skandinaviske 
Heder med deres ofte helt rene Vegetation af Hedelyng; des
uden var det ikke muligt med det blotte øje at konstatere 
nogen Podsolering eller Destruktion af de øverste Jordlag, hvil
ket, set i Sammenhæng med det i det foregaaende anførte om 
Jordens Reaktionsforhold, rimeligvis skyldes, at de islandske 
mineralrige, særlig kalcium- og magniumrige Jorder modvirker 
Dannelsen af Humussyresol, der er en Forudsætning for den 
omfattende Destruktion af Overlaget, som resulterer i Dannel
sen af tydelige Podsolprofiler. Nedenfor anføres nogle Reaktions
og Klorkaliumtal fra mindre Omraader med en forholdsvis ren 
Bestand af Hedelyng; til Sammenligning tjener, at Reaktions
tallet i udyrket dansk Hede i Almindelighed ligger fra 4.0 til 4.5. 

Lokalitet Reaktionstal Klorkaliumtal 
Eyarfjord, Dalvik. Nordlandet ........ 5.7 4.8 
Heioarbær, Thingvalla. Sydlandet . . . . . 6.4 5.2 

Enkelte af de praktiske Konsekvenser og Muligheder, som 
den islandske Landbrugsjords høje Reaktionstal synes at inde
bære, skal kort berøres. Forudsætter man, at de almindelige 
Kulturplanter som Græs, Rodfrugter og Korn, ogsaa under is
landske Dyrkningsbetingelser har optimal Vækst ved svagt sur 
til svagt alkalisk Reaktion i Jorden, maa dennes naturligt høje 
Reaktionsniveau siges at være særdeles heldigt!) for de dyrkede 
Afgrøder, bortset fra Kartofler, særlig i Betragtning af at Fore
komsterne af Kaldumkarbonat er meget sparsomme og saa
ledes beliggende, at en økonomisk Anvendelse gennemgaaende 
er umulig. Markforsøg til Belysning af Reaktionstallets Ind
flydelse paa Kulturplantel'l1es Vækst har dog ikke eller kun i 
yderst ringe Udstrækning været udført i Island, men del' er 
næppe Grund til at antage, at Planterne der vil opføre sig 
principielt anderledes overfor Jordens Reaktionstal. 

Da nu Jorderne gennem Aartusinder har bibeholdt et gun
stigt højt Reaktionsniveau, kunde der være Grund til at vente, 
al en moderat Anvendelse af fysiologisk sure Kvælstofgødninger 
som f. Eks. Svovlsur Ammoniak ikke vilde paavirke Reak-

') Det skal dog senere vises, at specielt Korndyrkningen vil kunne komme 
ud for Vanskeligheder af særlig Art indirekte paa Grund af Jordernes natur
ligt høje Reaktionstal. 
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Tabel 7. Titreringskurver fra et Forsøg med forskellige 
Kvælstofgødninger paa Eyda Forsøgsafdeling (Øst-Island). 

kg Kvælstofgødning 
pr. ha og Aar 

I ~ 1 Jordens I 

~ PH 'O stigende Mængdel' 
~ i 1il il Ca(OH)2 pr. 20 g .Jord 
---- "3 

PH efter Tilsætning af 

~ 'O I~ - ~ ~811~81"s ile I"s 1"8 II "s "s z ~I ..... I~ e..I c ~ Ul c:,) t.,) Q u 
b.C '" o;'; u o o o IO ,o o o o 

___ .!( I> I ..... :::..,. ..... I"" '" i op "" ~ ::: 

':":1l~8~ o ....................... 1 o 6.7 5.9 I 5.7 1i.581~'8817.0217.2617'71i7'921-1 -
119 833 kg ~alksalpeter .... : ... '1130 6.9 6.1 5.8 6.801i.87?0217.3517.74i.7.99i8.14,8.31 
120 625 » Svovlsur Ammoniak .. ,130 7.0 5.8 5.6 6.806666.9517.0917.61.1.8618.028.19 
121 625 » Kalkammonsalpetel'. '1130 7.0 6.0 5.8 6.97'17,027.217.36,7.78:8.00i8.16 -
122 500 » Leunasalpeter ....... 130 7.2 6.0 5.5 6.976.9917.2117.3117.737.928.128.24 
123 833 • Chilesalpeter ........ 130 7.4 6.1.5.8 7.0716.9417.18,7,28;7.737.93!8.M8.26 

lionstallet selv ved Anvendelse gennem en længere Aarrække. 
Det vilde sikkert i de tIeste Tilfælde og især i Egne med stor 
Nedbør være fordelagtigt at tilføre Kvælstof i Form af Amma
niumion fremfor Nitration til f. Eks. Græs og Kartofler og 
maaske alle Afgrøder, fordi Ammoniumionen i Modsætning til 
Nitrationen adsorberes af Jorden, Især i neutral og alkalisk 
J ord l). Det eneste Markforsøg, der findes til Belysning af 
Kvælstofgødningernes Indvirkning paa Jordens Reaktion, er 
anlagt for 10 Aar siden paa Forsøgsafdelingen i EyDa i 0st
Island, i Tabel 7 er Kvælstofgødningernes Art og Mængde an
ført; der dyrkedes en Blanding af Eng-Svingel, Eng-Rævehale, 
Timothe og Ager-Hejre og tilførtes passende Superfosfat- og 
Kalimængder. Af Tabellen ses det, at ingen af de fysiologisk 
sure Gødninger har formaaet at sænke J ordens Reaktionstal 
eller forøge dens Stødpudeevne nævneværdigt overfor Base, 
hvilket gælder alle Gødningerne indbyrdes saavel som l For
hold til det ugødede Forsøgsled ; da Besøget paa Stationen var 
meget kortvarigt, kunde de sidste 10 Aars Udbyttetal desværre 
ikke fremskaffes, men af Notaterne fremgaar det, at de ammo
mumgødede Parceller, der fornylig var slaaet, havde en kraf
tigere grøn Farve end de øvrige Parceller, hvilket muligvis 
skyldes Ammoniumgødningernes mere langvarige Virkning. 

) Dette Spørgsmaal bør afprøves ved Mad,forsøg; hvis nemlig Ammo
niumgødninger under islandsl,e Forhold virker lige saa godt og til mange Af
grøder muligvis bedre end Nitratgødninger, vilde dette være en Gevinst for 
det islandske Landbrugs Økonomi. Da NHrlonen endvidere under islaudske 
Forhold rimeligvis nitrificeres langsomt, særlig udenfor Vækstperioden, vilde 
Ammoninmgødningernes Eftervirkning maaske blive betydelig. 
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Ved V urderingen af disse Tals praktiske Rækkevidde maa det 
erindres, at de kun stammer fra et enkelt Forsøg, men i Be
tragtning af det foran anførte om Jordens Reaktionsforhold og 
forholdsvis store Ensartethed, vilde det dog vistnok være paa
krævet at anlægge flere Forsøg af denne Art i forskellige Egne 
af Landet under forskellige Nedbørsforhold og i forskellige Af
grøder, en Afprøvning, der endvidere burde strække sig over 
en meget lang Aarrække. 

Disse Problemer har selvfølgelig Tilknytning til det foran anførte 
vedrørende Jordernes eventuelt forskellige Mætningsgrad fra N ord til 
Syd og Nedbørens eventuelle Ind!lydelse paa denne og dermed paa 
Reaktionstallet; hertil kommer de forskellige Bjergarters mulige Be
tydning og de af disse resulterende forskellige organiske og uorganiske 
Kolloiders Stødpudeevne overfor Brintioner; Spccialundersøgelser i 
Laboratoriet vilde her kunne give tilnærmede Oplysninger om de for
skellige Egnes eventuelt varierende Evne til at taale fysiologisk sure 
Gødninger gellllem en Aarrække, selvom det ikke maa glemmes, at 
der aarlig tilføres friske og fra Egn til Egn varierende Løssmængder, 
hvis Betydning saadanne Undersøgelser vanskeligt kan vise. 

Et andet vigtigt Forhold med direkte Tilknytning til Jor
dens Reaktion er Spørgsmaalet om Mineralisering af de gen
nemgaaende store Humusmængder i Jorden, hvorved blandt 
andet betydelige Kvælstofmængder kunde stilles til Raadighed 
for voksende Afgrøder. Reaktionsforholdene er gunstige for en 
saadan Mineralisering; naar denne alligevel e.' meget ufuld
stændig, maa Aarsagerne hertil blandt andet søges i Landets 
arktiske Klimaforhold i Forbindelse med Landbrugsjordens store 
Finhedsgrad (se Tabellerne 2 og 3) og de daarlige Vandafled
ningsforhold (Dræning foretages kun sjældent), der maa give 
meget kolde Jorder; men hertil kommer, at Jorden sjæl
dent bearbejdes, og at dens Indhold af tilgængelig Fosfor
syre i Henhold til de følgende Undersøgelser som Regel er 
yderst ringe, altsammen Forhold, der er uheldige for de 
Mikroorganismer, som deltager i disse Omsætninger. Hvis 
der i Island skal naas noget ad denne Vej, maa J orden be
arbejdes, om nødvendigt afvandes og muligvis samtidig tilføres 
ekstra Fosfol'syregødning. Da imidlertid Tunene, som ved
varende dyrkes med Græs, ikke bearbejdes, og da endvidere 
mange Tun- og specielt Moajorder ved kraftig Bearbejdning 
kan komme til at lide af Manganmangel (se senere), \'il især 
sidstnævnte Forhold kunne blive en alvorlig Hindring for en 
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eventuelt i Fremtiden udvidet Korn- og Rodfrugtdyrkning, Kul
turer, der' som en naturlig Forudsætning kræver mere indgaa
ende Bearbejdning af Jorden. 

