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OM 

NOGLE BÆLGPLANTERS UDVIKLING 
I BEARBEJDET JYDSK HEDEJORD. 

Ved 

P . E . M Ü L L E R . 

Efter at Opmærksomheden er bleven henvendt paa Spørgs-
maalet om Kvælstoffets Betydning for Granernes Udvikling i 
de jydske Hedekulturerx), har dermed Interessen maattet vækkes 
for de Betingelser, som de kvælstofsamlende Bælgplanter kræver 
for deres Trivsel i Hedebunden, da de muligvis kan bruges til 
at tilføre denne Jord, hvad den i saa Henseende maatte mangle. 
Det er imidlertid ofte blevet udtalt, at de dj'rkede Leguminoser 
ikke vil vokse i den raa Hedebund, der ikke har været under
givet Behandling som Agermark, og lod denne Erfaring sig an
vende paa den nævnte Plantegruppe i Almindelighed, vilde der
med være rejst en alvorlig Hindring for at benytte urteagtige 
Kvælstofsamlere i Hedekulturerne. Men dels forekommer jo 
flere Arter af Ærteblomstrede spredte i vore Lyngheders natur
lige Vegetation, saa at Bunden ikke kan anses for absolut 
ugunstig for disse Planter, dels var det vel muligt, at man ved 
Dyrkningsforanstaltninger kunde forbedre Hedebunden som 
Voksested for de kvælstofsamlende Bælgplanter. Et Bidrag til 
Belysning af dette Spørgsmaal synes nedenstaaende Iagttagelser 
fra Det forstlige Forsøgsvæsens Gødningsforsøg i Hedekulturerne 
at kunne give. 

x) P. E. MÜLLER: Om Bjergfyrrens Forhold til Rødgranen i de jydske 
Hedekulturer (Tidsskr. f. Skovbr. Supplementh. 1903). 
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I 1901 vedtoges det af Forsøgs-Kommissionen efter Forslag 
af Forf. at indrette en Række Gødningsforsøg paa Palsgaard 
og Feldborg Statsskovs-Distrikter til Oplysning om Virkningen 
af Kunstgødning paa Granernes Udvikling. Virksomheden som 
Leder af disse Forsøg overdroges Forf. i Forbindelse med 
D'Hrr. Skovridere FABRICIUS og HELMS, saaledes at disse Herrer 
udfører de Arbejder, der efter Forsøgsledernes Forslag er ved
tagne af Kommissionen. 

Jordbundens Bearbejdning, der er foretaget paa den for de 
to Distrikter tilvante Maade, har som sædvanlig taget flere Aar, 
saa at Tilkultiveringen af Forsøgsstykkerne paa Palsgaard Di
strikt først har fundet Sted i Foraaret 1904 og paa Feldborg 
Distrikt vil finde Sted i Foraaret 1905. Den nærmere Beskri
velse af disse Forsøg vil først blive given, naar de sluttes, og 
deres Hovedresultat, Gødningens Virkning paa Grankulturerne, 
kan meddeles. Men allerede efter første Sommers Udvikling 
af Kulturerne paa Palsgaard Distrikt vil der være Anledning 
til at meddele nedenstaaende Iagttagelser over de som Kvæl
stofkilde benyttede Bælgplanters Udvikling, da det vilde være 
meget ønskeligt, om der andre Steder i Hederne gøres praktiske 
Forsøg med deres Anvendelse, saa at man ikke er nødt til at 
vente den Aarrække, som hele Forsøgets Afslutning vil med
tage, forinden de Iagttagelser, der allerede nu kan gøres, med
deles andre, som har Brug for at kende dem. 

Disse Iagttagelser angaar Bælgplanternes Udvikling og deres 
Knolddannelse ved forskellige Gødningsmidler paa Pløjnings-
arealerne. 

Det paagældende Forsøgsareal paa Palsgaard Distrikt er 
beliggende i Gludsted Plantage, Afd. 43, og er 4 Tdr. Ld. stort. 

Arealet er Hedeflade med sort og sur Lyngskjold, 3 Tom
mer tyk, det sædvanlige Blysandslag, 3—4 Tommer, og en fast 
og haard Al, 4—7 Tommer, der især bestaar af Humusal. 
Jordbunden er noget mere grusblandet end sædvanligt i Hede
fladerne, men for øvrigt magert, ret groft Sand, hvis Indhold 
af Plantenæring kan karakteriseres ved Undergrundens Beskaf
fenhed. Paa selve den paagældende Forsøgsflade er ingen ind-
gaaende Jordbundsundersøgelse foretagen; men paa et andet 
ganske lignende, om end lidt mindre grusblandet, nærliggende 
Areal i samme Plantage, Afd. 58, er af Hr. Assistent P. CHRISTENSEN 
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ved Det agrikulturkemiske Laboratorium paa Landbohøjskolen 
foretaget en udførlig mekanisk, kemisk og mineralogisk Under
søgelse af Jordens Overgrund og Undergrund. Disse Analyser 
vil ved en senere Lejlighed, naar de nævnte Forsøg er afslut
tede, blive offentliggjorte; her skal kun som en Karakteristik 
af Jordbundens Beskaffenhed meddeles følgende Oplysninger 
om Undergrunden fra 10 til 20 Tommers Dybde. 

