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Forskellig grundyandstand på marskjord

Igennem århundreder har marskarealerne hen-
ligget med græs, der om sommeren er anvendt
til græsning for fedekvæg og får. For at sikre,
at dyrene har tilstrækkeligt med drikkevand,
pumpes der om sommeren vand ind i et sy-
stem af kanaler, hvor vandstanden ved hjælp
af skodder holdes i konstant højde omkring
Vi m under jordoverfladen. Dette bevirker, at
grundvandstanden i marskområderne er ret høj
i vækstperioden. Om vinteren lukkes vandet ud
af kanalerne.

Denne form for afvanding er tilstrækkelig til
afgræsning og ekstensiv drift, men ved intensiv
drift og benyttelse af moderne landbrugsma-
skiner er den utilstrækkelig.

Forsøgsplan
Til belysning af forholdene vedrørende æn-
dringer i grundvandstandens dybde blev der på
marskjord ved Højer i 1964 anlagt et forsøg
efter følgende plan:

1 dræn-
dybde 80 cm vandst., hele året 60 cm

2 » 120 cm » sommer 60 cm vinter 120 cm
3 » 120 cm » » 120 cm » 120 cm

I sommerperioden fra ca. 1. april til ca. 1.
september holdes vandstanden konstant i for-

søgsled 1 og 2, dels ved tilledning af vand fra
en drikkevandskanal og dels i perioder med lav
vandstand ved hjælp af en motorpumpe.

Forsøgsarealet er inddelt i 6 marker med
følgende sædskifte:

1. Varigt græs (høstes ikke forsøgsmæssigt)
2. Vinterhvede
3. Roer (\ kålroer, i bederoer)
4. Byg
5. Havre med udlæg
6. Rødkløvcrgræs

Af gødning er der årlig tilført roerne 1000
kg N-P-K, 16-5-12 pr. ha, hveden 75 kg N,
byggen 50 kg N og havren 15 kg N i kalksal-
peter. Til kløvergræsset er der ikke anvendt
gødning.

Forsøget er anlagt på marskjord af forlands-
typen. Jorden er sandblandet klæg, og dens
mekaniske sammensætning (tekstur) fremgår af
tabel 1, der viser, at jorden ned til ca. 60 cm
dybde består af lag med varierende lerindhold.

Fra ca. 60 cm dybde og nedad er jorden
vadehavssand med et stort indhold af finsand.
Som følge af det høje indhold af 1er og silt i de
øverste 60 cm er porøsiteten ret høj, fra 48 til
54 pct., medens den i undergrunden, hvor
sandindholdet er stort, er 42 pct. Når porøsite-

Dybde
cm

Tabel 1. Profilens porøsitet og mekaniske sammensætning

Le Porøsitet ! Vægt procentPorøsitet
vol. pct.

0-20 48
20-40 53
40-50 54
50-60 54
60-80 42
80-100 42

Humus

2,8
1,8
1,7
1,4
0,4
0,3

Vægt procent
Ler ! Silt I Finsand

; 2 fim i 2-20 fim | 20-200 fim

22
30
26
21

6
6

21
22
17
15
2
3

54
46
54
63
92
91

Grovsand
0,2-2 mm

0
0
1
0
0
0



ten i 0-20 cm dybde er lavere end i 20-60 cm
dybde, skyldes det færdsel på jorden med trak-
torer og maskiner.

Undersøgelser og målinger
De jordbundskemiske forhold er fulgt ved prø-
veudtagninger for hver 20 cm dybde ned til
100 cm. Der er udtaget jordprøver i en mark
i 1961 samt hvert år i hvedemarken fra 1964
til 1969.

Igennem årene har Rt og Ft ikke ændret sig.
I pløjelaget ligger Ft 1 enhed lavere i forsøgs-
led 2 og 2 enheder lavere i forsøgsled 3 end i
forsøgsled 1. Kt ligger 5 enheder lavere i for-
søgsled 2 og 7 enheder lavere i forsøgsled 3
end i forsøgsled 1. Kt falder med ca. 10 en-
heder i alle forsøgsled fra 1964 til 1969, men
ligger dog stadig over 15, hvor det er lavest.
Forskellen mellem forsøgsleddene kan være ud-
tryk for en vis jordvariation på arealet. Mgt