Paa Samstaoir Forsøgsstation paa Sydlandet anlagdes i 
1933 paa et flere Hundrede Aar gammelt Tun et Forsøg til 
Belysning af Jordbearbejdningens Indflydelse paa Udbyttets 
Størrelse. Jordens Kvælstofindhold var gennemsnitlig 0.50 pCt., 
medens Kulstotindholdet gennemsnitlig var 5.8 pCt., altsaa et 
Forhold Kulstof/Kvælstof paa 11.6: 1, hvilket næppe kan be
tegnes som ugunstigt, forudsat det døde Plantemateriale ellers 
er nogenlunde let omsætteligt; ved indgaaende Undersøgelser 
fandtes der omkring 1.5- 2.0 mg Ammoniakkvælstof og 0.1-
0.8 mg Nilratkvælstof pr. 100 g lufttør Jord i de forskellige 
Forsøgsled, uden at der kunde paavises nogen sikker Virkning 
af. den forudgaaende Jordbehandlings Omfang og Varighed; 
Forsøget var imidlertid heller ikke anlagt med det Formaal 
direkte at belyse dette Spørgsmaal, hvortil kommer, at baade 
Prøveudtagnings- og Analysefejl betyder forholdsvis meget, naar 
Analyseresultaterne (især Nitrat) er lave. Tallenes Størrelses
orden er imidlertid af Interesse, idet de viser, at Indholdet af 
Nitratkvælstof er forholdsvis lavt, især i Betragtning af Jordens 
Bearbejdning i de 2 til 3 foregaaende Somre samt de store 
Humusmængder, der under andre Forhold antagelig vilde have 
givet et noget større Nitratindhold, hvortil kommer, at Somme
ren 1936 var forholdsvis tør og varm l). Det maa anføres, at 
Forsøgets Havre- og Bygafgrøder val' ret stærkt angrebne af 
Lyspletsyge. 

') Som det vil fl'emgaa af ovenstaaende Analyseresultater, er del' i de 
paagældende Jorder en tydelig Ophobning af Ammolliakkvælstof, der paa For
haand maatte ventes at muliggøre en kraftig Nitrifikation. - Det ringe Ind
bold af Nitratkvælstof kan da skyldes, at selve Nitrifikationsprocessen paa' 
(iI'und af ugunstige Gennemluftningsforhold forløber overordentlig svagt; der
imod I,an den forholdsvis lave JOl'dtemperatul' næppe have virket hæmmende, 
da Nitrifikationspl'ocessen endnu foregaar ved Temperaturer omkring 50 C. 
Det ringe Indhold af Salpeterkvælstof kan dog ogsaa forklares ved at antage, at 
del' paa et tidligere Tidspunkt vel er foregaaet en I{raftig Nitrifikation, men 
at det saaledes dannede Salpeter atter er udvasket af Regnvandet. Den ende
lige Afgørelse kræver indgaaende laboratoI"iemæssige Nitrifikationsforsøg, som 
det ikke har været muligt at gennemføre med de til Raadighed staaende Jord
mængder; men SpØl'gsmaalet bør utvivlsomt gøres til Genstand for en Speeial
undel'søgelse. 
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Det er dog· meget muligt, at Humusforbindelserne kunde 
mineraliseres noget hurtigere; reaktionsmæssigt set er der i 
al Fald næppe noget til Hinder berfor, og her vilde en om
hyggelig udført Afvanding i Forbindelse med kraftig Bearbejd
ning og en især af Hensyn til Korn og Rodfrugt eventuel 
rigelig Mangan- og Fosforsyregødskning være de Midler, der 
skulde bringes i Anvendelse, en Fremgangsmaade, del' dog 
vilde blive yderst bekostelig. 

Spørgsmaalet om Humusstoffernes Mineralisering fortjener 
vedblivende Opmærksomhed, selvom det maa indrømmes, at 
en økonomisk, praktisk forsvarlig Løsning synes at være van
skelig at finde. Dog er der ikke Tvivl om, at alene Afvanding 
og Fosforsyregødskning vilde betyde overordentlig meget paa 
mange Jorder som f. Eks, Myrjorder. 

Undersøgelser over Jordfosforsyren. 

Iagttagelser og Undersøgelser over Planternes Fosforsyre
ernæring i Marken har allerede været foretaget fra ældre Tid. 
Fej/berg (9) omtaler saaledes de gunstige Erfaringer, man mente 
at have gjort ved Vanding med Elv- og Jøkelvand, ligesom han 
paa Grundlag af Fosforsyreanalyser i Vand fra islandske og 
danske Vandløb viste, at Elvvandets gode Virkning i al Fald 
delvis maaUe skyldes dets ofte forbavsende høje Fosforsyre
indhold. I Aarene fra omkring 1900 er der desuden udført 
nogle for en stor Del ret primitive Gødningsforsøg med Fos
forsyre og i de senere Aar tilsvarende Forsøg under Benyttelse 
af en mere fremskreden Teknik. Kemiske Undersøgelser over 
Landbrugsjordernes Indhold af tilgængelig Fosforsyre har der
imod saa vidt vides aldrig før været udført. 

Fosforsyretallets Definition er givet andetsteds, men det 
kan her tilføjes, at Fosforsyretallet selvfølgelig kun maa op
fattes som et tilnærmet Udtryk for den Del af Jordens 
Fosforsyre, der er øjeblikkelig tilgængelig for Planterne; jo 
højere FosforsyretaIlet er, jo større er Jordens tilgængelige Fos
forsyreindhold, og i Henhold til de Erfaringer, der i Danmark 
er gjort med FosforsyretaHet (21), maa det betragtes som et 
ret godt Ettalsudtryk for Jordens vækstfysiologiske Fosforsyre
tilstand. 
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I Fig. 4 ses Fosforsyretallenes Fordelingskurver for Tun, 
Moa og Myr paa Nord- og Sydlandet; det bemærkes, at de 
stærkt gødede Tun, som faar al Gødningen fra Faar, Heste og 

Fig. 4. Fosforsyretallenes Fordelingskurver. 
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Køer, har nogle af de højeste Fosforsyretal ; paa Tunjorderne 
findes dog sjældent Fosforsyretal over 4, hvilket kun maaltes 
i 2 Tun paa Sydlandet og i 8 Tun paa Nordlandet ; nedenfor 
findes en Opgørelse over det gennemsnitlige Fosforsyretal i Tun, 
Moa og Myr paa Nord- og Sydlandet ; ved Beregningen af de 
i Parantes anførte Gennemsnitstal er Fosforsyretallene over 4 
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medtaget l); da Fordelingskurverne er udpræget skæve, er det 
indlysende, at det hyppigste Fosforsyretal maa ligge adskilligt 
lavere end det gennemsnitlige Fosforsyretal, hvilket især gæl
del" Tunjorden, og en Betragtning af Fordelingkurverne (Figur 4) 
viser, at det hyppigste Fosforsyretal er 0.1 i alle tre Jordtyper; 
til Sammenligning tjener, at det gennemsnitlige Fosforsyretal 
i dansk Agerjord er 6, medens det hyppigste ligger omkring 4. 
I Betragtning af, at Tunene er gødet meget kraftigt, især med 
Husdyrgødning, som Regel igennem flere Hundrede Aar, er 
deres relativt lave Fosforsyretal meget ejendommeligt. 

Jordtype 
Tun 
Moa 
Myr 

Nordlandet 
0.66 (1.49) 

0.27 

0.21 

Sydlandet 
0.15 (0.36) 

0.18 

0,16 

Bortset fra, at saadanne Fordelingskurver altid vil være 
skæve, synes deres Toppunkt at have forskudt sig paa særlig 
karakteristisk Maade, naar man bevæger sig fra Island til Dan
mark, idet det hyppigste Fosforsyretal som nævnt er 0.1 i Is
land, men ca. 4 i Danmark; en nærliggende Forklaring paa dette 
Forhold synes at være, at de i disse to Lande forekommende 
meget forskellige .Jordtyper har en karakteristisk, men forskel
lig Evne til at opretholde et vist Fosforsyreniveau, saaledes at 
forstaa, at Fosforsyretallet uanset visse ydre Indgreb, som 
f. Eks. især Fosforsyregødskning, med Tiden søger at indstille 
sig paa et bestemt, men for de forskellige Jordtyper forskelligt 
Niveau. Hovedaarsagen til dette Forhold er utvivlsomt Tun
jordernes i Almindelighed relativt store Indhold af kolloiddis
perse Sesquioxyder, et Indhold der i Henhold til de i Tahel 3 
anførte Tamm-Analyser er ca. 10 Gange saa stort som f. Eks. 
i danske (2) og vestnorske Jorder (23), ligesom de islandske 
Jorders uorganiske Kolloidfraktion i Henhold til de førnævnte 
Tamm-Analyser ofte har meget lave Forhold Si0 2 /R 2 0 3 , to 
Omstændigheder, der rimeligvis maa medføre en meget betyde
lig Adsorption af Fosforsyre. 

I Fig. 5 findes en grafisk Fremstilling af Fosforsyretallets 
Afhængighed af Jordens PH; Tallene paa Kurven angiver det 

') Hvorvidt Forskellen mellem NOI'd- og Sydlandets gennemsnitlige Fos
forsyretal er reel, er Materialet som Helhed, især paa Grund af Fordelings
kurvernes særlige Natur (Skævhed), for spinkelt til at afgøre; Reaktionstallenes 
Forskydning fra Nord til Syd har muligvis nogen Betydning (se senere). 
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Antal Jorder, hvoraf vedkommende Gennemsnit er fremgaaet; 
det maa endvidere anføres, at Tun, Moa og Myr hver for sig 
gav Kurver med tilsvarende særprægede Forløb; i danske 
Jorder er den sanllne Kurve jævnt stigende og af exponentiel 
Type, medens der her findes i al Fald eet udpræget Maksi
mum. Som anført, genfindes dette Maksimum i Tun-, Moa- og 
Myrjorderne hver for sig, hvilket afgjort tyder paa, at For
holdet under de givne metodiske Betingelsrr er karakteristisk 
for Jord af islandsk Type. 