Jorden, der aldeles overvejende bestaar af Kvarts med lidt 
Titanjærnsand, indeholdt ikke Ler eller kemisk bundet Vand. 
Ved Behandling med varm fortyndet Saltsyre af Vægtfylde 1.10 
viste det stenfri Materiale et Indhold af 

Fosforsyre 0.026 pCt. 
Kalk 0.015 — 
Kali 0.011 — 

Sammenlignes disse Tal med de af C. F. A. TUXEN i 1876 offent
liggjorte1) Undersøgelser over Bakkeø- og Flade-Undergrund, 
behandlet paa tilsvarende Maade, nemlig 

Bakkeø Flade 
Fosforsyre 0.031 pCt. 0.008 pCt. 
Kalk 0.039 — 0.006 — 
Kali 0.084 — 0.012 — 

saa vil det ses, at Analysen tyder paa en Jordbund, der vel 
ikke hører til de fattigste Hedeflader, men dog maa anses for 
yderst mager, svarende til SCHÜTZES IV. å V. Bonitetsklasse for 
Skovfyr2), naar man især betragter Mængden af Kalk og Fos
forsyre som bestemmende for Lokalitetens Bonitet. 

Efter at Lyngen nogle Aar i Forvejen var bleven afbrændt, 
blev Arealet skrælpløjet i 1900, i 1901 2 Gange knivharvet, i 
1902 ompløjet, i 1903 atter 1 Gang knivharvet og i Sommerens 
Løb undergrundspløjet, hvorved Alen blev opbrudt. I samme 
Aars Efteraar paaførtes Gødningen i nedenfor angivne Mængde
forhold og blev straks nedharvet. Endelig d. 16 de April 1904 
blev Bælgplanterne saaede og Frøet dækket med en let Harve. 

Anvendelsen af Bælgplanter som Kvælstofkilde i Grankul
turerne er ganske nærliggende, efter hvad man ved om disse 

») Nogle Analyser af jydsk Hedejord (Tidsskr. f. Skovbrug, Bd. I, S. 262). 
2) Samme St. S. 296. 

7* 
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Planters kvælstofsamlende Evne ved Hjælp af deres Rodknolde, 
og det laa ligeledes nær at forsøge Virkningen af en Vegetation 
af fleraarige Bælgplanter. Men Forsøgets praktiske Indretning 
frembød ikke ringe Vanskelighed derved, at der, saa vidt For-
søgslederne bekendt, manglede Erfaring for, om det overhovedet 
var muligt med praktisk rimelige Midler at frembringe en 
perennerende Vegetation af Bælgplanter i den magre og ganske 
raa Hedebund, der sandsynligvis aldrig har været dyrket, og 
som efter sin Beliggenhed paa en af de store Hedeflader og 
efter sin Beskaffenhed med en sort og sur Lyngskjold og en 
haard Al rimeligvis heller ikke nogensinde, i ethvert Fald ikke 
i Aarhundreder, kan have baaret Skov. 

En enkelt Iagttagelse fra Holt-Plantage i Rind Sogn støt
tede dog Forfatterens Formodning om, at det maatte kunne 
lykkes paa slige magre Hedejorder at frembringe en fleraarig 
Vegetation af Bælgplanter, som kunde udøve nogen Virkning 
paa Jordbunden. I 1888 skrælpløjedes her et Brandbælte, som 
nogle Aar derefter fik en let Mergling og derefter i 4 Aar dyr
kedes med Landbrugsplanter, en Rugafgrøde, der fik nogen 
Staldgødning, samt Havre og 2 Gange Kartofler, hvorefter Are
alet i 1897 besaaedes med Agern. I 1898 udsaaedes her paa 
et mindre Jordstykke forsøgsvis Kællingetand (Lotus corniculatus), 
der kom godt op og dækkede Bunden med et tæt Tæppe. 
Denne Plante har holdt sig her i de følgende 6 Aar, og Rød
derne har været velbesatte med Knolde. Men hvad der især 
har paakaldt Opmærksomheden var, at medens den øvrige Del 
af Arealet efter faa Aars Forløb dækkedes med Lyng, blev 
Stykket med Kællingetand i flere Aar henliggende som en grøn 
Oase i den omgivende normale Hedevegetation; først i Som
meren 1904 var Lyngen ogsaa her begyndt at indvandre, men 
dannede endnu ikke noget sammenhængende Tæppe. 