Tabel 2. Jordbundskemiske analyser, gennemsnit af alle led, 7 år

Dybde, cm
0-20

20-40
40-60
60-80
80-100

Rt

7,9
8,0
8,3
8,4
8,5

pH (HaO)
7,8
8,0
8,2
8,3
8,4

Ft

9,2
8,8
8,7
8,2
6,1

Kt !
23,7
21,6
16,0
15,1
12,8

Nat

5,0
5,1
5,2
6,7
7,1

Mgt

32,8
32,7
28,5
26,4
22,6

Ombytnings-
kapacitet

23,1
18,5
11,7
8,8
6,6

Resultaterne af 7 års analyser er vist som
gennemsnit i tabel 2. Af tabellen ses, at Rt
er høje, stigende fra 7,9 i muldlaget til 8,5 i
undergrunden, Ft er på 8,2-9,2 ned til 60-80
cm dybde, og derunder på 6,1. Kt er på 12,8-
23,7 og lavest i undergrunden. Nat er stigende
fra 5,0 i pløjelaget til 7,1 i undergrunden. Om-
bytningskapaciteten og Mgt aftager med dyb-
den, Mgt fra 32,8 til 22,6 og ombytningskapa-
citeten fra 23,1 til 6,6.

Gødningstilstanden er således god på for-
søgsarealet, hvorfor der kun til roerne er til-
ført P og K -gødning.

har en faldende tendens gennem årene i pløje-
laget, men ligger i alle forsøgsled over 24.

Kationfordelingen i procent er stort set ens i
alle dybder i de 3 forsøgsled og af samme stør-
relsesorden som i forsøget med forskellig dræn-
dybde og -afstand, der er beskrevet i 719. med-
delelse og 824. beretning. Dog er Na-indholdet
faldende, især i dybden, med stigende drænings-
intensitet.

Grundvandstanden er målt 1 gang ugentlig.
I perioder med store nedbørsmængder, er der
målt med kortere intervaller. Målingerne er
foretaget med målestok i 6,5 cm drænrør, som
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Fig. 1. Nedbør og grundvandstandsmålinger i 1968. Variationer i grundvandstanden er især afhængig af
nedbørens størrelse.



er placeret lodret over hinanden, ned til 1,50 m.
Disse rør er placeret dels midt mellem drænene
og dels umiddelbart ved siden af drænene. I
tabel 3 er givet en oversigt over grundvandstan-
den i de enkelte måneder samt den gennem-
snitlige målte grundvandstand i vinter- og
sommerperioderne. Tallene er gennemsnit af
målinger henholdsvis ved og mellem drænled-
ningerne. Det har i sommerperioden været mu-
ligt at holde en grundvandstand, som i gennem-
snit er 6 cm for høj i forsøgsled 1, 10 cm for
lav i forsøgsled 2 og 13 cm for høj i forsøgs-
led 3. Siden 1967 er i forsøgsled 1 tilstræbt
samme vandstand som i vandforsyningskana-
1erne, og den er noget højere end 60 cm.

Tabel 3. Grundvandstand i cm under jordoverfladen
Gennemsnit af årene 1965-1969

Forsøgsled 1 j 2 3

Forsøgsplan
Vandstand, sommer 60 60 120

» vinter 60 120 120
Januar 49 79 79
Februar 55 91 92
Marts 55 96 95

April 56 77 95
Maj 51 65 100
Juni 55 66 113
Juli 53 70 119
August 57 69 119

September 46 72 99
Oktober 45 83 91
November 40 81 85
December 40 70 73

Gns. sommer 54 70 107
» vinter 47 81 88

Afvigelse fra forsøgsplan
sommer 6 : 10 13
vinter 13 39 32

Gennemsnitstallene dækker over store varia-
tioner. Årstidsvariationerne fremgår af fig. 1,
der viser vandstandsforholdene i 1968. Efter
store nedbørsmængder, især i vinterperioden,
stiger grunvandspejlet, så det nærmer sig jord-
overfladen i alle tre forsøgsled. Den dybeste
dræning medfører den hurtigste sænkning af
grundvandspejlet, hvorimod der i forsøgsled 1
med den høje grundvandstand står vand i hjul-
spor og lavninger flere dage efter regnens op-
hør (se fig. 2).

Udbytteresultater
Udbyttebestemmelse er gennemført i parceller,
der ligger henholdsvis over og mellem dræne-

ne, ialt 4 parceller pr. forsøgsled. Der er ikke
konstateret sikkert udslag for den forskellige
placering af parcellerne. Gennemsnitsresulta-
terne dækker over ret betydelige årsvariatio-
ner, og havren er den afgrøde, der udviser størst
variation.

En samlet oversigt over 5 års resultater er
givet i tabel 4. Udbyttet stiger med stigende
grundvandsdybde. Der er stor forskel i korn-
arternes tolerance overfor den høje grund-
vandstand. Udbytteforskellen mellem højeste
og laveste grundvandstand er for vinterhveden
1 pct., vårhveden 4 pct., byggen 12 pct. og
havren 40 pct.

