
Forsøg med kalk 
og mikronæringsstoffer på nyopdyrket hedejord. 
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Gennem iagttagelser over forekomsten af mangelsygdomme 
i kalkforsøg (1--4) * og ud fra et indgående kendskab til disse 
mangelsygdommes hyppighed ved forskellige jordreaktioner er 
det allerede for adskillige år siden blevet fastslået, at planternes 
optagelse af mangan, kobber og bor er stærkt afhængig af jor
dens reaktion, således at mangel på disse mikronæringsstoffer 
oftest eller kun optræder ved relativt højt reaktionstal (5-8). 

I kalkforsøg med stigende kalkmængder finder man ofte, 
at udbyttet stiger med tiltagende reaktionstal indtil en vis opti-

* Tallene i parantes henviser til litteraturfortegnelsen side 503. 
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mal værdi, for derefter at falde ved øget kalktilførsel. Dette for
hold kan for en stor del skyldes, at reaktionsændringen for
andrer plantenæringsstoffernes tilgængelighed i jorden. I hvert 
fald er det sandsynligt, at udbyttenedgangen for overkalkning 
oftest er forårsaget af nedsat tilgængelighed af mangan og bor, 
idet mangelsymptomer for disse stoffer er typiske overkalknings
fænomener. I kalkforsøg med bederoer forekommer der kun væ
sentlig udbyttenedgang for stærk kalkning sammen med bor
mangelsymptomer - tørforrådnelse (2). 

Kalkforsøgene viser dog også, at det optimale reaktionstal er 
vidt forskelligt på forske1lige jordtyper og dertil afhængig af 
plantearten. Som hovedregel er det optimale reaktionstal højest 
på lerjord og lavere på sandjord (3). På de lette sandjorder og 
især på opdyrkede hedejorder er det optimale reaktionstal me
get lavt - Rt 5,5-6,0 - (log 4), og dette skyldes sandsynlig
vis disse jorders lave indhold af tilgængeligt mangan og kobber. 
Derfor har spørgsmålet om vekselvirkning mellem kalk og mikro
næringsstoffer samt om imødegåelse af overkalkningsskader ved 
hjælp af tilskud af mikronæringsstoffer særlig interesse på så
danne jorder. 

Selvom man - som omtalt - har ret godt kendskab til 
forholdet mellem jordreaktionen og mikronæringsstoffernestil
gængelighed, er der kun udført få direkte forsøg med forskellige 
kombinationer af kalk og mikronæringsstoffer her i landet. 

S t e e n b j e r g (7) har i karforsøg vist, at kobbermangel 
på sandjord med Rt omkring 6,0-6,5 kunne imødegås ved reak
tionssænkning ved hjælp af svovl samt ved tilførsel af kobber
sulfat. 

I »Hedebrugcts « kalkforsøg (1) på fire hedejorder har der 
været indlagt parceller med tilførsel af mangansulfat og blåsten 
(50 kg pr. ha). Resultaterne derfra er ikke offentliggjorte, men 
ifølge privatmeddelelse fra konsulent B e n d t D a v i d s e n har 
en sådan tilførsel nok under de prøvede forhold kunnet imødegå 
udbyttenedgangen ved overkalkning, men ikke bringe udbyttet 
væsentlig højere op end det, der opnåedes ved passende kalkning. 

Fra udlandet findes der en mere righoldig litteratur om 
mikronæringsstoffernes virkning, også om vekselvirkningen med 
kalk, men deL ville føre for vidt at referere hertil -- så meget 
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mere, som mange af disse undersøgelser er udført på helt an
dre jordtyper, end de der findes her i landet, og med andre 
afgrøder end vore. 

1. Arealets opdyrkning, forsøgets plan og 
gennemførelse. 

Forsøgsarealet, der omfatter 10 ha, ligger nær Flejsborg 
ca. 9 km nordvest for forsøgsstationen ved Hornum. Jorden er 
let sandmuld (diluvialsand) med 30-40 cm muldholdig over
grund og derunder sand med lidt lerindhold. Terrænet er ret 
fladt med en lavning i den sydøstlige del. 

Indtil 1937 lå arealet udyrket hen, men blev pløjet (15-20 
cm) og knivharvet i maj 1937. Denne behandling blev gentaget 
i 1938 og først i 1939 blev arealet tilsået med havre. Før op
dyrkningen bestod bevoksningen hovedsagelig af lyng, star, græs
ser, pors og tyttebær. De to års brak i 1937-38 bevirkede en 
tilfredsstillende omsætning af lyngskjolden. 

Forsøgsarealet deltes i 6 marker (B I-VI) a 1,6 ha samt 
3 mindre marker til demonstrationsbrug. Hver af de 6 store mar
ker inddeltes på tværs i 12 store parceller (()4 X 18 m), hvori der 
indlagdes kalkforsøg med følgende 4 forsøgsled, hver med 3 
fællespareeller . 

Rf 1942 
1. 2 tons jordbrugskalk 1939 4.8 

2. 4 » » » 5.0 
3. 8 )i » » 5.5 
4. 16 » » )i 6.3 

Kalken - pulveriseret jordbrugskalk - blev udbragt i fe
bruar 1939 og nedbragt med knivharve. Før kalkningen - ok
tober 1939 - var der udtaget jordprøver i hver kalkparcel og 
heri var reaktionstallene fra 4,3 til 4,9, i gennemsnit 4,7. I for
året 1942 blev der udtaget jordprøver i 4 af de 6 marker. Da 
der ikke er stor variation i reaktionstallene fra mark til mark, 
er der ovenfor kun anført det gennemsnitlige reaktionstal for 
de fire forskellige kalkmængder. Det ses heraf, at den største 
kalkmængde - 16 tons pr. ha - kun har hævet reaktionstallet 
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til 6,3, hvilket kun er lidt mere, end der ifølge tidligere for
søg (3) må skønnes at være optimalt for denne jordtype. 

Tværs over kalkforsøget blev hver forsøgsmark delt i 8 
parcelrækker n 36 parceller, således at der i hver parcelrække 
var 3 parceller (8 X 6 ml i hver af de 12 kalkparceller. De her 
omtalte forsøg beslaglagde dog kun 3 af disse parcelrækker i 
hver af de 6 marker. Disse 3 parcelrækker blev anvendt til for
søg med tilskud af henholdsvis mangan, kobber og bor. 