Paa et ganske lignende Tilfælde har Hr. Ingeniør CLAUDI 
WESTH i 1904 henledet min Opmærksomhed. Paa Hedeselska
bets Mosestation ved Skovbjærg pløjedes i 1894 et Stykke Hede; 
det henlaa som sædvanlig i 3 Aar, for at Lyngskjolden kunde 
forraadne, og i 1897 pløjedes det anden Gang og mergledes 
med meget mager Mergel. I Foraaret 1898 deltes Stykket i 
to lige store Dele, hvoraf den ene Halvdel besaaedes med Torn
blad (Ulex Europæus), medens den anden Halvdel blev henlig
gende uden Udsæd. Ulex kom godt op , overvoksedes i 1899 
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næsten helt af Fioringræs, men allerede det følgende Aar tog 
Ulex Magten, og kun paa aabne Pletter fandtes i 1904 en Vege
tation af Fioringræs. Lyngen er i den Grad bleven borte, at det 
kun med Besvær lykkedes at finde den paa en enkelt lille Plet og 
nogle faa spredte Lyngplanter. Det ikke besaaede Stykke vok
sede i 1898 og 1899 ganske til med Fioringræs, men allerede i 
tredje Aar begyndte det at springe i Lyng, og i 1904, da jeg 
besigtigede Arealet, var Stykket saa godt som dækket af Lyng 
med smaa Pletter Fioringræs imellem1). 

Til Anvendelse paa Forsøgsarealerne i Gludsted Plantage 
valgtes efter Samraad med Hr. Professor WESTERMANN neden
nævnte 3 Frøblandinger af i alt 7 Arter. Det er vel muligt, at 
ikke alle har været heldigt valgte, og at bedre kan findes, f. Eks. 
perennerende Lupiner; men foreløbig indskrænkede man sig 
til at prøve de 7 valgte Former, idet man var sig bevidst, at 
Forsøget kun kunde blive et ganske foreløbig orienterende. 
Usikkerheden var saa meget større, som det paa Forhaand 
maatle stille sig meget tvivlsomt, om den raa Jord indeholdt 
de for Røddernes Infektion nødvendige Bakterier, og altsaa om 
man, selv om Planterne vilde gro, tillige opnaaede den Knold
dannelse, som det netop var Dyrkningens Hensigt at frembringe. 

Forsøgsrækkerne, i hvilke der anvendtes Bælgplanter som 
Kvælstofkilde, gødedes saaledes pr. Td. Ld.: 

I. 800 Pd. Kainit og 400 Pd. Thomasslakke, 
II. 2000 Pd. pulveriseret Kalk, 

III. lodes ugødet, 
IV. 400 Pd. Kainit, 200 Pd. Thomasslakke og 1000 Pd. Kalk. 

Kunstgødningen var leveret af Det danske Gjødningskom-
pagni, ifølge hvis Opgivelse Kainitten indeholdt 12 pCt. Kali 
og Thomasslakken 14 pCt. Fosforsyre. 

I hver Gødningsrække saaedes pr. Td. Ld. i Parcel: 

a. Tornblad (Ulex Europæus) 3.3 Pd., Gyvel (Saroibamnus 
scoparius) 3.3 Pd. og Visse (Genista tinctoria?) 3.3 Pd. 

b. Hvid Stenkløver (Melilotus albus) 5.0 Pd. og Esparsette 
(Onobrychis sativa) 50 Pd. (i Bælgene). 

c. Hvidkløver (Trifolium repens) 5 Pd. og Kællingetand (Lotus 
corniculatus) 5 Pd. 

J) Beskrivelsen af Forsøgets Anlæg, Behandling og Udvikling skyldes 
velvillig skriftlig Meddelelse fra Hr. Ingeniør CLAUDI W E S T H . 
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Efter Saaningen kom rigelig Regn, og Vejret var gunstigt 
de første 3 Uger af Maj. Men den øvrige Del af Sommeren 
var ualmindelig tør, idet der paa den i Plantagen beliggende 
meteorologiske Station (Kolpensig) fra 21de Maj til 10 de August 
kun maaltes en samlet Nedbør af 85.6 m m . ; Juni og Juli 
havde tilsammen kun en Nedbør af 72.3 mm. , medens Gen
nemsnittet for de 10 foregaaende Aar ifølge Meddelelse fra 
Meteorologisk Institut paa samme Station har været 128 mm. 
Da der tilmed jævnlig herskede en tørrende Blæst, maa Aar-
gangen siges at have været særlig ugunstig for de unge Bælg
planters Udvikling, og Tørken maa efter foreliggende Erfaringer1) 
tillige have formindsket Knolddannelsen. 

I Slutningen af August foretoges Undersøgelsen af Bæjg-
planternes Udvikling; deres Maaling og Rodknoldenes Tælling 
paa de forsigtigt udgravede og renvaskede Rødder er med stor 
Omhu og Interesse for Opgaven udført af Hr. Forstassistent 
HEIBERG-JÜRGENSEN; den omfatter i alt 1343 Planter, og Under
søgelsens Resultat meddeles i sammentrængt Form i hosstaaende 
Tabel (S. 103). 

