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forord.

De fra forfljellige Sider til mig udtalte Dnfler om at 

udarbejde en kortfattet Vejledning i den samlede Gjodningslære 

og Statik have bestemt mig til at udgive nærværende Skrift. 

Jeg har hertil benyttet som Grundlag min Lærebog i Gjod- 

ningslæren, jeg har holdt mig nøjagtigt til denne og gjort 

mig Umage for at give denne Vejledning en saa populær 

Form, som Wmnet tillod det.

Hvis det er lykkedes mig at fremstille det Væsentligste og 

Vigtigste af Gjodningslæren og Statiken paa en saadan 

Maade, at denne Vejledning ogsaa er tydelig og forstaaelig for 

de Landmænd, der ikke have havt Lejlighed til at tilegne sig 

ret mange videnflabelige Kundskaber, saa har jeg lost den Op

gave, jeg havde stillet mig.



Idet jeg herved overgiver denne Vejledning til Jord

brugerne, kan jeg ikke undlade at udtale, at det vilde være 

den største Glæde for mig, om den maatte faa en lige saa 

velvillig Modtagelse, som der er bleven min Lærebog til 

Del.

Forsøgsstationen Pommritz, Januar 1873.
♦

Forfatteren.
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ZNlUeäning.

§ i-

Almindelige Betragtninger.

Landbrugets store Betydning for Nationalvelstanden er 

almindelig anerkjendt. Jordbrugeren maa sorge for Befolknin

gens legemlige Vel, eftersom han virker for Tilvejebrin

gelsen af Raastofferne til Ernæringen, Beklædningen og for en 

Del ogsaa til Belysningen.

Hans Nirksomhed kommer derfor til at omfatte Husdyr

holdet og Dyrkningen af Kulturplanter.

Et rationelt Husdyrhold fordrer nu, at Jordbrugeren har 

Kjendfkab til de forfljellige Husdyrracers Egenskaber og til de 

Principer, som bor folges ved deres Tillæg, Opdræt og Er

næring, samt til den Foderværdi, som de forfljellige Foder

midler have o. s. v.

Men i ethvert rationelt Agerbrug udfordres der endvidere 

Kjendfkab til Jordbunden og dens Bearbejdelse ligesom ogsaa 

til de Planter og Plantearter, der egne sig bedst for enhver 

Jordbund, samt Kjendfkab til Lovene for Plante-Ernæringen, 

Gjodskningen o. s. v.

Gjodningslæren er Læren om de Midler, ved 

hvilke vi dels kunne vedligeholde vore Markers 

Frugtbarhed, og om muligt endog forøge denne,
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2 Jndledning.

o g dels kunne gjore magre Jorder frugtbare. Vi 

kalde enhver Mark frugtbar, naar den ikke alene 

indeholder de Næringsstoffer, som ere nødven

dige for Plantevæksten, men tillige er i Besid

delse as de sysiskeEgenskaber, som Plantevæksten 

fordrer.

For vi imidlertid kunne gaa over til en nærmere Be

tragtning af de Midler, ved hvilke Jordens Frugtbarhed ved

ligeholdes og om muligt foreges, maa vi lære at kjende, hvilke 

Betingelser Planterne i Almindelighed og særlig vore Kultur

planter stille til Jordbunden, saafremt de stulle udvikle sig 

normalt, og man ouster at opnaa en tilfredsstillende Afgrøde.

§ 2.

Betingelserne for Plantevaksten.

Nutidens Jordbruger skal ikke alene virke for 

en ret og slet Dyrkning af Planter, men han bor 

føge at opnaa det stsrst mulige Udbytte paa en 

given Jordoverflade.

For at lose denne Opgave, er det ikke længere nok, at 

Landmanden veed, at han kan faa Planterne til at udvikle sig 

alene ved den Indvirkning, som Luften, Lyset, Varmen og 

Vandet, i Forening med Bearbejdelsen og Gjodflningen, udove 

paa Jordbunden, men han maa bestræbe sig for at faa Kjend- 

flab til disse forfljellige Faktorers særlige Delagtighed i 

Plantevæksten.

Det er jo almindelig bekjendt, at et Stykke Jord, som 

mangler de nødvendige Næringsstoffer for en Plantevækst, al

drig vil kunne frembringe nogen Afgrøde, selv om det er stillet 

under de bedste, klimatifle Forhold og paavirkes af det fljon- 

neste Solflin eller den mest frugtbringende Regn.

Enhver Landmand er fremdeles bekjendt med Klimaets 

overordentlig vigtige Indvirkning paa Plantevæksten. Han 

veed meget godt, at der kan indtræffe Middelhost, ja endog 

Misvækt, selv om Jorden er bearbejdet paa det Omhyggeligste



Jndledning. 3

og fornuftmæssig gjodet, naar de klimatifle Forhold ere ugun

stige. Men det er ligesaa sikkert, at Menneskene ikke kunne 

Udove nogen Indvirkning paa de klimatifle Forhold. Thi selv 

om vi vide, at Udtørring af Sumpe, Beplantning eller Ryd

ning af Lkove kunne have Indflydelse i denne Henseende, saa 

er den dog meget ringe. Man kan ikke faa det til at regne i 

Dag, eller Solen til at skinne tmorgen.

Vi kunne derfor væsentligst alene bestræbe os for at 
studere den Indvirkning, som Klimaet udover paa Planternes 

Vækst, for saa vidt muligt at drage Nytte af den.

Foruden Lyset, Varmen og Vandet ere ogsaa Luften og 
3orden nødvendige for Planternes Vækst. Disse flulle nemlig 

levere Planterne deres nødvendige Næring, og Jorden tilmed 

give dem deres nsdvendige Vokseplads.

Vi tør i Almindelighed antage, at vi kjende de Næ
ringsmidler, som Luften og Jorden flulle levere Planterne. 

Vi kjende tilmed mange af de fysiske Forhold, under hvilke 

Planterne kunne udvikle sig.

De Næringsmidler, som Luften leverer 
Planterne, ere altid uforandret desamme, og de 

ville aldrig forsvinde fra den. Det er derimod 

ikke Tilfældet med de Næringsstoffer, som Jor

den indeholder. Hvis der nemlig ikke tilfores 

denne de Næringsstoffer, som Uafbrudt beroves 

den ved de indhøstede Afgrøder, da maa selv den 

frugtbareste Jord i Tidens Lob fo-rringes.

Gjodningslæren skal nu give Oplysning om, 

hvorledes en saadan Forringelse af Jorden kan 

forebygges ved at tilføre den paa rette Maade de 

Plantenæringsstofser, som Afgrøderne berøve 

den. Det maa derfor være vor forste Opgave at lære Plante- 

næringsstofferne at kjende, og dernæst at afgjore, hvilke af disse 

og hvormeget af dem Luften flaffer til Veje, og hvilke Jorden 

flal levere, samt i Almindelighed hvilket Bidrag til Planternes 

Ernæring Luften og Jorden yde.

1'



4 Jndledning.

§ 3.

Plantenomngsstofferne.

En Undersøgelse af Planterne selv vil bedst give os 

Kundskab om de Stoffer, som de behove til deres Ernæring. 

Ophedes en Plante eller en Plantedel til en hojere Temperatur, 

da vil en Del af den sønderdeles og gaa bort i luftformig 

Tilstand, medens en anden Del af den bliver tilbage, og denne 

vil ikke lade sig forflygtige selv ved en længere vedligeholdt 

Glødning.

Dette fler daglig ved at brænde Træ paa Arnesteder 

eller i Ovne ligesom ogsaa ved al røge Tobak i Cigarer eller 

Piber. Den Del af Planten, som sonderdeles ved Varmen, 

kaldes dens organifle Bestanddele, medens den Del, som 

bliver tilbage ved Plantens Forbrænding, kaldes dens Afle eller 

dens uorganifle Bestanddele.

Planternes organifle Bestanddele forekomme i et meget 

stort Antal, men desuagtet behove de kun faa Grundstoffer til 

Dannelsen af disse, nemlig:

Kulstof,
Brint,

Ilt,

Kvæls tof, 

amt i enkelte Tilfælde Svovl. De 4 forste kaldes derfor 

de organdannende Stoffer.

Antallet af de Stoffer, hvoraf Planternes Afle bestaar, 

er derimod en Del større. Ved Undersøgelse af Planteaske har 

man sundet følgende Rækker af Baser og Syrer.

Baser: 

Kali 

Natron

Lithion

< Rubidiumilte 

Cæsiumilte

Kalk 

Magnesia

Syrer: 

Fosforsyre 

S vo olsyre 

Kiselsyre 

Kulsyre 

Klor 

Brom 

Jod



Jndledning. 5

(Lerjord) (Fluor)

Ilter af Jern og

Mangan

(Kobberilte)

Nødvendigheden og Betydningen for Planterne af disse 

forfkjellige Bestanddele vil senere blive viist.

§ 4.

Planternes organiske Bestanddele.

Antallet as Planternes organifle Bestanddele er, som alt 

nævnt, meget stort. En noget udforligere Bestridelse af disse 

tillader den indflrænkede Plads i denne Bog ikke, fljont det i 

flere Henseender kunde synes vigtigt for en rigtig Forftaaelse 

af Gjodningslæren. For imidlertid i meget grove Træk at 

give et Billede af disse Stoffer, flulle deres vigtigste Grupper 
her kortelig nævnes.

Af Kulstof, Brint og Ilt bestaa saaledes de overordentlig 

vigtige Stoffer, som benævnes Kulhydrater, endvidere de talrige 

Plantesyrer, Pectinftofferne, Voksarterne, ætherifle Olier og 

Kamfer, Harpikserne, Kantschukarterne *)  og for en Del ogsaa 

Plantefarvestofferne.

*) Kautschukarterne ere her urigtigt henførte til den organifle Stof

gruppe, der bestaar af de 3 Grundstoffer: Kulstof, Brint og Jlt.

I Virkeligheden ere de Kulbrinter og følgelig kun sammensatte af 

Kulstof og Brint. O. A.

Af Kulstof, Brint og Kvælstof beftaa nogle af Alkaloiderne, 

medens andre af disse, ligesom en Del af Plantefarvestofferne, 

ere sammensatte af Kulstof, Brint, Ilt og Kvælstof.

De vigtigste as alle organifle Stoffer ere de æggehvide- 

agtige Stoffer eller Proteinstofferne, som ere sammensatte af 

Kulstof, Brint, Ilt, Kvælstof og Svovl.
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.forfte AMmg.

Planternes Ernæring.

1ste Kapitel.

De »rMildainieilSe Stoffer.

A. Lu Mosset.

§ 5.

Planterne maa hente Kulstoffet fra deres 

nærmeste Omgivelser; disse ere Jorden og den 

atmosfæriske Luft. Planternes Kulstof maa derfor stamme 

enten fratzJorden eller fra den atmosfæriske Luft eller maaske 

fra begge.

1. Jorden som Kulstofkilde for Planterne.

Hvis Planternes Kulstof stammer fra Jorden, og man 

ved denne kun forstaar de faste Jordbestanddele, da maa det 

hidrøre fra Humusen og de kulsure Salte i den.

Humusen dannes ved de organiske Legemers og særlig 

Planternes Forraadnelse og Formuldning. Vi kjende 7 for

skellige Humusstoffer, nemlig: Kildesyre, Kildesatssyre, Humus- 

syre, Ulminsyre, Geinsyre, Humin og Ulmin. Alle 

disse Stoffer bestaa af Kulstof, Brint og Ilt, men ere, saa- 

ledes som de forekomme i Naturen, forbundne med noget 

Ammoniak. Med Undtagelse af Kildesyren og Kildesalssyren



8 Kulstoffet.

ere disse Humusstoffer enten tungtoploselige (Geinsyren) eller 

uoploselige i Vand. Den Blanding as Humusstoffer, som 

forekomme i Agerjorden, er i det Hele taget tungtopløselig i 

Vand. Humusstoffernes Farve veksler fra brungul indtil 

sortebrun. Dette gjælder ogsaa om de humussure Salte, d. e. 

Humussyrens Forbindelser med Baser, saasom Kali, Natron, 

Ammoniak, Kalk o. s. v. Agerjordens mørfe Farve hidrører 

fornemmelig fra Humusstofferne og deres Forbindelser.

De Forsog, som hidtil ere gjorte med Hen

syn til Humusens Betydning som direkte Plante- 

næring, have godtgjort, at den hverken er i Stand 

til at levere Planterne deres hele Kulstofbehov 

eller at tilføre dem nogen som helst større 

Mængde Kulstos.

Om Planterne direkte kunne optage en ringe Mængde 

Humus, er endnu ikke bevist, men er dog sandsynligt. Herved 

kan dog kun bækkes en ringe Brokdel af den Kulstofmængde, 

som Planterne nødvendigvis fordre.

§ 6.

2. Den almosfariffe Luft som Kulstofkilde for Planterne.

Den atmosfæriske Luft.

Da Humusen saaledes i det Hojeste kan dække en ringe 

Del af Planternes Kulftofbehov, saa maa den langt overvejende 

Del af Kulstoffet hidrore fra den atmosfcrrifle Luft.

Den atmosfæriske Luft bestaar af bestandige og til

fældige Bestanddele. De bestandige ere folgende: Kvæl

stof, Ilt, Kulsyre, Band, Ammoniak og Salpetersyre. Bortses 

fra de 4 sidstnævnte Stoffer, indeholder Luften i 100 Vægt

dele: 23 Dele Ilt og 77 Dele Kvælstof. Luften, som inde- 

fluttes i Agerjorden, er derimod mere rig paa Ilt; den inde

holder nemlig 32 Dele heraf og kun 68 Dele Kvælstof.

Luftens Indhold af Kulsyre veksler imellem 3,is 

og 5,75 i 10,000 Dele Luft og udgjor i Gjennemsnit 4,15
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Dele. Denne Vekslen er betinget af stedegne Forhold, af 

Vejrliget, Dagstiden o. s. v.

Luftens Fugtighedsmængde er underkastet meget 

betydelige Forandringer. Vandet forekommer baade som Vand

dampe og i fortættet Tilstand i Luften. Skyer og Taage be- 

staa af smaa Vandblærer, hvis Hinder ere dannede af fortættet 

Vand, medens deres Indre er fyldt med Luft.

Vanddampenes Mængde i Luften afhænger af Tempera

turen, af Bestaffenheden af den ved Vinden tilforte Luft og 

af de tilstedeværende Fordampningsbetingelser.

Luften bestaar af:

2,551,586 Billioner Pund Ilt,

8,544,932 — — Kvælstof og

8,440 — — Kulsyre.

Luftens Indhold af Ammoniak og Salpetersyre vil nær- 

mere blive omtalt ved Kvælstoffet.

Naar undtages de meget smaa Svingninger i Luftens 

Indhold af Ilt, maa dette anses for konstant, og det skjont 

uhyre store Mængder af Ilt hvert Djeblik forbruges ved 

Menneskers og Dyrs Aandedræt, ved Forbrændingsprocesserne 

samt ved Gjæringen og Forraadnelsen af organiske Stoffer.

Ved Aandedrættet indaandes en iltrig Luft, medens der 

udaandes en langt mere iltfattig.

Forbrændingsprocessen bestaar i, at det brændende Lege

mes Bestanddele indgaa en kemisk Forbindelse med Ilt.

Ved Forraadnelsen indgaar ligeledes Ilt i Forbindelse 

med det forraadneude Legemes Bestanddele.

Ved alle tre Processer dannes der Kulsyre, hvorved 

følgelig Luftens Kulsyremængde i en væsentlig Grad bliver 

forøget.

Men trods denne Kjendsgjerning udvise Un

dersøgelserne, at Luftens Indhold af Ilt og Kul

syre ikkun er underkastet uvæsentlige Forandrin

ger.

En Forklaring af denne mærkelige Kjendsgjerning finde 

vi i Planternes Livsproces.
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4 7.

Kulsyren og Planten.

Den Kulsyre, som stedse udvikles i Luften ved de nys

nævnte Processer, tjener Planten som Næring, idet denne deraf 

danner sine organifle Bestanddele. Det er yderst interessant, 

at der uophørlig finder en Udjævning Sted imellem den Kul

syremængde, som hvert Djeblik dannes, og den, der idelig for

bruges af Planteverdenen. Uden Planter vilde den cttmos- 

færifke Luft snart være ubrugelig som Livsluft for Dyre

verdenen.

Planterne hente deres Kulstof fra den atmosfærifle Lufts 

Kulsyre, men afgive til Gjengjæld en Del Ilt til Luften. De 

talrige Arbejder, som foreligge over denne Proces, have godt

gjort Folgende:

1. Planterne optage Kulsyren fra Luften og afgive igjen 

en Del Ilt samt en ringe Mængde Kulbrinter til denne.

2. Kulsyrens Sønderdeling i Planterne foregaar kun 

om Dagen ved Sollysets Indvirkning. Om Natten derimod 

afgive Planterne Kulsyre, hvilken dels frembringes ved eu 

Iltning af deres organifle Substans og dels hidrører fra den 

optagne Kulsyre.

3. Knlsyreudviklingen om Natten opvejer dog langtfra 

den Mængde, som optages om Dagen. Planterne optage og 

sønderdele langt mere Kulsyre om Dagen, end de Udstille om 

Natten.

4. Kulsyren optages af Rødderne og af Bladene, men 

den sønderdeles kun i Bladene og i de unge Dele af 

Planten, og tilmed kun i dens grønne Dele. Det er af yderste 

Vigtighed for Planternes Vækst, at Rødderne formaa at op

tage Kulsyre.

5. Luften i Jorden er meget rigere paa Kulsyre end den 

atmosfærifle Luft. Jordens Kulsyre stammer fra Humusen, 

fra den atmossæriste Luft og fra selve Planterne.

(Fra Planterne nemlig derved, at de udstille Kulsyre 

igjennem Redderne.)
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6. Den atmosfæriske Lufts Kulsyremængde 

er fuldkommen tilstrækkelig til at forsyne 

Planterne med deres nødvendige Kulstof. Da 

det imidlertid, for vore Kulturplanters Vedkommende, gjælder 

om en hurtig og fyldig Udvikling, og denne væsentlig vil 

blive fremskyndet, særlig hos bladfattige Planter, naar Kul

syren optages af Rødderne, saa bor vi allerede af den 

Grund ikke være ligegyldige med at berige vore 

Jorder med Humus, men tværtimod, saa vidt 

muligt, fremskynde en Forøgelse as denne.

4 8.

Humusen.

Det maa imidlertid ikke overses, at Humusen ikke alene 

er yderst vigtig for Plantelivet som Kulsyrekilde, men at den 

ogsaa i forskjellige andre Henseender viser sig endnu mere betyd

ningsfuld for det.

1. Da Humusen stedse indeholder Ammoniak, som fri- 

gjores ved dens Sonderdeling, bliver den saaledes en Kilde, 

hvorfra Planterne erholde en Del af deres Kvælstof.

2. Humusen har ligeledes en vigtig Indflydelse paa den 

overordentlig vigtige Egenstab hos Jorden, som kaldes dens 

Absorptionsevne, hvilken vi senere skulle lære nærmere at 

kjende.

3. Jorden besidder den Evne at kunne fortætte i sine 

Porer saavel den atmosfæriske Luft som andre Lnftarter. Blandt 

de Bestanddele, som Jorden flhlder denne Egenftab, bor frem

for Alt nævnes Humusen. Paa Grund af denne Evne for

tættes Ilt, Kulsyre o. s. ü. i Jorden, og disse kllnne saa

ledes udove deres nødvendige Indvirkning paa Jorden og 

Planterne i stærkere Grad.

4. Humusen har endvidere en væsentlig Indflydelse paa 

visse andre Egenflaber hos Jorden, der i Almindelighed be

tegnes som dens fysiske Egenflaber, saasom dens hensmulrende
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eller sammenholdende Beskaffenhed, dens vandsugende og vand

bindende Kraft og dens Evne til at optage Straalevarme.

B. Grint.

§ 9.

Planternes Brint hidrører fra Ammoniaken, 

en Forbindelse af Kvælstof og Brint, som vi snart skulle lære 

at kjende som en vigtig Kvcelstofkilde for Planten, og fra 

Vandet, der er en Forbindelse af Brint og Ilt.

Hovedkilden for Brinten er dog Vandet, der 

som saadant optages af Planten, af hvilken det sandsynligvis 

bliver sonderdelt, og dets Brint omdannet til Plantemasse.

Begge de nævnte Kilder ere fuldstændig til- 

strækkelige til at forsyne Planterne med den nød

ven dige Brint, fan at Jordbrugeren ikke behover at sorge 

for en direkte Tilførsel af dette Stof.

C. M.

§ 10.

Ilten er ikke alene af største Vigtighed for Planterne som 

Materiale til Dannelsen af deres organifle Masse, men ogsaa 

nødvendig for de vitale og kemiske Processer i dem.

L Ilten som Materiale til Stofdannelsen i Planterne.

De foregaaende Betragtninger have allerede lært os at 

kjende flere Kilder til Planternes Ilt, nemlig Kulsyren og 

Vandet.
Kulsyren, der bestaar af Kulstof og Ilt, leverer, som alt 

nævnt, Planterne deres Kulstof, idet disse afgive en Del af 

Ilten.
Vi have fremdeles set, at Vandet under Stofdannelsen
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i Planten sandsynligvis for en Del bliver sonderdelt i sine 

Bestanddele, saa at den Ilt, som Planterne udstille, tildels 

ogsaa kan hidrøre fra Vandet.

Om den Jltmængde, som Planterne afgive, alene hid

rører fra Kulsyren, eller om den ogsaa stammer fra Bandet 

(og Salpetersyren), er imidlertid i foreliggende Sporgsmaal 

ligegyldigt. Her er det tilstrækkeligt at vide, at 

Planterne afgive en betydelig Mængde Ilt, og at 

de selvfølgelig optage mere heraf ved Kulsyren 

o. s. v., end de forbruge.

Af de Resultater, som ere indvundne ved Forsog i denne 

Retning, kan man beregne, at Planterne pr. Td. Land aarlig 

afgive c. 6000 Pund Ilt. Dette vil for hele Jordoverfladen 

udgjore 1,247,100 Millioner Centner. Det aartige Forbrug 

af Ilt til Menneskenes og Dyrenes Aandedrcet samt til For- 

raadnelses- og Formuldnings-Processerne kan fremdeles an- 

slaas til 1,256,936 Millioner Centner. Af disse Tal frem- 

gaar det, at Forbruget og Gjensrembringelsen af Ilt holde 

hinanden i Ligevægt, hvad der visselig er meget interessant.

4 IL

2. Iltens direkte Virksomhed ved Livsprocessen og de kemifle 

Processer i Planterne.

a. Almindelige Betragtninger.

Ilten er en as de vigtigste Faktorer ved de almindelige 

Stofomsætninger paa Jorden. Ved Hjælp af dette Stof er 

Naturen i Stand til at danne og at sonderdele, at vedlige

holde og at omforme, at fremme det Levende og at vække nyt 

Liv af det Dode.

Uden Ilt er intet Liv overhovedet muligt, hverken i Ud

vikling eller i Tilbagegang.

Jltens Virkning paa Plantelivet begynder, saasnart Froet 

er lagt til Spiring i Jorden, og den vedvarer under Plantens 

hele Levetid, indtil Frugten er moden.
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Vi bringes herved til at anstille en kort Betragtning af 

Plantens Udvikling fra Froet til Frugtdannelsen.

§ 12.

b. PlantenS Liv.

Den vigtigste Proces ved Spiringen er Optagelsen af 

Vand igjennem Froets Overflade. Paa Grund af Frsets 

Bygning gjennemtrænger Vandet forst Randcellerne, som inde

holde kvælstofholdige stoffer, og Kimen, og herfra trænger det 

ind i Frsets Indre, som hos Kornsorterne og Bælgplanterne 

er opfyldt med Celler, der fortrinsvis indeholde Stivelsekorn, 

medens disse hos de Korsblomstrede fornemmelig indeslutte Olie. 

Bed denne Gjennemtrængning af Vand opsvulmer Froet; men 

samtidig med Vandet trænger der ogsaa Ilt ind i det. 

imidlertid er det endnu ikke bestemt afgjort, hvor meget Vand 

Froet saaledes fordrer, eller hvor lang Tid der udfordres til 

at vække Livet i Froet.

Blandt de Fænomener, som ere iagttagne ved Spiringen, 

bor fremfor Alt nævnes Dannelsen af Kulshre, som fremkom

mer as Froets Kulstof og den optagne Ilt.

L>aasnart Kimplanten er udviklet, og det forste lille Blad 

— Plumula — er kommet til Syne, ophorer Kulsyredan

nelsen. Fra dette Tidspunkt optager Planten derimod Kulsyre, 

som nu paa den tidligere beskrevne Maade tjener den til Næ

ring, det vil sige til Dannelsen af de organiske Bestanddele i 

den unge Plante.

Bed spiringen udvikles forst Rodspidsen, og naar denne 

har opnaaet en vis Længde, fremkommer det forste Blad. Ved 

dettes Fremkomst begynder under Lysets Indvirkning det nor

male Liv hos Planten, som giver sig tilkjende ved Optagelsen 

af Kulsyre og Udflillelsen af Ilt.

Fremdeles iagttager man ved Spiringen en Frigjsrelse 

af Varme, som dannes ved de kemiske Processer, der foregaa 

i Froet.

Ved stivelseholdige Fro virker det optagne Vand og Ilten
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forst paa de kvælftofholdige Stoffer — Mggehvidestofferne —, 

som forandres og derved blive i Stand til at danne Dextrin 

og Sukker af Stivelsen. Det saaledes dannede Sukker samt 

en Del af ZEggehvidestofferne tjene til at ernære den unge 

Plante. Af de kvælstoffri Stoffer dannes Cellestoffet; men da 

dette er fattigere paa Kulstof, end Snkkeret, fremkommer 

den omtalte Kulsyreudvikling ved Spiringen.

Dannelsen af Cellestof er absolut nødvendig for den unge 

Plante, da Planterne, som bekjendt, ere sammensatte af Celler, 

hvis Vægge bestaa af Cellestof. Af den Grund bruge Plan

terne Cellestoffet til deres Vækst.

Ligesom ved Spiringen er den fri Ilt aldeles nødvendig 

for den unge Plantes yderligere Vækst, fljont denne nu uaf

brudt ndaander Ilt. Uden fri Ilt, uden at kunne optage Ilt 

fra den omgivende Luft, kan ingen Plante leve. Saa snart 

dette Stof mangler, maa Planten do.

Ilten tjener til forskjellige Iltningsprocesser, som foregaa 

i Plantens Indre, og som ere nødvendige for dens Udvikling. 

Ved disse frembringes Varme, hvorfor vi kunne tale om 

Planternes indre Varme, fljont ikke i samme Forstand som 

hos Dyrene. Denne Varme lader sig nemlig ikke iagttage 

paa samme Maade som hos Dyrene, men er ikke desto mindre 

bestemt paavist.

D. Kvælstoffet.

§ 13.

Almindelige Bemarkninger.

Planternes Kvælstof maa hidrøre fra saa- 

danne Kilder, som ere tilgængelige for alle Plan

ter. Det kan derfor enten stamme fra det fri Kvælstof 

i den atmosfæriske Luft eller fra Salpetersyre og Am- 

m oniak.
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1 Hidrorer Planternes Kvalstof fra det fri Kvælstof i den 
atmosfariske Luft?

Dette Sporgsmaal er af overordentlig stor Betydning; 

thi kunde Planterne optage det fri Kvælstof fra Luften, da be

høvede Landmanden ikke at tilføre Planterne Kvælstof ved 

Gjedningen, eftersom Luftens Indhold af Kvælstof frembyder 

en saa overordentlig rig Kilde til dette Stos.

Paa Grund af dette Sporgsmaals store Betydning er 

der ogsaa foretaget talrige Forsog til dets Besvarelse. Men 

desværre have disse Forsog ført til det Resultat, 

at Planterne ikke kunne optage (assimilere) Luf

tens fri Kvælstof, det vil sige, de kunne ikke an

vende det til Dannelsen af deres Plantemasse.

Rigtignok mener Ville at have godtgjort ved Forsog, 

at Planterne kunne optage frit Kvælstof. Men i Modstrid 

hermed staa alle de Forsog, som ere udforte af Boussin- 

gault, Mene, Harting og Gunning, Lawes og Gil

bert, Pugh, Roy, Petzholdt og Bretsch neid er, hvilke 

bestemt vise, at det fri Kvælstof i Luften ikke direkte kan tjene 

som Næring for Planterne.

4 14.

2. Hidrsrer Kvælstoffet i Planterne fra Salpetersyren?

er. Salpetersyrens Dannelse.

Salpetersyren dannes i Naturen:

1. Ved de kvælstofholdige organiske Legemers Sønder
deling, hvor stærke Baser ere tilstede.

Salpeterplantager — Mursalpeterdannelsen i Stalde o. s. v.

2. Ved Ozonets Forbindelse med Luftens fri Kvælstof.

Ozon, der ogsaa kaldes ozoneret eller aktiv Ilt, frem

bringes ved den elektriske Gnist. Da Lynet er en overordentlig 

stærk elektrisk Gnist, dannes der Ozon i Luften under Torden

vejr. En Del af den Ilt, som Planterne udaande, er lige
ledes ozoneret.
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3. Den porsse Jord besidder den Egenflab at kunne 

danne Salpetersyre ved at fremkalde en Forening af Ilt med 

det fri Kvælstof, naar den indeholder Alkalier eller alkaliske 

Jordarter.

4. Endelig har Schon be in opdaget en hderst vigtig 

Kilde til Dannelsen af bundet Kvælstof.

Ifølge denne Naturforskers Iagttagelse, der fomrigt er 

bleven bekræftet af flere Andres, dannes der overalt bundet 

Kvælstof, nemlig salpetersyrlet Ammoniak, hvor Vand fordam

per i Nærværelse af atmosfærisk Luft, og ved Forbrændingen 

af Træ, Kul o. s. v.

Salpetersyren maa saaledes bestandig forefindes i den 

atmosfærifte Luft paa Grund af selve den Maade, hvorpaa 

den dannes i Naturen, selv om den aldrig optræder i nogen 

betydelig Mængde i Luften.

4 15.

b. Salpetersyren som Plantenomng.

Resultatet af de hidtil udforte talrige Forsøg har været, 

at Salpetersyren er et Næringsmiddel for Plan

terne netop paa Grund af dens Kvælstof.

Salpetersyren bliver ikke omdannet til Am

moniak i Jorden, før den optages as Planterne, 

hvad man tidligere antog, men den bliver derimod umiddelbart 

optaget af disse og maa saaledes opstilles som en di

rekte Kilde til Planternes Kvælstof.

§ 16.

3. Hidrsrer Planternes Ktnrlstos ogsaa fra Ammoniaken?

For vi gaa over til Besvarelsen af dette Sporgsmaal, 

er det nødvendigt at omtale Kilderne til Ammoniaken noget 

nærmere.

2
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a. Kilderne til Ammoniak.

«. De kvælstofholdige organiske Legemers 

Gjæri ng.

Ved Plante- og Dyrstoffernes Gjæring dannes der Am

moniak eller Salpetersyre af deres Kvælstof. Jo gunstigere 

Betingelserne for Salpetersyredannelsen ere, desto mere vil der 

dannes af dette Stof. I modsat Tilfælde vil Ammoniak

dannelsen være fremherskende.

Desværre omdannes ikke alt Kvælstoffet i de 

organiske Forbindelser igjen til kemisk bundet 

Kvælstof, men en Del af det overfores til frit 

Kvælstof.

Denne Kjendsgjerning er overordentlig vigtig; thi heraf 

folger, at Mængden af bundet Kvælstof forringes Aar for 

Aar, hvis ikke paa en eller anden Maade det fri Kvælstof 

igjen kan omdannes til kemisk bundet. I modsat Tilfælde 

maatte jo det organifle Liv paa Jorden aftage i Tidens Lob, 

hvad der imidlertid ikke er Tilfældet.

Vi vide nu, at Planterne kun kunne optage Kvælstoffet i 

bunden Tilstand; vi vide fremdeles, at Dyreverdenen lever — 

direkte eller indirekte — af Planteverdenen alene. Men vi 

have ogsaa set, at ligesom noget Kvælstof fra den bundne Form 

i organiske Stoffer udstilles i fri Tilstand ved disses Gjæring, 

saaledes bliver ogsaa noget frit Kvælstof atter bundet, som oven

for nævnt ved Betragtning af Salpetersyredannelsen, ifølge de 

smukke Forsøg, der ere udforte af Schonbein.

Det fremgaar af Forsogene angaaende Kvcelstoffets Fri- 

gjorelse ved de organifle Stoffers Gjæring, at Udviklingen 

af sritKvælstof er stærkest, naar Gjodningsstoffer 

raadne under Vand.

En anden Kilde til Dannelsen af Am

moniak er den under Salpetersyren omtalte Opdagelse af 

Schönbein, at der frembringes salpetersyrlet Ammoniak ved 

Vandets Fordampning og ved Forbrændingen af kulbrinte- 

holdige Legemer i Luften.
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Dette er de to eneste Kilder til Dannelsen af 

Ammoniak, som vi hidtil kjende.

Mulders Paastand, at Brint, i det øjeblik, den sri- 

gjores af en Forbindelse, formaar at forene sig med Luftens 

Kvælstof og saaledes danne Ammoniak, savner et virkeligt Be

vis. De fremforte Beviser ere nemlig gjendrevne, saa at vi 

maa anse de ovennævnte tvende Kilder for Ammoniakdannelsen 

som de eneste, der forekomme i Naturen.

§ 17.

b. Ammoniakens Forekomst.

üom en Folge af den Maade, hvorpaa Ammoniaken 

dannes i Naturen, forefindes den ogsaa almindelig udbredt. 

Bi finde Ammoniaken overalt, hvor der over

hovedet er atmosfærisk Luft.

Ammoniaken forekommer imidlertid ikke som saadan i fri 

Tilstand, men den er altid bunden til en Syre som Am- 

moniaksalt.

Hhppigst forekommer Ammoniaken som kulsurt Salt, men 

i Luften dog ogsaa som salpetersur og salpetersyrlet Ammoniak. 

I Kilde-, Flod- og Sovandet samt i Jorden sinde vi den 

bunden til Humussyrerne og til de mineralfle Syrer.

Da Ammoniaken altid forefindes i den atmosfæriske Lust, 

og dens Forbindelser ere opløselige i Vand, saa maa disse 

opløses i det atmosfærifle Vand og med dette fores ned til 

Jorden.

Negn eller Sne, som salder til Jorden efter længere Tids 

tort Vejr, er derfor ogsaa langt rigere paa Ammoniak og 

Salpetersyre, end det Nedflag, der folger umiddelbart efter et 

sorudgaaende.

Da den kulsure Ammoniak er flygtig, vil en Del af 

den, naar den er bragt til Jorden ved et Nedflag og ikke 

straks bindes i Jorden, atter gaa bort til Luften.

2'
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4 18.

o. Er Ammoniaken en direkte Kvoelstofnomng for Planterne?

Indtil den nyeste Tid har man altid anset Ammoniaken 

for at være Hovedkilden til Planternes Kvælstof samt antaget, 

at den direkte blev optaget af Planterne. I den nyeste 

Tid er det imidlertid bleven paastaaet fra flere 

Sider, at Salpetersyren sandsy nligvis er den 

fornemste, ja endog den eneste Kilde til Planter

nes Kvælstof, og at saaled.es al den Ammoniak, som fores 

til Jorden, førft maa omdannes der til Salpetersyre, før den 

kan optages af Planterne.

Denne Anskuelse kan jeg dog ikke billige og 

det af folgende Grunde:

a. En Række Forsøg, ved hvilke Betingelserne manglede 

for Ammoniakens Omdannelse til Salpetersyre, have godtgjort, 

at Ammoniaken t væsentlig Grad fremskyndede Plantevæksten, 

og at de udviklede Planter vare langt rigere paa Kvælstof end 

andre Planter i samme Jord, der ikke havde faaet Ammoniak- 

gjodning.

b. Ammoniak er endvidere bleven paavist i et stort 

Antal Planter. Hvis derfor Planterne alene optage Salpeter

syren, da maatte denne atter blive omdannet til Ammoniak i 

Planterne. At Naturen virkelig skulde arbejde saa indviklet, 

kan jeg aldeles ikke antage.

6. En yderligere Grund finde vi i Jordens Absorptions

evne*),  hvilken vi senere flulle betragte noget nærmere. Jor-

*) De to sidste Bevisgrunde faa dog ringe Betydning ved følgende 

Betragtning: Ammoniakens Forekomst i Planterne siger blot, at 

disse kunne optage dette Stof, fom de jo ikke behøve at omdanne 

til Plantemasse, eftersom de kunne udstille det igjen ved Rødderne. 

Salpetersyren kan altid forsyne Planterne med det nødvendige 

Kvælstof, Ammoniak alene derimod ikke. Jordens Absorptions

evne for Ammoniak staar endelig ikke i nogensomhelst Sammen

hæng med selve Plantenæringen. Det er en overordentlig vigtig 

Evne hos Agerjord, der faar stor skonomifi Betydning, men ingen 

fysiologifl, for saa vidt der alene tales om den rene Plantenæring.

O. A.
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den sormaar nemlig at absorbere en betydelig Mængde Am

moniak, medens den aldeles ikke kan absorbere Salpetersyre.