Manganforsøget havde følgende 3 forsøgsled: 

a. O kg mangansulfal pr. ha. 
b. 25 » » »» 
c. 50 » » » 

Forsøget omfattede således disse 3 manganmængder kombi
neret med de 4 nævnte kalkmængder, og parcelfordelingen var: 

Kalk 1939 ............ T-2-lons l' 4 ton;~ons--116 tons I 2 tons I o.s.v. ial! 

Mangantilskud ........ ~_~~~_~~~c_J~.eJ ___ a b_c_o _1_~b-,":~6 parc._ 

De anførte manganmængder er kun givet til korn, men ikke 
til sædskiftets rodfrugter og kløvergræs. Hele forsøget er grund
gødet med 25 kg blåsten pr. ha til korn og l5 kg boraks til 
rodfrugt. 

På tilsvarende måde er der i kobberforsøget anvendt føl
gende led: 

a. O kg blåsten (kobbersulfat) pr. ha. 
b. 25)} » 
c. 50» » 

Disse mængder blåsten er kun givet lil korn, og hele for
søget er grundgødet med 25 kg mangansulfat pr. ha til korn 
samt 15 kg boraks til rodfrugt. 

Det tredie forsøg omfattede på tilsvarende måde følgende 
mængder boraks, der klin blev givet til rodfrugt: 

a. O kg boraks pr. ha. 
b. 15 » » » 
c. 30 )} » » » 

Her grundgødedes der med 25 kg mangansulfat og 25 kg 
blåsten pr. ha lil korn. Forsøgsled b er således ensgødet i alle 
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tre forsøg og repræsenterer jord, der får tilført de tre vigtigste 
mikronæringsstoffer i en normal anvendelig dosis. 

Mikronæringsstofferne er udbragt om foråret før såtid og ned
fældet ved den almindelige jordbehandling. 

Forsøgene blev grundgødede med kvælstof, fosfat og kalium 
i kunstgødning, idet der er anvendt omkring 200 kg salpeter 
pr. ha til korn og 300-500 kg salpeter eller svovlsur ammoniak 
til rodfrugt. Af superfosfat er der givet omkring 200 kg pr. ha 
årlig, men da denne mængde måtte nedsættes i de sidste krigsår, 
blev der i 1949 givet 1000 kg pr. ha i alle marker. Kaligødning 
er givet med 200 kg pr. ha til korn og 300 til kløvergræs og 
rodfrugt. Der er ikke anvendt staldgødning og ajle. 

De 6 forsøgsmarker dyrkedes i et sædskifte omfattende: 
1. rug. 2. kløvergræs. 3. havre. 4. kålroer. 5. havre. 6. kartofler. 
Af forskellige grunde har der dog i årenes løb været foretaget 
flere afvigelser i denne sædfølge. 

I mangan- og kobberforsøget er der kun foretaget forsøgs
mæssig høstning af korn og kløvergræs, medens borforsøget kun 
er høstet som forsøg af rodfrugt. På grund af krigs- og efter
krigsårenes mange vanskeligheder har man ikke altid kunnet 
klare dette store forsøgsarbejde, men har måttet udskyde for
søgsmæssig gødskning og høst i flere afgrøder. Ved den følgende 
gennemgang af forsøgsresultaterne er der for hver planteart kun 
gjort rede for de høstede forsøg, medens de øvrige afgrøders art 
og udbytte ikke er omtalt. 

På denne lette jordbund har afgrødernes vækst ofte været 
hemmet af tørke, og udbyttet er flere år blevet ret lavt, men for 
fuldstændighedens skyld er alle høstede forsøg taget med i føl
gende beregninger. 

2. Forsøg med mangan. 

Der foreligger forsøgsresultater fra 14 forsøg i havre, 4 i 
rug, 4 i blandsæd (eller byg) og 5 i kløvergræs. 

H a v r e. Udbyttet af kærne i de enkelte forsøg fremgår af 
tabel 1, der også omfatter gennemsnitsudbyttet af halm. samt 
kærneprocenten i gennemsnit af de 14 forsøg. 

Virkningen af såvel kalkning som af mangantilførsel har 
været ringe, hvilket også fremgår af omstående sammendrag: 



Kalk 1939 .. 
Rt 1942 .... 

o kg mangansulfat ........ . 
25 » » ........ . 
50 )) )) ........ . 

Gens.virkn. af kalk ......... . 

2000 
4.8 

27.7 
27.8 
27.6 
27.7 
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Udbytte i hkg kærne pr. ha 

4000 8000 16000 gens.virkning 
5.0 5.5 6.3 af mangan 

27.0 26.4 23.3 26.1. 
27.3 26.4 25.0 26.6 
27.2 26.3 25.0 26.5 
27.2 26.~ 24.~ 

En statistisk undersøgelse - variansanalyse - af talmate
rialet viser, at der ikke er nogen sikker virkning af mangan
sulfat, når man tager udbyLtetallenes store variation fra år til 
år i betragtning. Ovenstående gennemsnitstal viser da også, at. 
ved de tre mindste kalkmængder er der intet udslag for mangan. 
Kun ved største kalkmængde giver mangantilførsel el lille mer
udbytte i gennemsnit af 14 forsøg, men også her er resultaterne 
af enkeltforsøgene meget varierende - tabel 1. 

Tabel 1. Fo r s ø g ID e d m a n g a n t i l h a v r e. 

~g~!\~ O i ::°0
1
. 5~J __ O~ l~~,~OJ-5§3_o !8~~0 I 50 !1-~;0;50 

~9~~~~'. h.~~ r2~.~· 21.9 -:.51119~r19.9G~.1 1 18.1- 19.4 19.1 11 17.: 117.1:116.7 
1942 ...... ' ,,20.6 20.4 19.2)118.91' 18.0 ,18.7 19.1 20.2 20.5 I 20.9 19.7 20.2 
1944 ...... , 'I' 26.9 25.9 26.4 25.1 24.6 25.4 25.4 25.6 27.1 l' 22.7 25.9, 26.2 
1944. . . . . . . 25.9 26.2 26.0 25.1, 25.6 I 26.4 25.8 25.8 'I 26.2 24.3 24,0 I 24.9 
1945 ...... , 1129.1 29.7 27.4 II 26.7 26.9 27.3 i 28.2 28.6 30.0' 28.8 28.0 29.9 
1945 ...... ' ! 33.6 32.1 32.9 'I 32.2 I 32.9 32.3 'i 30.2 32.4 i 32.3 31..· 33.7 32.7 
1946. . . . . . . 31.0 31.s 32.0 'I 31.9

