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1 den sidste Menneskealder er Skovdyrkningens Maade undergaaet en Forandring, der mere end tidligere nærmer den til Agerbrugets, og Bevægelsen er i stadig Vækst.
Da undertegnede Forf. i 1878 begyndte at udgive sine »Studier
over Skovjord«, maatte det betegnes som det karakteristiske for de
to nævnte Jordbrug, at Bearbejdning af Jorden og Tilførsel af Gødningsstof, der i Agerbruget fra gammel Tid har været udført ved
Menneskearbejde, i Skovbruget som oftest overlodes til Naturens
Virkén, saa at Skovdyrkningens Metode almindeligvis kun ved at
paavirke de naturlige Faktorer, der begunstiger Jordens Skørhed og
dens Berigelse med Plantenæringsstof, kunde befordre dens Frugtbarhed for vore Kulturplanter. Siden den Gang er kunstig Jordbearbejdning og Tilførsel af gødende Stoffer kommen mere og mere
til Anvendelse i vort Fag.
Allerede Aaret efter, at der i »Studier over Skovjord« var henledet Opmærksomheden paa Betydningen af Bearbejdning og Kalkning af de mordækkede Jorder, fremsatte H. C. ULRICH sine Anskuelser om den praktiske Anvendelse af disse Kulturmidler, som
han senere bragte til Udførelse med glimrende Resultat og almindelig Tilslutning fra Fagfællers Side. Om der end hist og her tidligere har været anvendt Jordbundsbearbejdning i vort Skovbrugs
Praksis ved Bevoksningernes regelmæssige Foryngelse, er det dog
først de af ham anvendte Metoder til ved en længevarende og dybtgaaende Behandling af Jorden at omdanne dens almindelige Tilstand,
der har faaet Betydning og nu maa siges at henhøre til vort Skovbrugs fastslaaede Praksis paa Jorder, hvor den fysiske Tilstand og
Det forstlige Forsøgsvæsen, I.
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Humusformen trænger til Forbedring under Foryngelsen. Men ogsaa
uden for de ugunstige Jordbundsformer, paa hvilke ULRICH oprindelig anvendte sine Kulturmidler, finder man dem nu jævnlig benyttede, paa Arealer hvor vor nuværende teoretiske Viden ikke slaar
til for at begrunde de herved anvendte store Omkostninger. Man
mærker, at det teoretiske Grundlag for Arbejdet ikke er kommet
væsentlig ud over det Standpunkt, paa hvilket det bragtes for en
Menneskealder siden.
Men foruden ULRICHS Anvisninger har ogsaa andre Former for
dybt indgribende Jordbundsbearbejdning vundet Anerkendelse (L. A.
HAUCH), og de idelig fremkommende nye Redskaber, paa hvis Konstruktion Hedeskovbruget med sin uundgaaelige intensive Behandling
af Jorden h a r virket befrugtende, viser, i hvilken Grad man i vor
Tid forbinder Jordbundsbearbejdning med rationelt Skovbrug, og
derved forlader dettes gamle Metode for at nærme sig Agerbrugets.
Haand i Haand med denne Udvikling er gaaet Indførelse af
Agerbrugets andet fornemste Kulturmiddel, Anvendelse af Gødning i
Driften. I vort Land h a r man hidtil almindeligvis alene anvendt
Kalken; men Spørgsmaalet om Nytten ogsaa af andre Gødningsstoffer
har i de senere Aar livligt interesseret Udlandets Forstmænd, og det
vilde være højst betimeligt, om man ogsaa hos os beskæftigede sig
med denne Sag. Endnu er dog Forsøgene med Anvendelsen af kunstig Gødning i Skovbruget overalt paa et indledende Stadium, og al
Kundskab om dens Nytte og Virkning er højst usikker. I et interessant Foredrag fra 1904 om vor nuværende Viden paa dette Omraade h a r Prof. ALBERT i Eberswalde fremsat den Anskuelse, at det,
som det alene kommer an paa at tilføre Skovjorden, er Kalk og
Kvælstof, især Salpetersyre 1 ). Maaske er dette rigtigt, men en tilstrækkelig teoretisk Begrundelse og praktisk Erfaring herfor mangler
ganske.
Den nye Retning i vort Fag, som her er henpeget paa, synes
imidlertid ikke at kunne undvære som sit Grundlag et nærmere
Kendskab til Skovjorden og dens Forhold til vore Kulturplanter.
Hvad
der foreligger om den naturlige Jordbunds Ejendommeligheder med
dens Omdannelser under Indflydelse af det organiske Liv og de
raadende fysiske og kemiske Faktorer, er kun de elementæreste og
groveste Træk, og det er dog især Kendskab til Jordbunden, der
maa danne Udgangspunktet for Udviklingen af Skovdyrkningslæren.
') R. ALBERT: Welche Erfahrungen liegen bis jetzt über den Einflusz
künstlicher Düngung und Bodenbearbeitung im forstlichen Groszbetriebe vor?
In welcher Weise und nach welcher Richtung hin sind Versuche hierüber
fernerhin anzustellen (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1905).
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Medens Agerbruget har opbygget sin Dyrkningslære gennem
kemiske og fysiske Undersøgelser over Jordbunden efter den LIEBIGSKE Skoles Anvisning, synes Skovbruget fortrinsvis henvist til biologiske Undersøgelser for Forstaaelsen af den naturlige Jordbunds
særegne Former. Denne Anskuelse, der har Tilslutning i ældre
dansk Litteratur, vinder nu ogsaa Tilhængere i Udlandet, og den
ansete Dr. CIESLAR h a r i et aandfuldt Foredrag ved hans Tiltrædelse
af Læreposten i Skovbrug ved Wiens Hochschule für Bodenkultur i
1904 udviklet den Anskuelse, at Biologien herefter vil indtage det
kemisk-fysiologiske Naturstudiums Plads i Skovdyrkningens T e o r i v ) .
Der føles altsaa i de nyere Former for dansk Skovdyrkning
Trang til en dyberegaaende Forstaaelse af de Kræfter, der er i
stadig Virksomhed i den naturlige Jordbund, og som medfører dens
Omdannelse paa en Mäade, som ofte faar den mest indgribende Betydning for Praksis; og i Udlandets Skovbrug er, som vi h a r set,
samme Trang vaagnet og har affødt bestemt formulerede Opgaver.
Statens forstlige Forsøgsvæsen h a r ønsket efter Evne at kunne
medvirke ved den teoretiske Forskning, som det udøvende Skovbrugs
Krav til Oplysning stiller paa disse Omraader; men dets indskrænkede Virkemidler tillader det ikke at paabegynde større systematiske
Undersøgelsesrækker. Man maa hos os begrænse sig til at optage
saadanne enkelte Spørgsmaal, der i Øjeblikket synes nærmest at
ligge for, og til hvis Behandling de fornødne Midler og den nødvendige videnskabelige Medvirkning kan opnaas.
En Begyndelse gøres med efterstaaende Undersøgelse, ved hvilken Hr. Professor, Dr. phil. F R . W E I S har indvilliget i at samarbejde
med undertegnede som faglig F o r s t m a n d ; fortsatte Undersøgelser i
samme Retning er planlagte og til Dels paabegyndte. Det er imidlertid klart, at der ved et tidssvarende og indgaaende Studium af
den naturlige Jordbund maa kræves en større videnskabelig Specialkundskab og en dertil svarende højere udviklet Teknik end en Forstmand kan raade over; hvad der gennem disse Undersøgelser vil
kunne oplyses angaaende vort Emne, maa derfor fortrinsvis bæres
af den videnskabelige Medarbejder. Af denne Grund vil der saavel
i efterstaaende Afhandling som i senere, der muligvis fremkommer
under foranstaaende Hovedtitel, være anført, hvad der skyldes hver
af os.

*) A. CIESLAR: Beziehungen zwischen Biologie der Pflanzen und dem
Waldbau (Centralblatt für das gesamte Forstwesen, Jahrg. 31, 1905, S. 244).
17*
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Som vort første Forsøg paa et videregaaende Studium af den
naturlige Jordbund er valgt en Undersøgelse over Mordannelserne
og er begyndt med det her forelagte Studium af Bøgemorens Forhold. Aarsagen hertil er den, at en nærmere Forstaaelse af denne
Humusforms Ejendommeligheder staar i første Række blandt de
Opgaver, som det udøvende Skovbrug maa stille til Forskningen.
Deler man den naturligt forekommende Jordbund efter store
Linier i den gode, skøre Muld, den faste, muldfattige Bund og Morbunden, vil Forstmanden indtil videre næppe spørge efter nærmere
Oplysning om den første, paa hvilken hans Foryngelse lykkes let,
og hans Skov gror frodigt. Den anden, der i vort Land indtager
mindre Arealer, vil heller ikke vinde den første Plads i hans Interesse ; men hans Spørgsmaal vil især koncentrere sig om den sidste,
paa hvilken alle Vanskeligheder ved Foryngelsen møder ham, og
hvor Skovens Udvikling er ringe. Hertil kommer endnu, at Oplysning om Mordannelsernes Natur synes at maatte danne Grundlaget
for Udviklingen af vort Fags yngste Barn, Hedeskovbruget, der i
højere Grad end Dyrkningen af den gamle Skovgrund bevæger sig
over ukendt Terrain.
Krav paa at forstaa, hvad Mordannelse i sine forskellige Former
i det væsentlige er, t r æ d e r derfor ogsaa for Øjeblikket frem i første
Linie i Udlandets Skovbrug, navnlig i Tysklands, hvor dette Emne
i de senere Aar h a r staaet paa Dagsordenen. Det var et af Hovedemnerne for Forhandling ved den »V. Hauptversammlung des deutschen Forstvereins« i 1904 x ) og h a r i de senere Aar beskæftiget
Deltagerne i en Række mindre Skovbrugsmøder; Interessen for, hvad
man nylig meget betegnende h a r kaldet »Auflagehumus«, h a r i det
hele taget affødt en rig Litteratur. I disse Bidrag til Belysning af
Mordannelsens Væsen, Morens Beskaffenhed og dens Betydning for
Skovtræerne er der paa mange Maader berørt de Spørgsmaal, som
har været Genstand for efterstaaende Undersøgelse, saaledes navnlig
de humøse Massers Betydning som Kvælstofkilde for Skoven og
Kalkens Betydning for at bringe Kvælstoffet i en Form, der er tilgængelig for T r æ e r n e ; men mere indgaaende Undersøgelser synes
hidtil at mangle. Endnu staar Morens skadelige Indflydelse for den
voksende Træbestand imod Erfaringerne om dens gavnlige Indflydelse
som Gødningsmiddel paa muldfattig Bund uden alvorligere Forsøg
paa Forstaaelse af disse tilsyneladende modstridende Iagttagelser.
De fremkomne Forsøg paa en vidtgaaende Systematisering af de

*) Bericht über d. V. Hauptversammlung des deutsches Forstvereins zu
Eisenach 1904, Berlin, 1905.
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forekommende mangfoldige Humusformer 1 ) synes egentlig mindre
skikkede til at udvikle Forstaaelse af det for Plantekulturen væsentlige i deres Egenskaber.
Man har naturligvis ogsaa haft Opmærksomheden henvendt paa
den Betydning, som Mikroorganismerne h a r for de humøse Aflejringers Beskaffenhed; men det er mig ikke bekendt, at man h a r foretaget en nærmere Undersøgelse af denne Mikrokosmes Indflydelse
paa Forskellighederne i Skovens humøse Aflejringer, naar undtages
RAMANNS og hans Medarbejderes Forsøg paa Optælling af Masserne
af Svampe og Bakterier i forskellige naturlige Humusformer 2 );
disse Organismers Virksomhed er derimod næppe nærmere studeret.
Men da Moren er en Aflejring af Skovens organiske Affald, hvis
Omsætning" vides at være en Virkning af denne broget sammensatte
Mikrokosme, kan det ogsaa anses for sikkert, at denne først og
fremmest maa være virksom ved Dannelsen af den her omhandlede
Humusforms Varianter. Udforskning af Morformernes Ejendommeligheder maa derfor nærmest blive en biologisk Opgave.
Det er ud fra de her meddelte Synspunkter, at Emnet for Undersøgelsen er valgt, og at jeg har søgt at interessere Hr. Professor
Dr. F R . W E I S for de Opgaver, som derved frembyder sig.
I Marts 1906.

P. E. Müller.

*) VATER: Die Bezeichnung der Humusformen und der Bodenschichten.
Vorläufige Zusammenstellung zum Berichte ü b e r diesen Gegenstand auf der
Versammlung deutscher forstlicher Versuchsanstalten zu Eisenach 1904. Dresden, 1904.
2

) E. RAMANN, C.

REMELÉ, SCHELLHORN u.

MAX KRAUSE : Anzahl u.

Be-

deutung der niederen Organismen in Wald- u. Moorböden (Zeitsch. f. Forstu. Jagdwesen, Jahrg. XXXI, 1899).
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I.

Om Kalkens Indvirkning paa Bøgemor1).

1.

Indledning.

Efterfølgende Undersøgelser er anstillede paa Foranledning
af P. E. MÜLLER, der i Efteraaret 1903 — paa Statens forstlige
Forsøgsvæsens Vegne — formulerede følgende Opgave: At anstille F o r s ø g t i l B e l y s n i n g af B ø g e m o r e n s I n d h o l d af
a s s i m i l a b e l t K v æ l s t o f og af M y k o r r h i z a d a n n e l s e n s
B e t y d n i n g , og nærmere motiverede Opgaven saaledes:
»Man er i de senere Aar begyndt at dyrke Bøgen paa Morbund ved Sønderdeling af Moren og Kalkning. Det herved opnaaede Resultat er saa gunstigt m. H. t. de unge Bøges Udvikling, at jeg ikke kan skønne, at det hidrører alene fra Sønderdelingen og fra Kalken som Ernæringselement. Alt tyder paa,
at Kalkens Virkning til Dels beror paa Dannelsen af Salpetersyre af det bundne Humuskvælstof ligesom i Tørvejorderne.«
»Til Belysning af dette Spørgsmaal vil det være af Interesse at eftergøre WAGNERS Forsøg med Tørvejordens Gødskning
med Kalk og forskellige Kvælstofforbindelser ved Anvendelse af
Bøgemor i Stedet for Tørv. Men for at borteliminere de ektotrofe
Mykorrhizers mulige Evne til at optage Kvælstofnæring direkte
fra Humuskvælstoffet maa Forsøget bestaa af to Rækker, en
med samme Plante, som WAGNER har anvendt, en Korsblomstret,
der ikke har Mykorrhizer, og en med Bøg.«
»Mykorrhizernes Betydning vil tillige fremgaa af Forholdet
mellem deres Udbredelse paa Bøgeroden og Dannelsen af Rodhaar. Skulde det vise sig, at Bøgerødderne i de Potter, der
enten har faaet Nitratopløsning, eller som ved Tilførsel af Kalk
havde faaet dannet Nitrater af det bundne Humuskvælstof, var
forsynede med Rodhaar, men at saadanne ikke optræder, hvor
ingen Nitrater findes i Bunden, vil dette være et ad eksakt Vej
*) Af deune Afhandling er Afsnittene 1—4 og 7—8 skrevne af F R . W E I S ,
5—6 af P. E. MÜLLER, men saavel under Forsøgenes Udførelse som ved Resultaternes Bearbejdning har der bestandig fundet Samarbejde Sted mellem de
to Forfattere.
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tilvejebragt Vidnesbyrd om Mykorrhizernes Evne til at optage
Bundens Kvælstof. Selv altsaa om Bøgeplanterne ikke skulde
reagere for Kalk eller Salpetersyregødning, er der Mulighed for,
at Udviklingen af Rodhaar vil kunne give Oplysninger af Værdi.«
»Opgaven synes derfor skikket til en flersidig Belysning af
Mykorrhizadannelsens Værd for Planteernæringen.«
De Forsøg af PAUL WAGNER (Darmstadt), hvortil der er
hentydet, er kortelig beskrevne i den af ham i 1892 udgivne
Bog: »Die Stickstoffdüngung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen« S. 216—19 og senere igen omtalte i hans »Düngungsfragen« Heft IV (1899) S. 68—69, hvor de tillige ledsages af en
Illustration, som er reproduceret i Fig. 1 (S. 242). Det Kapitel, i
hvilket disse Forsøg er beskrevne i det førstnævnte Værk, har til
Overskrift: »Lässt sich durch Kalken des Bodens die Wirkung
des Ammoniakstickstoffs erhöhen?« og Hensigten har udelukkende været at undersøge Ammoniaksaltes Værdi som Kvælstofnæring under de givne Forhold. Som Afbildningen viser, har
Forsøgene da ogsaa givet et overordentlig tydeligt Udslag i saa
Henseende, og det vil da formentlig være overflødigt at gengive
alle de talmæssige Udtryk for Forsøgsresultaterne. Kun skal
det anføres, at medens i Forsøgene uden Kalk Værdien af Ammoniakkvælstof forholdt sig til Værdien af Salpeterkvælstof som
,28 til 100, var denne Proportion i Forsøgene med Kalk forandret til 90 : 100.
WAGNERS Forsøg var anstillede med Sommer-Rybs (vel Kulturformen af Agerkaal, Brassica campestris var. annua Koch) i
en yderst kalkfattig Mosejord. Der anvendtes Kar af c. 16 Liters
Indhold, og til hvert af disse blev der i Kalkforsøgene sat 200
gr. Misburger Kalkmergel, medens for øvrigt alle Karrene blev
gødede med Fosforsyre og Kali.
Forberedelserne til Forsøg af denne Art med Bøgemor blev
trufne i de første Maaneder af 1904, idet der blev anstillet forskellige Undersøgelser af de til Forsøgene bestemte Frø, af Morprøver og Undergrund, og Bøgemorens særlige Ejendommeligheder gav da Anledning til nogle Ændringer i den oprindelige
Forsøgsplan, der ellers gik ud paa nøje at følge WAGNERS Fremgangsmaade. Bøgemoren er f. Eks. i Sammenligning med den
af ham anvendte Tørvejord i Almindelighed forholdsvis rig paa
Fosforsyre og Kali, og da dette Forhold ogsaa fandt Bekræftelse
i det foreliggende Tilfælde, blev der ikke gødet med disse Stof-
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Fig. 1. WAGNERS Karforsøg med Rybs i Tørvejord. Øverste Række umerglet, nederste merglet. O, Kar uden Kvælstofgødning. S, Kar med Salpetergødning. A, Kar med den ækvivalente Ammoniakgødning. Efter WAGNER: Düngungsfragen, H. IV.
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fer, saaledes som WAGNER havde gjort det. Endvidere maatte
man bruge en anden Kalkgødning, og man valgte her pulveriseret Fakse-Kalk i Stedet for Mergel. Mindre havde det naturligvis at sige, at der ogsaa anvendtes Vegetationskar af større
Volumen (20 Liter), men alt i alt vil det ses, at WAGNERS Forsøg mere blev Udgangspunktet (Anledningen) end just Modellen
for de efterfølgende, og at Hensigten med disse j o ogsaa i meget
væsentlig Grad blev forskellig fra den, WAGNER havde haft
med sine.
Senere blev desuden Undersøgelser af en helt anden Art
end WAGNERS, nemlig Rodundersøgelser og Nitrifikationsforsøg,
kædede til Kulturforsøgene, og Opgaven blev saaledes udvidet
ret betydeligt ud over, hvad Det forstlige Forsøgsvæsen oprindelig havde formuleret.

2. Undersøgelser af Frø, Mor og Undergrund.
Frøene. Rybsen blev gennem Hr. Handelsgartner FRISENETTE indforskrevet fra Tyskland, og da det foregaaende Aar
havde været overordentlig fattigt paa Olden i hele Nord- og
Mellemeuropa, havde det sine store Vanskeligheder i det hele
taget at opdrive Bøgeolden. Omsider lykkedes det dog SKOVFRØKONTORET at skaffe en Portion heraf, som angaves at stamme fra
Karpaterne.
For at vide, hvor store Mængder af disse Frø man skulde
anvende til en passende Udsæd i hvert Kar, var det ønskeligt
at kende Prøvernes procentiske Spireevne. Og for tillige saa
vidt muligt at befri dem for eventuelt vedhængende, for Kimplanterne farlige, Sygdomskim (f. Eks. af Phytophthora fagi for
Bøgens Vedkommende) blev det undersøgt, hvilken Indflydelse
en forudgaaende Præparation med en svag
Sublimatopløsning
havde paa Spireevnen.
Til denne sidste Undersøgelse anvendtes en vandig Opløsning af Sublimat paa 1 Promille. Heri nedlagdes en Portion
af i Forvejen udsøgte og velrensede Frø, og efter 1 Kvarters
Indvirkning (under stadig Omrøring, for at gennemfugte Frøenes
Overflade) skylledes Sublimatopløsningen omhyggeligt af med
Ledningsvand. En anden Portion Frø henlaa i samme Tidsrum i Ledningsvand, hvorved den ogsaa blev omhyggelig vædet
og renset for paaklæbende Smuds. Efter denne Præparation
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blev begge Portioner udbredte i tynde Lag paa flere Ark Filtrerpapir for hurtigst mulig at tørre ind og derved at undgaa, at
Spiringsprocessen blev indledet, og Dagen efter var de da ogsaa
alle fuldkommen lufttørre. Indtil Spiringsforsøget blev indledet,
opbevaredes de derefter i rene Glas i et Isskab ved 4° C.
DANSK

FRØKONTROL

paatog

sig

velvilligst

at

bestemme

Spireevnen. Her blev ogsaa Rybsen i Forvejen renset for
Ukrudtsfrø og sorteret efter Størrelsen saaledes, at der til Forsøgene kun anvendtes Frø paa over 1.5 mm. i Diameter. Spiringsbestemmelserne gav følgende Resultater:
Rybs. Efter at være præparerede d. 6te April lagdes Frøene
til Spiring d. 9de April (1904).
Af de
Frø
Af de
var

12. April
med Sublimat præparerede
var spirede
86.3 pCt.
med Vand præparerede Frø
spirede
90.0 »

19. April

Døde var

87.7 pCt.

2 pCt.

90.3 »

3 »

De ikke spirede Frø saa friske ud, men angaves dog næppe
at ville spire senere.
Bøg. Efter at være præparerede d. 22 de Marts lagdes den
26 de Marts af hver Slags Frø 2 Prøver å 100 Stykker (I og II)
til Spiring i flade Skaale med fugtigt Sand ved Stuetemperatur.
Allerede efter 7 Dages Forløb var flere Frø spirede, og paa den
12 te Dag, d. 7 de April, var der
I
II
af de med Sublimat præparerede Frø spiret . . . 58
64
» »
» Vand
»
»
» . . . 56
59
Medens Resten af de uspirede Frø i de med Sublimat præparerede Prøver tilsyneladende var sunde, var der blandt de
med Vand præparerede 4 syge (raadne eller skimlede) Frø.
Den 14 de April var da yderligere
I
II
af de med Sublimat præparerede Frø spiret
2
1
> » » Vand
»
»
»
0
4
Sandet med de første havde en frisk Lugt, og ingen af
Frøene var døde, medens Sandet med de alene med Vand præparede Frø lugtede meget muggent, og heri yderligere 2 Frø
var døde.
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Ved den endelige Opgørelse, den 21de April, var der
spiret i alt
af de med Sublimat præpar. Frø af Bøg 63.0 pCt.
» » » Vand
»
» » » 59.5 »

»haarde« Frø
1 pCt.
1.5 »

og Sandet over de med Vand præparerede Frø var nu overtrukket med et tæt Lag af graa Skimmel, medens det over de
med Sublimat præparerede Prøver var frit for Skimmel.
Ved Udblødningen af Rybsen blev flere Frøskaller sprængte
eller beskadigede, og Sublimatopløsningen har i saa Tilfælde
kunnet trænge ind og dræbe Kimen. Ses der hen dertil, kan
Præparationen med Sublimat i og for sig ikke siges at have
nedsat hverken Rybsens eller Bøgens Spireevne, men tværtimod
synes den i sidste Tilfælde at have afværget Skimmelsvampes
og Forraadnelsesbakteriers dræbende Angreb.
Alle de til Kulturforsøgene anvendte Frø blev da senere,
nogle faa Dage før Udsæden, paa den angivne Maade præparerede med Sublimat.
For tilnærmelsesvis at vide, hvor stor en Kvælstofbeholdning fra Frøene Kimplanterne vilde have at tære paa, blev der
tillige udført nogle Frøvægts- og Kvælstofbestemmelser.
1000 udsøgte Frø af Rybsen vejede i lufttør Tilstand 0.4410
Gr., 1 Frø altsaa knapt 1j2 Milligram. Kvælstof blev bestemt
(efter KJELDAHLS Metode) i 4 Portioner å 200 Frø, hvorved
fandtes 3.48, 3.38, 3.43 og 3.45 eller gennemsnitlig 3.435 Procent
af den lufttørre Vægt. Det vil da ses, at det er et ganske forsvindende Forraad af Kvælstof, det enkelte Frø medbringer, og
næppe mere end strengt nødvendigt til Udfoldelsen af Kimbladene og Kimrodens Vækst i ganske ringe (nogle Millimeters)
Dybde — et Forhold, der har Betydning for Forstaaelsen af
de senere omtalte Kulturforsøg.
1000 udsøgte Frø af Bøgen vejede derimod c. 250 Gr. eller
hvert Frø c. 250 Milligram, og 4 Kvælstofbestemmelser, udførte
paa disse, gav følgende Resultater:
Frø
2
2
2
2

med lufttør Vægt indeholdt
0.552 Gr.
2.80
0.507 »
2.39
0.591 »
3.00
0.386 »
2.55
Gennemsnitlig
2.685