Fig. 5. 
Fosforsyretallenes Afhængighed af Jordens Heaktionstal. 

Tun, Moa og Myr fra hele Landet. 
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Som nævnt under Analysemetoderne, fandtes der ikke, selv i Jord
ekstrakter fra de sureste islandske Jorder, saa meget Ferriion, at dette 
kan have bevirket en for lav Fosforsyremaaling. Det er endvidere 
en almindelig Erfaring, at man træffer de største iondisperse Ferri
mængder i Ekstrakter af sur Jord, og det kunde derfor tænkes, at 
der under Ekstraktionen af sure Jorder udfældedes Ferrifosfater, 
som frafiltreredes; og faktisk var Forløbet af den Kurve, der for 
de enkelte Jorder giver Sammenhængen mellem Ektraktens PH og 
dens Fosforsyreindhold, i enkelte Tilfælde af den Form, at der fand
tes mindst Fosforsyre i Ekstrakten med det laveste PH; ved at dele 
Jorderne i to Grupper - PH under og over 6.3 (se Figur 5) - kunde 
der imidlertid ikke paavises afgørende Forskelle i Interpolationskur
vernes Forløb. 
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Paa Grundlag af bl. a. Gaarder og Grahl-Nielsens (23) Arbejde kan 
man imidlertid give følgende nogenlunde plausible Forklaring paa 
Kurvens (Figur 5) Forløb. I Henhold til disse Forfattere er J ordens 
Evne til at afgive Fosforsyre i høj Grad afhængig af Mængdeforholdet 
mellem (men ogsaa Kvaliteten af) de tilstedeværende aktive ion- og 
kolloiddisperse Baser ~ FezO a, AI 2 0 a, CaO, MgO og Syrer - især 
Humussyre og Kiselsyre. I de sureste J arder f'oregaar Fosfationernes 
Binding til Ferri- og Aluminiumioner, og i stigende Omfang - ved sti
gende Reaktionstal -- ogsaa til kolloiddisperse Sesquioxyder, samtidig 
findes imidlertid efterhaanden kolloiddisperse Humussyrer (Humus
syresol), der i Overskud bevirker, at Sesquioxydernes fosforsyrebin
dende Evne desaktiveres ; fra omkring PH 6.5 foregaar Sesquioxyd
dannelsen i øget Omfang, og nu fældes den kolloiddisperse Humus
syre af de efterhaanden i stigende Mængde optrædende Kalcium- og 
Magniumioner. Humusstofferne kan nu ikke hindre Fosforsyrens over
vejende Adsorption til kolloiddisperse Sesquioxyder (og Kalcium, 
Magnium), en Del af disse Adsorptionsforbindelser vil dernæst ved 
Hydrolyse og ved Dannelsen af nye Hinder af Ferri- og Aluminium
hydroxyd (Forvitring) sikkert blive tungere og tungere oplø;;elige. Det 
maa tilføjes, at der er Mulighed for, at Kiselsyre kan forstærke Hu
mussyrens Virkning ved PH 3.5 til 5, det pwOmraade, hvor Kiselsyren 
vanskeligst desaktiverer Jordens Sesquioxyder, medens den over PH 7 
vanskeligt des aktiverer J ordens Kalk. 

Nogenlunde Oplysninger om Bindingernes Natur faar man 
dog kun ved indgaaende kemiske Undersøgelser af den island
ske Jord. Kommende Markforsøg med f. Eks. Superfosfat, hvor 
Forsøgsjordernes Reaktionstal maales, vil dog kunne antyde, 
om den i Figur 5 viste Kurve er det rigtige (tilnærmede) Ud
tryk for Jordfosforsyrens Opløselighedsforhold og Tilgængelig
hed som Funktion af Jordens PH; men foreløbig tyder disse 
Undersøgelser altsaa paa, at Fosforsyregødning anvendes med 
størst Fordel paa udpræget snr og alkalisk .Tord. 

I Erkendelse af, at de islandske Jorders Forhold overfor 
Fosforsyre aabenbart er ret egenartet, blev der udført forskel
lige Undersøgelser over deres Evne til at adsorbere Fosfation, 
og desuden udførtes til Sammenligning tilsvarende Bestemmel
ser i danske Agerjorder, og de eksperimentelle Betingelser 
valgtes endvidere saaledes, at Resultaterne direkte lod sig 
sammenligne med Resultaterne af tilsvarende Undersøgelser 
udførte af Gaarder og Grahl-Nielsen (23) med Jorder fra Vest
norge. Metodikken var følgende: lOg lufttør J ord rystedes 
med 100 erna Væd ske indeholdende varierende Mængder pri
mært Kaliumfosfat ; i 8 Timer rystedes hver halve Time i ca. 
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3 Minutter, hvorefter Flaskerne sI od urørte i 15 Timer, efter 
dette Tidsrums Forløb rystedes yderligere 2 Gange i ca. 3 Mi
nutter med 1/2 Times Mellemrum; den totale Henstand var 
saaledes, bortset fra enkelte Tilfælde, hvor Flaskerne henstod 
i 42 og 66 Timer, 24 Timer. Efte1: Filtrering bestemtes Fosfor
syremængden i det klare Filtrat; PH bestemtes i Suspensionen, 
og det viste sig, at PH var praktisk talt uændret selv efter Til
sætning af de største Mængder primært Kaliumfosfat. Gaarder 
og Grahl-Nielsen (23) angiver at have rystet indtil der opnaaedes 
Ligevægt; for islandske Jorder viste det sig imidlertid, at Lige
vægten ikke havde indstillet sig fuldstændigt efter 24 Timers 
Forløb. 

es en Oversigt over denne U n dersøgeises 
islandske og vestnorske Jorder er Gennem-

I Tabel 8 find 
Resultater. For de 
snitstallene anført, 
de enkelte Jorder k 
Grund af Enkeltres 
for islandske Jorde 

da det ved Betragtning af Resultaterne for 
unde ses, at de anførte Gennemsnitstal paa 
uHaternes forholdsvis ringe Variation især 
r maatte give virkelig karakteristiske V ær-

dier. 

Tabel 8. Forskelli ge Jorders Forhold overfor letopløselig 
Fosforsyre. 
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beret 5 

1 

10 120 (21.7)')1 40 (43·')')1 100 
. Lokalitet I ~l~~~lll ~ 

der 

Danske Jorder 
--a I 2.u 

I 

6.15 13.45 30.45 89.01 
b 

I 
2.56 3.85 6.65 9.55 10.99 

a 2.25 5.58 14.69 32.'9 89.09 
b I 2.75 4..12 5.31 7.51 10.91 
a 

I 
1.97 

I 
5.24 12.63 32.55 I 85.49 

b 3.03 4.76 I 7.37 7.45 I 14.51 

Tylstrup O 1 

Tylstrup 32 1 

Virum 

Jordart Islandske Jorder 
Tun a 0.14 0.47 1. 78 7.75 I 35.73 

b 4.86 9.53 18.22 32.25 
I 

64.27 
a 0.14 0.60 

I 
2.19 7.63 33.44 

b 4.86 9.40 

l 

17.81 32.37 

I 

66.56 
a 0.02 0.06 0.82 2.09 17.60 
b il 4.98 9.94 19.68 I 37.91 82.40 

22 I 
12 

__ ~ __ lll~._ 
Moa 

Vestnorske .Jorder 
a 

II I I 
10.30') I 12,48 ") 

b 11.37 .) 30.93 3
) I 

1) Vestnorske Jord el', 2) 27 Jorder. 3) 11 Jorder, 



92 

I Samklang med Undersøgelserne over Fosforsyretallenes 
Størrelse viste det sig, at Myrjorderne havde den største Ad
sorptionsevne, medens Moa- og Tunjords Adsorptionsevne var 
mindre og af nogenlunde samme Størrelsesorden. En Sam
menligning med de gennemgaaende stærkt sure vestnorske Jor
der og de danske Jorder viser hvilken fabelagtig Evne, den 
islandske Jord har til Binding af Fosforsyre; i denne Hen
seende staar islandsk Jord afgjort i en Klasse for sig selv. Det 
har tidligere været berørt, at Hovedaarsagen til denne udpræ
gede Evne til Binding af Fosforsyre utvivlsomt maa søges i 
disse Jorders store Indhold af kolloiddisperse, positivt ladede 
Sesquioxyder m. m. i Forbindelse med Jordernes betydelige Fin
hedsgrad, og det er i denne Forbindelse interessant at bemærke 
Myremalms ofte meget høje Fosforsyreindhold ; Gruner (1) fandt 
saaledes i en enkelt Prøve islandsk Myremalm 10.6 pCt. P 2 O 5 

i Tørstoffet~ medens Indholdet efter tyske Analyser (24) svin
gede fra 1.4 til 3.1 pCt. i fire Prøver fra forskellige Steder, et 
Indhold, der imidlertid ikke kan kaldes særlig højt. 