Ammoniaken bliver optaget af Planternes Blade 

og Rodder som kulsur Ammoniak, af Rødderne dog frem for 

Alt som kulsur og salpetersur Ammoniak.

§ 19.

4. Er den Kvirlstofmlrngde, som forekommer t den atmosfomfle 
Luft i bunden Tilstand — altsaa som Ammoniak og Salpeter
syre — tilstrækkelig til at dockke Planternes Behov af Snælftof?

Dette Sporgsmaal, som er af største Betydning for 

Gjodflningen, maa desværre besvares benægtende. Den 

atmosfæriske Lufts bundne Kv celstofmængde kan 

ikke dække Planternes Behov af dette Stof, hvorfor 

man maa tilvejebringe en anden Kilde til dette vigtige Næ

ringsstof i Jorden.

Boussingalllt angiver, at der ved en Afgrøde gjen- 

nemsnitlig borttages o. 55 Pund Kvælstof pr. Td. Land (Kvæl

stoffet i den paa Marken efterladte Stub fraregnet). Den 

Kvælstosmængde, som aarlig bringes Jorden ved det atmosfæriske 

Nedslag, udgjor ifølge foreliggende Bestemmelser 10—21 Pund 

pr. Td. Land. Hertil kommer endnu den Mængde bundet 

Kvælstof, som Planterne muligvis optage som kulsur Ammoniak 

igjennem deres Blade. Paa Grund af LUftens ringe Indhold 

af kulsur Ammoniak kan denne Mængde imidlertid ikke være 

ret stor, saa at vore Kulturplanters Kvælstofbehov ikke kan 
bækkes herved.

Talrige, direkte udførte Forsøg have givet det samme Re

sultat, som ovenfor er forsogt godtgjort ved Beregning. Plan

ternes Vækst bliver aldrig normal i en kvælstoffri Jord, der 

kUnstig er tilberedt uden kvælstofholdig Gjodning.

Heraf folger aldeles bestemt, at det bundne 

Kvælstof i den atmosfæriske Lnft ikke paa nogen 

Maade er tilstrækkeligt til at levere Planterne 

deres nodvendige Kvælstof, hvorfor vi blive nodte
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til at forskaffe disse en Kilde til dette Stof i Jor

den, eller, med andre Ord, vi maa til fore Jorden 

Kvælstof ved Gjsdningen.

Vandet.

4 20.

a. Almindelige Betragtninger.

Vi have allerede tidligere lært, at Vandet er en Kilde 

til Planternes Brint og Ilt. Den Rolle, som Vandet spiller 

i Planternes Væktsliv, er imidlertid ikke alene indskrænket her

til. Naturen har overdraget dette Stof andre yderst 

vigtige Funktioner i Plantelivet. Uden Vandet er det 

organiske Liv ligesaa umuligt som uden Ilten.

4 21.

b. Bandets Sammeilsottning og Egenstaber.

Vandet bestaar, som alt nævnt, af Brint og Ilt. Det 

indgaar kemiste Forbindelser baade med Baser og Syrer, hvilke 

Forbindelser kaldes Hydrater. Ligeledes bindes det kemifl af 

Salte, og det kan adflilles (sonderdeles) ved Hjælp af flere 

forskjellige Stoffer.

Vandet fordamper ved enhver Temperatur. 

Fordampningens Størrelse afhænger for samme Vandmængde 

og Temperatur af Luftens Bevægelse over den givne Vand

overflade samt af dennes Udstrækning.

Vandet er et Opløsningsmiddel for overordentlig mange 

faste, flydende og luftformige Legemer. Det forekommer i alle 

tre forskjellige fysiske Tilstande, altsaa i fast, flydende og luft

formig Tilstand.

Ved at antage en fast Tilstand, altsaa ved at fryse, ud

vider Vandet sig. Denne Egenstab er meget vigtig, idet 

den bidrager til at fljorne Jorden og til en mekanisk Sonder

deling af Stenene o. s. v. Det faste Vand — Sne — be-
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sidder fremdeles den meget vigtige Egenflab at være en slet 

Varmeleder. Derfor kan Sneen betragtes som en varm Pels 

for Sæden, ligesom ogsaa Jsflorpen beflytter Brsnde, Damme 

og Soer o. s. v. for en Bundfrhsning.

Endnu maa fremhæves den Egenflab hos Vandet, at det 

besidder en stor Varmecapacitet, det vil sige, at af alle 

faste og flydende Legemer behøver Vandet den største Mængde 

Varme, for at opvarmes fra en lavere Temperatur til en hojere, 

medens det omvendt ved Afkølingen afgiver den største Varme

mængde. Heraf forklares nemlig det milde Efteraar og det 

raakolde Foraar i alle Kystlande; af den Grund opvarmes en 

tor Jordbund hurtigere end en fugtig, og den fugtige Jord

bund er derfor ogsaa stedse koldere o. s. v.

§ 22.

c. Bandets Forekomst og Beflaffenhed i Naturen.

Vandet er det mest udbredte Stof paa Jor

den. Havet alene indtager mere end 73 pCt. af hele Jord

overfladen. Det Vand, som forekommer paa denne Maade, er 

imidlertid ikke kemisk rent Vand, det vil sige, det bestaar ikke 

alene af Brint og Ilt, men indeholder stedse mange Stoffer, 

dels opløste og dels opstemmede i sig.

Havvandet indeholder 1,s—3,8 pCt. faste Bestanddele, 

af hvilke igjen Kogsaltet udgjor Hovedmassen, medens Resten 

bestaar af Klormagnium, Gibs, svovlsurt Kali, svovlsur 

Magnesia o. s. v.

I Flod-, Kilde- og Brondvand ere Kalksaltene de 

mest fremherflende (fulfur og svovlsur Kalk), medens Natron-, 

Kali- og Magnesiasaltene kun forekomme i mindre fremtrædende 

Mængde.

Fordamper Vandet fra en Vandoverflade, og det finder, 

som nævnt, Sted ved enhver Temperatur, da rive de udviklede 

Vanddampe ogsaa lidt af det flydende Vand med sig. Herved 

kan man forklare sig, at Regnvandet indeholder Kogsalt, og
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paa denne Maade komme for en Del de Stoffer, som inde

holdes i Hav- og Ferskvandet, Landplanterne til Gode.

4 23.

d. Bandet og Planten.

Vandet udgjor en Hovedbestanddel af de 

fleste Planter. Alle Planter indeholde, naar de staa i fuld 

Udvikling, for hver Del Torsubstans 4—9 Dele Vand.

Planterne forbruge imidlertid ikke alene det 

Vand, som findes i dem; thi da der idelig fordam

per en betydelig Mængde Vand fra Overfladen 

af deres Blade, fordre de en meget storreMængde 

heraf.

For vi imidlertid gaa over til en nærmere Betragtning 

af denne Egenstab hos Planten, der er af storste Betydning 

for hele Plantelivet, flulle vi med saa Ord nævne den Maade, 

hvorpaa Planterne optage Vandet.

Planterne optage Vandet igjennem deres 

Rodder og Blade. Hovedorganet i denne Retning er dog 

Redderne; det er endnu ikke bestemt afgjort, i hvilken Form 

Bladene optage Vandet, nemlig om det alene er som flydende, 

eller om de tillige kunne tilegne sig det som dampformigt.

4 24.

e. Bandets Fordampning fTranspiration) igjennem Planterne.

Som alt nævnt, asgive Planterne uafbrudt Vand i luft

formig Tilstand fra deres Blade. Evnen til at afgive Vand

dampe er dog ikke ens hos alle Planter, men er tværtimod 

temmelig forfljellig. Den er frem for Alt afhængig af Bla

denes Bygning.

Den Mængde Vand, som fordamper igjennem Bla

dene, er meget stor og for samme Plante afhæn

gig af:
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a. Luftens Fugtighedsmængde,

b. Temperaturen, 

c. Jordens Fugtighed og 

d. den ftørre eller mindre Lethed, med 

hvilken Planterne kunne komme i Besiddelse af 

Vandet, idet de ville optage desto mere heraf, jo gunstigere 

Jordens fysifle og kemifle Beflasfenhed er i denne Henseende.

Der vil altid fordampe mere Vand fra en Vandover

flade end fra en lige saa stor Bladoverflade. Dette beviser, at 

for Planternes Vedkommende er der andre Faktorer til Stede, 

som have Indflydelse paa Fordampningen fra Bladene, end 

de, der betinge Fordampningen fra Vandoverfladen. At det 

er Tilfældet, fremgaar af den Kjendsgjerning, at Fordampnin

gen fra Bladoverfladen ikke aftager eller tiltager i samme Grad 

som Fordampningen fra Vandoverfladen under iovrigt samme 

Forhold.

Men Vandet findes ogsaa mere fordelt i Bladene, og 

disses organifle Bygning, særlig deres Overhud, virker hæm

mende paa dets Fordampning.

Fordampningen fra Bladoverfladen vil gjennemsnitlig 

forholde sig til Vandoverfladens Fordampning som 1 : 3.

Vandets Fordampning fra Bladoverfladen foregaar in

genlunde regelmæssig, men den vokser og aftager, trods alle 

gunstige eller hæmmende Biomstændigheder, paa de forskjellige 

Tider af Dagen, saa at der stedse findes et Maximum og et 

Minimum for den i Lobet af Døgnets 24 Timer. Dette er 

dog ikke alene Tilfældet for de forfljellige Dagstider, men og

saa for de forfljellige Maaneder. Maximumsgrænsen falder 

om Dagen imellem Kl. 12 og 2; Minimumsgrænsen i Lobet 

af Natten, i hvilken der ogsaa stedse finder en ringere For

dampning Sted, naar Omstændighederne ere ugunstige.

§ 25. .

f. Kan Redflaget fra -en atmosferifle Luft dakke Plantens 
Behov af Band?

Skjont man flulde antage, at det Vand, som bringes til
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Jorden ved Nedslaget, maatte være tilstrækkeligt for Planten, 

er det dog ikke Tilfældet. Ikke blot det Vand, som 

Nedslaget bringer Planten under dens Væksttid, 

men ogsaa den hele Vandmængde, som Jorden 

modtager i Lobet af Aaret ved det atmosfæriske 

Nedslag, er utilstrækkeligt til Plantens Behov, 

selv om det helt og holdent kunde komme den til Gode, hvad 

der ikke engang er Tilfældet. Thi for det Forste gaar en ikke 

ringe Mængde af dette Vand tabt derved, at det trænger ned 

til Undergrunden, hvor det for en Del fores bort gjennem 

Drainingen. Dernæst forringes Mængden af dette Vand ogsaa 

ved, at det løber bort fra Overstaden uden at trænge i Jor

den, samt ved Fordampningen fra Jordoverfladen.

Heraf folger, at en betydelig Del af det Vand, 

som ved det atmosfæriske Nedslag bringes til 

Jorden, maafle omtrent Halvdelen, gaar tabt for 

Planterne.

Hvorfra faa Planterne da den øvrige Del af 

det Vand, der er saa nødvendigt for dem?

Denne Vandmængde tilfores Planterne dels 

ved Bladene, hvis Evne til at optage Vand fra Luften 

allerede er omtalt, og dels ved Jordens Evne til at 

kunne absorbere Vanddampe i betydelig Mængde.
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Planternes Affebestanddele.

§ 26.

A. Almindelige Betragtninger.

Det er med fuldstændig Vished godtgjort, at Plan

terne behove mineralske Næringsstoffer for at 

kunne danne deres Masse, saa at intet Planteliv over

hovedet kan finde Sted uden dem.

Planternes Askebestanddele eller deres uorganiske Nærings

stoffer (ogsaa kaldet deres uforbrændelige Bestanddele) fore

komme ganfle vist i ringe Mængde i Forhold til deres orga- 

niske Bestanddele; ikke desto mindre indses Nødvendigheden af 

disse mineralfle Stoffer allerede deraf, at de optræde i be

stemte Mængder, ikke blot i de enkelte Plantefamilier, men 

ogsaa i de enkelte Plantedele, hvad nedenstaaende Tal ville 

godtgjore.

I Gjennemsnit finde vi nemlig:

i Kornsorternes Fro

„Bælgplanternes — 3,8 —

„ Olieplanternes — 4,0 —

„ Rodfrugternes Rod 6,8 —

„ Kartoffelplanternes Knolde 4,1 —

2,5 pCt. og i Straaet 6,4 pCt. Afle

- - 6,0

— — 4,3

og i Bladene 16,4

— — 10,6

ff 

ff 

ff 

ff

ff 

ff 

ff 

ff

Antallet af de Stoffer, som sammensætte Planteaflen, er
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langt større end deres, som danne de talrige organifle Be

standdele i Planterne.

En Undersøgelse — Analyse — af Planteasken vil lære 

os at kjende alle de Stoffer, hvoraf denne bestaar; men tillige 

vil en saadan Analyse knnne give os Underretning om, hvilke 

mineralske Stoffer der udfordres til Planternes Ernæring. 

Jeg siger „vil kunne", thi ikke alle Stoffer i Planteaflen ere 

absolut nødvendige for Planten, men kun saadanne, som altid 

forefindes ved Analysen af samme Plantes Afle. Tage vi 

derfor Hensyn til alle de Stoffer, som der overhovedet er fun

den i Planternes Aske, da maa vi skjelne imellem de nødven

dige og de tilfældige Askebestanddele. Ved Undersøgelsen af 

Asien fra de forskjellige Planter har man fundet folgende 

Stoffer:

Baser: 

Kali 

Natron 

Lithion 

Rubidinmilte 

Kalk 

Magnesia

Ilter af Jern

— — Mangan 

(Kobberilte)

Syrer: 

Fosforsyre 

S vo vlsyre 

Kiselsyre 

Kulsyre 

Klor 

Brom 

Jod 

(Fluor?)

As disse maa de med spærret Tryk fremhævede Stoffer 

betragtes som nødvendige Bestanddele af Planteaflen. Brom 

og Jod forekomme i Havplanterne.

For at besvare det Sporgsmaal, hvilke Bestanddele af 

Planteasken der ere nødvendige, og hvilke der ere tilfældige, 

har man fulgt to Fremgangsmaader.

Den Fremgangsmaade, der forst blev an

vendt, bestod i, at man benyttede en Jord, som var fuld

stændig berøvet alle Plantenæringsstoffer. Til denne Jord 

sattes Askebeftanddelene og Kvælstof, dog saaledes at et eller 

flere af de Stoffer, som vare fundne i Aflen, udelodes.



Næringsstoffernes Optagelse i Planten. 29

Herved kunde man undersøge den Virkning og Betydning, som 

hvert enkelt Stof havde, og samtidig finde de Bestanddele af 

Aflen, som Planterne nødvendigvis behøvede. Den Natur- 

forfler, der forsi fulgte denne Fremgangsmaade, var Fyrsten 

af Salm-Horstmar. Men medens han altsaa gik ud 

fra et fast Medium ved sine Forsøg, og lod Planterne Ud

vikle sig i dette, blev derimod Vand benyttet ved den an

den Fremgangsmaade, idet de forfljellige mineralfle Næ

ringsstoffer opløstes i dette. Ved denne Fremgangsmaade lod 

man altsaa Landplanterne vokse i vandige Oplosninger, hvor

ved det blev muligt at iagttage hele Planten under dens 

Udvikling og saaledes at studere Virkningen af de enkelte 

Næringsstoffer.

Blandt de Naturforskere, som fulgte og udviklede denne 

Fremgangsmaade, stulle nævnes: Sachs, Knop, Stoh- 

mann, Robbe, Kühn og fl. A.

Af disse Forsøg sremgaar det nu, at de mineralske 

Stoffer, som maa anses for nodvendige til Plan

ternes Ernæring, ere folgende:

Kali Fosforsyre

Natron Svovlsyre

Kalk Kiselsyre

Magnesia Klor.

Jern.

§ 27.

B. Ulrringsstoffernes Optagelse i Planten-

Redderne ere de Organer, ved hvilke Planterne optage 

de mineralfle Næringsstoffer. Det er dog ikke hele Roden, 

som er bestemt til denne Funktion, men kun de fine Rodtrcev- 

ler, der bestaa af 4 Dele, og af hvilke sandsynligvis kun de 

3 sverste, som ere besatte med fine Haar, ere virksomme.

Plantenæringsstoffernes Optagelse igjennem Rodtrævlerne, 

altsaa deres Overførelse fra Jorden til Rødderne, ffer ved



30 Planternes Askedestanddele.

Endosmose, hvis Love ere opdagede af Fischer og Dutro- 

d)et. Jfolge disse Love ville to Oplosninger, der ere adskilte 

ved en Plantehinde (Cellehinde), udveksle deres Bestanddele 

saaledes, at der efter en vis Tids Forlob vil findes de samme 

Stoffer paa begge Sider af Hinden.

Tidligere antog man, at Planterne besade Evne til at 

vælge imellem de Næringsstoffer, som bleve dem tilbudte. 

Nyere Undersøgelser have imidlertid godtgjort, at denne Op

fattelse var falsk, saa at Planterne ikke besidde en saadan Evne, 

og at de maa optage alle de Stoffer, som tilbydes dem i en 

Oplosning.

Det er nemlig bevist ved Forsog, at Planterne have op

taget fladelige Stoffer, naar saadanne ere blevne dem tilbudte, 

og at flige Stoffer derefter kunde paavises i deres Organer.

Skjont Planterne saaledes ikke besidde nogen Evne til at 

vælge de Stoffer, som de optage, finder man dog stedse 

de samme Næringsstoffer i dem, ja hos de enkelte 

Plantefamilier endog en vis Mængde af Næringsstof

ferne, som kun veksler indenfor visse Grænser.

Forskjellige Planter kunne vokse ved Siden af hverandre 

paa samme Jord, hvor altsaa de samme Mængder af tilgænge

lige Plantenæringsstoffer ere til Stede; og dog optage de enkelte 

Planter forstjellige Mængder af disse, eftersom de hore til den 

ene eller den anden Plantefamilie, saa at vi ved en Undersø

gelse af de enkelte Planter ville finde, at de indeholde forfljel- 

lige Mængder af Næringsstofferne.

Hvorledes kan dette forklares?

Rodspidserne optage, som vi have set, Næringsstofferne 

ved Endosmose, og paa samme Maade vandre disse videre 

omkring i Planten.

Planten forbruger ifølge sin Individualitet en bestemt 

Mængde af de forstjellige Næringsstoffer, og disse blive derfor 

optagne igjennem Plantens Rodder, efterhaanden som de for

bruges, det vil sige, eftersom Planten behover dem.

Som Hovedfaktor ved Næringsstoffernes 

Optagelse i Planten maa saaledes fremhæves
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dennes Trang til dem. Men foruden Trangen have 

endnu enkelte Bifaktorer væsentlig Indflydelse i denne Retning, 
nemlig:

a) Fordampning en og

b) Aflejringen af faste Stoffer i Planternes 
Cellesaft.

Begge disse Faktorer have nemlig for saa vidt Jndfly- 

delse, som de betinge en Forandring i Cellesaftens Styrke 

(Koncentration) og dens Stoffers Blandingsforhold, hvorved 

den endosmotifle Evne paany fremskyndes.

Cellesaftens Styrke og Blandingsforholdet af de Nærings

stoffer, font findes opløfte i den, vil sorst og fremmest blive 

forandret ved Plantens Trang til Næringsstoffer, ifølge hvil

ken de forbrugte Stoffer, ligesom de der forefindes i ringe 

Mængde, maa optages ude fra. For saa vidt nu Fordamp

ningen af Vand igjennem Bladene og Aflejringen af faste 

Stoffer i Cellesaften betinger Plantens Trang til Næring, 

maa de ogsaa have Indflydelse paa Næringsstoffernes Opta
gelse udvendig fra.

4 28.

C. Jordens Absorptionsevne.

I. Almindelige Bemærkninger.

Ved denne Egenskab hos Jorden, der spiller en 

saa betydningsfuld Rolle baade ved dens Bedømmelse og ved 

selve Planteernæringen, sorstaas dens Evne til at fast

holde eller binde visse Plantenæringsstoffer, en

ten disse paafores den i oploft Tilstand eller 

gjores opløselige i den ved Omsætniyg og Søn

derdeling, saa at saadanne Næringsstoffer ikke 

kunne synke ned i Undergrunden.

Jordens Absorptionsevne har været bekjendt siden 1849; 

men i den efterfølgende Tid er der udfort en stor Mængde
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Forsog for nærmere at undersøge den. Det er indlysende, at 

vi her ikke kunne omtale disse Forsog nærmere, men kun korte

lig gjengive deres Resultater.

Som tidligere antydet, inddelte vi Plantenæringsstofferne 

i 2 Klasser, Baser og Syrer. Denne Inddeling vil det og- 

saa være nødvendigt at fastholde ved Betragtningen as Resul

taterne, der ere udledede af de mange Undersøgelser af Jor

dens Absorptionsevne, idet disse herved tydeligst ville kunne 

opfattes.

Det var forft og fremmest nødvendigt at komme til en 

klar Opfattelse af Jordens Absorptionsevne, dernæst at 

undersøge, hvorledes de absorberede Stoffer forholde sig lige- 

over for Opløsningsmidler, særlig Vandet, og endelig at soge 

Grunden til Absorptionen.

4 29.

11. Jordens Absorptionsevne.

1. Resultaterne fra Forsøgene med Baser.

a) Alle de Jordarter, som hidtil ere benyttede til Un- 

dersogelserne angaaende Absorptionen af Baser og deres 

Salte, besade Evne til at absorbere Baser, hvor 

forfljellig Jorden end var i fysifl og kemisk Henseende. 

Det kan derfor med fuldkommen Sikkerhed siges, at en

hver Jord besidder denne Evne, om end natur

ligvis i storre eller mindre Grad.

b) Medens Jorden uddrager en Base af den Oplosning, 

den kommer i Berøring med, vil en anden Base 

samtidig fra Jorden gaa over i Oplosningen 

(s. Ex. ved Absorption af Kali vil Kalk, Magnesia eller 

Natron gaa over i Oplosningen).

c) Ved Absorptionen af Basen fra et svovlsurt Salt eller 

en Klorforbindelse bliver Basen alene absorberet, medens 

Svovlsyren (eller Kloret) forbliver i Oplosningen, hvor
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den forbindes med en Base, som gaar over i denne i 

Stedet for den absorberede.

d) Bægtmængden af den Base, der bliver oploft, 

svarer temmelig nær til den ækvivalente 

Mængde af den Base, der bliver absorberet.

e) Stærkere Oplosninger udtommes absolut mere end svagere, 

medens disse miste en relativ ftørre Mængde Base.

f) Den Mængde Base, der absorberes af en 

Jord, er afhængig af:

«• Oplosningens Styrke,

ß* den Mængde Oplosning, som kommer i 

Berøring med Jorden, og

y- den Forbindelse, i hvilken Basen er til 

Stede i Oplosningen.

g) Absorptionen af Baser foregaar i saa kort Tid, at det 

ikke faar nogen væsentlig Betydning, hvor længe Jorden 

forbliver i Berøring med Oplosningen.

h) En Jord, der har absorberet saa Meget, som den for- 

maar, af en svagere Oplosning, vil endnu kunne optage 

en vis Mængde af samme Base fra en stærkere Op

losning.

i) Selv den svageste Oplosning vil aldrig blive 

fuldstændig udtomt; der bliver altid en vis Mængde 

af Basen tilbage i Oplosningen.

§ 30.

j) Resultaterne af Forsogene med Syrer.

a. Fosforsyren.

1. Alle de Jorder, som hidtil ere undersøgte med 

Hensyn til deres Forhold lige over for Oplosninger af fosfor

sure Salte, have udvist Evne til at optage en storre 

eller mindre Mængde Fosforsyre — (Mængden heraf 

vekslede med Jordprøvernes forfljellige Sammensætning). —

3
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Det kan derfor sikkert udtales, at denne Egenstab tilkommer 

alle Jorder.

2. Stærkere Oplosninger udtommes absolut mere end 

svagere, dog miste disse en relativ større Mængde Fosforsyre.

3. Tiden, hvori Jorden forbliver i Beroring med Op

losningen, har ingen væsentlig Betydning paa Absorptionen.

4. Ingen som helst Jord vil fuldstændig ud

tomme en Oplosning. Der bliver stedse, selv i den mest 

fortyndede Oplosning, en vis Mængde Fosforsyre tilbage.

5 Et forøget Indhold af Jerutveilte, Lerjord og Kalk 

i Jorden bevirker en Forhøjelse af vedkommende Jords Evne 

til at absorbere Fosforsyre.

b. Kiselsyren.

Der er hidtil kun udfort faa Forsog angaaende Jordens 

Evne til at absorbere Kiselsyre. Det fremgaar imidlertid af 

disse, at Jorden besidder en betydelig Absorptions- 

evne ligeover for Kiselsyre.

e. Svovlsyren.

For denne Syre har Jorden kun en forholdsvis ringe 

Absorptionsevne.

d. Klor og Salpetersyre.

Jorden besidder ingen Evne til at absorbere Klor og 

Salpetersyre. Denne Kjendsgjerning er af meget stor Betyd

ning for Salpetersyrens Vedkommende; thi da Jorden ikke kan 

absorbere denne Syre, vil der i visse Tilfælde kunne lides et 

Kvælstoftab derved, at Salpetersyren synker ned i Under

grunden.

§ 31.

III. De absorberede Stoffers Forhold til Vand.

Da vi have set, at Jorden formaar at fastholde de vig

tigste Plantenæringsstoffer og derved forhindre disse i at synke
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ned i Undergrunden, er det af stor Vigtighed at vide, hvor

ledes saadanne absorberede Stoffer forholde sig til Vand, det 

vil sige, om de ved Absorptionen blive bundne sua fast til 

Jorden, at de ikke kunne oploses af Vandet, eller om dette 

efterhaanden atter kan oplose dem.

Af de mange Forsog, som ere udforte for at undersøge 

dette Sporgsmaal, fremgaar det at:

a. Plante næringsstoffer ne ikke blive fuldstændig 

uopleselige ved Absorptionen, men kun tungt 

opløselige. Allerede rent Vand kan oplose en 

Del af dem igjen.

b. Der udfordres imidlertid en langt ftørre 

Mængde Vand til at oplose de absorberede Baser, 

end den Mængde Vand, hvori disse vare opløste for Ab

sorptionen. Den Kraft, med hvilken Jorden binder de 

absorberede Stoffer, er saaledes langt større end den, med 

hvilken den uddrager disse af en Oplosning.

4 32.

IV. Aarsager til Absorptionen.

Paa hvad Maade Jorden absorberer Plantenærings- 

stofferne, er et Sporgsmaal af overordentlig ftor Betydning, 

ikke alene for vor Kundflab til hvad der fler i Jorden, men 

ogsaa for Planteernæringen og derved for Gjodflningen. Saa 

snart det er flaaet fast, paa hvad Maade Absorptionen af 

Plantenæringsstofferne foregaar, vide vi ogsaa, i hvilken Til

stand disse befinde sig i Jorden. Et videre gjennemfort 

Studium vil oplyse os om, i hvilken Form — Forbindelse — 

Næringsstofferne blive tilforte Planten og optagne af denne. 

Vi faa derved et vigtigt Indblik i de kemifle Omsætninger i 

Jorden og modtage saaledes meget værdifulde Vink med Hen

syn til Gjodflningen.

Paa Grund af Sporgsmaalets store Betydning er der 

Udfort en talrig Mængde omfattende Arbejder for at lose det.

Af disse Arbejder fremgaar nu Folgende:

3*
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1 Kor Basernes Vedkommende.

Absorptionen af Baser foregaar paa dobbelt Maade: 

a. Ad kemisk Vej, idet de bindes ved vandholdige Sili- 

cater (Zeolither) og ved Jordens Humusstoffer.

b. Ved Fladetiltrækning

a. Den kemiske Virksomhed ved Absorptionen.

Den største Mængde Baser bliver ved Ab

sorptionen bunden ad kemisk Bej. De vandhol

dige Silicater spille herved Hovedrollen, medens 

Humussyrerne kun faa en mindre Betydning, nærmest paa 

Grund af den forholdsvis ringe Mængde, hvori de forekomme 

i Jorden.

Ved vandholdige Silicater — Zeolither — forstaas For

bindelser as kiselsur Lerjord og kiselsurt Jerntveilte med en 

kiselsur Forbindelse af alkaliske Jordarter (saasom Kalk, Mag- 

nesia) eller af et Alkali (Kali, Natron, Ammoniak) og 

Vand.

Et bestemt Exempel vil bedst egne sig til al anskuelig- 

gjore det ovenfor Anførte. Kommer f. Ex. et Kalisalt i Be

røring med en zeolithagtig Forbindelse, der bestaar as kiselsur 

Lerjord + kiselsur Kalk + Vand, da vil der udtræde Kalk 

af denne Forbindelse, og denne Kalk forbinder sig med Kali

saltets Syre, medens en tilsvarende Kalimængde indgaar i 

Forbindelsen i Stedet for Kalken.

Til Bevis for, at den nævnte Omsætning vil sinde Sted, 

samt at Baserne bindes ad kemisk Vej, kan tjene Folgende:

1. Mængden af den oploste Base har ved Forsog med 

rene Silicater vist sig at være ækvivalent med Mængden af 

den absorberede Base.

2. Den Kraft, hvormed Jorden fastholder den absor

berede Base, er saa stor, al der udfordres en langt storre 

Vandmængde til at oplose den igjen end den, hvori den var 

oploft før Absorptionen.
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3. Ved Saltsyre kan den absorberede Base fuldstændig 

opløses igjen.

4. Fremdeles fremgaar det af Forsøgene, at

u. Absorptionen af Baser og disses Salte ved Silicaterne 

ikke forudsætter Tilstedeværelsen af fulfure Salte, og

8. at Baser, der ikke komme i Beroring med Jorden som 

kulsure Salte, forst maa omsættes ved Hjælp af kulsure 

Salte, for at kunne bindes ved Humnsen, eller at Hu- 

mussyrerne i saa Tilfælde maa være til Stede i Jorden 

bundne til Baser som Kalk o. s. v.

b. Den mekaniske Virksomhed ved Absorptionen.

Forfatteren har ved Forjog godtgjort, at en Del af den 

absorberede Base kun bliver fastholdt af Jorden ved Hjælp af 

Fladetiltrækning. Thi de Jordprøver, der vare berøvede Sili- 

cater, besade endnu Absorptionsevne, hvilket ogsaa var Tilfæl

det med Humuspræparater, der vare fremstillede af Torv.

4 33.

2. For Syrernes Vedkommende.

a. Fosforsyre.

Fosforsyrens Absorption er en kemisk Pro

ces, der afhænger af Jordens Indhold af Jerntveilte, Lerjord, 

Magnesia og Kalk. Denne Syre maa følgelig være til Stede i 

Jorden som fosforsur Jerntveilte, fosforsur Lerjord, fosforsur 

Magnesia-Ammoniak og under visse Omstændigheder som fos

forsur Kalk.

b. Kiselsyre.

Kiselsyrens Absorption er ligeledes af ke

misk Natur og beror paa dens Forbindelse med Kalk og 

Lerjord. Jordens Indhold af Humus spiller imidlertid herved 

en vigtig Rolle. Da nemlig Hmnusen er en stærkere Syre 

end Kiselsyren, saa er den tildels i Stand til at ophæve Kisel-
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syrens Evne til at indgaa tungtoploselige Forbindelser med de 

ovennævnte Baser.

4 34.

SluUnngsbetragtmnger angaaende Rirringsstoffernes Optagelse af 
Planterne.

Efter at vi hidtil have forsogt at godtgjore, paa hvad 

Maade Planterne optage deres Næringsstoffer, staar der endnu 

nogle Sporgsmaal tilbage at besvare:

1. Er det nødvendigt for Planterne, at Næringsstofferne 

forekomme i Jorden i en færdigdannet Oplosning?

2. Forholde Planterne sig fuldstændig passive lige over 

for Næringsstoffernes Optagelse, eller udove de selv paa en 

eller anden Maade en Virksomhed i denne Henseende?

Hvad det førfte Sporgsmaal angaar, da antog 

man tidligere, at Planterne kun formaaede at optage 

deres Næring fra en Oplosning.

Denne Opfattelse blev i Aaret 1857 forkastet af Liebig, 

som paastod, at de fleste Kulturplanter vare henviste til at 

optage deres Næring direkte fra Jorden.

Liebig støttede sin Theori dels paa det Faktum, at 

Drainvandet, som han antog maatte repræsentere det i Jorden 

cirkulerende Vand — Jordvandet — kun indeholdt en meget 

ringe Mængde af de vigtigste Plantenæringsstoffer, saasom 

Ammoniak, Fosforsyre og Kali, og dels paa Jordens Absorp

tionsevne, ifølge hvilken Jorden fastholdt de vigtigste Plante- 

næringsstoffer, hvorfor en Oplosning af disse ikke kunde findes 

i Jorden.

Drainvandet indeholder ganfle vist kun en ringe Mængde 

af de vigtigste Plantenæringsstoffer. Men netop paa Grund 

af Jordens Absorptionsevne kan det heller ikke repræsentere det 

egentlige Jordvand Thi paa Grund af denne Evne vil Jorden 

berove en Oplosning, der filtrerer igjennem den, den største Del 

as dens Sloffer, hvorfor en Oplosning, der befinder sig i det 

øo er fte, 1—10 Tmr. lykke. Jordlag vil indeholde Ai ftørre
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Mængde Næringsstoffer, end den, som har gjennemsivet Jorden 

i en Dybde af 3—4 Fod.

Paa Grund af Jordens Absorptionsevne blive vel de 

vigtigste Næringsstoffer bundne til den; de blive dog ikke nop- 

loselige, men kun tungtoploselige, saa at Opløsningsmidlerne i 

Jorden ere i Stand til efterhaanden at bringe dem i Oplos

ning igjen.

Da Drainvandet saa le des ikke kan repræsen

tere Jordvandet, medens Liebig tilmed har opfattet 

Jordens Absorptionsevne noget anderledes, end 

den har vist sig at være, ere vi ikke berettigede til 

at forkaste den ældre Theori paa Grund af de nævnte 

Indvendinger.

Imidlertid er den ældre Theori: at Jorden maa inde

holde en færdigdannet Oplosning af Næringsstoffer, for at 

Planterne kunne leve, bleven saa stærkt rystet ved Under

søgelserne af Jordens Absorptionsevne, at den 

ikke længere kan bibeholdes i sin oprindelige 

Skikkelse. Det er Liebigs store Fortjeneste allerede i 

1857 at have henvist til de nævnte Forhold, selv om han den 

Gang gik noget for vidt.

Vi maa nu opgive den Opfattelse, at Planterne skulde 

forholde sig fuldstændig passive ved deres Ernæring, og at 

Jorden maa forskaffe dem, hvad de forbruge, i Oplosning, saa 

at de kun skulde opsuge Oplosningen i Jorden paa samme 

Maade som en Svamp. Tværtimod nodes vi til at erklære, 

at Planterne selv ere virksomme ved Optagelsen as Nærings

stofferne, altsaa ved deres Ernæring.

Denne Birksomhed ytrer sig hos dem paa to 

Maader.

Planterne gaa efter deres Næring i Jorden, 

det vil sige, Nodderne udvikle sig særlig der, hvor de finde 

deres nødvendige Næringsstoffer. Denne Virksomhed vil jeg 

betegne ved Planternes „ydre Virksomhed".

Som Bevis for Planternes ydre Virksomhed flal jeg 

henvise til Plantenæringsstoffernes Fordeling i Jorden og til
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ben langsomme Bandring, som netop de vigtigste Nærings

stoffer ere underkastede i denne, saaledes som vi have Lært dem 

at kjeude ved Jordens Absorptionsevne. Dernæst kan ogsaa 

henvises til Træernes Rodudvikling langs Veje, idet vi her 

træffe de fleste Rodder udviklede til den Side, hvor Agrene 

findes.

Til Slutning anfører jeg et overordentlig interessant 

Forjog, udfort af Nobbe, der er det mest slaaende Bevis for 

den nævnte Virksomhed hos Planterne.

Nobbe tilberebte en leret Jord saaledes, at den var 

fattig paa Næringsstoffer, og anbragte i den en Blanding 

af Plantenæringsftoffer paa folgende Maade: Jorden an

bragtes i Glascylindre. I Nr. 1 blev den regelmæssig blan

det med Næringsstofferne; i Nr. 2 dannede disse el tyndt 

Lag paa Bunden af Cylinderen; i Nr. 3 anbragtes Laget 

midtvejs i Cylinderen, og i Nr. 4 foroven, umiddelbart under 

Jordens Overflade. En femte Cylinder erholdt et lodret- 

staaende, cylindrisk Lag af Næringsstoffer omkring Jordmas

sen, og i den sjette vare Næringsstofferne anbragte som en 

Cylinder i Midtlinien (Aksen) af Glascylinderens Jordmasse.

Som Forssgsplante tjente Majs (fra Baden).

Ved Forsøgenes Slutning viste det sig nu, at Hoved- 

mængden af Rodder fandtes i alle Cylindrene der, hvor Næ

ringsstof-Blandingen var anbragt, altsaa der, hvor Rodderne 

fandt Næring til Planten.

§ 35

Forholder Planten sig passiv ved Rarmgsstoffernes Optagelse, 

eller udover den selv en Birksomhed derved?

Planten maa optage sin Næring fra en O fi

lo suing. Den finder imidlertid ikke en saadan i 

Forden, som den kan bruge, men maa selv til

berede den. Denne Virksomhed betegner jeg ved Plantens 

„indre Virksomhed".