Kvælstof
pCt.
»
»
>
pCt. Kvælstof, be-
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regnet paa den lufttørre Vægt. Hvert Frø å 0.25 Gr. medfører saaledes en Kvælstofbeholdning paa c. 6.7 Milligram, der
i en Kimplantes Økonomi vil være tilstrækkelig til Produktionen
af ikke saa ganske ringe Mængder organisk Substans 1 ).
Moren. De efterfølgende Forsøg er for saa vidt dobbelte,
som der anvendtes to forskellige Slags Mor. Disse stammede
dog begge fra samme Skov, nemlig Frederiksborg Store-Dyrehave, men fra to forskellige Afdelinger, 60 og 61, der baade i
Henseende til Terrainform og Bevoksningens Alder var forskellige. For Kortheds Skyld benævnes i det følgende de to Morprøver stadig ved de paagældende Afdelingers Numre, som
»Mor 60« og »Mor 61«. Den første blev taget paa et tørt,
højtliggende Areal med beskyttet Beliggenhed og svag nordlig
Hældning, nær ved et stærkt nordligt Affald i Terrainet. Bevoksningen er en ret stammefattig, ifølge Skovplanen c. 160 Aar
gammel Bøgebevoksning i mangelfuld Slutning, nogenlunde velformet, 18—20 m. høj; nogle maalte middelstore Stammer havde
i 1.3 m. Afstand fra Jorden en Diameter af ca. 40 Ctm. Mor 61
blev taget paa et lavere liggende, friskere, men ikke fugtigt Areal,
hvis Bøgebevoksning, med Slutning og Stammerigdom som foregaaende, ifølge Skovplanen var ca. 120 Aar, mindre velformet
og ca. 18 m. høj; nogle middelstore Stammer maaltes og viste
i 1.3 m. Afstand fra Jorden samme Diameter som Stammerne
i Afd. 60, nemlig 40 Centimeter.
Paa begge Steder var Moren c. 8—10, paa Afdeling 60 undertiden 13 Centimeter tyk, den var tæt og sort som Tørv og
skarpt afgrænset fra det underliggende ganske hvide Blysandslag, under hvilket der igen fandtes en lyst kaffebrun Rødjord.
Mor 60 var gennemgaaende mere ensartet og tættere — sandsynligvis Følge af et videre Udviklingsstadium — end Mor 61, og
som de efterfølgende Analyser saavel som Kulturforsøgene viser,
var der en gennemført Forskellighed mellem de to Morprøver.
Før Moren gravedes op eller rettere skrælledes af, fjernedes
det overliggende Løvdække saa omhyggeligt som muligt, og af
de udskaarne Mortørv fjernedes ligeledes det vedhængende Bly1
) Ved disse Bestemmelser er ganske vist ogsaa medregnet Frøgemmets
(Nøddeskallens) Indhold af Kvælstof, der jo ikke under Spiringen kommer
Kimplanten til gode.
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sand. Udtagningen fandt Sted d. 16 de April 1904, og Moren
sendtes i 14 Halvsække (7 fra hver Afdeling) pr. Bane til København. Tillige toges der Prøver af Undergrunden paa de to
Afdelinger til Slemningsanalyser og Bestemmelse af Kalk og
Lerjord (se S. 256).
Den videre Behandling af Moren fandt Sted i Landbohøjskolens Lade, hvor Hr. Prof. WESTERMANN velvilligst tillod Disposition over Arbejdsplads og Redskaber. Den 20 de April blev
Moren tømt ud af Sækkene, derefter hakket i Stykker med
Spade, rystet og banket med Greb og endelig sendt igennem
en Harpe for at skille større Rødder og den værste tætte Rodfilt fra. Man fik da virkelig en nogenlunde ensartet jordagtig
Masse, som lod sig blande jævnt, tilbage. De følgende Dage,
indtil d. 25 de April, foregik Blandingen med Gødningsstofferne,
Paafyldning af Karrene, Udsæd af Frøene osv., hvorom senere
i et følgende Afsnit, men før dette fandt Sted, udtoges de til
nedenanførte Analyser nødvendige Prøver.
Ved en senere Udtagning af Mor fra de samme Afdelinger,
d. 18 de August 1904, til Anvendelse ved de da anstillede Nitrifikationsforsøg, udvistes en saa meget større Omhyggelighed
ved Prøveudtagningen, som lod sig realisere, hvor det kun
gjaldt mindre Jordmængder. Man fik da en endnu renere Mor,
der ogsaa for at opnaa større Ensartethed blev endnu omhyggeligere mekanisk bearbejdet, hvorfor saavel Bestemmelserne af
Humus og Kvælstof faldt noget højere ud, som der blev større
indbyrdes Overensstemmelse mellem de enkelte Bestemmelser.
Tørstof og hygroskopisk bundet Vand. Umiddelbart før Prøveudtagningen d. 16 de April var der gaaet flere Dage med stærk
Regn, saa Moren var temmelig fugtig, uden at den dog gjorde
Indtryk af at være særlig vaad. Fugtighedsgraden var heller
ingenlunde nogen Hindring for dens mekaniske Bearbejdning.
Af den endnu temmelig grove Blanding, som var anvendt til
Forsøgene, afvejedes 20 Gr., som henstilledes i Termostat ved
103° C. Efter 3 Dages Henstand, til konstant Vægt, fandtes
I Mor 60
» Mor 61

Vand
66.50 pCt.
61.75 *

Tørstof
33.50 pCt.
38.25 »

Da denne store Forskel kunde tænkes at hidrøre fra Prøvernes Uensartethed, blev de sigtede gennem et Sold med 2 mm.
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Lysning. Der toges nu af hver Portion 40 Gr. til Bestemmelsen, og Resultatet blev efter 4 Dages Tørring
Vand
65.10 pCt.
61.75 »

I Mor 60
» Mor 61

Tørstof
34.90 pCt.
38.25 »

altsaa kun for den ene Prøves Vedkommende en Forskel, som
dog ikke var stor.
Moren er jo som bekendt en Jordbundsform med en meget
stor Hygroskopicitet eller Imbibilionsevne, og hvor den henligger som en fast Tørv under et Løvdække, tørrer den kun
meget vanskeligt ud. Sommeren 1904 havde været meget tør,
og da der d. 18de August igen blev udtaget Moiprøver fra de
samme Lokaliteter, gjorde de ved Berøring et fuldkommen tørt
Indtryk og smuldrede let ved den mekaniske Bearbejdning.
Ikke desto mindre viste de da foretagne Bestemmelser et endog
meget betydeligt Indhold af Vand, til Trods for at Prøverne
havde henligget i findelt Tilstand i 3 Uger i Landbohøjskolens
Lade, før Bestemmelserne foretoges. Tilmed foregik disse ved
noget lavere Temperatur end de tidligere, nemlig i en saakaldet
Vandtørrekasse, en Kobberkasse med dobbelte Vægge, imellem
hvilke Vand holdes paa Kog. Temperaturen i Tørrekassen
overskrider da ikke 98.5° C. Efter 3 Dages Henstand i denne
Tørrekasse, til Vægten blev konstant, henstod Prøverne yderligere i 4 Dage ved almindelig Temperatur i en Ekssikkator over
koncentreret Svovlsyre. Vægttabene og det deraf beregnede
Indhold af Tørstof og Vand var følgende:

Oprindelig Vægt
Gram
7

Mor 60
Mor 61

/o

24.575
31.045

Vægt, Gram, efter Henstand
i Vandtørrekasse
ved 98.5° C.

'1,
10.705
13.270

h
10.705
13.270

Indhold af

i Ekssikka- Vand
tor ved
pCt.
Stuetemp.

Tørstof
pCt.

13/

10.635
13.190

56.72
57.51

43.28
42.49

Mor 60 var, i Overensstemmelse med at den var taget fra
en Bakke, udtørret forholdsvis mest, men Vandindholdet var
for begge Prøvers Vedkommende dog forbavsende stort.
Det vilde da have sin Interesse at vide, om dette Vand nu
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ogsaa var særlig fast bundet til Morpartiklerne, og om Moren
i det hele taget vanskeligt lod sig udtørre, og af sidstnævnte
Morprøver, der havde henligget 10 Maaneder i en med Sækkelærred tildækket Trækasse i Landbohøjskolens Lade, blev der
da den 3dje Juli 1905 yderligere gjort følgende Bestemmelser.
50 Gram af hver Prøve blev udbredte i tyndt Lag i flade Skaale
og henstillede paa en Hylde i Laboratoriet ved Lufttemperaturen,
der i disse Dage svingede ikke langt over eller under 25° C.
Allerede den 5 te Juli var Vægten konstant, men Prøverne henstod dog endnu i to Dage paa samme Sted. Den 7 de Juli blev
de saa stillede i Vandtørrekasse ved c. 98°, og skønt Vægten
blev konstant allerede Dagen efter, henstod de her til den 12 te
Juli. Resultatet blev:
Efter 2 Dages Henstand
i Luften ved c. 2 5 ° C.

Mor 60
Mor 61 . . . .

Vandtab

Lufttørstof

51.51 pCt.
54.00 »

48.49 pCt.
46.00 *

Efter 4 Dages yderligere
Henstand ved c. 98° C.
Vandtab i alt Absolut Tørstof
55.55 pCt.
58.00 »

44.45 pCt.
42.00 »

Det ses heraf, at største Delen af det store Vandindhold
meget let afgives, naar Moren tilstrækkeligt udsættes for tør
Lufts Paavirkning, men dette finder aabenbart ikke let Sted
ude i Naturen, dels paa Grund af Morens store Tæthed, dels
netop i Kraft af Udbulningen, der yderligere tilstopper Porerne
og forhindrer Vandtabet. I Sammenhæng hermed kan det
nævnes, at Morens Volumen ogsaa staar i omtrent ligefremt
Forhold til dens Vandindhold. I alt Fald gælder dette den
mekanisk findelte Mor, hvormed her er arbejdet. Den sidste
Tabel viser endnu et ganske interessant Forhold, nemlig dette,
at ingen af Morprøverne havde tabt synderligt i Vandindhold
ved de 10 Maaneders Henliggen i en med Sækkelærred tildækket
Kasse, ja at den ene endogsaa snarere havde taget til. Dette
tyder paa en stor Tiltrækning af Luftfugtigheden (Hygroskopicitet), og det er et Forhold, som aabenbart er et vigtigt Moment
til Forstaaelsen af denne Jordbundsforms Biologi.
Humus (-\- kemisk bundet Vand) og Aske. Hvad der her
benævnes ved Humus, er den Del af Mor-Tørstoffet, som forsvinder ved Glødning, altsaa Glødningstabet, og dette vil i denne
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paa mineralske Bestanddele saa relativt fattige Jordbundsform
for den alt overvejende Del være organisk Stof. I en sur Bøgemor, der synes at have haft en lignende Sammensætning som
den her omtalte, fandt A. EMMERLING og G. LOGES 1 ) i Procent
af Tørstoffet:
Humus (bestemt ved Forbrænding med Kobberilte)
Kemisk bundet Vand
Kvælstof
Mineralske Bestanddele

63.16 pCt.
2.93 »
1.47 »
32.44 »

I en Morprøve fra Store Hareskov fandt TUXEN 2 ) i Procent
af den lufttørre Jord ved Siden af 34.27 pCt. Humus kun 0.43
pCt. kemisk bundet Vand, og i en anden Morprøve fra Strandskoven i Teglstrup Hegn 37.34 pCt. Humus og 1.54 pCt. kemisk
bundet Vand, saa dette, der jo ogsaa gaar bort ved Glødningen,
i Regelen kun andrager nogle ganske faa Procent af Morens
Tørstof.
Bestemmelsen foretoges paa følgende Maade. I en rummelig i Forvejen vejet Porcelænsdigel bragtes 10 eller 5 Gram ved
henholdsvis 103° og 98° tørret Finmor. Efter langsom Forkulning ved svag Opvarmning foregik Forbrændingen ved svag
Rødglødhede under Omrøring med en Platinspatel. Da Foraskningen syntes fuldstændig, afkøle'des og vejedes Digelen, og
Asken blandedes nu med sin lige Vægt af ren pulverformig
Oksalsyre for at regenerere de ved Opvarmningen mulig sønderdelte Karbonater. Naar Oksalsyren var forflygtiget, afkøledes
Diglerne i Ekssikkator før den sidste Vejning. De Morprøver,
der var udtagne henholdsvis den 16 de April (til Kulturforsøgene) og den 18 de August (til Nitrifikationsforsøgene), gav
her som andet Steds paa Grund af den forskellige Renhedsgrad
noget forskellige Resultater:
Glødningstab
Glødningsrest
(Humus)
(Aske)
16
„
,
udt.
d.
/
1904.
.
56.70
pCt.
43.30
pCt.
w
n
4
18
Mor 60 •*
» /8 » . . . 71.66 »
28.34,
T>
»» 16/4 » . . . 45.90 »
54.10
Mor 61 l
» 18/s » . . . 64.00 »
36.00

{
(

:

) Se E. WOLLNY: Die Zerzetzung d. organischen Stoffe, 1897, S. 224.
) Tidsskr. f. Skovbrug Bd. III, 1878, S. 142 og 145.

2
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Begge Morprøver var saaledes særdeles rige paa Humus,
og en Del af denne var til Stede som Syrer, der maaske mest
af alt er Aarsagen til denne Jordbundsforms for Plantelivet og
Formuldningsprocesserne saa uheldige Egenskaber.
Der blev da ogsaa udført en Bestemmelse af den i Vand
opløselige Mængde af frie Humussyrer efter den af TUXEN 1 ) angivne Metode. Af de den 16 de April udtagne Morprøver udrørtes den 5 te Maj 25 Gram frisk (ikke tørret) Substans i 100
cc. destilleret Vand med Tilsætning af 4 cc. af en Lakmusopløsning. Prøverne henstod i tillukkede ERLENMEYER-Kolber
under hyppige Omrystninger til næste Dag, da de filtreredes
gennem et udvasket tørt Filter. 52 cc. (o: Halvdelen) af Filtraterne opvarmedes derefter i nogen Tid paa Vandbad for at
uddrive Kulsyren, og efter Afkøling og Opfyldning til det oprindelige Rumfang titreredes de med a / 10 normal Natronhydratopløsning, til den violette Tone af Lakmus'en (neutral Reaktion) viste sig. Overgangen var skarp ved en Draabe af Natronhydratopløsningen, og
til Mor 60 anvendtes 0.54 cc. ^ n. Natronhydratopl.
» Mor 61
»
0.40 » » »
»
hvilket for 100 Gr. Mor-Tørstof vil udgøre en Mængde af fri
Syre, der
for Mor 60 svarer til 12.4 cc. ^ normal Natronhydratopl.
» Mor 61
»
» 8.4 » »
»
»
Om end denne Bestemmelse i Følge Sagens Natur ikke gør
Fordring paa at være særdeles nøjagtig, viser den dog ogsaa i
Henseende til Surhedsgraden en Forskellighed mellem de to
Morprøver, der stemmer godt med flere andre Forhold.
Af Askens Bestanddele er der kun gjort Bestemmelser af
Kalk, Kali og Fosforsyre, da det er disse Mineralstoffer, der har
særlig Betydning for Vurderingen af Morens Evne til at underholde Plantelivet. Disse Bestemmelser er velvilligst udførte af
Hr. Assistent ved Statens Planteavlsudvalg, Landbrugskandidat
HARALD R. CHRISTENSEN, som i de Morprøver, der blev udtagne
den 18 de August, fandt, udtrykt i Procent af Tørstoffet,
J

) Tidsskr. f. Skovbrug, Bd. III, 1878, S. 127.

Det forstlige Forsøgsvæsen, I.
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af Kalk (CaO)
0.356 pCt.
0.210 »

Kali (K^O)
0.221 pCt.
0.131 »

Fosforsyre (P20b)
0.183 pCt.
0.171 »

Medens Kalkindholdet saaledes overstiger, hvad der ofte
findes i den gode Muld 1 ), er Indholdet af Kali og Fosforsyre
endog ret anseligt, og det skulde derefter ikke være nødvendigt
at gøde Moren med disse Stoffer, som f. Eks. WAGNER har gjort
det i sine Forsøg over Kalkens Indvirkning paa Kvælstofgødningen i Mosejord (se S. 241).
Kvælstof. Størst Interesse har i denne Sammenhæng Morens
Indhold af Kvælstof og Bestemmelsen af, hvad der heraf findes
i organiske og uorganiske Forbindelser. Det er en bekendt
Sag, at alle de forskellige naturlige Humusdannelser viser et i
Forhold til Mulden meget højt Kvælstofindhold. Det er gennemgaaende saadan, at jo rigere Jordbunden er paa brændbart
organisk Stof, des rigere er den ogsaa paa Kvælstof, og den
højeste Kvælstofprocent finder vi der, hvor Betingelserne for
Formuldningen er mest ugunstige 2 ). Imidlertid er Kvælstoffet
her hovedsagelig til Stede i Forbindelser, der ikke direkte kan
udnyttes af de grønne Planter, idet kun en yderst forsvindende
Del af det findes i uorganisk Form, og der i det hele taget (se
senere Nitrifikationsforsøgene) kun foregaar en yderst svag Omsætning af de kvælstofholdige Forbindelser. Naturligvis paavirkes Analyseresultaterne i høj Grad af, hvor rene Morprøver
man arbejder med, idet en forholdsvis ringe Indblanding af
Blysand eller Rødjord sætter Tallene for Kvælstof betydeligt
ned, som det vil ses af Tabellen S. 253 (se ogsaa S. 255). (
Bestemmelserne af Total-Kvælstof udførtes efter KJELDAHLS
oprindelige Metode, efter at man først (i en Morprøve af anden
Oprindelse) havde sammenlignet dens Anvendelighed i det foreliggende Tilfælde med den af JODLBAUR indførte Modifikation
(Sønderdeling med Fenol-Svovlsyre, Fosfor-Svovlsyre og Zinkstøv). Til Bestemmelserne anvendtes saa altid det Materiale,
der var benyttet til Tørstofbestemmelserne. Og da det selvfølgelig altid er vanskeligt at faa ganske ensartede smaa Prøver
(der ikke gerne maa veje mere end c. 1 Gram) af en Jord, der
!) Se TUXENS Analyser i Tidsskr. f. Skovbrug, Bd. III, 1878, S. 134 og
139—145.
2
) Se WOLLNY: Die Zersetzung d. org. Stoffe, 1897, S. 224 og 226.
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indeholder saa mange ikke henfaldne Plante- og Dyrerester
(Rodtrævler, Stængler, Blade, Kitinpansere m. m.), blev der udført flere Parallelanalyser, der gav følgende Resultater:

..
e . f udt. d. 16. April
r
Mor 60 ' > » 18. Aug.
Mor 61 / * * 1 6 - A P r i l
{ » » 18. Aug.

I
II
III
pCt. pCt. pCt.
1.26 1.27 1.26
1.51 1.56
—
° - 9 4 0.99 0.95
1.37 1.40
—

IV
pCt.
1.25
—
0.98
—

i Gennemsnit
pCt. N.
1.26
1.53
0.965
1.385

I de Morprøver, der blev udtagne den 16 de April, blev der
saa tillige bestemt, hvor meget Kvælstof der lod sig udtrække
med kold fortyndet Saltsyre. Af hver af de grove usigtede
Prøver toges 100 Gr. Friskvægt, der afvejedes i Liter-Kolber.
Der tilsattes da først 100 cc. destill. Vand, derefter 50 cc. koncerttreret Saltsyre og tilsidst 250 cc. destill. Vand, i alt 400 Kubikcentimeter. Kolben lukkedes tæt til, rystedes gentagne Gange
og henstod til næste Dag, da man filtrerede dens Indhold paa
Porcelænstragt for Sugepumpen. Begge Prøver gav næsten
vandklare, kun svagt gullige, Filtrater, men Filtreringen gik
yderst langsomt. Af Filtraterne toges 20 cc. til Bestemmelse af
Total-Kvælstof, medens 200 cc. anvendtes til Ammoniakbestemmelse med KNOPS Azotometer. Før denne kunde finde Sted,
blev de inddampede paa Vandbad i ammoniakfrit Rum til c.
10 c c , og efter Fortynding med destilleret Vand destilleredes
ved Kogning med Natronlud Ammoniakken over -i et Forlag
med fortyndet Saltsyre til et bestemt Rumfang (150 c c ) . Derefter inddampedes den saltsure Opløsning omtrent til Tørhed i
en Porcelænsskaal, og med 10 cc. destilleret Vand bragtes Resten
over i Azotometeret, hvor det tilstedeværende Klorammonium
som bekendt sønderdeles ved bromundersyrligt Natron til frit
Kvælstof, der opsamles og maales i et Eudiometer, og af hvis
Rumfang —• efter Korrektioner for Tryk, Temperatur og Vanddampenes Spænding — Mængden af Ammoniak beregnes 1 ). I
det anvendte saltsure Udtræk fandtes:
J

) Se for øvrigt FELIX WAHNSCHAFFE: Anleitung zur wissensch. Bodenuntersuchung, II. Aufl., 1903, S. 112 og 143.
18*
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Total Kvælstof
i 20 cc. i pCt. af Tørstof
Mor 60
Mor 61

0.64 Mgr.
0.54 »

0.038
0.028

Som Ammoniak
i 200 cc. i pCt. af Tørstof
3.20 Mgr.
2.35 »

0.019
0.012

Det er altsaa en meget ringe Del af Morens store Kvælstofbeholdning, der kan tænkes at være direkte anvendelig for de
højere Planter, selv om disse ogsaa var i Stand til at optage
det i Form af Ammoniaksalte eller nærstaaende Forbindelser.
Det blev naturligvis ogsaa forsøgt at paavise Salpetersyre i
den friske Mor, baade i vandige og saltsure Udtræk, direkte
og efter Inddampning til Tørhed, men alle disse Forsøg gav
negative Resultater. At der dog muligvis foregaar en ganske
svag Salpetersyredannelse — der ikke giver sig til Kende, fordi
denne Forbindelse straks optages af levende Planterødder, Hyfer
o. 1. — herpaa tyder de Nitrifikationsforsøg, som senere skal
omtales (se Side 292).
Sammenstilles nu (som i efterfølgende Tabel S. 255) disse forskellige Bestemmelser, der naturligvis kunde suppleres med mange
flere, men som skulde tjene til at karakterisere de to i de følgende Forsøg anvendte Morprøver, faar man et mere overskueligt Billede af disses Ejendommeligheder. Men alle de anførte
Karakterer stiller dem begge i Række blandt de Morformer,
paa hvilke det erfaringsmæssig har vist sig vanskeligst at frembringe kraftige og levedygtige (Bøge-) Foryngelser, om end den
ene Prøve (Mor 61) helt igennem maa siges at være af en
noget mindre ondartet Karakter end den anden (Mor 60).
Undergrunden. Ligesom Tilbøjeligheden til Mordannelse
er afhængig af en Række forskellige Forhold, og bl. a. ogsaa
af Undergrundens Art, har denne tillige Betydning, hvor det
gælder om at modarbejde Mordannelsen eller — ved Foryngelser — bringe det bedst mulige ud af Behandlingen. Og da
paa den anden Side saavel Blysandlagets Tykkelse og Renhed
som Over- og Undergrundens Beskaffenhed staar i Forbindelse
med og til Dels er et Produkt af den overliggende Mor, karakteriseres denne ogsaa delvis heraf. Der blev derfor foretaget
dels en Slemningsanalyse og dels en Kalkbestemmelse i Undergrunden under de to Morprøver, hvilket Arbejde velvilligst udførtes af Hr. Assistent ved Landbohøjskolens agrikulturkemiske

Procent af Tørstof.

Morprøve
Nr.

Prøven
udtagen

Fri HuHumus mussyre
Hygroog kem. svarende
skopisk Tørstof
til cc.
bundet
Vand
NatronVand
hydrat

60

16. April

65.10

34.90

56.70

60

18. Aug.

56.72

43.28

71.66

61

16. April

61.75

38.25

45.90

61

18. Aug.

57.51

42.49

64.00

12.38

i alt

som
CaO

som
K,0

som
P»06

43.30
28.34

8.36

Kvælstof (N)

Askebestanddele

1.26
0.356

0.221

0.183

0.210

0.131

0.171

54.10
36.00

I kold
fort. SaltTotal-iV syre opløseligt^/

som
NHa

0.038

0.019

0.028

0.012

1.53
0.965
1.385

Oversigt over de vigtigste fysiske og kemiske Egenskaber hos de i det følgende Forsøg anvendte Prøver af Bøgemor.
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Laboratorium, Landbrugskandidat P.
af den mekaniske Analyse var:

CHRISTENSEN.

Under- Sten og Sand fra Sand fra Sand fra
grund Sand over 2-1 mm. 1
l- /» mm. 1/s-1/iomm.
fra
2 mm.
Mor 60 1 ) 10.7 pCt. 1.7 pCt.
5.9 »
2.3 »
Mor 61

Sand
under
1
ito mm.

Resultatet

Ler

11.9 pCt. 38.7 pCt. 24.3 pCt. 13.7 pCt.
23.8 »
12.4 » 45.6 »
10.0 »

Af Kalk (CaO), opløselig i varm Saltsyre (Vf. 1.135) fandtes
i Undergrunden fra Mor 60 0.028 pCt, og fra Mor 61 0.038 pCt.

3. Kulturforsøgenes

Indretning.

De ledende Synspunkter for disse er anførte i Indledningen
(S. 240) og skal ikke gentages her. Men da de Forsøg af
WAGNER, der til en vis Grad var Modellen for dem, af ham er
beskrevne i yderste Korthed, vil det formentlig — dels for at
undgaa Misforstaaelser, dels for ved senere lignende Forsøg at
kunne henvise hertil — ikke være overflødigt at give en Beskrivelse af, hvorledes Forsøgsanstillingen i det enkelte har været.
Forsøgskarrene var konstruerede (efter den oprindelig af
WAGNER angivne Model) af Zink og var udvendig malede hvide,
indvendig overstrøgne med Asfaltlak (for at hindre Dannelsen
af det for Planterødderne giftige kulsure Zinkilte). Formen ses
for øvrigt af hosføjede Figurer Tavle I—III, kun ses her ikke et
paa Siden anbragt Stigerør for Vand, der udgaar fra Karrenes
Bund, og hvis Aabning der er beskyttet ved et hvælvet Bundstykke. Dybden af Karrene var 40 Ctm. og Diameteren 25 Ctm.,
Volumen altsaa c. 20 Liter 2 ). Vægten af de tomme Kar var c.
2.5 Kilogram.
Før Paafyldningen af Mor er der over alle Karrenes Bund
anbragt smaa uregelmæssigt formede Flintesten paa 1—3 Ctm.
i Udstrækning i c. 3 Centimeters Højde fra Bunden, netop saa
mange, at hvert Kar med Sten vejede 5 Kg., og Bundstykket
omtrent dækkedes. Derefter blev der paafyldt saa meget af
Moren, at den efter passende Sammentrykning udgjorde et
') I denne Analyse skal der trækkes 1 fra et af Tallene, uvist hvilket.
) Karrene leveredes paa Bestilling af CARL LUNDS FABRIKER i København
til en Pris af 5 Kr. pr. Stk.
2
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10—12 Ctm. højt Lag. Da dette viste sig at naas ved Anvendelsen af 3.5 Kg. Mor, blev netop saa meget bragt i hvert Kar,
og der blev da ikke taget Hensyn til Vægtfyldeforskellighederne
mellem Mor 60 og 61, der paa denne Maade gav sig til Kende,
idet Mor 60 viste sig at være den letteste. Sammenpresningen
skete dels med Haanden, dels med en med Skaft forsynet cirkelrund Træplade, hvorved man opnaaede at give Massen en
nogenlunde plan Overflade. Da det viste sig, at der skulde
yderligere c. 7.5 Kg. Mor til for at fylde Karrene til en passende Højde, blev først 7 Kg. afvejede i en i Forvejen tareret
Trækasse og derefter enten umiddelbart fyldte paa (den ene
Halvdel af) Karrene, eller ogsaa først efter omhyggeligt at være
blandede med 200 Gr. fint pulveriseret Fakse-Kalk, der velvilligst
var stillet til Disposition af D E T DANSKE GØDNINGSKOMPAGNI
(Direktør HEILBUTH 1 ). Før Paafyldningen af disse 7 Kg. blev
der kradset lidt op i Overfladen af de først paafyldte 3.5 Kg.
Mor for at undgaa et Isoleringsbælte, som en plan Flade muligvis kunde frembringe. Men da de 10.5 Kg. var fyldte paa,
blev der presset saa meget sammen, at c. 3—5 Ctm. af Karrenes
øverste Væg var fri, og Overfladen glattedes igen ud med den
cirkelrunde Træplade. I de dertil bestemte Kar strøedes nu,
jævnt fordelt over hele Overfladen, 2 Gr. fint pulveriseret salpetersurt Natron eller 2 Gr. svovlsur Ammoniak, idet der hertil
anvendtes rene Salte, og for at undgaa Fejltagelser blev alle
Karrene samtidig etiketterede, med Angivelse af Forsøgsplanten,
Morens Nummer og Gødningsstofferne. Der lagdes nu i alle
Karrene yderligere 0.5 Kg. Mor, og der hakkedes saa dybt, at
de nedenunder liggende Salte blandedes med et Lag Mor paa
c. 4—5 Ctm.s Højde. Til sidst glattedes Overfladen igen ud med
den cirkelrunde Træplade, og Frøene saaedes.
Bøgen saaedes d. 24 de April. Til Udsæden anvendtes store
udsøgte Olden, der var præparerede med Sublimat (se S. 243
—45), og der regnedes med en Spiringsprocent af c. 60. Da hver
') Efter en af dette opgiven Analyse indeholdt Fakse-Kalken
55.53 pCt. Kalk (CaO)
0.37 » Magnesia (MgO)
43.07 » Kulsyre
0.73 » i Saltsyre uopl. Rest og bunden Kiselsyre
0.30 » Fugtighed
100.00 pCt.