For yderligere at karakterisere islandsk og dansk Jords Evne til 
Adsorption af Fosforsyre forsøgtes det, om en af de almindelige Ad
sorptionsligninger kunde gengive de i Tabel 8 anførte eksperimentelle 
Data. Den freundlichske Adsorptionsligning visle sig trods sine Mang
ler at være en af de bedst egnede; den har Formen 

y = kxn , 

eller logaritmeret log y = n log x + log k, 

(l) 

(2) 

hvor y er den pr. Enhed Adsorbens (i dette Tilfælde 10 g Jord) ad
sorberede Fosforsyre, medens x er Ligevægtskoncentrationen. og k og 
n er Konstanter, saaledes at k skulde være et Udtryk for Mængden af 
Adsorbens, medens n skulde give Oplysninger om Arten af det adsor
berende Kompleks; k skulde med andre Ord være et Udtryk for Ad
sorptionskompleksets Kvantitet, medens n skulde være et Udtryk for 
dets Kvalitet; ved Hjælp af Ligning (2) bestemtes den rette Linie, der 
havde den mindste gennemsnitlige Afvigelse fra de eksperimentelle 
Data, og n og k beregnedes. Nedenfor findes en Oversigt over n- og 
k-Værdiernes Størrelse i islandske og danske Jorder; da de norske 
Jorder var udtagne i forskellige Dybder, blev der ikke foretaget Bereg
ninger paa disse Gennemsnitstal. 

n k n k 
Tylstrup O . ~ .. 0.481 1.M Tun '''4''4' •• 0.466 12.82 
Tylstrup 32 .. . 0.339 2.27 Moa .......... 0.480 12.26 
Virum ......... 0.384 2.43 Myr .......... 0.412 13.00 
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Disse Tal antyder, at Fosforsyrens Adsorption er af samme Natur 
i Island og Danmark (n), medens det adsorberende Kompleks er be
tydelig større i Island end i Danmark (k). Det er dog selvindlysende 
meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at drage noget skarpt Skel 
mellem Kvantitets- og KvaJitetsspørgsspørgsmaal paa Grundlag af 
ovenstaaende Ligning. 

I Tabel 9 findes en Oversigt over Adsorptionens Størrelse 
som Funktion af Jordens PH; de behandlede Jorder er de 
samme som anført i Tabel 8, iaH 44; i de enkelte PH-Grupper 
tindes ofte meget faa Jorder, men Tallene antyder alligevel, 
svarende til Fosforsyretallets Afhængighed af Jordens PH, at 
den fundne Fosforsyremængde (»Ligevægtskoncentrationen«) er 
stigende indtil ca. PH 6.5, men herefter synes den at være 
nogenlunde konstant; dette sidste behøver dog ikke at betyde, 
at de ved neutral til alkalisk Reaktion adsorberede Fosforsyre
mængder ikke vil kunne stige yderligere i dette Omraade af 
Reaktionsskalaen (Omsætningstiden var kun 24 Timer), lige
som det desuden er muligt, at den adsorberede Fosforsyre 
i dette Omraade med Tiden og under naturlige Forhold vil 
blive tungere og tungere opløselig, saaledes at Uoverensstem
melsen med det i Figur 5 anførte Forhold vedrørende Fos
forsyretallets Afhængighed af Jordens PH maaske kun er til
syneladende. 

Tabel 9. Den fun dn e og adsorberede Fosforsyremængde 
som Funktion af Jordens PH. 

Gennemsnitstal. 

PH 

5,o-ls.3-15.6'=-ls.9-16.2-=-16.5.J 6.8~·17 .1-: 7 .4-17 .7-18.0-
5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 I 7.0 7.3 I 7.6 7.9 8.2 