Som Bevis for denne kan anføres Følgende:
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a) Planterne udstille igjennem deres Rodder Kulsyre og 

sandsynligvis ogsaa andre Syrer.

b) Plantesafterne ere af sur Beskaffenhed.

c) Planternes Cellehinde besidder den Evne at kunne optage 

faste Stoffer, som befinde sig paa den ene Side as den, 

naar der paa den anden Side findes en tilsvarende, op

løsende Vædfle, idet denne forst træder ud igjennem Celle- 

hindeil.

d) Et yderligere Bevis levere Forsogene med at lade Land

planter vokse i vandig Oplosning og i Jord, der er 

mættet med Næringsstoffer.

e) Endelig den Iagttagelse, at man tydelig kan paavise Rod- 

indtrykkene i Stene og Klipper, hvorpaa der vokser 

Planter.



3die Kapitel.

Planternes uorgiuiifte Bestanddele og disses 
Forekomst i Naturen.

I. Planternes Askebestanddele og de Mineralier, i 

hvilke de forekomme i Naturen.

§ 36.

Almindelige Betragtninger.

Mineralstoffernes store Betydning for Plantelivet er 

godtgjort ved de foregaaende Betragtninger. Vi skulle nu 

undersøge deres Forekomst paa og i Jorden, for at benytte dette 

senere som Grundlag ved den vigtige Undersøgelse, om vi ere 

nodte til at tilføre vore Jorder Mineralstoffer, og da hvilke.

Den faste Jordoverflade bliver dannet af 

Mineralier og af fossile Lavninger. Mineralierne 

udgjore Hovedmassen. Ved de fossile Lavninger forstaa 

vi de tilbageblevne Resier af Planter og Dyr. Vi kjende et 

meget stort Antal forskjellige Mineralier. Dog ere disses Fore

komst af den Art, at enkelte Mineralier optræde 

i saa fremherskende Mængde, at de maa faa en 

væsentlig Andel i den faste Jordskorpes Sam

mensætning, medens de øvrige kun findes i forholdsvis 

ringe Mængde.
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De Mineralier, der paa Grund af deres store Udbre

delse maa antages at have bidraget mest til Jordflorpens Dan

nelse, forekomme enten alene etter, hvad der hyppigst er Til

fældet, sammenblandede med andre og dannende et Hele med 

dem. Disse Mineralier kaldes, hvad enten de fore

komme som enkelte eller sammenblandede Masser, med et 

Fællesnavn Sten eller Bjergarter, naar deres Forekomst 

er af ovennævnte Art.

En Sten kan saaledes bestaa af et enkelt Mineral, saa- 

som Kvarts, eller være sammensat af flere sorskjellige Mine

ralier, f. Ex. Granit, Gnejs, Basalt o. s. v. I disse Stene 

findes de sjældnere Mineralier i forfljellig Form, s. Ep. ind

sprængte i Gange, Lag, Nyrer o. s. v.

Vore Agerjorder ere dannede af disse Stene 

og dannes endnu hvert Djeblik af dem.

Naar vi derfor ville have Oplysning om Plantenærings- 

stossernes Forekomst, maa vi først og fremmest kjende de Stene 

og Mineralier, som væsentligst have bidraget til Dannelsen af 

vore Agerjorder.

Vi flulle derfor i det Folgende give en kortfattet Be- 

skrivelse af de vigtigste Mineralier, idet vi for hvert enkelt 

Plantenæringsstof flulle omtale de Mineralier, af hvilke det 

udgjor en væsentlig Bestanddel.

1. Kaliet.

§ 37.

Pi have allerede tidligere lært Kaliet at kjende som en 

af de vigtigste Bestanddele i Planteaften. Dette Stof 

findes almindelig udbredt i Naturen; vi finde det 

saaledes som en væsentlig Bestanddel af en stor Mængde 

Mineralier, der hore til de hyppigst forekommende Stenarter 

paa Jorden.

De Mineralier, i hvilke Kaliet udgjore en vigtig 

Bestanddel, ere enten:



44 Planternes Askebestanddele.

a) ki selsure Forbindelser eller

b) kiselsyrefri Forbindelser.

a. De kiselsure Forbindelser.

Man fljelner imellem kiselsure Forbindelser med Vand 

og uden Vand og kalder hine vandholdige Silicater 

eller Zeolither, disse vandfri Silicater. De vandfri 

Silicater forekomme langt hyppigere end de vandholdige, men 

disse sonderdeles til Gjengjæld langt lettere end hine.

De vandfri Silicater ere sammensatte af kiselsur Lerjord, 

kiselsure Alkalier (Kali, Natron), kiselsure Forbindelser af al- 

kalifle Jordarter (Kalk, Magnesia) og tunge Metallers Ilter 

(Jernforilte, Mangansorilte o. s. v.).

De vigtigste af disse ere:

§ 38.

a. Orthoklas eller Kalifeldspath, 

ogsaa almindelig kaldet Feldspath.

Dette Mineral forekommer almindelig udbredt og bestaar 

af kiselsm Lerjord og kiselsllrt Kali. Det maa dog bemærkes, 

at en Del af Kaliet kan være erstattet af Natron, Kalk og 

Magnesia, ligesom ogsaa en Del af Lerjorden af Jerntveilte 

og Mangantveilte. Slige Ombytninger af en Base med en 

eller flere andre forekomme hyppig i mange Mineralier.

Den ftildstcendig rene Kalifeldspath bestaar, som nævnt, 

af kiselsur Lerjord og kiselsurt Kali, men da vi have set, at 

saa vel Lerjorden som Kaliet kunne være erstattede af andre 

Gaser, saa lader Feldspathetts 

stille paa folgende Maade:

Kiselsur Lerjord

Sammensætning sig bedst op-

Jerntveilte

l Mangantveilte

plus

Kiselsurt Kali

»Natron

-'Kalk

Magnesia
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Feldspathens Kaliinhold udgjor 9,i— 15,2 pCt., eller, 

med andre Ord, 100 Dele Feldspath indeholde 9,i— 15,2 Dele 

Kali. I Feldspathen med det lave Indhold af Kali var Re

sten erstattet af 3 /8 pCt. Natron, 0,9 pCt. Kalk og 0,5 pCt. 

Magnesia.

Kalifeldspathen forekommer med forfljellig Farve, hvid, 

røb, gul, grøn, og med Overgangsfarver af disse.

Orthoklasen udgjor Hovedbestanddelen af 

de mest udbredte Stenarter paa Jorden. I For

ening med Kvarts og Glimmer danner den f. Ex. Granit, 

med Hornblende Syenit, den er en Hovedbestanddel af Por- 

fyr o. s. v.

/?. Glimmerarterne.

Man fkjelner imellem:

1. Kaliglimmer (med 8— 10 pCt. Kali).

2. Magnesiaglimmer (med 6-10 pCt. Kali).

3. Lithionglimmer (med 8— 9 pCt. Kali).

Mest udbredte ere Kali- og Magnesiaglimmer; begge 

udgjsre en væsentlig Bestanddel af Granit, Gnejs, Glimmer- 

fliser, Basalt, Porfhr o. s. v.

Af de sjæ ldnere forekommende kunne nævnes:

Leucit og Nephelin.

De vandholdige, kaliforende Mineralier forekomme sjæ ld

nere, saa det er Unødvendigt at nævne nogen af dem, om end 

deres Antal ikke er ganske ubetydeligt.

§ 39.

ir. Kiselsyrefri Forbindelser.

a. Salpeter.

Dette bestaar af Salpetersyre og Kali og dannes overalt, 

hvor organiske, kvælstofholdige Stoffer forraadne under Til

stedeværelse af Kali. (Se Side 16).
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ß. Svovlsurt Kali.

Dette bestaar, som Navnet antyder, af Svovlsyre og 

Kali. I Forbindelse med svovlsur Lerjord danner det Alun, 

der forekommer temmelig hyppigt i Naturen. Det findes 

fremdeles i Staßfurter-Saltene i Forbindelse med svovlsur 

Magnesia og Klormagnium som Kain it, og denne er tilmed 

den hyppigst forekommende Kaliforbindelse i Leopoldshall.

/. Klor kalium.

Klorkalium bestaar af Klor og Kalium og forekommer 

som saadant i Staßfurter-Saltene, men sparsomt. Derimod 

findes det i storre Mængde i Forbindelse med Klormagnium 

som Carnallit. Kainit og Carnallit ere be mest 

Udbredte Ka lifor bin d els er i de mægtige Staß

furter-Lag, og det er fortrinsvis as dem, at man 

fremstiller de mange kaliholdige Gjodninger, som 

tilbydes Landmændene.

4 40.

2. Natron.

Natron forekommer ligeledes almindelig udbredt i Na- 

tUren og ligesom Kali i Forbindelse med Kiselsyre eller andre 

Syrer.

Af de kiselsure Forbindelser anføres her:

a. Albit eller Natronfeldspath, der er en Forbindelse 

as kiselsur Lerjord og kiselsUrt Natron, idet ogsaa her, ligesom 

i Orthoklas, en Del af Lerjorden kan være erstattet af Jern- 

tveilte, og en Del af Natronet af Kali, Kalk og Magnesia.

Albit er langt mindre udbredt end Orthoklas; den fore

kommer i flere Graniter og som Indblanding i Diorit.

b. Oligoklas.

Denne Feldspath sindes i Granit, Syenit, Porfyr, 

Diabas o. s. v.

Blandt Natriumets kiselsyrefri Forbindet-
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ser bor fremfor Alt nævnes Klor natrium (Kogsalt, Sten

salt), som bestaar af Natrium og Klor. Det ftndes nemlig 

almindelig udbredt i Naturen og er tilstrækkeligt til at for

syne vore Kulturplanter med det nødvendige Natron. Det er 

nok at erindre om Havvandets Indhold af Klornatrium, for 

at vise dets store Udbredelse. Bed Havvandets uafbrudte For

dampning, vil noget af det mekanisk fores op med Vand

dampene og blive tilfort Landet ved Regnen. Herved bliver 

Havvandet en Kogsaltkilde for Landet.

Af andre Natronforbindelser flulle endnu nævnes Chili

salpeteret (salpetersurt Natron), Maubersalt (svovlsurt Natron) 

og Soda jkulsurt Natron + Vand).

§ 41.

3. Kalk.

Kalk er ogsaa et almindelig udbredt Stof i Naturen. 

Det forekommer vel ikke i ren Tilstand, men er altid bunden 

til en Syre. Vi maa fljelne imellem dens Forbindelser med 

Kiselsyre (Silicater) og dens kiselsyrefri Forbindelser.

a. Silicater.

Foruden de hidtil omtalte Silicater, hvoraf Kalk udgjor 

en Bestanddel, stal her endnu nævnes:

u. Labrador.

Dette Mineral bestaar af kiselsur Lerjord og kiselsnr 

Kalk, hvorved dog maa bemærkes, at en Del af Lerjorden kan 

erstattes ved Jerntveilte og en Del af Kalken ved Natron eller 

ved Kali og Magnesia. Dets Indhold af Kalk belober sig til 

10,5-16,5 pCt.

Labrador forekommer i mange Stenarter, f. Ex. i Syenit, 

Gronsten, Dolerit o. s. v.

/V. Aug it.

Augit bestaar af kiselsur Kalk og kiselsur Magnesia. En
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Del af begge Baser er hyppig erstattet af Jernforilte og 

Manganforilte. Indholdet af Kalk er 18-25 pCt., as Mag

nesia 10—16 pCt.

Augit forekommer i Basalt, i vulkanste Porfyrer, Lava, 

Diorit o. s. v.

y. Hornblende.

Dette Mineral staar Augit meget nær. Den findes i 

Syenit, i Syenitporfyr, i Diorit, i Melafyr, men ogsaa i 

Granit og Granitit o. f., v.

b. Kiselsyrefri Forbindelser.

«. Kulsur Kalk.

Den kulsure Kalk er almindelig udbredt i Naturen. 

Man skjelner imellem:

Kalkspath, der i ren Tilstand bestaar af 44 Dele 

Kulfyre og 56 Dele Kalk. Den forekommer med forskjellig 

Farve: hvid, graa, gul, rod, blaa, gron indtil sort. En Del 

af Kalken er ofte erstattet med Magnesia, Jernforilte, Man

ganforilte og endogsaa Zinkilte. Kalkspathen findes s. Ex. i 

Urformationen og Overgangsformationen. De tætte, kornede 

Varieteter af Kalkspath kaldes Marmor og Kalksten. Af disse 

er Kalkstenen mest udbredt og har derfor ogsaa 

storst Betydning for Landbruget og i teknisk Ret

ning. Kalkstenen er imidlertid ikke altid ren kulsur Kalk, 

men indeholder ofte kulsur Magnesia, Ler og Sand samt Jern- 

og Manganilter.

Arragonit. Dette Mineral adfliller sig fra Kalkspath 

ved at have en anden Krystalform og forekommer tilmed langt 

sjældnere.

ß. Svovlsur Kalk (Gibs).

Den svovlsure Kalk forekommer enten vandfri som An

hydrit eller i fem iff Forbindelse med Vand som Gibs. 

Det vandfri Salt er langt sjældnere end det sædvanlige,
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vandholdige Gibs og findes f. Ex. i Stensalt og^Gtbs- 

bjergene.

Den almindelig udbredte, vandholdige, svovlsure 

Kalk, som benævnes Gibs, er enten hvid eller farvet. Den 

bestaar af 32,56 Kalk, 46,51 Svovlsyre og 20,93 Vand og er 

tungtopløselig i Vand.

Gibsen forekommer fornemmelig i de yngre Overgangs

bjerge samt i Trias- og den tertiære Formation.

Den fosforsure Kalk stal nærmere blive omtalt 

under Fosforsyren.

4 42.

4. Magnesia.

Magnesia forekommer som Magnesiahydrat, som kiselsur 

Magnesia, alene eller i Forbindelse med andre kiselsure Salte; 

endvidere som kulsur og svovlsur Magnesia og som Klor- 

magnium.

Af de kiselsme Forbindelser nævnes Talk, Speksten 

og Serpentin.

De vigtigste Dobbeltforbindelser (Silicater) af Magnesia 

ere allerede omtalte under Kalk. Her nævnes endnu Klo rit.

Den kulsure Magnesia forekommer i ren Tilstand 

som Magnesit og i Forbindelse med kulsnr Kalk som 

Dolomit.

Mest Udbredt er Dolomiten (Alperne, Tystland, Jura

bjergene, Thüringerwald 0. s. v.).

Den svovlsure Magnesia (Bittersalt) sindes temme

lig hyppig, dels i ren Tilstand og dels i Forbindelse med 

svovlsure Alkalier og Klormagnium (Kainit—Staßfurt).

4 43.

5. Jern.

Jernet er allerede ofte bleven nævnet som en Bestanddel 

i flere af de omtalte Mineralier. Det forekommer forovrigt i 

mange forfljellige Forbindelser, af hvilke nævnes: Jernvitriol 

(svovlsurt Jernforilte), Brnnjernsten (Jerrikveiltehydrat), Svovl-

4
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kis og'Myremalm (som indeholder, foruden Jerntveiltehydrat, 

Humussyre og Fosforsyre samt lidt Svovlsyre).

4 44.

6. Kiselsyre.

Kiselsyren forekommer almindelig udbredt baade i fri 

Tilstand og i Forbindelse med Baser. Den findes dels i op

løselig og dels i uopløselig Tilstand.
I uopløselig Tilstand forekommer den i Kvarts

varieteterne
Af disse danner den almindelige Kvarts en Hovedbestand

del i de fleste krystallinste Bjergarter (Granit, Gnejs o. s. v.). 

Fremdeles forekommer den i Opal, Flint, Kiselsinter og alle 

vandfri Silicater.
I opløselig Tilstand findes Kiselsyren i Havvan

det, Fcerskvandet o, s. v. Agerjorden indeholder ligeledes altid 

en vis Mængde opløselig Kiselsyre.

4 45.

7 og 8. Svovlsyre og Klor.

Begge disse Syrer ere allerede tilstrækkelig omtalle ved 

Baserne, saa at der her kan henvises til det der Udviklede.

4 46.

9. Fosforsyre.
Paa Grund af Fosforsyrens store Betydning for Plante

livet er en Undersøgelse af dens Forekomst dobbelt vigtig. B i 

finde Fosforsyren overalt, men paa enkelte Finde

steder urer forekommer den kun i forholdsvis 

ringe Mængde.
Fosforsyren udgjor en Bestanddel as:

a) Apatit (Fosforit),

b) Coprolither og Osteolither,

c) De forskjellige Guanosorter,

d) Ben og
e) En Del sjældnere Mineralier.
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a. Apatit (Fosforit).

Apatit er en Forbindelse af fosforsur Kalk og Klor- 

calcium eller Fluorcalcium. Fosforit er mere eller mindre 

uren Apatit; begges Farve og ydre Beskaffenhed ere noget 

forskjellige.

Apatit (Fosforit) er hidtil funden i de forskjelligste Egne 

af Europa og Amerika. Den forekommer i mange Egne i 

saadan Mængde, at dens Brydning kan foretages i det Store, 

hvorved den kan komme Agerbruget til Gode. Jeg vil her 

nævne Tyskland (Nassau, Bajern), Norge (Kragero), Sverig, 

Spanien (Estremadura), Frankrig, Storbrittanien, Amerika 

(Connecticut, Germantown, Vestgronland o. s. v ).

Desuden finde vi Apatit i mindre Mængde i mange 

lerbjerge og andre Bjergarter i de mest forskjellige Lande. 

Fosforsyrens almindelige Forekomst i Bjerg

arterne forklarer dens Tilstedeværelse i Ager

jorden, der, som vi senere nærmere flulle se, er opstaaet ved 

Stenenes Forvitring. Apatitens almindelige Forekomst er 

saaledes meget vigtig for Agerbruget.

b. Coprolither og Osteolither.

(5oprolither ere forstenede Exkremenler fra Forverdenens 

Dyr, Osteolither ere derimod Forsteninger, der hidrøre fra 

Ben. Disse Forsteninger sinde vi hyppig i temmelig betydelig 

Mængde i Jordens yngre Dannelser, saa at det paa sine 

Steder kan lønne sig al udgrave dem efter en stor Maalestok. 

(England, Frankrig, Rusland, Tyskland).

o. Gu an os or terne.

Alle Sorter Guano udmærke sig ved deres Indhold af 

Fosforsyre, og deres Værdi som Gjodning er dels betinget af 

dette Stof alene, dels ved deres Indhold af et andet vigtigt 

Næringsstof (Kvælstoffet). En nærmere Omtale folger i An

den Afdeling.

4'
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(1. Ben.

Ben bestaa af Band, Lim, Fedt og Benaste. Fosfor

syren ubgjør den vigtigste Bestanddel af Benasken. Nærmere 

herom i Anden Afdeling.

6. Fosforsyreholdige Minera li er.

Om disse flat her blot anføres, at vi allerede kjende et 

ikke ringe Antal Mineralier, som indeholde Fosforsyre. Selv 

om disse ikke forekomme mange Steder, bidrage de dog lige

ledes til Fosforsyrens almindelige Udbredelse, hvorfor de her 

maa antydes.

II. Stenenes og Mineraliernes Forvitring.

§ 47.

1. Almindelige Bemoerkmnger.

Bjergarterne bestaa, som alt nævnt, sjældent af et enkelt 

Mineral, men ere som oftest sammensatte af flere.

Evnen til at forvitre er meget forfljellig hos de for- 

stjellige Mineralier, idet eet Mineral kan modstaa Forvitringen 

langt stærkere end et andet. Danne flere Mineralier en Sten, 

da vil denne Kjendsgjerning være meget vigtig for dens For

vitring. Af Kiselsyrens Forbindelser ere de vandholdige langt 

lettere tilbøjelige til at forvitre end de vandfri. As disse 

modstaa Glimmerarterne Forvitringen langt stærkere end Feld- 

spatherne o. s. v.
De tunge Metallers lavere Jltforbindelser og Svovl

metallerne, f. Ex. Jernforilte, Svovlkis, optage let Ilt fra den 

atmosfærifle Luft og overfores derved til en højere Jltforbin- 

delse (saaledes ilter Jernforilte,sig let til Jerntveilte, as Svovl

kis dannes svovlsur Jernforilte, o. s. v.). Herved bidrage de 

til de Stenarters Sønderdeling, hvori de forekomme.
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§ 48.

2. Almindelige Betragtninger over Stenarternes Forvitring.

En Sten, der bestaar af et Mineral, som vanskeligt op

lofts, vil længe modstaa en Forvitring, naar dens Overflade 

er fuldstændig glat.

Bestaar derimod en Sten af flere Mineralier, og dette 

er hyppigst Tilfældet, da vil dens Sprængning og Forvitring 

foregaa langt lettere. De Stene (Bjergarter), som indeholde 

vandholdige Bestanddele (zeolithagtige Mineralier), endvidere de 

Mineralier, som indeholde Jernforilte og Manganforilte, samt 

Svovlmetallerne og frem for Alt de kalkholdige Silicater ville 

forst og fremmest paavirkes af Faktorerne ved Forvitring — 

Vandet, Luften og de Bestanddele, som disse indeholde. Her

ved fremkomme Ujævnheder, smaa Rævner og Aabninger i 

Stenene, hvorved der bydes Vandet og Luften en større Over

flade for deres sonderdelende Virksomhed. I disse smaa Ræv

ner og Fordybninger samles endvidere Vand, der fryser til 

Is om Vinteren. Men da dette Vand vil udvide sig ved 

Frysningen, fremkalder det en yderligere Spaltning af Stenen. 

Endvidere fører Luften de mest forfljellige Frøsorter til Klip

perne. Falder der da nogle af disse Fro, navnlig af de laveste 

Plantearter, som Lavarter, Mos o. s. v., i slige Ujævnheder 

og smaa Fordybninger, blive de liggende der, spire og udvikle 

sig videre, saasnart de sinde den nødvendige Næring. Saa- 

danne Planters Vækst forøger Ujævnhederne i Stenene; Rød

derne trænge ned i de smaa Spalter og Rævner, hvor de ved 

Hjælp af visse Udflilmnger (Afsondringer) uddrage deres Næ

ring, og fremskynde saaledes ad kemisk Vej Søn

derdelingen af Stenen. Ved Planteverdenens videre 

Udvikling bidrage ogsaa de stærkere Rødder til Stenens 

yderligere Adskillelse ad fysisk Vej.

Det hidtil Bestredne finder naturligvis langtfra Sted i 

Løbet af eet eller nogle faa Aar, men der udfordres en lang 

Række Aar dertil. Jo stærkere en Spaltning, der er foregaaet 

af Stenen ved Vandet og Planternes Indvirkning, i desto ftørre
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Mængde kunne begge naturligvis trænge ind i ben, og saa- 

ledes fortsættes deres Ddelceggelsesvcerk efter en ftørre 

Maalestok.

Større Naturomvæltninger, saasom Jordflælv, vulkanfle 

Udbrud, Oversvømmelser o. s. v., bidrage ofte paa een Dag 

mere til Stenenes Spaltning, end de nylig omtalte Indvirk

ninger formaa at udove i Aarhundreder.

Jo mere Stenmasserne spaltes, jo større Overflade disse 

saaledes faa, paa hvilken Forvitringsfaktorerne kunne virke, i 

desto hojere Grad og med desto ftørre Virkning kunne de fort

sætte deres Arbejde.

3. Mineraliernes Forvitring.

4 49.

A. De enkelte Faktorer ved Forvitringen.

Foruden de hidtil nævnte fysiske Indvirkninger, ved hvilke 

Stenes og Mineraliers Sonderdeling bevirkes, maa som de 

vigtigste Faktorer ved deres kemifle Forvitring og Sonderdeling 

nævnes Vandet og Luften i Forening med de Stoffer, som 

begge indeholde, hvoraf igjen Kulsyren og Ilten ere de vig

tigste, medens dog ogsaa Ammoniak og Salpetersyre have no

gen Indflydelse.

I Naturen virke disse Forvitringsfaktorer 

naturligvis aldrig enkeltvis, men stedse mere 

eller mindre, i Fællesskab. I det Folgende ville vi 

forsoge at bestride den Virksomhed, som hver især udover.

a. Vandet.

Vandet er en af de vigtigste Faktorer ved 

Stenenes Forvitring. Ofte kan denne begynde med, at 

Stenen optager Vand. I Stene, der oprindelig vare vandfri, 

er det optagne Vand til Stede dels i kemisk-bunden Tilstand 

og dels som hygroflopifl Band.
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Som vi tidligere have set ved Beskrivelsen af Vandets 

Egenskaber (Side 22), har dette Evne til at oplose mange, ja 

man kan vel sige alle Stoffer; thi intet Stof kan betragtes 

som absolut uoploseligt i Vand.

Paa Grund af denne Evne hos Vandet til at oplose de 

forfljellige Bestanddele i stærkere eller ringere Grad bidrager 

det væsentligt til at forvitre Bjergarterne. Forst vil det 

udvaske de opløselige Stoffer i Stenene og dernæst de Bestand

dele af disse, som paa anden Maade efterhaanden gjores op

løselige. Herved forstyrres det oprindelige Sammenhæng 

imellem Stenenes forfljellige Mineralier, hvorved de andre 

Faktorers Virkning betydelig lettes.

I Naturen er det imidlertid aldrig det kemisk 

rene Vand, der kommer til at virke, da Bandet her 

stedse indeholder Kulsyre, Ilt og Salte oploft i sig, 

og af disse fortrinsvis de kulsure Alkalier og alkaliste Jord

arter o. s. v.

§ 50.

b. Kulsyren.

Skjont Kulsyren er en af de svageste Syrer, formaar 

den dog, ved at virke i længere Tid, at udrette det Samme, 

som en stærk Syre kan bevirke i en kortere Tid. Alle Mine

ralier blive efterhaanden dels sonderdelte og dels opløfte ved 

Syrer.

Kulsyrens Indvirkning paa Mineralierne er meget for- 

fljellig. Kulsure Salte, som kulsur Kalk, blive oploste af 

den, idet de danne dobbelt knlsure Forbindelser, som ere op

løselige i Vand.

Af de fosforsure Salte (Apatit o. s. o.) vil Kul

syren efterhaanden uddrage Kalken, hvorved der dannes kulsur 

Kalk og sur fosforsur Kalk, som er opløselig i Vand.

Af kiselsure Forbindelser vil Kulsyren efterhaan

den uddrage de basiske Bestanddele, saasom Alkalier og alkalifle 

Jordarter, hvorved den bevirker Forbindelsernes Oplosning.
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4 51.

c. Ilt.

Jern for ilte og Manganforilte ere to Stoffer, 

som vi tidligere have lært at kjende som Bestanddele as mange 

Mineralier. Begge have den Egenskab at kunne optage mere 

Ilt og derved omdannes til Tveilter. Ved denne Optagelse 

ar Ilt eller Iltning, som det kaldes, sker der en Forandring i 

Stenenes Sammensætning, der i ikke uvæsentlig Grad bidrager 

ril deres Forvitring. En lignende Bestræbelse efter at ilte sig 

have ogsaa mange Svovlmetaller, af hvilke her exempelvis 

skal nævnes Svovljernet. Dette omdannes derved til svovlsurt 

Jernforilte, og senere til svovlsurt Jerntveilte. Ved den sidste 

Iltningsproces frigjores en Del Svovlsyre, der som en stærk 

Syre vil virke yderligere sonderdelende paa de Mineralier, 

hvormed den kommer i Berøring.

Ilten virker saaledes paa dobbelt Maade, dels ved at 

frembringe en Forandring af Stenenes oprindelige Bestanddele, 

hvorved en Skjorning o. s. v. af denne fremkaldes, og dels 

ved Dannelsen af en Syre, som vil udove en betydelig Ind

flydelse paa Mneraliernes Ssnderdeliug.

4 52.

d. Kali-, Natron-, Ammoniak- og Kalksalte.

De kulsure Alkalier oplsse let i Varmen den 

amorfe Kiselsyre og danne kiselsure Alkalier. Det Samme vil 

ogsaa finde Sted i Kulden, men i ringere Grad og langsom

mere. Ved Kulsyrens Indvirkning paa Stenene dannes, som 

vi have set, kulsure Alkalier. Disse ville i Forening med 

Vand virke yderligere adskillende paa Stenene.

Noget Lignende gjcelder om Ammoniak, der altid er 

til Stede i Luften som kulsurt og salpetersurt Salt, ligesom 

ogsaa om Kalksalte, navnlig den kulsure Kalk.

Vi maa endnu nævne den substituerende Virk

ning af disse Saltes Baser, det vil sige, at de tildels
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ombytrcs med de Baser, som Minerallerne indeholde, hvorved 
de sidste frigjores.

Alt dette bevirker naturligvis Forandring i 

Mineraliernes oprindelige Sammensætning, 

Rumfor hold o. s. v., hvorved deres Sønderdeling, 

deres Forvitring, fremskyndes.

4 53.

8. Noget ilærmere om Mineraliernes Forvitring.

Efter at vi have forsøgt at godtgjore, hvilken Virkning 

de enkelte Forvitringsfaktorer udove paa Mineraliernes Søn

derdeling, skulle vi nu omtale selve disse Forandringer noget 

nærmere. Det ovenfor Udviklede har allerede viist, at For

vitringen er hejst sorfljellig hos de forskjellige Mineralier og 

er afhængig af disses Beskaffenhed og Sammensætning. Der

for vil en særlig Betragtning af enkelte, vigtige Mineraliers 

Forvitring være nødvendig.

a. Feldspathers Forvitring.

Feldspatherne ere overordentlig vigtige for Dannelsen af 

Agerjorden. Som Exempel paa Feldspathers Forvitring ville 

vi vælge Kalifeldspathens. Hvis denne Feldspath ikke inde

holder Jernforilte, ville Vand og Kulsyre være Hovedfaktorerne 
ved dens Sønderdeling.

Kalifeldspathen — Orthoklas — adskilles ved disse Fak

torers Indvirkning efterhaanden saaledes, at dens hele Lerjord

mængde forbinder sig med en Del as dens Kiselsyre til kiselsur 

Lerjord (Ler, Kaolin), medens Resten af Kiselsyren dels for

binder sig med Kaliet og dels udstilles i fri Tilstand og paa 
denne Maade fores bort.

Aldeles frit for Kali er Leret imidlertid aldrig, det inde

holder stedse indtil 2‘/2 pCt. heraf. Da Orthoklas endvidere 

aldrig beftaar af Kiselsyre, Kali og Lerjord alene, men stedse
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indeholder endnu andre Baser, saa svarer dens Sonderdeling 

i Naturen aldrig fuldstændig til den ovennævnte Forklaring. 

Denne skulde blot tjene til at give et Billede af den Maade, 

hvorpaa Sønderdelingen foregaar.

Fremdeles fler denne Adskillelsesproces aldrig i Naturen 

saa simpelt, som den ovenfor er skildret; saaledes bliver Kali- 

silicatet, henholdsvis Kiselsyren, aldrig fuldstændig bortvastet 

af Vandet. Heraf folger, at det Ler, som findes i Naturen, 

altid indeholder noget Kali o. s. v.

Forvitringsfaktorernes Indvirkning, her nærmest Vandets 

og Kulsyrens, foregaar efter de tilstedeværende Forhold mere eller 

mindre samtidig. Rimeligvis bliver Vandet forst optaget, og 

Kaliet uddraget ved Kulsyren. Dernæst optøfer Kaliet igjen 

Kiselsyre og danner kiselsurt Kali o. s. v. Paa det dannede 

kiselsure Kali virker endelig igjen Kulsyren, som under Frigjo- 

relse af Kiselsyre atter danner kulsurt Kali, der paa ny be

gynder sin adskillende Indvirkning o. s. v., indtil Orthoklasen 

er fuldstændig semderdelt.

Sønderdelingen vil foregaa hurtigere eller langsommere 

efter Orthoklasens forfljellige Sammensætning, og den er 

navnlig afhængig af Mængden og Beskaffenheden af de Baser, 

der erstatte en Del af Kaliet. Er der Jernforilte til Stede, da 

vil foruden Vand og Kulsyre ogsaa Ilten blive virksom.

Paa lignende Maade som Kalifeldspathens vil ogsaa andre 

Feldspathers Forvitring foregaa, f. Ex. Natron- og Kalk- 

feldspathens.

§ 54.

b. Glimmerarternes Forvitring.

Glimmerarterne forvitre overordentlig vanskeligt. Maa- 

den, hvorpaa de forvitre, er derfor endnu lidet bekjendt.

Da de saa vanflelig sonderdeles, findes Glimmerarterne 

saa ofte i vore Agerjorder i deres oprindelige Tilstand eller 

meget lidt forandrede.
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§ 55.

c. Hornblendens o g Augitens Forvitring.

Hornblende og Augit have næsten ens Sammensætning. 

Begge indeholde Jernforilte, hvorfor deres Forvitring sand

synligvis begynder med Optagelse af Ilt, hvorved Jernforiltet 

omdannes til Jerntveilte. De andre Forvitringsfaktorer udove 

dernæst deres Virkning; Kulsyren vil saaledes bidrage meget 

til disse Mineraliers yderligere Adstillelse ved at oploft deres 

andre Baser, Kalk, Magnesia og Natron.

De lerjordholdige Hornblender og Augiter levere Ler ved 

deres Sonderdeling ligesom Feldspatherne. De Varieteter, der 

kun indeholde en meget ringe Mængde Jernforilte, ville for

vitre langsomst.

Hornblendens Forvitring foregaar noget hurtigere end 

Augitens.

§ 56.

Slutningsbemlrrkninger.

De foregaaende Betragtninger over de vig

tigste Mineraliers Forvitring (nemlig af de Mine- 

ralier, som fornemmelig udgjore Bestanddelene af de mest ud

bredte Stenarter) have viist, at alle de Stoffer, som 

Planterne behove til deres Ernæring, erholdes 

ved denne Proces. Feldspatherne levere Kali, 

Natron, Kalk, Magnesia, Jernilte og Kiselsyre. 

Ved Kulsyrens, Vandets og Iltens Indvirkning paa de kul

sure og svovlsure Salte og paa Svovlmetallerne oplofts der 

endnu mere Kalk og Magnesia samt Svovlsyre, som til

fores Agerjorden. Kogsaltet — Klornatrium — er 

letoploseligt i Band.
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Alle tre Hovedfaktorer ved Forvitringen fremkalde ogsaa 

efterhaanden Fosforsyrens Oplosning, og herved erholder 

Agerjorden altsaa denne Syre. Da den forekommer i for

holdsvis ringe Mængde, men rigtignok almindelig udbredt i 

Naturen, saa vil Agerjorden altid kun indeholde en 

ringe Mængde af dette vigtige Stof.



4de Kapitel.

Jordbunden.

§ 57.

1. Almindelige Betragtninger.

Jordbunden er dannet ved Mineraliernes Forvitring. 

Eftersom den er forbleven paa det Sted, hvor Forvitringen er 

foregaaet, eller den er bortslemmet og senere igjen afsat paa 

andre Steder, inddeler man de sorftjellige Jorder i de pri

mitive og de aflejrede.

Den primitive Jord bestaar af Forvitringsproduk

terne fra de Bjergarter, paa hvilke den findes. Den aflej

rede Jord er derimod dannet af forfljellige Bjergarter og 

findes fjærnet fra sit Daunelsessted. I Reglen er den derfor 

ogsaa mere frugtbar end hin.

Muldjorden fra en Agerjord bestaar as organifle og 

mineralste Bestanddele. De organifle Bestanddele — Humusen 

— ere allerede omtalte under KUlstoffet (Side 11), hvortil 

der derfor her henvises angaaende disse Stoffer.

Jordbundens mineralske Bestanddele ere:

Ler,

Sand,

Smaastykker af Mineralier, 

Kalk,
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Lerjord, 

Jerntveilte, 

Manganforilte, 

Magnesia, 

Kali,

Natxon,

K i s e l s y r e, 

Svovlsyre, 

Fosforsyre, 

Kulsyre, 

Klor.

As disse Bestanddele er det Humusen, Leret, 

Sandet (Brudstykkerne af Mineralier) og Kalken 

samt under visse Omstændigheder ogsaa Magnesia, der be

tinge Jordbundens Hovedejendommelighed. Af den Grund 

benyttes ogsaa Blandingsforholdet af disse Bestanddele til 

Inddelingen (Klassifikationen) as Jorbundsarterne.

Vi flulle nu forst og fremmest gjore os bekjendt med 

disse Jordbestanddeles forskjellige Egenskaber.

4 58.

2. Jordens Hovedbestanddele. 

a. Hu musen.

Angaaende denne henvises til Side 11.

b. Leret.

Leret beftaar aldrig af ren kiselsur Lerjord, men det 

indeholder stedse andre Forvitringsprodukter fra de Mineralier, 

af hvilke det er dannet, og da fornemmelig Kali og Kiselsyre.

Lerets Forhold til Vand er især vigtigt for 

Ag erjorden.

Leret beftaar af yderst smaa, ensartede Smaadele, der 

besidde en stærk Tiltrækningskraft saavel til hverandre indbyr

des, som til Band. Befugter man Ler med Vand, bliver 

hver enkelt Lerpartikel vædet deraf paa alle Sider, hvorved 

der bevirkes en Rumforogelse af Leret. Bandet udfylder saa- 

ledes ikke alene de tomme Rum imellem Lerets Smaadele,
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men fjærner ogsaa disse fra hverandre. I dette Tilfælde vil 

den anvendte Vandmængde svare til Lerets vandsugende Kraft. 