Svarer til 99.16 pCt. kulsur Kalk.
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Bøgeplante helst skal have c. 4 Kvadrattommers Vokseplads 1 ),
og Karrenes Overflade var c. 71 Kvadrattommer, vilde der k u n n e
staa c. 18 Planter i hvert Kar. Der lagdes nu i passende indbyrdes Afstand 36 Olden i hvert Kar — lidt mere end den
efter Spiringsprocenten beregnede Mængde — i den Hensigt
senere at fjerne det overskydende Antal Eksemplarer ved Udtynding. Efter Saaningen dækkedes der med et 1 Ctm. tykt
Lag Mor, og der vandedes med en Vandkande med Spreder,
saaledes at det øverste Jordlag blev godt gennemfugtet.
Rybsen saaedes den 25 de April. C. 30 Planter i hvert Kar
vilde her være en passende Tæthed. Med en Spiringsprocent
paa 87.7 af udsøgte, over 1.5 m m . i Diameter, med Sublimat præparerede, Frø (se S. 243—45) skulde der da lægges c. 35 i hvert
Kar. Men da Frøene var smaa og mørke i Farven, som Moren,
var det vanskeligt at faa netop dette Antal ligeligt fordelt over
Karrets Overflade, og der udsaaedes derfor en noget større
Mængde, c. 50—60 Stk. i hvert Kar. Man kunde saa ogsaa
her — om fornødent — senere udtynde. Der dækkedes med
den mindst mulige Mængde Mor, glattedes og vandedes som
ved Udsæden af Bøg.
Paa denne Maade blev i alt 48 Kar tilberedte, 24 med hver
Forsøgsplante, med 4 Parallelforsøg inden for hver Type, d. v. s.
af disse 2 for hver Morprøve. Fordelingen inden for hver Forsøgsrække bliver for øvrigt lettest overskuelig ved hosføjede Skitse:

Uden Kalk I
l

° °

O. O

Med 200 Gr. (
O O
Faksekalk 1
o O
Uden Tilsætn.
af Kvælstof

O O
O O

O O
O O
Med 2 Gr.
Natronsalpeter

O O
O O

Mor 60Mor 61

O O Mor 60'
O O Mor 61
Med 2 Gr.
Ammoniumsulfat

Medens Paafyldningen og Tilsaaningen af Karrene foregik
i Landbohøjskolens Lade, flyttedes Kulturerne den 26 de April
ind i et af Hr. Docent A. BRUUN velvilligt overladt Væksthus
med Lys fra alle Sider, med Sideruder, der kan aabnes, og et
bevægeligt Glastag, der kan skydes i Vejret og saa dog beskytte
mod Regn. Her henstod Rybsen, til Forsøgene hermed afslut!) Se HAUCH og OPPERMANN: Haandbog i Skovbrug, 1898—1902, S. 180.

[25]

259

tedes, og Bøgen den første Vegetationsperiode ud. Ved Omtalen af Forsøgenes Forløb bliver det dog nødvendigt at behandle hver Plante for sig.

A. Forsøgene med Rybs.
Der er ved slige Karforsøg saa mange Forhold, der kan
influere paa Resultaterne, at det vil være af Værdi at have saa
mange Udtryk for disse som muligt og ikke at nøjes med Enderesultatet, Afgrødens Størrelse, alene. Derfor er Planterne fulgte
i deres Udvikling, fra de kom op over Jorden, og Iagttagelserne
er fæstnede ved Optælling af spirede Planter, ved Maalinger af
de enkelte, ved Fotografier paa forskellige Udviklingsstadier,
ved Noter om deres Udseende og Sundhedstilstand og endelig
ved Bestemmelser af Tørstof og Kvælstof i den overjordiske
Del af Afgrøden ved Forsøgets Slutning. Og om end ingen enkelt af disse Bestemmelser giver det absolut nøjagtige Udtryk
for Forsøgenes Resultater, viser de dog alle i samme Retning
og giver, naar de stilles sammen, et overordentlig tydeligt Billede af de undersøgte Faktorers Virkninger.
Allerede den 1ste Maj, efter 6 Dages Forløb, var Planterne
komne normalt op i alle Kar med Kalk og i de Kar uden Kalk,
der havde faaet Natronsalpeter, hvorimod der i Karrene uden
Kalk og henholdsvis uden Tilsætning af nogen Kvælstofforbindelse eller med Tilsætning af svovlsur Ammoniak kun hist og
her var ved at pippe en enkelt Kimplante frem i Jordoverfladen.
Og paa dette første Stadium af Forsøget var Planterne i de
Kar, der baade havde faaet Kalk og Natronsalpeter, kendeligt
videre fremme end de andre, et Forhold, som for øvrigt ikke
holdt sig, men snart efter ganske udviskedes, medens Planterne
i Karrene uden Kalk med Natronsalpeter ogsaa havde et lille
Forspring for Planterne i Karrene med Kalk og henholdsvis
uden Kvælstof eller med svovlsur Ammoniak, af hvilke igen de
sidste var lidt tilbage for de første. Den 5te Maj var Kulturerne
uden Kalk med Natronsalpeter ikke videre fremme, og den
10 de Maj de med Kalk og Natronsalpeter omtrent paa samme
Stadium som Kulturerne med Kalk og henholdsvis uden Kvælstof eller med svovlsur Ammoniak, og paa dette sidste Tidspunkt var disse endog forud for Kulturerne uden Kalk med
Natronsalpeter, medens der stadig ingen Fremgang var at spore
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i Kulturerne uden Kalk og uden Kvælstof og uden Kalk med
svovlsur Ammoniak (kun meget faa Planter var komne op, og
disse kom senere ingen Vegne). Snart efter stod Planterne i
alle Karrene med Kalk paa tilsyneladende omtrent samme Stadium, medens der i Karrene uden Kalk kun var (en svag) Vegetation i dem, der havde faaet Natronsalpeter; men derimod
viste der sig efterhaanden en vidpræget Forskel mellem Kulturerne i Mor 60 og Mor 61, af hvilke de sidste gennemgaaende
trivedes langt bedre end de første. Af Tavle I, der viser Planternes Udvikling i Mor 61, og af nedenstaaende Tabel over Tællinger og Maalinger af Planterne den 6 te Juni faas bedre end ved
detaillerede Beskrivelser et Overblik over Udviklingens Forløb.
Mor
Nr.
Uden Kalk, uden Tilsætning af f 60
Kvælstof
I 61
Uden Kalk, med Natronsalpeter
*
U d e n Kalk, m e d A m m o n i u m sulfat
Med Kalk, uden Tilsætning af
Kvælstof
Med Kalk, med Natronsalpeter

Antal
Planter
7
0

Gennemsnitshøjde
2.3 Ctm.
— »

< „
{ 61
5t>
5.2 »
| 60
2
0.5 »
\ 61
0
— »
/ 60
54
10.8 »
161
52
17.3 »
/ 60
42
7.7 »
\ 61
54
16.0 »
™ JT^ „
JA
•
„ t f 60
50
4.3 »
Med Kalk, med Ammoniumsuliat { n
\ 61
44
9.1 »
I denne Tabels anden Kolonne er stadig sammenlagt
Tallene fra 2 Parallel-Kar, hvoraf det ses, at der selv i de
Kar, hvor Rybsen stod bedst, knap nok var de beregnede 30
Planter pr. Kar. Dette hidrører fra, at der den 10 de Maj blev
foretaget en Udtynding af Planterne ned til dette Tal, og at
der saa senere er gaaet enkelte til Grunde. For øvrigt er Forskellighederne jo overordentlig slaaende, og videre Kommentar
vil være overflødig. Kun skal der gøres opmærksom paa den
gennemførte Forskel mellem Kulturerne i Mor 60 og 61, der
stadig holdt sig og lige saa tydeligt giver sig til Kende i den
endelige Afgrødes Størrelse (se Tabellen S. 262).
Tavle I viser en Række Fotografier optagne den 31te Maj,
den 21de Juni og den I l t e Juli 1904, det sidste umiddelbart før
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Høsten, men de forestiller kun Kulturerne i Mor 61 og da saaledes, at
Nr. 1 er Kar uden Kalk, uden Tilsætn. af Kvælstof;
2
»
»
med Natronsalpeter;
3
»
»
med svovlsur Ammoniak;
4
med Kalk, uden Tilsætn. af Kvælstof;
5
»
»
med Natronsalpeter;
6
•>
»
med svovlsur Ammoniak.
Det ses, at de faa Planter, der overhovedet kom op i
Karrene uden Kalk og henholdsvis uden Kvælstof eller med
svovlsur Ammoniak, slet ikke senere udviklede sig, men snart
gik ganske til Grunde, hvilket ogsaa stemmer med de skriftlige
Notitser om de Kar, der ikke blev fotograferede.
Et andet interessant Fænomen blev iagttaget. Allerede i
Slutningen af Maj begyndte enkelte Planter at blomstre i Karrene med Kalk og Natronsalpeter af Mor 61, men endnu den
6 te J u n i var der ingen Planter i Blomst i de tilsvarende Kar
med Mor 60. I Løbet af Juni Maaned indtraadte saa for øvrigt
Blomstringen i de forskellige Kar og saaledes, at Mor 61 stadig
var forud for Mor 60, Karrene med Kalk og Natronsalpeter
forud for dem med Kalk uden Kvælstof og disse igen forud
for dem med Kalk og svovlsur Ammoniak, af hvilke sidste
f. Eks. endnu ingen Knopper var udsprungne paa Planterne i
Mor 60 den 19 de Juni, da næsten alle andre Kar viste blomstrende eller til Dels afblomstrede Planter. I Karrene uden
Kalk naaede Planterne i Mor 61 med Natronsalpeter at springe
ud, hvorimod de i Mor 60 kun naaede at sætte Knopper, som
ikke udfoldede sig.
Imidlertid blev allerede i Begyndelsen af Juni Maaned
Planterne Genstand for et heftigt Angreb af B l a d l u s , der
syntes med Forkærlighed at kaste sig over de svageste Individer. Man søgte vel flere Gange at afværge dette Angreb ved
Rygning med Afitoksin, men Resultatet blev dog, at Planterne
i nogle Kar ikke naaede normal Udvikling. Og efterhaanden
døde en Del Planter, navnlig i Karrene uden Kalk med Natronsalpeter, helt bort. Herudfra maa de Forskelligheder i Afgrødens Størrelse i 2 Parallelkar, som ses af efterfølgende Tabel,
for største Delen forklares, og disse Tal faar da overhovedet
kun en relativ Værdi.
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Høsten fandt Sted ved Frugtmodningen d. I l t e Juli. Planterne klippedes af ved Jordoverfladen og anbragtes i Papirposer,
i hvilke de da opbevaredes paa et tørt Sted indtil videre. Senere tørredes de i en Varmtvands-Tørrekasse ved c. 98°, til
Vægten var bleven nogenlunde konstant. Da Tørstofvægten var
noteret, pulveriseredes de saa fint som muligt ved gentagne
Gange at passere en Kornmølle, og af det fine Pulver toges
Prøver til Bestemmelse af Kvælstof efter KJELDAHLS Metode.
Der er altsaa her kun regnet med den overjordiske Del af Planteproduktionen.

Den overjordiske Afgrøde af
Kulturerne i Kar

Morprøve

60

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0.65

3.93

0.0255

2.43
1.08

3.48
4.05

0.0846
0.0437

60

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

60

10.27
12.58
18.75
20.76

3.64
3.75
3.45
3.43

0.3738
0.4717
0.6469
0.7121

8.67
4.29
19.64
13.17

3.65
3.86
3.07
3.71

0.3165
0.1656
0.6029
0.4886

4.70
4.34
9.28
19.74

3.88
3.94
3.82
3.43

0.1824
0.1710
0.3545
0.6771

Uden Kalk, uden Tilsætning af
Kvælstof (Tavle 1,11. Juli, Nr. 1) *) 61

Uden Kalk, med Natronsalpeter
(Tavle I, 11. Juli, Nr. 2)

Uden Kalk, med Ammoniumsulfat
(Tavle I, 1 1 . Juli, Nr. 3)

Med Kalk, uden Tilsætning af
Kvælstof (Tavle I, 1 1 . Juli, Nr. 4)

Med Kalk, med Natronsalpeter
(Tavle I, 1 1 . Juli, Nr. 5)

Med Kalk, med Ammoniumsulfat
(Tavle I, 11. Juli, Nr. 6)

Kvælstof
Tørstof
Gram i pCt. af i alt,
Gram
Tørstof

di
{il

«dl
{i!
-{i!

{ii
-{ti
60

{i!

-{ii
60

{ii

61 ' lb l
Ui

*) Fotografierne er alle tagne af Mor 61 I.

[29]

263

Skønt disse Tal, som ovenfor bemærket, kun har en relativ
Værdi, er de dog i sig selv meget talende. Det synes saaledes
utvivlsomt, at der, h v o r K u l t u r e r n e h e l t s l o g fejl, v a r d e t
p a a G r u n d af K v æ l s t o f h u n g e r — i d e n o v e r o r d e n t l i g
k v æ l s t o f r i g e J o r d b u n d ! Selve Jordens sure Karakter og
øvrige fysiske Beskaffenhed har ikke været af en saa ondartet
Karakter, at Planterne ikke har kunnet trives i den. Tilsætningen
af det neutrale Salt, Natronsalpeter, med hvilket der tilførtes en
assimilabel Kvælstofforbindelse, har i et enkelt Tilfælde (Mor 61)
endogsaa kunnet bringe Planterne til Blomstring, og muligvis
vilde Tilsætningen af en større Mængde af dette Salt have kunnet bringe dem endnu videre (se de af WAGNER anstillede Forsøg, Fig. 1). Der var jo med de 2 Gr. Natronsalpeter kun tilsat
0.330 Gr. Kvælstof, der er blevet fordelt i de 20 Liter store Kar,
hvor Planterødderne vanskeligt har kunnet opsøge alt, bortset
fra at de i Moren tilstedeværende Svampehyfer sandsynligvis
ogsaa har tilegnet sig en Del. Men vi genfinder dog heraf i et
enkelt Tilfælde 0.0875 Gr. i den overjordiske Del af Afgrøden,
og antages det, at Rodsystemet har indeholdt en tilsvarende Del,
vilde vi komme op imod Halvdelen af den tilsatte Mængde
Kvælstof. Det er da højst sandsynligt, at Planterne i Karrene
uden Kalk med Natronsalpeter ogsaa er hemmede i deres Udvikling paa Grund af utilstrækkelig Kvælstofnæring, der igen
har gjort dem til et lettere Bytte for Bladlusenes Angreb, og
det vilde have været interessant at se, hvorledes det var gaaet,
om man flere Gange i Vegetationsperioden havde vandet med
en svag Opløsning af salpetersurt Natron. I hvert Tilfælde ses
det, at der i Kalkkulturerne i flere Tilfælde er produceret langt
mere kvælstofholdig Plantesubstans, end den tilsatte Mængde
Natronsalpeter havde kunnet bevirke, saa man maa have dette
Forhold for Øje, naar man vil sammenligne Afgrøden i de kalkfrie og de kalkholdige Kar med hinanden.
Man vil endvidere kunne lægge Mærke til den overordentlige Kvælstofrigdom, som denne Plante udviser; de op imod
4 Procent Kvælstof, som er fundet i den samlede Afgrøde
(Stængel, Blade og Frugter tilsammen), vilde udgøre henimod
25 Procent Æggehvidestof beregnet paa Tørstoffet, hvis alt Kvælstof var til Stede i saadanne Forbindelser. Analyserne af Frøene
(se S. 245) viste jo ogsaa en lignende Kvælstofrigdom, c. 3.435
Procent af den lufttørre Substans. Men da Frøene er saa smaa,
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er Forraadet af Kvælstof i hvert enkelt ganske minimalt, og
Kimplanterne har saaledes straks været henviste til at skaffe
sig dette Stof fra Omgivelserne.
Det bør da ogsaa noteres, at den i nogle Kar tilsatte s v o v l sure A m m o n i a k som s a a d a n øjensynlig i k k e h a r været
en for d e n n e P l a n t e b r u g b a r K v æ l s t o f k i l d e . Den har
endogsaa snarere været skadelig for Spiringen og for de unge
Kimplanter, da Karrene uden Kalk med svovlsur Ammoniak
gennemgaaende opviste baade færre og svagere Kimplanter end
Karrene uden Kalk og uden nogen Kvælstoftilsætning (se ogsaa
Tabellen S. 260). Og selv i de Kar, der baade fik Kalk og
svovlsur Ammoniak, virkede denne tydeligt hemmende paa
Udviklingen i den første Tid, som baade Tavle I og de i Tabellen S. 260 anførte Maalinger viser, medens det endelige Udbytte her blev lige saa stort som i de tilsvarende Kar med Kalk
og Natronsalpeter (se Tabellen S. 262). Den hemmende eller
endog skadelige Virkning maa tilskrives den almindelig bekendte
skadelige Indflydelse paa Rødderne, som forskellige Salte, og bl. a.
specielt den svovlsure Ammoniak 1 ) i sig selv har. Men naar
Ammoniaksaltet dog i Kalkkulturerne til sidst synes at have
mistet sin hemmende Indflydelse, maa dette forklares derved,
at det under Indvirkning af Bakterier er blevet omdannet til
et salpetersurt Salt, der jo viste sig som en fortræffelig Kvælstofkilde for denne Plante.
Men hvad der nu endvidere fremgaar af disse Forsøg er,
a t d e r v e d T i l s t e d e v æ r e l s e n af K a l k m a a v æ r e d a n n e t
f o r P l a n t e r n e a s s i m i l a b l e K v æ l s t o f f o r b i n d e l s e r af
M o r e n s K v æ l s t o f b e h o l d n i n g , og det endog i saadanne
Mængder, at en Tilsætning af saavel Natronsalpeter som svovlsur Ammoniak (efter at denne er blevet nitrificeret) ikke har
været i Stand til at bringe Afgrøderne videre, end hvor der
slet ikke blev tilsat Kvælstofforbindelser. Dette er øjensynlig en
indirekte Virkning af Kalken, og det ligger da nær at spørge, hvori
denne har bestaaet, og hvilke Kvælstofforbindelser der er dannede.
Det er vel muligt, at Kalken har haft en gavnlig Virkning 2 )
1

) Se herom f. Eks. P. SORAUER: Handbuch d. Pflanzenkrankheiten, II.
Udg., 1886, S. 217—18.
2
) Da Kalk jo ogsaa i sig selv er et uundværligt Næringsstof for saa at
sige alle Planter, kunde man tænke sig, at Planterne i de paagældende Tilfælde havde lidt af Kalkhunger. Men Morens ikke ganske ubetydelige Kalk-
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alene ved at neutralisere de i Moren tilstedeværende frie Humussyrer og ved at fremkalde en bedre fysisk Tilstand i Jorden.
Men dette Forhold vil ogsaa kunne have ændret Livskaarene
for de i Moren forekommende Mikroorganismer, Svampe og
Bakterier, der i væsentlig Grad er bestemmende for Omsætningen af det organiske Stof, saa denne har taget en helt anden
Retning end før. Saaledes var der al Grund til at formode, at
der bl. a. kunde være indtraadt en S a l p e t e r s y r e d a n n e l s e
i M o r e n , og at denne var Aarsagen til Rybsens Trivsel i Kalkkulturerne. Det næste Skridt blev saa at paavise, om denne
Formodning virkelig holdt Stik, og om der kunde være Tale
om Dannelsen af saa store Mængder Salpetersyre — paa Bekostning af organisk Kvælstof — at den havde været tilstrækkelig til at frembringe de fundne Afgrøder.
Det blev da forsøgt, om man kunde p a a v i s e e n S a l p e t e r s y r e d a n n e l s e og tilnærmelsesvis bestemme den kvantitativt
i de Kar, der var anvendte til Forsøgene 1 ). Den kvalitative
Prøve lod sig vel uden Vanskelighed udføre, skønt det i visse
Tilfælde var nødvendigt først at udfælde de farvede Humusforbindelser med Baryt, men paa Grund af Morens Uensartethed,
hvorved det gjordes umuligt at udtage Gennemsnitsprøver af
den, var en n ø j a g t i g kvantitativ Bestemmelse meget besværlig
og praktisk talt uigennemførlig med saa store Jordmængder.
Det forsøgtes at udtrække Salpetersyren direkte af Karrene ved
gentagne Gange at paahælde Vand og aftappe dette fra Stigerøret med Hævert, indtil Udtrækkene ikke længere gav Reaktion
for Salpetersyre (med Difenylamin-Svovlsyre eller FerrosulfatSvovlsyre), men disse Ekstraktioner varede ofte flere Dage, og
da der hertil anvendtes kalkholdigt Ledningsvand, foregik der
øjensynligt i visse Tilfælde en Nitrifikation under selve Ekstraktionen. De enkelte Bestemmelser faar saaledes liden Værdi
til indbyrdes Sammenligning, men ikke desto mindre har navn-

indhold (se Analysen S. 254) og Forsøgene uden Kalk med Natronsalpeter gør
dog denne Forklaring ganske uholdbar.
*) Da disse Bestemmelser helst skulde gøres umiddelbart ved Kulturforsøgenes Afslutning, mens Forf. var paa Rejse i Udlandet, paatog Hr. Assistent
ved Landbohøjskolens kemiske Laboratorium, mag. scient. LAURITZ JACOBSEN
sig velvilligst dette Arbejde. Paa Grund af forskellige Omstændigheder blev
Bestemmelserne dog først udførte i Løbet af August Maaned og ikke alle paa
samme Tid, hvorfor de fundne Tal ikke direkte k u n d e sammenlignes.
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lig Yderpunkterne den største Interesse for Forstaaelsen af Kulturforsøgenes Resultater.
Det viste sig nemlig, at i de fleste af Karrene uden Kalk
kunde der vel paavises Salpetersyre kvalitativt — hvoraf en Del
dog sandsynligvis er dannet under Indvirkning af det kalkholdige Ledningsvand under selve Ekstraktionen — men den største
Mængde, der bestemtes kvantitativt, var 0.011 Gr. Salpetersyreanhydrid (N205) i et Kar uden Kvælstoftilsætning med Mor
61, og de mindste Mængder (fra slet intet til 0.005 Gr. N205)
fandtes i de Kar, der havde faaet tilsat Natronsalpeter. Derimod fandtes der i alle Karrene med Kalk meget anselige
Mængder Salpetersyre, i et af dem uden Kvælstoftilsætning
1.781 Gr. og i et andet, hvortil der var sat svovlsur Ammoniak, endogsaa 3.047 Gr. N205.
Selv om altsaa disse Tal ikke er et nøjagtigt Udtryk for
Mængden af assimilable Kvælstofforbindelser i Karrene ved
Kulturforsøgenes Afslutning, viser de dog utvivlsomt, a t d e r i
K a r r e n e u d e n K a l k t i l s æ t n i n g k u n h a r f u n d e t en
y d e r s t r i n g e , om n o g e n , i K a r r e n e m e d K a l k d e r i m o d
e n s æ r d e l e s l i v l i g , S a l p e t e r s y r e d a n n e l s e S t e d , der har
været mere end tilstrækkelig til at dække Planternes Kvælstofbehov, og ud fra hvilket Resultaterne af Kulturforsøgene da vil
kunne forstaas.
Da dette rent orienterende Resultat var fastslaaet, blev det
ønskeligt nærmere at studere, under hvilke Betingelser der foregaar Nitrifikation i Bøgemoren, at se med hvilken Hastighed
den kan foregaa, og derfor at arbejde med saadanne Mormængder, at man kunde faa nøjagtige kvantitative Bestemmelser af
Salpetersyren. Saadanne Forsøg blev da anstillede i de paafølgende Maaneder, og den her anvendte Forsøgsanstilling saavel
som de fundne Resultater findes omtalte nedenfor i Afsnit 7,
S. 292 ff.