Tun og Moa. Nord- og Sydlandet. 

~~~::~e~r ;~'P04' :111 = l, = 13;:~ 13t: 12~:~ 1 ;~:~ 12~:: 1 ;~:: II ~~:~ 1 = 
Antal JO! del ....... - - 1 7 I 6 a 5 8 2 -

Tun, M oa og Myr. N ord- og Sydlandet. 

Fnndet mg PO •..... 11-1 3.7 [ 3.0, 4.51 6.6 I 10.s I 9.5 I 10.51 16 .2 

Adsorbel'et mg PO •. , ~ 31.3[32.0
1

30.5 28.4124.7 25.5 24.5 18.8 
Antal Jorder ....... 11 - 3 2 I 11 8 5 5 I 8 2 
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Til yderligere Belysning af hele Fosforsyrespørgsmaalets 
vækstfysiologiske Side udførtes følgende Undersøgelser: 40 g 
lufttør Jord tilsaUes i Bægerglas stigende Mængder primært Ka
Iiumfosfat opløst i en saadan Vandmængde, at Jorden lige 
gennemfugtedes (uden at der stod Vand over Jorden i Bæger
glasset); efter 3 Døgns Henstand tømtes Jorden ud af Bæger
glassene og lufttørredes, hvorpaa Fosforsyretallet bestemtes paa 
sædvanlig Maade. I Tabel 10 findes Undersøgelsens ResulLater. 
Som det ses af Tabellen, stiger Fosforsyretallet i islandsk 
Jord som Regel ganske uvæsentligt selv efter Tilførsel af 
de største Fosforsyremængder, omvendt for danske Jorder; 
eksempelvis svarer en Tilførsel af 400 mg P0 4 pr. 40 g Jord 
(islandsk Jord Nr. 17) til ca. 1110 Sække Superfosfat pr. ha, 
men Fosforsyretallet er efter en saadan Tilførsel kun steget 
0.13 Enheder svarende til ca. l/S Sæk Superfosfat!), og saaledes 
er Forholdene gennemgaaende i islandsk Landbrugsjord. Disse 
U ndersøgelser synes ogsaa i Forbindelse med det foregaaende 
at give Forklaringen paa de som Regel forbavsende lave Fos
forsyretal, der maales i de gennem flere Hundrede Aar kraftigt 
gødede Tun, Fosforsyretal, der gennemgaaende er af samme 
Størrelsesorden som de, der maales i de ugødede i Naturtilstand 
liggende Moa- og Myrjorder . 

. Spørgsmaalet bliver nu, om de biologiske Undersøgelser, 
der er udført til Vurdering af J ordens Fosforsyretrang, har 
givet Resultater af en saadan Størrelsesorden, at man paa 
Grundlag af den kemiske Undersøgelses Resultater kan udtale 
sig om islandsk Landbrugsjords almindelige Fosforsyretrang. 
Til Vurdering af dette Spørgsmaal udførte Afdelingsbestyrer 
Mag. scient. Erik Petersen paa enkelte Jorder orienterende Labo
ratorieundersøgelser over Kulsyreproduktionens Forøgelse ved 
Tilsætning af stigende Mængder letopløselig Fosforsyre til Jor
den; herved viste det sig, at Kulsyreproduktionen gennemgaa
ende forøgedes overordentlig kraftigt, og det kan tilføjes, at 
ældre og yngre Markforsøg i Island i Almindelighed har 
givet tilsvarende Resultater (se Arsrit Ræktunarfelag NOI'our
lands siden Aarhundredskiftet); Merudbyttetallene for Fosfor-

') Det er dog meget sandsynligt, at en Del af den frisk fældede Fosfat, 
der ikke opløses under de Betingelser, hvorunder Fosforsyretallet bestemmes, 
alligevel er tilgængelig (omend vanskeligt) for Planterne gennem kortere eller 
længere Tidsrum. 
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Tabel 10. 
Fosforsyretallets Afhængighed af tilsat Fosforsyre. 

Hen- i I FosforsYl'e-
stand i 1 f tallets Stig-

Jord Døgn Maalt Fosforsyl'e- . 

Nr. 
Lokalitet d Fosforsyre- tallets I nlng, saa-

Adsor
beret 

pr. 40 g 
Jord 

mg PO. 
ve fremt Ad- I 

. ___ , _______ I:C~2_0 __ ~_1 __ I_ Stigning iS~!:i~~k::r 

~ ASk~ -4--"-:~·~ ;~:~ --=j==~=!='~=~==11 =-~~!:=~~= 
__ 1 ______ .___ 112.0· ___ }079 128.08 20.18 

0.1 ° O 'I 54 Island 4 0.3 0.2 64.04 63.84 
1,3 1,2 128.08 126.88 

[--------- ---0.-1---'-1---
0
-----'-1---

0
---'-- ----

~1--d-O-. __ '1. __ 

4

_
1 

~:; __ :-1

1

' __ ~-()'-:-----'-il--1;-·~-:~-:--+1-1-~-;-::: _ 
112 do. 4 0.8 0,7 64.04 I 63.34 

'-31 (1__ 1- ·---[----~-::-5 _-'11----~-·-8 _-c-I_·_l_2_~-.0-8---;--1-2-5-.2-8-
do. 3 g::~ ,1 g:~~ I ~~ I ~~::: 

1

1 .1,_ 0.66 0,51 I 200 199.49 
2.78 2.63 400 397.37 

~21---d-O-' -1- 3 1 --.........,~:-::-l:--+I---::c~-:~-: -...!1;-----~~-::-----,-:·--'--~~-::9-9 -
0.12 I 0.02 1 200 I 199.98 

I 0.45 I 0.S5 I 400 i 39965 
[-----,---1 0.10 O I O I .....:. --

0.11 0.01 32 'I 31.99 
do. 3 0.12 0.02 96 95,98 

I 0.19 0.09 I 200 199.91 
____ ! ____ . __ 0_.4_4_---;-___ 0_.3_4 _-'--. __ 4_00 ___ --ci __ 39_9.66_ 

I 
0.13 I O I O I 
0.16 0.03 1 32 31.97 I 3 0.14 0.01 96 I 95.99 

I 

0.20 I' 0.07 200 I' 199.93 
0,50 0.37 400 399.63 

--~- --- --'-0-.0-6 --'----0---+1----0---'--1----.. 

0.07 I 0.01 32 31.99 
do. 3 0,08 I 0.02 I 96 ! 95,98 

0.13 0.07 200 I 199.93 
0.19 O.IB 400 399.87 

~:~ I -~~--i --~--'-2---:-1--2-.-7---

I 
6.1 3.1 I 9,6 6.5 

] 1.2 I 8.2 I . 2 O I 11.8 
22.3 19.3 I 40 20,7 

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

33 

do. 34 

17 

Virnm 

(fortsættes} 



I 
I 

Jord l 

Nr. 

O 

32 

Lokalitet 

Tylstrup 

do. 

Hen
stand i 
Døgn 
ved 

20-22° I 
C. I 

3 

96 

Tabel 10 (fortsat). 

Maalt 
FosforsYI'e

tal 

I 
I 

Fosforsyre-
tallets 

Stigning 

Fosforsyre- II 

tallets Stig
ning, saa
r"emt Ad-

I 
sorption var 

udelukket 

10.1 O O I 

22.2 12.1 20 

Adsor
beret 

pr. 40 g 
Jord 

mg PO! 

0.8 
3.4 
7.9 

12.1 

~~:: ~:: ~:! I 
3S.o 27.9 I 40 

1- ---'8.9----'---0---'---- 0--- j-- ~ 

Il.! 2.2 3.2 I 1.0 
15.5 6.6 9.6 I 3.0 
21.5 12.6 20 7.4 

__ 3_6._5 __ 
1

_ 27.6 ~~ __ .L =12=.4= 

3 

syre har ofte været ganske imponerende, og endvidere viser 
enkelte Forsøg, at Chilesalpeter og Kaligødning kun gi\'er be
tydende Udslag, saafremt der samtidig anvendes Superfosfat, 
hvilket tyder paa, at Fosforsyre har været i afgjort Minimum; 
ældre og mere primitive Markforsøg udførte i Aarene 1904~1908 
paa forskellige Lokaliteter paa Nordlandet viser endvidere, a t 
Tunjorden gennemgaaende var mindst fosforsyretrængende, og 
at Moa- og Myrjorden var mest fosforsyretrængende; samme 
Resultat giver enkelte Forsøg anlagt i de senere Aar. N aar man 
i en Del Tilfælde &ærlig paa Tun ikke har faaet Udslag for 
Tilførsel af Superfosfat, kan Aarsagen hertil selvfølgelig omend 
i Henhold til de udførte Undersøgelser sjældnere have været et 
højt Fosforsyretal i Forbindelse med passende, tilgængelige 
Kvælstof- og Kalimængder; næppe nogensinde har Aarsagen 
været relativ K \'ælstof- eller KaJimangel; derimod kan der med 
de foregaaende Undersøgelser i Erindring i saadanne Tilfælde 
have været en saa kraftig og omfattende Fosforsyrebinding, at 
den tilsatte Fosforsyre overhovedet ikke eller kun med Vanske
lighed har kunnet udnyttes af Planterne, fordi den meget hur
tigt er blevet bundet til Jorden i vanskelig tilgængelig Form. 

l store Træk synes Markforsøget og den kemiske Ana
lyse altsaa at give samme Resultat, saaledes at det utvivlsomt 
paa Grundlag af de her udførte Undersøgelser bør overvejes, 
om ikke fremtidige Markforsøg til Vurdering af Fosforsyrens 
Virkning til forskellige Plantearter og Jordtyper kunde anlæg-
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ges som fleraarige Forsøg, hvor man samtidig med en Afprøv
ning af det almindelige, pulveriserede Superfosfat prøver An
vendelse af granuleret Superfosfat eller muligvis endnu bedre 
Præcipitater (Dikalciumfosfater), som bar en ringe Opløselighed , 
men stor Opløsningshastighed, hvorved Fosforsyrens Binding 
til kolloiddisperse Sesquioxyder muligvis forhales; Anvendelse 
af Silikofosfater og lignende Gødninger vilde maaske virke paa 
samme Maade. Paa MYI:jorder burde Raafosfater og Thomas
slagge prøves; men desuden kunde der under særlige Forhold 
være Grund til at sammenligne de forskellige Fosforsyregød
ninger nedbragt til forskellig Dybde, f. Eks. dels i Overfladen, 
som det almindeligt anvendes, dels nedbragt til Planternes 
Rodsystem, da det ikke er urimeligt at antage, at f. Eks. Su
perfosfat udbragt som Overfladegødning under disse særprægede 
Forhold fastholdes i Overfladen og derved vanskeligt udnyttes 
af Planterne. Formaalet med disse Forsøg bliver altsaa at maale 
Virkningen og ikke mindst Eftervirkningen af Fosforsyregød
ninger af en saadan Natur, at Jordens Binding af den tilførte 
Fosforsyre, i en for Planterne mere eller mindre utilgængelig 
Form, forhindres eller forhales, saaledes at den nødvendige 
Fosforsyre i Hovedsagen optages direkte fra de tilførte Gød
ningsstoffer og i mindst mulig Grad fra de mellem Fosfation 
og Sesquioxyder dannede Forbindelser. 

Endvidere vilde der formentlig være Grund til at underkaste 
Elvvandingens Betydning en fornyet Undersøgelse under Hen
syntagen til K vælslof- og Kaliudvaskningens Størrelse; i nogle 
Tunjorder paa Nordlandet, hvor Elvvanding om Foraaret sta
dig praktiseredes, fandtes saaledes nogle af de højeste Fosfor
syretal. 

Af mere specielle Forhold er der Grund til at gøre op
mærksom paa to Prøver Glacialler, der paa Foranledning af 