En storre Vandmængde frembringer en Lervælling, ved en lidt 

ringere erholdes en meget sejg og plastisk Masse, der igjen 

mister denne Egenskab, naar Vandmængden yderligere for

mindskes. Jo mere Leret udtørre s, desto storreFast- 

hed erholder det.
De fugtige Lerpartikler besidde en stor Sam

menhængskraft indbyrdes samt en stor Vedhæng

ningskraft til andre Legemer. Disse Egenflaber be

virke, at Bearbejdelsen as fugtig Lerjord bliver meget vanfle- 

lig. Jo ringere Vedhængning Leret har til andre faste Lege

mer, f. Ex. til glatte Metalplader, desto lettere bliver Jordens 

Bearbejdelse.

Udtorres fugtigt Ler, svinder det i Rumfang, 

hvilket vi kunne iagttage ved Agerjord, der fla ar Rævner. Ler, 

d er er fuldstændig mættet med Vand, udtorres 

meget vanskeligt, da Luften aldeles ikke kan trænge ind i 

det, saa at Vandet kun kan fordampe fra dets Overflade. Jo 

større Overflade, Leret derfor frembyder, desto hurtigere vil 

det udtorres.
Fugtigt Ler vil bedst stjernes ved at fryse, hvorfor det 

ogsaa er fordelagtigt at lade Lerjorder henligge 

Vinteren over i brede Furer.

§ 59.

6. Sand.

Sandet har ligesom Leret ftor Betydning for Jordbun

dens fysiske Egenskaber. Dets Finhed har en væsentlig 

Indflydelse; thi jo finere det er, desto mere vil 

det i mange Henseender nærme sig Leret, hvor

imod det grovere Sands fysiske Egenskaber ere 

meget forskjellige fra Lerets.

Landet udvider sig i alle Tilfælde ikke vcd at gjeunem- 

fugtes med Vand og svinder følgelig heller ikke ved Udtørring.
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Det kommer imidlertid Leret desto nærmere i Henseende til 

vandsugende og vandbindende Kraft, jo finere det er.

Ogsaa dets Sammenhængs- og Vedhængningskraft nær

mer sig Lerets desto mere, jo finere det er.

4 60.

d. Kalk.

Ligeledes for den kulsure Kalk (og kun om denne kan 

der være Tale, naar der tales om Jordens fysiske Egenstaber) 

er Finhedsgraden, i hvilken den er til Stede i Jordbunden, af 

væsentlig Betydning. Jo finere den er fordelt i en 

Jordbund, desto gunstigere vil dens Virkning paa 

Jordbestanddelene ogsaa være i enhver Hen

seende. I sit Forhold lige over for Vand ligner den kul

sure Kalk Sandet. Ligesom hos dette foroges Rumfanget ikke, 

ved at Kalken befugtiges, og det formindskes heller ikke ved 

Udtørring. Derfor vil den kulsure Kalk, naar den er til Stede 

i tilstrækkelig Mængde, bidrage ligesom Sandet til at gjore 

Jordbunden fljor og derved fremkalde alle de gunstige Virk

ninger, som folge med denne Egenskab.

Jo større Kalkpartiklerne ere, desto ringere 

er deres Virkning paa Jorden,

I fin fordelt Tilstand besidder den kulsure Kalk en ftørre 

vandsugende og vandbindende Kraft end Leret, men dens Evne 

til at fortætte Vandet er ringere end dettes.

4 61.

6. Magnesia.

For Magnesias Vedkommende kan her ogsaa kun være 

Tale om den kulsure Forbindelse. Findes den kulsure Mag- 

nesia i Jorden uden at være i kemisk Forbindelse med Band, 

altsaa som Dolomit eller Magnesit, da ligner den fuldkommen 

den kulsure Kalk i sine fysifle Egenflaber. Er den derimod i 

Forbindelse med Vand, har den en meget ftørre vandsugende
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og vandbindende Kraft. Af denne Grund kan den være af 

stor Betydning for tørre Jorder.

Hydraterne af den kulsure Magnesia, det vil sige dens 

Forbindelser med Band, dannes baade ved Forvitring af 

magnesiaholdige Silicater og ved Oplosning af kulsur Magnesia 

i kulsyreholdigt Vand.

§ 62.

f. Brudstykker af Mineralier.

Disse ligne Sandet i deres fysiske Egenstaber og blive 

ogsaa hyppig ansete for Sand. Hvad der er sagt om San

det, gjælder derfor ogsaa om disse. Deres Betydning for 

Jorden er imidlertid i andre Retninger meget forskjellig fra 

Sandets, hvorfor den nærmere skal omtales.

Mineraliernes smaa Brudstykker repræsen

tere tildels det Materiale, hvoraf Jorden er dan

net, og de ere derfor ogsaa i Stand til fremdeles 

at levere Jordbestanddele i snævrere Betydning. 

De repræsentere saaledes en Fremtidsrigdom for 

Jordbunden. Jo mere en Jord indeholder deraf, desto 

rigere er den ogsaa.

Tilmed give disse Brudstykker os Kundskab 

om de Mineralier og Bjergarter, af hvilke Jor- 

den er bleven dannet, hvilket er meget vigtigt for dennes 

Bedømmelse.

§ 63.

3. Jordens egentlige Plantenlrringsstoffer.

Plantenæringsstofferne betinge Jordens egentlige Frugt

barhed. Selv om en Jord indeholder de ovenfor nøjere be

tegnede Bestanddele: Humus, Ler, Sand og Kalk i et gunstigt 

Blattdingssorhold, vil den dog være ubrugbar for Plante

væksten, hvis den mangler de egentlige Plantenæringsstoffer.

Men ligesom de forstnævnte Bestanddele ere overordentlig

5



66 Jordbunden.

vigtige for Jordens fysiste Egenskaber, saa at den ikke kan 

betegnes som frugtbar, selv om den indeholder en stor Rigdom 

af Plantenæringsstoffer, med mindre de nævnte Bestanddele 

forefindes i et passende Blandingsforhold, saaledes gjælder det 

Samme for de egentlige Plantenæringsstoffer.

En Jord er kun virkelig frugtbar, naar dent 

fysiske Egenskaber ere gunstige for Plantevæks

ten, og den tillige indeholder Plantenærings

stoffer i tilstrækkelig Mængde og i tilgængelig 

Tilstand. Jordens Opgave er jo nemlig, dels at 

give Planterne en Bokseplads og dels uafbrudt at 

forskaffe dem alle de Næringsstoffer, som Luften 

ikke kan byde dem. Det Forste kan den kun op

fylde, naar den besidder de nødvendige fysiske 

Egenskaber, og det Sidste kun, naar disse Egen

skaber hos Jorden forenes med et passende Ind

hold af Næringsstoffer i tilgængelig Form.

Hvad der fremdeles vedrører det saa vigtige Sporgs- 

maal, i hvilke Forbindelser Plantenæringsstofserne ere til 

Stede i Jordbunden, det giver Læren om Aarsagerne til Jor

dens Absorptionsevne os Svar paa, og jeg henviser derfor til 

det derom tidligere Udviklede.

8 64.

4. Agerjordens fysiste Egenskaber.

De fysiske Egenskabers store Betydning for en Jordbunds 

KnUur og saaledes for Gjodningen kan ikke stærkt nok frem

hæves. Ved Gjsdskningen skulle vi ikke alene er

statte Jorden de Næringsstoffer, som Afgroden 

borttager, men tillige virke forbedrende paa dens 

fysiske Egenskaber. Af denne Grund vil Staldgjod- 

niugen f. Ex. kun kunne erstattes ved de saakaldte 

kemiske G jo dn i nger, del vil sige Gjodninger, som inde

holde de nødvendige Næringsstoffer for Planterne, paa de 

Jorder, som ere i en virkelig hoj Kulturtilstand.
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Thi de kemiske Gjodninger ere ikke i Stand til at fremkalde 

de fysiske Virkninger paa Jorden, som Staldgjodningen for- 

maar at udove.

Dog maa det her fremhæves, at ogsaa de kunstige 

Gjodningsmidler kunne virke opløsende og ad

skillende paa Jordbestanddelene og derfor ogsaa 

tildels kunne bidrage til en Forbedring af Jor

dens fysiske Egenskaber.

De vigtigste Jordbestanddeles fysiste Egenskaber ere om

talte i det Foregaaende. Vi flnlle endnu kun betragte Jorden 

i sin Helhed med Hensyn til dens fysiste Egenskaber, for faa 

vidt disse have Betydning for Plantevæksten.

§ 65.

a. Jordens vand sugende og vandbindende Kraft.

Jordens Evne ril at optage og fastholde Bandet er desto 

større, jo mere Ler og Humus den indeholder; jo mindre der 

derimod findes af disse to Stoffer, og jo mere Sand der 

findes i den, desto ringere er ogsaa denne Evne.

Hvilken Betydning har denne Evne for Plantevæksten? 

Planterne forbruge, som vi tidligere have set, en meget betyde

lig Mængde Vand, af hvilket Jordbunden maa levere en ftor 

Del. Heraf fremgaar det, at en frugtbar Jord maa besidde 

en temmelig stor vandsugende og vandbindende Kraft. Dog 

tør man ikke omvendt slutte heraf, at den Jordbund, som be

sidder denne Evne i højeste Grad, ogsaa er den frugtbareste, 

da der til denne Evne godt kan være knyttet andre fladelige 

Folger.

Den fugtige Jordbund er stedse kold; thi det 

meget Band, som den indeholder, har bestandig en Bestræbelse 

efter al antage en luftformig Tilstand, men hertil udfordres 

megen Varme, som derved beroves Jordbunden. Den fug

tige Jord opvarmes paa den anden Side meget 

langsomt, da Vandel paa Grund af sin store Varmecapacitet 

behover megen Barme for at opvarmes. Ere fremdeles

5*
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Porerne i Jorden udfyldte med Vand, kan Luften ikke trænge 

ind i tilstrækkelig Grad, og den vil saaledes ikke kunne udove 

sin velgjsrende og aldeles nødvendige Virkning.

Folgen af et stort Vandindhold i Jorden er, at de fleste 

Planter visne og „gaa ud". Af Alt dette fremgaar 

det, al en Jord, som besidder en passende Middel

evne til at opsuge og binde Vand, maa egne sig 

bedst for Plantevæksten. Det maa derfor være 

Opgaven ved Gjodskningen at formindske denne 

Evne hos en fugtig Jord og at for øge den hos en 

for tør Jord.

§ 66.

b. Jordens Evne til at fortætte Vanddampe.

Denne Egenflab hos Jorden er allerede omtalt Side 26, 

idet det tillige blev viist, at den Jord maa anses for 

mest frugtbar, som besidder denne Evne i højeste 

Grad.

§ 67.

6. Jordens Evne til at fortætte andre Luftarter.

Ilt, Kulsyre og Ammoniak ere af største Betydning for 

Jorden. De to forste Stoffer ere uundværlige for Omsæt

ningerne og Sønderdelingerne i den. Kulsyren er desuden af 

Vigtighed i den dyrkede Jord som Kulstofkilde, og Ammoniak 

som Kvælstoskilde for Planterne.

Forskjellige Jordarter besidde i ftørre eller mindre Grad 

Evne til at fortætte Luftarter. Denne Evne er desto 

betydeligere, jo f tørre Overflade Jorden frem

byd e r for Luftarterne, altsaa jo mere fintfordelte dens 

Bestanddele ere, og jo lavere Temperaturen er.
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d. Jordens bindende o g hensmulrende Egen

skaber.

Begge disse Egenflaber hænge nær sammen med de fysiske 

Egenflaber, som ere omtalte under a. Jo mere bindende en 

Jord er, altsaa jo mere Ler og Humus den indeholder, desto 

storre er ogsaa dens vandsugende og vandbindende Evne; og 

omvendt, jo ringere denne sidste Evne er, desto losere og mere 

hensmulrende er Jorden.

I en bindende Jord vil fremdeles Frøets Spiring 

vansteliggjores, idet der let kan mangle en nødvendig Faktor 

herfor, nemlig Ilten. Derfor bliver stedse et vist Antal Fro 

liggende i den uden at kunne udvikle sig, hvorfor der altid 

maa saas mere Sæd i en saadan end i en let Jord.

En bindende Jord vanfleliggjor endvidere de unge Plan

ters Vækst, da deres Rodder kun med Besværlighed kunne trænge 

ned i den og saaledes vanskelig tilegne sig den nødvendige 

Næring. En Jord as altfor hensmulrende og los Beskaffenhed 

formaar derimod ikke at yde Planterne den nødvendige Slotte 

o. s. v. og indvirker derfor skadelig paa Væksten. Heraf fol

ger, at ogsaa her maa den Jord anses for den bed

ste, som hverken er for bindende eller for let, og 

det maa derfor være Jordbrugerens Opgave ved 

Dyrkningen at gjore den altfor svære Jord let

tere og den altfor lette Jord sværere, hvilket han vil 

kunne virke hen til ved at udfore Gjodskningen paa rette 

Maade.

4 68.

6. Jordens Varme.

Det nøje Sammenhæng imellem Planternes Liv og 

Varmen er tidligere omtalt. At ikke alene Luftens, men ogsaa 

Jordens Varme maa tages med i Betragtning, er indlysende. 

Jorden faar Varme fra Solen og fra de kemiske Processer, 

som foregaa i den; thi ved enhver kemisk Proces frigjores 

Varme. De forfljellige Jorders Evne til at indsuge og at
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udstraale Varme er meget forskjellig. At Farven har Betyd

ning i denne Henseende er allerede omtalt ved Humusen. For

uden den gunstige Indvirkning paa Plantevæksten selv, vil 

Varmen ogsaa fremflynde de Omsætnings- og Adflillelses- 

Processer, som foregaa i Jordbunden.

Af denne Grund foretrækker Jordbrugeren en 

mild og varm Jord, og han maa bestræbe sig for at 

forøge denne Egenskab hos Jorden saa meget som 

mulig; i denne Retning byder en rigtig Gjodfkning ham 

ligeledes en god Haandsrækning.



Anäen AMing.

Gjodning i snævrere Forstand.

Fsrste Afsnit.

Absolute Gjodnlngsmldler.

1ste Kapitel.

Planten og Gjodningen.

§ 69.

Planterne behove til deres Vækst et bestemt Antal og en 

bestemt Mængde Næringsstoffer. Udsat for en højere Tem

peratur, adskilles Planternes Bestanddele i to Hovedgrupper: 

de organifle og de uorganiske (mineralske) Bestanddele.

Til Dannelsen af de organifle Bestanddele bruger Plan

ten fem Grundstoffer, nemlig:

Kulstof, 

Brint, 

Ilt, 

Kvælstof og 

Svovl.
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Til Dannelsen af de uorganiske Bestanddele bruger 

Planten et ftørre Antal Stoffer, skjont disse Bestanddeles 

Mængde er væsentlig ringere end de organiske. Vi finde 

nemlig i Planternes Afle folgende Stoffer:

Kali, Fosforsyre,

Natron, Svovlsyre,

Kalk, Kiselsyre og

Magnesia, Klor.

Jernilte,

Undersøgelsen af disse Næringsstoffers Betydning for 

Plantelivet, for saa vidt de forekomme i Jorden og i den at- 

mosfæriste Luft, samt deres Beskaffenhed og Tilstand vil frem- 

gaa af det Folgende. I og for sig ere de alle af samme 

Værdi, thi mangler et af dem, kan Planten ikke udvikle sig 

normalt.

1. Kulstoffet.

Planternes Kulstof hidrører fra Kulsyren, som den at- 

mosfærifle Luft staffer Planteverdenen i tilstrækkelig Mængde. 

Kulsyren optages af Bladene og Rødderne, men den adflilles 

dog kun i Bladene ved Sollysets Medvirkning og under Ud- 

flilning af Ilt. Det KUlstof, som bliver optaget i Planten, 

tjener til Dannelsen af dens organiske Bestanddele i Forening 

med den øvrige Del af Ilten. Det vil heraf indses, at 

Jordbrugeren ikke behover at sorge for at paaføre 

Jorden Kulstof.

Da Jordens vigtigste Kulstofforbindelse, Humusen, har

en saa stor Betydning for dens fysiske Egenskaber, maa vi 

dog stedse betragte en Forøgelse af Humusmæng- 

den i Jorden som en Betingelse for dens Frugt

barhed og følgelig sørge for en saadan Forøgelse. 

Det bor tilmed erindres, at Humusen er en Kilde til Jordens 

og den atmosfæriske Lufts Kulsyre.

2- Brint og Ilt.

Ved at træde i kemifl Forbindelse med hinanden danne
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disse to Stoffer Vand, der er Hovedkilden til Planternes 

Brint og Ilt. Vandet tjener tildels som saadant til Dannel

sen af Plantesubstansen, men det sonderdeles ogsaa i Planten, 

der da alene benytter Brinten og udstiller Ilten.

Ved Kulsyren og Vandet alene erholder Planten mere 

Ilt, end den kan forbruge; thi den afgiver en betydelig Del 

af Ilten fra disse Stoffer til den atmosfæriske Luft. Des

uagtet behover Planten den fri Ilt fra Luften, og dens Liv 

kan ikke vedligeholdes uden den. Fri Ilt er ubetinget nød

vendig for Planten lige fra det Djeblik, da den som Fro er 

lagt i Jorden, og til dens Frugt er bleven fuldstændig 

moden.

3. Kvælstoffet.

Planterne fumie desværre kun giøre Brug 

af del Kvælstof, som tilfores dem i bunden Til

stand. Luftens store Indhold af frit Kvælstof har derfor 

ingen direkte Betydning for Planterne. Ammoniak og Sal

petersyre ere de Kvælstofforbindelser, som Planterne optage. 

Begge forekomme i den atmosfæriske Luft og kunne saaledes 

komme Planterne til Nytte ogsaa fra denne. Desværre 

forekomme disse to Kvælstofforbindelser ikke i 

saa stor en Mængde i Luften, som vore Kultur

planter fordre til deres Forbrug, hvorfor Jord

brugeren nødvendigvis maa sorge for at til

føre sin Jord Kvælstof i bunden Tilstand. I den 

praktifle Del af denne Bog stulle vi lære at kjende de Gjod- 

ningsmidler, ved hvilke dette kan fle.

4. Bandet.

Trods Vandets store Betydning for Plantelivet kan 

Landmanden dog vanflelig giøre Noget for at tilføre sine Mar

ker Vandet direkte, men han maa overlade det til Naturen at 

sorge herfor.

Af de Stoffer, som danne Planternes organiske Bestand

dele, vil saaledes, naar der ikke tages Hensyn til Svovlet,
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Kvælstoffet indtage den forste Plads og Kulstof

fet den anden. Ved Gjodflningen maa Jordbrugeren der

for tage særligt Hensyn til disse efter deres ftørre eller mindre 

Betydning.

5. Kali.

Dette Stof forekommer i betydelig Mængde i Planterne 

og maa følgelig anses som en vigtig Bestanddel af disse. I 

Almindelighed finde vi ligeledes en ikke ubetydelig Mængde 

Kali i Jordbunden, saa at det i visse Tilfælde kan 

synes unødvendigt særlig at paafore dette Stof. 

Dog gjælder dette kun for det Tilfælde, hvor Jorden er rig 

paa Kali, og hvor der tilmed ikke finder nogen ftørre Udforsel 

Sted af Rodfrugter. Overalt derimod, hvor disse 

Betingelser ikke ere til Stede, er man henvist til 

en særlig Gjodskning med Kali.

6. Kalk og Magnesia.

Begge disse Stoffer forekomme i Planterne i mindre 

Mængde end Kaliet. Som oftest forekommer derimod Kalk i 

langt storre Mængde i Jorden end Kaliet. En Tilforsel af 

Kalk og Magnesia er i Almindelighed mindre nødvendig end 

as Kali, hvorfor de indtage en noget mindre vigtig Plads i 

Gjodflningen.

For Kalkens Vedkommende gjælder dette 

imidlertid kun, hvor dens Betydning som direkte 

Plantenæringsstof alene kommer i Betragtning. 

Tages der derimod ogsaa Hensyn til dens overordentlig vig

tige fysiske Virkninger paa Jorden, indses let Nødvendig

heden af at tilføre- Jorden Kalk fra Tid til 

anden.

7. Natron.

Dette Stof forekommer for det meste kun i ringe 

Mængde i Planterne, hvorimod det findes i forholdsvis storre
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Mængde i enhver Jord. En Tilforsel af det paa Jor

den maa derfor anses for unødvendig.

8. Det Samme gjælder om 

Ilterne af Zern og Mangan.

9. Fosforsyren.

Denne Syre forekommer stedse i betydelig Mængde i 

aüe Planter og Plantedele. Men den findes derimod kun i 

ringe Mængde i Jorden, hvorfor det er nødvendigt at tilføre 

denne Fosforsyre, der følgelig indtager den vigtigste 

Plads i Gjodskningen.

10. Svovlsyren.

Planternes Indhold af Svovl er ringere end af Fosfor. 

Vi finde derimod i Reglen mere Svovlsyre end Fosforsyre i 

Jorden. Svovlsyren faar af den Grund en mere 

underordnet Betydning for Gjodskningen.

11. Kiselsyren.

Denne Syre forekommer i betydelig Mængde i nogle 

Plantefamilier, medens andre kun indeholde ringe Mængder 

as den. I Jorden forekommer den derimod altid i stor 

Mængde, hvorfor den for Gjodskningen næppe har nogen sær

lig Betydning.

12. Klor.

For Klorets Vedkommende gjælder det Samme, som er 

anført for Natron. I Forbindelse med Natrium som Klor

natrium (Kogsalt) horer det til et af de mest udbredte Stoffer 

paa Jorden.
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De uorganiske Plantenæringsstoffer kunne 

herefter inddeles i fire Klasser efter deres Be
tydning for Gjodskningen, nemlig:

1ste Klasse: Fosforsyre, Kali og Kalk,
2den — Svovlsyre og Magnesia,
3die '— Kiselsyre. Natron og Klor,
4de — Jern og Mangan.



2det Kapitel.

StalDfljaDuiufleii.

§ 70.

Almindelige Beuurrkninger.

Staldgjsdningen dannes af vore Huspatte

dyrs faste og flydende Epkrementer og as Strøel

sen, der indsuger og fordeler disse. Vi faa derfor 

kun et klart Billede af Staldgjsdningen, naar vi betragte disse 

to Faktorer hver for sig.

8 71.

I. Huspattedyrenes Erkrementer.

A. Foden og Exkrementerne.

For at komme til en rigtig Kundskab om Exkrementernes 

Beskaffenhed, er det aldeles nødvendigt at undersøge den Maade, 

hvorpaa de opstaa i det dyriske Legeme, eller, med andre Ord, 

at studere de Omdannelser og Forandringer, som Fødemidlerne 

undergaa paa deres Gang gjennem Legemet.

Dyrenes Liv beror paa en stadig og gjensidig Forbrug 

og Erstatning. Det af Legemet Forbrugte erstattes ved Foden,
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der maa gjennemgaa en Række Forandringer, forend den kan 

tjene til Erstatning for de forbrugte Legemsdele. Fordøjelsen 

lærer os disse Fodens Forandringer at kjende.

Fordøjelsens Opgave er at danne Blod. Fordsjelsen be

gynder med, at Foden optages af Munden, hvor Tænderne 

og Spyttet indvirke paa den. Den i Munden findelte og af 

Spyttet gjennemblodte Næring trænger tilligemed Spyttet 

igjennem Spiseroret ned i Maven, hvor den forandres me

kanisk og kemifl (Mavesaft); den mekanifle Indvirkning med

fører en yderligere Findeling, den kemiske en Oplosning af en 

Del af Foden, hvorved den bliver lettere fordøjelig. Fra 

Maven gaar Foden, der nu bærer Navnet Chylus, ind i 

Tarmkanalen, hvor Galden, Vædsken fra Mavekjertelen og 

Tarmsaften virke yderligere opløsende og omdannende paa den.

Den i Maven og Tarmkanalen opløste Del af Foden 

optages, medens den gaar igjennem dem, af Blodkarrene, som 

omgive Maven og Tarmkanalen, og tjener til legemets Er

næring, medens den Del af Foden, der ikke er bleven oploft 

af Fordojelsesvædskerne, udstilles af Tyktarmen tillige med en 

Del af disse.

De faste Exkrementer repræsentere saaledes 

den af Legemet ufordøjede Del af Foden samt en 

Del af Fordojelsesvædskerne, især as Galden.

De af Vævene udsondrede Slofser blive endnu stærkere 

iltede i Blodet (opbrændes ved det i Blodet værende Ilt) og 

forlade tilsidst Legemet gjennem Huden, Lungerne og Urinen.

Urinen indeholder- derfor de af Legemet op

løste og forbrugte Bestanddele af Foden.

Naar vi nu erindre, at et udvokset Dyrs Legemsvægt 

ved normal Ernæring i smaa Mellemrnm enten slet ikke eller 

i alt Fald kun i ringe Grad forandres, saa folger heraf, at 

Legemets samtlige Udsondringer maa repræsen

tere de Stoffer, som Dyret har saael som Fode.

Dette gjcelder dog naturligvis ikke om Fe bedyr eller om 

drægtige Hundyr eller om unge, voksende Dyr. Her 

afgiver Legemet i sine samtlige Udsondringer mindre, end
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bet har faaet i Foden; det Omvendte gjælder om 

gamle Dyr.

Bed samtlige Udsondringer maa ikke alene 

forstaas det dyriske Legemes faste og flydende 

Exkrementer, men ogsaa de Sloffer, som det hvert 

Djeblik mister gjennem Hud og Lunge. Disse luft

formige Udsondringer, hvis Mængde er meget betydelig, bestaa 

fortrinsvis af Kulstof-, Brint- og Jltforbindelser, medens 

Kvælstof, efter de nyeste Undersøgelser, kun forekommer i dem 

i yderst ringe Mængde.

For at give en Forestilling om, hvor mange Stoffer der 

udstilles gjennem Hud og Lunge, meddeles her folgende Tal. 

Efter de nyeste, allerede talrige Undersøgelser udskilles der 

igjennem Hud og Lunge:

a) af Foderets Torstof:

ved Heste 50,9—54,9 pCt., i Gjennemsnit 52,6 pCt.

— Kvæg 45,3 — 59,2 pCt., — — 52,2 pCt.

— Faar 46,3- 53,0 pCt., — — 50,7 pCt.

b) af Foderets Kulstof:

ved Hefte 52,3—62, e pCt., i Gjennemsnit 57,4 pCt.

— Kvæg 45,9—65,1 pCt. — — 55,9 pCt.

— Faar ? ?

c) af Foderets Grint: 

ved Heste 54,1 — 57,2 pCt., i 

— Kvæg 44,3 — 55,6 pCt. —

— Faar ?

55,6 pCt.

52,2 pCt.

^llt Kvælstoffet gjensinde vi — fraset den ringe 

Mængde, der forekommer i Sveden o. s. v. — i de faste 

og flydende Exkrementer samt i Legemets Kjod- 

tilvækst og i Mælken.

Det Tab, som Foden lider ved al gaa igjennem Dyrets 

Legeme, bestaar altsaa kun i Kulstof, Brint og Ilt, 

hvorimod Tabet af andre Stoffer (Kvælstof, Svovl) er for

svindende ringe.
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B.

4 72.

a. De faste Exkrementer.

De faste Exkrementer repræsentere, som vi alt have set, 

den usordojelige eller ufordøjede Del af Foden samt en vis 

Mængde af det dyrifle Legemes Afsondringer: Galde, Epi

thelium, Slim.

Af Fodens Bestanddele ere folgende uf or» 

bøjelige eller tungt fordøjelige: tildels Celle

vævene og de ovrige Kulhydrater, Plantesarve- 

f tof fer ne, Plantevokset, Overhudens Korkstof, 

sammes uoploselige Proteinstosfer samt tungt 

eller uoploselige Askebestanddele, som Kiselsyren 

og Fosforsyrens Forbindelser medJernilte, Kalk 

og Magnesia.
Det maa heller ikke lades uomtalt, at Planternes Næ

ringsstoffer ere aflejrede i Celler, hvis Væge bestaa af Celle

stof, og at de deri værende Stoffer, for saa vidt Cellerne ikke 

sonderrives ved at gaa igjennem Legemet, unddrages Fordøjel

ses-Safternes Indvirkning og derfor udstilles med den ufor

døjede Del af Foden.
Da det dyrifle Legemes Afsondringer og Proteinstofferne 

ere kvælstofholdige, findes der ogsaa Kvælstof i de faste Exkre- 

menter.

4 73.

b. Urinen.

I Urinen, der repræsenterer de af Legemet forbrugte 

Bestanddele samt Fodens fleste opløselige Mineralstoffer, 

træffe vi nydannede organiske Legemer, nemlig 

Urinstof, Hippursyre, Urinsarvestof og kulsur 

Ammoniak, endvidere Mælkesyre og undertiden ogsaa 

Benzoesyre, as hvilke de fire førstnævnte ere kvæl-
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stofhvldige; fremdeles Kali, Natron, Kalk, Magne

sia, Klor og Svovlsyre, men, undtagen i Faare- 

°9 Svineurin, kun Spor af Fosforsyre.

4 74.

C. Slutnings Bemirrkilinger.

Betragtningerne over Exkrementernes Oprindelse have 

altsaa lært os Folgende:

Beskaffenheden af Exkrementerne, Staldgjod- 

ningens vigtigste Bestanddel, retter sig aldeles efter 

Foden: jo bedre denne er, desto storre Værdi har 

Gjodningen, og omvendt: jo ringere Foden er, 

desto mindre Bærdi har Gjodningen. Af denne 

Grund ville samme Dyrearts Exkrementer have en meget for- 

fljellig Sammensætning, og derfor ville en eller flere Analyser 

ikke kunne give os noget sandt Billede af deres Beskaffenhed 

og Bærdi.

Den Jordbruger, der fodrer godt, ernærer 

iffe alene fit Kvæg godt, men producerer ogsaa 

en mere værdifuld Gjodning; han gavner sig alt

saa paa en dobbelt Maade. Denne Sætning kan man 

ikke nok fremhæve og lægge sig paa Hjerte.

4 75.

11. Ztrselsen.

Ved Gødningsproduktionen har Strøelsen 

en tredobbelt Opgave', nemlig:

1. Den skal opsuge og fastholde Dyrenes Exkre

menter og saaledes bidrage til, at disse samles saa fuld

stændigt som muligt.

2. Den skal formindske Exkrementernes hurtige 

Gjæriug ved sin egen mere langsomme.

6
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3. Den skal kvantitativt og kvalitativt forhøje 

Gjodningens Værdi.

Som Strøelse anvendes: Halm af Hvede og 

Rug, sjældnere af Havre og Byg, Halm af Raps og Bog

hvede, sjældnere af Wrter, Bonner og Vikker; fremdeles Blade 

og Naale af Lov- og Naaletræer, Mos, Lavarter, Lyng og 

Jord.
Disse forskjellige Stroelsesmaterialier ud

fore deres Opgave i ulige Grad, Averst staar 

Halm, derefter kommer Jord og sidst Blade og Raale 

af Træer, der kun i yderste Nodstilsælde bor anvendes til 

Strøelse, eftersom Skoven udpines ved deres Benyttelse.

III. De enkelte Gjodningssorter og deres Sehandling 

i Stalden.

§ 76.

A. Almindelige Bemærkninger.

Vi have nu set, at de enkelte Husdyrs Exkrementers 

Bestanddele staa i et noje Sammenhæng med Foderet, og at 

de maa være meget afvekslende, eftersom det givne Foder altid 

er forfljelligt. Af denne Grund vilde en Analyse vel kunne 

give os et Billede af Gjodningens Sammensætning, men al

drig et paalideligt Billede. Vi undlade imidlertid her at an

føre noget som helst Tal over Husdyr-Gjodningens Sammen

sætning, men vi flulle senere vise, hvorledes Exkrementernes 

og Strøelsens, altsaa hele Staldgjodningens, Sammensætning 

lader sig beregne.

B. Beskaffenheden af de enkelte Husdyrs Gjodning.

4 77.

1. Hestegjolming.

Paa Grund af dens forholdsvis ringe Indhold af Fug-
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lighed og dens lose Beflaffenhed opsuges den vanfleligt af 

Strøelsen og bliver ikke let ensartet blandet og fordelt med 

denne. Hestemoget er, som Landmanden siger, en hidsig Gjod- 

ning, det vil sige, den er meget tilbøjelig til at gaa i Gjæring, 

hvorved den tager Varme, udtorres og omdannes hurtigt, faa 

at der udvikles luftformige Stoffer, af hvilke især maa nævnes 

Ammoniak, der er det mest værdifulde Drages der ikke Om

sorg for at bevare denne, taber Hestegødningen i Værdi.

4 78.

2. Kvlrggjodningen.

Kvæggjodningen indeholder mere Vand og mindre Kvæl

stof end Hestegjodningen, den gaar derfor langsommere i Gjæ

ring end denne, saa at Kvælstoftabet ved Gjodningens Om

dannelse, Fordampningen af Ammoniak og altsaa ogsaa dennes 

Lugt er mindre. Dog gaar ogsaa Kvæggjodningens Omdan

nelse saa hurtigt for sig, at man ligeledes i Kvægftalden kan 

lugte Ammoniaken, der forflygtiges.

4 79.

3. Svinegjodningen.

Denne Gjsdning anses sædvanlig som meget vandholdig 

og fattig paa Kvælstof og betegnes derfor som en kold Gjod- 

ning. Dette er imidlertid kun Tilfældet, naar den styldes flet 

ernærede Dyr. Gjodningen af velholdte Fededyr er, som bl. 

A. de af Christiani gjorte Forsøg have godtgjort, meget kraf

tig, og den fortjener sikkert ikke den Foragt eller ringe Paa- 

skjonnelse, som i Almindelighed bliver Svinegjodningen til Del.

4 80.

4. Faaregjodningen.

Faaregjodningen er mere tor og kvælstofrig end de hidtil

6*
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omtalte Gjsdningssorter. Som Folge deraf tager den ogsaa 

let Varme og gaar i Gjæring, og den kaldes derfor med Rette 

en hidsig Gjodning. Bed Omdannelsen bliver ogsaa her Am

moniaken fri, hvorved der altsaa lides et Tab as Kvæluof, 

naar der ikke træffes Foranstaltninger til at bevare det.

C. i Stalden.

§ 81.

1. Almindelige Bemlrrkninger.

Djemedet med Staldgjodningens Behandling 

er at beskytte den imod Tab. Disse Tab kunne 

være opløselige Stoffer (Urin og opløselige eller opløste 

Stoffer i de safte Exkrementer) og flygtige Stoffer 

(Gjæringens Produkter).

Imod Tab af opløselige Stoffer beskytter 

man Staldgjodningen ved Staldgulvets Beskaf

fenhed og ved at give Strøelse i tilstrækkelig 

Mængde; imod Tab as flygtige Stoffer benytter 

man Strøelsen og de saakaldte kunstige Beva

ringsmidler.

4 82.

2. Baasens Beskaffenhed.

Staldgulvet maa være uigjennemtrængeligt, 

thi i modsat Fald vil en ikke ringe Del af Gjodningen, og 

oven i Kjobet den mest værdifulde, gaa tabt.

a. Til Staldgulv for Kvæg, Heste og Svin er 

Jord et aldeles forkasteligt Stof, da den altid op

tager en Del af Gjodningens opløselige Stoffer, der 

saaledes gaa tabt for Staldgjodningen. Skal Jord ab

solut benyttes, maa det være en saa bindende Jord (Ler) 

som muligt.
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I Faarestalden kan der derimod anvendes Jord, 

fordi Faaret kun urinerer i ringe Grad, og en Opsamling 

af Fugtighed, der vilde trænge ned i Jorden og altsaa 

foraarsage et Gjodningstab, her ikke er mulig.

d. Ved Hesten, Kvæget og Svinet beskytter Bro

lægning ikke heller altid mod Tab, især ikke, 

naar der til den benyttes let sandet Jord En Brolæg

ning, der gjores i bindende Lerjord, kan anven

des, i modsat Fald er den derimod aldeles forkastelig. 

Ved at bore ned i brolagte Kostalde har jeg saaledes 

fundet, at Ajlen var trængt over 6 Fod ned i Grunden.

e. Det Materiale til Staldgulv, der fortjener 

st or st An be fa ling, er Mursten muret i Cement, 

og det saaledes, at Murstenene i Hestestalden sættes 

paa Kant og i Kvæg- o g Svinestalden paa 

Fladen.

4 83.

3. Ltrselskn.

a. Halmstroels e.

Da det er Stroelsens Bestemmelse at optage Exkremen- 

terne saa fuldstændigt som muligt, maa der være et bestemt 

Forhold imellem Exkrementerne og Strøelsen: Jo 

flere Exkrementer der er, og jo mere Vand de inde

holde, desto mere Strøelse maa der anvendes.

Landøkonomiske Forfattere anfore, at der til hver Hest 

daglig behoves 4—6 Pund Stroelse. Da der imidlertid er 

et neje Sammenhæng imellem Foderet og Exkrementerne, vil 

det være rigtigere at tage Foderet som Basis for Mængden af 

Strøelse. Beregningen viser, at en Tredjedel af Foderes Tor

slof vil være en passende Mængde.