1

31.8 3l.7' 31.6 30.9 I 29.~ 26.4 26.4, 28.6 
1946. . . . . . . 34.3 35.1 33.7 36.3 35.3 34.8 33.2 34.1 i 34.0 33.s 34.0 i 33.6 
1947. ...... 23.41 23.1 23.3 22.6 21.8 21.2 20.6 21.7: 20.0 14.7 17.1 17.3 
1947. ...... 22.6!23.3 24.1 23.7 24.4 22.0 22.3 18.9 i 19.0 17.3 16.7 I 17.2 
1948....... 27.3 24.7 25.2 26.9 27.8 29.6 26.6 28.31 27.8 17.8 26.4 25.2 
1948. ...... 29.4 29.2 28.4 28.9 30.8 31.4 29.3 27.0: 26.1' 23.9 29.8 i 27.G 
1949 ....... I 31.711 33.1 32.2, 31.3 32.8 33.2 31.1 I 27.6, 27.7 25.3 20.3 27.3 
194~.:_ .. _. '_1 31.0 32.2 i 34.6 I: 29.7_~27.8: 28.2 I 28.6 1 28.1.;1 2l.1 24.4, 21.8 

Gens ........ i. 27.71 27.81 27.6 . 27.0 ! 27.3 27.2 l'; 26.4!2oAI 2,6'311 23 '3 25.0 I 25.0 
Halm, hkg pr. ha. I I I I 
Gens ........ :! 35.f) 30.1, 36.1 i 35.·! : 35.1 33.0 :1,. 34.i !32.8 32.9 !',' 32.0 31.!) I :l2.7 
Kærne i pet. af hele afgrøden. : I 
Gens ....... ',11 43.6 I 43.3 i 43.3 J 43.3 1 43 .8 . 44.& ; 43.4 I 44.6 44.11

1 

42.1 i 43.s I 43.3 

Kalkningen har derimod givet en meget sikker virkning på 
udbyttet af havre, idet dette falder med stigende kalkmængder. 
Dette er i god overensstemmelse med tidligere kalkforsøg på hetle-
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jord (1), der viste, at det optimale reaktionstal til havre var om
kring IH 5,0. 

I 1942 blev der bestemt mangantal (T Mn og q) i 2 af man
ganforsøgene med følgende resultat for de ikke-mangangødede 
led: 

Nt TMn q 

2 tons kalk 1939 ......... 4.8 5.6 1.0 
4 » » » ......... 5.0 5~1 1.0 
8 » » » ••••• +, •• 5.5 4.8 1.7 

16 » » » .. , ...... 6.3 3.7 2.9 

Da mangan mangel - lyspletsyge - i reglen kun optræder 
på jorder med T :"fn under 2 (5), er foranstående tal en forklaring 
på, hvorfor mangantilførsel ikke giver merudbytte eller kun har 
givet det ved største kalkmængde og da hyppigst i forsøgets sid
ste år. 

Tabel 2. F o r s ø g m e d m a TI g a TI t i l r u g. 
-~ --- .- ._-~-------_._-_._ .. -

k-g kaTh.- 19391i- -2000 -- r- 4000' II .. 8000 ' '--1
1

-' '-16000--
kg manga~~lr 1-(j-T-25-r 50!:'0!25 150 1-0-'125 I 50 l-o-!-25T50 
Kærne, hkgpr. ha. r-- I I' II I II 

1946 ....... I 25.7 25.9 25.8!1 25.2 26.6 26.7 29.0' 28.1 129.0 26.0, 27.7 24.2 
1947 ....... 'I 25.2 26.7 25.3 I 3~.2 30.3, 30.9 30.4

1

' 30.4 27.1, 30.7130.3 30.7 
1948 ....... I 26.9 2l.9 21.311 2;).0 26.2 i 27.4 33.7 34.6 37.0' 37.8 37.6 36.7 
19~~",,··!.1]~().:7_21.~1 22.4 19.6L20.1 II 22.3 I 24.7 I_,~::J 26.0 1 26.2 1 26.3 

Gens ........ , 24.4 II 23'sl 23.4 11125.7 25.7 I 26.3 'I' 28.9 29.5 I 29.7' 30.1 30 .• I 2H.5 

Halm, hkg pr. ha. I II 'I' I 
Gens ........ j 41.9 39.1 I 39.9 42.2 42.0 45.5,1, 47.7 47.41 50.3',149.3 49.2 47.0 

Kærne i pet..af hele }fgrøden .. ~ l . I • _ I. . 
Gens .. "..'.'...:. : 36:8 31..:8 1_3_7.0 11_1..1:8J1~:O 36.0.1 37.71 38.4 I 31.1_iL~7'!J ,i311.3 I 38.6 

R u g. I tabel 2 er opført udbyttet af kærne i de enkelte år 
samt halmudbytte og kærneprocent i gennemsnit af de fire for
søg. Udbyttet af kærne fremgår også af følgende gennemsnitstal: 

Udbytte i hkg kærne pr. ha 

Kalk 1939 .. _ 2000 4000 8000 16000 gens. virkning 
lU 1942 ..... 4.8 5.0 5.5 6.3 af mangan 

O kg mangansulfat ......... 24.4 25.7 28.9 30.1 27.3 

25 » » ......... 23.s 25.7 29.5 30.5 27.4 

50 » » ......... 23.4 26.3 29.7 29.5 27.2 

Gens.virkn. af kalk .......... 23.9 25.9 29.4 30.Q 
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I gennemsnit af de 4 kalkmængder er der ingen virk
ning af mangan tilførselen, men alligevel har manganslllfat til
syneladende givet en lille negativ virkning ved mindste kalk
mængde (2000 kg kalk) og en noget varierende, positiv virkning 
ved stærkere kalkning. Ingen af disse virkninger er dog statistisk 
sikre. 

Tabel. 3. F o r s ø g In e d m a 11 g a 11 t i I b l a 11 d s æ d 
e Il e r b y g. 