F r ø b l a n d i n g a var kommen jævnt og ret ensartet op i 
alle fire Gødningsrækker; ved en af mig foretaget Prøvetælling 
i August Maaned fandtes der omtrentlig 8 Tornblad, 3 Gyvel 
og 2 Visse paa hver Kvadratalen; men Planternes Udvikling var 
meget forskellig, efter som Forsøgsstykket var blevet gødet. 
Virkningen af Kainit og Thomasslakke var meget betydelig, saa 
at Planterne med denne Gødningsblanding var blevne 3—4 
Gange saa store som de, der ingen Gødning havde faaet, og 
Tornblad og Gyvel viser desuden deres Frodighed derved, at 
de kraftige Individer allerede efter faa Maaneders Forløb busker 
sig, medens den ugødede Parcel næsten kun har enstænglede 
Planter. Derimod viser Kalken uden Tilgift af Fosforsyre og 
Kali kun en yderst ringe Virkning paa Planternes overjordiske 
Dele. Hvor der baade er givet Kainit, Thomasslakke og Kalk, 
men i halv Dosis, er Udviklingen ikke engang saa god som 
der, hvor der er givet rigeligere Mængder alene af de to første 

*) SCHULTZ-LUPITZ, Zwischenfruchtbau auf leichtem Boden, S. 22 (Arbeiten 
der Deutschen Landwirtschaft-Gesellschaft, Heft 7, 1895). 
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Gødningsstoffer. Kun Gyvelens Evne til at buske sig ved denne 
Gødningsblanding synes at tyde paa forøget Kraft. 

F r ø b l a n d i n g b var gennemgaaende den svagest udviklede; 
Planterne var komne temmelig uregelmæssigt op, paa den ugø-
dede Parcel var Stenkløveren atter gaaet ganske bort, og Espar
setten fandtes kun i faa og spredte Eksemplarer. Denne Frø
blanding har rimeligvis ikke været heldigt valgt; for Stenklø
veren har Jordbunden sandsynligvis ikke alene været for mager, 
men ogsaa for raa, og Esparsetten, der er en Kalkplante, og 
som kun var bleven valgt af Hensyn til dens overordentlig dybt-
gaaende Rødder, synes heller ikke at egne sig for denne Bund. 
Begge viser de dog i Hovedsagen samme Forhold til Kunst
gødningen som Blanding a, om end Kalkens Indflydelse synes 
noget større, navnlig for Esparsettens Vedkommende, end i 
a-Vegetationen. Ingen af de to Plantearter har haft Kraft til at 
buske sig. 

F r ø b l a n d i n g c endelig var ligesom a kommen jævnt godt 
og regelmæssigt op paa de gødede Forsøgsstykker; Planterne 
tegnede til at buske sig godt og dække Bunden, men paa de 
ugødede Parceller var de lige saa svage og spredte som i de andre 
Vegetationer. Fra disse afviger Parcellerne dog ved meget tydeligt 
at reagere for Kalken. I den Parcel, der alene har faaet Kalk, 
er Planterne vel lavere end der, hvor der er givet den store 
Dosis Kainit og Thomasslakke, men deres Kraft viser sig i en 
større Evne til at buske sig; hvor der er givet halv Dosis af 
alle tre Gødningsstoffer, er Udviklingen saavel i Højde som i 
kraftig Buskning betydelig større end der, hvor Kalken mangler. 
For øvrigt er Maalingerne af Højden i denne Blanding mindre 
paalidelige end i de foregaaende, da begge Arter, men især Hvid
kløveren havde lidt en Del af Harebid, og ikke alle heraf paa
virkede Planter har kunnet udelukkes ved Maalingen. 

Den for denne lille Undersøgelse største Interesse knytter 
sig dog til Knolddannelsen. Det viser sig nemlig meget klart, 
at denne paa det nærmeste staar i Forhold til Planternes Udvik
ling og altsaa til Gødningens Beskaffenhed og Mængde; dette 
gælder baade Antallet af de knoldbærende Planter, det gen
nemsnitlige Antal af Knolde paa hver Plante og Antallet af 
særlig store Knolde. Svagest er Knolddannelsen hos de Arter, 
paa hvilke Kunstgødningen synes at have gjort mindst Virk
ning, nemlig paa Visse, Stenkløver og Esparsette. For Sten-
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kløverens Vedkommende findes i foranstaaende Tabel ingen 
Optegnelser om Knoldenes Antal og Udvikling, fordi de kun 
undtagelsesvis havde formet sig til større letkendelige Grup
per af Knolde, medens de ved Undersøgelsen for største Delen 
ikke var komne ud over det Stadium, paa hvilket de præsen
terer sig som Fortykkelser paa forskellige Steder af de fine 
Siderødder; Tællingen af slige Fortykkelser har været usikker 
og er derfor ikke foretaget. Paa de andre 4 Arter maa Forekomsten 
af Knolde derimod kaldes ret rigelig i den ikke lange Vege-
tationstid, og rigeligere og kraftigere efter som der er givet mere 
Kunstgødning. Kun i en og ikke uvæsentlig Henseende synes 
Knolddannelsen ikke ganske at følge Planternes Udvikling, 
idet den for de fleste Arters Vedkommende er rigeligst der, 
hvor der foruden Kali- og Fosforsyregødning tillige er givet 
Kalk. Ja, Gødningen kan endog paavirke Udviklingen af Knolde 
i den Grad, at f. Eks. Hvidkløveren, der i den ugødede Jord 
fandtes uden Knolde, ved en ret ringe Dosis af Kalk, Kali og 
Fosforsyre kan bringe det til, at 93 pCt. af Planterne er knold
bærende, og at enkelte Individer paa 10 til 12 Uger kan opnaa 
en Besætning af indtil 160 Knolde. 