Til hvert Stykke Kvæg forlange Landmændene 5—10 

Pund Strøelse daglig; men ogsaa her maa en Tredjedel af 

Foderets Torstof anses som en passende Mængde.
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For Svinet er det sædvanlige Forlangende af 3—6 

Pund aabenbart altfor lavt, men af Mangel paa Forfog, 

hvorefter man kan udfinde Exkrementernes Mængde ved et be

stemt Foder, kan Beregningen ikke her gjennemfores, saaledes 

som ved Hesten og Kvæget. Andetsteds af mig udforte Be

regninger gave for Levesvin i Gjennemsnit 7 Pund og for 

Fedesvin 6 Pund.

Faaret behover mindst Strøelse paa Grund af dets 

Exkrementers tørre Beskaffenhed; ogsaa her ere Landmændenes 

Angivelser forskjellige, men i Gjennemsnit vil 3/s Pund daglig 

pr. Faar vare en passende Mængde.

§ 84.

b. Iordstr oelse.

Til Heste er den rene Jordstrselse ikke at 

anbefale; mere anvendelig er en Forening af 

Jord- og Halm strøelse, saaledes at der bringes et Lag 

Jord i Stalden, og der ovenpaa daglig lægges den nødvendige 

Halmstroelse. Ved Anvendelsen af Jord forudsættes, at Gjod- 

ningen bliver liggende i længere Tid under Dyret. Ajlen 

opsuges fuldstændigt af Jorden og bevares saaledes.

Til Kvæg er ren Jordstrselse mere anvende

lig end til Heste, men dog ogsaa her kun naar man 

mangler Halm. Vises der ftor Omhyggelighed, og alle 

Forhold tages i nøje Betragtning, vil Jordstroelsen afgive et 

taaleligt Leje for Dyrene, hvorimod den vil være meget stade

lig for dem, naar der ikke vises ftor Forsigtighed ved dens 

Brug.

Tor Jord er nødvendig, og der vil behoves omtr. 

2*/6 Kubikfod daglig til et Dyr af 1OOO Punds levende Vægt.

Ogsaa her er en Forening af Jord- og Halm- 

stroelse langt at foretrække; anvendes der daglig 3—4 

Pund Halm, vil der behoves 1^4—1^/2 Kubikfod Jord. Gjod- 

ningen maa da blive liggende under Dyrene mindst i 4 Uger, 

og der maa to Gange ugentlig rives op i den, hvorefter den
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flydes hen imod Krybberne, fordi den ellers dynges altfor 

stærkt op bag ved Dyrene, og Exkrementerne blive mindre 

fuldstændigt blandede med Strøelsen. Det er herved meget at 

anbefale daglig at bringe Halm- og Jordstroelse ind i 

Stalden.

Til Svin er ren Jordstroelse, paa Grund af 

Dyrenes Natur, ikke godt anvendelig. Da Exkremen

terne indeholde saa meget Vand, synes et Lag Jord under 

Halmen at maatte være vel stikket til fuldstændig at indsuge 

Urinen; dog foreligger der endnu ikke Erfaringer herom.

Til Faar er den rene Jordstroelse mest an

vendelig, paa Grund af Exkrementernes tørre Beflaffenhed 

og Dyrenes Natur. Herfra maa dog undtages Læmmettden 

og de smaa Lams forste Levetid, netår denne falder om Vinte

ren, fordi det da vil være at befrygte, at den kolde Jord stal 

have en fladelig Indflydelse paa Dyrenes Sundhed.

En Forbindelse af Jord- og Halmstroelse er 

her meget at anbefale, man maa imidlertid ikke 

lægge Jorden oven paa Halmen, men denne skal 

ligge øverst.

§ 85.

Staldgjodningens Forbliven under Kreaturerne.

Gjodningen holder sig bedst under Kreaturerne, saa at 

det for Gjodnings-Produktionens Skyld maa siges at være 

bedst, at Gjodningen bliver liggende i længere »Tid i Stalden.

Der er folgende Fordele ved at lade Gjod

ningen blive liggende i længere Tid under Dy

rene.

a. Halmen gjennemtrænges fuldstændigt af Uri

nen, hvorved denne tilbageholdes i højere Grad, end det 

ellers er muligt, og blandes fuldstændigere med de faste 

Exkrementer. Dette har til Folge, at Exkrementerne og 

Strøelsen blandes bedre, og at der altsaa produceres en 

mere ensartet Gjodning.



88 Staldgjsdningen.

b. Dette, i Forening med at Gjodningen trædes 

fast sammen af Kreaturerne, medfører en 

langsommere Gjæring af Extremen terne, efter 

som Iltens Adgang, Gjæringens ene Faktor, derved i hoj 

Grad vanskeliggjores.

6. En mere ensartet Temperatur.

d. Gjodningen beskyttes imod afvekslende at 

g jeres vaad af de atmosfcerifle Nedslag og at ud

tørre s af Blæst og Sol.

Naar der anlægges en god Moddingeplads, og Gjod- 

ningen behandles rigtigt i denne, vil man ligeledes opnaa de 

fleste af disse Fordele.

Maa det end saaledes fra Gjednings-Pro

duktionens Standpunkt ubetinget anbefales at 

lade Staldgjsdningen henligge i længere Tid 

under Kreaturerne, vil det dog, for at komme til 

en heldig Afgjorelse af dette vigtige Sporgsmaal, 

være rigtigt at adspørge ikke alene Gjodnings- 

Producenten, men ogsaa Kvægopdrætteren. Denne 

vil da bestemt fremhæve, at det kun under ganske bestemte Be

tingelser ikke vil være til Skade for Kvægets Sundhedstilstand 

at lade Gjodningen ligge i længere Tid under Kvæget, men at 

denne Fremgangsmaade er forkastelig i de mange Tilfælde, 

hvor disse Betingelser ikke ere til Stede.

Naar Staldgjsdningen bliver liggeiibe i Stalden, begynder 

Gjodningen allerede at gaa i Gjæring der, saa at der dannes 

Ammoniak og Kulsyre. Begge disse Luftarter 

indvirke skadeligt paa Dyrenes Slimhinder og 

Hud, ved Malkekoer ogsaa paa Mælkekjertlerne; endelig lide 

ogsaa Dyrenes Fodder derved, hvilket kan ses derpaa, at dlsses 

bløbe Dele angribes, og at Hornet bliver blodt.

Jo mere der sorges for at skaffe Dyrene ren Vuft at 

indaande og et tort Leje, desto mere bortfalde de Grunde, der 

af Hensyn til Sundheden tale imod at lade Gjodningen blive 

liggende i Stalden.

Naar Gjodningen flat forblive i længere Tid under
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Kreaturerne, hvilket især finder Sted ved Kvæg og Fa ar, maa 

Staldindretningen for Kvæget være saaledes, at Dyret 

altid faar en tilstrækkelig Mængde god Luft at indaande (med 

andre Ord: Stalden maa have en passende Hojde), og Kryb- 

ber'ne maa kunne loftes, saa al Dyret uden Besvær kan naa 

sit Foder.

Endelig er det nødvendigt, for at lade Gjodningen blive 

liggende i længere Tid, at Strøelsen, lige som ved den dag

lige Udmugning, bringes ind 2—3 Gange daglig, og at Ex- 

krementerne jævnlig flydes fremad, for derved at undgaa en 

ulige Fordeling af Strøelsen og Exkrementerue samt et ujævnt 

Leje for Dyrene.

§ 86.

5. Behandling med kunstige Bevaringsmidler.

Ved Gjodningens Gjæring opstaar der Luftarter, af 

hvilke den kulsure Ammoniak er den værdifuldeste for Gjod

ningen. Vor Ræse vil altid underrette os om dens Tilstede

værelse i Stalden. Bevarings midler nes vigtigste 

Opgave er at binde denne Ammoniak. I delte Dje- 

med er der foreflaaet en Mængde forfljellige Stoffer.

Uagtet Saltsyre fuldstændigt binder Ammoniaken, kan 

den dog slet ikke anbefales som Bevaringsmiddel, fordi 

den derved dannede Salmiaktaage har en skadelig Indflydelse 

paa Dyrenes Slimhinder.

Derimod opfylder Svovlsyren fuldstændigt 

sin Opgave, idet den danner svovlsur Ammoniak, der er 

et ikke flygtigt Salt, og Svovlsyre kan derfor godt anvendes, 

naar man iagttager den nødvendige Forsigtighed; den maa 

benyttes forlyndet med Band *)  eller blandet med Sand.

*) Naar Svovlsyren skal fortyndes med Vand, maa det nøje paases, 

at der aldrig hældes Vand i Syren, men at denne som en fin 

Straale bringes i Vandet, medens dette stadig omrores.
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Man maa naturligvis vel vogte sig for, at noget af 

Svovlsyren kommer paa Kreaturerne.

Kalk maa under ingen Omstændigheder anvendes.

Gibs formaar fuldstændigt at binde den kulsure Am

moniak, idet der dannes kulsur Kalk og svovlsur Ammoniak, 

og Gibs fortjener derfor den storste Anbefaling. Den Mængde 

Gibs, der daglig maa anvendes, udgjor omtr. 1 pCt. af Gjod- 

ningen, saa at der til en Hest vil behoves omtr. V» Pund, til 

1 Stk. Kvæg omtr. 1 Pd. og til 10 Faar omtr. 12 Pd.

Jernvitriol eller svovsurt Jernforilte kan flet 

ikke anbefales, fordi der derved i Gjodningen vil blive ind

blandet det for Plantevæksten fladelige Jernforilte.

Alunaffald. Alun bestaar af svovlsurt Kali og svovl

sur Lerjord og formaar at binde Ammoniaken, idet der dannes 

svovlsur Ammoniak, medens Lerjorden udskilles som Lerjords

hydrat. Da Anvendelsen as Alun ikke medfører skadelige Fol- 

ger, hvorimod Ammoniaken bindes af den, er Alunaffald fuldt 

anvendeligt, hvor man kan faa det.

D. Moddingeliedet. — Ajlen.

§ 87.

1. Almindelige Bemærkninger.

Gjodningen bliver fra Stalden enten ført ud i Mød

dingen eller, naar den har ligget i længere Tid under Krea

turerne, straks ud i Marken. I sidste Tilfælde træffer man 

ofte, selv hos ellers dygtige Jordbrugere, flet intet Moddingested. 

Da Landmanden imidlertid ikke hele Aaret igjennem er i Stand 

til at kjsre Gjodningen lige ud i Marken, sprede den og ploje 

den ned, men til Tider vil være tvungen til at lægge 

Gjodningen paa en urationel Maade i Dynger, saa er det 

klart, at nuomstunder bør ingen Jordbruger undvære 

en Moddingeplads. Vi maa fremdeles hufle paa, at der 

altid lides Tab ved at lægge Gjodningen i Dynger, og det
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bliver derfor saa meget mere nødvendigt at have et Mod- 

dingested.

Det maa heller ikke lades uomtalt, at de vigtigste Plante- 

næringsstoffer i de sidste Aar ere blevne betydelig dyrere, ja 

ikke alene i Lobet af flere Aar, men endog ofte i et og samme 

Aar. Alt henviser Landmanden med bydende Nødvendighed 

til at bevare Staldgjoduingen paa bedste Maade, for at han, 

saa vldt det er muligt, kan flippe for at indkjobe kunstige 

Gjodttingsmidler. Bi stulle senere nærmere komme tilbage til 

denne Sag.

øjemedet med Gjodningens Behandling paa 

Møddingen er at beskytte den mod Tab eller i det 

Mindste at gjore disse saa ringe som muligt. Lige som i 

Stalden bestaa disse Tab ogsaa her i opløselige og 

flygtige Stoffer.

Kun en rationel Indretning af Moddinge- 

stedet kan beskytte mod Tab af opløselige Stof

fer; vi flulle derfor forst nærmere omtale, hvorledes dette 

hensigtsmæssigt indrettes.

4 88,

2. Msddingestedets Bygning.

a. Dets Bund. — Ajlen.

Naar et Moddingested stal anlægges, maa Hovedopmærk

somheden henvendes paa Grundens Beskaffenhed. M o d d i n g e- 

stedets Bund maa være vandtæt, i modsat Fald blive 

Tabene uberegnelige, idet de opløselige Stoffer synke i Under

grunden.

De opløselige Stoffer i Gjodningen hidrøre imidlertid 

ikke alene fra Urinen, men ogsaa fra de faste Exkrementers og 

Strøelsens Indhold af i og for sig opløselige eller ved Gjæ- . 

ringen opløselig blevne Stoffer.

Ajlen bestaar saaledes af Urinen og af de 

faste Epkrementers samt Strøelsens opløselige og
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opløselig blevne Stoffer. Allerede heraf fremgaar det, 

at Ajlens Sammensætning maa være meget forskjellig, hvilket 

ogsaa folger deraf, at denne Vædfle bliver i meget forfljellig 

Grad fortyndet af Luftens Redflag.

Ajlen indeholder meget Kvælstof, Kali og no

gen Fosforsyre, om end Kvægets og Hestens Urin kun 

indeholder Spor af det sidstnævnte Stof; Fosforsyren hid

rører fra de faste Exkrementer. Disse Stoffer findes i Ajlen 

i en saadan Form, at Planterne kunne optage dem; jo mere 

Ajle der derfor gaar tabt, desto flere af disse værdifulde Stoffer 

taber Staldgjodningen, og desto mindre hurtig virkende bliver 

den. Af disse Grunde kan det ikke noksom anbefales at passe 

godt paa Ajlen.

Ved en rigtig Behandling af Staldgjodningen i Stalden 

og ved omhyggelig at lede den Ajle, som Strøelsen ikke kan 

indsuge, i en Ajlebeholder, beskytte vi os imod Tab af delte 

vigtige Stof i det godt byggede Moddingested, for hvilket en 

uigjennemtrængelig Bund er den forste Betingelse.

Vel horer man ofte Landmænd paastaa, at det kun er et 

ringe Tab, der lides ved, at Ajlen trænger igjennem Møddin

gens Bund, efter som Jordlaget meget snart, naar det er 

mættet med Fugtighed, bliver uigjenuemtrængeligt. Dette er 

imidlertid kun Tilfældet med et meget stærkt bindende Lerlag. 

Bestaar derimod Moddingestedets Bund as sandet Ler o. s. o., 

saa maa det Jordlag, hvorigjennem Ajlen siver, ikke regnes 

efter Tommer, men efter Fod. Af denne Grund er det 

aldeles nødvendigt, overalt hvor Bunden ikke bestaar af 

meget stivt Ler, ar gjore den uigjennemtrængelig, 

hvilket alene er muligt ved at mure den, enten af 

hugne Kampesten, der mures i Cement, eller af Mur

sten (Klinker), der ligeledes lægges i Cement. Hvor der skal 

kjores i Moddingestedet, maa Murstenene lægges paa Kant, 

ellers kunne de lægges paa Fladen.

b. Moddingestedets Beliggenhed.

Moddingestedet maa lægges saa nær som
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muligt ved Staldene, for at lette Gjodningens Trans

port til det saa meget som muligt, og for at den Ajle, der 

ikke opsuges af Strøelsen, kan have den korteste Bej til Ajle

beholderen.

e. Moddingestedets Dybde.

Bed Antaget af Moddingestedet maa der tages meget 

Hensyn til dets Dybde, der ikke maa være over 3—4 Fod, 

fordi en ftørre Dybde er til Skade for Gjodniugen og med

fører Banskeligheder, naar den stal kjores ud.

d. Moddingestedets Fald. — Ajlebeholder.

Moddingestedet maa have Fald, enten imod Mid

ten, eller imod det ene Hjorne eller Side, for at Ajlen kan 

blive opsamlet i den der anlagte Beholder, til hvilken ogsaa 

den i Stalden ikke opsugede Ajle maa ledes.

Skulde det paa Grund af Moddingestedets Beliggenhed 

for Stalden ikke godt være muligt at samle Ajlen fra Stalden 

og fra Moddingestedet paa samme Sted, saa maa der an

lægges to Ajlebeholdere, den ene i Nærheden af Stalden og 

den anden i Moddingestedet.

I Ajlebeholderen maa der ogsaa anbringes en Pompe, 

for at man ved dens Hjælp let kan tomme Beholderen.

6. Moddingestedets Beskyttelse.

En nødvendig Betingelse for et godt Moddingefted er 

endvidere, at det saa vidt muligt er beskyttet Moddinge

stedet maa være sikret imod Bandets Indtræn

gen udvendig fra og, saa vidt mnligt, imod de direkte 

Solstraaler.

a. Beskyttelse imod Vandets Indtrængen.

Imod Vandets Indtrængen udvendig sra beskyttes Mod

dingestedet ved at omgives med en lav Mur. Paa Mod

dingestedet maa ikke komme andet Band, end hvad 

der falder umiddelbart paa det som Nedslag sra
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Atmosfæren Alt andet Vand derimod, som paa en eller 

anden Maade samles i Gaarden, maa holdes borte fra det. 

Sker dette ikke, bliver Gjodningen paa den ene Side for stærkt 

udvasket, — og da saa Ajlen, trods Ajlebeholderen, flyder 

bort, opstaar der herved nødvendigvis Tab, som ofte funne 

være meget betydelige, — og paa den anden Side bliver Gjod

ningen, i det Mindste til Tider, altfor vaad, hvorved der op

staar den saakaldte kolde Forraadnelse, der har forskjellige 

skadelige Virkninger paa Gjodningen. For en god og rationel 

Behandling af Gjodningen er det derfor en ufravigelig Betin

gelse, at alt tillobende Band holdes borte fra Moddingestedet.

Imod denne nødvendige Betingelse for et godt Mod- 

dingested syndes der ofte fra Jordbrugernes Side. Man ser 

desværre altfor ofte, at Moddingestedet forsætlig gjores til 

Samlingsplads for alt muligt Band fra Gaarden, og at det 

her i stor Mængde opsamlede Vand, efter at det grundig har 

udvaflet Gjodningen og fremkaldt en unormal Gjæring i den, 

gjennem Grofter ledes hen til et eller andet Vandlob, sor at 

komme nærmere eller fjærnere Naboer, eller maafle efter mange 

Aars Forlob Efterkommerne, til Gode. I dette Tilfælde bliver 

Jordbrugeren imod sin Villie Andres Velgjorer.

Imod denne grænseløse og uforsvarlige ødselhed kan der 

ikke advares nok, især i disse Tider, hvor Jordbrugeren i dyre 

Domme maa kjobe tilbage, hvad der saaledes gaar tabt, og 

hvor Prisen Aar for Aar stiger stærkt paa de her spildte Gjod- 

ningsstoffer. Hvis man var i Stand til at vise enhver Jord

bruger det Tab i rede Penge, som han lider derved, vilde 

denne Bdselhed sikkert snart ophore. Dette er ikke muligt, 

eftersom Ajlen forekommer i en saa forskjellig Fortyndingsgrad, 

men saa meget kan dog siges med Bestemthed, at den lille 

Jordbruger paa den Maade lader flyde bort i 

Da ler vis, hvad han surt har erhvervet i sit Ansigt Sved, 

og at den storre Jordbruger lader Gjodning flyde 

bort for Hundreder af Dalere.

Den, der ikke godt har Raad til straks at indrette sit 

Moddingested paa en rationel Maade, maa hellere anvende de
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Penge dertil, som han det Aar havde bestemt til Jndkjob af 

kunstig Gjodning

Beskyttelse imod be direkte Solstraaler.

Landmanden staffer Beskyttelse imod Solstraalerne ved 

at plante hurtig voksende Træer med tæt Lov omkring Mod- 

dingestedet. Den hvide og den graa Poppel ere i saa Hen

seende at anbefale.

Jeg anser det ikke for nødvendigt at anbringe 

Tag over Msddingestedet, hvilket er anbefalet fra flere 

Sider, thi om det end frembyder mange Fordele, saa dække 

disse dog, efter de foreliggende Forsag, ikke de dermed for

bundne Omkostninger.

f. M oddingestedels Størrelse.

Moddinge s ledets Størrelse maa rette sig efter 

Kreaiurstyrken og den Tid, i hvilken Gjodningen skal blive 

liggende. Det Samme gjælder om Ajlebeholderen. Jord

brugeren maa aldrig tvinges til at udkjore sin 

Gjodning og Ajlen, fordi Moddingestedet og 

Ajlebeholderen ere fulde, men begge maa være saa store, 

at han kan tomme dem, naar det passer efter Driftsfor

holdene.

Efter et nøjagtigt Overslag ville Omkostningerne for et 

efter de nysansorte Betingelser indrettet Moddingested paa 

omtrent 500  Alen, indbefattet Ringmur og Ajlebeholder, 

være omtrent 1440 Kroner, eller omtrent 2 Kroner 88 Bre 

pr. O Alen.

§ 89.

De Forandringer, som Gjodningen nndergaar paa Moddinge- 
stedet.

1. Almindelige Bemmkninger.

Exkrementerne og Strøelsen, der danne Staldgjodningen,
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bestaa, som vi have set, af sorfljellige Stoffer. Tages der 

ikke Hensyn til Afkebestanddelene, men kun til Gjodnmgens 

organiske Bestanddele, eftersom disse fortrinsvis undergaa Om

dannelser, maa Folgende fremhæves:

Gjodnmgens organifle Bestanddele falde i to Hoved

afdelinger: de kvælstofholdige og de kvælstoffri, der maa holdes 

hver for sig ved Betragtningen af de Omdannelser, der gaa 

for sig i Gjodningen. Hver af disse Afdelinger er endvidere 

indbyrdes forstjellig, eftersom de til den horende Stoffers 

Sammensætning veksler, hvilket har stor Indflydelse paa Gjæ« 

ringen og Maaden, hvorpaa den foregaar.

Urinens kvælstofholdige Bestanddele ere mest 

tilbøjelige til at omdannes, og af dem staa igjen overst 

Urinfarvestofferne og Urinstoffet, til hvilke Hippur- 

syren flutter sig. Af de faste Exkrementer staa de, der inde

holde udskilte Fo rdojelsesv ædsker, Urinbestanddelene 

temmelig nær i Evne til at kunne omdannes, medens de faste 

Exkrementers andre kvælstofholdige Bestanddele langt vanfke- 

ligere omdannes; endnu ftørre Modstand mod Gjæringen vise 

Halmens kvælstofholdige Stoffer.

§ 90.

2. Gjomngens Faktorer.

For al Gjæring skat kunne indtræde, maa der være visse 

Faktorer til Stede, nemlig en vis Fugtighedsgrad, en be

stemt Varmemængde og atmosfærisk Luft. Det er 

dog ikke, som man tidligere antog, ene paa Grund af dens 

Iltindhold, at Luften er saa nødvendig for de organiske 

Stoffers Omdannelse, men fremfor Alt paa Grund af de i 

den værende Spirer af organiske Bæsener. Den Om« 

dannelse, der betegnes med Ravnet Forraadning, staar 

nemlig i de fleste Tilfælde i det nojeste Sammenhæng med 

Udviklingen og Formerelsen af organifte Bæsener saa vel af 

Planteriget som Dyreriget. De Omdannelser, der kun ftyldes
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en simpel Iltning, en Forbindelse med den atmosfæriske Lufts 

Ilt, gaa meget langsommere for sig.

3. Gjodningens organifle Bestanddeles Omdannelse.

4 91.

a. De kvælstofholdige Bestanddeles Gjæring.

Bed de forfljellige Gjærings-Faktorers (Bandets, Bar

mens, et Gjærstofs og Iltens) Forening indledes Gjod- 

ningens kvælstofholdige Bestanddeles Gjæring, nemlig forst 

Urinfarvestofferne, Urinstoffet, de med de faste Exkrementer ud- 

flilte Fordojelsesvædsker (Galde) og Hippursyren.

Efter at Gjæringen er begyndt i disse, og en Bevægelse 

i deres enkelte Atomer er indtraadt, formaa de at over

fore deres Omdannelsesevne til de andre kvælstof

holdige og til de kvælstoffrie Stoffer og saaledes at 

indlede disses Gjæring.

De forfljellige Stadier, som de organifle kvælstofholdige 

Stoffer gjennemgaa ved deres Gjæring, ere endnu kun lidet 

bekjendte. De sidste Produkter af disse Stoffers 

Omdannelser ere Kulsyre og Ammoniak, henholds

vis Salpetersyre og Vand.

Gj odn in gens Pr ot ein st o ff er, d. v. s. de Bestand

dele af Foden, som ere udskilte ns or do je de af det dy

riske Legeme, indeholde endvidere Svovl, der ved Pro

teinstoffernes Omdannelse ligeledes bliver fri og forbinder sig 

med en Del af den fri blevne Brint til Svovlbrinte, 

denne ilde lugtende Luftart (font raadne JEg), ved hvis For- 

flygtigelse Gjsdningen mister Svovl og Brint.

En anden Del Svovl træder i Forbindelse med Ilt og 

danner Svovlsyrling og Svovlsyre.

§ 92.

b. De kvælstoffrie Bestanddeles Gjcermg.

Gjodningens kvælstoffrie Bestanddele behove til deres
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Omdannelse de samme Faktorer, som de kvælstofholdige; af 

dem dannes Humus st offer ne (jfr. S. 7 og 8).

Humussyrerne forbinde sig med de i Gjodningen 

værende Baser; disse Forbindelser have en mød Farve og 

give Gjodningen dens mørke Udseende. Humussyrerne 

tjene især til at binde den dannede Ammoniak.

Men ikke alt Kulstoffet i Gjodningens kvælstoffrie 

Stoffer omdannes til Humusstoffer, en Del af det bliver stær

kere iltet og afgiver Kulsyre, der for største Delen undviger 

og gjor Gjodningen fattigere paa Knlstos.

En anden Del af Kulstoffet forbinder sig med den lige

ledes fri blevneBrint til Kulbrinter, der ligeledes ereflyg

tige Forbindelser, og ved hvilke Gjodningen derfor ogsaa mister 

Kulstof og Brint.
En sidste Del Brint danner endelig med Ilt Baud, der 

dels bliver i Gjodningen, dels ligeledes gaar tabt.

4 93.

c. Den Indflydelse, de organiske Stoffers Gjæ- 

ring har paa Gjodningens uorganiske 

Bestanddele.

Gjodningens uorganiske Bestanddele ere, som bekjendt, i 

en meget nøje Forbindelse med dens organiske Dele. Saa 

snart de organiske Stoffer opløses, blive de uorganiske saa at 

sige blottede, og de dannede organiste Syrer (Humussyrer), 

Kulsyren, Ammoniaksaltene og Bandet kunne da virke opløsende 

paa dem, hvorved en Del af dem kommer i en saadan Tilstand, 

at Planterne kunne optage dem.

5 94.

d. Sammenstilling af de i Gjodningen ved Gjæ- 

ringen foregaaende Forandringer og deres Folger.

De Forandringer, der foregaa i Gjodningen ved Gjæ- 

riugen, ere efter det Foregaaende folgende:



Gjsdningens Behandling paa Møddingestedet. 99

k) Der dannes flygtige Stoffer, som Kulsyre, 

Kulbrinter, Kvælstof, Ammoniak, Svovbrinte 

og Vand, som, dels alene, dels forbundne med hin

anden, forflygtiges og saaledes gaa tabt for Gjodningen.

2) Der dannes lettere opløselige organiske For

bindelser, som Humussyrerne o. s. v.

3) Gjsdningens uorganiske Bestanddele blive 

mere opløselige.

Disse Forandringer have til Folge:

1) At Gjodningen stedse bliver fattigere paa or

ganiske Stoffer.

2) At Gjodningen lider stadige Tab af Kulstof, 

Brint, Ilt, Kvælstof og Svovl.

3) At Gjodningen bliver forholdsvis rigere paa 

uorganiske Stoffer.

4 95.

F. Gjsdningens Behandling paa Moddingestedet.

Efter at vi have lært at kjende de Forandringer og Tab, 

font Gjodningen lider i Møddingestedet, ville vi bedre kunne 

ffatte Nødvendigheden af at behandle Gjodningen i Moddinge- 

stedet paa en rationel Maade.

1. Gjodningen maa lægges saa jont som muligt.

Ved Udmugningen fra Staldene maa Gjodningen ud

bredes saa jævnt som muligt paa Møddingen, og den maa 

ikke, som man desværre ser altfor ofte, blive liggende i Bun

ker, som den er væltet ud af Hjulboren.

2. De enkelte Gjsdniugssorters Blanding.

Gjodningen er, som vi have set, forstjellig fra de for- 

skjellige Husdyr. Der maa derfor sørges for, at Heste-, Kvæg- 

og Svinemoget blandes saa godt som muligt i Møddingen.
7*
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-I Almindelighed maa Jordbrugeren gjore sig Umage for 

at producere en faa ensartet Gjodning som muligt, fordi star

ken kun paa den Maade kan blive ensartet gjodet, hvilket er 

en Betingelse for at hoste normale Afgrøder.

Blandes de enkelte Husdyrs Gjodning saa godt som 

muligt, vil al Staldgjodningen faa tilnærmelsesvis samme 

Beflaffenhed.
Hestegødningens hidsige Natur vil da blive modvirket 

af Kvæggjodningens kolde Beflaffenhed, saa at der tilvejebrin

ges en ensformig Gjæring for begge.

3. Gjsdningens Sammentradniug.

En Hovedsag ved Gjsdningens Behandling paa Mod- 

dingestedet er, at den bliver traadt saa fast sammen som mu

ligt, for at den atmosfæriske Luft kun kan saa begrænset Ad

gang til Gjodningen, hvorved den hurtige Gjæring vanstelig- 

gjeres.
Fasttrcedningen fler bedst ved Kvægets Hjælp.

4. Gjsdningens Banding.

1 de varme og terre Sommermaaneder maa Gjodningen 

af og til vandes med Ajle fra Ajlebeholderen.

4 96.

5. Gydningens Behandling med saadanue Sloffer, der tjene til 
at binde den flygtige kulsure Ammoniak.

a. Paa Moddingestedet.

Det er næppe nødvendigt at behandle Gjod

ningen paa Moddingestedet med kunstige Midler, 

for at binde den flygtige Ammoniak. Vil Landmanden an

vende saadanne Midler, hvilket kun kan være til Gavn, saa 

flal han ikke bruge dem paa Moddingestedet, men allerede i 

Stalden, thi da har ikke alene Gjodningen, men ogsaa Kvæget, 

Nytte deraf. Er der f. Ex. anvendt Gibs i Stalden, saa er
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denne naturligvis ikke længer nødvendig paa Møddinge- 
stedet.

Det er derimod til Fordel af og til at bedække Gjod- 

ningen med et tyndt Lag Jord.

I halmrige Aar er det ligeledes godt for Gjodnings- 

Produktionen fra Tid til anden at brede et Lag Halm over 

Gjodningen, og derefter at vande Halmen med Ajle og lade 

den træde godt sammen af Kvæget.

b. I Ajlebeholderen.

En Tilsætning af Stoffer, der kunne binde 

den flygtige Ammoniak, er derimod meget nyttig 

for den i Ajlebeholderen værende Ajle, efter som denne 

indeholder mange Kvælstofforbindelser, der hurtigt omdannes, 

og derfor ogsaa let vil kunne miste Kvælstof ved Ammoniakens 

Forflygtigelse.

Til Ajlen fortjene især de to tidligere nævnte Syrer: 

Saltsyre og Svovlsyre at anbefales, de binde Ammoni

aken og vanfleliggjore Gjceringen, og de Grunde, der talte imod 

at anvende dem i Stalden, falde her bort. Der anvendes af 

Svovlsyre 1 Pd. til 60—70 Pd. Ajle og af Saltsyre 1 Pd. 

til 70-80 Pd. Ajle.

4 97.

G. Gjsdnmgens Gehandling paa Marken.

Naar Gjodningen kjores ud i Marken, bliver den 

enten

1. sat i smaa Hokker, eller

2. sat i store Dynger, eller

3. straks spredt, og den bliver da enten

a) liggende en Tid oven paa Jorden, eller

b) straks nedplojet efter at være spredt.
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1. Gjodningen slettes i smaa Hobe.

Det er under alleForhold forkasteligt at lade 

Gjodningen staa i smaa Hokker, fordi Marken ved deres 

Udvaflning vil blive meget uensartet gjodflet, og Gjodningen 

selv vil lide væsentlige Tab.

2. Gjslmmgen sattes i store Dynger.

, Hvad der er sagt om de smaa Hobe, gjælder ogsaa om 

de storre Dynger; ogsaa her finder der Tab af forstjellig Art 

Sted, faa at den ofte brugte Maade, at sætte Gjodningen i 

store Dynger, flet ikke kan anbefales.

Er Landmanden nodsaget til at lægge Gjodningen i store 

Dynger, maa han blande den lagvis med Jord og dække den 

med Jord. I en saaledes behandlet Modding bliver Gjod

ningen hverken udvaflet af atmosfæriske Nedslag eller gaar i 

for stærk Gjcering, hvormed der altid er forbundet Tab.

3. Gj-dningen spredes paa Marken straks efter Udkjorselen.

Straks at sprede Gjodningen paa Marken fortjener for

trinsvis at anbefales; de to Maader, som her anvendes, maa 

nærmere omtales.

a. Straks at sprede Gjodningen og derefter lade 

den ligge nogen Tid ovenpaa Jorden.

Denne Fremgangsmaade fortjener med Rette varmt at 

tilraades i mange Tilfælde, efter som den i mange Retninger 

frembyder væsentlige Fordele for Marken.
At lade Gjodningen blive liggende ovenpaa 

Jorden bor dog kun ske, hvor Marken har en 

vandret Beliggenhed, altsaa ikke er bakket eller hældende. 

Har Marken derimod stærkt Fald, vil Regn eller Sne bort

føre de fra Gjodningen opløste Stoffer.
Hovedbetænkeligheden ved at lade Gjodningen 

blive liggende ovenpaa Jorden er Frygten for, at G jod-
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uingen skulde kunne miste en ftørre 3)?ængbe fly g- 

tig Ammoniak. Dette er imidlertid ikke Tilfældet, hvilket 

er bevist ved direkte Forsøg og forklares af Jordens Absorp

tionsevne. Vel behandlet Gjodning indeholder overhovedet ikke 

ret megen flygtig Ammoniak, da den største Mængde deraf er 

bundet af de dannede Humussyrer og andre Syrer. Den 

til Stede værende, flygtige kulsnre Ammoniak fastholdes af 

Jorden paa Grund af dens Evne til at absorbere dette Stof. 

I flet behandlet, stærkt forraadnet Gjodning findes der en 

ftørre Mængde flygtig Ammoniak, og ved saadan Gjodning 

vil der derfor ogsaa kunne gaa noget deraf tabt.

Der er folgende Fordele ved at lade Gjodnin- 

gen blive liggende oven paa flade, ikke hæl

dende Marker:

«) Gjodningen bliver liggende mere sammen, end naar den 

plojes ned, og derfor vil Gjæringen, naar der er til

strækkelig Fugtighed og Varme til Stede, gaa hurtigere, 

end i nedplojet Gjodning.

/?) Naar Gjodningen bliver liggende ovenpaa Jorden, er 

denne bedækket og nyder saaledes alle Fordelene ved Be- 

flygningen: ftørre Fugtighed, en mere ensartet Jord

varme, og en deraf folgende bedre og hurtigere Gjæring 

af selve Jorden, dennes Smulring o. s. v.; kort sagt, 

Jorden bliver saaledes hurtigere, hvad Landmanden kalder 

„bekvem".

/) En mere jævn Fordeling af Næringsstofferne i Jorden. 

Regnen udvasker Gjodningen, det saaledes Opløste træn

ger ned i Jorden og bliver her absorberet og mere jævnt 

fordelt, end ved at nedpløje Gjodningen. Marken faar 

saa at sige en flydende Gjodskning paa den bil

ligste og heldigste Maade.

At sprede Gjodningen paa Sne eller fros

sen Jord har ingen stadelige Folger, naar Marken ikke 

har stærkt Fald.

Mindst at anbefale er det dog at lade Gjodningen
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blive liggmde paa lette Jorder; her er det fordel

agtigere straks at nedpløje den.

b. Straks at sprede og nedpløje Gjodningen.

Hvor man paa Grund af Markens Fald ikke kan lade 

Gjodningen blive- liggende ovenpaa Jorden, maa den straks 

plejes ned. Ved Nedpløjningen maa det nøje paa

ses, at Gjodningen bedækkes fuldstændigt med 

Jord; alle ikke nedplojede Klumper komme til at ligne torve- 

agtige Masser og gjode enten flet ikke eller kun tildels.

Det er vel næppe nødvendigt endnu til Slutning at 

fremhæve, at en jævn Fordeling af Gjodningen ved Spred

ningen er aldeles nødvendig. Marken stal gjodstes ensartet, 

og det kan den kun blive, ved at Gjodningen fordeles saa godt 

som muligt. Storre, sammenhængende Klumper kunne i Aar- 

vis forblive noplsste.

En rationel Gjsdsknings Hovedopgave er at 

forsyne enhver Del af Marken saa ensartet, som 

det praktisk er muligt, med direkte eller indirekte 

Plantenæringsstoffer. Denne Opgave kan kun loses 

ved en ensartet Gjodning og dennes gode Fordeling paa 

Marken.

§ 98.

H. Gjodningens Virkning.

En fuldstændig Gjodskning maa have en dob

belt Virkning, den maa paa den ene Side tilføre 

Planterne alle de Næringsstoffer, som de behove, 

i tilstrækkelig Mængde og i en saadan Tilstand, at 

de kunne optages, og paa den anden Side maa den 

ogsaa virke forbedrende paa Jordens fysiske 

Egenskaber.