J. H. Lindal, Lækjamot, udtoges i Nærheden af dennes Ejen
dom i Vii'iidal paa Nordlandet. Ved Maaling af Reaklions- og 
Fosforsyretal fandtes nedenstaaende Værdier: 

Fosforsyre-
tal PH Kkt 

Diluvialler fra Bunden af Vii'lidal. . . 24.3 7.8 5.8 
Moræneler fra Blåskri3a, Vi3idal . . . 12.0 7.7 5.9 

Lindal havde anvendt en Del af den Lersort, der havde 
Fosfol'syretallet 24.3, paa en lille Forsøgsmark (Højbundsjord), 

7 
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hvor Grønsværen var fjernet, og paa Myrjord der for 8 Aar 
siden var drænet med aabne Grøfter; der var Antydninger af, 
at Korn, Kløver og MYljordsvegetationen stod noget kraftigere 
efter Anvendelsen af dette Ler. Højbundsjordens Fosforsyretal 
var 0.1, medens Reaktions- og Klorkaliumtallene var henholds
"is 5.6 og 5.0; i Myrjorden var disse tre Tal henholdsvis 0.1, 
5.5 og 4.6. Det er ikke udelukket, at Diluvialler med Fordel 
vil kunne anvendes som Grundforbedringsmiddel maaske sær
lig paa MYl~iorder og paa Lokaliteter, hvor der er forholdsvis 
nem Adgang til det. 

Undersøgelser og Iagttagelser 
over Mangan og enkelte andre Mikronæringsstoffer. 

Saafremt Korn- og Rodfrugtdyrkningen udvides, vil der 
være Grund til at have Opmærksomheden henvendt paa, at 
Tun- og i særlig Grad tør, højtliggende Moajord kan inde
holde for lave tilgængelige Manganmængder. I ca. 75 pCt. af 
de besigtigede Kornmarker (Havre og Byg) fandtes tydelige 
Symptomer paa Lyspletsyge, en Sygdom, der efter de seneste 
Undersøgelser skyldes Mangel paa tilgængeligt Mangan i Jor
den; disse. Symptomer paa Mangansult er saavidt vides ikke 
før iagttaget og beskrevet i Island. I mange Tilfælde var An
grebene absolut ødelæggende, og de var endvidere mest ud
bredte og alvorligst paa Nordlandet ; men ogsaa paa Sydlandet 
iagttoges enkelte haardere Angreb. Et alvorligt Angreb kan be
tyde en Nedsættelse af Kærneudbyttet med 70-80 pCt., og ved 
de mest ødelæggende Angreb sætter Kornet slet ikke Aks. Den 
mest modtagelige Kornafgrøde er Havre, derefter følger Byg, 
men ogsaa Hvede og Rug angribes omend i Almindelighed 
mindre stærkt, hvilket ogsaa gælder Rodfrugter og især Kløver; 
men desuden angribes de forskellige Sorter af Kulturplanter i 
meget forskellig Grad paa samme Jord. 

Som Følge af disse Iagttagelser blev der foretaget nogle 
U ndersøgelser over J ordens Manganindhold. I Ta bel 11 findes 
en Oversigt over det totale Manganindhold i Prøver fra Nord
og Sydlandet ; af Tabellen ses det, at Indholdet i baade Tun, 
Moa og Myr i Almindelighed svinger fra 160 til 200 mg M n 
med et Gennemsnitsindhold paa ca. 178 mg Mn pr. 100 g lufttør 
Jord; Brakvandsengen paa Nordlandet (Nr. 63) indeholder noget 
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mindre (Udvaskning), medens en Tunjord fra Bolar paa Nord" 
landet (Nr. 181) ligger betydeligt højere. Som Helhed er Ind
holdet ret konstant og ca. 10-15 Gange saa højt som i dansk 
Jord. 

Tabel 11. Det totale Manganindhold i islandske Jorder. 

Sydlandet Nordlandet 

Løbe-

I Jordart 
I 

mg Mn pr. Løbe-

I 
Jordart ~ Mn pr. 

Nr. 100 g Jord Nr. . 100 g Jord 
.. 

-~-.-
_. 

2 

I 
Myr 184 

I 
63 Brakvaudseng 120 I) 

3 do. 176 68 Glacialler 150 
7 Moa 176 71 Moa 184 

13 Tun 168 
I 

80 Tun 168 
23 do. 168 89 Moa 176 
28 Moa 184 95 Grøn Moa 136 
35 do. 176 96 Moa 144 
40 Tuu 172 107 do. 176 
41 Moa 176 108 Tun 176 
49 Tun 204 110 Moa 160 

112 do. 164 
137 do. , 336 
147 do. 160 
181 Tun 740 I) 

-
Gens. I 

- I 178.4 - I - I 117.5 

') Ikke medtaget ved Gennemsnitsberegningen. 

Bestemmelsen af Jordens totale Manganindhold foregik saaledes:. 
2 g lufttør Jord maledes melflnt i en Agatmorter; 0.250 g af den fin
malede Jord anbragtes i en PIalindigel og blandedes omhyggeligt med 
O.f g K2 CO a og 0.4 g Na 2 CO a ; efter en svag .Forglødning over en Bun
senbrænder glødedes der i 20 Minutter til Hvidglødhede i en elektrisk 
Ovn; efter Afkøling opløstes Digelindholdet i Salpetersyre og overfør
tes til en Porcellænskaal, hvorpaa der inddampedes til Tørhed; Skaa
len fugtedes med 1 cms koncentreret Salpetersyre (Henstand i en halv 
Time), hvorerter dens Indhold filtreredes kvantitativt over i en 100 cm" 
Maalekolbe. Mangananalyserne udførtes kolorimetrisk. 

De anvendte Metoder til Bestemmelse af Jordens tilgænge
lige Mangan er beskrevet andetsteds; men det maa anføres, at 
de bel' opnaaede Resultater er fremkommet ved udelukkende 
Behandling af TMn eller Mangantallet, d. v. s. det totale om
byttelige Mangan udtrykt i mg Mn pr. kg lufttør Jord eller i 
Milliækvivalenter Mn pr. 27.5 kg lufttør Jord. 

I Tabel 12 findes en Oversigt, der for alle de behandlede 
baade sunde og syge Jorder viser Mangantallenes Størrelse, i 
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Tun, Moa og Myr paa Nord- og Sydlandet; som det ses, er 
det gennemsnitlige Mangantal stærkt faldende fra Myr til Tun 
og Moa, og Nordlandets Mangantal er gennemgaaende lidt 
lavere end Sydlandels ; Aarsagerne til, at Nordlandets Mangan-

Prøve
Nr. 

Tabel 12. Mangantal i forskellige Jordtyperl). 

TMn i Tun 
II .. 11.

1 

T • M Prøve- TMn i Moa Prøve-
Mn I , yr Nr. Nr. 

~==============~ 

Nordlandet 
~--~~--~~---c~~~~~~~~~~~~~~----------

188 
181 

96 

Sum ... . 
Gens ... . 

47 
24 

3 
2 
1 

60 
63 

Sum .... 
Gens .... 

I 
I 

66.7 
28.3 
18.2 

113.2 
37.7 

44.4 
[185.2J 

39.2 
78.7 
27.8 
58.8 
[6.0J 

248.9 
49.8 

I 

107 
106 

68 
71 
89 
92 
93 
94 
95 

108 
110 
111 
136 
137 
147 
173 
175 
193 

215 
216 

56 
45 
43 
41 
35 
30 
28 
21 
20 
12 

--.~. 

1.2 
12 

[1.1] 
1.1 
1.0 
0.5 
0.3 
1.s 
1.s 
7.2 
1.3 
4.4 
7.5 
1.1 

[37.0] 
5.6 

[7.8J 
(12.0) 

36.7 
2.4 (3.0) 

Sydlandet 

I 
[6.8] 

I [10.2J 
0.7 

(17.8) 1 

I 2.6 II 
3.1 

I 5.1 
2.5 
3.3 

I [0.8J 
5.0 I 
2.9 

I 

I 
25.2 I 

3.2 (4.s) I 

80 
90 
91 

103 
112 
113 
124 
128 
135 
138 
107 
172 
174 
192 
195 

I -----1 
44 
42 
40 
37 
23 

7 
5 
4 

13 
11 
10 

9 

1 

8 
49 

I 
I 

2.1 
1.5 
3.6 
0.8 
2.7 
3.6 

16.9 
11.3 

4.0 
13.2 

(26.7) 
(23.0) 
(25.s) 
(30.s) 

[186.9J 

60.3 
6.0 (11.8) 

1.3 
8.7 

10.5 
15.4 

7.1 
5.0 
2.9 
5.8 

14.3 
6.7 
5.s 
2.8 

14.3 
8.3 

107.9 
7.7 

-

') De med rund Parantes forsynede Mangantal er ikke benyttede ved 
Beregningen af Tabel 13. 
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tal er lavere end Sydlandets synes paa Forhaand at maatte 
ligge i Nordlandets højere Reaktionstal og ringere Nedbør. Det 
var imidlertid ikke uden praktisk Interesse at undersøge - saa
vidt det forholdsvis spinkle Materiale tillod -- hvilken Andel 
de forskellige Reaktions- og Nedbørsforhold hver for sig havde 
i denne observerede Forskel, og der blev derfor, da det ved 
disse Undersøgelser delvis drejede sig om at belyse forskellige 
Nedbørsmængders Indflydelse, i Henhold til Notater over Plante
bestandens Sammensætning m. m., fremstillet to Gennemsnitstal 
(se Tabel 12). Det ene af disse refererer sig til samtlige i Tabel 12 
anførte Prøver (bortset fra Prøver forsynet med firkantet Paren
tes, som repræsenterede stærkt afvigende Jordtyper), medens det 
andet er fremgaaet efter Udsortering af de indenfor de enkelte 
Jordbundstyper - Tun, Moa og Myr - enten unormalt tørre 
eller (især) vaade Jorder. Paa Grundlag af disse sidste Gennem
snitstal fremstilledes Tabel 13, som giver en Opgørelse over 
Mangantallets Afhængighed af Jordens PH; SOm vist (25), kan 
man i dansk Jord udtrykke denne Afhængighed ved Ligningen 

T l ' -kp 
Mn = Mno C Hj (3) 

ved at benytte denne Ligning paa Gennemsnitstallene i Tabel 13 
viste det sig, at den ogsaa i islandsk Jord kunde udtrykke For
holdet mellem Mangantallet (TMnl og Jordens PH; nedenfor fin: 
des Resultaterne af en paa Grundlag af Tabel 13 og Ligning (3) 
foretaget Beregning. Overensstemmelsen mellem beregnede og 

Tabel 13. 
Mangantallets Afhængighed af Jordens Reaktionstal. 

Tun og Moa. 

Jordens PH: l! 5.6-6.016.1-6.°16.6-7.017.1-7.517.6-8.0 
=====================~==~==~====~===±==== 

Nordlandet 
~--

Antal Ana~yser ... ·o:_·-"--·~._~: 0'_:-':":. :.~":"'_ i--:-:- 5 10 5 4 
Gennemsmt .... o . o • o . o . . . . . . . . ...• -- 8.32 4.22 1.72 0.73 _.o_ .. ____ .. _____ -'--_.c...:..--''--'---'---=~:c::..__'_....::.:.~ 

Syd landet 

Antal Analyser ... " ~ " ..... o o • " o "o!1 1 I 14 I 7 I -.:.--,--_ .... 
Gennemsnit" .. -:-:~.:-.-:-: ..... " o ... 1;_oi~8-o-; ·7~21-14.41--!-·~· 

Nord. Oll Sydlandet 

Antal AnallB~: ... ,. ',:,::."..".._ .. _ ... .J1_~~_1_9_-'-_1_'_7 _ _'___5=----'-_4_ 

Gennemsnit .... :~" :_" ... o 00.: •• o. o.~:"=' =1=.B==c:==~7.~50=='==4~.30~"'=~1~.7~2~===0,::.73"=_ 