~: :::g::l:~f. "'~-H-12::0,_ 50,cF~~=-~~~J~~-18~\:T~~-~~ 
Kærne, hkg ~r. ha'~-I'-~'I I I -- I - l--------r

l

- - I I 
194\ ...... '] 9.2 8.~ ~.81 10.8 ! 10.31 9.0 I ?.D I 8.0 9.0 8.41 7.7 I 7.1 
1942 ...... II 10.0 10.31 8.51 1 10.0 i 10.9

1

10.4 13.1 I 12.3 I 12.9 14.9 14.8

1

14.9 
1943 ....... I 19.6 20.5 19.6 I 20.4 ! 21.0 20.6 2~.1 21.3 I 21.6 23.7 23.6 25.6 
1,943 ...... '1113.7 ~4-=-:1~.2... ..t~.5_ 15.~ :_15.911~~1_16.~J_l~.51_~:!'....:~~:7 14.2 
Gens ........ I 13.1 13.4 1.3.01 13.9 I 14.0 : 14.0 I 1;).0 14.6 1 b.o I 15.6 15.5 15." 

Halm, hkg pr. ha. 'I li I 'I 'II i, 
Gens ........ Ii 21.'1 20,5, 21.1 l, 22.1 2.1.7 ,I 23.~ 124.3 23.7 24.41 24.6 II 24.2 24.8 
Kærne i pct. af hele afgrøden. ': II I 

Gens ........ il 38.0 i 39.5 I 38.1 II 38.6 I 40.1 I 37.4~2 i 38.1 38.1 li 38.8 ! 39.0 ' 38.5 

* Byg. 

Kalkningen medfører stigende udbyLle helt til største kaIk
mængde, svarende til, at der i tidligere forsøg har været optimalt 
udbytte af rug ved Rt 5,5-6,5 på hedejorder og leLte sand
jorder (3). 

B l a n d s æ d. I tabel 3 er samlet resultaterne af Lre for
søg i blandsæd (vårmg, havre og byg) og et forsøg i byg. Ud-

Tabel 4. F o r s ø g m e d m a 11 g a 11 t i l k l ø v e r g r re s. 
- ,-_. __ . 

4000 -I 
_. 

8000 16000 
-

kg kalk 1939 2000 il 
kg--;~nga~slf.-' -0--1-25--1-;01, I 25 --15011 II 

--

O O j 25 I 50 O I 25 50 

Hø, hkg pr. ha. I 'I I 
33.2 I 30.9 12.9 12.5 16.9 15.8 

I I 
32 .• 1942 ....... I 12.5

1 

20.4 '121.4 I 24.1 26.8 
1943*) ...... il a1.9 a2.6 28.1 :n.9 a3.8 43.4 i 44.6 ! 43.1 44.0 I 51.6 54.5 47.2 
1945. . . . . . . 26.0 24.7 21.0 38.7 41.1 45.2! 44.6143.7 43.5' 42.8 44.6 42.8 
1946. . . . . . . 39.3 I 24.41 19.6 39.1 I 38.8 39.1 I' 45.2 43.6 1 43.9 I 51.2 55.6 55.6 
1949. . . . . . . 46.6 I 30.8 27.8 

I 
50.6 61.2 61.4 65.1 64.4 67.6, 67.4 71.3 67.8 

Gens.. .. . . . . 31.3 I 25.1 I 21.8 :136.6 I 38.1 . 41.91 44.21

1 

43.8 ,I 45.2 ,.1 49,1 I 51.8 1 48.9 

Grøn t, hkg pr. ha·'1 I II I I II I I 
Gens ........ II 99 79 67135 141 1150 !169 :168 :169,180 191 1183 

* 2. brugsår. 
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byttet er lavt i de tre af forsøgene p. g. af tørke m. v. Mangan
tilførsel har ikke givet noget sikkert merudbytte, medens ud
byttet stiger ved kalkning, helt til største kalkmængde - Ht 6,3. 

K l ø v e r g r æ s. Udbyttet af hø i de fem enkeltforsøg og 
det gennemsnitlige udbytte af grønt er opført i tabel 4. 

Følgende sammendrag viser en meget varierende virkning 
af mangantilskud (givet til sædsldftels kornmarker), idet dette 
har nedsat udbyttet af hø ved mindste kalkmængde, forøget ud
byttet på 4000 kg kalk, men været nærmest uden virkning ved 
højere reaktionstal. 

Udbytte i hkg hø pr. ha 

Kalk 1939 .. 2000 4000 8000 . 16000 gens. virkning 
Rt 1942 .... 4.8 5.0 5.5 6.s af mangan 

O kg mangansulfat ......... 31.3 36.6 44.2 49.1 40.3 
25 » )} ......... 25.1 38.1 43.8 51.s 39.7 
50 » )i ......... 21.8 41.9 45.2 48.9 39.5 

Gens.virkn. af kalk .......... 26.1 38.9 44.4 49.9 

Kalkningen har øget udbyttet helt til største kalkmængde, 
og botaniske analyser af afgrøderne viser, at kalktilførselen også 
har medført højere kløverindhold i de høstede afgrøder. 

3. Forsøg med kobber. 

Der er foretaget forsøgsmæssig høstning af sanune afgrøder 
som i manganforsøgene. 

H a v r e. Udbyttet af kærne i de 14 enkelte forsøg er sam
men med det gennemsnitlige halnmdbytte opført i tabel 5. End
videre er de gennemsnitlige udbyttetal for kærne vist i neden
stående oversigt. 

Udbytte i hkg kærne pr. ha 

Kalk 1939 ... 2000 4000 8000 16000 gens. "ir kning 
ru 1942 ..... 4.8 5.0 5.5 6.3 af blåsten 

O kg blåsten ............... 28.6 28 .• 26.7 20.8 26.1 
25 )i » ......... , ..... 28.s 28.8 27.6 25.0 27.5 
50 » i} .. ' ............ 28.9 28.4 27.2 26.0 27.6 
Gens.virkn. af kalk .......... 28.8 28.6 27.2 23.9 
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Tabel 5. F o r s ø g ro e d k o b b e r t i l h a v r e, 