Staldgjsdningen loser denne Opgave, hvorfor 

den ogsaa kan opstilles som en fuldstændig Gjodning.
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Staådgjsdningen in deholder alle de Nærings

stoffer, Planterne behove, og naar den anvendes og 

behandles paa rette Maade, byder den en Del af dein i en 

saadan Tilstand, at de straks kunne optages. Hvor mange 

opløste Planlenæringsstosfer der findes i Staldgjodningen, 

beror paa dens Alder; jo friskere den er, desto færre 

Næringsstoffer i tilgængelig Tilstand indeholder 

den, og jo ældre den er, desto flere. Betragter man 

Staldgjodningen kun som Planternes Ernærer, saa maa man 

foretrække den gamle, sorraadnede Gjodning, fordi den inde

holder de fleste opløste Plantenæringsstoffer.

Men Staldgjodningen skal jo ikke alene ernære 

Planterne, den skal ogsaa forbedre Jorden. Den 

tjener saaledes til at forege Jordens Humusmængde, hvis 

Fordele for Jorden vi have omtalt Side 11.

Den friske, lange Staldgjodning virker end

videre løsnende og derved udtørrende, Egenskaber, 

der gjore den særlig heldig for tunge, bindende og vaade 

Jorder. For den lette Sandjord vil en Gjodning med 

ovennævnte Egenflaber derimod ikke egne sig godt, da denne 

Jord allerede er los og tør nok og hellere maa gjores mere 

bindende. For denne Jord vil derfor en mere ud- 

gjæret Gjodning, der gjør den mere bindende, være at 

foretrække.

Af denne korte Betragtning fremgaar det, at den for- 

raadnede Gjodning indeholder flere oploste Plante- 

næringsstoffer, end den friske, og at den derfor for

trinsvis passer for saadan Jord, der allerede er i hoj Kultur, 

og for hvilken det især kommer an paa et Tilflud af optagelige 

Plantenæringsstoffer. Ligeledes fortjener den mere sorraadnede 

Gjodning at foretrækkes til lettere Jord, fordi den har en 

heldigere fysisk Virkning paa denne, end frist Gjodning.

Til alle andre Jorder maa man derimod give den friste 

Gjodning Forrangen; den er absolut rigere paa Plantenærings

stoffer, end den ældre, indeholder færre af dem i en saadan
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Tilstand, at Planterne straks kunne optage dem, men virker i 

langt hsjere Grad forbedrende paa Jorden.

§ 99.

I. Er Staldgjsdningen alene tilstrækkelig som Gjs-nmz 

for hele Marken?

Hvis Staldgjsdningen skal udgjore den eneste 

Gjodning for hele Marken, saa maa den, hvis der ikke 

skal drives Rovdrift, tilføre Marken alle de Stoffer, 

som Afgrøderne have berøvet den.

Denne Fordring kan Staldgjsdningen imidlertid kun 

opfylde, naar Engene uden nogen Gjodflning fra Landmandens 

Side, altsaa ved Hjælp af deres naturlige Frugtbarhed, ved 

det paa dem avlede Ho, erstatte alle de Stoffer, der ere bort

førte fra Ejendommen som Korn, Kartofler, Kjsd, Mælk, Uld 

o. s. v. Desværre er det forholdsvis kun faa Ejendomme, 

der ere i den heldige Stilling at have mange, af Naturen 

frugtbare Enge; de allerfleste Ejendomme udfore mere, end der 

tilfores dem gjennem Enghoet. Af denne Grund kan 

Staldgjsdningen derfor ikke opstilles som tilstræk

kelig Gjodning for den hele Mark, og derfor er det 

nødvendigt, at de fleste Ejendomme maa have et Gjodnings- 

tilfkud andet Steds fra, hvis de ikke efterhaanden skulle blive 

udpinte.

Det næste Sporgsmaal bliver: Kan Staldgjsdningen 

være tilstrækkelig for en Del af Marken? Her- 

paa kan der med Bestemthed svares 3a; men det vilde ikke 

være rationelt at gjodske en Del as Marken saaledes med 

Staldgjodning, at den derved fik alle Plantenceringsstoffer i 

tilstrækkelig Mængde, fordi Jorden derved vilde faa nogle af 

dem i altfor rigelig Mængde, og der saaledes for deres Ved

kommende blev en Luxus-Gjodskning.

Det er navnlig Fosforsyren, som udfores i størst 

Mængde ved Salget af Landbrugsprodukter, og som Marken
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derfor ogfaa forst maa komme til at mangle. Vilde man give 

Marken fuld Erstatning herfor ved Staldgjodning, saa maatte 

man i Reglen give Kvælstof og Kali i altfor rigelig Mængde.

Det er derfor rationelt straks at understotte Staldgjod- 

ningen med Gjodningsmidler, der ere rige paa Fosforsyre. 

Sker dette paa rette Maade, vil man ikke saa let komme til 

en ensidig Luxus-Gjodskning.

Det Nærmere herom vil fremgaa af Landbrugs-Statiken.

4 100.

K. Mlrngden af den hver Gang paaførte Gjsdning.

Gjsdskningens S torrelse retter sig efter dens 

tilsigtede Varighed og derfor ogfaa efter de Afgrø

der, der skulle dyrkes, endvidere efter Jordens og selve 

Gjodningens Beskaffenhed.

Vi maa derfor her nærmest undersøge, hvilket der er 

bedst, enten at gjode stærkt og sjældent, eller svagt og ofte?

Med Undtagelse af paa meget bindende, altsaa 

ogfaa kold og vaad Jord, vil det altid være rigti

gere at gjode ofte og lidt end stærkt og sjældent.

Bestemte Tal for Gjodningsmængden kunne kun gives 

ved Landbrugs-Statikens Hjælp, hvorfor vi paa dette Sted 

ikke flulle anføre saadanne Tal.
De landokonomifle Forfatteres Angivelser herom ere lige

ledes meget afvigende.

4 101.

L Gjodningens Formindskelse ved at ligge i Msd- 

dingen eller Stalden.

Der foreligger desværre kun meget faa omhyggelige An

givelser om, hvor meget Gjsdningen svinder ved at opbevares
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i Møddingen eller Stalden, saa at paalidelige Tal derom 

endnu ikke kunne opstilles.

I tredie Afdeling, hvor Landbrugs-Statiken i Korthed 

omtales, vil Beregningen over Staldgjodningens Mængde, 

Værdi og Pris blive meddelt.



3die Kapitel.

De memieftclifle Exkrementer.

§ 102.

1. De menneffelige Cxkrementers Betydning i landskonomift 
og nationalokonomifl Henseende.

Jordbrugeren producerer de Raastofser, der tjene til 

Menneflets Ernæring, Beklædning og ovrige Fornødenheder. 

Det, der behoves til at danne alle disse Stoffer, har Jorden 

paa en direkte eller indirekte Maade maattet afgive, og saa- 

fremt de fores bort fra Ejendommen, mister denne de Næ

ringsstoffer, som de indeholde. Give vi ikke Ejendommen Er

statning for disse bortforte Stoffer, saa udpine vi den, 

hvilket, da det aarlig gjentages, tilsidst maa hidfore en 

ufrugtbar Jord. Hvornaar Jorden vil være udpint, om det 

vil indtræde efter 50, eller 100 eller flere hundrede Aars 

Forlob, er det i de fleste Tilfælde vanfleligt at sige, men at 

det maa fle, er en uomstødelig Sandhed.

Hvis vi gave Ejendommen fuld Erstatning for de Næ

ringsstoffer, der findes i de udforte Tonder Hvede, Rug, Kar

tofler o. s. v. samt i Kjodet, Mælken, Ulden o. s. v., saa 

vilde denne Jordens Udpining ikke indtræde.

Det er, som bekjendt, meget vanfleligt atter at gjore stærkt 

udpinte Marker frugtbare.
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En Del, men desværre ikke alle Marker, kunne vi give 

Erstatning ved Hjælp af Guanoen, Apatiten, Benmelet, Staß- 

furthersaltenes Rigdom paa Kali o. s. v.
En Ejendom kan faa Erstatning for det Bort

forte ved Tilforsel af Gjodnings- eller Foder

stoffer, men samtlige Marker funne kun faa den 

ved Hjælp af Gødningsstoffer, der i Længden 

desværre ikke ville kunne erholdes fra de foran 

nævnte Kilder. Kan der derfor ikke tilvejebringes en anden 

Kilde af Plantenæringsstoffer, maa der efterhaanden indtræde 

en Udpining af Markerne i Almindelighed.
Denne Kilde ligger imidlertid ikke s aa meget 

langt borte, den er til Stede i de menneskelige 

Ex krem enter. Mennesket bruger de paa Marken avlede 

Stoffer til sin Ernæring, til sin Beklædning og til Belysning.

Det Sammenhæng, vi have lært at kjende imellem Dyre

nes Foder og deres Exkrementer, er ogsaa til Stede imellem 

Menneskenes Ernæring og deres Exkrementer.

Bi have ogsaa i det voksne Menneskes samtlige Exkre- 

menter under normale Forhold de med visse Procent Kulstof, 

Ilt og Brint formindflede Bestanddele af Foden. Naar vi 

derfor omhyggelig samle, bevare og igjen tilføre Marken disse, 

ere vi i Stand til at give den fuldstændig Erstatning for 

hvad vi have berøvet den.
Nten saa længe de menneskelige Exkrementer kun i ringe 

Grad gjengives Marken, medens de for største Delen forsætlig 

og ofte med stor Bekostning fores andet Steds hen, saa længe 

er Liebigs berømte Udtalelse: „Nutidens Jord

brugere anvende Rovdrift", fnldstcendig beret

tiget.

§ 103.

2. De menneskelige Exkrementers Momgde og Sammenfatning.

De menneskelige Exkrementers store Betydning for Land

bruget, som vi nylig have sogt at godtgjore, maa ogsaa bevises



WWWWWWWWW

De menneskelige Exkrementers Mængde og Sammensætning. ] 11

ved Tal. Det behover vel herved næppe at fremhæves, at det 

ikke er muligt at fremstille absolut, men kun relativ gyldige 
Tal, efter som de menneflelige Exkrementers Mængde og Be- 

staffeuhed rette sig efter den fortærede Fode.
Efter de foreliggende Meddelelser om Mængden af et 

voksent Menneskes Exkrementer og de deraf udforte Analyser 

har jeg i efterstaaettde Tabel sammenstillet den hele Mængde 

af de daglig og aarlig udskilte Exkrementer og deres vigtigste 

Bestanddele:

Faste Exlr. 

daglig, aarlig.

Flyd. Exkr. I Alt.

daglig.

Kvint.

aarlig.

Pund.

daglig.

Kvint.

aarlig.

Pund.Kvint. Pund.

Mængde.................... 26,6 97,6 240,0 876,0 266,6 973,6

Faste Bestanddele .... 6,0 22,2 12,8 46,6 18,8 68,8

Organiske Bestanddele. 5,1 19,8 10,0 36,4 15,1 56,2

Kvælstof i disse......... 0,42 1/4 2,42 8,8 2,84 10,2-

Aske......... . ................ 0,9 3,4 2,8 10,0 3,7 13,4

Fosforsyre i denne.... 0/28 1,0 0,36 1,4 0,64 2,4

Kali......................... 0,12 0,4 0,46 1,6 0,58 2,0

Anslaar man Vægteu af en Kubikfod Urin til omtr. 63 

Pd.*) og af en Kubikfod faste Exkrementer til omtr. 40 Pd., 

saa vil den uartige Urinmængde udgjore næsten 14 Kubikfod og 

de faste Exkrementer 21/i Kubikfod, altsaa tilsammen omtrent 

16 Kubikfod. En Kubikfod blandede Exkrementer vil hei> 

efter veje omtr. 61 Pd.

') Beregnet efter Vægtfylden.
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4 104.

3. De menneflelige Exkrementers Opsamling.

a. His toriff Meddelelse.

Hos Kineserne og Japaneserue træffer man den fuld

stændigste og omhyggeligste Indsamling og Anvendelse af de 

menneflelige Exkrementer. Disse Folkeflag have kun ubetydelig 

Kvægavl og have derfor fra gammel Tid været henviste til de 

menneflelige Exkrementer.

I Europa maa Belgien, det sydlige Frankrig og Elsas 

nævnes som de Lande, der have viist de menneskelige Exkre

menter störst Opmærksomhed. I Tyflland er det forst i 

Trediverne, at man begyndte at samle og benytte Latringjod- 

uingen i de store Byer.

Storst Ddselhed med denne Gjodning vises der i det i 

landøkonomisk Henseende iovrigt saa hojt staaende England.

4 105.

8. Opsanilingen paa Landet og i de mindre Byer.

Paa Landet træffer man desværre meget ofte den ft ør fte 

Ddselhed med denne værdifulde Gjodning, hvorvel man her 

mindst flulde vente det. Vel kan det ikke nægtes, at det i 

mange Egne er meget vanskeligt for Landmanden at faa sine 

Folk paa den rette Vej i saa Henseende, men paa Grund af 

denne Gjodnings store Betydning maa der gjores Alt, hvad 

der kun er muligt, for at faa denne Ddselhed til at ophore. 

At det er muligt at faa det gjennemfort, vise de Lande i Tysk

land, som staa hojst i KUltur, saaledes Sachsen.

Til at optage Exkrementerne maa der ikke 

anlægges Gruber, men man anvender bedst flyttelige 

Kasser, der enten anbringes paa en almindelig Haandkarre, 

saaledes at een Arbejder kan flytte dem, eller sættes paa 2 

Hjul, eller man benytter en imellem 2 Hjul hængende Tsnde.
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I ethvert Tilfælde maa man sorge for, at en Væltning eller 

Spilden er umulig.

Disse Kasser maa ikke være større, end at de skulle tom

mes i det Mindste een Gang om Ugen.

Latrinerne, af hvilke der maa være et for Ejendommen 

tilstrækkeligt Antal, anbringes paa flyggefulde og saa vidt 

muligt skjulte Steder.

I Sommermaanederne bor Desinfektion finde Sted.

I mindre Byer, hvor en Del af Beboerne beskæftiges 

ved Landbruget, vil nysnævnte Indretning ligeledes være at 

anbefale som den hensigtsmæssigste.

§ 106.

c. Opsamlingen i stvrre Byer.

I de ftørre Byer maa Sundhedshensynet staa overst. 

Heldigvis bliver dette bedst, ja ene og alene opfyldt derved, at 

Exkrementerne skaffes bort paa den Maade, som det passer 

bedst for Landbruget.

«. De menneskelige Exkrementers Gjcering.

Det staar fast, at de menneskelige Exkrementer ved deres 

Gjcering, der, som bekjendt, indtræder meget hurtigt, afgive 

for Sundheden stadelige Stoffer, der bidrage til Opstaaelsen 

af koleraagtige og tyfose Sygdomme, for hvilke Tusinder af 

Mennesker aarlig bukke under.

De skadelige Luftarter, der dannes ved Gjæringen, ere 

Kulsyre, Kulbrinter, Ammoniak og Svovlbrinte, der forpeste 

Luften i Værelserne og andre Steder, idet de i Form af 

Kulsyre, Kulbrinte, kulsur Ammoniak, Svovlbrinte og Svovl

ammonium blandes med denne. Disse Luftarter ere Tjærin

gens Endeprodukter, men forend de opstaa, dannes der andre, 

ikke mindre stadelige Stoffer. Ved de kvælstofholdige 

organiske Stoffers Omdannelse opstaar der nem

lig tildels yderst farlige Gifte, der ere opløselige i 

Vand, ikke forstyrres ved Kogning og ere uden Lugt.

8
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Opsamles Exkrementerne i slet anlagte Gruber, efter 

skulle de fores ud af Byerne gjennem Kanaler, saa bidrage disse 

Stoffer til at forgifte de i Nærheden af Gruberne og Kana

lerne værende Brønde.

Disse Kjendsgjerninger godtgjore fuldstændigt Farlig

heden ved de menneflelige Exkrementers Gjæringsprodukter og 

fordre med Nødvendighed, at disse saa hurtigt som muligt 

maa flaffes ud af Boligerne.

§ 107.

Kanal- og Bortkjorsels-Systemet.

Pladsen tillader desværre ikke her nærmere at gaa ind 

paa det særdeles vigtige Sporgsmaal, om Kanal- eller Bort- 

kjersels-Systemet er det mest hensigtsmæssige.

Saa meget flal kun her anfores, at det direkte Bort- 

kj orsels-System ikke alene fuldkommen opfylder 

de Krav, som gjores fra Landbrugets og National

økonomiens Standpunkt, men at det ogsaa bedst 

opfylder alle de Fordringer, der maa gjores af 

Sundh edshensyn.

Efter Kanal-Systemet skulle Byerne gjennemtrækkes 

med Kanaler, og ved disses Hjælp og under Anvendelsen af 

en stor Mængde Vand flulle Exkrementerne samt alle andre 

Affald fra Boligerne og Fabrikerne flaffes ud af Byerne, for 

derefter at benyttes til Vanding af tilstrækkelig store Eng- 

strækninger.

Bortkjorsels-Systemet medfører, at de ufortyndede 

menneflelige Exkrementer ved Hjælp af Tonder eller lignende 

Kar ftulle fores direkte ud af Byen og benyttes ved Land

bruget.
Latringjodningen maa af sanitære Hensyn fores ud af 

Byerne. Den direkte Bortkjorsel gjor det muligt at befri 

Byerne fuldstændigt for de menneskelige Exkrementer og op

fylder saaledes den forste Betingelse, som Byerne maa stille.
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Kun den direkte Bortkjorsel muliggjor tillige, 

at Exkrementerne anvendes paa en heldig Maade.

Exkrementernes store Vandholdighed vanfleliggjor deres 

' Anvendelse, og en Forøgelse af Vandmængden, der er nød

vendig ved Kanal-Systemet, gjor det ligefrem umuligt at drage 

det fulde Udbytte af dem.

Da den direkte Bortkjorsel saaledes i alle 

Retninger fuldstændigst loser den stillede Op

gave, maa vi ogsaa bestemt sraraade Kanal-Syste

met og tilraade den direkte Bortkjorsel efter det 

hidtil bedst bekjendte System.

§ 108.

4. De menneskelige Exkrementers Desinfektion.

Desinfektionsmidlernes Opgave er at forhindre de men

neskelige Exkrementers Gjæring eller at binde og forstyrre de 

' allerede dannede Gjæringsprodukter. Maaden, hvorpaa Exkre

menternes Gjæring foregaar, er fremstillet S. 113.

Der er anbefalet en Mængde Midler til Desinfektion; 

her skulle kun de vigtigste kortelig nævnes.

Ifølge P etten kofer, er ben alkaliske Gjæring den 

farligste, og den forhindres, efter hans Paastand, ved at ved

kommende Middel hindrer Exkrementerne fra at blive alkaliske. 

Herefter ville alle de Stoffer, der medfore, at Massen faar 

en sur Beflaffenhed, lose deres Opgave. Dette gjælder om 

Syrer og Salte.

Mineralsyrerne (Svovlsyre, Saltsyre) ville i Al

mindelighed ikke være at anbefale i dette Bjerned, eftersom de 

i større eller mindre Grad angribe de til Exkrementernes Op

samling tjenende Beholdere og udvikle Svovlbrinte af de Mas- 

. ser, der allerede ere begyndte at gaa i Gjæring.

Karbolsyren derimod besidder de stærke Mineralsyrers 

heldige Egenflaber uden at have deres stadelige Virkning, idet 

den i fortyndet Tilstand flet ikke angriber Jern og Zink og 
8*
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kun i ringe Grad Murkalk; desuden ophæver den Exkremen- 

ternes Lugt.

Ved dens Anvendelse i fortyndet Tilstand (1 Del oploft 

i 20 Dele Vand) er xk Pd. af denne Oplosning tilstrækkelig 

til at beflytte 4 Personers daglige Exkrementer imod Gjæring, 

indtil de blive fjærnede fra Huset. 1 Pd. Karbolsyre koster 

64—84 ß.

Foruden Karbolsyre anbefales nu ogsaa forskjellige af dens 

Forbindelser med Baser; disse Saltes Hovedvirkning skyldes 

Karbolsyren. Karbolsur Kalk fortjener at anbefales.

Jern vitriol fortjener særlig Opmærksomhed paa Grund 

af sin fortrinlige Virkning og sin billige Pris. Almindelig 

Jernvitriol, der altid indeholder indblandet Jerntveilte, reagerer 

surt og tager stadig til i sur Reaktion ved at optage mere Ilt 

— Jernforiltets Iltning. Den gjør saaledes Exkrementerne 

sure og binder den allerede dannede kulsure Ammoniak og 

Svovlbrinten.

Til et Mennefles friste Exkrementer behoves der daglig 

5 Kvint, altsaa for de seks Sommer Maaneder omtrent 9 Pd.

Jernvitriolen anvendes i Oplosning, 1 Del oplofts i 

1,6 Dele koldt Vand.

K l o r k a l k. Lige saa skikket Klorkalk er til at desinficere 

Værelser med, lige saa lidt duer den til Latrinerne; her bi

drager den kun til at forstyrre de allerede dannede giftige 

Stoffer, men den formaar ikke at indvirke bevarende paa Ex-- 

krementerne.

4 109.

5. De menneskelige Exkrementers Anvendelse.

a. Almindelige Bemærkninger.

Mange Landmænd nære endnu en Fordom imod at an

vende de menneskelige Exkrementer, idet de frygte for, at de 

derefter avlede Afgroder skulle tabe i Smag. Her

imod flat kun anfores, at foruden almindelige landøkonomiske
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Kulturplanter dyrkes i denne Gjodning den fineste Asparges, 

den duftende Muskatdrue, Oliven, Figen, Rosenkaal o. s. v.

b. Anvendelse i flydende Form.

De menneflelige Exkrementer anvendes i flydende Til

stand enten saaledes, at de fortyndes med 3—4 Gange deres 

Mængde Vand og derefter benyttes som Ajlen til Overgjodsk- 

ning, eller de spredes i deres naturlige Tilstand paa Marken 

og nedplojes derefter. Anvendte som Overgødskning, bruger 

man 260—325 Kubikfod pr. Td. Land.

Naar Exkrementerne benyttes i ufortyndet Form, maa de 

spredes saa jævnt som muligt paa Marken og straks nedplojes. 

Dette udfores bedst paa den Maade, at man paa Marken, i 

passende Mellemrum, graver Huller, der kunne optage 2—4 

Kubikfod, og saa fra disse Huller spreder Latrinmassen ved 

Hjælp af Skovle. Man anvender pr. Td. Land 260—430 

Kubikfod.

c. Anvendelse i fast Form.

I fast Form kunne de menneflelige Exkrementer enten 

benyttes direkte eller som Kompost. At anvende dem som 

Kompost er meget at anbefale, fordi Exkrementerne ved at 

blandes med Jord ville funne ove en heldig Indflydelse paa 

Markens fysiske Tilstand, hvad de ellers kun i ringe Grad 

kunne gjore. Det Nærmere herom vil blive omtalt i næste 

Kapitel.

Det er ligeledes at anbefale at sprede Exkrememerne over 

Staldgjodningen eller at blande dem med Halm.

At omdanne Exkrementerne til Pudrette eller Urat er 

vel mange Gange udfort, men det derved vundne Produkt har 

hidtil ikke i Længden kunnet vinde Jordbrugernes Gunst, fordi 

dets Sammensætning har været meget afvekslende, og dets 

Pris ofte har været meget højere end dets virkelige Værdi.

Ved at indfore en direkte Bortkjorsel, ved hvilken den 

umiddelbare Anvendelse af alt Affald i store Byer ikte er mu

lig, men hvorved Fabrikanten faar Exkrementerne i uforfalflet
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Tilstand, maa der kunne fremstilles Fabrikater, der kunne vinde 

og bevare Jordbrugernes Tillid. Saa vidt det paa nogen 

Maade er muligt, er dog den direkte Anvendelse at foretrække.

§ no.

6. De menneskelige Exkrementers Bardi.

Det er tidligere, Side 111, viist, at et Menneskes Ex- 

krementer aarlig indeholde 10,2 Pd. Kvælstof, 2,4 Pd. Fosfor

syre og 2 Pd. Kali. Tages der intet Hensyn til Exkremen- 

ternes øvrige Indhold eller til deres fysiste Indvirkning paa 

Jorden, og beregnes Værdien af Menneflets aarlige Exkre- 

menter kun ester de nævnte tre vigtigste Bestanddele, saaledes 

at 1 Pd. Kvælstof ansættes til 42 ß, 1 Pd. Fosforsyre til 

12^2 ß og 1 Pd. Kali til ß, saa vil det vise sig, at et 

Menneskes Exkremente dog har den betydelige Værdi as 4 Rd. 

90 ß aarlig. En Kubikfod menneflelige Exkrementer, der inde

holder 0,7 Pd. Kvælstof, 0,i7 Pd. Fosforsyre og 0,n Pd. 

Kali, vil herefter have en Værdi af omtr. 2 Mk. Bed denne 

Prisberegning er det naturligvis forudsat, at Forholdet imellem 

Urinen og de faste Exkrementer er det Side Hl angivne.



4de Kapitel.

Kompost-Gjsdningen.

4 ni.

A. Almindelige Bemoerkninger.

Kompost- eller Blandings-Gjodningen er af saa stor 

Vigtighed for Jordbrugeren, at den ikke burde mangle paa 

nogen Gaard.

Blandings-Gjodningen tilberedes paa forfljellig Maade, 

og derfor er dens Sammensætning og Gjodningsværdi natur

ligvis ogsaa meget forstjellig.

Blandings-Gjodningens Behandling lader desværre endnu 

meget tilbage at onske, saa at Kompostens Virkning heller ikke 

er saa god, som den efter et rationelt Anlæg og en god Be

handling maatte være.

De Hovedfejl, som begaas ved Kompost-Til

beredningen, bestaa deri,

1) at ikke alle de Gjodningsstoffer benyttes, 

som Jordbruget tilbyder, og

2) at de, der benyttes, ikke anvendes rigtigt, saa 

at der af dem kan blive en rigtig god og kraftig Gjod- 

ning.

Til Blandingsmoddingen maa benyttes alt 

Affald fra Mark, Gaard og Hus, som har Gjsd-
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ningsværdi, men ikke i og for sig kan anvendes som Gjod- 

ning, eller der faar en højere Gjodningsværdi ved at blandes 

med andre Stoffer.

Ved Kompost forstaas her Foreningen af alle 

disse Stoffer til en kraftig Gjodning.

Anvendes disse i Almindelighed betegnede Stoffer til 

Kompost, og tilberedes og behandles denne paa en rationel 

Maade, saa bliver den en for Landmanden særdeles værdifuld 

Gjodning — en Sparekasse — og fortjener den Plads, som 

vi her have givet den i Gjodningsstosfernes Rækkefølge.

Maaden, hvorpaa Kompostdyngen anlægges og behandles, 

er en as de Faktorer, hvorefter man kan maale den Højde, 

hvortil et Landbrug er naaet.

§ 112.

B. De til Kompostdyngen anvendelige Stoffer.

Til Kompostdyngen maa benyttes:

1) Dyriske Affald, som Kjod og Indvolde af selvdøde 

Dyr, Blod og Indvolde af slagtede Dyr, for saa vidt 

de ikke kunne anvendes paa anden Maade, fremdeles 

Knokler, Haar, Fjer, Borster, Horn og Klove as flagtede 

og selvdøde Dyr, endvidere Orme, Larver, Oldenborrer, 

Snegle o. s. v., endelig ftnde ogsaa de dyrifle Affald fra 

Fabriker maafle her deres bedste Anvendelse.

2) Alle Slags Plante-Affald, som Kartoffeltop, 

Ukrudt, Savspaaner, Horskæver, Fejeflarn fra Malt

dynger o. s. o.

3) De menneskelige Exkrementer.

4) Fejeskarn fra Gaarden, Laden og Værelserne, 

Afskovling fra Veje, Fyld fra Grøfter, 

Dynd o. s. v.

5) Aske af Brænde, Torv, Brun- og Stenkul.

6) Murgrus og alt hertil horende.

7) Mudder, Torv og anden Jord.

8) Ajle.
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En god Kompost maa indeholde de til Planternes Er

næring nødvendige Stoffer i passende Mængde og i en saadan 

Tilstand, at Planterne kunne optage dem, og den maa lige

ledes have en heldig Indvirkning paa Jordens fysiske Egen

skaber. Med Hensyn til Plantenæringsstofserne maa Hoved

vægten ogsaa her lægges paa Kvælstoffet, Fosforsyren og 

Kaliet.
Skal Komposten kllnne opfylde de her nævnte Fordringer, 

maa man kjende Sammensætningen af de Bestanddele, hvoraf 

den er dannet. I de bag i Bogen meddelte Tabeller sindes 

derfor ogsaa Sammensætningen af de vigtigste Stoffer til 

Dannelsen as en Blandingsmodding.

§ 113.

C. Kompostens Tilberedning.

1. Almindelige Beuilrrknmger.

Komposten behover en bestemt Tid for at blive 

moden, d. e. anvendelig, og hertil vil der medgaa, alt 

ester Aarstiden og Materialierne, sra nogle Maaneder til to 

Aar. Da Kompostens Anvendelse kun er mulig til bestemte 

Tider, og det Samme gjælder om Tilvejebringelsen af en Del 

af Materialierne til den, saa maa en Ejendom altid 

have flere Kompostdynger as forskjellig Alder og 

forskjellig Modenhed.

En Gaard maa imidlertid ikke alene have Kompostdynger 

af forskjellig Modenhed, men ogsaa af forskjellig 

Godhed. De Materialier, der anvendes til Kompostdyngen, 

ere af saa forskjellig Natur, at de ikke alle samtidig kunne finde 

Plads i en og samme Dynge, fordi de derved let vilde kunne 

formindfle hinandens Bærdi.

Fremdeles behove de enkelte Materialier en forskjellig 

Tid, forend de ere skikkede til at bruges. Af den Grund 

maa der altid findes flere Dynger af forskjellig 

Rang, om jeg tor betjene mig af dette Udtryk.



122 Kompost-Gjsdningen.

§ 114.

2. Kompostjordens Tilberedning.

Kompostjorden er egentlig ikke bestemt til at anvendes 

direkte som Gjodning, men den flat forst afgive Materialet til 

de mere værdifulde Stoffers Omdannelse til Kompost.

Under visse Forhold kan selvfølgelig ogsaa denne 

Jord anvendes med Fordel direkte somGjodning, 

især til Engene.

Til Dannelsen af Kompostjord kan anvendes: 

Jord, Dynd, Torvejord, Groftefyld, Afflovling af Neje, Feje- 

skarn fra Gaarden og Værelserne, Savspaan, Kalkgrus 

og Afle.

Disse forskjellige Materialier maa findeles godt og der

efter lægges lagvis ovenpaa hinanden til en Dynge.

Efter Askens og Kalkgrusets Mængde og Beskaffenhed 

anvendes der med Fordel en større eller mindre Mængde 

brændt Kalk.

Dyngen, hvis Hojde kan være 3—6 Fod, og hvis Længde 

og Brede bestemmes efter Behag, overhældes, hvis det paa 

nogen Maade er muligt, godt med Ajle, trykkes noget sammen 

og overlades derefter til sig selv. Efter 2—6 Maaneders 

Forlob maa den omstikkes, igjen overhældes med Ajle o. s. v., 

indtil hele Dyngen er bleven en temmelig ensartet Masse.

Kan man ikke anvende Ajle, maa man i dens Sted 

bruge Vand; Dyngen maa være passende fugtig.

Dyngen maa omhyggelig om stikkes, saaledes 

at Alt bliver fuldstændig omarbejdet.

§ 115.

D. De dyriske Affalds Behandling til Kompost.

a. Aadseler.

For at udstille Kjodet fra Benene og Fedtet, der ikke 

har nogen Gjodningsværdi og forsinker de andre Stoffers
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Gjæring, koges Aadselet, efter at Huden er flaaet af, i Vand 

med en ringe Tilsætning af Svovlsyre (1 Del Syre til 20—25 

Dele Vand). Efter 2—3 Timers Kogning lader Kjodet sig let 

flille fra Benene.

Fedtet stummes af. Suppen benyttes til at overose 

Kompostdyngen, i hvilken man bringer Kjodet, Blodet, Ind

voldene og de findelte Hornstoffer. Kompostjorden tjener til 

at omhylle disse Stoffer, og efter at man derpaa har tilsat 

3—5 pCt. Gibs, faar Dyngen en Overklædning af Ler eller 

leret Jord, der med Haar, Halmhakkelse o. s. v. er gjort til 

en Dej. Dyngen vandes godt med Snppen og Ajle og holdes 

altid fugtig. Efter Aarstiden varer Gjæringen 4—12 Maa- 

neder. Kompostmassen er færdig, naar man ikke 

længer kan adskille de Stoffer, hvoraf den er 

dannet. For den anvendes, maa den sigtes gjennem et 

Sold.

b. Benene.

Benene hugges i Stykker og koges i 3—4 Timer med 

Vand og Svovlsyre (1 Del Syre til 10 Dele Vand). Der

paa bliver Fedtet flummet af, og Benmassen lagt lagvis med 

Kompostjord og derefter bedækket med denne. Til Slutning 

bliver Dyngen godt gjennemvandet med Bensuppen og Ajle. 

Efter nogle Maaneders Forlsb lægges Massen nederst i 

Hovedkompost-Dyngen.

6. Blod.

Blodet bliver piflet godt og, efter at være blandet med 

4—5 pCt. læflet Kalk i flade Kar, tørret Massen kan staa 

saaledes i længere Tid uden at gaa i Gjæring; den bringes 

senere i Kompostdyngen.

d. Oldenborrer, Larver o. s. v.

I enkelte Aar forekomme Oldenborrer i meget betydelig
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Mængde og bør da opsamles. Den bedste Anvendelse for 

dem er til Gjodning; de lægges lagvis med Kompostjord og 

Kalk i en Dynge, der dcekkes med Jord og vandes med Ajle. 

Den videre Behandling er da den samme, som er angivet for 

Aadseler.

§ 116.

E. Plante-Affaldets Behandling til Kompost.

En mindre Mængde Plante-Affald anvendes bedst ved 

Tilberedningen af Kompostjord, hvorimod en ftørre Mængde 

(fordærvet Foder, Ukrudt, Kvrkrodder) helst maa behandles for 

sig som Kompost. Som Jord benytter man da Kompoftjorden 

eller, hvor denne ikke kan faas, almindelig Jord. Ogsaa her 

er det nødvendigt at bringe Jorden og Plantemassen lagvis 

ovenpaa hinanden og i rette Tid omhyggeligt at omstikke 

Dyngen, der ligeledes maa holdes fugtig.

Ukrudt maa helst anvendes i saa frisk Til

stand som muligt, fordi Gjæringen da foreg aar hurtigere.

Fejeskarn fra Hostænget, Lo og Lade maa, 

paa Grund af det deri værende Ukrudtsfrs, overhældes 

med kogende Vand, inden det bringes i Kompostdyngen, 

for at Ukrudtets Spire kraft derved kan ode- 

lægges.

§ 117.

F. De menneskelige Exkrementer.

De menneskelige Exkrementer lægges lagvis med Kom

postjord eller anden Jord i en 3—4 Fod hoj Dynge, der 

bækkes godt med Jord. Dyngen behandles derefter paa 

den tidligere omtalte Maade. Ogsaa her bliver Komposten 

forsi moden, naar Alt et bleven en ensartet Masse. Den 

igjennem et Sold sigtede Masse er en fortrinlig Gjodning.
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§ 118.

G. Aillag.

I det Foregaaende er omtalt, hvorledes man flat be

handle de hyppigst ved Landbruget forekommende Affald, af 

hvilke de fleste selvfølgelig kunne anvendes direkte som Gjod- 

ning. Da imidlertid disse enkelte Dynger, alt efter det 

Materiale, hvoraf de ere dannede, enten indeholde en stor 

Mængde Kvælstof eller mange fosforsure Salte o. s. v., saa 

vil det ofte være tilraadeligt at forene flere af disse Dynger 

til en enkelt, inden de anvendes. I saa Fald maa Masserne 

godt gjennemarbejdes, endnu en Gang vandes med Ajle og 

derefter henstaa roligt i 4—6 Uger.

Et særligt Tilflud af et eller andet fosforsyrerigt Stof 

(jvsr. Kapitlet om Fosforsyre) vil her ofte være meget at 

anbefale.
Det er endvidere meget at tilraade at beplante 

Kompostdyngerne om Sommeren med Græskar, Majs 

o. s. v., og om Vinteren at bedække dem med Græs

torv, Ris eller Staldgjodning, for at forhindre Massen i at 

fryse. Gjores dette ikke, bliver det meget besværligt at kjore 

Dyngen ud om Vinteren.

§ 119.

H. Kompostens Anvendelse.

Den saaledes behandlede Kompost indeholder samtlige 

Plantenceringsstoffer i en saadan Form, at i det Mindste 

største Delen af dem kan optages af Planterne, og den er 

derfor en Gjodning, der passer for alle Marker og 

Asgro der.

Denne Kompost tilforer ikke alene Marken de nødvendige 

Plantenæringsstoffer, men den indvirker ogsaa heldigt paa 

Jordens fysiske Egenskaber.
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Komposten er meget at anbefale til Engene; 

men paa dem vil som oftest allerede Kompostjorden gjore god 

Nytte.