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fundne Værdier er god. For Sydlandet fandtes en k1-Værdi 
paa 0.427; 

NordlRndct: 
T Mn fundet 

8.32 

4.22 

1.72 

TMn beregnet 
8.99 

3.91 

1.70 

0.73 0.7~ 

k 1 = 0.723. 

N ord- og Sydlandet: 
TMn fundet TMn beregnet 

7.50 7.26 
4.30 3.79 

1.72 1.68 

0.73 0.75 

k , = 0.705. 

Forskellen mellem Nord- og Syd landets k 1 - Værdier antyder, 
at Manganoionens Adsorption som Funktion af PlI foregaar paa 
forskellig Maade fra N ord til Syd, men tillader selvfølgelig ikke 
al paavise Aarsagerne hertil, selvom det paa Forhaand maa an
tages, at bl. a. de forskellige Nedbørsforhold gennem deres Ind
flydelse paa det uorganiske og organiske Adsorptionskompleks 
kan være indirekte Aarsager ; saafremt nu de paa N ord- og 
Sydlandet fundne k l-Værdier havde været ens, vilde det paa 
Grundlag af Ligning (3) have været muligt at afgøre, om de i 
Tabel 12 fundne smaa, omend set fra Planternes Synspunkt 
meget betydelige Forskelle i Mangantallenes Størrelse fra Nord 
til Syd udelukkende kunde forklares gennem disse to Land
omraaders forskellige Surhedsgrad, eller om ogsaa andre For
hold - som Nedbøren - maaUe antages at influere paa Man
gantallenes forskellige Niveau. I de Jorder, hvori der maaltes 
Mangantal, var de gennemsnitlige Reaktionstal for Nord- og 
Sydlandet henholdsvis 6.79 og 6.51 1

), en Forskel paa 0.28 Ps
Enheder; foretages der nu paa Grundlag af Ligning (3), og med 
baade Nord- og Sydlandets k 1 - Værdier, en Beregning, blev Re
sultatet følgende: Logaritmeres Ligning (3) faas: 

(4) 

ved Benyttelse af Tun- og Moajordens gennemsnitlige Mangan
tal (se Tabel 12) faas to Ligninger (for Nord- og Syd landet) ; 

log 4.04 = log 6.05 - 0.728 PH og 
log 4.04 = log 6.05 - O.~27 PH i 

heraf beregnedes PlI til henholdsvis 0.24 og 0.41 Enheder, hvil
ket antyder, at Mangantallenes forskellige Størrelse udelukkende 
eller i Hovedsagen kan skyldes Reaktionstallenes forskellige 

') Fundet ved Omregning til Brintionkoncentration, Gellnemsnitsberegc 

ning og Tilbageregning til PH. 
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Niveau i disse to Landomraader, og det maa i saa Fald an
tages, at de forskellige Nedbørsmængders Indflydelse paa T Mn 

udlignes, bl. a. paa Grund af Jordernes gennemgaaende store 
vand holdende Evne. Undersøgelser i denne Retning bør fort
sættes, fordi det som anført ikke er uden praktisk Interesse. 
Materialet er maaske lidt spinkelt, men paa den anden Side 
gaar de Antydninger, det giver, alle i samme Retning og er 
endvidere i Overensstemmelse med, hvad der paa Forhaand 
maalte ventes (se (25», hvortil endelig kommer, at Notaterne 
over Angrebenes Styrke udpeger NordJandet som den Lands
del, hvor de kraftigste Angreb af Lyspletsyge forekommer, se 
Tabel 14. 

Tabel 14. Angreb af Lyspletsyge paa N ord- og Sydfandet. 

4 5.51 5 2.9 
7 5.0 
8 14.3 
9 2.8 

10 5.3 
11 6., 

. 215 6.8 

Sydlandet II Nordlandet 

Angrebets IJOrd'l Plante-! Løbe-I T ---r-I Angr-;betsIJord.\' -;~-t--t 
Styrke art art ] Nr. Mn Styrke art an ear 

Svagt 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

I ~~~ I H~;;e II ~~ I ~:~ ~::!:t ~~~ l H~~~'e 
do. : Havre I 94 1.3 Middel do. do. 

do. I do., og Byg 
do. I do. ,,95 1.3 Stærkt do. I Havre 

do. 'I' do. '1110 1.3 do. do. Havre 
"næsten ikke . 112 2.7 Middel I Tun I do. 

Angreb do. I do. Ii 113 3.6 do. I do. II do. 
_ .. do. J do. I do. . 

At Mangantallene i Højbundsjorden (Tun og Moa) trods 
Jordernes store vandholdende Evne i det hele taget kan være 
saa lave, at man finder Lyspletsyge, maa utvivlsomt bl. a. 
skyldes, at disse Jorder igennem Aartusinder - fra Naturens 
Haand - har ligget med forholdsvis høje ReaktionstaF). At 
Tabel 14 ses det endvidere, at der især paa Sydlandet er fun
det Lyspletsyge ved saa høje Mangantal, at Angreb vilde være 
utænkelige ved de samme Mangantal under danske Vækst
betingelser; dette antyder, at det Mangantal, over og under 
hvilket der henholdsvis ikke findes og findes Lyspletsyge, lig· 
ger højere i Island under de der herskende Vækstbetingelser 
for Havre og Byg, idet Grænseværdien i Danmark er ca. 3.0' 

') Hertil kommer at Ferrihydroxyder rimeligvis har nogen Evne til 
Adsorption af Manganoion. 
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Om Aarsagerne til delte Forhold kan der ikke for nærværende 
siges noget bestemt, men det synes nærliggende at formode, at 
især den forholdsvis lave Jordtemperatur forhaler Ionoptagel
sen, saaledes at Planterne selv ved forholdsvis høje Mangantal 
ikke faar optaget tilstrækkeligt Mangan; men andre Aarsager 
-" blandt andet ionantagonistiske - kan selvfølgelig være med
virkendel ). 

Ved en Sammenligning af Mangantallene i Tabellerne 12 
og 14 ses det, at især mange Moajorder paa Nordlandet har 
saa ]a ve Mangantal, at der ganske givet vilde optræde stærke 
Angreb af Lyspletsyge især ved Dyrkning af Havre. Hvis der 
ved en eventuel Udvidelse af det korndyrkede Areal fortrinsvis 
benyttes Moajord, maa der ved passende Midler som Gødsk
ning med Svovlsur Ammoniak, kraftig Tromling og eventuelt 
Tilførsel af Manganosulfat sørges for, at Korndyrkningen ikke 
delvis mislykkes af Mangel paa tilgængeligt Mangan i Jorden. 
Paa Myrjord vil der paa den anden Side, selv efter forholdsvis 
kraftig Afvanding, næppe nogensinde kunne optræde Lysplet
syge, ligesom Resultatet af en Kornoyrkning paa Tunjord rime
ligvis i Almindelighed vil blive tilfredsstillende (se de gennem
snitlige Mangantal i Tabel 12). 

Symptomer paa Kobber- og Bormangel observeredes ikke, 
saaledes at en Undersøgelse af disse Grundstoffers Forhold i 
Jorden ikke var særlig paakrævet. Derimod iagttoges der plet
vis, men forholdsvis sjældent, Symptomer i Havre (før Skrid
ning), der kunde tydes som Jermangel-Klorose. Havreplan
terne var i saadanne Tilfælde hvidgrønne og meget lave 2). 

Fra en saadan Lokalitet (Korpulssta6ir, Sydlandet) udtoges fra 
baade syg og sund Vegetation Jordprøver med faa Meters Af
stand. Af Notaterne fremgaar det, at Jorden fra Pletten med 
syg Vegetation var gruset og ret humusfattig, medens Jorden 
omvendt var mere stenfri og »muldet«, hvor Vegetationen var 
sund; ved en Bestemmelse af tilgængeligt Jern (særlig Metode) 
fandtes henholdsvis 3 og 5 mg Jern (Fe) pr. 10 g Jord, medens 
Reaktionstallet i begge Tilfælde Hl' 6.2. Disse Antydninger vil 
formentlig kunne danne et Udgangspnnkt for fremtidige Under
søgelser over denne pletvis forekommende hvidgrønne Farvning 
af Havre. 

') Under den langsomme og vanskelige Tørring af Jorderne kan TMn 
desuden være steget. 

') Rødderne undersøgtes ikke. 
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Undersøgelser over Jordens Kali. 

I alle de udtagne Jordprøver bestemtes det tilgængelige 
Kali udtrykt ved TR, som angiver Jordens Indhold af ombytte
lig Kaliumion (eller ombytteligt Kali) udtrykt i Milliækvivalenter 
pr. 2.5 kg lufttør Jord; men desuden beregnedes en Størrelse 
TR X q, der er et tilnærmet Maal for Jordens Evne til at fast-

Figur 6. TK- Værdiernes Fordelingskurver. 
Nord- og Sydl~ndet. 

20 Tun 

15 

IO 

5 

20 
Moa 

15 

.." 10 
;;j .... 
i:: 
< 5 

20 Io!Yr 

15 

10 

5 

2.5 12.5 22.5 32.5 42.5 52.5 62.5 72.5 82.5 92.5 TK 
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holde Kali, medens denne Størrelses Værdi ved en Vurdering 
af J ordens Evne til at afgive det bundne Kali til Planterne er 
mere problematisk. 

I Figur 6 findes Fordelingskurverne for TK i Tun, Moa og 
Myr paa Nord- og Sydlandet; da der ingen principiel Forskel 
var paa TK-Værdiernes Fordelingskurver for disse tre Jordtyper 
fra Nord- til Sydlandet, blev de, som vist i Figur 6 slaaet sammen. 
Fordelingskurverne antyder, at der blandt Tun- og Myrjorderne 
findes flere .J order med høje T K-Værdier end blandt Moajorderne; 
men Forskellen er i Betragtning af Jordernes gødningsmæssige 
Forhistorie forbavsende ringe, hvilket ogsaa fremgaar af neden-
staaende gennemsnitlige T K- Værdier. 

Gennemsnitlige 
. T K-Værdier 

Tun, Nord- og Sydlandet. ............. " 30.1 
Moa, do. . .............. , 21.5 
Myr, do. . . . . . . . . . . . . . . .. 26.5 
Tun, Moa og Myr, hele Landet.. . . . . . . .. 26.9 

Da Fordelingskurverne er skæve, ligger de hyppigste T K-
Værdier selvfølgelig noget lavere end Gennemsnitsværdierne ; 
sammenlignet med danske Ageljorder, hYi.s.....gennemsnitlige og 
hyppigste TK-Værdi ligger henholdsvis omkring 5.5 og 3.5, sam
tidig med at T K-Værdier over 15 er forholdsvis sjældne, idet 
kun 11/2 til 2 pCt. har TIe Værdier fra 15 til 20, maa de i~
landske Jorders tilgængelige Kaliindhold siges at være meget 
højt. Om Aarsagerne til dette naturligt høje ombyttelige Kali