Man maa heraf slutte, at Anvendelsen af Kalk, Kali og 
Fosforsyre paa Dyrkningen af Bælgplanter i den magre Hede
bund tillige i meget betydelig Grad forøger den Kvælstofgød
ning, som der ved deres Knolde tilføres Bunden, og at Tilskud 
af disse Stoffer for nogle Arters Vedkommende endog er en 
Betingelse for, at der overhovedet kan finde Knolddannelse 
Sted. 

Af mere teoretisk Interesse er det Spørgsmaal, hvorledes 
disse i vore Forsøg gjorte Iagttagelser kan forklares, hvorledes 
Virkningen paa selve Knolddannelsen af en Tilførsel af uor
ganiske Stoffer til Jordbunden skal forstaas. 

Det kan ikke antages, at Knoldbakterierne er komne med 
de udsaaede Bælgplanters Frø , herom vidner uforkastelige 
Undersøgelser1); de maa altsaa være til Stede i selve Jord
bunden, uagtet denne, inden Bearbejdningen fandt Sted, næppe 

*) L. HILTNER: lieber die Ursachen, welche die Grösse, Zahl, Stellung und 
Wirkung der Würzelknöllchen der Leguminosen bedingen (Arb. aus der Biolog. 
Abtheil, für Land- u. Forstwirthschaft am kaiserl. Gesundheitsamte, Bd. I. 
Berlin, 1900, S. 184—185). 
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har baaret Bælgplanter, i det højeste ganske enkelte og spredte 
Eksemplarer af de i denne magre og sure Hede kun sparsomt 
forekommende Individer af Visse-Slægten. Det er derfor paa-
faldende, at alle 7 Arter har faaet deres Rødder inficerede, 
naar Jordbunden ved Gødningen er bragt i en saadan Tilstand, 
at Planterne overhovedet er blevne tilgængelige for Infektion. 
Denne Iagttagelse forstaas bedst ved den nu vistnok almindeligt 
antagne Teori, fremsat og forfægtet af BEYERINCK, FRANK, MAZÉ 

o. a., at ikke, som mange har antaget, hver Leguminose-Art 
har sin særlige Knoldbakterie, men at der kun eksisterer en 
eller nogle faa Bakteriearter, som kan foranledige Knolddan
nelse paa alle Leguminosers Rødder, og som, ifølge den af 
NORBE og HILTNER gennem en Række fortrinlige Undersøgelser 
udviklede Anskuelse, ved forskellig Virulens over for forskellige 
Arter af Ærteblomstrede og paa forskellige Stadier af Jordens 
Infektionsevne frembringer Forskellighederne i Knolddannelsens 
Udvikling paa de kvælstoffattige Jorder, hvor den overhovedet 
regelmæssig foregaar. 

Men højst interessant er det tillige at bemærke, at den raa, 
men grundigt bearbejdede Hedejord i sin naturlige Sammen
sætning aldeles ikke udvikler Rodknolde hos de 5 af Bælg
planterne og kun viser en ringe Infektion hos de to , saa 
at hele Knolddannelsen saa at sige bliver afhængig af Til
skuddet af Kalk, Kali og Fosforsyre, ja at Forskellen kan være 
saa enorm som paavist for Hvidkløverens Vedkommende. Dette 
kunde tyde paa, at den Anskuelsex) er rigtig, at Planterne selv 
udøver en betydelig Indflydelse paa Knolddannelsen gennem 
de af Rødderne og især fra Rodhaarene udskilte Stofler, der an
tages at bestaa af organiske Syrer og sure fosforsure Salte. Af 
Planternes Kraft synes for en stor Del denne Udskillelse af 
Rodsekreter at afhænge, og det antages at være disse, der til
trækker de i Jorden indeholdte Bakterier og bringer dem til at 
indvandre i Bælgplanternes Rødder. 