Tabel 4. Udbytte og forholdstal for udbytte,
hkg kærne og tørstof pr. ha

Udbytte ! Forholdstal
2 ! 3

Antal
ar : 1 1

Vinterhv. 3 55,5 56,4 56,1 99 100 100
Vårhvede 2 50,1 52,8 52,1 96 100 100
Byg
Havre . . .
Bederoer
Kålroer..
Rødkl.gr.

43,7
27,3

47,8
41,7

144.2 152,3
121,7 127,2
118.3 125,7

49,6
45,8
151,6
130,8
123,8

88
60
95
93
96

96
91
100
97
102

100
100
100
100
100

Bederoerne udviser større tolerance overfor
den høje vandstand end kålroerne. Rødkløver-
græsset har tilsyneladende klaret sig bedst ved
den varierende grundvandstand i forsøgsled 2,
d.v.s. ved rodvanding om sommeren. Fordelin-
gen af tørstofudbyttet på de 3 slæt har i gen-
nemsnit været 53 pct. ved 1. slæt, 34 pct. ved
2. slæt og 13 pct. ved 3. slæt. Der er ikke væ-
sentlig forskel på denne fordeling hverken mel-
lem forsøgsleddene eller mellem årene. Klø-
verprocenten har i gennemsnit ligget på 55-65.
Der har ikke været væsentlige forskelle, hver-
ken mellem forsøgsleddene eller mellem slæt-
tidspunkterne.

Kvælstofanalyserne i kløvergræsset viser, at
der i gennemsnit af 5 år er opnået et kvælstof-
udbytte i forsøgsled 1 på 301 kg, i forsøgsled 2
på 310 kg og i forsøgsled 3 på 316 kg pr. ha.
Der er altså en stigning i N-udbyttet med sti-
gende dræningsintensitet, men på grund af va-
riationen såvel mellem år som mellem forsøgs-
led må forskellen anses for at være usikker.

Lejesædskaraktererne, som fremgår af ne-
denstående opstilling, viser at lejesæden er
mindst, og for byg og havres vedkommende



uden betydning i forsøgsled 1 med den høje
vandstand, medens den er større i forsøgsled
2 og 3. Når havren udviser så lave lejesæds-
karakterer og også udbytter, skyldes det tildels
dens anvendelse som dæksæd med et ret lille N-
tilskud.

Karakter for lejesæd (0-10) 1965-69
Forsøgsled 1 2 3

Vinterhvede 2,4 3,2 3,3
Vårhvede 3,3 6,6 6,6
Byg 0,3 2,2 2,2
Havre 0 0,4 1,1

Kornkvaliteten bestemt som kornvægt og
litervægt er ens i alle forsøgsled. For havrens
vedkommende er der dog en svag tendens til,
at kornvægten stiger med faldende udbytte.
Såvel års variationen, som variationen mellem
forsøgsleddene de enkelte år er meget lille.

Fig. 2. 3 dage efter kraftig nedbørs ophør står der
stadig vand i hjulspor og lavninger i forsøgsled 1 med
den høje grundvandstand. I baggrunden ses forsøgsled
2 og 3 med lav grundvandstand og ingen overflade-
vand.

Igennem årene har der vist sig stigende van-
skeligheder med jordstrukturen i forsøgsled 1,
hvor vandstanden er høj hele året. Om foråret
viser det sig ved, at jorden ofte er 1-2 dage
senere tjenlig til såning end i forsøgsled 2 og
3 med den lave grundvandstand. Efter store
nedbørsmængder kan der i længere tid stå over-
fladevand i hjulspor og lavninger, hvilket ved
færdsel forårsager en æltning med deraf føl-
gende ringere permeabilitet. Ved pløjning af-
leveres furen i forsøgsled 1 ubrudt og blank,
medens den i forsøgsled 2 og 3 smuldres bedre.

Konklusion
Forsøget viser, at det største udbytte og den
bedste jordstruktur er opnået ved dyb dræning
og lavest mulig grundvandstand hele året.
Hvor grundvandstanden er høj hele året, med-
fører det dårlig jordstruktur, og overskudsned-
bør bliver ofte stående i hjulspor og lavninger
i længere tid. Udbyttet af de forårssåede af-
grøder er meget lavt og årsvariationen stor, især
for havres vedkommende, men også byg, vår-
hvede og rodfrugter udviser ret store variatio-
ner. Rødkløvergræs klarer sig forholdsvis godt,
især hvor grundvandstanden varieres ved op-
stuvning af vandet i vækstperioden, hvorimod
udbyttet er mindre ved konstant høj grund-
vandstand, end hvor grundvandstanden er lav
hele året.

Forsøget viser tydeligt den høje grundvand-
ûtands skadelige virkning på såvel jordstruktur
som på udbytte især af byg og havre, og det
viser det store behov, der er for dyb dræning
og lav grundvandstand på marskjord.
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