kg 1ut1l<_1939 11 __ 3_0~_JI 4000 II . __ 8000 _____ '1~_ 16000 

kg blåsten li O I 25 I 50. i O I 25 I 50 II O J 25 i 50 il O T25~r50 
Kærne, hkg pr- ha. \ II i I I I 
1941 ....... I] 22.21 23.0 I 21.8' 21.3 '21.0 20.6 21.5 22.3 22.9 19.3 18,3 19.6 
1942 ...... ,I 19,3: 19.0 19.4 20.0 20,0 19.8 19.2 19.u 19.0 20.0 H1.2 19.7 
1944 .... , ,. 127.6 I 25.7 26.1 25.4 26.3 25.7 I 23.0 25.3 26.1 16.6 25.1 i 25.8 
194~ ....... I 22.4 ,22.7 ?2.3 2~.4 l. 22.9 23.0 22.2 I 22.6 22.4 18.4119.7' 22.3 
1940. ...... 25.8' 26.3 27.6 2/.7 I 28.0 27.7 27.3 I 27.4 26.8 23.1 25.1 26.4 
1945.. .. ... . ~2.3 3~. 7 3~.41133.3! 34.1 I 33.9 i 31.9 I 34.7 33.8 1 26.1 33.2 33.2 
1946. . . . . . . 34.9 33.1 33.2 32.8 33.7 I 32.2 II 28.0 I 33.8 35.41 1 15.8 30.3 31.4 
1946. . . . . . . 37.3 38.3 38.1 38.2 40.8 1 38.3, 35.4 38.3 38.8 ,I 28.0 37.0 38.1 
1947. .. .... 22.9 27.6 25.9 23.3 22.2 I 22.2 '[I 19.6 21.3 22.2 !I' 13.6 16.3 19.6 
1947 .. ,.... 24.1 23.2

1

2.5.7 23.2, 25.4

1

1 23.8 i 23.3 2l.2 20.2117.1 17.2 16.8 

1948. . . . . . . 35.4 35.0 32.1 34.7! 35.2 35.3 32.1 32.6 30.811 34.6 31.2 I 30.7 
1948 ..... , . 28.2 27.8 28.3 28.6! 27.7 28.71' 28.0 28.3 27.1 2l.7 23.2 25.0 

1949 ... , . . . 34.7 33.31 32.0 33.6 'I 32.4 : 32.7' 32.1 30.31 28.8

1

1

1 
28.0 29.1 I 29.0 

~949 "_'_' '.-:_~i!2.8 -' 3~~.6..8 32.7 32.8 I 33.3 i' 29.8 I 28.6 26.1 18.7 i 2~~~ ... 25!_ 

Gens .. , . , . . . 28.6 I 28.s ! 28.9 28.4 I 28.8 : 28.4 I 26.7 I 27.6 I 27.2 ,! 20.8 I 25.0 I 26.0 

Halm hkg pr. ha. 'I . I " 1 [ I , 

Gens ........ il 35.9 I 36.1 36.6 35.4 ~ 35.9 35.3 'I' 34.5 32.8 32.61 30.6.':1 31.3
1

31.6 

Kærne i pet. af hele afgrøden. I I I I 
Gens ........ ,I 44.3 I 44.4 l 44.1 11 44.5 I 44.5 44:~J 4:l.6 i 45.7 45.5 40." I 44.4 I 45.1 

Ved tilførsel af 2000 og 4000 kg kalk er der ingen virkning 
af blåsten, medens der på den stærkest kalkede jord med Rt 6,3 
er stort merudbytte for at give 25 og 50 kg blåsten pr. ha. 

Ligesom i mangan forsøgene har kalkningen nedsat udbyt
tet, og dette er især fremtrædende, hvor der ikke gives blåsten. 
Både virkningen af kalk og blåsten samt vekselvirkningen der
imellem er statistisk sikre. 

r den nederste linie i tabel 5 ses det, at 8000 og 16000 kg 
kalk uden blåsten har nedsat kærneprocenten, men at blåstens
tilførsel bringer den op på normal størrelse igen. 

R u g. Tabel 6 omfatter resultaterne af fire forsøg i rug, og 
det gennemsnitlige udbytte af kærne ses af følgende oversigt: 

Udbytte i hkg kærne pr. Ita 

Kalk 1939 .. , 2000 4000 8000 16000 gens. virkning 
Rt 1942 ..... 4.8 5.0 5.5 6.3 af blåsten 

O kg blåsten ............... 26.7 26.6 29.8 29.2 28.1 
25 )} » ............... 23.9 26.1 29.9 31.9 28.0 
50 }} }} 

0< ••••••••••• " 22.8 27.3 31.~ 31.0 28.1 
Gens.virkn. af kalk. , ........ 24.5 26.6 30.4 30.7 
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Tabel 6. F o r s ø g 111 e d k o b b e r t i l r u g. 
==== 

~: :~~:t~~3:-J O 2~~O 50 I,O-! 4~.~O! 50_ :;O--'~~1-50--:1~0_1~6205001 -50 __ 
Kærne, hkg pr. ha. i' I I '1'--1 ---I -'-
1946 ....... 'I 28.6 I 26.3 i 25.7 26.3 27.G 27.4 29.3 29.2 i 30.1 27.4 i 26.9 26.4 
1947 ....... :, 30.0 i 27.0 ~123.7 i 32.1 ' 31.\) : 30.9 32.3 'I' 31.2 33.2 33.1 l' 35.0 I 32.G 
1948 ....... 'I'I 25.3 : 22.2 20.6 24.9 24.1: 2R.6, 35.u 35.7' 39.0 33.0 38.8', 3R.B 
1949. . . . . . . 22.9' 20.1 21.0' 23.0 20.7' 22.4 I 22.4 23.3, 23.3 23.0 27.0: 25.;) 

-- , ,---... -- -----11-
Gens ....... ·i 26.7 i 23.9 I 22.811 20.6 20.1 I 27.3 ,29.8 29.9 I 31.4 ,29.2 31.9 I 31.0 

~:~s~'. h.~~ .prl~~7· I 41.1 1 39.71144.0 44.9 46.0 ~ 50.0 48.4151.6150.1 51.s I 51.3 

Kærne i pet. af hele afgrøden. I, l' 

Gens.... .... 30.9: 36.8 : 3_0.5 t37.7 '36.8 37.2 I 37.3 I 38.2 37.8 ii 36.8 38.1, 37.7 

På jord kalket med 2000 kg kalk pr. ha - Rt 4,8 - har 
tilførsel af blåsten givet en lydelig skadevirkning, medens der 
er noget merudbytte for kobber i de stærkest kalkede forsøgsled. 

Kalkningen medfører udbyttestigning op til højeste kalk
mængde, og dette er især fremtrædende, hvor der er givet blå
sten. 

Det bemærkes, al der her er opnåd højest udbytte ved at 
kalke stærkt og give mikronæringsstoffer, idet led b-c har fået 
både mangan, kobber og bor. 

Tabel 7. F o r s ø g 111 e d k o b b e r t i l b l a n d s æ d 
e Il e r b y g. 