Komposten maa straks spredes og nedplojes. Hvor stor 

en Mængde der flat anvendes, maa rette sig efter Kompostens 

Beskaffenhed og Godhed.



-Andet -Afsnit

Relative GjMmgsMdler.

I. De fortrinsvis direkt gjo-ende Gjs-niny5sorter

1ste Kapitel.

A. Fuglenes Erkrementer.

1. Gnano.

4 120.

a. Almindelige Bemærkninger.

Allerede de Gamle kjendte og skattede Fuglegjsdningen 

hojt.
I den nyere Tid er Guauoen den mest bekjendte Fugle- 

gjodning; den kom i 1840 til Tyflland.

Guanoen dannes fortrinsvis af en Mængde 

Sofugles Cxkrementer, men ogsaa af deres Fjer, Ben 

og Lig.
Uagtet Maaden, hvorpaa Guanoen dannes, er temmelig 

ensartet, er dog de enkelte Guanosorters Sammen

sætning og derfor ogsaa deres Værdi meget for-
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skjellig. Dette hidrører derfra, at Guanoens Beskaf

fenhed ikke alene beror paa Maaden, hvorpaa den 

er dannet, men ogsaa paa Findestedets klimatiske 

Forhold og paa dets Beliggenhed til Havet. Er 

Findestedets Klima tort og varmt, udtorres Exkrementerne 

hurtigt og bevare med faa Forandringer meget længe deres 

oprindelige Beskaffenhed, eftersom den ene Faktor for Tjærin

gen, Vandet, mangler. Den som Peru-Guano bekjendte Fugle- 

gjodning er dannet under saadanne klimatifle Forhold.

Har Findestedet derimod et varmt og fugtigt Klima, 

blive Exkrementerne meget hurtigt forandrede, eftersom den af

vekslende Torke og Fugtighed i hoj Grad fremmer de organifle 

Stoffers Gjæring. Disse forsvinde herved esterhaanden næsten 

fuldstændigt, idet de fordampe i Luften som kulsur Ammoniak, 

Kulsyre og Vand. De opløselige, Uorganisie Stoffer — 

Alkalisaltene — udvaskes ligeledes, saa at af denne Guano 

næsten kun de iroploselige og uorganiske Forbindelser, fremfor 

Alt den fosforsure Kalk, blive tilbage. Som Exempler herpaa 

kunne nævnes Baker- og Mejillones-Guano.

Da de enkelte Guanosorters Beskaffenhed saaledes er 

meget forskjellig, maa de deles i to Grupper, eftersom de 

stamme fra varme og regnlose Egne eller fra varme og regn

fulde Egne, og hver Gruppe maa betragtes særflilt.

§ 121.

b. Den kvlklstofrige Guano. — Peru-Guano.

Den i Handelen under Navn af Peru-Guano forekom

mende Guano stammer fra flere i Nærheden af Peru liggende 

Øer og fra forskjellige Steder paa Perus Kyst. Indtil for 

3 Aar siden kom den fra Chinchas-Derne, indeholdt meget 

Kvælstof og Fosforsyre og var billig i Forhold til dens Værdi. 

Ved Udgangen as 1870 vare disse Ver imidlertid udtomte, 

og i Foraaret 1871 bragtes derfor en ny Guanosort fra 

Guanape-Den i Handelen. Den indeholdt dog som oftest 

saa mange Sten og var saa fugtig, at dens virkelige Værdi
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ikke stod i noget passende Forhold til dens Handelspris. 

Folgen heraf var, at den blev mindre kjobt, hvorfor den blev 

tagen ud af Handelen, og i dens Sted kom i Foraaret 1872 

en ny Guano, Balles ta s-Guano, i Handelen. Ogsaa 

denne Sort sorer i Almindelighed endnu Navnet Peru-Guano, 

Medens Guanape-Guanoen paa ingen Maade fortjener An

befaling, er Ballestas-Guanoen derimod en fortrin

lig Gjodning, der staar Chinchas-Guan ven meget 

nær i Sammensætning, og dens virkelige Gjod- 

ningsværdi staar over dens Markedspris, saa at 

den ogsaa er billig.

§ 122.

e. Guanoeus ydre Beskaffenhed og Sammenfatning.

Guanoen har en mere eller mindre brun Farve, jo fug

tigere den er, desto morkere er den, og, omvendt, jo tømre 

desto lysere. Den bestaar af en temmelig ensformig pulver

agtig Masse med mange Knolder af forfljellig Størrelse og 

Sammensætning.

Guanoen udmærker sig ved en ejendommelig, især i fug

tig Tilstand stærkt fremtrædende Lugt, der dog mindre flyldes 

Ammoniak, som det ofte antages, end visse Fedtsyrer.

Guanoen bestaar af Urinsyre, andre kvælstofholdige or- 

ganifle Forbindelser (Guanin), Ammoniaksalte, Oxalsyre, Fedt

syrer, Harpiks, tungt oploselig og i Band opløselig Fosforsyre, 

fremdeles af svovlsure og saltsme Alkalier, Kiselsyre og Sand 

eller Sten (Granitstykker).

Efter de i Pommritz udforte Analyser har Ballestas- 

Gnanoen i Gjennemsnit folgende Sammensætning:

Vand  22,3 2 pCt.

Organiske Stoffer  42,8 3 —

Aste  33,19 —

Sand  1,66 —

100, o o pCt.

9
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I Alt Fosforsyre.............. 13,so pCt.

Opløselig Fosforsyre.........  3,6 9 —

I Alt Kvælstof................... 11,82 —

Kvælstof som Ammoniaksalte 5,6 o — 

Magnesia og Alkalisalte.. 7,81 —

4 123.

d. Guanoens Virkning.

Guanoens Sammensætning viser, at den bestaar as 

Kvælstof, enten som Ammoniaksalte eller i saadanne organiste 

Forbindelser, der hurtigt gaa i Gjæring og danne Ammoniak 

eller Salpetersyre; endvidere af Fosforsyre i tungt opløselige 

Forbindelser (med Kalk og Magnesia) eller i let opløselige 

Forbindelser (med Ammoniak og Kali), og endelig af Kali. 

Desuden findes i Guano en større Mængde Kalk og mindre 

Mængder Magnesia, Svovlsyre, Klor, Kiselsyre og Jernilte.

Guanoen indeholder saaledes alle Plante- 

næringsstosser, dog ikke i det Mængdeforhold, 

som Planterne behove dem. Dette gjælder allerede om 

de tre vigtigste: Kvælstoffet, Fosforsyren og Kaliet. Fremfor 

Alt mangler der en tilstrækkelig Mængde Kali, men heller ikke 

af Kvælstof og Fosforsyre findes der i Guanoen saa meget, 

som Kulturplanterne bruge.

Heraf folger, at Guanoen aldrig bør være 

Hovedgjodning, men altid kun maa bruges som 

Hjælpegjodning, og det navnlig for at tilføre 

Kvælstof og Fosforsyre.

4 124.

6. Guanoens Anvendelse.

Den første Betingelse for Guanoens Anven

delse er, at den bliver fordelt saa jævnt som mu

ligt. For den udsaas, maa den derfor gjsres til et saa 

fint Pulver som muligt. I dette Djemed sigtes Guanoen
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gjennem et Sold, og de ftørre Klumper maa males eller 

knuses med en Trcekolle, for derefter at blandes godt med det 

Frasigtede.

Fer Guanoen udsaas, maa den helst blandes 

med Jord eller Sand (for 1 Del Guano 2 Dele Jord), 

fordi den derved bedre kan fordeles jævnt, og fordi dens ringe 

Mængde kulsure (flygtige) Ammoniak derved tildels bindes.

Som enhver kunstig Gjodning maa ogsaa Guanoen 

nedplojes straks efter at den er ndsaaet; det er 

ubetinget urigtigt kun at nedharve den. Dette folger af Jor

dens Absorptionsevne og Kulturplanternes Rodbeftaffenhed. 

Hin lærer os, at Næringsstofferne ikke vandre hurtigt ovenfra 

nedad, og ved at undersøge Plauterodderne ville vi finde, at 

disse ikke maa maales efter Tommer, men efter Fod. Det 

maa endnu her fremhæves, at det kun er de fineste Rodspidser, 

der ere bestemte til at optage Næringsstofferne.

Af Guanoens Beskaffenhed og Sammensæt

ning fremgaar det, at den med Fordel kan anven

des til alle Afgroder, dog altid kun som Hjælpe- 

gj odn in g.

Ved Guanoen tilføre vi Jorden let opløselige Kvælstof

forbindelser og Fosforsyre; den vil derfor altid gjøre 

god Nytte, hvor Jorden mangler disse to Stoffer, 

men indeholder de øvrige Næringsstoffer, som Planterne be

hove, i tilstrækkelig Mængde og i en saadan Tilstand, at de 

kunne optages af Planterne.

Er Jorden derimod i det Hele fattig paa Plantenærings- 

ftoffer, opnaa vi Intet af Varighed ved at anvende Guanoen. 

Vel kunne vi ved dens Hjælp i et enkelt eller nogle faa Aar 

aftvinge Jorden større Afgrøder; men vi hidføre derved det 

sørgelige Resultat, at Jorden bliver grundig udpint, og at den 

saa vil behove meget kraftige Midler, for at gjenvinde sin 

tidligere Frugtbarhed.

Trænger en Jord kun til Fosforsyre, vil det være mere 

rationelt at give den et af de i næste Kapitel omtalte Gjod- 

ningsmidler.

9*
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Det er overhovedet ikke muligt at sige i Al

mindelighed, hvilken af de forskjellige Hjælpe- 

gløbninger der skal anvendes i hvert Tilfælde. 

Det maa bero paa Afgrøden, Jorden, Sædfolgen, 

hele Maaden hvorpaa der gjsdskes. Prisen paa 

Næringsstofferne i de forskjellige Gjodnings- 

midler og de klimatiske Forhold.

Den Kapital, som gjennem Hjælpegjodningen 

betros Jorden, maa vindes tilbage i det forste 

A ar.

Jordbrugeren maa derfor altid overveje, hvilket eller 

hvilke Stoffer hans Mark mangler, og ved hvilken Hjcelpe- 

gjodning han billigst og bedst kan skaffe sin Jord dem.

Det er i Almindelighed ikke tilraadeligt at 

give Guano alene, fordi der derved enten gives 

altfor meget Kvælstof eller for lidt F osforsyre.

§ 125.

f. Gummens Oplosning. — Oploft Guano.

Den opløste Guano fabrikeres af Ohlendorfs & Co. i 

Hamburg, der have Eneret paa denne Fabrikation, efter som 

de tillige ere de eneste Forhandlere af raa Guano for Tyfl- 

land og de skandinavifle Lande og ikke sælge denne til andre 

Fabrikanter, som ville lave opløst Guano.

Fabrikationen af den opløste Guano bestaar deri, at 

denne, efter at være malet og sigtet, behandles med Svovlsyre.

Hensigten hermed er dels at binde den til Stede værende 

flygtige kulsure Ammoniak og dels at gjore den til Kalk og 

Magnesia bundne Fosforsyre opløselig. Da den flygtige kul

sure Ammoniak paa ingen Maade er til Stede i meget stor 

Mængde, kan Fordelen ved dens Binding ikke være stor. At 

den noget tungt opløselige Fosforsyre gjores opløselig, kan 

heller ikke betragtes som nogen stor Fordel for Fabrikatet, efter 

som en Trediedel af den til Stede værende Fosforsyre allerede



Guano. 133

er i oplsselig Tilstand, og de andre to Tredjedele ved 

Guanoens Ammoniaksalte snart gjsres opløselige i Jorden.

Den største Fordel ved Fabrikatet er, at det er fint 

malet, og at der garanteres et vist Indhold.

For den raa Guano gives der, som bekjendt, ingen 

Garanti. For den opløste Guano betales Garantien, efter 

min Mening, desværre temmelig dyrt, efter som selve Fabrika

tionen er ydersi simpel. 100 Pd. raa Guano og 25 Pd. 

Svovlsyre give 123—124 Pd. oploft Guano.

§ 126.

2 Bort Fjerkræ Exkrementer.

Af efterstaaende Tabel vil man se Sammensætningen af

vort Fjerkræs Exkrementer:

Duer. Høns. Ænder. Gæs.

Organiske Stoffer 81,46 59,2 6 85,0 2 74,92

Fosfater .... . . . 7,7 5 13,7 9 7,39 5,i 5

Gibs.............. . . . 5,0 4 — — ——

Kulsur Kalk. .. . — 23,5 8 7,06 —

Alkalisalte... . . . 5,7 5 3,3 7 0,5 3 19,93

100,00 100,00 100,00 100,00

Kvælstof... 6,12 pCt. 1,87 pCt. 1,64 pCt. 3,19 pCt.

Vand......... 58,3 2 — 60,8 8 — 46,6 5 -- 77,08 —

En Due giver aarlig 4,3 2 4 Pd., en Hone U,o46 Pd., 

en Kalkunhane 22,094 Pd., en And 16,s 7 Pd. og en Gaas 

22,0 9 4 Pd. Exkrementer. Disses Værdi vil tilstrækkeligt 

fremgået af foranstaaende Tabel.

Da disse Exkrementer i Reglen ikke ere til Stede i ftørre 

Mængde, anvendes de bedst i Haven eller Kompostdyngen.
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Tillæg.

§ 127.

Me-Guano.

Fiste-Guanoen fremstilles af Affaldet fra Fiskerierne, og 

Fabrikatet faar enten Navn efter de Fiste, hvoraf det frem

stilles, eller efter det Land, hvori det laves. Man har saa- 

ledes engelsk, fransk, newfoundlandsk, portugisist, helgolandsk, 

ostpreussifl- og norsk Fifle-Guano.

For Danmark har den norfle Fifle-Guano størst Inter

esse, da kun den indfores ti! os i større Mængde.

Ved Norges Kyster fabrikeres der nu to Sorter Fifle- 

Guano, nemlig Hvalfiste-Guano af Hvalfiflens Affald, der 

tidligere kastedes i Havet, og den egentlige Fiste-Guano, der 

flyldes Affaldet fra Torflefiflerierne.

Fiske-Guanoen bestaar altsaa af Fiskenes Kjod og Ben, 

og dens Gjodningsværdi flyldes Fiskekjodets Kvælstof og Fiste- 

benenes Kvælstof og Fosforsyre. Da Fiskekjsdet og Fiskebenene 

imidlertid ikke umiddelbart kunne tjene til Planternes Ernæ

ring, men Fiflekjsdet forft maa gaa i Gjæring, for at dets 

Kvælstof kan blive Plantenæring, og den tungt opløselige 

Fosforsyre forst maa opløses af de i Jorden værende Opløs

ningsmidler, saa kan Fifle-Guanoen ikke være nogen hurtig 

virkende Gjodning. 3 Gjennemsnit indeholder Fifle-Guanoen 

8,o pCt. Kvælstof og 14,5 pCt. Fosforsyre, medens Hvalfiske-
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Guanoen indeholder 5,5 pCt. Kvælstof og 15 pCt. Fosforsyre. 

Begge maa derfor være værdifulde Gødningsstoffer, naar 

deres Pris svarer til deres Indhold af de to nævnte Plante- 

næringsstoffer.

Efter den nuværende Pris og Sammensætning af Peru- 

Guanoen samt efter Prisen for Benmel 0. s. v. er Fiske- 

Guanoen i Tyskland dog for dyr, saa at den i Almindelighed 

ikke der kan anbefales; men flulde de andre Gjodninger stige 

i Pris, eller Fiste-Guanoen sælges billigere, vil den være 

meget at anbefale.



2det Kapitel.

De sossorsyreholdige Gjsdningsmidler.

§ 128.

A. Almindelige Bemærkninger.

I forste Afdeling er paavist, at Kulturplanterne 

behove en stor Mængde Fosforsyre, og at denne 

kun forekommer i forholdsvis ringe Mængde i 

Agerjorden, hvoraf ligefrem folger, at det er nødven

digt at tilføre Marken Fosforsyre. Skal dette nær

mere bevises, behover man kun at gjsre den statiste Beregning 

over en Ejendoms Udforsel og Tilforsel, for paa en slaaende 

Maade at indse Nødvendigheden af at tilføre dette vigtige 

Plantenceringsstof.

Men er det saaledes en ubetinget Nødvendighed at er

statte Fosforsyren, og er denne Erstatning endvidere ikke alene 

til Fordel for vore Efterkommere, men ogsaa for den nu

levende Slægt, saa maa den ogsaa bestemt fordres af Nutidens 

Jordbrugere. At anvende fosforsyreholdige Stoffer i Land

bruget er et for den nulevende Landmands Bestaaen rent prak- 

tifl Pengesporgsmaal.

Fosforsyren kan erstattes ved Foder- og 

Gødningsstoffer. Hvorledes Erstatningen flal fle ved 

disse to Midler, kan ikke besvares i Almindelighed. En
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rigtig Afgjorelse kan kun træffes efter et nøje 

Kjendskab til Ejendommens særlige Forhold, til 

Priserne paa Gjodnings- og Foderstofferne samt 

paa de dyriske Produkter og til Omkostningerne 

ved at transportere Gødningsstofferne til Ejen

dommen.

4 129.

8) Fosforsyrens Forekomst i Naturen.

I forste Afdeling, Side 50 og 51, er allerede omtalt, 

hvorledes Fosforsyren i Almindelighed forekommer. Den findes 

derefter i:

9) Apatiter (Fosforiter),

2) Koprolither og Osteolither,

3) Guan osortern e,

4) Ben og

5) forskjellige sjældnere Mineralier.

1. Apatit.

Apatitens (Fosforitens) almindelige Sammensætning og 

Forekomst er allerede omtalt Side 51. Her flal endnu kun 

anføres, at der i Tystland er fundet Apatit- eller Fos

for i tla g i Horde i Westphalen, ved Amberg i 

Bayern, ved Hanau, i Hannover, Braunschweig 

og Nassau; de vigtigste af dem ere de ved Lahn (Nassau) 

og i Bayern. Desuden maa her nævnes Lagene i Estre

madura i Spanien og ved Kragero i Norge.

Alle disse Fosforiter indeholde mere eller mindre Fosfor

syre; men denne er altid til Stede i saa tungt opløselige For

bindelser, at det har viist sig ufordelagtigt at an

vende dem direkte til Marken. Disse Fosforiter ere 

Hovedmaterialet for Fabrikationen af Superfosfat.*)

) Deres Oplosning ved Hjælp af Kompost er ligeledes at anbefale. 

Raa malet NaSsauer-Fosforit forekommer fortrinsvis i Handelen.
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2. Koprolither og Osteolither.

Som Tillæg til det Side 51 Anforte om Koprolither 

og Osteolither flat endnu bemærkes, at disse Forsteninger, hvor 

de forekomme i ftørre Mængde, ligeledes indeholde Fosforsyren 

i saa tungt opløselige Forbindelser, at de kun fortjene Op

mærksomhed som et Materiale til Fabrikationen af Super

fosfat.

3. Guanosorterile.

Det er et meget stort Antal Guanosorter, som paa 

Grund af deres Findesteders Beliggenhed kun have Betydning 

som fosforsyreholdige Gjodningsmidler. Kun faa af dem have 

dog endnu formaaet at staffe sig Indgang i Tyflland.

Baker-Guanoen, der kommer fra Baker-Derne, 

hvorfra den har faaet sit Navn, maa nævnes i første Række. 

Den indeholder megen Fosforsyre, i Gjennemsnit 39 pCt., 

men i saa tungt opløselige Forbindelser, at det, som Forsøg 

have bevist, ikke kan svare Regning at anvende den direkte. 

Baker-Guanoen er derimod et udmærket Ma

teriale til Fabrikation af Superfosfat.

Af andre Sorter kunne nævnes: Sombrero-Guano, 

Bolivia-Guano, Maracaibo-Guano, Navassa-Fosfat og i den 

seneste Tid Mejillones-Guano. Af dem alle staar Baker- 

Guanoen overst og har hidtil forstaaet at hævde sin Plads; 

hvor vidt Mejillones-Guanoen vil kunne gjørc den 

Rangen stridig, maa Fremtiden vise.

Hidtil har endnu ingen af disse Guanosorter med Fordel 

kunnet anvendes direkte.

Lægges den lagviö med Staldgjsdning, vedækkes Dyngen der

efter med Jord, og omstikkes den af og til, giver den efter et 

Aars Forløb en værdifuld Gjødning. De ved Gjsdningens Om- 

dannelse friblevne Kulsyre, Humussyrer, Ammoniaksalte o. s. v. 

indvirke opløsende paa Fosforitens Fosforsyre.
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4. Benene.

Benene ere det almindeligst bekjendte og forft anvendte 

fosforsyreholdige Gjsdningsstof, og de ville ogsaa for Frem

tiden hævde deres Plads som saadant.

De rene Ben bestaa af Vand, Lim, Fedt, fosforsur og 

kulsur Kalk samt Fluorkalium. Deres Gj odningsværdt 

skyldes det kvælstofh oldige Lim og den fosforsure 

Kalk.

Foruden selve Benene maa her endnu nævnes:

a) Benkullene, der skyldes de ved Sukkerfabrikationen 

brugte Kulfilters Lavninger, ere et fortrinligt Materiale 

til Fabrikationen af Superfosfat, medens det ligeledes 

har viist sig, at det ikke kan svare Regning at anvende 

dem direkte.

b) Benasken indfores i stor Mængde til Europa fra Amerika 

og er et meget værdifuldt Materiale ved Superfosfat- 

Fabrikationen.

8 130.

C. De foran mitte fosforsyreholdige
Anvendelse i Landbruget.

a. Almindelige Bemærkninger.

Som forste Grundregel ved Anvendelsen af kunstig Gjod- 

ning gjælder altid, at den ved dem i Jorden nedlagte Kapital 

med Renter snarest muligt faas tilbage.

Vi have set, at Planterne kun kunne tage deres Næring af 

en Oplosning, og at Fosforsyren findes i Jorden i tungt op

løselige Forbindelser og ved kemifle Processer, der bevirkes og 

fremmes ved Atmosfærens Indflydelse, bliver gjort opløselig. 

Heraf folger, at Fosforsyren maa paafores Jorden i saadanne 

Forbindelser, som opløses ved de i den foregaaende kemifle 

Processer, saa at Fosforsyren kan gjsres tilgængelig for Plan

terne. Kemien lærer os endvidere, at Stofferne hurtigst op-
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loses, saavel mekanifl som kemifl, naar de ere i fint fordelt 

Tilstand.

Heraf folger endvidere, at vedkommende Gjodningsstof 

maa bringes paa Jorden i en saa fint fordelt Tilstand som 

muligt.

Er det nu paa den ene Side let at gjore Gjodningen 

til et fint Pulver, og er paa den anden Side det findclte Stof 

i sig selv let opløseligt, saa vil det være tilstrækkeligt, at 

Stoffet pulveriseres, før det anvendes

Disse Forudsætninger ere imidlertid ikke til Stede ved 

de fleste fosforsyreholdige Raastoffer, hvorfor de fleste af dem 

ikke med Fordel kunne anvendes, naar der ikke er gjort Andet 

ved dem end at pulverisere dem. Dette gjælder dog ikke om 

Ben, men Fosforiter, Koprolither, Guanosorterne og Benkul 

kunne kun bruges som Raamateriale for Fabrikationen af 

Superfosfat, eftersom deres Anvendelse i raa Tilstand ikke 

svarer Regning.

4 131.

b. Oplosningen — Superfosfat-Fabrikation.

Fabrikationen af Superfosfat bestaar deri, at vedkom

mende Raamateriale behandles med en passende Mængde 

Svovlsyre Denne forbinder sig da med den storste Del 

af dette Materiales Baser sisær med Kalken), hvorved Fosfor

syren bringes i opløselig Tilstand Men om ogsaa denne 

Proces i sig selv er simpel, er det dog ikke tilraadeligt for 

Landmanden at lave Superfosfat til eget Brug, men han vil 

altid giøre rigtigst i at overlade dette til Fabrikanten og kjobe 

den færdige Vare.

Hvor megen Svovlsyre der flal anvendes, beror paa 

Raamaterialets Sammensætning. Indeholder dette kulsur Kalk, 

kræves der til 1 Del af denne 1,24 Del Svovlsyre af 60° B.

1 Del fosforsur Kalk behover, for at Fosforsyren flal 

blive oploselig, 0,67 Dele, og 1 Del fosforsur Magnesia kræver 

0,86 Dele Svovlsyre af den nysnævnte Styrke.
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Ved Hjælp af disse Tal er det let at beregne, hvor 

megen Svovlsyre der behoves til at gjore Fosforsyren op

løselig.

En Hovedbetingelse ved Oplosningen er, at Raamaterialet 

findeles omhyggeligt og bringes i nøje Forening med Svovl

syren.

Det er ikke tilraadeligt i Stedet for Svovlsyre at be

nytte Saltsyre, fordi denne da med Raamaterialets Kalk vil 

danne Klorcalcium, der er meget hygroskopisk, hvorfor Fabri

katet altid vil holde sig fugtigt. Ved Anvendelsen af Svovl

syre dannes der Gibs, der ikke alene ikke er hygroskopisk, men 

endog formaar at binde kemifl en ikke ringe Mængde Vand.

Det er i Almindelighed ligegyldigt, af hvil

ket Raamateriale et Superfosfat fremstilles, da 

kun Mængden af i Band opløselig Fosforsyre 

kommer i Betragtning og skal betales. Det er der

for uden Betydning, om en Guanosort eller Benkul er be

nyttet til Fabrikationen.

Herfra maa dog undtages de Raastoffer, der indeholde 

meget Jerntveilte og Lerjord, saaledes som de fleste Fosforiter, 

fordi i disse en Del af den opløste Fosforsyre efter kort Tids 

Forlob igjen bliver tungt opløselig, efter som den indgaar en 

ny Forbindelse med det til Stede værende Jerntveilte eller med 

Lerjorden.

§ 132.

e. Benene.

I Begyndelsen brugtes Benene, hvis Anvendelse i Land

bruget daterer sig fra Midten af Trediverne, i grovt malet 

eller knust Tilstand. Da de imidlertid i denne Form kun 

kunne virke forholdsvis langsomt, foreslog Liebig i 1840 at 

opløse dem med Svovlsyre og anvende dem som Benmel- 

Superfosfat. Dette Forflag førte Benenes Tilberednings- 

maade et langt Skridt fremad og vandt almindelig Anerkjen- 

delse, navnlig i England.
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I 1850 foreflog Blackhall at fjærne Fedtet i Benene og 

gjore dem skjsre ved Hjælp nf et hojr Damptryk, og denne 

Fremgangsmaade fik med Rette snart stor Udbredelse.

Damptrykkets Virkning bestaar deri, at Benene miste 

deres faste Struktur og derefter let lade sig forvandle til et 

fint Pulver, samt i at Fedtet uddrages, der, som bekjendt, ikke 

har nogen Gjsdningsvcerdi.

Lader man Damptrykket indvirke i længere Tid (15 Mi

nuter ville i Reglen være nok), bliver ogsaa Limen udtrukken, 

og der faas da en Vare, som indeholder en større Mængde 

Fosforsyre, men mindre Kvælstof.

Det paa ovennævnte Maade vundne Fabrikat kaldes 

dampkogt Benmel.

Foruden ved Dampning blive Benene ogsaa ved Kogning 

berøvede deres Fedt og derpaa anvendte til Fabrikationen af 

Benmel.

Der forekommer altsaa i Handelen Benmel af raa Ben, 

„raat Benmel", eller af dampede Ben, „dampkogt Ben

mel", der tildels har mistet Limen, fremdeles af kogte Ben 

og endelig ved Svovlsyre oploft Benmel.

Undertiden forekommer ogsaa i Handelen saakaldet gjæ- 

ret Benmel, idet en Del af Limens Kvælstof ved Gjæring 

stal være forvandlet til Ammoniak, hvilket dog ofte kun er 

Tilfældet i ringe Grad, undertiden endog flet ikke.

Af disse Fabrikater fortjener det dampkogte Benmel for

trinsvis Anbefaling, da det hurtigt vil vise sin Virkning paa 

Grund af dets fine Fordeling i Jorden.

Det opløste Benmel, der ligeledes viser god Virkning, 

forekommer, paa Grund af dets hoje Pris, nu forholdsvis 

sjældent i Handelen.

Hvorvel det raa Benmel er billigere pr. Centner end det 

dampkogte, er det dog i Virkeligheden det dyreste, da det kun 

virker langsomt, eftersom det er saa lidt findelt.
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§ 133.

d. Hvilket af de i Handelen forekommende fosfor- 

syreholdige Fabrikater fortjener især at 

anvendes?

Dette Sporgsmaal, der saa ofte gjores Fagmanden, er let 

at besvare, idet Benmelet, især det filte, dampkogte, fortrinsvis 

maa anbefales, fordi man nu i det kjober den kraftige Fosfor

syre billigst.

Men da Benmelet, førend det kan gjore nogen Virkning, 

maa oplofts i Jorden, og der hertil udfordres Varme og 

Fugtighed, saa folger heras, at Benmelet vel altid vil vise 

sikker Virkning paa Vintersædsafgroder, men at det ikke altid 

virker saa sikkert om Foraaret, hvor Varme eller Fugtighed let 

kan mangle i rette Tid. Man vil derfor altid handle sikrest 

ved at anvende Benmel om Efteraaret og Superfosfat om 

Foraaret.

Benyttes Benmelet til at Understotte Staldgjodningen, 

og bringes det samtidig med denne i Jorden, vil det i Reglen 

ogsaa vise sikker Virkning om Foraaret.
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Tillæg.
< p

§ 134.

Forfalskning af Benmel.

Desvære forekommer der ofte i Handelen paa forskjellig 
Maade forfalflet Benmel.

Åndede Forfalflningsmidler ere:
Affald af Elfenbensnodder, Frugten af et syd- 

amerikanst Træ, der benyttes til Fabrikation af Knapper o. s. v. 
Dette Affald, der har en Værdi af 25 ß. pr. Centner, benyttes 
til Forfalskning af Benmel.

Hvide Stykker med en brun Skal i Benmelet ere sikre 
Beviser paa Tilstedeværelsen af Elfenbensnodder. *)  

østersskaller. Disse sælges ikke sjældent, endog til 
Mollerne, som Ben, blandet med disse eller lignende Stoffer.

*) Jeg skal endnu bemærke, at disse Elfenbensnsdder eller Elefant- 

nsdder endog sælges ublandede som Benmel eller Hornmel, hvorfor 

Forsigtighed ved Jndkjobet meget maa anbefales.

I Almindelighed kjendes saadanne Varer allerede paa Prisen, 

da denne i Reglen er i det Mindste et Par Mark billigere, end 

Handelsprisen paa gode Barer.

Det kan derfor ikke tilstrækkeligt anbefales, enten slet ikke eller 

kun med Forbehold at kjsbe paafaldende billige Varer.

Disse østersskaller bestaa as kulsur Kalk og have en 
Værdi af 8—12 ß. pr. Centner. Hvis Benmelet bruser stærkt 
op, naar der hældes Syre paa det, er der GrUnd til at an
tage, at det indeholder østersskaller, men kun en kemlst Ana
lyse kan sikkert afgjore det.
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Som Forfalskningsmidler maa endvidere nævnes: 

Sand og Jord, 

Stenkuls- og Brunkulsafle, 

Gibs,

Raa Fosforit o. s. v.

Kun en kemisk Analyse formaar sikkert at paavise alle 

disse Forfalskninger.

Det maa derfor altid indtrængende tilraades kun at 

kjobe garanterede Varer.

10



3die Kapitel.

Kvlklstos-Gjsdningen samt Ammoniak- og 
salpetersure Lalle.

§ 135.

I Hvorvidt er det nobvendigt at tilføre Kvælstof som 

Ammoniak eller salpetersure Talte?

Bore Betragtninger i forste Afdeling have viist os Kval- 

stoffets Betydning for Plantelivet samt Nødvendigheden af, at 

det tilfores Jorden udvendig fra.

Bed Staldgjodningen, der, som vi have set, inde

holder meget Kvælstof, gives der Jorden en Kvælstof- 

gjodskning.

Det flat nu undersoges, om Staldgjodningens 

Kvælstofmængde kan tilfredsstille Jordens Trang 

til dette Stof. Raar vi da betænke, at Luften formaar at 

afgive i det Mindste 16—x. 7 as det Kvælstof, som Planterne 

behove, saa kan det med Sikkerhed siges, at Planternes 

Behov af Kvælstof kan bækkes ved en passende 

Gjodskning med Staldgjodning. Det behøver dog 

næppe at fremhæves, at der her kun er Tale om den rationelt 

behandlede Staldgjodning. En Gjodnilig, der er stærkt ud- 

vaflet og har mistet en stor Del af den kvælstofrige Ajle, for-
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maar ikke at gjore det. Men da det er eller bør være en 

nødvendig Betingelse, at enhver Landmand behandler Stald- 

gjodningen paa en rationel Maade og bevarer alle dens Be

standdele, saa vel de faste som de fiydende, saa maa og kan 

Landbruget bestandig mere frigjore sig for at kjobe det dyre 

Kvælstof.

Naar ogsaa de menneskelige Exkrementer anven

des paa rette Maade, og der tilberedes og benyttes god 

Kompostgjodning, vil Jordbrugeren saa meget lettere 

flippe for at kjobe kvælstofholdige Gjodningsmidler.

Det maa herved tillige fremhæves, at der ved mange 

fosforsyreholdige Gjodningsmidler, som f. Ex. Benmel, lige- 

ledes tilfores Markerne Kvælstof.

Heraf folger, at de Ejendomme, som selv ved 

Hjælp af gode Enge eller ved al indkjobe Kraftfoderstoffer, i 

Forening med en rationel Drift, producere en tilstrækkelig 

Mængde Staldgjodning, ved at benytte Ejendommens forskjel- 

lige Kvælstofkilder, — ikke behove at tilføre Kvælstof 

andet Sted fra som Gjodning.

Naar vi nu desuagtet se, at saadanne Gaarde anvende 

kvælstofrige Gjodningsmidler, og anvende dem med Held, saa 

synes det at staa i Strid med det Nysanforte, og dog er det 

ikke Tilfældet.

Kvælstoffet er ikke alene Plantenæring, men 

naar det er til Stede som Ammoniak og Salpetersyre, ind

virker det tillige opløsende paa Jordens øvrige 

Næringsstoffer. Naar det nu tillige erindres, hvilken 

Indflydelse Vejret og Jordens Tilstand have paa Planternes 

Vækst og paa Plantenceringsstoffernes Tilberedning i Jorden, 

vil det let forstaas, at en rationel Anvendelse af en tilstrække

lig Mængde kvælstofholdige Gjodningsmidler meget ofte kan 

være fordelagtig, selv om Jorden indeholder den nødvendige 

Mængde. Hvor meget sætter Jordbrugeren ikke om Efteraaret 

Pris paa, at Vintersæden kommer godt over Vinteren, og 

af hvor mange Faktorer er dette ikke afhængigt? — Ligeledes 

ønsker Landmanden, at Vaarsæden skal udvikle sig hurtigt og 

10*
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kraftigt, især naar uheldige Vejrforhold have trykket Afgrøderne. 

I disse Tilfælde vil et Tilskud af Kvælstof altid vise en meget 

heldig Birkning, især naar der gives i en saadan Form, at 

Planterne straks kunne optage det.

Det anvendte Kvælstof har imidlertid kun den Opgave 

at fremme og styrke den unge Plantes forste Udvikling.

Hertil behoves der kun 20 eller hojst 40 Pd. pr. Td. 

Land, og dette Kvælstostilskud gives bedst samtidig med et 

fosforsyreholdigt Gjodningsmiddel, som Benmel eller Super

fosfat.

Peru-Guano er en saadan kvælstofholdig Gjodning, af 

hvilken I—2 Centner pr. Td. Land vil være tilstrækkelig i det 

nævnte Djemed Ammoniaksalte og salpetersure Salte kunne 

ligeledes her anvendes.

IL Ammoniaksaltene.

§ 136.

a. Den Ammoniaks Forekomst, Fabrikation og
Sammensottmng.

Svovlsur Ammoniak, der er den for Gjodningen vig

tigste Ammoniakforbindelse, forekommer i vulkanfte Egne, men 

i saa ringe Mængde, at den maa fremstilles fabrikmæssigt, 

for at kunne anvendes paa saa mange Maader, som det fler.

Den svovlsure Ammoniak faas af kulsur Ammoniak, 

som enten fremstilles as dyrifte Stoffer (raadden Urin, tor 

Destillation af Kjod, Urin o. s. v.) eller af Gasværkernes 

Kondensationsvand.

Da alle Slags Stenkul indeholde Kvælstof, vindes der 

en ikke ringe Mængde Ammoniak ved Fabrikationen af Be

lysningsgas. Tidligere gik denne Ammoniak i Reglen tabt 

eller benyttedes i alt Fald kun tildels, men nu, da Ammoniak- 

saltet er bleven saa dyrt, fremstilles det ved de fleste Gasværker.

Den rene svovlsure Ammoniak bestaar af 60,e Dele 

Svovlsyre og 25,76 Dele Ammoniak med 21,21 pCt. Kvælstof.
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Den i Handelen forekommende svovlsure Ammoniak inde

holder 19—21 pCt. Kvælstof.

4 137.

b. Den svovlsure Ammoniaks Anvendelse i Landbruget.