Men en anden Forklaring synes dog ogsaa mulig. Det er 
nemlig allerede anført, at Knoldinfektionens Energi ikke er 
ganske parallel med Bælgplanternes Udvikling, idet Kalken i 
Almindelighed forstærker den første mere end den sidste. Vore 
Tal kan derfor foranledige det Spørgsmaal, om ikke selve 

*) L. HILTNER: 1. c. i Arb. am kaiserl. Gesundheitsamte, 1900, S. 204. 
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Bakterierne, hvis Formering og Udvikling maa antages at kræve 
de samme uorganiske Stoffer1) som de højere Planter, er 
voksede i Mængde i Jordbunden under Kunstgødningens Ind
flydelse, uafhængigt af den Vækst, som Bælgplanterne har haft, 
paa hvis Rødder de snylter. En bestemt Iagttagelse kunde 
tyde herpaa. Knoldene paa de undersøgte Planter fandtes i 
aldeles overvejende Antal paa de øverste Dele af Roden. Dette 
ret almindeligt forekommende Tilfælde forklares gennem smukke 
Undersøgelser af HILTNER og STORMER2) derved, at det især er 
Kimroden paa den unge Plante, som i dette Tilfælde modtager 
Infektionen; denne maa derfor foregaa paa et Tidspunkt, da 
den samlede Rods Udskillelse af Sekretet ikke kan antages at 
have udøvet nogen fremragende Indflydelse paa Infektionen. 
Men dette kan vel næppe tænkes, uden at Jorden gennem-
gaaende er befolket af større Masser af Bakterier, der kan have 
udviklet sig paa det af Kunstgødningen — der allerede er bleven 
indblandet i Jorden fra Efteraaret af — tilvejebragte gode 
Næringssubstrat i Løbet af det fugtige og frugtbare Foraar. 

Vi skal ikke komme nærmere ind paa disse teoretiske 
Overvejelser; de fremsatte Bemærkninger har nærmest den 
Hensigt at henlede Opmærksomheden paa, at man ikke for
gæves vil søge Forklaring paa de i Forsøgsarealerne i Gludsted 
Plantage iagttagne og foran meddelte Forhold i de almindeligt 
antagne Sætninger angaaende Udviklingen af Leguminosernes 
Knolde, som findes i den overordentlig omfattende Litteratur3) 
om disse mærkelige Dannelsers komplicerede og i mangfoldige 
Punkter endnu uopklarede Væsen. 

Det undersøgte Materiale kan , uagtet det omfatter 1343 
Planteindivider, ikke kaldes betydeligt, naar man derpaa vil 
grunde Slutninger angaaende Muligheden for at frembringe en 
perennerende Vegetation af kvælstofsamlende Bælgplanter i de 
jydske Plantagers Pløjningsarealer paa mager og raa Hedebund. 

') JOHS. SCHMIDT O. FR. W E I S , Bakterierne, naturhistorisk Grundlag fol
det bakteriologiske Studium, Kbhvn. 1901, S. 88. 

2) Neue Untersuchungen üb. d. Wurzelknöllchen d. Legum. o. s. v. og 
Studien über die Bakterienflora des Ackerbodens o. s. v. (Arb. aus der Biolog. 
Abth. f. Land- u. Forstwirthschaft am kaiserl. Gesundheitsamte, Bd. III, 1903). 

3) En god Oversigt findes f. Eks. i FRANZ LAFAR, Handbuch der tech
nischen Mykologie, 2. Lieferung, Jena., 1904. 
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At jeg ikke desto mindre mener at burde meddele det, dertil 
er Grunden dels, at Undersøgelsens Resultater i Hovedtrækkene 
stemmer saa godt overens hos alle 7 Arter, at de næppe kan 
indeholde større Misvisninger, dels at de ligeledes stemmer 
godt med, hvad der anden Steds fra er oplyst om Kunstgød
ningens Indflydelse paa Bælgplanternes Knolddannelse, hvortil 
vi skal komme tilbage nedenfor. 

De meddelte Iagttagelser tillader formentlig følgende Slut
ninger : 

1 °. Den raa Hedebund synes ikke at mangle de for de 
her omhandlede Bælgplanters Knolddannelse fornødne Bakterier, 
og der synes ikke at være nogen særdeles stor Forskel paa de 
7 Arters Modtagelighed for Infektionen. 

2°. Uden Kali- og Fosforsyregødning synes imidlertid In
fektionen ikke at kunne naa nogen Udstrækning, der kan faa 
praktisk Betydning, og 

3° selve Knoldenes Størrelse og Antal, hvoraf især Jord
bundens Tilførsel af Kvælstof ved Hjælp af Leguminoser vil 
være afhængig, synes ikke mindre end Bælgplanternes Udvik
ling paavirket af de to nævnte Plantenæringsstoffer. 

4°. Kalkgødning synes ikke at fremme Udviklingen af 
Tornblad, Gyvel og Visse; dens Betydning for de andre Bælg
planter er kun iøjnefaldende ved Hvidkløver og Kællingetand; 
Stenkløver og Esparsette har i det hele taget vist en saa tarvelig 
Udvikling, at man næppe vil kunne drage nogen Slutning af 
Værd angaaende disse to Arters Fordring til Kalkgødning i de 
besaaede Arealer. Derimod viser 

5° Kalken gennemgaaende en væsentlig Indflydelse paa de 
undersøgte Leguminosers Knolddannelse. 