5. Forsøgene med Bøg.
Bøgene kom ret langsomt og uregelmæssigt op; endnu i
J u n i Maaned fandtes enkelte spirende Frø.
I Løbet af Maj og Juni forsynedes dog alle Forsøgskarrene
med gode og kraftige Planter, der i Slutningen af Maj og Be-
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gyndelsen af Juni begyndte at udfolde de første 2 Blade paa
nederste epikotyle Stængelstykke. Men under den videre Udvikling viste der sig en Del Uensartethed i Planternes Udvikling; ikke faa Blade blev abnormt formede, og Skuddene blev
under den videre Vækst efter Dannelsen af det lidet varierende
første epikotyle Stængelstykke meget forskellig, i nogle Kar gennemgaaende normalt formede og kraftige, i andre mere eller
mindre misdannede. Men alle Karrene havde dog ved Vegetationsperiodens Slutning en rig og ved en flygtigere Betragtning
frodig Vegetation af unge Bøge, saaledes som de fotografiske
Gengivelser paa Tavle II viser. Forsøgskarrene er ordnede paa
samme Maade som i Afbildningerne af Karrene med Rybs
(se S. 261), saaledes at Nr. 1—3 er uden Kalk, Nr. 4—6 med
Kalk; Nr. 2 og 5 med Natronsalpeter, Nr. 3 og 6 med svovlsur
Ammoniak.
Der fandtes altsaa den mærkelige Forskel paa Udfaldet af
Forsøget med Rybs og Rækken med Bøg, at medens det første
reagerede meget stærkt for Kalk og viste Virkning af Tilskud
af Kvælstofgødning, saa havde Bøgene i den første Vegetationsperiode tilsyneladende aldeles ikke reageret for det forskellige
Gødningstilskud, der var givet Karrene i de 6 Rækker. Dette
Resultat var dog kun tilsyneladende, idet en nærmere Undersøgelse viste en meget kendelig og interessant Paavirkning af
de tilsatte Salte, kun var denne Virkning af en ganske anden
Karakter end paa Rybsen.
Efter Vegetationsperiodens Slutning i Oktober, og efter at
Bladene var begyndte at gulne, hensattes alle Karrene i et aflukket, men lyst Materialhus for der at overvintres. Medens
en af Rækkerne i Vinterens Løb benyttedes til en Analyse af
Rødderne (hvorom mere nedenfor), underkastedes hele Resten
i April Maaned en nøjagtig Maaling og Beskrivelse af hver enkelt Plante, i alt 196 Stkr., hvilket gav det i hosstaaende Tabel 1 ) i sammentrængt Form fremstillede Resultat. (Nogle en') Tabellens enkelte Kolonner trænger formentlig ikke til anden Forklaring end den, der er givet i Overskriften; det skal kun oplyses, dels at der
ved Planternes Længde forstaas Afstanden fra Kotyledonerne til Endeknoppens
Basis, dels at Betegnelserne for Planternes Form, »velformet«, »mindre velformet« og »deform« h a r følgende Betydning: Til den første Betegnelse er
henført de Planter, der i alt væsentligt har bevaret Aarsskuddets typiske Form
enten uden Grene eller med kun en enkelt ganske kort Gren. Som »mindre
Det forstlige Forsøgsvæsen, I.
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kelte Kar, der i Vinterens Løb var ødelagte dels af en Kat, der
havde skaffet sig Adgang til Opbevaringsrummet, dels af en
Larve, der havde huseret i enkelte Kar, er udeladte).
Man vil af denne Liste for det første se, at Forudsætningen
for Valg af Frømængde, at hver Kasse skulde indeholde 18
Planter, ikke er slaaet til, idet almindeligvis kun det halve Antal Planter har kunnet tilendebringe den første Vegetationsperiode
uden at gaa til Grunde i dette løse Substrat. Kun to Kasser
med Mor fra Afd. 60 havde tilsammen 23 Planter, men blandt
disse var forholdsvis mange meget smaa.
Men Tabellen vil dernæst vise en gennemgaaende Forskel
paa Bøgenes Udvikling og Form i Rækkerne med Mor fra Afd.
60 sammenlignet med Bøgene i Mor fra Afd. 61.
Betragter man først Planterne fra Mor 60, vil man se, at
kun Karrene med Kalk uden Kvælstof eller uden Kalk med
salpetersurt Natron har haft en smuk, normal og kraftig eller
endog særdeles kraftig Udvikling. De første har leveret 94 pCt.
kraftige Planter, der alle var velformede, de sidste 83 pCt. kraftige Planter og 91 pCt. velformede. En hel Del af de kraftigste
af disse Planter har dog Sommerskud, som ikke er komne til
fuld Modenhed og saaledes egentlig repræsenterer et Tab i Udvikling. Alle andre Kar har givet slette Planter. De, der hverken har faaet Kalk eller Kvælstofgødning, har 43 pCt. saa svage
Planter, at de paa Grund af mangelfuld Udvikling maa betegnes
som kassable, men Halvdelen af Planterne er dog velformede.
Et lignende Forhold viser de Planter, der ikke har faaet Kalk,
men svovlsur Ammoniak; de er kun lidt bedre end dem, der
hverken har faaet Kalk eller Kvælstof. Mest paafaldende er
dog de Planter, der baade har faaet Kalk og Natronsalpeter;
der er vel meget kraftige Individer imellem, men omtrent Halvdelen er aldeles deforme, og Deformiteterne er af saadan Art,
som man sædvanlig tilskriver alt for rigelig eller ensidig kvælstofholdig Næring.
velformet« er betegnet saadanne Skikkelser, som almindeligt forekommer i
Planteskolerne men giver daarlige Planter, saasom Tveger, Planter med flere
lange og spinkle Grene o. desl. »Deforme« er saadanne Planter kaldede, der
er ganske misdannede f. Eks. med Fasciationer, Aarsskuddet opløst i et Knippe
korte Grene, Endeknoppen erstattet ved et Knippe daarlige Knopper o. desl.
Alle disse Planter vilde Praktikeren kalde aldeles kassable som Plantningsmateriale.
19*

270

[36]

I det hele taget tyder dette Materiale bestemt paa en gunstig Virkning af et maadeholdent Tilskud af Salpetersyre, enten
udviklet i Moren ved Kalkens Indflydelse eller givet direkte i
Form af salpetersurt Natron, medens Mangel af Kvælstoftilskud
eller Gødskning med svovlsur Ammoniak lader Udviklingen blive
tilbage, og Tilskud af større Doser Salpetersyre
(Ca-\-NaN03)
giver deforme Individer. En Sammenligning mellem dette Resultat og Rybsens Udvikling viser klart de to Plantearters højst
forskellige Krav til Jordbunden.
Et ikke lidt forskelligt Billede fra Planterne i de Kar,
der indeholder Mor fra Afd. 60, afgiver Planterne fra Mor 61,
og Forskellen er ret overraskende. Medens Sommerskud, der
var saa almindeligt udbredte hos Bøgene paa Mor 60, saa godt
som ganske mangler hos Planterne paa Mor 61, giver denne
Forsøgsrække paa den løsere Mordannelse (se S. 268) gennemgaaende daarligere Planter. Der findes vel baade meget kraftige
og velformede blandt disse, men hyppigst i ringere Antal, og
Massen af Deformiteter er stor.
Undersøgelsen af 70 1-aarige Bøgeplanter fra en velbehandlet Planteskole i samme Skov gav det Resultat, at 10 pCt. var
deforme paa samme Maade som de Planter, der findes indførte
i Tabellens Rubrik med Overskriften »abnorm Skud- eller Knopdannelse«. Det tør derfor maaske antages, at dette Tal angiver
et almindeligt optrædende Forhold, og vi ser da, at Forekomsten af Planter, der er abnorme paa denne Maade, kun
findes i det sædvanlige Antal i Karrene, der ikke har faaet
Kalk, men at Antallet er forøget i høj Grad i alle Kar, der
har faaet Kalk; Deformiteterne er her henved 10 Gange saa
almindelige som sædvanligt, og omtrent Halvdelen af alle Planter
er deforme. Men karakteristisk er det endvidere, at Deformiteterne i Prøverne med Mor 61 optræder lige saa hyppigt i alle
Kalkkarrene som paa Mor 60 i den Række, der har faaet baade
Kalk og Chilisalpeter, og man fristes derfor stærkt til at slutte,
at F o r s k e l l e n p a a B ø g e n e s U d v i k l i n g i d e t o R æ k k e r
s k y l d e s F o r s k e l l i g h e d e r i M o r e n og n a v n l i g i d e n s
F o r h o l d t i l S a l p e t e r s y r e d a n n e l s e n , der synes at have
været for stærk for Bøgenes sunde og normale Udvikling ved
Tilsætning af Kalk i Mor 61, hvorved der er frembragt tilsvarende Virkning som ved Tilsætning af baade Kalk og Chilisalpeter i den surere Mor 60.
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Det vilde maaske være noget vovet at uddrage dette Resultat af vort begrænsede Materiale, naar ikke Forekomsten af en
bestemt Art af Deformiteter blandt Planterne i Mor 61 formentlig kan tjene til at bestyrke denne Slutning. I ikke mindre end 4 af de 6 Forsøgsrækker forekommer Fasciationer
(Baanddannelser) blandt Planlerne i Mor 61, medens der ikke
forekommer et eneste Tilfælde heraf blandt Planterne i Mor 60.
Dette tyder paa en Forskel mellem de to Morprøver, og de iagttagne Deformiteter er meget oplysende med Hensyn til dens Art.
Fasciationer hos unge Planter af Bøg forekommer, saa vidt
vides, meget sjældent i Naturen; der er i Forbindelse med disse
Studier foretaget Undersøgelse af et betydeligt Antal 1-aarige
Bøgeplanter fra forskellige Voksesteder uden at finde et eneste
Tilfælde af Fasciation. Det maa derfor være abnorme Forhold,
som har fremkaldt disse Misdannelser saa forholdsvis almindeligt her.
Baanddannelse er som bekendt en til en vis Grad arvelig
Egenskab, og man kunde derfor være tilbøjelig til at rette en
Mistanke mod Frøet. Denne maa dog formentlig ganske afvises,
da Mor 60 ikke har givet et eneste Tilfælde, medens Mor 61
som allerede nævnt viser Fasciationer i 4 af de 6 Rækker.
Søger man derfor Aarsagen i Planternes Ernæringsforhold netop
i denne Morprøve, saa leder den almindelige Opfattelse af denne
Misdannelses Aarsag ganske i samme Retning som en Sammenligning mellem Deformiteternes Hyppighed i de to Arter af Mor.
Det er nemlig almindeligt antaget, at det især er Overskud af
kvælstofholdig Næring, der giver Anledning til Fasciation. Nogen
eksperimentel Paavisning af denne Aarsag er mig ikke bekendt;
men saavel HUGO DE VRIES 1 ) som SORAUER 8 ) nævner det som
en almindelig Erfaring eller Antagelse: »Det fremgaar af SCHIEWEKS og CRAMERS Undersøgelser, at Topknoppens Væv« ved
Baanddannelser »faar en usædvanlig Udvikling i Bredde . . . .
hvilket tyder paa en rig Tilførsel af det Materiale, der begunstiger Cellernes Nydannelse, altsaa kvælstofholdige Næringssubstrater« (SORAUER). »Udviklingen af disse Abnormiteter afhænger
først og fremmest af Planternes individuelle Kraft, især deres

') HUGO DE VRIES: Sur la culture des monstruosités (Comptes rendus å
l'Acad. d. se. Tome 128, 1899, S. 125—127).
2
) SORAUER: Handbuch des Pflanzenkrankheiten, Bd. I, Berlin 1886, S. 272.
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Ernæringsforhold i de første Uger af deres Liv . . . de kræver
et solbeskinnet Voksested, en sund Jord og megen Gødning,
foruden Staldgødning en Dosis af 100 Gr. malet Horn pr.
Kvadratmeter« (H. DE VRIES), altsaa stærk Kvælstofgødning.
Denne Karakteristik af Baanddannelsernes Fysiologi, sammenholdt med Hovedtrækkene i Resultaterne af de af FR. W E I S
udførte og nedenfor meddelte Nitrifikationsforsøg med de to
Morprøver, giver formentlig en Forstaaelse af Forskellen paa
disses Indflydelse paa Bøgeplanterne.
Ser man bort fra de meget smaa Kalkdoser, som ikke synes
at have udøvet nogen kendelig Indflydelse paa Nitriflkationens
Energi (se S. 298—99), og holder vi os alene til de Forsøg, der er
anstillede med det samme Kvantum Kalk, som der er anvendt
i Forsøgskarrene, saa kan vi fæste vor Opmærksomhed ved
følgende Punkter i den nævnte Forsøgsrække:
Tilsætning af Kalk alene har efter 2 Maaneders Forløb
haft samme Virkning paa Mor 61 som Tilsætning saavel af
Kalk som af et Ammoniaksalt har haft paa Mor 60.
Tilsætning af et Ammoniaksalt eller af Podejord eller af
begge Dele foruden Kalk har efter 2 Maaneders Forløb i overordentlig Grad forøget Nitriflkationens Energi i Mor 61 sammenlignet med Mor 60. Forholdet er dette, at det nitrificerede
Kvantum Kvælstof i Mor 61 ved Tilsætning af Kalk alene er
68 pCt. højere end i Mor 60; ved Tilsætning af Kalk og Kvælstof 148 pCt. højere, af Kalk og Podejord 130 pCt. højere og
af Kalk med Kvælstof og Podejord endog 308 pCt. højere. Et
nærmere Studium af Tallene viser desuden, at det nævnte Resultat maa forklares saaledes, at disse Tilsætninger har revet
en betydelig større Del af Morens egne Kvælstofforbindelser
med ind i Nitrifikationsprocessen i Mor 61 end i Mor 60 (se
S. 298—99).
Efterhaanden som Processen fortsættes, taber denne Forskel sig mere og mere, og efter 7 Maaneders Forløb er det nitrificerede Kvantum Kvælstof i Mor 61 i en enkelt Række endog
lidt lavere og for øvrigt kun i ret ubetydelig Grad højere end
i Mor 60. Forholdet er for Prøverne, nævnte i samme Rækkefølge som ovenfor, henholdsvis -=- 15, 7, 37 og 10 pCt. Lærerig
er især den Prøve, der baade har faaet Kalk, Kvælstof og Podejord; her var Forskellen efter 2 Maaneders Forløb overordentlig,
idet den var 308 pCt. større i Mor 61 end i Mor 60; men til
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Gengæld daler ogsaa Forskellen hurtigt, idet den allerede efter
4 Maaneders Forløb kun er 8 pCt., hvilket ringe Forspring
Mor 61 bevarer efter omtrent 7 Maaneders Forløb da den er
10 Procent.
Man maa heraf formentlig slutte, at Humusstofferne i den
løsere og mindre sure Mor 61 hurtigt og med stor Energi
lader sig nitrificere, medens Forløbet er meget langsommere i
Mor 60, uden at der derfor efter et saa langt Tidsrum som 7
Maaneder viser sig nogen meget væsentlig Forskel paa det samlede nitrificerede Kvantum Kvælstof, der jo heller ikke i Mor
61 h a r nogen større oprindelig Mængde at øse af, sammenlignet
med Mor 60 (se S. 253).
Sammenholder vi med denne betydningsfulde Forskel paa
Kvælstofforbindelsernes Tilstand i de to Morprøver, hvad vore
Forsøgsplanter udviser, da kan delte sammenfattes i følgende
Punkter:
Mor 61 med den hurtigt indtrædende og energiske Nitrifikation viser hos Forsøgsplanterne en udbredt Fasciation som,
efter hvad man ved om denne Misdannelses Aarsag, maa antages at skyldes for rigelig Optagelse af Kvælstofnæring paa
Planternes tidligste Udviklingstrin (H. DE VRIES). Man bør ved
at betragte Tallene for det nitrificerede Kvantum Kvælstof i
F R . W E I S ' S Forsøg ikke fæste Opmærksomheden for meget ved
dets absolutte Størrelse, naar man vil skønne over dets Indflydelse paa Planterne. Thi hvad det kommer an paa ved
Fremkaldelsen af denne Abnormitet, er Forholdet imellem Plantens Behov i det givne Øjeblik og det forhaandenværende (optagne) Kvantum (H. DE VRIES). Den Mængde optaget Kvælstof,
der vil fremkalde Fasciation og andre Deformiteter, naar den
lille Plante netop udfolder sit første Bladpar og anlægger den
fortsatte Skuddannelse, vil rimeligvis kun befordre den frodige
normale Udvikling, naar denne er skredet videre frem, naar
Plantens Korpus er blevet større og dens Dannelsescentra ved
Anlæg til Sideknopper er blevne forøgede i Antal. Vi ser derfor
ogsaa, at de langt større Kvantiteter nitrificeret Kvælstof, som
udvikles i Moren efter længere Tids Forløb, ikke har givet
synlig Anledning til Misdannelser.
At der i den løsere og mindre sure Mor 61 med sit lettere
omsættelige Kvælstofindhold allerede ved den grundige Bearbejdning uden Tilsætning af Kalk i Begyndelsen kan foregaa
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en mere energisk Nitrifikation end i den sure Mor 60, derpaa
tyder F R . W E I S ' S Nitrifikationsforsøg, og Tallene i Tabellen
S. 268, L. d., der viser et Tilfælde af Baanddannelse blandt de 18
Planter i disse Kar, som ikke har faaet noget Gødningstilskud.
Denne Forstaaelse af de meddelte Iagttagelser synes endelig
at stadfæstes ved en Betragtning af Sommerskuddenes Forekomst. I Mor 60 med den langsommere Nitrifikation, og i
hvilken Bøgeplanterne ikke viser Baanddannelse, indtræder
nemlig den forøgede Vækstenergi, om hvilken Sommerskuddene
er Vidnesbyrd, senere; de er fremkomne i alle Forsøgsrækker
undtagen i den, i hvilken Nitrifikationen overhovedet har været
minimal, fordi ingen Kalk er tilført, i hvilken der heller ikke er
givet noget direkte Tilskud af Kvælstof (Tabellen S. 268, L. d.), og
hvor Planterne derfor ogsaa gennemgaaende er svagest udviklede.
I Modsætning hertil mangler Sommerskud ganske i Mor 61,
undtagen i de Kar, der har faaet baade Kalk og Chilisalpeter
(Tabellen L. b.) og hvor tillige Baanddannelserne optræder rigeligst. Her har aabenbart det store Tilskud af mineralsk Kvælstofnæring kunnet strække til til at stimulere Planternes Udvikling ud over den første Periode af deres Liv.
D e t h u r t i g e r e e l l e r l a n g s o m m e r e F o r l ø b af N i t r i f i k a t i o n e n i de f o r s k e l l i g e M o r p r ø v e r s y n e s s a a l e d e s
p a a en o v e r r a s k e n d e t y d e l i g M a a d e a f s p e j l e t i de
u n g e P l a n t e r s U d v i k l i n g ; deres Reaktion for Salpetersyredannelsen synes ubestridelig og betydelig.
Bøgeplanternes Udvikling i de WAGNERSKE Kar i det første
Aar kan altsaa sammenfattes i følgende Resultat:
Den sure og tætte Bøgemor i 60 giver uden Tilsætning af
Kalk eller Kvælstofforbindelser kun smaa og gennemgaaende
sletformede Planter, hvilket er et fra Praksis velkendt Fænomen.
Tilsættes en passende Dosis Kalk, der foruden at neutralisere Humussyren giver en jævn, men forholdsvis langsom Udvikling af Salpetersyre, bliver Resultatet særdeles gunstigt. Et
om end ikke fuldt saa godt, saa dog ret godt Resultat er naaet
ved Tilsætning af Chilisalpeter alene; men gives begge disse
Gødningsarter, synes den for Bøgeplanterne optagelige Kvælstofmængde for stor, og Resultatet bliver ugunstig Form af Bøgene
og i det hele daarlige Planter.
Paa den mindre sure og løsere Mor i 61 virker allerede
Morens Findeling og Udluftning saa hurtigt til Omdannelse
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af dens Kvælstofforbindelser, at der alene derved for tidligt
kan bydes Planterne for rig Kvælstofernæring, hvilket virker
forstyrrende paa deres normale Udvikling. Men forøges og
paaskyndes yderligere Nitrifikationen ved Tilsætning af Kalk,
og gives der desuden direkte et Tilskud af Salpetersyre, saa
fremkommer almindeligt Fænomener, som tyder paa usunde
Ernæringsforhold, især paa for tidligt og ensidigt Tilskud af
mineralsk Kvælstof, der forstyrrer Planternes normale Udvikling.
Vore Forsøg viser altsaa, at begge de anvendte Kulturplanter i det første Aar reagerer stærkt for Kalkens Evne til at
fremkalde eller forøge Nitrifikationen i Bøgemorens kvælstofholdige Substrat; men Virkningen er meget forskellig. Medens
den hurtigt voksende og stærkt kvælstofbehøvende Rybs formaar
at tilgodegøre den udviklede Salpetersyre, saa at Resultatet bliver
forøget Masseproduktion, s a a n a a s f o r h o l d s v i s h u r t i g t for
B ø g e n s V e d k o m m e n d e et O p t i m u m , og denne Plantes
langsommere Udvikling kræver en jævn og langsomt forløbende
Nitrifikation for at kunne udnyttes af de unge Bøge; h u r t i g
og s æ r d e l e s s t æ r k S a l p e t e r s y r e d a n n e l s e giver a b n o r m U d v i k l i n g og d a a r l i g t P l a n t e m a t e r i a l e .
Med Undersøgelsen af de 1-aarige Planter var det planlagte
Kulturforsøg egentlig afsluttet. Men da det var af Interesse at
iagttage, hvorledes Bøgene vilde udvikle sig det 2 det Aar, førtes
Kasserne ud i Jægersborg Hegn og anbragtes, nedgravede indtil
2 Tommer under Kassernes Overkant i et indhegnet Areal under Hr. Forstkandidat MUNDTS velvillige og interesserede Tilsyn.
Resultatet blev, som hosstaaende Afbildninger paa Tavle III
viser, meget lærerigt.
Ved Fotograferingen opstilledes Karrene i samme Orden
som ved de andre fotografiske Optagelser, altsaa de tre Kaimed Kalk til højre, de tre uden Kalk til venstre. En Betragtning af disse Afbildninger vil nu oplyse, at Bøgene i det 2 det
Aar i alt væsentligt forholder sig som Rybsen i det 1ste, idet
Bøgene i de Kar, der ikke har faa*et Kalk, enten ikke aabnede
deres Knopper eller ikke havde Kraft til at udfolde Aarsskuddet
eller i ethvert Fald snart døde, medens Bøgene, der havde faaet
Kalk, førte deres 2 den Vegetationsperiode til Ende og viste
normal Dekoloration af Løvet i Efteraaret.
Men ogsaa i denne Vegetationsperiode ses nogen Forskel
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paa Bøgenes Vækst i de to Morprøver. I den tætte og sure
Mor 60 ses alt at være afhængig af Kalken; i de Kar, der ikke
havde faaet Kalk, døde de Planter, der overhovedet aabnede
Knopperne, hurtigt bort; de Kar, der alene havde faaet Kalk,
havde de største og kraftigste Bøgeplanter; i dem, der tillige
havde faaet Chilisalpeter, var Beløvningen den tætteste, og i
dem, der i Stedet for Chilisalpeter havde faaet svovlsur Ammoniak, synes Udviklingen mindre regelmæssig, idet kun en Del
af Planterne udviklede sig kraftigt 1 ).
I Mor 61 var Tilstanden i det hele taget noget bedre, Kalkplanterne i Begyndelsen meget kraftige, og i Karrene uden Kalk
var Bøgene, der intet Kvælstoftilskud havde faaet, i Stand til
at udfolde Knopperne; enkelte af disse udvikledes til et lille
2det Aars Skud, ganske som man maatte slutte af Tilstanden
inden Vegetationens Begyndelse (se Tabel S. 268). I Sommerens
Løb døde dog ogsaa disse Skud hen, og ved Efteraarets Indtræden var næsten alle ukalkede Planter i Mor 61 lige saa døde
som i Mor 60.
Sammenholder man disse Fænomener med de foran beskrevne, baade fra Rybsen og fra Bøgene, maa man utvivlsomt
ogsaa tilskrive Bøgenes Hensygnen i de ukalkede Kar Kvælstofhunger. At dette Resultat først viser sig i det 2 det Aar, medens det hos Rybsen allerede viste sig det 1ste, m a a skyldes
Bøgenes langt ringere Konsum i det første Aar af assimilabelt
Kvælstof, muligvis fordi de i deres Kotyledoner har et ikke
ganske lille Forraad at tære af; det er forholdsvis ringe Mængder de behøver, og et for stærkt Tilskud viser let en skadelig
Virkning, saaledes som vi har maattet slutte af det foran meddelte.
Uagtet Bøgene i den kalkede Mor tilsyneladende førte deres
2 det Leveaar godt til Ende, maa det dog anføres, at deres Udvikling i dette var lidet tilfredsstillende. Det 2 det Aars Skud
var kort — ikke over knap 5 Ctm. langt (se Tabel S. 287) — og
tyndt, Knopperne for 3dje Vegetationsperiode almindeligvis smaa
og tynde, og det forekom Iagttageren lidet sandsynligt, at denne
vilde føres igennem paa normal Maade.
*) W E I N er ved sine Forsøg paa Weihenstephan kommen til det Resultat,
at Ammoniumsulfat i Regelen ikke egner sig som Kvælstofgødning for Træplanter (Die Düngung der Waldbäume, Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtsch.,
i. Jahrg. März 1906, S. 125, 128). Meget i vore Forsøg tyder i samme Retning.

277

[43]

Om dette ligger i, at ren, tørveagtig Morjord i det hele
taget er ugunstig for Bøgene, hvilket man vel har Grund til at
slutte fra Forholdene i Naturen, eller at de lettere omsættelige
Kvælstofforbindelser i Moren allerede er nitrificerede i Løbet af
det første Aar, saa at den fortsatte Nitrifikation under Kalkens
Paavirkning nu foregaar saa langsomt, at der ogsaa i de kalkede
Kar i 2 det Aar indtræder Kvælstofhunger, derom kan intet for
Tiden udsiges af Mangel paa Undersøgelser over Nitrifikationens
Gang det 2 det Aar. Forløbet af de af F R . W E I S foretagne, nedenfor meddelte Nitrifikationsforsøg synes at pege i denne Retning; men fortsatte Undersøgelser maa belyse dette for Praksis
ret betydningsfulde Spørgsmaal.

6. Bøgenes Rødder.
Rødderne, der omhyggeligt undersøgtes paa Bøgene i et
Kar af hver af de 6 Forsøgsrækker, som var fyldt med Mor 60
(i alt 43 Planler), udviklede sig i alle Karrene meget kraftigt
og naaede en i Forhold til den overjordiske Del uforholdsmæssig Størrelse. Længst og rigest forgrenede var de i Karret med
Kalk uden Kvælstoftilsætning, hvor Gennemsnitslængden var
36 Ctm., og af flere Planter naaede de helt ned til Karrets Bund.
Kortest var Rødderne i Karret, der hverken havde faaet Kalk
eller Kvælstof, nemlig gennemsnitlig 23 Ctm. I alle de andre
Kar havde Rødderne en Middelængde af 27—29 Centimeter.
Med Hensyn til Rodens Arkitektonik kunde ikke erkendes
noget Træk, der var gennemgaaende karakteristisk for en enkelt
Gødningsblanding. Regelmæssigst byggede var Rødderne i det
Kar, der havde faaet Kalk uden Tilsætning af Kvælstof; alle
disse Planter havde en enkelt Hovedrod, der var rigt forgrenet.
I alle de andre Kar var hyppigt Roden allerede fra Rodhalsen
delt i flere Grene; sparsomst optraadte denne Rodform i Kasserne uden Kalk og Kvælstof samt uden Kalk men med svovlsur Ammoniak; mest uregelmæssigt byggede var Rødderne i
Karret, der baade havde faaet Kalk og salpetersurt Natron,
idet af 9 Planter kun en eneste havde regelmæssig Rodbygning.
Det var at vente, at Røddernes finere Forgrening var
forskellig i de Lag i Karrene (se S. 257), der havde indeholdt
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Kunstgødning, fra de Lag, der ingen saadan havde faaet; noget
konstant eller ensartet for hvert Kar kunde dog ikke iagttages.
Lagenes Fugtighedsgrad, der ved den uregelmæssige Spiring
maatte blive forskellig i hvert Kar, har vistnok Del i denne
Uregelmæssighed. Men fælles for alle Planter var det, at Hovedrøddernes Spidser, der naaede ned i Karrets underste vaade
Morlag, var stærkt opsvulmede og almindeligvis mørkt farvede,
som om selve det af opløselige Humusstoffer farvede Vand var
trængt ind i disse Rodspidser.
Størst Interesse knyttede sig til Undersøgelserne over Røddernes Forsyning med Rodhaar og Mykorrhizer.
A l l e P l a n t e r n e v a r f o r s y n e d e m e d Rodhaar.
Hver
Plantes Rod deltes i Regioner paa c. 8 Ctm. Længde, og et Antal
Rødder fra hver Region af hver Plante undersøgtes i hele Længden Stykke for Stykke under Mikroskopet. Herved viste det sig,
at Roden i de øverste 8 Ctm. under Overfladen almindeligvis var
meget rigt forsynet med lange Rodhaar paa de fine Siderødder.
Længere nede blev Rodhaarene som oftest sparsommere og optraadte hyppigt i Bælter, saaledes som ogsaa beskrevet andensteds fra for andre Planter. Det vilde være for vidtløftigt at
meddele den lange Række af Rodanalyser, men for at give en
Forestilling om Undersøgelsens Hovedresultater skal nævnes
følgende. Henføres hver Plante med Hensyn til Udbredelsen af
Rodhaar paa de finere Rodgrene til en af lem Klasser, af hvilke
5 betegner rig Forsyning med Rodhaar paa næsten alle finere
Rødder, 1 Forekomst af Rodhaar meget sparsomt og kun paa
en enkelt Rod, medens 2, 3 og 4 betegner Mellemgrader, saa
stiller Udbredelsen af Rodhaar paa Planterne i de 6 Klasser sig
saaledes:
Med Kalk,
»
»
Uden Kalk,
»
»

uden
med
med
uden
med
med

Tilsætning af Kvælstof
Natronsalpeter
svovlsur Ammoniak..
Tilsætning af Kvælstof
Natronsalpeter
svovlsur Ammoniak .