--------

kg kalk. 1939-'1
1

- ',' 2000 4000 i' 8000---1
1-1" 16000 

~g blåsten I O ' 25 I 50 O I 25 50 :1 o'-~-25T5() O I 25 I 50 

~~~~~' .~~~ ~r.7~6al 7.71 7.7 8.21 9'2',' 8.4 i, ' ~.6 9.0 1 8.511 8.1 I 
8.8 8.1 I 

18.5 
23.5 23.5 

1942" ...... ,10.7 I 9.6 I 9.3 10'3111.~ 12.3 '1 12.3 I 14.0 I 15.7 11.0 i 
1943. . . . . .. 18.5 i 19.7 1 19.6 20.4 21.3 21.0 21.1' 21.6 I 22.9 21.0 
1943 ...... 11 14.1 ' 13.6 13.7 1~_~~14.G 1 15.7 i.~16.4 ::_14_._3 c-: ---c---
Gens ........ II 12.7 1 12.7 \12.6 i! 13.2 14.t I 14.1 14.4 15.0 I 15.91: 13.6 1 

16.6

1 16.3 17.3 

16.1 I 17.0 

Halm, hkg pr. ha. I I il I ' I 

Gens ........ ,I 20.7 : 21.0 20.9 I, 21.0 22.3121.8 23.2 22.5 23.6 23.4! 
Kærne i pet. af hele afgrøden. 
Gens.. . .. . ..1 38.0 37.7 I 37.6 II 38.6 I 38.7 39.3 I 38.3 I 40.0 40.3 36.8 I 

24.0 24.2 

40.1 41.3 

"' Byg. 

B l a Il d s æ d e Il e r b y g. Af label 7 fremgår det, at ud
byttet - ligesom i manganforsøgene - har været lavt i flere 



497 

år, og at kalkning har givet udbyttestigning op til højeste kalk
mængde. Tilførsel af blåsten har givet tydelig positiv virkning 

kærneudbyttet, undtagen ved mindste kalkmængde. 
K l ø v e r g r æ s. (Tabel 8). Udbyttet af hø har her været: 

Udbytte i hkg hø pr. ha 

Kalk 1939 .. 2000 4000 8000 16000 gens. virkning 
Rt 1942 .... 4.8 5.0 5.5 6.3 af blåsten 

O kg blåsten ............... 28.8 35.0 45.9 44.7 38.6 
25 » » ............... 24.1 39.4 48.0 46.9 39.6 

50 » » •• 0.0 •••••••••• 23.4 45.1 48.3 48.7 41.4 
Gens.virkn. af kalk .......... 25.4 39.8 47.4 46.8 

Udbyttet stiger med tiltagende kalkning indtil Rt ca. 6. An
vendelsen af 25 og 50 kg blåsten pr. ha har givet udbyttestig
ning undtagen ved mindste kalkmængde, hvor disse tilskud har 
nedsat udbyttet. 

Tabel 8. F o r s ø g ru e d k o b b e r t i l k l ø v e r g r æ s. 

kg kalk 1939 II 2000 . I', ..... 4000 Il 8000 II J 6000 

kg blåsten 11-0-r"25 "T5ol1 O I 25 I 50 O I 25 I 50 ·0 I 25 I 50 

Hø, hkg pr. ha. I ir 1 I . I 
1942. . . . ... 110.7 Il.! 14.0 18.2 17.9 27.2 28.8 31.9 38.2 31.4 36.6 37.8 
1943* ..... 29.5 31.9 38.9 40.0 34.4 48.4 44.9 5l.2 49.5 45.2 i 46.8 49.6 
1945 ...... , '23.7 2l.2 23.9 33.7 41.6 44.9 43.9 44.4 43.9, 40.8 I 39.8 40.8 
1946. . . .. . . 36.21' 27.3 15.8 37.61 37.8 I 44.7 48.4 49.8 l 49.11 44.0 I 47.61 50.2 
1949. . .. . . . 44.1 28.8 24.2 45.4 56.1 I 60.4 63.4 I 62.7 I 62.7 ~63.8 65.1 

Gens.... . . . . 28.81 24.1 I 23.4

1

35.0 I 39.4 I 45.1 45.9 I 48.0 I 48.3 44.71 46.9 I 48.7 

Grønt, hkg pr. ha. j . j I j I I I I 
Gens ........ 1196 79 I 73 127 141 !163 170.177 177 ! 164 1174 181 
======~~========~~======~== 

* 2. brugsår. 

4. Forsøg med bor. 

Den forsøgsmæssige høstning omfatter 7 kartoffel- og 5 kål
roeafgrøder samt et forsøg i gulerødder. Der er tilført forsøgs
gødning - henholdsvis O, 15 og 30 kg boraks pr. ha - til disse 
rodfrugtafgrøder, men ikke til de mellemliggende korn- og kløver
afgrøder. 

K å l r o e r. Udbyttet af tørstof i de enkelte år samt det 
gennemsnitlige udbytte af rod og top fremgår af tabel 9, der 

33 
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endvidere omfatter det gennemsniLlige tørstofindhold i rod. Ud
byttet er ret lavt, antagelig på grund af nogen svag gødskning 
- ingen staldgødning og kun 300-500 kg kalksalpeter samt 
200-300 kg kaligødning pr. ha. 

Virkningen af såvel kalk som boraks har været ringe, så
ledes som det ses af følgende sammendrag: 

Udbytte i hkg tørstof pr. ha 

Kalk 1939 .. 2000 4000 8000 16000 gens. virkning 
Rt 1942 .... 4.8 5.0 5.5 6.3 af boraks 

O kg boraks ............... 39.3 41.1 43.4 43.9 41.9 
15 » » ......... , .. 38.0 40.1 42.5 43.2 40.9 
30 » » , .............. 37.~ 42.2 44.5 43.6 41.9 
Gens.virkn. af kalle ......... 38.2 41.1 43.1 43.6 

I gennemsnit stiger udbyttet med stigende kulkmængde, men 
dette er ikke tilfældet i de enkelte år, idet der i 1948-49 er hø
stet størsL udbylle ved 4000 kg kalk pr. ha. I lighed med for
søgene på sandjord ved Lundgaard, Borris og Tylstrup forskydes 
det optimale reaktionstal nedad i årene efter kalkningen. 

Tabel 9. F o r s ø g 111 e d b o r a k s t i l k å l r o er. 
==~-'---~~-

kg kaik 1939 li 2000 II 4000 _II 8000 - -:i -- 16000~--

kg boraks lo-TI5Twll O 'I 15r~Q.~ ,Q.JJ5]jO li_o_J 15 30 

Tørstof i roer, hkg pr. ha. I ;' il I : - ---I · 
1942 ....... il 17,1 113.1 13.9 20.2120.9 I 20.7' 22.6 I 20.3 '19.8 24.6 22.31 24.1 
1946 ....... i 55.0 53.8 54.6 57.6 55.4 65.2 68.3, 69.9 72.7 70.1 70.4, 73.6 
1947. . . . . . . 39.1, 42.4 38.9 40.2 38.6 39.8 42.9 I 40.9 ~4.1 45.8 I 45.1 i 46.3 
1948. .. . .. . 35.51 34.7 34.8 41.2 I 36.7 38.,1 38.21 35.2 39.3 33.5 1 32.41 33.5 
1949. . . . . . . 49.6 _ 45.8 44.6 46.3 i 48.7 47.0, 45.1 46.1 46.6 45.7 45.7 40.7 