6°. Det tør herefter vistnok anbefales Hedeskovbrugerne 
at gøre Forsøg, foreløbig paa smaa Arealer, med Dyrkning af 
ren Gran med en Bundvegetation af Gyvel, Tornblad, Hvid
kløver og Kællingetand, der gødes med Kainit og Thomasslakke 
samt noget Kalk. 

7 °. De anvendte Gødningsmængder bør, for saa vidt Ind
holdet af Kali og Fosforsyre er det samme som i de her be
skrevne Forsøg, næppe være mindre end 800 Pd. Kainit, 400 
Pd. Thomasslakke og 1000 Pd. Kalk pr. Td. Land. 

Vi skal endelig oplyse, hvorvidt de i Gludsted Plantage gjorte 
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Erfaringer angaaende Gødningsstoffernes Indvirkning paa Bælg
planternes Udvikling af Rodknolde stemmer med de fra andre 
Steder meddelte Iagttagelser. 

Det fremgaar allerede af den bekendte sachsiske Landmand 
SCHULTZ-LUPITZ' Dyrkningsforsøg, der har faaet en saa stor Be
tydning for den praktiske Anvendelse af Bælgplanternes kvæl
stofsamlende Evne, at Gødskning med Kali og Fosforsyre er 
nødvendig for at opnaa et godt Resultat af de dyrkede Ærte
blomstredes Anvendelse som Kvælstofgødning paa sandede og 
lerfattige eller endog lerblottede Jorder. Men de nævnte uor
ganiske Stoffers Betydning for selve Knolddannelsen, som de 
foran meddelte Forsøg synes at kunne belyse, har næppe været 
Genstand for nærmere Undersøgelse førend i de allersidste 
Aar. I ethvert Fald mente Prof. HILTNER endnu i 1900 at 
maatte udtale sig saaledes herom 1 ) : »Skulde jeg paa udtøm
mende Maade behandle mit Emne , nemlig alle de Aarsager, 
som paavirker Dannelsen og Virkningen af Leguminoseknoldene, 
saa maatte der naturligvis ogsaa gøres Rede for den Indflydelse, 
som forskellig mineralsk Gødning udøver i saa Henseende. 
Men dels fordi der herom saa temmelig mangler nøjagtige 
sammenlignende Forsøg, dels fordi denne Side af Sagen ligger 
mine Undersøgelser fjernere, maa jeg nøjes med en Henvisning 
til, at de forskellige Næringsstoffer, der er uundværlige for selve 
Planterne, især Kali og Fosforsyre, ogsaa synes at være det for 
Knoldene. Er et af disse Stoffer til Stede i minimal Mængde, 
saa vil i ethvert Fald Knoldenes Virksomhed vise sig ganske 
afhængig heraf, hvilket jo desuden til fulde forklares deraf, 
at samtlige i Knoldene foregaaende Processer tillige i høj Grad 
er under Indflydelse af selve Planterne«. 

I 1901 offentliggjorde imidlertid LAURENT2) en Undersøgelse, 
der kaster mere direkte Lys over Spørgsmaalet. Han dyrkede 
i en Aarrække en Ærtesort paa et Forsøgsareal med frugtbar 
og frisk Jord. Fem Parceller gødedes aarlig med de samme 
Stoffer: 1. fik Kvælstofgødning, 2. Kali-, 3. Fosforsyre-, 4. Kalk
gødning, og 5. endelig fik Klornatrium. Allerede det første Aar 
var Planterne, der havde faaet Kali og Fosforsyre, meget rigt 

J) L. HILTNER i Arb. am kaiserl. Gesundheitsamte Bd. I, 1900, S. 211. 
2) EMIL LAURENT: Observations sur le développement des nodosités radi-

cales chez les légumineuses (comptes rendus de l'Acad. d. se , Tom. 133, 1901, 
S. 1241). 
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besatte med Knolde, medens de, som han havde givet Kvælstof
gødning (svovlsur Ammoniak) kun havde faa Knolde; disse 
var ligeledes sparsomme paa de Parceller, der havde faaet Kalk, 
men her for øvrigt særlig store; endelig viste Planterne paa de 
saltgødede Parceller kun faa og smaa Knolde. Efter 4 — 5 Aars 
Forløb havde disse Forhold udviklet sig videre, saaledes at 
Knold dannelsen til sidst ganske ophørte paa de Parceller, der 
havde faaet Kvælstofgødning, var sparsom paa Forsøgsstyk-
kerne 4. og 5. men ganske overordentlig rigelig paa de Arealer, 
der havde faaet Kali- og Fosforsyregødning. Det samme Re
sultat viste andre Bælgplanter skønt med en enkelt mærkelig 
Undtagelse (en Form af Bønne). Dette Dyrkningsresultat stad
fæster altsaa dels Erfaringen om Betydningen af Kali og Fos
forsyre for Knolddannelsen, dels den ved andre Eksperimental
undersøgelser vundne Erkendelse, at denne ikke foregaar, hvor 
Bælgplanterne har forholdsvis rigelig Adgang til Kvælstofernæring 
fra selve Jordbunden. 