5
3.7
3.7
3.6
3.6
3.0

Ved denne Undersøgelse af Rødderne var Opmærksomheden
særlig henvendt paa Forekomsten af Mykorrhizer.
Det viste
sig herved, at d i s s e D a n n e l s e r v a r y d e r s t s j æ l d n e og i
Regelen manglede ganske.
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Paa de fine Rodgrenes
korte Sidegrene forekommer ret
jævnligt en Vegetation af de
sortebrune septerede Hyfer, som
ROSTRUP har henført til Slægten Cladosporium.
Det er de
samme grove og mørke Hyfer,
som i overordentlig Mængde
forekommer paa alt organisk
Affald i Moren, og som sikkert
maa opfattes som væsentlig saprofyte Organismer. De Rod- Fig. 2. Kort og noget fortykket legrene, paa hvilke disse fore- vende Rodgren af Bøg, omspundet med
kommer, har jeg ikke henregnet et enkelt Lag af grove, sortebrune
til Mykorrhizerne, da almindeligvis disse Rodstykker gør Indtryk af at være døde, skønt jeg
ogsaa af og til har fundet de samme Hyfer omspindende med
et enkelt tæt Lag en endnu
utvivlsomt levende lille Rodgren
(Fig. 2). Det er dog, saa vidt
jeg har kunnet se, ikke Hyfer
af denne Art, der strækker sig
ned i Intercellularrummene i
? Rodbarkens
Parenkym,
saa
længe
Roden
er
levende.
e
i.
Til Mykorrhizerne har jeg
j,
derfor alene henregnet de klare
J.
og farveløse fine Hyfer, der dan<
ner en virkelig, ofte tyk Svampeskede omkring de levende korte
Sidegrene paa de finere Rødder
,
^
(Fig. 3), og som trænger ned i
i
*
Rodbarkens
Intercellularrum.
Det er disse, der især er afbil—
dede af de forskellige Forfattere,
som har gjort Bøgens MykorFig, 3. Bøgemykorrhiza af normal
Bygning med tyk Svampeskede, berhizer til Genstand for et nøjere
staaende af fine, farveløse Hyfer.
Studium (FRANK, SARAUW).
De fleste af de fra Svampeskedens
Saadanne ægte BøgemykorOverflade udstraalende Hyfer er udei0
rhizer
fandtes kun yderst sparladte paa Tegningen.
\t nt. St.
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somt i vore Kulturkar med Bøgemor, i alt kun paa 5 Planter
af 43 og kun paa de allerførste Stadier af Dannelse, næsten
alle uforgrenede og kun optrædende paa enkelte Rodgrene. En
Mykorrhizaplante fandtes i Karret med Kalk og Natronsalpeter,
en i Karret uden Kalk men med Natronsalpeter og 3 i Karret
uden Kalk men med svovlsur Ammoniak, alle i saa yderst ringe
Udstrækning, at de ikke skønnes at kunne have haft nogen Betydning for Planternes Ernæring.
Dette overraskende Resultat, der saa afgjort strider mod
den af A. B. FRANK fremsatte Teori 1 ), at de ektotrofe Mykorrhizer ved Mangel paa assimilabelt Kvælstof i Jorden skulde
være nødvendige for Bøgenes Forsyning med Kvælstof fra Bundens humøse Lag, opfordrede til nærmere Prøvelse ved sammenlignende Undersøgelser af jævnaldrende Bøge fra andre Voksesteder. Disse sammenlignende Undersøgelser skal her anføres
under a—e.
a. FR. W E I S anlagde i Foraaret 1905 en lille Forsøgskultur
i Rude Skov til Oplysning om Bøgenes Udvikling paa Morbund
ved Tilsætning af Kalk i forskelligt Mængdeforhold. Morlaget
var stærkt gennemarbejdet og 8 Ctm. tykt; under dette var den
mineralske Jord ligeledes grundigt bearbejdet. Fra en Parcel
uden Kalk og fra en der havde faaet samme Dosis Kalk som
de Potter i det nedenfor beskrevne Nitrifikationsforsøg, der
havde faaet mest, nemlig c. 2 pCt. efter Vægt, udtoges 25 Planter af hver Parcel, og disse undersøgtes som 1-aarige i Vinteren
1905—06. Planterne var gennemgaaende tarveligt udviklede og
havde i Vegetationsperioden lidt under forskellige Insektangreb;
men i den Parcel, der var kalket, var dog 1JS af Planterne veludviklede og ret kraftige, hvorimod alle paa den ukalkede var
smaa og tarvelige (se Tabel S. 286). Af Planterne kasseredes to,
hvis Rødder var læderede ved Optagningen.
Af disse 48 Planter kavde kun de 15 Mykorrhizer, alle i
yderst ringe Omfang, kun optrædende hist og her paa enkelte
Rødder. Mykorrhizerne var paa de første Udviklingsstadier,
saa godt som alle uforgrenede og med tynde Svampeskeder.
Derimod var Udviklingen af Rodhaar paa alle finere Rødder
a

) Se navnlig: Ueber die auf Wurzelsymbiose beruhende Ernährung gewisser Baume durch unterirdische Pilze, 1885, og: Ueber die physiologische
Bedeutung der Mycorhiza, 1888 (Ber. d. deutsch, bot. Gesellsch. Bd. 3: og 6).
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rig eller meget rig, rigest paa Rødderne fra den kalkede Parcel.
Røddernes Længde var gennemsnitlig 16—20 Centimeter.
b. Som ovenfor omtalt undersøgtes de 2-aarige Bøgeplanter
i en Serie af vore Forsøgskulturer i WAGNERSKE Kar med Mor
61, som havde været anbragt under fri Himmel ved Rundforbi
Skovfogedsted i Jægersborg Hegn i Sommeren 1905. I alle de
Kar, der ikke havde faaet Kalk, var Planterne enten fuldstændig
døde og halvraadne, eller de overjordiske Dele var tilsyneladende
døde, medens Roden endnu syntes nogenlunde frisk; dette var
Tilfældet med det Kar, der havde faaet Natronsalpeter.
Den Forandring, der var foregaaet med disse Bøges Rodsystem i 2 den Vegetationsperiode, var dels en stærkere Forgrening af Roden i Karrenes nederste Lag, dels en stærkere
Udvikling af Rodhaarene, der nu maatte betegnes som meget
rig paa alle finere Rødder, dels endelig en meget svag Udvikling af Mykorrhizadannelsen, der ikke i væsentlig Grad forandrede den Karakter, som Mykorrhizernes Udbredelse havde
i 1ste Vegetationsaar.
I Karret med Kalk uden Kvælstof, der ogsaa i 2 det Aar
stod bedst, fandtes 4 ret kraftige Planter, der alle havde en
ringe udviklet Besætning af Mykorrhizer. I Karret med Kalk
og Natronsalpeter fandtes 3 kraftige Planter, hvoraf de to havde
Svamperødder af samme Udvikling som foregaaende. I Karret
med Kalk og svovlsur Ammoniak fandtes ligeledes 3, men langt
svagere Planter, der ganske manglede Mykorrhizer (se Tabel
S. 287).
c. Efter disse Iagttagelser over unge Bøgeplanters Mykorrhizadannelse i ren Bøgemor var det af Interesse at kende de
gamle Modertræers Forhold paa selve de undersøgte Morarter.
Hertil valgtes en Mortørv fra Afd. 61 i Frederiksborg StoreDyrehave umiddelbart ved Siden af det Sted, hvor Moren til
Karforsøgene var taget.
Det er almindelig bekendt, at den voksende gamle Bøgeskov
paa Morbund har udbredt Mykörrhizadamielse, hvilket allerede
i 1878 er anført i MÜLLERS »Studier over Skovjord«, og den nu
undersøgte Morprøve adskilte sig i ingen Henseende fra det
saaledes tidligere erkendte. Hvad der imidlertid iagttoges ved
denne Undersøgelse, og som saa vidt vides ikke er omtalt i
Litteraturen er, a t o g s a a de g a m l e B ø g e s f i n e R ø d d e r i
M o r e n k a n v æ r e f o r s y n e d e m e d R o d h a a r , om dette end
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kun synes sjældent at forekomme. En fin Bøgerod i Morens
underste Lag fandtes velbesat med Rodhaar.
d. Fra en Planteskole i samme Skov med muldblandet,
svagt leret Sandbund undersøgtes 102 1-aarige Bøgeplanter.
Planterne var gennemgaaende kraftigt udviklede og havde opnaaet omtrent samme Størrelse som i de bedst lykkede Karkulturer. Af dette ret anselige Antal var alle nogenlunde veludviklede Planter rigt forsynede med Mykorrhizer, og kraftige,
mangegrenede koralagtige Former var almindeligt forekommende. Ligeledes var Forsyningen med Rodhaar gennemgaaende rig.
Da denne Undersøgelse var tilendebragt, anmodedes Skovfogeden, under hvem denne Planteskole sorterer, om efter eget
Skøn af det i Frøbedet resterende Plantemateriale at udtage c. 32
»svage og daarligt formede Bøgeplanter, der var uskikkede til Udplantning«. Uagtet der ved dette Udvalg kom en Del Planter
med, der vel var uskikkede til Udplantning, men ikke svage af
Bygning og Udvikling (se Tabel S. 286), gav Undersøgelsen dog et
Resultat, der ganske stadfæstede det, der var vundet ved Undersøgelsen af det første Materiale. 1 Tabellen S. 286 er disse
Planter betegnede ved d1.
e. Endelig undersøgtes en Blok med 1-aarige Bøgeplanter
fra en muldfattig, stærkt leret Bund i en Planteskole paa Sorø
Akademis 1ste Skovdistrikt. Blokken indeholdt 47 Individer,
der vel var betydelig længere end Planterne fra Planteskolen i
Frederiksborg Store-Dyrehave, men ikke desto mindre gjorde
et svagere Indtryk. Stænglerne var tyndere, Knopperne spidsere
og Sideknoppernes Antal mindre. For disse Planters Vedkommende gjaldt det samme som for de under d omtalte, idet alle
kraftigere Individer havde Mykorrhizer, der jævnlig var udviklede til koralformige Forgreninger; men Mykorrhizadannelsen
var dog gennemgaaende mindre udbredt, og for saa vidt disse
Dannelser overhovedet spiller nogen Rolle ved Træernes Ernæring, maa den anses for mere begrænset hos de svagere
Planter fra Prøve e end hos de robustere og kraftigere Planter
fra Prøve d. Rodhaar var her ligeledes overalt rigt udviklede.
Danner vi os herefter et Overblik over Iagttagelserne fra
dette ikke ganske lille Materiale af over 300 undersøgte Planter,
saa er Resultatet det modsatte af, hvad man maatte vente af de
i Litteraturen foreliggende Iagttagelser og af FRANKS Teori, men
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vel at mærke kun for de unge Planters Vedkommende, som
vore Studier fortrinsvis har omfattet.
Bøgemoren, der ifølge F R . W E I S ' S Undersøgelser ubestrideligt maa anses som et Substrat, der i ethvert Fald i sine tætte
og sure Varianter er yderst fattigt paa uorganiske Kvælstofforbindelser, synes tillige meget ugunstig for Udvikling af Bøgens
ektotrofe Mykorrhizer i de første Leveaar. Frembringes ved
Tilsætning af Kalk en Nitrifikation af de kvælstofholdige Substanser i Moren, kan Bøgen vel leve kraftigt i nogen Tid i de
organiske Masser, hvoraf den bestaar, men Mykorrhizadannelsen kan ifølge vore Iagttagelser ikke spille nogen Rolle herved.
Jeg tror, at disse Iagttagelser paa det nøjeste stemmer med,
hvad der kan iagttages i Naturen. Anderledes stiller Forholdet
sig, naar de kvælstofrige løsere Afarter af Bøgemor kalkes og
ved omhyggelig Bearbejdning af Skovbunden blandes med den
mineralske Jord; thi saadanne Steder iagttager man let, at de
unge Bøge fortsætter den i det første Aar begyndte kraftige Udvikling, samtidig med at der foregaar en lige saa rig Mykorrhizadannelse som i den under d. omhandlede Planteskole.
Maa saaledes vore Iagttagelser bidrage til at svække den af
flere Forskere hævdede Forestilling om de ektotrofe Mykorrhizers Betydning for Bøgens Ernæring i de første Leveaar og
vække grundet Tvivl om deres Betydning for Træet i det hele
taget, og saaledes blive en Støtte for G. SARAUWS 1 ) og A. MÖLLERS 2)
Opfattelse af denne Parasitismes Indifferens m. H. t. Træets Ernæringsforhold, saa maa jeg (M.) dog udtale, at den lange Syslen
med Bøgens Mykorrhizer ikke har svækket min Formodning
om deres Betydning for Svampens Værtplante. Aarsagen hertil
er dels selve Fænomenets Beskaffenhed, hvortil vi skal komme
tilbage nedenfor, dels den Iagttagelse, at Mykorrhizernes Udbredelse og Udvikling —• naar man ser bort fra vore Karkulturer
i Bøgenes 1ste Leveaar — staar i et iøjnefaldende direkte Forhold til Planternes Udvikling og Kraft. Man vil maaske indvende, at Undersøgelsesmaterialet ikke er tilstrækkeligt til at
drage en saadan Slutning; men hertil skal svares, dels at denne
') G. F. L. SÅRAUW : Rodsymbiose og Mycorrhizer, særlig hos Skovtræerne
(Bot, Tidsskr. Bd. XVIII, 1893), og: Sur les mycorrhizes des arbres forestiers
(Revue Mycologique 1903—1904).
2
) A. MÖLLER: Untersuchungen ü b . ein- u. zweijährige Kiefern im märkischen Sandboden (Zeitsch. f. Forst- u. Jagdwesen, 1903).
Det forstlige Forsøgsvæsen, I.
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naturligvis kun gælder saa langt Materialet rækker, dels at Forholdet syntes saa konstant paa det undersøgte Materiale, at
man tør vente at finde det almindeligt udbredt.
Mykorrhizernes Art og Udbredelse er beskrevet for hver
af de c. 300 Planter. Betegner man, for at danne sig et Overblik over den hele Iagttagelsesrække, de forskellige Udviklingsgrader af Svamperødderne ved passende Pointantal, vil man
kunne faa en Oversigt udtrykt i Tal. Følgende Points er tillagt efterstaaende, i Optegnelserne om Undersøgelserne indførte
Beskrivelser af Mykorrhiza-Tilstanden:
5. Meget rig eller rig eller ret rig paa koralformige Mykorrhizer.
4. Faa koralformige Mykorrhizer, men Svampeskede almindeligt optrædende paa korte udelte Siderødder.
3. Begyndende Mykorrhizadannelse paa uforgrenede Siderødder i stor Udstrækning, men ingen koralformige — eller
meget sparsomt udviklede Mykorrhizer paa flere Rødder.
2. Mykorrhizer kun paa en enkelt Rod.
1. Hist og her Spidserne af de tynde piskeformede Rødder
forsynede med en tynd Svampeskede.
0. Mykorrhizer mangler ganske.
I nedenstaaende Tabel S. 286—87 er de af vore Iagttagelsesrækker, som egner sig for en Sammenstilling, gengivne. Planterne
er grupperede efter Størrelsen med 3 Ctm. Intervaller, altsaa for
hver Undersøgelsesrække i øverste Linie Planter, der fra Kotyledonernes Plads til Topknoppens Basis maalte 0—3 Ctm., anden
Linie 3—6 Ctm. o. s. fr. 6—9, 9—12, 12—15. Planternes Form
og Udvikling er betegnet paa samme Maade som i Tabellen
S. 268, og alle Tallene er Middeltal af det i 2 den Kolonne angivne Plantetal.
Disse Tal viser med umiskendelig Tydelighed en F o r b i n d e l s e mellem de s m a a T r æ e r s U d v i k l i n g og deres
M y k o r r h i z a d a n n e l s e . I hver Størrelsegruppe forekommer
Svingninger, men forholdsvis ubetydelige; kraftigt udviklede
koralformige Mykorrhizer har jeg saaledes aldrig fundet paa en
lille og svag Plante, og — ser man bort fra Karforsøgene —
store og kraftige Planter uden Mykorrhizer har jeg heller ikke
fundet.
Det synes saaledes, at de meddelte Iagttagelser konstaterer
en Korrelation mellem de unge Planters Udvikling og deres
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Rødders Omdannelse til Mykorrhizer. Heraf vil man selvfølgelig være ganske uberettiget til at slutte noget om et Aarsagsforhold mellem disse Fænomener, naar ikke Formodningen
maatte ledes i denne Retning derved, at Forholdet er ganske
parallelt med Planternes Udvikling hos Leguminoser og Ællearter og den hos disse optrædende Rodparasitisme, om hvilken
man ved, at den er til Gavn for vedkommende fanerogame
Plante ved at forsyne den med Kvælstof. For Leguminosernes
Vedkommende er Forholdet jo bekendt nok. For Ællenes derimod er det vel af H I L T N E R 1 ) oplyst, at der er stor Forskel paa
Udviklingen af Planter med og uden Knolde i et kvælstoffattigt
Substrat; men om Forholdet mellem Graden af Planternes Udvikling og Mængden og Størrelsen af deres Rodknolde er mig
kun følgende Udtalelse af E. ROSTRUP 2 ) bekendt: »I Planteskoler med unge Ælle (baade Rødæl og Hvidæl) kan man se
en meget iøjnefaldende Forskel allerede paa enaarige Planter
og endmere paa de flere Aar gamle Træer, eftersom de koralformede Knolde er til Stede i større eller ringere Mængde eller
om de ganske mangler, idet Planterne i sidste Tilfælde er meget
svagt udviklede.« For nærmere at præcisere dette Forhold foretoges følgende lille Undersøgelse:
I en Planteskole ved Sorø med leret muldfattig Bund af
lignende Beskaffenhed som den, i hvilken de under e omhandlede Bøgeplanter opgravedes, udtoges en Blok med 1-aarige Rødælleplanter. Jorden fjernedes fra Rødderne ved forsigtig Afskylning med Vand, saa at det hele Rodsystem blev saa godt som
fuldstændig bevaret. Det viste sig, at Blokken indeholdt 34
Planter af Størrelser over Jorden fra 6 til 20 Ctm. Samtlige
Planter havde Rodknolde. Af Rødderne fjernedes nu med en
Kniv alle Knolde ned til knap 1 mm. Størrelse — mindre syntes overhovedet ikke at forekomme — og deres Volumen
maaltes i et fint inddelt Glasrør, der tillod Maaling indtil en
Nøjagtighed af en Hundrededel Kubikcentimeter. Resultatet
var følgende (S. 288):
1
) L. HILTNER: Ueber die Bedeutung der Wurzelknöllchen von Alnus
glutinosa für die Stickstoffernährung dieser Pflanze (Landw. Versuchs-Stationen, Bd. XLVI, 1896, S. 153).
2
) E. ROSTRUP: Plantepatologi, Kbhvn. 1902, S. 164.
20*

Forholdet n ~ e l l e md e undersergte Bergeplanters Udvikling og Myltorrhizadannelse.
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Planternes
Planternes Længde
Knoppernes Knoldenes
Antal
Antal
Volumen
12
5—10 Ctm. gslt. 7.6 Ctm.
3.6
gslt.0.04 Kubctm.
13
10—15 »
» 12.9 »
6.7
» 0.09
»
9
15—20 »
» 17.1 »
7.6
. » 0.18
»
Ogsaa her findes altsaa en tydelig Korrelation mellem Rodparasitismens og Plantens Udvikling. Svingningerne i Forholdet var noget større end i Forholdet mellem Bøgeplanterne og
Udviklingen af disses Rodparasitisme; men Ligheden mellem
de to Fænomener er dog øjensynlig.
Det vilde være ønskeligt for Forstaaelsen af dette Fænomen
at faa oplyst, om man ikke kunde antage, at Parasitismens
ringe Udbredelse paa Rødderne af de svage Planter netop er
en Følge af disses daarlige Ernæringstilstand, ringe Indhold af
Reservestoffer o. dsl. Fra et fysiologisk Standpunkt betragtet, lod
dette Spørgsmaal sig vel fremsætte. Til Belysning heraf undersøgtes en Del Bøgeplanter fra et meget frugtbart Voksested,
leret Sand med fortrinlig og dyb Muld, bevokset med frodig
c. 80aarig Bøgeskov, blandet med noget Ask og Ahorn. Paa
Skovbunden under denne Bevoksning, der stod i stærk Slutning, fandtes en Del Opvækst, som bar alle Mærker af en slet
Ernæring ved stærkt indskrænket Kulsyfeassimilation. De undersøgte Bøgeplanter var femaarige, 15—20 Ctm. høje med
ganske tynde Stængler og faa, magre og spidse Knopper, aabenbart Planter i en saa slet Ernæringstilstand, at de var paa Randen af Undergang. Det viste sig, at deres Rødder alle var fuldstændigt omdannede til Mykorrhizer; fine Rodgrene med Rodhaar manglede ganske.
Det tør derfor sikkert udtales, at Planternes Svaghed ikke
er Skyld i manglende Mykorrhizadannelse. Men om rig Mykotrofi paa de kraftige Planter er medvirkende Aarsag til deres
Kraft, er derfor selvfølgelig et lige aabent Spørgsmaal.
Forholdet mellem de unge Bøges Udvikling og Mykotrofiens Omfang, sammenlignet med Forholdet mellem Knolddannelsen og Planternes Udvikling hos Leguminoser og Æl, synes
dog skikket til at rejse en Tvivl om Rigtigheden af den Teori, at
de ektotrofe Mykorrhizer repræsenterer en for Værtplanternes
Udvikling ligegyldig Parasitisme, og denne Tvivl bestyrkes i
høj Grad ved den nærmere Betragtning af selve Mykorrhizerne.
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ARNOLD ENGLER 1 )

har allerede ved omfattende Undersøgelser af unge Bøge paa en enkelt Lokalitet konstateret Dannelsens regelmæssige Forekomst og store Udbredelse. De foranstaaende Iagttagelser viser, med hvilke Indskrænkninger vi kan
bekræfte ENGLERS Angivelser. Dette angaar ogsaa Mykotrofiens
morfologiske Forhold. De fine Rodgrenes Stammer er uden
Svampeskede, men rigt forsynede med Rodhaar; medens deres
Sidegrene er omdannede til Mykorrhizer, ofte med en i Forhold til selve Rodgrenens Tykkelse forbavsende tyk Svampeskede.
Med paafaldende Lys under Mikroskopet lader denne Skedes Overflade sig, saaledes som FRANK har beskrevet og afbildet den 1 ), iagttage som et Spind af farveløse, fine Hyfer, der
giver Billedet af en Silkeormekokon. Ved Basis af en saadan
.Svamperod fortykker Skeden sig ofte, saa at der danner sig en
svagt opsvulmet Ring, som ikke strækker sig ud over Rodgrenens Stamme, der kan have sine Rodhaar siddende tæt ind til
Svamperodens Basis. Men fra denne kan man ved paafaldende
Lys se de silkeglinsende, klare Hyfer sno sig hen ad Rodstammens Overflade, bugtende sig mellem Rodhaarene til Nabomykorrhizen, med hvis Svampeskede de ses at staa i Forbindelse. Der synes her at være et tilsyneladende morfologisk
Moment, i Realiteten vel en fysiologisk Faktor, der udøver sin
Indflydelse paa Mykotrofiens Begrænsning; men man faar absolut ikke Indtryk af en tilfældig Parasitisme, saa lidt som af,
at Dannelsens Form skyldes en Indskrænkning i Rodafsnittenes Væksthastighed, saaledes som antaget af SARAUW.
Man kan jævnlig iagttage, at Svampeskedens Dannelse begynder fra den lille Siderods Spids, altsaa fra dens yngste Dele,
og paa adskillige Planter kan man se de rask voksende fine
Sidegrene paa en Rodstamme ligesom standsede i deres Udvikling ved en tynd Svampehinde. Svamperoden faar derved
Kølleform, idet Spidsen er fortykket og omgivet af Skede, medens den nederste Del er tynd, uden Svampehinde og stundom
forsynet med Rodhaar.
Paa det ved denne Undersøgelse behandlede Materiale har

') ARNOLD ENGLER: Untersuchungen üb. d. Wurzelwachstum d. Holzarten (Mitteil. d. Schweizerischen Centralanst. f. d. forstliche Versuchsw. Bd.
VII, 1903).
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jeg en enkelt Gang truffet de af ENGLER 1 ) omtalte heksekostformige Mykorrhizer hos de unge Bøge; en saadan er gengivet
i hosstaaende Figur 4. Forgreningen var udpræget racemøs og
ikke som de lignende Dannelser
hos Fyrren, dikotom.
Endelig skal det anføres, at
Mykotrofiens
gennemgaaende
store Udbredelse paa de kraftige unge Bøge ligeledes maa
bestyrke Tvivlen om dens Indifferens for Plantens Ernæring.
Ved at iagttage, at en meget
Fig. 4. Heksekostformig Mykorrhiza stor Del af Træets Organer til
hos Bøg. Nt. St.
Optagelse af Næring af Jorden,
ofte den overvejende eller langt
overvejende Del af dem, er omdannet til Organer, hvis Næringsoptagelse maa foregaa indirekte, gennem Svampehylsteret, har man Vanskelighed ved at forstaa, at dette skulde være
et for Værtplanten indifferent Forhold. Da den store Udbredelse af Mykotrofien, saa vidt vore Undersøgelser rækker, falder sammen med Værtplantens kraftigste Udvikling, m a a man
slutte, enten at det er ligegyldigt for Træet, om det optager sin
Næring fra Jorden formedelst sine egne Rødders ejendommelige osmotiske Forhold eller ved Hjælp af de for Svampehinden
særegne, eller at Svampehinden paa visse Maader begunstiger
Næringsoptagelsen, og dette kan da vanskelig tænkes at være
Tilfældet uden derved, at Træets Kvælstofbehov dækkes paa
fyldigere Maade ved Svampens Medvirkning, end Træet uden
denne havde været i Stand til. Det første af disse Alternativer
maa anses for lidet stemmende med de almindeligt antagne
Sætninger om Planternes Næringsoptagelse gennem Roden.
Maa man end efter de her meddelte Undersøgelser anse
Rigtigheden af FRANKS Opfattelse af Bøgens Rodsymbiose for
højst tvivlsom, saa svækker altsaa vore Iagttagelser dog næppe
Forestillingen om, at den har Betydning for Træet og sandsynligvis især for dets Kvælstofernæring. Men Forholdets Natur
maa være et andet, sandsynligvis mere kompliceret, end man
hidtil har tænkt sig, og det Spørgsmaal opstaar til nærmere
*) 1. c. S. 256.
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Prøvelse, om der overhovedet er den gennemgribende Forskel
paa ektotrofe og endotrofe Mykorrhizers funktionelle Forhold,
som FRANK h a r formuleret 1 ).

I Anledning af den af G. SARAUW fremsatte Formodning 2 ),
at Træerne skal kunne erholde et Tilskud af Kvælstof ved gennem Rødderne direkte at optage de organiske kvælstofholdige
Forbindelser af Jordbundens humøse Bestanddele, skal anføres,
at vore Forsøg ikke bekræfter denne Antagelse; thi de Bøge,
der var henviste alene til den af den nævnte Forfatter paapegede mulige Kvælstofkilde, døde alle ved Begyndelsen af 2 det
Vegetationsaar, medens de, der havde haft Adgang til Salpetersyreernæring, udviklede sig videre.
Den staaende Strid om de ektotrofe Mykorrhizers Betydning for Træernes Ernæring, der paa den ene Side fastholdes
af STAHL, HILTNER og TUBEUF, paa den anden Side bestrides af
SARAUW og A. MÖLLER, h a r vore Undersøgelser ikke kunnet
bringe til Afslutning; men det synes, som om de kan bringe
Forskningen ind i nye Spor.
Som H o v e d r e s u l t a t af vore Forsøg sammenlignet med de
for disse fremsatte Suppositioner skal anføres følgende:
Medens Undersøgelserne fuldstændig har bekræftet vor Formodning om, at Kalkning af Bøgemoren fremmer Salpetersyredannelsen i denne ganske paa samme Maade som i Tørvejord,
og at de derved dannede mineralske Kvælstofforbindelser i høj
Grad paavirker vore Kulturplanters Udvikling, saa stadfæstes
ikke den til Grund for Undersøgelsen liggende Formodning
om denne Kvælstofkildes Indflydelse paa Udviklingen af Rodhaar og Mykorrhizer. Det h a r nemlig vist sig, at Rodhaarene
udviklede sig paa Bøgerødderne ganske uafhængigt af, om Jorden indeholdt Salpetersyre eller ikke, medens paa den anden
Side Mykorrhizerne, tvært imod hvad man maatte formode af
den foreliggende Litteratur, hemmedes i deres Udvikling, naar
Planten vokser alene i Skovens humøse Affald i Stedet for heri
at finde et gunstigt Udviklingssubstrat, hvis Kvælstofindhold
ved Svampeskedens Hjælp kunde komme Træerne til Nytte.
J
) B. FRANK: Ueber die auf Verdauung von Pilzen abzielende Symbiose
der mit endotrophen Mycorhizen begabten Pflanzen, sowie der Leguminosen
und Erlen (Ber. d. deutsch, bot. Gesellsch., Bd. 9, 1891. p . 253).
2
) Sur les mycorrhizes, 1. c.
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7.