indhold er det vanskeligt at udtale sig med Sikkerhed, mulig
vis skyldes det Forvitriugspartikler af Liparit, vulkansk Aske 
og Palagonittutfer, der i Modsætning til Basalten, hvis totale 
KaHindhold ligger omkring 0.8 pCt., ofte har et totalt Kaliind
hold paa 1.5 til 5 pet.; paa den anden Side kunde Basalternes 
:store Forvitringshastighed ogsaa tænkes at have Betydning. Paa 
delle Punkt vil mere indgaaende Undersøgelser selvfølgelig være 
paakrævede. 

I Tabel 15 findes en Oversigt over TK- og TKxq-Værdier
nes Størrelse i de forskellige Typer af Landbrugsjord og i to 
Reaktionsomraader. Som Helhed er Forskellene ikke store, 
-og de gaar tilmed ofte i forskellig Retning; men det an
tydes, at T K-Værdierne gennemsnitlig er lidt større i neutra] 
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Myrjol'd end i Moajord, muligvis paa Grund af det noget større 
Humusindhold. 

Tabel 15. Gennemsnitlige TK- og TK-x q-Værdier paa Nord
og Sydlandet ved forskellige pwVæl'dier i Jorden'). 

I 

I TK TI(Xq 
Jordart 

I 
i 

PH 5.0-6.1 PH 6.2-7.3 PH 5.~-6.1 i PH 6.2-7.3 
I i 

I 
I 

I 

I 
Tun .............. 24.5 (26) :n.1 (73) 371 (26) 310 (73) 
Moa ....... , ...... 24.4 (15) 20.s (39) 394 (15) ! 327 (39) 
Myr ......... , .... 

I 
25.9 (34) 28.1 (12) 271 (34) ! 301 (12) 

Tun, Moa og ~Jyr .. 25.1 (75) 27.4 (124) I 330 (75) ; 315 (124) 

1) Tallene i Pal'entes angiver Jordprøvernes Antal. 

Under danske Vækstbetingelser kunde saa høje TK-Værdier 
kun betyde, at Jorden indeholdt fuldt tilstrækkelige tilgængelige 
KaJimængder (26); i Island blev der imidlertid paa to Lokali
teter iagttaget Kalimangel tilmed af en saadan Styrke, at Plan
ternes (Hvidkløver) vegetative Udseende viste tydelige Tegn paa 
Kalisult. Ganske vist iagttoges denne udprægede Kalimangel 
kun pletvis og paa den ene af de to Lokaliteter endda kun i 
en enkelt lille Plet; men af Hensyn til Betydningen af en om
end nok saa ringe Viden om TwVærdiernes Grænseværdier i 
Island udtoges der selvfølgelig Jordprøver i disse Pletter. I 
Tabel 16 findes en Oversigt over Resultaterne af saadanne 
Undersøgelser; ved en Vurdering af disse Tal maa det erin-

Ta bel 16. TK- Værdi er i J ordprø ve r h v Ol' Hv i dkløver 
viste Symptomer paa KalimangeL 

! 
I. Sult- • Lokalitet Løbe-I Andre Oplysninger 

• I 

I Nr. : 
symp- ~ 

tomer I 

Korpulsstallir ....... 49 ca. 1000-aarigt Tun 

l 
Ja 

do. 51 Tun (opdyrket 1926) Ja 
do, 52 do. ( do. ) I Ja 

Forsøgsstat. i Akureyri 78 Tun .Ja 
Lundur, Akureyri ... 81 Her laa et Forsøg med Kaligødsk-

ning til Græs, der gav ret stort 
Merudbytte. Tun. Nej 

do. 82 Moa, i Nærheden af 81 

TI( 

7.5 
11.3 
20,1 
11,7 

10.8 
11.4 
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dres, at baade Korpulsstaoir (ved Reykjavik) og Akureyri Fore 
søgsst~tions Jorder som Helhed maa siges at være i god Kul
tur; der gødes bl. a. forholdsvis kraftigt med Kvælstof og Fos
forsyre; men i Betragtning af at dansk Agerjord næppe faar nogen 
ringere Behandling med Hensyn til disse to Gødningsstoffer, og 
at Hvidkløver desuden næppe nogensinde paa Mineraljord i Dan
mark har vist KalisuIt-Symptomer ved TK"Værdier omkring 10 til 
20, tyder Tallene i Tabel 16 afgjort paa, at Grænseværdien for TK 
ligger betydelig højere i Island end i Danmark, og ligesom for 
Mangan kan en af Aarsagerne hertil maaske søges i en af 
lav Jordtemperatur foraarsaget langsommere Kationoptagelsel}. 
Disse Iagttagelser understreger imidlertid meget kraftigt, at en 
effektiv Udnyttelse af den kemiske Undersøgelses Resultater 
som en uomgængelig Nødvendighed kræver Gødningsforsøg. 
hvori der samtidig udtages Jordprøver til kemisk Analyse;. 
dette gælder i al Fald baade for Fosforsyre og Kali. 

I Overensstemmelse med disse Iagttagelser og Undersøgel
ser har baade ældre og nyere Markforsøg med Kaligødninger 
vist, at denne Gødning kan give et betydeligt Merudbytte, selv 
om dens Udslag i Forhold til Kvælstof- og Fosforsyregødnin
gernes som Regel er smaa, indtil ubetydelige; nærmere Rede
gørelse for disse Forsøg (i Hovedsagen udført i Havre og Græs) 
findes i })Årsrit Ræktunarfelag Norourlands« fra Aar 1900 og 
fremefter. Her skal desuden anføres en Udtalelse af Lederen 
af den i 1903 oprettede og i 1930 nedlagte Forsøgsstation ved 
Reykjavik. I 1914 anføres det: »Forsøgene tyder paa, at det 
vil være berettiget at formindske Kalimængden med 25 kg pr. 
Dagslet (ca. l/a ha) og forøge Fosforsyremængden med 25 kg 
pr. Dagslet«. I Henhold til denne Udtalelse faas følgende Gød
ningsmængder udtrykt i kg. pr. ha. 

De benyttede Mængder var: 
300 kg 18 pCt. Superfosfat. 
225 kg Chilesalpeter. 
150 kg 37 pCt. Kaligødning. 

Foreslaaet ændret til: 
375 kg 1~ pCt. Superfosfat. 
225 kg Chilesalpeter. 
75 kg 37 pCt. Kaligødning. 

') Endvidere vil Jordernes sikkert betydelige Indhold af Kalciumioner 
utvivlsomt kunne virke hæmmende paa I{alioptagelsen. Da Jordernes Vægt
fylde yderligere kan være lav, gl"Undet paa det ofte betydelige Indhold af 
organisk Stof, vil TK omregnet pr. ha desuden blive betydelig mindt'e end i 
f. Eks. danske Mineraljorder. 
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I store Træk er der saaledes god Overensstemmelse mel
lem den kemiske Metodes og Markforsøgenes samt Iagttagel
sernes Resultater; trods gennemgaaende høje TK- Værdier tyder 
baade ældre og yngre Markforsøg og Iagttagelser paa, at en 
Tilførsel af mindre Mængder Kaligødning kan være økonomisk 
forsvarlig, selvom dette næppe er Reglen. 

Af speciel Interesse er Brakvandsengenes ofte lave TK-Vær
dier; paa Brakvandsengene ved Hvanneyri (Borgarfjord) m::mltes 
saaledes en TK-Værdi paa 5.5; Aarsagen til disse lave TK-Vær
dier er sandsynligvis Brakvandets Indhold af især Natrium- og 
Magniumioner, der virker ombyttende og udludende paa Jor
dens adsorptivt bundne Kali. 

Oversigt. 

Undersøgelsen omfatter 223 Jordprøver, der i store Træk 
repræsenterer samtlige landbrugsmæssigt betydende Jordtyper i. 
Island; dens Resultater, der særlig paa Grund af manglende 
Gødningsforsøg bør verificeres og uddybes, er af orienterende 
Natur, saaledes at de formentlig vil kunne danne Udgangs
punktet for fremtidige Undersøgelser. 

Undersøgelsen har vist, at 

1) en statistisk Bearbejdning af Analysematerialet kan give Bi
drag til Vurdering af de forskellige Jordtypers og Landsdeles. 
almindelige Gødskning; . 
2) den islandske dyrkede og udyrkede Højbundsjords (Tun og 
Moa, i Henhold til Definitionen i dette Arbejde) Reaktionstal 
fra Naturens Haand i Almindelighed ligger omkring Neutral
punktet, medens MYljOl"dernes Reaktionstal gennemgaaende er 
noget lavere. Reaktionstallene er paa Nordlandet gennemgaa
ende højere end paa Sydlandet; 
3) Jordens Indhold af tilgængelig Fosforsyre - bestemt ved 
Fosforsyretallet - er yderst lavt, især for Moa og Myr, men 
ogsaa for de fleste Tun, hvilket bekræftes af en· Del ældre og 
yngre Gødningsforsøg. Specialundersøgelser har desuden vist, 
at Jorden er i Besiddelse af en fabelagtig Evne til at fastlægge 
Fosforsyre; 
4) Jordens tilgængelige Manganindhold i Højbundsjorden (Tun 
og Moa) og især i Moajorden kan være yderst ringe, medens 
Myrens Indhold i Almindelighed er meget højt. Iagttagelser 
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over Planternes vegetative Udvikling (Mangansultsymptomer, 
Lyspletsyge) viste i Overensstemmelse hermed ofte meget haarde 
indtil ødelæggende Angreb af Lyspletsyge (i Havre og Byg), 
især paa nybrudt Moa og i enkelte Tilfælde mindre haarde 
Angreb paa Tun; 
5) Jordens Indhold af tilgængeligt Kali er overraskende højt i 
baade gødet (Tun) og ugødet Jord (Moa og Myr). Enkelte lagt· 
tagelser over Symptomer paa Kalisult i Hvidkløver saavel som 
Resultater fra Markforsøg tyder dog paa, at man alligevel kan 
faa et økonomisk tilfredsstillende Merudbytte ved Kaligødskning 
ved tilsyneladende store tilgængelige Kalimængder i Jorden, 
selvom det i Almindelighed synes som om Kali er det Gød
ningsstof, der tiltrænges i mindst Omfang; 
6) Mangan- og Kalitallenes Grænseværdier, d. v. s. de Værdier, 
hvorunder og hvorover der henholdsvis optræder eller ikke 
optræder en saadan Mangel paa vedkommende Næringsstof, at 
det ytrer sig som Sultsymptomer, ligger betydelig højere i Is
land end i Danmark. 

Det kan tilføjes, at Sultsymptomer paa Bor- og Kobber
Mangel ikke iagttoges, medens isolerede Iagttagelser tyder paa, 
at .Jernmangel-Klorose under visse Forhold kan optræde. 

Under de enkelte Afsnit behandles nogle af Undersøgel
sernes øjeblikkelige og eventuelt fremtidige praktiske Konse
kvenser. 
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