Af mere direkte Interesse for vore Iagttagelser er Prof. 
WOHLTMANNS i 1902 bekendtgjorde Beretning*) om Forsøg, der 
er anstillede ved Instituttet for Jordbundslære og Plantedyrkning 
paa Akademiet i Poppelsdorf ved Bonn. 

Under det overraskende Indtryk af, at de forskellige Bælg
planters Rødder snart er forsynede med Rodknolde, snart ganske 
mangler saadanne i de forskellige Jorder, hvori de er opvok
sede, anlagde han en Forsøgsrække med Dyrkning af Ærter i 
Kar med 11 forskellige typiske Jordarter. For hver af disse 
var 1 Kar gødet med Salpetersur Ammoniak, 1 med Kalifosfat, 
1 med Thomasslakke, og 1 Kar var ladet ugødet. Ærterøddernes 
Knolddannelse paa de tre af disse Jorder, der har Interesse 
til Sammenligning med vore Iagttagelser, angiver WOHLTMANN 

saaledes: (se Tabel næste Side). 
Dette Resultat stemmer, som det vil ses, ganske med LAU

RENTS, for saa vidt som det viser, at rigeligt Indhold i Jord
bunden af assimilabelt Kvælstof forhindrer Knolddannelsen. 
Men det viser tillige, hvad der nærmest har Interesse for os, 
at den kun er ringe paa den ugødede Jord og forøges stærkt 
ved Tilskud af Kali og Fosforsyre. 

*) WOHLTMANN : Die Knöllehen-Bakterien in ihrer Abhängigkeit von Boden 
u. Düngung (Journal f. Landwirtschaft, Jahrg. 50, 1902, S. 377). 
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Af Interesse er det endvidere at betragte Knolddannelsen 
i Forhold til Jordens oprindelige Indhold af Kvælstof. At Høj
mosejorden aldeles ingen Rodknolde har kunnet frembringe, 
maa ligge i, at en betydelig Del af det i Tørvemassen tilstede
værende Kvælstof har haft en for Ærteplanterne assimilabel 
Form, eller — hvad WOHLTMANN antager — at den raa Høj
mosetørv har været ganske fri for Bakterier, hvilket han til
skriver dens antiseptiske Egenskaber. Begge disse Forhold er 
ikke almindelige; Mosejorden indeholder, trods stor Kvælstof
procent, i Regelen meget ringe Mængder i assimilabel Form *), 
og en saadan Bund maa derfor ogsaa ved passende Tilskud af 
uorganisk Plantenæring kunne bringes til at fremkalde Knolde 
paa Bælgplanternes Rødder, hvilket WOHLTMANN for øvrigt og
saa angiver. Imidlertid er den Maade, paa hvilken han har 
bestemt Kvælstofmængden, saa vidt vides, lidet skikket til at 
give Oplysning om den Del deraf, der er tilgængelig for Plan
terne, idet den er bestemt paa et Udtræk af Jorden med hed 
Saltsyre. Til Sammenligning med WOHLTMANNS ovenfor an-

' ) Jfr. f. Eks. J. DUMONT: Les causes d'infécondité des sols tourbeux 
(Comptes rendus de l'Acad. d. se. Tom. 133, 1901, S. 1243). 
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givne Kvælstofprocenter skal oplyses, at Overgrunden i den 
analyserede Hedejord i Nærheden af vort Forsøgsareal inde
holdt 0.035 pCt. Kvælstof, bestemt i et Udtræk af kold for
tyndet Saltsyre, medens den totale Kvælstofmængde, bestemt 
efter KJELDAHXS Metode, var 0.124 pCt., hvilke Tal ligger saa 
nær ved de af WOHLTMANN for hans Sandjord angivne, at en 
Sammenligning maa være tilladelig. 

De her anførte fremmede Forsøg viser altsaa saa god Over
ensstemmelse med de foran anførte Iagttagelser fra Gludsted-
Plantage, at man tør drage følgende Slutning: Man vilde paa 
Forhaand aldeles intet kunne vide om, hvor vidt vore Forsøgs-
arter, dyrkede i den raa Hedejord, kan frembringe Rodknolde. 
Men Forsøgene viser, at de er i Stand dertil, dog kun i ringe 
Grad uden Tilskud til Jorden af Kali og Fosforsyre, sandsyn
ligvis ogsaa Kalk. De til vore Forsøg benyttede Arter forholder 
sig i saa Henseende ganske paa samme Maade som de fleste 
af de i Agerbruget almindeligt dyrkede Bælgplanter paa let og 
kvælstoffattig Bund. 
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