Nitrifikationsforsøg.

Af de S. 265—66 omtalte Salpetersyrebestemmelser i Moren
fra de Kar, hvori der havde vokset Rybs, fremgik med tilstrækkelig Sikkerhed, at der var foregaaet en meget betydelig Nitrifikation, hvor der var tilsat Kalk, medens det var tvivlsomt, om
der overhovedet havde fundet Salpetersyredannelse Sted i Karrene uden Kalk, før de blev ekstraherede med det kalkholdige
Ledningsvand. Der rejste sig da en Række Spørgsmaal om,
under hvilke Betingelser Salpetersyredannelsen overhovedet kan
finde Sted, og hvilken Rolle Kalken egentlig spiller ved denne
Proces, og for at faa et Indblik heri, som vilde have Betydning
for Valget af Metoder til Morens Behandling i Praksis, anstillede jeg ( W E I S ) en Række Nitrifikationsforsøg, der tog Sigte
paa Besvarelsen af følgende Spørgsmaal:
1) O m d e r f o r e g a a r N i t r i fi k a t i o n i M o r e n u d e n
T i l s æ t n i n g af K a l k .
2) H v i l k e D o s e r af K a l k d e r e r n ø d v e n d i g e t i l a t
i n d l e d e og o p r e t h o l d e N i t r i f i k a t i o n e n . Det er jo nemlig muligt, at Nitrifikationen først vilde tage fat, naar den
Mængde Kalk var overskreden, der er nødvendig til Neutralisation af de frie Humussyrer, og det var tillige af Vigtighed at
se, i h v i l k e n Grad s t i g e n d e K a l k d o s e r k u n d e forøge
S a l p e t e r s y r e d a n n e l s e n . Det kunde jo nemlig ogsaa tænkes, at man i Praksis kunde komme til at anvende saa store
Mængder Kalk, at Planterne ikke vilde kunne udnytte den dannede Salpetersyre, saa at en Del af den vilde gaa tabt ved Udvaskning, eller at Salpetersyremængden kunde blive saa stor, at
den paa en eller anden Maade kunde blive skadelig for [Kulturerne.
3) O m e n T i l s æ t n i n g af et A m m o n i a k s a l t k u n d e
i n d l e d e N i t r i f i k a t i o n u d e n K a l k t i l s æ t n i n g 1 ) ; thi muligvis fandt der i Moren ingen Nitrifikation Sted, fordi der kun
foregaar en yderst ringe Ammoniakdannelse (Forraadnelse). Og
i Forbindelse hermed vilde det være interessant at se, o m d e t
tilsatte A m m o n i a k s a l t nitrificeredes helt eller delvis
v e d s a m t i d i g T i l s æ t n i n g af K a l k .
4) O m T i l s æ t n i n g af N i t r i f i k a t i o n s - og F o r r a a d ') Som J. DUMONT mener at have vist for Tørvejordens Vedkommende:
Les causes d'infécondité des sols tourbeux. Compt. rend. t. 133 (1901), S. 1243.
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n e l s e s b a k t e r i e r fra f r u g t b a r K u l t u r j o r d vilde kunne
fremkalde Salpetersyredannelse enten alene eller ved samtidig
Tilsætning af Ammoniakforbindelser eller af disse og Kalk. Thi
muligvis var de salpeterdannende Bakterier efterhaanden uddøde i den sure Mor, saa en Infektion af denne i hvert Fald
for en Tid vilde kunne bringe Nitrifikationen i Gang igen; muligvis fandtes Bakterierne der, men de kunde ikke virke under
de herskende Livskaar. Og saaledes kunde Spørgsmaalet i det
hele taget tænkes at være ret kompliceret.
Til Forsøgene anvendtes Mor, der blev udtaget d. 18de
August 1904 paa de samme Afdelinger i Frederiksborg StoreDyrehave som de, hvorfra den Mor var taget, der havde været
anvendt til Kulturforsøgene, Dens Behandling, før den toges i
Brug, og dens Egenskaber er nærmere omtalte i 2 det Afsnit
Side 246—47; Forsøgsanstillingen var følgende:
Der blev til hvert Forsøg anvendt 300 Gr. frisk Mor med
henholdsvis 56.72 (Mor 60) og 57.51 pCt. Vand (Mor 61), idet
de samme Variationer i Forsøgsanstillingen gennemførtes med
begge Morprøver. I alle Forsøgene med Mor 60 anvendtes
saaledes c. 130 Gr. Tørstof, i Forsøgene med Mor 61 c. 127.5
Gr., der fyldtes paa blyglaserede Fajancekrukker med et Rumfang af 750 cc. 1 ), saaledes at Moren naaede op til 1 å 2 Ctm.
fra Krukkernes øverste Rand. For at være sikker paa, at Blyglasuren ikke delvis vilde opløses af de frie Humussyrer, henstilledes i Forvejen et Par Krukker med henholdsvis en stærk
Eddikesyreopløsning og en 5 normal Salpetersyreopløsning. Efter
et Døgns Forløb afdampedes disse Syrer omtrent til Tørhed,
og til de svagt vandige Udtræk lededes Svovlbrinte. Da ingen
af Opløsningerne herved gav den svageste Udfældning eller
Farvning af Svovlbly, var Glasuren altsaa ret modstandsdygtig
mod Syrers Indvirkning."
Paafyldningen af i alt 72 Krukker fandt Sted d. 31te Aug.
og 1ste Septbr. 1904, og der anlagdes da følgende Serier:
Tilsatte Stoffer
0 Kalk (Ca), 0 Kvælstof (N)
0.2 Gr. Kalk, 0 Kvælstof
1.0 » Kalk, 0 Kvælstof

Antal Forsøg med
hver Mor prøve
4
4
4

*) Saadanne leveredes af Fabrikken ALUMINIA til en Pris af 22 Øre pr. Stk.
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Tilsatte Stoffer

Antal Forsøg med
hver Morprøve
5.0 Gr. Kalk, 0 Kvælstof
4
0 Kalk, 0.5 Gr. svovls. Ammoniak ((NHJ^SOJ
...
4
5.0 Gr. Kalk, 0.5 Gr. svovls. Amnion
4
0 Kalk, 0 Kvælstof, Podejord
3
5.0 Gr. Kalk, 0 Kvælstof, Podejord
3
0 Kalk, 0.5 Gr. svovls. Amnion., Podejord
3
5.0 Gr. Kalk, 0.5 Gr. svovls. Amnion., Podejord..
3
»0 Kalk, 0 Kvælstof« betyder, at der hverken blev tilsat
Kalk eller nogen Kvælstofforbindelse. Den største Mængde tilsat Kalk (5 Gr. eller c. 4 pCt. af Morens Tørstof) svarer omtrent til den Mængde, der var benyttet i Kulturforsøgene, og
var altsaa 25 Gange den mindste Kalkdosis (0.2 Gr.). 0.5 Gr.
(nøjagtig 0.47 Gr.) svovlsur Ammoniak svarer til 0.1 Gr. Kvælstof. Den anvendte Podejord hidrørte fra en Bladplantegruppe
i Landbohøjskolens Have, var altsaa Jord i intensiv Kultur,
hvoraf 25 Gr. opslæmmedes i en Liter Vand. Efter at største
Delen af Bundfaldet havde sat sig, blev fra Vædskens øverste
Lag, der endnu var uklart, taget 5 cc. — svarende til 0.125 Gr.
Jord — til hver Krukke.
I Krukkerne blev der først fyldt 250 Gr. af Moren. Hvis
Kalk (Fakse-Kalk) blev tilsat, var den enten i Forvejen i fint
pulveriseret Tilstand omhyggelig blandet med Moren (5 Gr.)
eller ogsaa blev den (0.2 og 1.0 Gr.) strøet oven paa de 250 Gr.
Mor og derefter omhyggelig hakket ned i denne. Herefter blev
der paahældt enten 100 cc. destilleret Vand eller 100 cc. Ammoniumsulfatopløsning paa 0.5 pCt. eller 95 cc. destill. Vand
+ 5 cc. Jordinfus eller 100 cc. Ammoniumsulfatopløsning -f5 cc. Jordinfus. Til sidst blev der saa lagt 50 Gr. Mor oven i
Krukkerne.
Det gjaldt nu ogsaa om, at Moren havde en passende Fugtighedsgrad, og for at finde, hvor meget Vand der maatte tilsættes for at hidskaffe en saadan, henstilledes 2 Krukker med
300 Gr. Mor og henholdsvis 100 og 200 cc. Vand til næste Dag.
Da den første derefter skønnedes at være passende gennenifugtet, medens den anden var saa vaad, at Morens Porøsitet derved i kendelig Grad blev formindsket, blev der i det følgende
med passende Mellemrum sat saa meget Vand til, at de 100 cc.
netop naaedes, idet man c. hver 14de Dag ved Vejning kon-
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trollerede det ved Fordampning foraarsagede Vandtab. (Alle Krukkerne var naturligvis blevne vejede straks efter Paafyldningen).
Krukkerne henstod under hele Forsøget paa 2 Hylder i en
Vegetationskasse, i hvilken Temperaturen svingede mellem 16
og 22° men for det meste var c. 20° C , og fra Tid til anden,
naar de vejedes, ombyttedes de saaledes, at de, der havde staaet
paa den øverste Hylde, flyttedes ned paa den underste og omvendt, da det viste sig, at Fordampningen ikke var lige stærk
overalt i Vegetationskassen. Naar der tilsattes Vand, skete det
altid saaledes, at det hældtes i et Hul, der med en Finger
boredes midt i Krukken; derved blev det øverste Morlag altid
tørt, og som Følge heraf holdt det sig tilsyneladende under
hele Fprsøgstiden ganske sterilt, uden Svampevegetation, eller
uden at noget Plantefrø spirede frem i nogen af Krukkerne.
Efter 2, 4 og 7 Maaneders Forløb, d. 1ste Novbr. 1904,
d. 1 ste Jan. og 1 ste April 1905, tømtes, efter først at være blevet vejet, en Krukke fra hver Serie ud i et stort Cylinderglas,
hvori Moren rørtes ud i 1500 cc. destilleret Vand og under
hyppige Omrøringer henstod tildækket i 24 Timer. Den bragtes derefter paa store Tragte med Foldefiltre, paa hvilke Filtraterne hældtes tilbage, indtil de løb fuldkommen klare igennem. Da Filtreringen gik meget langsomt, dækkedes saavel
Tragte som Cylinderglas med Glasplader for at forhindre Fordampning. Hver Prøve gav c. 1000 cc. Filtrat, der var mere
eller mindre f a r v e t , men altid saaledes, at Farven var mørkest (rødbrun) fra Forsøgene uden Kalk og aftog (til lysegult)
med stigende Kalkdoser. Næsten farveløse var Filtraterne fra
de Forsøg, hvor der var tilsat svovlsur Ammoniak, uanset om
der samtidig var givet Kalk eller ej, om end mest udpræget i
første Tilfælde. Der var tillige en karakteristisk Forskel i
L u g t e n , idet Filtraterne fra Prøverne med større Doser Kalk
lugtede som frugtbar Agerjord, medens de øvrige havde en
Lugt omtrent som Mosevand. En særlig udpræget Muldlugt
(maaske fremkaldt af Actinomyces odorifer Rullmann) viste Filtraterne fra Krukken med svovlsur Ammoniak og Kalk. Disse
paafaldende Forskelligheder, hvis Aarsag jeg foreløbig ikke har
haft Lejlighed til at forfølge videre, noteres her, fordi de maaske rummer Forklaringen paa et og andet Fænomen, og fordi
de sikkert fortjener at underkastes en nærmere Undersøgelse.
Af Filtraterne toges 750 cc. til Salpetersyrebestemmelser.
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Efter Tilsætning af vandfrit kulsurt Natron til alkalisk Reaktion inddampedes de paa Vandbad omtrent til Tørhed, hvorved der udskiltes Bundfald (af Humusforbindelser), der ikke
genopløstes ved Tilsætning af Vand. Dette Bundfald filtreredes
fra — under hvilken Operation det var paafaldende, at Prøverne med svovlsur Ammoniak filtrerede yderst langsomt — og
udvaskedes, indtil Filtratet ikke længere gav Reaktion for Salpetersyre med Difenylamin-Svovlsyre. Ved Udvaskningen bragtes Rumfanget op til c. 100 c c , og disse opbevaredes nu — med
Tilsætning af lidt Kloroform — indtil alle kvantitative Salpetersyrebestemmelser kunde gøres efter hinanden, i April—Maj 1905.
Det tiloversblevne af de oprindelige Filtrater opbevaredes
i lukkede Flasker til kvalitative Prøver for Salpetersyre og Ammoniak og til Udsæd i Næringsopløsninger for Salpeterbakterier
(se nedenfor S. 303—04). Paafaldende var det her, at disse Filtrater, uden Tilsætning af noget Antiseptikum, for største Delen holdt
sig tilsyneladende ganske uforandrede Maaneder igennem, uden
at der optraadte Svampevegetation, Bundfældninger eller Farveforandringer i dem, i det højeste en Overfladehinde af Bakterier. Derimod indfandt der sig en rig Vegetation af Grønalger,
især i Prøverne med Kalk og de med Ammoniak, efter at de
en Tid havde henstaaet i spredt Dagslys.
Allerede ved kvalitative Prøver for Salpetersyre med Difenylamin-Svovlsyre saavel i de oprindelige som i de inddampede
Filtrater (Draabereaktion paa en hvid Porcelænsplade) kunde
man danne sig en Forestilling om Nitrifikationens Forløb, og
denne Reaktion benyttedes senere som en vigtig Kontrol for de
Tilfælde, hvor der ved de kvantitative Bestemmelser kun fandtes meget smaa Mængder af Salpetersyre. Men naturligvis
kunde først de kvantitative Bestemmelser give et paalideligt
Billede af Salpeterdannelsens Intensitet under de forskellige
Forsøgsbetingelser.
Til Bestemmelse af Salpetersyren anvendtes den oprindelig
af SCHLOESING udarbejdede, senere af SCHULZE, TIEMANN, LIECHTI
o. a. modificerede Metode, der bestaar i en Reduktion af Nitraterne ved Jærnklorure og Saltsyre til Kvælstoftveilte og volumetrisk Bestemmelse af denne. Jeg gik her i Hovedsagen frem
som af FELIX WAHNSCHAFFE angivet 1 ), efter at jeg ved en Række
*) F. WAHNSCHAFFE:
IL Aufl., 1903, S. 106.

Anleitung zur

wissensch.

Bodenuntersuchungen,
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Kontrolbestemmelser og Dobbeltforsøg havde overbevist mig om
Metodens Fortræffelighed i det foreliggende Tilfælde. Hvor man
af den kvalitative Prøve kunde slutte, at der kun fandtes smaa
Mængder af Salpetersyre, anvendtes Halvdelen af det inddampede
Filtrat — hvorved altsaa fandtes omtrent Fjerdedelen af den i
hver Krukke dannede hele Mængde — medens der i andre Tilfælde kun benyttedes en Femtedel til en Tredjedel af den opbevarede Prøve. Efter Reduktion til 760 mm. Lufttryk og 0°
og med Korrektion for Morprøvernes Vandindhold ved Forsøgets Afslutning omregnedes de fundne Mængder Kvælstoftveilte pr. 100 Gr. Mor-Tørstof til nitrificeret Kvælstof (N), til Salpetersyreanhydrid (N206) og til Natronsalpeter (NaNOB), ligesom
det beregnedes, hvor stor en Procentmængde af Morens oprindelige Kvælstofindhold der var omdannet til Salpetersyrekvælstof. Resultaterne af disse Bestemmelser og Beregninger er sammenstillede i nedenstaaende Tabeller (S. 298—99).
Da Resultaterne af Forsøgene med de to Slags Mor i alt
væsentligt er overensstemmende, vinder de Slutninger, man er
berettiget til at drage deraf, i Sikkerhed, og de Svar, de giver
paa de stillede Spørgsmaal, er for største Delen af overraskende
Tydelighed.
1) Som det ses af begge Tabellers øverste horisontale Talrække, f o r e g a a r d e r e n u t v i v l s o m , o m e n d s v a g , S a l p e t e r s y r e d a n n e l s e , h v o r der ikke er sat Kalk til Moren. I
Naturen vil den dog nok være ganske minimal i den ubearbejdede
Mor og ogsaa relativt mindre i den bearbejdede, fordi Temperaturen jo kun undtagelsesvis vil være saa gunstig, som den i
disse Forsøg var under hele Perioden. Men paa den anden
Side vil den Indblanding af Jordens mineralske Bestanddele,
som finder Sted under den mekaniske Bearbejdning i Praksis,
utvivlsomt være en for Salpetersyredannelsen gunstig Faktor,
som man ogsaa maa regne med. Imidlertid vil vistnok i de
fleste Tilfælde Salpetersyredannelsen i en Mor uden Kalktilsætning
være utilstrækkelig til at underholde et rigere Planteliv, i hvert
Fald i Mor af den Beskaffenhed, som her var taget i Arbejde,
hvilket saavel Iagttagelser fra den forstlige Praksis som de før
omtalte Kulturforsøg med Rybs og Bøg ogsaa bekræfter.
2) De eneste Forsøg, der ikke gav aldeles tydeligt eller i
de to Forsøgsrækker (med Mor 60 og 61) overensstemmende
Svar paa de stillede Spørgsmaal, var dem, i hvilke der var be-

Efter 2 Maaneder

Mor 60

Efter 4 Maaneder

Efter 7 Maaneder

pr. 100 Gr. Tørstof
Nitrificeret AT

med 1.53 Gr. JV

Tilsatte Stoffer

i Mar.

OCa, ON 1 )
0.2 Gr. Ca, ON
1.0 » Ca, ON
5.0 » Ca, ON
OCa, 0.5 Gr. Am 2 S0 4
5 Gr. Ca, 0.5 Gr. Am2SOi
OCa, ON, Podejord
5 Gr. Ca, 0 N , Podejord

0.8
2.3
1.9
3.4

...

0.0 s
5.8
1.9
9.7

0 Ca, 0.5Gr. Am 2 ,S0 4 , Podej. 1.9
5Gr.Ca,-0.5Gr.Am a SO 4 ,Podej. 18.9

svarende til
Mgr.

ipCt.af N,0
5
Total-N
0.05
0.15
0.12
0.22

NaNO,

Nitrificeret N

Svarende til
Mgr.

i Mgr. ipCt.af N,05
Total-N

3.1
8.9
7.3
13.1

4.9
14.0
11.5
20.6

4.5
5.2
5.9
32.6

(0.00)3) 0.0
(0.36)
22.4

0.0
35.2

4.1
58.5

0.12
0.63

7.3
37.4

11.5
58.9

3.7
29.9

(0.12)
(1.17)

7.3
72.9

11.5
114.7

4.0
102.5

0.29
0.34
0.39
2.13

NaNO,

Nitrificeret N

i Mgr. ipCt. af N90,
Total -N

17.4
20.1
22.8
125.7

27.3
31.6
35.8
197.9

4.2
6.4
16.1
50.3

(0.25) 15.8
(3.63) 225.6

24.9
355.5

4.0
107.8

14.3
115.3

22.5
181.5

3.8
36.8

(0.25) 15.4
(6.36) 395.3

24.3
623.3

3.1
119.4

0.24
1.95

Svarende til
Mgr.
NaNO,

16.2
24.7
62.1
194.0

25.5
38.9
97.7
305.4

(0.25) 15.4
(6.69) 415.8

24.3
654.5

0.27
0.42
1.05
3.29

14.7
141.9

23.1
223.4

12.0
(0.19)
(7.41) 460.5

18.8
724.9

0.25
2.40

') Angaaende Betydningen af disse Betegnelser se Side 293—94. .4m 2 S0 4 =
(NH^^SOi.
) Gav ingen Reaktion med Difenylamin-Svovlsyre.
3
) De i Parentes anførte Procenttal af Totalkvælstof er beregnede af 1.530 Gr. Morkvælstof - j - 0.082 Gr. Ammoniakkvælstof, i alt
1.612 Gr. Kvælstof (jvfr. Morens Tørstofprocent, S. 248 og 293).
2

Mor 61

Efter 2 Maaneder

Efter 7 Maaneder

Efter 4 Maaneder

pr. 100 Gr. Tørstof
med 1.385 Gr. AT

Tilsatte Stoffer

OCa, ON
0.2 Gr. Ca, ON.
1.0 » Ca, ON.
5.0 » Ca, ON.

Nitrificeret iV

i Mgr.

1.1
0.4
3.2
5.7

Svarende til
Mar.

ipCt. af
N»06
Total-A/
0.08
0.03
0.23
0.41

NaNO,

Nitrificeret N

i Mgr. ipCt.af N,0K
Tolal-iV

4.2
1.5
12.3
22.0

6.7
2.4
19.4
34.6

0.8
1.7
4.7
49.0

OCa, 0.5 Gr. Am^SOi . .
5 Gr. Ca, 0.5 Gr. Am.ßO,

2.1 (0.14)0
14.4 (1.00)

8.1
56.5

12.7
87.4

0.8
89.4

0 Ca, 0 N, Podejord
5 Gr. Ca, 0 N, Podejord

2.3
22.3

8.9
86.0

14.0
135.4

3.5
34.1

OCa, 0.5 Gr. AmßO^
Podej
5Gr. Ca, 0.5Gr.Am 2 SO 4 , Podej

2.6 (0.18)
77.2 (5.26)

10.0
297.8

15.8
468.7

3.7
111.1

0.17
1.61

Svarende til
Mgr.

Nitrificeret N

NaNO,

Mgr.

3.1
6.6
18.1
191.0

4.9
10.3
28.5
297.5

4.5
3.9
5.4
42.7

(0.05)
3.1
(6.09) 346.8

4.9
542.7

3.2
115.9

13.5
131.5

21.2
207.0

4.1
50.4

(0.25)
14.3
(7.57) 428.5

22.5
674.5

3.2
131.7

0.06
0.12
0.34
3.53

0.25
2.46

Svarende til
Mgr.