Gens ........ -39~38.o 37.4 41.1 40:~T42~;!! 43.i 42.51 44.5 43.91 43.2143.6 

Roer, hkg pr. ha. I I I i II ' i 
Gens ........ 1!329 316 :313 ,347 340 350 361 358 1368362 1354 358 

Top, hkg pr. ha. l! 1 

Gens ........ II 30 I 30 30 1 31 34 1 35 38, 35 i 40 39 37. 40 

pet. tørstof i roer. I I I' 1 

Gens ........ II 11.9 I 12.0 1_~_:9..l~,!:8 12.0 I 12.0 ~_..!.!:~~ __ L2~ 12.2, 

Virkningen af boraks tilførselen er i gennemsnit lille og uens
artet fra år til år, så en variansanalyse på talmaterialet viser, 
at der reelt ikke er nogen virkning, hverken i gennemsnit eller 
på de enkelte kalktrin. 
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Kun i 1949 er der optalt marmorerede roer i forsøget, og 
der blev da fundet 1-4 pct., flest i de svagest kalkede led, me
dens tilførsel af boraks ikke påvirkede antallet - altså helt mod
sat de almindelige erfaringer. 

Udbyttet af top og lørstofproeenten i roer synes også kun 
påvirket af kalkningen. 

K a r t o f l e r. Udbyttet af knolde i de 7 år samt det gennem
snitlige Lørstofudbytte i de 4 første forsøgsår (ingen tørstofana
lyser i 1946-47-48) er opført i tabel 10. Udbyttet har været ret 
godt, men uden store udslag for kalk eller boraks, således som 
det fremgår af følgende sammendrag: 

Udbytte i hkg knolde pr. ha 

Kalk 1939 .. 2000 4000 8000 16000 gens. virkning 
Rt 1942 .... 4.8 5.0 5.5 6.3 af boraks 

O boraks .......... , ....... 190 190 194 198 193 
15 » .. " -.............. 187 11-l6 192 195 190 
30 )f .................. 184 191 193 194 190 
Gens.virkn. af kalk .......... 187 189 193 195 

Udbyttet stiger med tiltagende kalkning, fra Ht 4,8 til 6,3, 
men der er ret stor variation i kalkvirkningen fra år til år. 
Boraks giver - især på den mindste kalkmængde - en negativ 
virkning, men så varierende fra år til år, at den ikke er sikker. 

Tabel 10. Forsøg med boraks til kartofler. 

kg kalk 19:W II - 2000 . 'I 4000 il 8000 'II 16000 
i\gb~;;~ .~, i 15 I 30 I, 01 15- : 3{Jl-o -, ~15-T30 O I 15 : 30 

~9~~~~~'. ~l~.g IIP;5~li' 250 I 234 I 24-8=-~63 -r 255 258 I 261 1'258 272 1270 1266 
1942....... 166! 167 160 147 151! 150 150 I 156 160 168 i 165 I 177 
1943 ....... '1128 133 118 123 114 119 120 122 I 122 135 132 141 

1946. • . . . . . 263 235 246 239 242 264 254 246 I 235 218 231 231 
1943. . . . . . . 106 98 98 123 108 105 118 113 117 132

1

107 99 

1947 ..... , .1'1' 172 166 I 170 179; 164 172 164 159! 167 166 157 146 
1948. . . . . . . 247 258 I 261 271: 267 ! 271 l! 293 286 I 292 II 295 302 295 

G·;~s~.~.-.. -. :190 187 1184 190 Tl8fi :-191 111941192 '11931 198 1195 i 194 
Tørstof i knolde, hkg pr. ha. I 'I: I ! I 
1941-43 .... ~I 36.6 I 36.9 II 34.4 35.B I 35.4 35.7 36.2 36.9, 86'SI

I 
40.1 i 38.5 I 39.0 

I 
I I' pet. tørstof i knolde. I I 

.~!1_-=-43 .. ~ .. ~i~1 22.5 l 22.8 22.5. 22.3 i 22.4 22.7 II 22.4 22.6 22.4 22.7 i 22.8 I 22.8 

33* 
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G u l e r ø d d e r (kun 1941). Udbyttet af tørstof i rod, frem
går af følgende oversigt: 

Udbytte i hkg tørstof pr. ha 
Kalk 1939 .. 2000 4000 8000 16000 gens.virkning 
Rt 1942 .... 4.8 5.0 5.5 6.3 af horaks 

O boraks .................. 17.4 22.8 23.9 25.3 22.~ 

15 » .................. 15.s 19.5 21.~ 27 .~ 21.0 
30 » .................. 13.9 16.s 23.s 32.8 21.8 
Gens.virkn. af kalk .......... 15.7 19.7 23.0 28.5 

Kalkningen har givct stort mcrudbytte, og boraks har øget 
udbyttet ved største kalkmængde, luen haft negativ virkning ved 
lavere reaktionstal - Hl 4,8-';},0. Det må dog bemærkes, at der 
her kun er tale om et enkelt års resultater. 

5. Oversigt over forsøgsresultaterne. 

På et i 1937 opdyrket hedeareal (diluvialsandjord med ler
blandet sand i undergrunden) er der i 1939 anlagt et kalkforsøg 
med 4 kalkmængder - henholdsvis 2, 4, 8 og 16 tons pulveriseret 
jordbrugskalk pr. ha -, der i 1942 havde givet jorden følgende 
reaktionstal: 4,8, 5,0, 5,5 og 6,3. 

Fra 1941 er dette kalkforsøg kombineret med forsøg med 
mikronæringsstoffer, idet der i et forsøg er prøvet tilskud af 
mangansulfat (henholdsvis O, 25 og 50 kg pr. ha) til korn, i et 
andet samme mængder blåsten (kobbersulfat) og i et tredie 
forsøg boraks med henholdsvis O, 15 og 30 kg pr. ha til rod
frugt. I hvert af forsøgene er der g'nmdgødet med de to andre 
stoffer, således at led b i alle tre forsøg er gødet med 25 kg 
mangansulfat og 25 kg blåsten pr. ha til korn samt med 15 kg 
boraks til rodfrugt. 

Forsøgene er udført i 6 marker, der dyrkedes i et 6-årigt 
sædskifte, men kun en del af afgrøderne i 1941-49 er høstet 
forsøgsmæssigt. 

Virkningen af kalk med tilskud af alle tre mikronærings
stoffer (led b) ses af følgende sammendrag: 
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Udbytte i hkg pr. ha 

Kalk i 1939 2000 4000 8000 16000 kg pr. ha 