ipCt. a N,0
5
Total-iV

NaNO,

17.6
15.2
20.8
164.7

27.3
23.7
32.8
259.2

12.3
(0.22)
(7.89) 447.2

19.4
703.6

0.32
0.28
0.39
3.08

15.8
194.4

24.9
306 0

(0.22)
12.3
(8.97) 506.0

19.4
799.6

0.30
3.64

') De i Parentes anførte Procenttal af Totalkvælstof er beregnede af 1.385 Gr. Morkvælstof -|- 0.083 Gr. Aminoniakkvælstof, i alt
1.468 Gr. (Kvælstof) (jvfr. Morens Tørstofprocent S. 248 og 293).
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nyttet relativt smaa Kalkdoser (0.2 og 1 Gr.). Efter to Maaneders Forløb har Kalken her ikke givet noget nævneværdigt
positivt Udslag, og efter 4 og 7 Maaneder er e n m e d K a l k mængden proportional Stigning i Salpetersyredann e l s e n k u n u m i s k e n d e l i g i F o r s ø g e n e m e d M o r 60,
men ikke saa afgjort i den anden Forsøgsrække med Mor 61,
om end Resultaterne fra denne ingenlunde gaar i en anden Retning end de første. Maaske er der m. H. t. Kalkmængden en
vis Grænse, der skal overskrides, før Udslaget bliver positivt,
f. Eks. den Mængde, der er nødvendig til Neutralisation af de
frie Humussyrer, men den er ikke let at bestemme, især naar
man som her benytter en uopløst Kalkforbindelse, der i saa
ringe Mængder vanskeligt lader sig jævnt fordele gennem hele
Morprøven. Og det er da muligt, at de forskellige Udslag i de
to Forsøgsrækker skyldes en saadan ulige Fordeling af Kalken.
Derimod er d e n s t o r e K a l k d o s i s ' (5 Gr.) V i r k n i n g i a l l e
F o r s ø g e n e m e g e t i ø j n e f a l d e n d e , og det er muligt, at
endnu større Doser vilde have forøget Nitrifikationen end yderligere.
Imidlertid er Spørgsmaalet om den i Praksis mest passende
Kalkmængde overordentlig vigtigt, saa en nærmere Undersøgelse
heraf bør tages op 1 ). De her udførte Forsøg er kun at betragte
som et Fingerpeg, men omregner man de anvendte Kalkdoser til,
hvad de vilde udgøre pr. Hektare, vilde det for et Morlag paa
10 Ctm. Tykkelse med afrundede Tal blive henholdsvis c. 200,
1000 og 5000 Kgr. kulsur Kalk, der i Kalkindhold vilde svare
til c. 150, 750 og 3750 Kgr. Melkalk pr. Hektare. Men da der i
de givne Tilfælde maa regnes med Morlagets forskellige Tykkelse,
dets Vandindhold, Indhold af Humus og frie Humussyrer osv.
foruden med Bearbejdningsmaaden o. a., vil disse Tal naturligvis ikke uden videre kunne benyttes til Sammenligning med
praktiske Forsøg i Almindelighed.
De her omtalte Forsøg turde dog pege hen paa, at man
ved en Kalkning i Praksis kan være udsat for enten at bruge
for l i d t e l l e r f o r m e g e n K a l k , saaledes at den enten ingen
Virkning faar, eller den fremkalder en saa kraftig Salpetersyredannelse, at de stedlige Kulturer ikke vil kunne udnytte denne,
*) Et lille Forsøg til Belysning heraf er allerede i Foraaret 1905 anlagt
af Forfatteren ude i Rude Skov ved Holte.
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og store Kvantiteter af Kvælstof derfor gaar til Spilde ved Udvaskning. Og ganske naturligt henleder Forsøgene ogsaa Tanken
paa d e t r e t t e T i d s p u n k t for K a l k e n s U d b r i n g e i s e —
et Spørgsmaal, der i sig selv er overmaade vigtigt og som fortjener en nærmere Prøvelse 1 ).
3) At en T i l s æ t n i n g af et A m m o n i a k s a l t a l e n e
ikke fremmer Nitrifikationen, m e n m a a s k e endog
s n a r e r e h e m m e r d e n , giver alle Forsøg ganske overensstemmende Svar paa. Men sættes der desuden Kalk til, bliver ikke
blot Ammoniaksaltet fuldstændig, men ogsaa Dele af Morens egne
Kvælstofforbindelser nitrificerede 2 ). I de anstillede Forsøg blev
der anvendt 0.5 Gr. Ammoniumsulfat, der indeholder 106 Mgr.
Kvælstof. Omregnet paa 100 Gr. Tørstof vilde dette blive for Mor
60 c. 82, for Mor 61 c. 83 Mgr. Kvælstof, men der, hvor der desuden er tilsat Kalk, overskrider Mængden af nitrificeret Kvælstof
efter 7 Maaneders Forløb de 82 eller 83 Mgr. med henholdsvis 25.8
(Mor 60) og 32.9 Mgr. (Mor 61), hvilket er omtrent, hvad der nitrificeres ved Tilsætning af Kalk alene uden Ammoniak. Det vilde
saaledes ikke hjælpe, om der fandt en livlig Forraadnelse med ledsagende Ammoniakdannelse Sted i Moren, thi Salpeterbakterierne
vilde dog ikke kunne virke, naar der ikke samtidig indtraadte andre
Forandringer i Milieuet, som f. Eks. de af Kalken hidførte.
4) Ej h e l l e r s y n e s e n T i l f ø r s e l s a a v e l af F o r r a a d n e l s e s - s o m af N i t r i f i k a t i o n s b a k t e r i e r a t k u n n e f r e m k a l d e n o g e n S a l p e t e r d a n n e l s e i Moren, selv om der
s a m t i d i g t i l s æ t t e s A m m o n i a k s a l t e . F ø r s t n a a r d e r ogs a a k o m m e r f. E k s . K a l k t i l , h j æ l p e r d e t ; m e n d a er
V i r k n i n g e r n e af de t i l f ø r t e B a k t e r i e r o g s a a o v e r o r d e n t2
) Endnu et Spørgsmaal, der her rejser sig, og som ogsaa n æ r m e r e maa
undersøges, er, om der foregaar nogen Nitrifikation i den rent mekanisk bearbejdede Mor uden Kalktilsætning, naar de frie Humussyrer ved Udluftningen
er blevne afstumpede.
°) At Ammoniakken virkelig var fuldstændig nitrificeret, k u n d e vises ved
en kvalitativ Prøve med NESSLERS Reagens i de ikke inddampede Filtrater.
Medens denne Prøve gav positive Resultater og saaledes viste Tilstedeværelsen
af Ammoniaksalte i alle Tilfælde, hvor der samtidig med disse ikke var tilsat
Kalk, var Reaktionen forsvunden efter fire eller syv Maaneders Forløb i alle
Forsøg med Kalk, ja, endog allerede efter to Maaneder i Forsøget med Mor 61,
hvor der samtidig var tilsat Ammoniak, Kalk og Podejord. Men for øvrigt
kunde der paa denne Maade ogsaa paavises en s v a g A m m o n i a k d a n n e l s e
i flere Forsøg, hvor der ikke var tilsat Ammoniak eller Kalk eller kun de
mindre Doser af det sidste.
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l i g s l a a e n d e . De navnlig f r e m s k y n d e r Salpeterdannelsen i
en paafaldende Grad. Dette viser særlig Forsøgene med Mor 61
(efter 2 Maaneder), hvor Bakterierne aabenbart har fundet de
gunstigste Kaar at virke under. Men paa den anden Side er
det mærkeligt, at deres Virkninger ikke særlig spores i det lange
Løb. D e t s y n e s , s o m d e r i M o r e n i og f o r s i g i k k e
m a n g l e r de for S a l p e t e r d a n n e l s e n n ø d v e n d i g e Forr a a d n e l s e s - og N i t r i f i k a t i o n s b a k t e r i e r , men de skal
enten have Tid til at komme til Kræfter efter saa længe at
have levet under yderst ugunstige Kaar, eller ogsaa indfinder
de sig først lidt efter lidt, hidførte med Løvet, Luftstøvet, Vandet
eller Dyrene, naar Livskaarene er blevne antagelige for dem.
Muligvis indfinder de sig i sidste Tilfælde ikke saa let og hurtigt i Skoven som i Laboratoriet, hvor disse Forsøg blev anstillede, men før eller senere vil de dog utvivlsomt komme der,
hvor de kan faa deres Livskrav opfyldte. Paafaldende er den
ringe Stigning i Salpeterdannelsen mellem 4 og 7 Maaneder,
hvor der var tilsat Podejord. Den kan forklares enten derved,
at kun en vis Del af Morens Kvælstof overhovedet lader sig
nitrificere, et Spørgsmaal af den største Interesse, som vi senere
i denne Afhandling kommer tilbage til (se S. 319) og som ogsaa
fortjener nærmere at undersøges, eller derved, at der med Podejorden ogsaa er tilført andre Bakterier, der lægger en Del af
Salpeterkvælstoffet fast i Æ g g e h v i d e s t o f f e r eller frigør det
ved D e n i t r i f i k a t i o n .
I det hele taget kan de i Tabellerne opførte Tal give Anledning til mange Betragtninger, og ved Siden af, at de bekræfter den oprindelige Antagelse, at K a l k e n s f o r P l a n t e k u l t u r e n g a v n l i g e I n d f l y d e l s e p a a M o r e n for e n meget s t o r Del b e s t a a r d e r i , at d e n b r i n g e r K v æ l s t o f f e t
i C i r k u l a t i o n og d a bl. a. b e v i r k e r e n m e g e t b e t y d e l i g S a l p e t e r s y r e d a n n e l s e , rører de ved en Mængde andre
Spørgsmaal, af hvilke der her er fremdraget nogle af de mest
iøjnefaldende.
Man kunde ogsaa af de i Tabellerne anførte Tal for Natronsalpeter, hvortil den nitrificerede Mængde Kvælstof svarer,
give sig til at regne ud, hvor meget det vilde give af Chilisalpeter pr. Tønde Land. Saadanne Beregninger vil ikke være
saa vanskelige, naar man kender Morlagets Tykkelse, idet man
ved en passende Fugtighedsgrad kan regne med en Vægtfylde

303

[69]

af c. 0.5. Hvad der da ved den store Kalkdosis i Forsøgene
efter 7 Maaneder er dannet af Salpetersyre, vilde i Virkeligheden svare til ganske anselige Mængder af Chilisalpeter og
saaledes repræsentere ikke saa ganske ringe Værdier. Regner
vi f. Eks. med et Morlag paa 10 Ctm.s Tykkelse, vilde det pr,
Hektare å 10000 Kvadratmeter og en Vægtfylde af 0.5 udgøre
c. 500000 Kgr., og dannedes der heri som i Forsøgene med
Mor 60 i Løbet af 7 Maaneder saa megen Salpetersyre, som
vilde svare til c. 1.3 Gr. Natronsalpeter pr. Kgr. Mor (med et
Tørstofindhold af c. 43 p C t ) , vilde der i alt blive dannet c.
650 Kgr. af denne kostbare og værdifulde Gødning. Det vilde
med andre Ord være en endog meget kraftig Kvælstofgødning,
der, med en Pris paa Chilisalpeter af 20 Øre pr. Kilo, vilde
repræsentere en Værdi af 130 Kr. I Praksis vilde man næppe
tilnærmelsesvis skride til saa store Udgifter, men man kunde
jo ogsaa meget let regulere Salpeterdannelsen ved at spare paa
Kalken eller ved at blande den mindre omhyggeligt med Morens
Bestanddele.
Efter hvad der ved WINOGRADSKYS og talrige andre Forskeres Undersøgelser nu foreligger oplyst om Nitrifikationsprocessens Karakter, vilde det være ganske overflødigt at sætte
dens Afhængighed af levende Væsener, Bakterier, under Debat.
Men for en Fuldstændigheds Skyld foretog jeg dog et Par Eksperimenter, der kan tjene til yderligere at bekræfte denne
gængse Antagelse. Af Filtraterne fra de den 1 ste Novbr. afbrudte
Forsøg udsaaedes den 13 de Decbr. en ringe Mængde i Næringsopløsninger for Nitrifikationsbakterier, tilberedte efter de af
OMELIANSKY angivne Recepter 1 ), med henholdsvis Ammoniumsulfat og Natriumnitrit som Kvælstofkilde. Der undersøgtes
da, naar og med hvilken Styrke Nitritreaktionen (med JodzinkStivelseopløsning og 10 pCt. Svovlsyre) optraadte i Ammoniumopløsningen, og hvor vidt den var forsvunden ved Forsøgets
Afslutning (d. 19/6 05) i Nitritopløsningen. Reaktionens Styrke
er i nedenstaaende Oversigt angivet ved Antallet af Kors. Hvor
den, som i Nitritopløsningen med Tilsætning af Filtrat fra
Kalkforsøgene, var helt forsvunden, gav Vædsken en meget
kraftig Reaktion for Nitrat med Difenylamin og Svovlsyre;
men da dette Reagens ogsaa giver en intensiv blaa Farve ved
J

) Centralblatt f. Bakteriologie II. Abt., V. Bd. S. 537 (1899).
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Nærværelsen af Nitriter, kan man ikke ved Hjælp af dette alene
paavise Tilstedeværelsen af Nitrater.
I Ammoniumopløsningen
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Det ses heraf, at der i Forsøgene uden Kalk vel har været
Nitrifikationsbakterier til Stede, som i Ammoniumopløsningen
har kunnet fremkalde en kendelig Nitritdannelse, men denne
synes ikke at være fortsat i nogen Nitratdannelse eller i hvert
Fald langtfra at være ført til Ende. I Nitritopløsningen var
Nitritreaktionen her ogsaa usvækket efter 7 Maaneders Forløb,
medens i Forsøgene med Kalk saavel Nitritdannelsen i Ammoniumopløsningen som Nitratdannelsen i Nitritopløsningen har
været særdeles kraftig. Men hvorfor Nitratationen ikke føres
videre end til Nitrit i Ammoniumopløsningen, er mig ikke
ganske klart. Tanken ledes hen paa en Svækkelse i den saakaldte »Virulens« eller rettere Gæringsevnen hos de Bakterier,
der i længere Tid har levet i det sure Substrat, og denne Svækkelse synes igen særlig at være gaaet ud over de specielt nitratdannende Bakterier, medens de nitritdannende lidt efter lidt
kommer sig. Man kunde ogsaa søge Forklaringen i det større
og mindre A n t a l Bakterier, der udsaaedes fra Filtraterne med
og uden Kalk. Men i den lange Observationstid, 7 Maaneder,
vilde selv en ringe Udsæd kunne have givet Anledning til en
saadan Formering af Bakterier, at denne oprindelige Forskel ikke
skulde kunne have nogen Betydning. Naar der i det hele taget
findes Nitrifikationsbakterier i de kalkfrie Morprøver, som dette
Forsøg synes at vise 1 ), er Resultaterne af Podningsforsøgene
dog mærkelige, og skønt selve disse Forsøg jo er i høj Grad
J
) En tilfældig Infektion vilde sikkert ikke have givet de her
Resultater.
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ufuldstændige og kun udførte en passant, anføres de for
gøre opmærksom paa en særlig lille Opgave, der synes
ligge her.
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8. Om Humusstoffernes Omsætning i Almindelighed.
Den Jordbundsform, Bøgemoren, med hvilken her er arbejdet, er, hvad dens morfologiske, fysiske og kemiske Ejendommeligheder angaar, mest indgaaende beskrevet af P. E.
MÜLLER og C. F. A. TUXEN 1 ). Vi har gennem disses og andres
Arbejder (se Noten) faaet Besked om, i hvilken Grad dens Oprindelse hænger sammen med Tilstedeværelsen eller Fraværelsen
af levende Smaavæsener (Dyr og Planter), saa at man i den
paa Skovbunden optrædende F a u n a og Flora ligefrem har en
Indikator paa dens Forekomst. Dens betydelige Udbredelse
ikke blot her i Landet men ogsaa i andre Lande og tilsvarende
Dannelser i andre Bevoksninger som f. Eks. i Gran-, Fyrre- og
Egeskove samt paa Hederne er blevet erkendt, og man har
faaet Øjnene op for, hvilken Fare Mordannelsen rummer foldet praktiske Skovbrug, og hvor vigtigt det derfor er at bekæmpe den, hvad enten dette maa ske ved at hindre dens
Dannelse eller ved at omdanne allerede eksisterende Mor til en
sund og god Plantebund.
Dette sidste Arbejde, der ofte er kronet med afgjort Held,
er hidtil her i Landet for den langt overvejende Del udført af
praktiske Forstmænd og Hededyrkere; men m a n staar dog
endnu ret famlende over for Anvendeligheden af de Metoder, der
er bragte i Forslag og til Udførelse, og uforstaaende over for,
hvad der foregaar i Moren, naar man behandler den paa den
ene eller den anden Maade.
For at naa til større Sikkerhed i Behandlingsmaaderne og
for ad den letteste Vej at naa det Maal, der ved disse maa tilstræbes: a t o p h æ v e M o r e n s a f g j o r t s k a d e l i g e E g e n s k a b e r s o m d e n s S u r h e d og d e r a f f ø l g e n d e I n d f l y d e l s e
p a a U n d e r g r u n d e n og b r i n g e d e n s s t o r e I n d h o l d af
*) P. E. MÜLLER: Studier over Skovjord I, II, Tidsskr. f. Skovbrug, Bd.
III (1879) og Bd. VII (1884). — Se ogsaa: C. E M E I S : Waldbauliche Forschungen
und Betrachtungen, Berlin 1875. — E. BAMANN: Forstliche Bodenkunde und
Standortslehre, 1893, og II. Auflage (Bodenkunde) 1905, S. 155—63. — HAUCH
og OPPERMANN: Haandbog i Skovbrug, 1898—1902, S. 24—43, 241, 458, 481, i
hvilken en Del nye Morformer er beskrevne.
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P l a n t e n æ r i n g s s t o f f e r i s a a d a n n e F o r b i n d e l s e r , at de
k a n u d n y t t e s af S k o v t r æ e r n e — er det af største Betydning at vinde Klarhed over de Processer, der fører til dette
Maal, og de direkte Aarsager til Omdannelserne.
Efter hvad vi i Øjeblikket ved om Mordannelsens Genese,
kan m a n i Korthed sige, at den bestaar i, at der i Stedet for en
F o r m u l d n i n g af de organiske Rester, der dækker Skovbunden,
indtræder en F o r r a a d n e l s e , hvorved de kemiske Omdannelser
af det organiske Stof tager, en helt anden Retning, end hvor
der dannes den gode Muld. Formuldningen, der kun foregaar,
hvor Luften har let Adgang, bestaar i en Række Iltninger og
hydrolytiske Spaltningsprocesser, efter hvilke Kulstoffet sluttelig
frigøres som Kulsyre, og Kvælstoffet gennem Ammoniak omdannes til Salpetersyre. Forraadnelsen, der ligeledes er et indviklet Fænomen, foregaar derimod uden eller ved for sparsom
Tilgang af Ilt, og idet den karakteriseres ved Reduktions- og
Afvandingsprocesser, under hvilke der bl. a. opstaar forskellige
organiske Syrer, bliver den langt mindre dybtgaaende og standser
ved Dannelsen af mere komplicerede organiske Molekuler af
en Række hidtil kun lidet kendte Forbindelser, som man sammenfatter under Navnet H u m u s s t o f f e r . I disse opmagasineres
store Mængder af Kulstof og Kvælstof i Forbindelser, der for
største Delen er utilgængelige for de højere Planter, og selv
mineralske vigtige Næringsstoffer som Fosforsyre, Kali m. m.
synes ogsaa paa denne Maade at blive unddragne Stoffernes
almindelige Kredsløb.
Hvad det da maa gælde om ved Morens Behandling, er at
sætte disse Stoffer i Cirkulation igen og at forhindre H u m u s stoffernes Ophobning, ved at Forraadnelsen gaar over til Formuldning. Og dette synes virkelig — i alt Fald til en vis Grad
— at kunne lade sig gøre, bl. a. ved den mekaniske Bearbejdning og Indblanding af Kalk o. 1. i Moren, som er bleven almindelig, hvor man tilstræber Bøgeforyngelse paa saadan Bund 1 ).
De foran omtalte Kulturforsøg, navnlig med Rybs, paa Bøgexmor viste, at denne Plante til Trods for de store Mængder af
tilstedeværende Kvælstof i de ikke kalkede Kar gik til Grunde
af Kvælstofhunger. Forsøg med Tørvejord og lignende DannelJ
) H. C. ULRICH: Om Jordbundsbearbejdning og Besaaning ved den naturlige Bøgeforyngelse, Tidsskr. for Skovbrug, III. Bd. (1879), S. 175. H. BOJESEN :
H. C. ULRICHS Bøgekulturer (Det forstlige Forsøgsvæsen, I, S. 1).

[73]

307

ser har givet samme Resultat, og det maa derfor betragtes som
en af de mest nærliggende Opgaver at faa undersøgt, dels i
hvilke Forbindelser Kvælstoffet da forekommer, og dels Muligheden af at faa disse omdannede til saadanne, der som Ammoniak og Salpetersyre er anvendelige for højere Planter. At
Kalken netop har haft denne sidste Virkning, fremgaar formentlig tilstrækkelig overbevisende af de her anstillede Forsøg, men
at dette kun er en enkelt Side af den Indflydelse, Kalken har,
maa dog ogsaa fremhæves, og der vil da være Anledning til at
se lidt nærmere paa dens Indvirkning paa Humusstofferne i
Almindelighed.
De døde Dyr og Planteaffald, der afgiver Materiale til Dannelsen af Humusstoffer, omdannes forbavsende hurtigt under
normale Forhold i den gode Kulturjord. Enhver kender dette
fra Agerjorden, i hvilken alle organiske Bestanddele, som Straa,
Blade, Planterødder o. 1. om Sommeren ganske forsvinder i
Løbet af nogle Uger eller Maaneder. Det samme er Tilfældet
i den gode Skovmuld, hvor Regnorme og andre Dyr stadig
blander Jordbundens organiske og mineralske Bestanddele med
hinanden. Og interessant er det at se, hvor hurtigt selve det
organiske Stof ogsaa uden Jordbehandling eller Dyrenes Indgriben kan omsættes, naar det under passende Fugtigheds- og
Varmeforhold er udsat for Tilgang af Ilt, idet det da angribes
af forskellige Mikroorganismer. E. HENRY 1 ) opsamlede fra Skovbunden nedfaldne Blade af forskellige Træer (Bøg, Avnbøg, Eg,
Fyr) og anbragte dem i Kasser, hvor Regnormene ikke havde
Adgang, men de ellers var udsatte for samme Indvirkning af
klimatiske Faktorer som ude paa Skovbunden, og fandt, at de
i Løbet af et Aars Tid tabte næsten Halvdelen af deres Tørstof.
Og lignende Resultater er andre komne til (RAMANN og KOSTYTCHEFF). Karakteristisk for disse Omdannelser er det dog, at de
forskellige Grundstoffer forsvinder i meget ulige Grad. En stor
Del af Kulstoifet gaar bort som Kulsyre, men en forholdsvis
større Del af de organiske Stoffers Indhold af Ilt og Brint forsvinder samtidig, hvorved det tilbageblivende ligesom forkuller,
og Mængden af Kulstof, Kvælstof og Askebestanddele procentisk
forøges. Dette sidste sker navnlig, hvor Tørstoftabet i det hele
*) E. HENRY: Sur la decomposition des feuilles mortes en foret. Annales
de la science agronomique (Louis GRANDEAU) II. serie, VIII. année, 1902—03,
t. II, S. 328.
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er mindre, som hvor der i Stedet for Formuldning indtræder
Forraadnelsesprocesser; og den procentiske Sammensætning af
Løvet i forskellige Omdannelsesstadier kan derfor blive meget
varierende. I døde nedfaldne Blade findes der til at begynde
med c. 45 pCt. Kulstof, c. 48 pCt. Ilt + Brint, 1—2 pCt. Kvælstof og 5—10 pCt. Askebestanddele — alt beregnet paa Tørstof; men naar de er omdannede til Humus, kan Kulstofindholdet gaa op til 55—60 pCt., medens det samlede Indhold
af Ilt og Brint kan gaa under 40 pCt., Kvælstoffet stige til 5 å
10 pCt. og Askemængden i visse Tilfælde til over 30 pCt.*).
Medens en Del af Kvælstoffet under Formumningen omdannes
til Ammoniak og videre til Salpetersyre og derefter optages af
Planterødder eller udvaskes med Regnvandet, lægges største
Delen af det under Forraadnelsen fast i sure Humusstoffer i
Form af Amider, Aminosyrer og andre til Dels ganske ubekendte
Forbindelser. At Forraadnelsesprocesserne netop fører til dette
Resultat, forklarer man saaledes, at der i deres første Stadier
dannes saa meget af Syre, at Bakterielivet og de af dette fremkaldte Gæringsprocesser standser, fordi Bakterierne i Almindelighed ikke kan taale den sure Reaktion. Den videre Omdannelse bliver herefter overladt til Svampe, der kun i meget ringe
Grad omsætter det organiske Stof, men snarere lægger det
endnu mere fast ved at optage det i deres ofte næsten uforgængelige Hyfer 2 ) og ved at spinde Humuspartiklerne tættere
og tættere sammen hindrer Luftens Adgang og dermed udelukker, at de egentlige Formuldningsprocesser igen kan komme
i Gang.
Da de tilstedeværende Syrer og den tætpakkede Konsistens er
en saa væsentlig Aarsag til, at en een Gang dannet Mor vanskeligt
af sig selv vil gaa i Formuldning, er det ganske naturligt, at man
for kunstigt at opnaa dette Resultat er faldet paa at tilføre
denne Jordbundsform Kalk (til Ophævelse af dens sure Karakter), samtidig med at man har underkastet den en mekanisk
Bearbejdning for at gøre den porøs og tilgængelig for Iltens
Paavirkning. Man kunde synes, at dette ligger saa snublende
nær, og at alle Vanskeligheder ad denne Vej let maatte kunne
x

) Se E. HENRY: I.e. S. 328—29 og E. WOLLNY: Die Zersetzung der organischen Stoffe, 1897, S. 215, 2 1 8 - 1 9 , 224.
2
) Se P. E. MÜLLER: Studier over Skovjord I (Tidsskrift for Skovbrug
Bd. III, 1879, S. 31—35).
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overvindes. Men ser vi dels paa Forholdene i Naturen, dels
paa en Række videnskabelige Forsøg, der er udførte ud fra
dette Synspunkt, bliver Spørgsmaalet dog mere kompliceret, og
det skal straks indrømmes, at der i Øjeblikket just ikke hersker absolut Enighed om, hvor vidt man i Kalkning og mekanisk Bearbejdning har fundet Universalmiddelet mod det Onde,
som Mordannelsen utvivlsomt er for Skovbruget.
Man maa nu vel huske paa, at den Jordbundsform, her
er arbejdet med, kun er en enkelt Type paa de Humusaflejringer, om hvilke der i Litteraturen er Tale, og som man
maaske for ofte har været tilbøjelig til at betragte under et.
P. E. MÜLLER har først gjort opmærksom paa, hvor forskellig
Moren kan være, hvor mange Overgangsformer der er mellem
den typiske Skovmuld og den udprægede Mor inden for samme
Bevoksning (Bøgeskoven), og endnu mere broget bliver Billedet,
naar man ser paa Humusaflejringer af helt anden Oprindelse
som Lyngmor, Tørvejord, den russiske Sortjord (Tschernosem)
osv., der i meget væsentlige Henseender jo er ganske tilsvarende Dannelser. Noget sikkert om de primære Aarsager til
disse Jordbundsformers Opstaaen ved vi i mange Tilfælde ikke,
og dette gælder maaske netop i særlig Grad Bøgemoren, som
vi ser optræde og dannes saavel paa for Vind og Sol udsatte
Lysninger som midt inde i den tætsluttede Bevoksning, paa
let og tør, sandet Jord som i Nordsjælland jog Midtjylland
(Silkeborgdistriktet) saavel som paa tungt, frugtbart Glacialler
og paa det plastiske Ler (f. Eks. i Bregentved-Skovene 1 )). Og
ligesom der synes at være forskellige Aarsager til Mordannelserne, saaledes tyder visse Ting paa, at disse ogsaa i flere Henseender bliver væsensforskellige. Det skal her blot nævnes, at
man i den alentykke Mor fra Bregentved kan paavise kendelige Mængder af salpetersure Salte, medens man i de Morformer, .der er undersøgte fra Nordsjælland, i Regelen ikke kan
paavise Spor deraf. Muligvis vil de da ogsaa reagere forskelligt over for Behandlingen med Kalk.
Og hvad flere Forskere har tillagt stor Betydning i deres Opfattelse af Kalkens Indvirkning paa Humusstoffernes Formuldning, er den Omstændighed, at man ofte træffer mægtige humøse
') HAUCH og OPPERMANN har ladet en saadan alentyk over plastisk Ler
dannet Bøgemor fra Ganneskov ved Bregentved nærmere undersøge og givet
en Beskrivelse af den i ^Haandbog for Skovbrug« S. 27—29.
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Aflejringer paa en meget kalkrig Bund. Dette er f. Eks. ofte Tilfældet med den russiske Sortjord og Skovhumusdannelser i Rusland (P. KOSSOWITSCH & J. TRETJAKOW X) eller paa store Strækninger
af Nordamerikas Skovarealer saavel i fugtige, regnrige, som i tørre,
regnfattige Egne (EUG. W. HILGARD), om end der her er en udtalt
Forskel mellem den Humus, der i sidste Tilfælde dannes paa
lerrig, og den, der dannes paa sandet Bund, idet Formuldning
med Salpetersyredannelse lettere indtræder paa Sandjord end
paa Lerjord 2 ). P. E. MÜLLER nævner ogsaa 3 ) Forekomsten af
Bøgemor paa Kalkbund i danske Skove, nemlig i den nordlige
Del af Rold Skov i Jylland, hvor dog baade Moren og Underlaget ret betydeligt afviger fra de af ham tidligere beskrevne
Mordannelser. Men her skal dog ogsaa gøres opmærksom paa,
at selv om Underlaget paa en Lokalitet kan være Kalksten,
kan de øverste Jordlag godt vise Kalkfattigdom, saaledes som
det f. Eks. skal være Tilfældet paa visse Steder i Stevns Herred. Hvad det her kommer an paa er, hvor vidt Jordens humøse Bestanddele er aflejrede oven paa den mineralske Bund
eller er indblandede i denne; kun i sidste Tilfælde kan nemlig
Kalken udøve sin Indflydelse paa deres Dekomposition.
Dertil kommer, at naar man har studeret Kalkens Indvirkning paa de organiske Stoffers Omdannelse og deraf ment at
kunne drage almene Slutninger, saa har man snart arbejdet
med Kalkhydrat (Ætskalk, Melkalk) snart med kulsur Kalk, i
nogle Tilfælde ogsaa med svolvsur Kalk (Gibs), og man har
foruden mer eller mindre humificerede Jordprøver snart eksperimenteret med friske Plantedele snart med tørt Straa, med
visne Blade eller Steppehø osv., saa man ikke kan vente andet,
end at disse forskellige Materialier har reageret forskelligt paa
hinanden.
Naar vi da her fremdrager nogle af disse Undersøgelser
uden at mene, at de just beviser noget almindeligt herskende
Forhold, er det dels for at vise, hvor kompliceret Spørgsmaalet
') P. KOSSOWITSCH & J. TRETJAKOW: Zur Frage über den Einfluss des kohlensauren Calciums auf den Gang der Zersetzung organischer Stoffe. Centralbl.
f. Agrikulturchemie 32. Bd., 1903, S. 810.
2
) E. W. HILGARD: Ueber die Beziehung zwischen Humusbildung und
Kalkgehalt der Bodenarten. WOLLNY: Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik 15. Bd., 1892, S. 400.
3
) P. E. MÜLLER: Studier over Skovjord II (Tidsskrift f. Skovbrug Bd.
VII, 1884, S. 45—46).
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i og for sig er, dels for at forebygge, at man fra disse vore
rent orienterende Undersøgelser, der nu vil blive efterfulgte af
flere og af et større praktisk'Forsøg, skal drage for vidtgaaende
almindelige Slutninger.
I de Forsøg, hvor man har studeret Formuldningen i Almindelighed, har man i Regelen enten bestemt de organiske
Stoffers Tørstoftab eller den Mængde Kulsyre, som de har afgivet i en vis Tid, og i sidste Tilfælde har man da i Regelen
ledet en kulsyrefri Luftstrøm igennem det anvendte Apparat.
Hvor der har været tilsat kulsur Kalk, har m a n naturligvis
særskilt bestemt og fraregnet den Mængde Kulsyre, der frigøres
heraf ved Humussyrernes Indvirkning. Saaledes har f. Eks.
PAUL PETERSEN 1 ) bl. a. arbejdet med en stærkt surt reagerende
»Løvtræsjord« (Laubholzerde), hvis Natur ikke nærmere angives, men da Undersøgelsen er udført i Rostock, og Humusindholdet angives til 58 pCt., kan det næppe have været andet
end en Bøgemor. Han fandt her i 2 Forsøg:
Tørstof i Jorden
I
20.6 Gr.
II

17.6 »

Kulsyre udskilt i 16 Dage
Uden Kalktilsætning Med 1 pCt. kulsur Kalk
47.20 Mgr.
181.20 Mgr.
Med 3 pCt. kulsur Kalk
44.67 »
244.71 »

E. W O L F F 2 ) havde derimod fundet, at Ætskalk (Kalkhydrat)
sat til Staldgødning i høj Grad hemmede dennes Sønderdeling, og NESSLER 3 ) havde fundet noget lignende for dens
Indvirkning paa Tørv og raat, dampet Benmel. I den Anledning anstillede da E. W O L L N Y 4 ) en Række Forsøg med Blandinger af Hestegødning eller fint pulveriseret Rugstraa eller
Tørvepulver med Kvartssand, humøst eller rent Kalksand og
saa enten Ætskalk eller kulsur Kalk. Resultaterne af disse
Forsøg, om hvis Detailler der henvises til det nedenfor citerede
Værk, angiver han selv saaledes: »Tilsætning af Kalkhydrateller
kulsur Kalk hemmer Formuldningen af friske organiske Stoffer, medens den synes at fremskynde Sønderdelingen af saax
) P. PETERSEN: Ueber den Einfluss des Mergels auf die Bildung von
Kohlensäure und Salpetersäure im Ackerboden. Landw. Versuchsstationen
13. Bd. (1871) S. 155—75.
2
) Citeret i WOLLNY: Die Zersetzung d. organischen Stoffe S. 130.
3
) ibid. S. 130.
4
) ibid. S. 131—134.
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danne Materialier,
holder større eller
han nu anstiller
med henholdsvis
Humussyre, samt
af */2 Liter Luft i

der allerede til Dels er omdannede og indemindre Mængder af Humussyrer 1 ). Og idet
et Forsøg med 86 Gr. Kvartssand blandet
11.465 Gr. humussur Kalk og 10.483 Gr. fri
15 cc. Vand, finder han, efter Gennemledning
hvert Forsøg:

Antal af Analyser
I
II

3
10

Volumen Kulsyre i 1000 Vol. Jordluft
Humussur Kalk Fri Humussyre
10.600
4.418
16.129
8.949

hvoraf han slutter, at d e n h u m u s s u r e K a l k s ø n d e r d e l e s
meget hurtigere end den rene Humussyre.
Hvis denne sidste Slutning er rigtig, er dette Forhold af
største Betydning for Forstaaelsen af Kalkens Indflydelse paa
Formuldningsprocesserne, og det vil da være overmaade vigtigt
at faa denne Sag undersøgt nærmere.
Men for øvrigt er de WOLLNYSKE Forsøgsresultater, hvoraf
han uddrager den først citerede Slutning, ikke meget indbyrdes
overensstemmende. Kun synes Kalkhydrat i de fleste Tilfælde
at have haft en afgjort hemmende Indflydelse, medens Kalkkarbonat som Regel har fremskyndet Formuldningen. Og dette
Forhold, som WOLLNY ikke tillægger nogen Vægt, er maaske
det ikke mindst interessante ved hans Forsøg, men i hvert
Fald noget, der ogsaa bør undersøges nærmere.
Lidt mere indgaaende Omtale fortjener P. KOSSOWITSCH'S og
J. TRETJAKOWS Forsøg 2 ), da de arbejdede med Materiale, der
mere nærmer sig den her behandlede Mor i Egenskaber, skønt
de formentlig heller ikke er berettigede til at drage almengyldige Slutninger af deres Forsøgsresultater. Deres Opgave var
at komme til Klarhed over, hvilken Rolle Kalken kunde spille
for Ophobningen af Humusstoffer dels i den russiske Sortjord
(Tschernosém), der opstaar under Steppeiloraen, dels i en under
Løvskov (Eg) dannet Humusaflejring (Rendsina), begge hvilende paa Kridtunderlag. De benyttede derfor til deres Forsøg
det, der afgiver Hovedmaterialet til Humusdannelsen, nemlig
Steppehø og Egeblade, som de med og uden Indblanding af
a
2

) 1. c. S. 133.
) Centralblatt für Agrikulturchemie 32. Bd., S. 805 (1903).
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kulsur Kalk (0.5 og 10 pCt.) og efter Infektion med en ringe
Mængde af den raa H u m u s anbragte i Glaslysimetre af 1j% Liters
Rumfang, hvorigennem de under Forsøget ledede en kulsyrefri,
fugtig inteiTnitterende eller kontinuerlig Luftstrøm. I hvert
Lysimeter bragtes 80 Gr. organisk Tørstof, der ved Forsøgets
Begyndelse blev fugtet med 160 cc. Vand, men ellers findes
der i deres Afhandling ingen Angivelse om, at der under Forsøgene, som varede fra 20 de Novbr. til 2 den Marts (103 Dage)
for Egebladenes Vedkommende, fra 20 de Novbr. til 25 de Febr.
(97 Dage) for Steppehøets Vedkommende, blev tilsat Vand ud
over, hvad der fulgte med den »fugtede« Luft. Der kan da bl. a.
her være Tale om en ret betydelig Udtørring, der navnlig har
gjort sig gældende i de Forsøg, hvor der var tilsat Kalk. Hver
anden Dag blev den dannede Kulsyre, der opsamledes i et
Kaliabsorptionsapparat, bestemt, og ved Forsøgenes Slutning
blev den samlede Kulsyreproduktion opgjort, med Fradrag af
den Mængde, der skyldtes Sønderdeling af Kalkkarbonatet ved
Humussyrerne. Resultatet var, at den samlede Mængde Kulsyre
i Gennemsnit for 2 Parallelforsøg androg:
Uden Kalk Med 0.5 pCt. Kalk Med 10 pCt. Kalk
for E g e b l a d e . . . . 19.0016 Gr.
—
Gr.
12.4600 Gr.
» S t e p p e h ø . . . . 24.1123 »
23.2753 »
22.6381 »
Men der var dog den Omstændighed at notere, at naar der
ikke til Stadighed lededes Luft gennem Lysimetrene, syntes
Forsøgene med Kalk at give forholdsvis mere Kulsyre pr. Døgn,
og i et enkelt Forsøg med Steppehø med kontinuerlig Luftstrøm
stillede Forholdet sig saaledes:
I Gennemsnit udvikledes Mgr. Kulsyre pr. Dag:
uden Kalk med 0.5 pCt.Kalk medlOpCt.Kalk
i de første 4 Dage
223.0
330.8
460.0
i de sidste 4 Dage
552.0
487.0
416.2
hvilket nok kunde tyde paa, at bl. a. Udtørring i Kalkforsøgene
kunde have spillet en Rolle.
Men hvorom alting er, saa stemmer de anførte Resultater
om Kalkens hemmende Indflydelse paa Formuldningen kun
daarligt med praktiske Erfaringer baade fra Agerbrug, Skovbrug og Mosekultur. Der skal i saa Henseende k u n henvises
til de talrige Merglingsforsøg paa Agerjord og Heder, til de hos
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os saa velkendte ULRICHSKE Bøgeforyngelser paa Morbund, og
til den almindelige Behandling af Højmoser, som f. Eks. nylig
er beskrevne af CLAUDI W E S T H 1 ) i en Piece om Mosekulturforsøgene i Knudmose ved Herning, hvor den tykke, seje,
sure Sfagnumtørv i Løbet af ganske faa Aar er blevet omdannet til frugtbar Muld, og hvor netop noget af det første,
man har gjort, er at paaføre 500 å 1000 Pund brændt Kalk pr.
Td. Land og lade Tørven henligge saaledes et Par Aar for at
faa Formuldningen i Gang og uden ellers at gøre noget ved
den. Og Resultatet har her været, at den saaledes udstrøede
Kalk har bevirket en saadan Omdannelse og Skørning af det
øverste Lag af Tørven allerede i første Sommer, at Vegetationen er bleven kendelig forandret 2 ).
For at se, hvordan Formuldningen var skredet frem i den
Mor, der blev anvendt til de foran beskrevne Nitrifikationsforsøg, blev der efter 10 Maaneders Forløb gjort Tørstofbestemmelser i 2 overskydende Krukker med Mor 60 og henholdsvis
uden Kalk og med 5 Gr. Kalk. Da dette Forsøg ikke oprindelig var paatænkt, kunde Bestemmelserne ikke foretages med
særlig stor Nøjagtighed, men Resultatet var, at
i Prøven uden Kalk var Tørstoftabet 9 Gr.
i Prøven med 5 Gr. Kalk var
»
11»
hvilket dog var en kendelig Forskel i Kalkens Favør.
I nogle interessante, men foreløbig kun orienterende Undersøgelser, der

af F. WOHLTMANN, HUGO FISCHER og

P H . SCHNEI-

DER er anstillede paa Forsøgsstationen i Poppelsdorf ved Bonn 3 )
over forskellige Gødemidlers Indvirkning paa Bakterielivet og
de ved dette fremkaldte Omsætninger i Jordbunden, paapeges
ogsaa Kalkens mærkeligt befordrende Indflydelse paa forskellige
Processer, der er Led i den almindelige Formuldning, som Am-

1
) CLAUDI W E S T H : 12 Aars Højmosekultur paa Mosestationen Pontoppidan, Aarhus, 1905, S. 17.
2
) Om Kalkens Anvendelse ved Mosekulturer se ogsaa: E. DALGAS: De
hannoveranske Højmoser, Aarhus, 1892. E. DALGAS : Mosekulturers Anlæg og
Drift, 1893. T . W E S T E R M A N N : Mosekultur, i Landmandsbogen, I (1895) S. 380.
K. HANSEN: Det nyere Mosebrug i Sverige (Tidsskr. for Landøkonomi 1892),
S. 612. Hj. v. FEILITZEN: Den dyrkede myr. Christiania, 1905.
3
) Bodenbakteriologische u n d bodenchemische Studien aus dem Versuchsfelde. Journal für Landwirtschaft 52. Bd., 1904, S. 97.
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moniakdannelse og Nitrifikationen, og angaaende denne sidste,
som vi nu skal komme lidt nærmere ind paa, foreligger der
saa mange overensstemmende Angivelser i Litteraturen, at man
her vistnok kan siges at være naaet til Enighed om, at Kalken har en ubetinget fremmende Indflydelse. Og hvordan dette
skulde kunne være Tilfældet, naar den ikke samtidig bidrog til
Iværksættelsen af andre Led af Formuldningsprocessen, som
bl. a. Ammoniakdannelsen, der jo er en nødvendig Forudsætning for Nitrifikationen, er ikke let forstaaeligt. Det er da vist
ikke for meget sagt, at de Forsøg, der er resulterede i, at Kalken har en hemmende Indvirkning paa Formuldningen, i sin
Helhed trænger stærkt til en nærmere Revision.
Allerede i 1871 har PAUL PETERSEN 1 ) paavist, at Tilsætning
af kulsur Kalk til Bøgemor i meget betydelig Grad fremmer
Nitrifikationen, og efter at WINOGRADSKY i 1889—91 havde
opdaget og senere (i Forbindelse med OMELIANSKY) nærmere
studeret Nitrifikationsbakterierne, er det fastslaaet, at disse, der
er meget følsomme over for Syrers Indvirkning, i høj Grad begunstiges i deres Livsvirksomhed ved Tilsætning af kulsur
Kalk, om end ogsaa Tilsætning af Alkalikarbonater viser en
lignende Virkning. At Tilsætning af Kalk fremskynder Salpetersyredannelsen i Ager- og Tørvejord, foreligger der saa
mange Angivelser af, at det maa være nok at fremdrage et
enkelt Eksempel paa, i hvilken Grad dette er Tilfældet.
Foruden de før omtalte Forsøg med Tørvejord af P. WAGNER (se

S. 241)

har

PAUL

LIECHTI

& WERNER

MOOSER 2 )

an-

stillet Forsøg med Agerjord, hvis Resultater ganske korresponderer med vore Forsøg. Til 300 Gr. J o r d med et Kalkindhold
af 0.173 pCt. kulsur Kalk blev der sat 0.1 Gr. Kvælstof i Form
af svovlsur Ammoniak, og i forskellige Forsøg blev der anvendt stigende Doser af kulsur Kalk. Jorden, der fyldtes paa
Glaskrukker, blev vædet med 50 Gr. destilleret Vand, af hvilket den fordampede Del fra Tid til anden blev erstattet ved
ny Tilsætning. Bestemmelsen af den dannede Mængde Salpeterkvælstof blev udført efter 57, 102 og 147 Dage, og Resultaterne blev:
>) Landw. Versuchsstationen 13 Bd. (1871) S. 175.2.
) LIECHTI & MOOSER: Untersuchungen über Kalkbedürfnis schweizerischer
Kulturböden. Landw. Jahrb. d. Schweiz 1904.'
2

Det forstlige Forsøgsvæsen, 1.

22
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Den tilsatte Mængde

Dannet Salpeterkvælstof, Sættes Salpeterkvælstof
Gram, efter
med OGr. Kalk = 1 0 0

kulsur Kalk, Gram

57
Dage

102
Dage

147
Dage

57
Dage

102
Dage

147
Dage

0.0
0.1
0.2
0.4
0.8
1.6
3.2

0.0197
0.0277
0.0405
0.0599
0.1048
0.1074
0.1196

0.0224
0.0341
0.0479
0.0768
0.1043
0.1107
0.1134

0.0292
0.0467
0.0528
0.0807
0.0981
0.1068
0.1122

100
141
206
304
532
545
607

100
152
214
343
466
494
506

100
160
181
276
336
366
384

Disse Forsøg viser en Stigning i Salpetersyredannelsens
Hastighed med Kalkdoserne, saaledes at med Doser fra 0.8 Gr.
og opefter er alt Ammoniakkvælstof og tilmed en Del af det i
Jorden oprindelig tilstedeværende Kvælstof (der udgjorde 0.145
pCt.) blevet nitrificeret allerede inden 57 Dage, medens de
mindre Kalkdoser ikke h a r kunnet fremkalde en fuldstændig
Nitrifikation selv efter 147 Dage 1 ).
Medens de fleste Undersøgelser er udførte med Kalkhydrat
og Kalkkarbonat, uden at det maa siges at være afgjort, hvilket
af disse der maa anses for det heldigste i det enkelte Tilfælde,
foreligger der ogsaa Undersøgelser over Indvirkningen af Kalciumsulfat (Gibs) bl. a. af P. PICHARD 2 ), der finder, at dette Salt
virker langt mere fremmende paa Nitrifikationen i Sydfrankrigs
Agerjord end f. Eks. Karbonatet; men i sin anden Afhandling
gør han dog opmærksom paa, at det ikke lader sig anvende
paa Jord, der indeholder sure Humusforbindelser, da disse vil
reducere den svovlsure Kalk til Svovlkalcium og Svovlbrinte,
der begge er i høj Grad skadelige for Nitrifikationen. Vi kan
derfor sikkert rolig se bort fra dets Anvendelighed paa Bøgemoren og andre lignende Dannelser.
Idet vi altsaa mener at kunne slaa fast, at K a l k , i h v e r t
F a l d i F o r m af K a r b o n a t , i i k k e a l t for s t o r e M æ n g d e r o g s a a som H y d r a t , h a r en p a a N i t r i f i k a t i o n e n
') Hermed overensstemmende Resultater finder man f. Eks. ogsaa hos
E. GIUSTINIANI: Sur l'emploi des engrais ammoniacaux dans les sols calcaires.
Annales agronomiques t. XXV, S. 325 (1899) og t. XXVII, S. 462 (1901).
2
) Annales agronomiques t. XVIII, 1892, S. 108—119 og 337— 51.
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(og s a n d s y n l i g v i s o g s a a p a a d e n s a m l e d e F o r m u l d n i n g ) b e g u n s t i g e n d e V i r k n i n g , bliver det Fremtidens Opgaver nærmere at undersøge:
1) Kalkens Indvirkning paa Formuldningen i det hele
taget.
2) Om man i givne Tilfælde bør anvende Kalkkarbonat
eller Kalkhydrat.
3) Hvilke Mængder af disse man under Hensyn til Morens
Surhedsgrad og øvrige specifike Egenskaber, til Bevoksningen,
Fugtighedsforholdene m. m. i de enkelte Tilfælde bør benytte,
eller i hvert Fald inden for hvilke Grænser man her med Udsigt til det bedst mulige Resultat kan bevæge sig; og endvidere:
4) Om det ikke vil være formaalstjenligt sammen med Kalk
at tilføre mindre Mængder af andre i Morbunden forholdsvis
sparsomt forekommende Plantenæringsstoffer som Fosforsyre
og Kali 1 ), navnlig for rigtig at bringe Liv i Formuldningsprocesserne og derved muligvis forhindre, at en allerede indledet
Formuldning igen standser og maaske gaar tilbage til Mordannelse.
Og endelig det for det praktiske Skovbrug saa overmaade
vigtige Spørgsmaal:
5) Om man inde i en Bevoksning kan bekæmpe og standse
en allerede begyndt Mordannelse ved Paaførsel af Kalk og passende Bearbejdning.
Det er disse Spørgsmaal, der i Øjeblikket staar for Forfatteren som de nærmestliggende at tage op, men under Arbejdet
med en saa kompliceret Opgave vil der naturligvis melde sig
mange andre Spørgsmaal. Det er imidlertid vor Overbevisning,
at disse Spørgsmaal kun løses tilfredsstillende ved samtidige
Forsøg i Naturen og i Laboratoriet, og praktiske Forstmænds
Interesse for og Medarbejderskab ved dette Arbejde vil derfor i
højeste Grad lette og befordre det 2 ).
x
) Hvilken Rolle disse Stoffer spiller for selve Bakterielivet i Jordbunden
ved Siden af direkte at tjene som Næring for højere Planter, faar man nu
mere og mere Øjet op for. Se f. Eks. F R . W E I S : Bakterielivet i Jordbunden
og dets Betydning for Jordbruget (Tidsskr. f. Skovvæsen XVII, B (1905) S. 148)
og HARALD R. CHRISTENSEN : Om nyere Principper i Jordbundsforskningen
(Tidsskr. f. Landbrugets Planteavl XIII, 1906, S. 185 ff.) samt WOHLTMANN,
FISCHER & SCHNEIDER: Bodenbacteriologische und bodenchemische Studien
(Journal für Landwirtschaft 52. Bd., 1904, S. 97 ff.).
2
) Hr. Skovrider IRMINGER ved 1 ste Københavns Statsskovdistrikt h a r
22*
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At der til Løsningen og den fulde Forstaaelse af disse Opgaver ogsaa kunde ønskes mere speciel videnskabelig Assistance,
bl. a. fra Kemikeres Side, skal ogsaa nævnes her. Vi ved jo,
som nævnt, endnu saa grumme lidt om Humusstoffernes Kemi,
og dette føles af alle, der beskæftiger sig med disse Spørgsmaal. Vi ved saaledes slet ikke med Sikkerhed, hvorledes
Kvælstoffet er bundet i Humusstofferne, og hvor stor en Del af
det der overhovedet lader sig spalte fra som Ammoniak for
derefter at iltes til Salpetersyre. Et interessant Forsøg paa at
komme til Klarhed herover er gjort af Russeren A. DOJARENKO 1 ),
der fremstillede Huminsyre af en Række Prøver af den russiske
Sortjord fra forskellige Lokaliteter og med forskelligt Indhold
af Humus og Kvælstof, og derefter underkastede sine Præparater en nærmere Analyse. Han gaar ud fra den Betragtning, at
Kvælstoffet i Humusforbindelserne stammer fra Æggehvidestoffer,
som i sin Tid er dannede i den levende Plante, og da disse under
andre Forhold har Tilbøjelighed til at spalte sig for en væsentlig
Del i Amidstoffer, var der en vis Sandsynlighed for, at dette
ogsaa kunde finde Sted under Humiflkationen.
I Virkeligheden har man ogsaa paavist, at dette er Tilfældet.
Koger
man f. Eks. Huminsyre med Saltsyre, gaar der en, om end
ringe Del Kvælstof i Opløsning, som lader sig afdestillere ved
Kogning med Magnesia i Form af Ammoniak 2 ), saaledes som
visse Amidforbindelser ogsaa forholder sig. Men den for Amiderne karakteristiske Gruppe NH% danner bl. a. to Arter af Forbindelser, de egentlige Amider eller Syreamider, der indeholder
Gruppen CO. NH3, og Aminerne, der indeholder Gruppen CH2. NH2;
af disse sidste indeholder nogle, Aminosyrerne 3 ), desuden Gruppen
CO. OH, hvorved de paa en Gang er basiske og sure. Det er Kvælstoffet i den første Art af Forbindelser, der efter Kogning med
Saltsyre lader sig afdestillere som Ammoniak med Magnesia,
allerede med stor Beredvillighed lovet sin Medvirkning til Forsøg paa en Afdeling i Rude Skov, der i dette Aar bliver stillet til Foryngelse med Bøg, saa
Forsøgenes Udvidelse til Praksis for saa vidt derved er sikret.
1
) A. DOJARENKO: Der Stickstoff des Humus. Landwirtsch. Versuchsstationen, 56. Bd. (1902) S. 311.
2
) SESTINI : L a n d w i r t s c h . V e r s u s c h s s t . 52 Bd. (1898).
3
) DOJARENKO kalder for øvrigt disse Forbindelser i sin Afhandling for
A m i d s y r e r , men det er tydeligt, efter den Beskrivelse, han giver af dem,
at det er, hvad vi paa Dansk sædvanlig kalder Aminosyrer. Nomenklaturen
er inden for denne Gruppe af Stoffer desværre ikke ganske ensartet.
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medens Aminosyrekvælstoffet er modstandsdygtigt over for denne
Behandling. Derimod lader dette sidste sig fraspalte som frit
Kvælstof ved Indvirkning af Salpetersyrling (RNH% COOH +
HN02 = ROH COOH' + Ns + H20), og man har da i disse to
Behandlingsmaader Metoder til at bestemme, hvor meget Kvælstof der forekommer bundet paa den ene eller den anden Maade.
Endelig kan en ringe Mængde af Kvælstoffet i Humusforbindelserne være til Stede som Ammoniak, der direkte kan afdestilleres
med Magnesia, og DOJARENKO bestemte nu, hvor meget Kvælstof
der fandtes i disse tre Forbindelser i Huminsyrepræparaterne. Af
disse undersøgte han 7 og fandt deri:
I Procent af Tørstoffet
I Procent af Totalk vælstofi'et
Prøve
AminoNr. Total-Al' AminoT Ammo7 Am mosyre- N Amid-A
niak-A7 syre-A7 Amid-A il iak-A7
1
2
3
4
5
6
7

2.73
3.38
2.64
3.33
4.59
3.65
4.02

1.34
1.81
1.30
2.34
1.01
1.26
1.96

0.31
0.41
0.29
0.32
0.48
0.27
0.22

0.04
0.08
0.02
0.03
0.06
0.07
0.03

49.09
53.55
49.24
70.27
22.00
34.52
48.76

11.36
12.13
10.98
9.61
10.40
7.40
5.47

1.47
2.37
0.76
0.90
1.31
1.92
0.75

Disse Oplysninger er overordentlig vigtige, og det vilde være
meget værdifuldt at faa disse Undersøgelser førte videre. DOJARENKO gør opmærksom paa det forskellige indbyrdes Forhold,
i hvilket Aminosyre- og Amid-Kvælstoffet optræder i de forskellige Præparater, og mener, dette tyder paa en forskellig
Grad af Sønderdeling inden for Humusen. Det vilde da være
interessant at vide, i hvilken Retning Forskydningen her foregaar, ved at undersøge Humusstofferne med de her anvendte
Metoder paa forskellige Stadier af Humifikationen, samt faa
Oplysninger om, i hvilke Forbindelser den øvrige Del af Kvælstoffet befinder sig. Der rejser sig ogsaa her det Spørgsmaal,
hvilken af disse Grupper der kan hjemfalde til Nitrifikationen,
og om man kan vente at faa denne ført videre end til et vist
Punkt inden for en vis Tid. Ser vi paa Tabellerne S. 298—99,
synes i Forsøgene med den store Kalkdosis Nitrifikationsenergien at være aftagende mellem de 4 og 7 Maaneder, og dette
kunde bl. a. finde sin Forklaring deri, at der i Bøgemorens
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H u m u s f o r b i n d e l s e r f a n d t e s l i g n e n d e B i n d i n g e r af Kvælstoffet,
og at f. E k s . Amidkvælstoffet v a r det, d e r først frigjordes s o m
A m m o n i a k 1 ) og derefter nitrificeredes, m e d e n s A m i n o s y r e Kvælstoffet k u n l a n g s o m t blev a n g r e b e t . D e t vilde v æ r e ogsaa
af stor p r a k t i s k B e t y d n i n g at faa dette k o n s t a t e r e t , i d e t m a n
d a efter H u m u s s t o f f e r n e s større eller m i n d r e I n d h o l d af d e n
ene eller a n d e n G r u p p e k u n d e slutte sig til, o m m a n k u n d e
v e n t e en m e g e t i n t e n s i v , m e n forholdsvis k o r t v a r i g , eller e n
svagere, m e n saa ogsaa l æ n g e r e v a r e n d e S a l p e t e r s y r e d a n n e l s e
under Kalkens Indvirkning.
x
) At Amidkvælstof ikke direkte kan nitriflceres, er bevist af OMELIANSKY:
Ueber die Nitrifikation des organischen Stickstoffes. Centralblatt für Bakteriologie II Abt. V Bd. S. 473 ff. (1899).

Forklaring til T a v l e r n e .
Tavle I.

Fotografisk Gengivelse af Forsøgskar med Rybs, dyrket i
Bøge-Mor fra Afd. 61 i Frederiksborgs Store-Dyrehave.
Karrene, der er mærkede 1 — 3, h a r ikke faaet Kalkgødning, Karrene 4 — 6 er gødede med pulveriseret FakseKalk. Desuden er Karrene 2 og 5 gødede med Natronsalpeter, Karrene 3 og 6 med Ammoniumsulfat.
(Se
Side 258 og 262).
Tavle II. Fotografisk Gengivelse af Forsøgskar med Bøg, dyrket i
Bøge-Mor fra Afd. 61 i Frederiksborgs Store-Dyrehave.
Karrenes Gødskning og Ordning paa Tavlen er som angivet for Tavle I.
Tavle III. Fotografisk Gengivelse af Forsøgskar med Dyrkning af
Bøg i 2 det Aar, der viser den fortsatte Udvikling af de
paa Tavle II illustrerede Forsøg. Karrenes Ordning paa
Tavle III er den samme som paa Tavle I og II. — Fig. 1
Bøg i Bøge-Mor fra Afd. 60, Fig. 2 Bøg i Bøge-Mor fra
Afd. 61 i Frederiksborgs Store-Dvrehave.

Tavle I.
Kulturforsøg med Rybs i Bøge-Mor.

i,yfc

l&ø&d

1^8

21.

Juni.

±a-Jkjp-^ruü-s
11.
Det forstlige Forsøgsvæsen, I.

Juli.

190A.

^1

Tavle II.

Kulturforsøg med Bøg i Bøge-Mor. 190&.

31.

Mai.

*§*&•'

1)n

Det forstlige Forsøgsvæsen, I.

ß

TI

21.

Juni.

11.

Juli.

Tavle III.

Kulturforsøg med Bøg i 2det Aar i
Bøge-Mor. 1905.

2.

Det forstlige Forsøgsvæsen, I.