Rt 1942 4.8 5.0 5.5 6.3 

Havre, kærne manganforsøg ...... 27.8 27.3 26.4 25.0 
» » kobberforsøg ....... 28.8 28.8 27.6 25.0 

Rug f) manganforsøg ...... 23.8 25.7 29.5 30.5 
» f) kobberforsøg ....... 23.9 26.1 29.9 31.9 

Blandsæd » manganforsøg ...... 13.4 14.5 14.6 15 .• 
f) » kobberforsøg ....... 12.7 14.1 15.0 16.1 

Kløvergræs, hø manganforsøg ...... 25.1 38.1 43.8 51.8 
f) » kobberforsøg ....... 24.1 39.4 48.0 46.9 

Kålroer, tørstof borforsøg .......... 38.0 40.1 42.5 43.2 
Kartoll.knolde » .......... 187 186 192 195 

Med undtagelse af havre, der giver højest udbytte ved lavest 
reaktionstal, har alle afgrøder størst udbytte ved den største 
kalktilførsel (kløvergræs i kobberforsøget udviser dog en lille 
nedgang fra næsLstørste til største kalkmængde) . En jord som 
denne bør derfor antagelig kalkes til Rt 6,0-6,4 og udbytte
nedgangen i havre imødegås med mikronæringsstoffer --- kob
ber og mangan. 

Om virkningen af de tre prøvede mikronæringsstoffer og 
deres vekselvirkning til kalk kan i korthed siges følgende: 

Mangan giver kun meget ringe virkning. I havre øger til
skud af mangansuIfat udbyttet lidt ved største kalkmængde. 
Til kløvergræs giver dette tilskud negativ virkning ved laveste 
kalkmængde. I 1942 var mangantallet i jorden, T Mn' mellem 
5,6 og 3,7, aftagende med tiltagende kalkmængde. Da der i reglen 
kun optræder manganmangel på jorder med T Mn under 2, er 
det forståeligt, at rnangansuIfat ikke har givet noget merudbytte. 

Kobber giver noget større virkning, idet tilførsel af blåsten 
forøger udbyttet af havre, rug, blandsæd og kløvergræs på jord 
kalket med 8000 og 16000 kg kalk pr. ha - Rt 5,5 og 6,3. Der
imod nedsætter blåsten udbyttet af rug og kløvergræs på den 
svagest kalkede jord - Rt 4,8. 

Bor har ikke givet nogen sikker virkning i kålroer og kar
tofler. Kun i et enkelt forsøg i gulerødder 1941 er der en tydelig 
virkning af boraks - negativ ved lavt reaktionstal og positiv 
ved højere Rt. 
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S{;MMARY 

Experimenls with lime and micro-ll!zlrients on a Ilewly reclaimed 
heatll soil at Hornllm (JlltlaIld). 

A timing experimcnt was starte d in 1939 on an area of heath 
soB (diluvial sand on a subsoil of loamy sand), reclaimed two years 
previously. Ground agricultural lime was applied in amounts of 2 -
4 - 8 - 16 tons per hectare, that in 1942 had imparted pH-values of 
4.8 - 5.0 - 5.5 - 6.3, respectively, to the soiI. 

Tests with micro-nlltrients were inclllded in the experiment from 
1941. In one experimcntaJ section additional dressings of manganOlIs 
sulphate, O - 25 - 50 kgfhectare, were given to cereals, in another 
the same amounts of copper slllphate, and in a third borax, O - 15 -
30 kg/hcctare, to root crops. The micro-nutrients not being tested 
werc applicd as basal drcssings of 25 kg mangan DUS sulphate, 25 kg 
copper sulphate, and 15 kg borax, all per hectare and in addition to 
basal dressings with nitrogen OLIS, phosphatic and potassic fertilizers. 

ThI' experiments werc condllcted in six fieIds under a rotation 
of rye, clover, oats, swedes, oats, and potatoes. Only part of the crops 
during 1941-49 were harvested experimentaIly. 

Whcn applied together with the three micro-nutrients, liming to 
maximum dose (pH 6.3) increased the yield of all crops except oats. 
It may be assumed that a soil like the present should be lime d to pH 
6.0-6.4 and the decrcase in yield of oats counteracted by application 
of the micro-nlltrients coppcr and manganese. 

ThI' effeet of the threc micro-nutrients teste d and their inter
action with lime may briefly be described as follows: 

Manganese shows very litUe effeet. Application of manganDus 
slllphate reslllts in a small inerease in yield of oats at maximum lime 
dressing, but deereases thc yield of clover + grass at minimum lime 
dressing. The manganese eonient of the soi! in 1942 varied from 
3.7 to 5.6 p.p.m., decreasing with increasing dose of lime. Since 
manganese deficieney as a rule only appears in soils eontaining less 
than 2 p.p.m. of manganese, it is not surprising thai manganDus 
sulphate has failed to produce an excess yield. 

C~pper shows a somewhat greather effect. Applieation of copper 
sulphate inereases the yield of oats, rye, mixed oats and barley, and 
dover + grass, on soil limed with 8 and Hl tons/hectare to pH 5.5 
and 6.3, respeetively, but decreases the yield of rye and clover + 
grass Oll the soH receiving the smallest lime dressing (2 tons/hectare, 
pH 4.8). 

Boron had no definite effeet in swedes and potatoes. Only a single 
experiment in earrots 19,11 showed a clear-cut effect of borax -
negative at low but positive at high pH. 
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