Som oftest anvendes den svovlsure Ammo

niak ikke i ublandet Tilstand i Landbruget, men i 

Reglen i Forening med et Superfosfat som Ammoniak- 

Superfosfat, en Blanding af svovlsur Ammoniak med et 

eller andet Superfosfat, f. Ex. med Bakerguano-Superfosfat, 

i hvilket Tilfælde det har en brun Farve, eller med Benkul- 

Superfosfat, da det er sort. Da den efter den nye Methode 

fremstillede svovlsure Ammoniak ikke er stærkt farvet, rett er 

Ammoniak- Superfosfatets Farve sig efter det benyttede Super

fosfats.

Fabrikanterne fremstille i Reglen 3 Sorter Ammoniak- 

Superfosfat, nemlig som oftest et med 4 pCt., et med 8 pCt. 

og et med 10 pCt. Kvælstof.

Ved Anvendelsen af dette Ammoniak-Super

fosfat, der som oftest viser særdeles god Virkning, 

maa man altid beregne, hvor meget Kvælstof og 

Fosforsyre man ved det vil tilføre Jorden; herpaa 

maa det bero, hvor meget der flal anvendes.

1 Centner Ammoniak- Superfosfat med lO pCt. Kvælstof 

og 10 pCt. Fosforsyre, der i sin Sammensætning flal nærme 

sig Peru-Guanoens, vil ofte være tilstrækkelig til 1 Tonde 

Land.
Det maa her endnu en Gang fremhæves, at dette Gjod- 

ningsmiddel heller ikke maa anvendes til Overgjodsk- 

ning; men naar det flal virke rigtigt, maa det bringes 

godt ned i Jorden, altsaa ikke ved Hjælp af en Harve, 

men i det Mindste med en Grubber, Exstirpator eller Krog 

o. s. v.
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§ 138.

III. De salpetersure Salte.

Det for Landbruget vigtigste salpetersure Salt er salpeter

surt Natron, vgsaa kaldet Chilisalpeter, der forekommer i 

stor Mængde i Nærheden af Sydamerikas Vestkyst (Chili).

Det her fundne Raamateriale bliver paa Findestedet ufuld

komment renset ved Udludning med varmt Vand og kommer 

derefter i Handelen som Raasalpeter. Denne Renselse er til

strækkelig, for at det kan anvendes i Landbruget. Raasalpeteret 

indeholder 90—99 pCt. salpetersurt Natron og nogle flere 

Salte, især Kogsalt.

I 100 Dele rent Natronsalpeter findes 36,47 Dele Na

tron og 63,53 Dele Salpetersyre med 16,47 pCt. Kvælstof; i 

Raasalpeteret findes derfor 15—16 pCt. Kvælstof.

Som det er viist Side 34, formaar Agerjorden ikke at 

absorbere Salpetersyren, og derfor maa det ubetinget være 

urigtigt at bringe den dybt i Jorden, fordi den da let, i det 

Mindste tildels, vil synke i Undergrunden og saaledes gaa 

tabt. Af denne Grund bor Chilisalpeter helst an

vendes som Overgjodskning, og det er netop en af de 

faa Gjodningssorter, som kan anvendes paa denne Maade.

Chilisalpeter kan derfor med stor Fordel benyttes til at 

styrke svage Afgrøder. Der anvendes gjærne 1—IV« Centner 

pr. Td Land.



4de Kapitel.

De kaliholdige GjsdiimgsiinSler.

§ 139.

A. Er det altid nodvendigt at give et Tilskud af kaliholdige 
Gjsdningsmidler?

Det paalideligste Svar paa dette for Gødskningen saa 

vigtige Spsrgsmaal faa vi dels ved at sammenligne den Kali- 

mængde, der ved et givet Scedfliftes Middelafgroder beroves 

Marken, med den Mængde Kali, som det samme Areal faar 

ved Gjodningen, og dels ved at sammenligne en Ejendoms 

hele Kaliudforsel med dens hele Kalitilforsel.

Jeg har udsort en Mængde af den Slags Beregninger, 

af hvilke det med Sikkerhed fremgaar, at et Tilskud af 

kaliholdige Gødningsstoffer ikke er nodvendigt 

paa de Ejendomme, der af Afgrøderne kun sælge 

Korn; der have gode Enge; der dyrke Foderplan

ter og have et forholdsvis stort Kreaturhold. Paa 

saadanne Gaarde blive Markerne rigere paa Kali. Hertil 

hore naturligvis ogsaa de Ejendomme, der dyrke mange Kar

tofler, som de anvende til Brændevinsbrænding.

Med Hensyn til Engene maa det dog her bemærkes, at 

kun de Enge, som ved naturlig Vanding — Doer* 

svømning — eller ved kunstig Vanding — Opdæm^
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ning, Tverrisling — aarlig regelmæssigt gjodes, i 

Længden forman at erstatte den Udforsel af Kali, 

som Marken lider ved Salget af Afgrøderne. 

Bandet, der benyttes til Vandingen, maa naturligvis indeholde 

de nødvendige gjodende Stoffer.

Bted Hensyn til Engenes Størrelse i Forhold til Ager

jorden kan man regne, at der for hvert Centner Ho kan ud

fores omtrent

I,» Td. Hvede,

I,? — Rug,

2,5 - Byg,

3,9 — Havre, 

l,i — ZErter, 

0,8 — Bonner, 

1,5 — Raps, 

1,5 — Kartofler o. s. v.

Derimod maa alle de Ejendomme, som dyrke 

og sælge meget kalirige Afgrøder — saasom Sukker

roer, Cikorie, Kartofler, Tobak, Bin — og derved a ar lig 

berove Marken en stor Mængde Kali, og som ikke 

erstatte detteTab vedAfgrsden fra gode og frugt

bare Enge eller ved Kreaturholdet — ved at indkjsbe 

mange Foderstoffer — nødvendigvis anvende kalihol

dige Gj o du in g sstoffer.

Det Samme gjælder naturligvis ogsaa om de Gaarde, 

der ikke hav§ Enge eller i alt Fald ikke tilstrækkelig store Enge 

af naturlig Frugtbarhed. Den statifle Beregning (jvfr. 3die 

Afdeling) vil her som ved alle lignende Sporgsmaal give det 

sikreste Svar.

At ogsaa Jordens Beskaffenhed er af stor Be

tydning ved Sporgsmaalet om Nødvendigheden af at give 

et Tilftud af Kali, behover her kun at antydes.

En kalifattig Jord vil langt tidligere end en kalirig vise 

Mangel paa Kali. Saaledes vil en Jord, der flyldes For

vitringen af den kalirige Granit, ved en rationel Dyrkning 

mindst behove et særligt Tilflud af Kali.
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§ 140.

B. De kaliholdige Gjsdningsmidler.

Det paa Kalisalte saa rige Affald fra Staßfurther 

Stensalt lagene tilbyder Kali i Mængde til de Ejendomme, 

som trænge dertil.

Som alt omtalt Side 46, er Kainit og Carnallit 

de for Fabrikationen vigtigste Kaliforbindelser i dette 

Affald. Af dem fremstilles der paa de talrige og Aar for Aar 

voksende Fabriker i Staßfurth en Mængde af de for Land

bruget vigtige Salte. Disse adskille sig fra hver

andre, dels ved den Mængde Kali, de indeholde, 

dels derved, at nogle af dem indeholde Kaliet for» 

trinsvis som Klorforbindelser og andre som svovl- 

sure Forbindelser.

Fra Staßfurth udbydes der nu:

1. Raat svovlsurt Kali,

2. Kaligjodning eller raa Kalimagnesia,

3. Koncentrerede Kalisalte,

4. Svovlsur Kalimagnesia,

5. Rent svovlsurt Kali.

1. Det raa svovlsure Kali

fremstilles af Affaldet ved Fabrikationen af Klorkalium; det 

indeholder Kaliet for storste Delen i Forbindelse med Klor og 

fortjener derfor snarere at kaldes raa Klorkalium end raat 

svovlsurt Kali.

2. Kaligjodningen eller den raa Kalimagnesia

fremstilles ved Kalcinering af Kainit, hvorved Vand og noget 

Klor gaar bort; den indeholder Kaliet som svovlsure og Klor- 

Forbindelser.
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3. De koncentrerede Kalisalte.

Disse Salte faas ved at blande det raa svovlsure Kali 

med hojtprocentholdigt Klorkalium eller ved Kalcinering af 

Bundfaldet, d. e. af det mindre rige Klorkalmm, som ved 

Ludens Udkrystallisering afsættes paa Karrenes Bund. Dette 

Bundfald indeholder 40—50 pCt. Klorkalium samt Kogsalt og 

smaa Mængder Magnesia og Svovlsyre.

Paa denne Maade fremstilles det saakaldte 3-dobbelt, 

4-dobbelt og 5-dobbelt koncentrerede Kalisalt. I disse Fabri

kater indeholdes Kaliet fortrinsvis som Klorkalium.

I det 3«dobbelt koncentrerede Salt garanteres der 30—32 

pCt., i det 4-dobbelte 40—42 pCt. og i det 5-dobbelt kon

centrerede Salt 50—52 pCt. Kali.

4. Den svovlsure Kalimagnesia

er et Dobbeltsalt, der bestaar af svovlsurt Kali og svovlsur 

Magnesia; det fremstilles af Kainit og indeholder kalcineret 

54 pCt. svovlsurt Kali og 37 pCt. svovlsur Magnesia foruden 

en ringe Mængde Kogsalt, Band o. s v. Det er let opløse

ligt i Vand.

5. Det svovlsure Kali.

Dette Salt indeholder 70—80 pCt. virkelig svovlsurt 

Kali. Maaden, hvorpaa det fremstilles af Kainitten, er endnu 

en Hemmelighed.

Denne korte Beflrivelse viser, at det svovlsure Kali 

og den svovlsure Kalimagnesia indeholde Kaliet 

som et svovlsurt S alt, hvorimod Kaliet i de andre 

Fabrikat er forekommer i større eller mindre 

Mængde som Klorkalium. Denne Kjendsgjerning er af 

ftor Betydning, da det for Anvendelsen og Virkningen ingen

lunde er ligegyldigt, hvilken Kaliforbindelse der benyttes, hvilket 

nu nærmere stal paavises.
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§ 141.

C. Anvendes Kaliet bedst som Klorkalium eller som 
svovlsurt Kali?

Af Agerjordens Evne til at absorbere Kali vide vi 

Folgende:

Bringes Kali paa Jorden som svovlsurt Salt, bliver 

Kaliet absorberet, og Svovlsyren gaar fortrinsvis i Forbin

delse med Kalk og Magnesia og danner med dem Gibs og 

engelfl Salt, to Salte, hvis middelbart heldige Birkninger paa 

Jorden og paa Afgrøderne ere bekjendte.

Tilforer man derimod Jorden Kaliet som Klorkalium, 

bliver Kaliet vel ligeledes absorberet, men desuden danner der 

sig Klorkalcium og Klormagnium.

Disse to Salte formaa vel ogsaa at indvirke opløsende 

paa de øvrige Jordbestanddele, men de have paa den anden 

Side to fladelige Folger for Planterne, de indvirke nemlig 

direkt fladeligt paa Planterne og medfsre tillige, at Jorden 

lider et Tab af Kalk og Magnesia, efter som disse let synke i 

Undergrunden, naar Jorden er pores, og den nødvendige Fug

tighed er til Stede; i sidste Fald blive de naturligvis i og for 

sig ustadelige.

Kunne de paa Grund af Undergrundens Uigjennem- 

trængelighed ikke gjore Skade ved at berove Jorden Kalk, 

Magnesia o f. v., men forblive de i Madjorden, saa ville de 

være i oploft Tilstand og blive efter Lovene for Ernæringen 

optagne af Planterne, saa at de tilføre disse Klor samt Kalk 

og andre Baser i ftørre Mængde, end Planterne Under andre 

Forhold kunne optage og bearbejbe. Heri bestaar disse Saltes 

direkt stadelige Virkning.

Klormetallernes skadelige Virkning paa Planternes Ud

vikling er oftere bemærket. Naar Tobak gjodes med Klor- 

kalium, afgiver den en Cigar, som altid kuller. Sukkerroernes 

Sukkermængde og Kartoflernes Stivelsemængde formindskes ved 

Anvendelsen af disse Salte.

Da nu Roer, Kartofler, Tobak o. s. v. netop ere de
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Planter, der forbruge mest Kali, saa at de hUrtigst udpine 

Jorden for dette Stof, der derfor fortrinsvis maa tilfores 

disse Planter, saa folger heraf, at den bedste Form, hvori 

vi kunne give Marken Kali, er i Forbindelse 

med Svovlsyre.

Hertil kommer, at vi ved al anvende denne Forbindelse 

rillige i Svovlsyren tilføre Jorden et vigtigt Plantenærings- 

stof. Det Samme gjælder om Magnesia, naar vi anvende 

svovlsur Kalimagnesia, da den ligeledes er et vigtigt Plante- 

næringsslof, især til Rodfrugter.

Heraf folger, at de Salte, der indeholde Kali som et 

svovlsurt Salt, fortjene Jordbrugerens største Opmærksomhed. 

Dette er Tilfældet med den svovlsure Kalimagnesia og det rene 

svovlsure Kali.

Det maa ogsaa fremhæves, at Undergrundens 

Gjodskning, der, som Forsøg have godtgjort, er af Vigtig

hed, for at Rødderne kunne gaa dybt, tilfredsstillende 

udfores ved at anvende svovlsur Kalimagnesia.

Vi have flere Gange henvist til Engenes Betydning 

for Marken og have da fortrinsvis fremhævet de af Naturen 

frugtbare Enge. Haves der imidlertid Enge, som trænge til 

at gjodes, vil en Kaligjodning i Reglen vise sig meget fordel

agtig for dem. For Engplanterne gjalde de for Roer 

o. s. v. nylig omtalte skadelige Indvirkninger af Klorforbin

delserne ikke, og derfor egne de billige raa Kali- 

Fabrikater sig fortrinsvis for dem.

§ 142.

v. Kaligjsdnmgens Anvendelse og Mamgde.

For at kunne blive saa jævnt fordelt som muligt, maa 

Kalisaltene, inden de udsaas, helst blandes med 1 eller 2 Gange 

saa meget Jord. Da Planterne sende deres Rodder dybt ned, 

og Kaliet ingenlunde synker hurtigt ned i Jorden, maa disse 

Salte plejes godt ned.

Det har viist sig meget fordelagtigt at an-
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vende Kalisaltene om Efteraaret eller straks om 

For aar el, og det er derfor meget at anbefale at anvende 

dem tidligt.

Det er endnu ikke muligt at angive med bestemte Tal, 

hvor meget af Kalisaltene der bør gives, eftersom Gjod- 

ningsforsogene herom endnu ikke ere afsluttede. Ved en Be» 

regning af den Kalimængde, som ved en bestemt Afgrøde be- 

roves Jorden," kan man finde et fast Støttepunkt for Gjod- 

ningsmængden, hvorved der for Rodfrugterne ikke behoves at 

tage Hensyn til Bladene eller Toppen.

Hostes der 280—400 Centner Sukkerroer paa en 

Td. Land, bortfores der fra denne 100—150 Pd. Kali, hvor

for en Gjodflning med 6-8 Centner svovlsur Kalimagnesia 

eller med 2-3 Centner svovlsurt Kali vil være at tilraade.

Ved en Afgrøde af 100 — 150 Centner Kartofler pr. 

Td. Land beroves der Jorden 55—90 Pd., og derfor vil der 

her udfordres 4—6 Centner svovlsur Kalimagnesia eller V/4—2 

Centner rent svovlsurt Kali. Paa samme Maade kan den 

nødvendige Kalimængde beregnes for enhver Afgrøde.

Med Hensyn til Engene maa det endnu fremhæves, at 

der ikke til dem maa anvendes for meget as det raa Kalisalt, 

paa Grund as dets Indhold af Klornatrium, hvis det ikke i 

Begyndelsen stal medfore fladelige Folger. I det Højeste maa 

der gives 4-6 Centner pr. Td. Land.



5te Kapitel.

Affald fra sorfkjelliqe Jndustnqrene.

§ 143.

Almindelige Bemlerkmnger.

Anvendelsen af forfljellige Plante- og Dyreaffald til 

Gjodning er allerede omtalt under Kompostgjodningen. Af 

den Slags Stoffer flat her endnu kun omtales enkelte, der ikke 

tidligere ere anførte.

Der gives fra de forfljellige Industrier et ikke ringe 

Antal Affald, som have en temmelig stor Gjodningsværdi, og 

som ofte kunne være skadelige for Egnens Beboere, hvis de 

ikke blive anvendte til Gjodning. De vilde nemlig ved deres 

Forraadnelse bidrage til at forpeste Luften, forgifte Brøndene 

o. s. v.

Det er derfor i hej Grad ønskeligt, at alle flige Affald 

saa vidt muligt gjores anvendelige og nyttige for Landbruget. 

Saadanne Stoffer ere imidlertid ikke tilgængelige for enhver 

Jordbruger, men kun for dem, der bo i Nærheden af store 

Byer eller i Fabrikegne; thi deres Tilstand forbyder gjærne en 

lang Transport, hvis ikke Gjsdningsindustrien har bemægtiget 

sig dem og gjort dem anvendelige for Landbrnget.
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A. Planteaffald.

4 144.

1. produkter fra Otiefabrikationen.

a. Oliekager.

Oliekager ere, som bekjendt, et fortrinligt Foderstof, hvor

for de i Reglen og med Rette ikke anvendes direkte til Gjod- 

ning. Anvendt som Foder, yde de en større og mere værdi

fuld Nytte end som Gjodning, da Ageren jo i forste Tilfælde 

ogsaa erholder indirekte sin Del af dem.

Det er derfor absolut urigtigt at anvende gode 

Oliekager som Gjodning s mid del.

Ere derimod Oliekagerne fordærvede, saa at de 

ikke længere egne sig til Foder, da er det meget tilraade- 

ligt at benytte dem som Gjodning.

Oliekagernes gjodende Virkning er særdeles stor, hvad 

direkte Forsog have viist. Dog bor de ikke bringes i Jorden 

samtidig med Sæden, da dennes Spireevne ofte bliver tilintet- 

gjort derved.

Oliekagerne kunne enten findeles og udsaas som Gjod

ning, eller de blandes i Moddingevandet og benyttes som 

flydende Gjodning, eller de findelte Kager blandes med Jord, 

og der dannes Kompostgjodning af dem. Et Tab af Am

moniak maa naturligvis undgaas i dette Tilfælde.

Som Gjodning anvendes der 4—11 Centner pr. Tonde 

Land.

b. Slam fra Olieraffinermgen.

Ved Udpresningen af Oliesro eller ved at udtrække det 

med Svovlkulstof uddrages, foruden Olie, andre af Frøets 

Bestanddele, som flade Oliens Brugbarhed. Af den Grund 

underkastes Olien en Rensning (den raffineres).

Til dens Raffinering anvendes Svovlsyre, ved hvilken 

de fremmede organifle Stoffer i Olien forkUlles, udstilles som 

Fnug og bundfældes.
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Olien astappes og vafles dernæst enten med varmt Band 

alene eller med Vand, hvortil der er sat Kalkmælk (det sidste 

dog sjældnere).

Ved Olieraffineringen erholder man saaledes et 

Bundfald og svovlsyreholdigt Vand.

Bundfaldet udmærker sig fornemmelig ved sit Ind

hold af Fosforsyre og Kvælstof. Men da det desuden inde

holder en betydelig Mængde Olie og fri Svovlsyre, egner det 

sig bedst som Materiale for Komposttilberedningen.

Det svovlsyreholdige Vand kan bedst anvendes i 

Ajlebeholderen eller i Staldene.

4 145.

2. Affald fra Gryggerier.

Maltspirer.

Ved Maltspirer forstaar man de Rodtrævler, som vindes 

af det spirede Byg ved Maltgjoringen, og som stilles fra det 

efter Tørringen enten ved Mafline eller paa anden Maade. 

Disse Spirer udgjore 21/2-3 pCt. af Byggets Vægt.

Maltspirerne udmærke sig ved deres Indhold af Kvælstof, 

Fosforsyre og Kali og have af den Grund en temmelig stor 

Gjodningsværdi.

Ved en direkte Anvendelse af dem som Gjodning bruger 

man 11—16 Centner pr. Td. Land. Dog kunne de bedst 

benyttes til Komposttilberedning.

4 146.

3. Affald fra Stivelse-, Sukker- og Vinfabrikationen.

a. Affald fra Stivelsefabrikationen.

Stivelse fremstilles af Kartofler, Hvede, Rug o. s. v.

Hvor Stivelsen vindes af Kartofler ved Rivning
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af disse og Udvaskning af den derved dannede Vælling, erholdes 

et Affald (Stivelseslam), som bestaar af Proteinstosfer, Stivelse, 

Celleslof og Afle, og som har baade god Foder- og Gjodnings- 

øærbi. Dette Affald kan imidlertid ikke opbevares længe uden 

at gaa i Gjcering, hvorved det bliver ubrugeligt som Foderstof. 

Derfor bliver det ofte nødvendigt at anvende det direkte som 

Gjodning.

Affaldet fra Stivelsefabrikationen af Hvede eller 

Rug bestaar af Skaldele, Gluten og Kim, men anvendes i 

Reglen ikke som Gjodning.

Bandet, som har været anvendt til Udvaflning as Kar

toffelgroden, indeholder sorfljellige Stoffer fra Kartoflerne 

(Wggehvide, opløselige Askebestanddele o. s. v.), men kan ikke 

godt benyttes som Foder. Det vil bedst egne sig til Gjodfl- 

ningen af Enge. Det Samme gjælder om det Vand, som har 

været benyttet til Udblødning af Hvede, Rug o. s. v.

b. Affald fra Sukkersabrikationen.

a. Pulpen.

(Presmassen, Diffusionsrester o. s. v.)

Affaldet ved Udvindingen as Saften fra Sukkerroerne 

(ved Presning, Diffusion o. s. v.) er et særdeles godt Foder

stof. Det udgjor omtrent 20 pCt. af Roerne og indeholder 

Celleslof, Wggehvidestoffer, Sukker og de uoploselige Aske- 

bestanddele af Roerne (Fosforsyre). Pulpen anvendes tun 

undtagelsesvis som Gjodning.

ß. Lutringsslam — Slamvandet.

Den udvundne Roesaft behandles med Kalk, for at klares 

yderligere og for at udstille forftjellige andre Stoffer, som den 

indeholder foruden Sukkeret. Den ved Behandlingen med 

Kalk udskilte Slam (Lutringsslam) bestaar as Wggehvide- 

stoffer, organiske Syrer, fosforsure Salte, Overfkudet af Kalk 

o. s. v., og har derfor en ikke ubetydelig Gjodningsværdi.

S lam van det er heller ikke uden Værdi som Gjodning 

(for Enge).

Lutringsflam anvendes fordelagtigst til Kompost.

11
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y. Melas s e.

Melassens Hovedbestanddel bestaar af organiste, kvælstof-- 

frie Stoffer, men den indeholder desuden en ringe Mængde 

kvælstofholdige Stoffer og Afle, der især er rig paa Kali.

Melassen bliver fordelagtigst anvendt til Brændevins

brænding. Affaldet herfra (Melassebærme) indeholder Kvæl

stoffet og Askebestanddelene og egner sig bedst til Gjodning.

Melassebærmen er imidlertid meget vandholdig og taaler 

derfor ingen lang Transport.

Skulde Melassen af en eller anden Grund ikke kunne 

anvendes til Spiritusfabrikation, da vil den bedst kunne be

nyttes til Fremstillingen af Melassekul og Roepotaske.

e. Rester fra Bintilberedningen.

Skaldeleue fra de udpressede Druer bestaa af disses 

Skaller og Kjcerner samt Stilkene og Rankerne, hvorpaa de 

sidde. Disse Rester finde mangesidig Anvendelse, blandt Andet 

ogsaa til Gjodning.

Hertil anvendes dels de udpressede Skaldele og dels 

saadanne, som forst have været benyttede til Brændevins

brænding eller Eddikefabrikation. De ere navnlig rige paa 

Kvælstof og Kali og egne sig derfor fornemmelig som Gjod

ning for Vinstokke. En Komposttilberedning af dem bor meget 

anbefales.

d. Wblepulp.

Om Anvendelsen af Pnlpen fra Mostpresningen af 

LEbler gjælder det Samme, som ovenfor er nævnt om Pres- 

resterne fra Druer.

4 147.

4. Affald fra Tobaksfabrikationen.

I Todaksfabrikerne anvendes ganste vist Alt af den 

egentlige Plante saa omhyggeligt som muligt. Tgsaa Feje-
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skarnet (og Stovet) fra saadanne Fabriker fortjener Opmærk

somhed, da det dog har nogen Gjodningsvcerdi og egner sig 

godt til Komposttilberedning.

§ 148.

5. Affald fra Bomuldsspinderier og Dlrverier.

Ved Tpkradsningen af Bomulden i Vulfen fjærnes Rester 

af Frøkapsler, Frokorn, Stov og Sand samt en Del korte 

Taver. Dette Affald har Gjodnrngsværdi og kan følgelig an

vendes til Kompost.

4 149.

6. Affald af Farvetm.

Udkogt Farvetræ kan anbefales til Kompost paa Grund 

af dets Indhold af Kvælstof.

TilLlrg.

4 150.

Forskjellige Hanplanters Anvendelse som Gjodning. — Tang. - 
Tangafle.

Forskjellige Havplanter, som forekomme i stor Mængde, 

fores fra Tid til anden ved Storme til Kysterne i store Masser, 

saa at Beboerne derved faa et Gjodningsmateriale af ikke 

ringe Værdi.

Andre Havplanter anvendes i Medicinen eller til Frem

stillingen af Soda, Jod og Brom, medens Affaldet fra saadan 

Anvendelse kan komme Landbruget til Nytte.

ir
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Havplanternes Bærdi som Gjodning er temmelig be

tydelig; de udmærke sig fornemmelig ved deres Indhold af 

Kali og Kvælstof.
De anvendes enten direkte som Gjodning eller tilberedes 

forst som Kompost. Den sidste Fremgangsmaade maa absolut 

foretrækkes. (Se Kapitlet om Kompost, Side 119).

Paa Grund as deres Indhold af kvælstofholdige Stoffer 

gaa de let i Gjæring og omdannes herved i tort Tid til en 

brugbar Gjodning.
Bændeltangen raadner dog meget langsomt og egner sig 

derfor mindre godt som Gjodning.
De Tangarter, der have en særlig industriel Anvendelse 

(Fremstillingen af Soda), levere et Affald, der ligeledes med 

Fordel kan benyttes som Gjodning (Tangaste).

B. Affiilv as dyrisk Oprindelse.

§ 151.

1. Affald fra Uldens Forarbejdning.

For Ulden kan benyttes til Fremstillingen af Uldsager, 

underkastes den sorskjellige Processer, ved hvilke der erholdes 

Affald, som paa Grund af deres Gjodningsværdi kunne være 

Landbruget til Nytte.
Her kan saaledes nævnes Bundfaldet fra det Vand, 

hvori Ulden er bleven vasket, Uld affald, Uldst s v o. s. v.. 

Stoffer, som alle ere rige paa Kvælstof (2—7 ja endog 

12 pCt.).
Da saadant Affald imidlertid langsomt vil gaa i Gjæ

ring, kan det ikke godt anvendes direkte som Gjodning, men 

det er et meget godt Materiale til Kompostgjsduing.
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Paa Grund af dets store Kvælstofindhold have Fabri

kanter ogsaa bemægtiget sig saadant Uldaffald og tilbudt Land

mændene det i forarbejdet Tilstand under Navn af Uld- 

gjodning.

4 152.

2. Affald fra Garverierne.

Bed Garvningen af den dyriske Hud, det vil sige ved de 

Processer, som denne maa underkastes for at omdannes til 

Læder, erholdes forskjellige Affald, som have Værdi som Gjod- 

ning, saaledes Haarene, Resterne fra Kalkgruben 

o. s. v.
Saadant Affald er ogsaa et ganske godt Materiale for 

Komposttilberedningen.

4 153.

3. Llkderaffald.

For saa vidt Læderaffaldet ikke kan benyttes paa anden 

Maade, bor det gjores nyttigt for Agerbruget, efter som det 

indeholder en betydelig Mængde Kvælstof.

Læderaffaldet omdannes overordentlig langsomt i Jorden, 

hvorfor det er aldeles nødvendigt at tilberede det, for det 

anvendes som Gjodning. Den simpleste Behandling er en 

Dampning, hvorved Læderaffaldet bliver nogenlunde anvende

ligt som Gjodning.

8 154.

4. Affald fra Limfabrikaüonen.

De Materialier, hvoraf man fremstiller Lim, ere, ligesom 

selve Fremstillingsmethoderne, noget forskjellige, og derfor er 

Affaldet ogsaa af forfljellig Beskaffenhed. Her kan nævnes 

Limkalken og den fosforsure Kalk, som er udtrukken 

ved Saltsyre; denne sidste har navnlig en stor Værdi som 

Gjodning.
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4 155.

5. Affald fra Forarbejdning af Horn.

Hornspaaner have en stor Gjodningsværdi, da de inde

holde indtil 13 pCt. Kvælstof. Ere Hornspaanerne meget fin- 

delte, kunne de med Fordel anvendes direkte som Gjodning, i 

modsat Tilfælde er det bedre at benytte dem til Kompost. 

Storre Mængder Hornaffald underkastes helst en Dampning 

under stærkt Tryk.

Jeg maa atter her erindre om, at der forfljellige Steder 

sælges Affald fra Elfenbensnodder som Hornaffald. Saadant 

Affald har imidlertid, som tidligere nævnt, kun en Gjodnings- 

værdi af 25 ß. pr. Centner, medens gode Hornspaaner ikke 

kunne faas under 5—6 Rd. pr. Centner. (Se Side 144).

4 156.

6. Tranaffald.

Bed Trankogningen faas ligeledes Biprodukter af be

tydelig Gjodningsværdi, idet disse kunne indeholde 5—6 pCt. 

Kvælstof foruben nogen Fosforsyre.

4 157.

7. Affald fra Udsmeltning af Talg.

Udsmæltningen af Talg giver sorfljelligt Affald, der 

baade kan have Værdi som Gjodning og som Foderstof. Her 

kan saaledes nævnes: den sure Vædske, der aftappes fra 

Bundfaldet, og de saakaldte Talg g rev er.

4 158.

8. Affald fra Nedsaltning og Regning af Sild.

Ved Saltningen og Rogningen af Sild sjærnes forst en 

Del af Fiskene (nemlig et Stykke af Halsen og en Del af 

Indvoldene). Dette Affald leverer et godt Gjodningsmateriale,
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naar det blandes med Jord og tilberedes som Kompost. Ende

lig kan Sildelagen meget godt anvendes til Gjodning og 

navnlig til Kompost, idet den indeholder baade Kvælstof og 

Fosforsyre.

§ 159.

9. Affald fra Modludsalt-Fabrikationen.

Fabrikationen af Blodludsalt fler, som bekjendt, ved at 

sammensmælte kvælstofholdige Kul med Potaske.

Den sammensmæltede Masse udkoges med Band; den 

tilbageblevne Rest er temmelig rig paa Kali og indeholder 

noget Kvælstof, hvorfor den ogsaa har Værdi for Landbruget. 

For den anvendes som Gjodning, maa den imidlertid udsættes 

for Luftens Indvirkning i nogen Tid, da den indeholder Jern- 

forilte og Svovljern, der begge ere stadelige for Planterne.

Ned Luftens Indvirkning iltes imidlertid begge Forbin

delser let hojere, hvorved deres stadelige Birkning ophæves.

tillæg.

Ssstjomm og Muslingeskaller.

Sostjærner findes as og til i ftørre Mængde. De bestaa, 

ligesom Muslingeskallerne, hovedsagelig af kulsur Kalk. Begge 

indeholde desuden Kvælstof og Fosforsyre, dog gjælder dette 

navnlig om Sostjærnerne. De maa begge helst findeles og 

kunne da anvendes enten direkte som Gjodning eller i Kompost. 

3 kalkfattige Egne har deres Anvendelse Betydning.



II. ' o' " , fom fortrinsvis have eil 
inöircft qjovcnSe Tirkiiiig.

1ste Kapitel.

Gibs.

8 160.

A. Almindelige Bemtrrkninger.

Der er udfort en stor Mængde Forsog og Undersogelsev 

om Gibsens Virkning som Gjodning, og man kan derfor 

med Rette slutte, at Gibseu har stor Betydning som Gjodning; 

men desværre er Gibssporgsmaalet endnu ingenlunde lost, ja 

ikke engang bragt sin Losning nær.

Resultaterne af de talrige Undersøgelser have 

været overordentlig forskjellige. Dels vise de 

nemlig en virkelig Forøgelse i Udbyttet af friske 

Planter og Ho, dels kun en tilsyneladende, idet 

Udbyttet af friske Planter kun var ftørre paa 

Grund af en forøget Vandmængde i dem, og dels 

varder slet ingen Forøgelse i Udbyttet, da der 

hverken indhsstedes en større Mængde friske eller



Gidsens Virkninger. 169

torrede Planter. Og vare Forsøgsresultaterne 

meget forskjellige i kvantitativ Henseende, saa vare 

de det næsten endnu mere i kvalitativ, efter som de 

indhøstede Planter vare af meget forskjellig Be

skaffenhed.

Der foreligger saaledes en stor Mængde forskjellige For

søgsresultater, men der gives næsten lige saa mange forskjellige 

Forklaringer over Maaden, hvorpaa Gibsen virker.

Det kan naturligvis ikke være min Opgave her at om

tale alle de Forklaringer over Gibsens Virkning, som Litera

turen byder os, men jeg vil kun give en kort Udvikling af de 

nyeste Undersøgelser, for saa vidt disse kunne tjene til at belyse 

Gibssporgsmaalets nuværende Standpunkt.

4 16L

8. Gibsens Forekomst, Beskaffenhed og Sammensatnillg.

I 1ste Afdeling, Side 48, ere baade den vandfri Gibs 

(Anhydrit) og den almindelige vandholdige Gibs allerede om

talte med Hensyn til Forekomst, Egenskaber og Sammensæt

ning, saa at jeg her kan henvise til det der Sagte.

Gibsen, som gaar i Handelen, er aldrig ganfle 

ren svovlsur Kalk, men indeholder stedse mindre Indblandinger, 

navnlig kulsur Kalk og Sand.

Ligeledes forekommer der desværre i Handelen For

falskninger af Gibs, saa at det maa tilraades Jordbrugerne 

kun at fjøbe undersøgte Varer.

5 162.

C. Gibsens Virkninger.

Gibsen kan enten have en direkte eller indirekte Virkning 

som Gjodning eller ogsaa virke paa begge Maader.

Er Gibsens Virkning en direkte, da maa den enten flyldes 

dens Indhold af Kalk eller af Svovlsyre eller ogsaa begge disse 

Stoffer tilsammen.
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1. Gibsens direkte Virkning.

a. Birker Gibsen ved sit Indhold af Kalk?

Den beromte franste Naturforsker, Boussingaull, er 

af den Mening, at Gibsens Virkning fornemmelig maa til- 

flrives dens Indhold af Kalk. Han har nemlig sunden ved 

sine Forsog, at Klover, som var gjøbet med Gibs, indeholdt 

betydelig mere Kalk end den, som ikke havde faaet Gibs, me

dens Svovlsyremængden i den gibsede Klover kun var ubetyde

lig storre og langtfra tilstrækkelig til at danne Gibs af den 

hele optagne Kalkmængde.

Denne Opfattelse er imidlertid temmelig enestaaende, og 

mange andre Forsog tale imod ben. Det fortjener saaledes 

her at nævnes, at Gibs har givet udmærkede Resnltater, hvor 

den har været anvendt paa Kalkjorder, altsaa paa Jorder, 

hvori der sikkert ikke var nogen Mangel paa Kalk.

At Kalken under visse Forhold spiller en vigtig Rolle 

ved Gjodflningen med Gibs, er ogsaa godtgjort ved Forsog, 

som Forfatteren heraf har foretaget, uden at disse dog have 

kunnet tillægge Kalken Hovedrollen.

b. Virker Gibsen ved sit Indhold as Svovlsyre?

I nogle Forsog har en Gjodstning med Gibs givet en 

Forsgelse af Svovlsyre i Kloveren og dermed ogsaa et storre 

Indhold af æggehvidestoffer i den (disse Stoffer ere som be- 

kjendt svovlholdige). Dog kan heraf ikke drages den Slutning, 

at Gibsens Virkning alene bor tilskrives denne Syre.

c. Virker Gibsen lige meget ved begge sine 

Bestanddele?

Det er ofte udtalt, at Gibsen virker lige meget ved begge 

sine Bestanddele, og at dens gunstige Virkning maa forklares 

derved. Denne Anfluelse kan dog nu heller ikke anses for 

rigtig, hvad der er fuldstændig godtgjort ved Forsogeue over 

Gibsens Birkning.

Sammenstilles de hidtil omtalte Arbejder
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over Gibsens direkte Virkning, da vil det ses, at 

dens Virkning ikke kan være alene en direkte, 

men at Aarsagerne maa so ges andetsteds.

Som Resultat af de ovenfor anstillede Be

tragtninger fremgaar det, at Svovlsyren spiller 

Hovedrollen ved Gibsens direkte Virkning; i d-et 

Mindste udvise de færreste Forsøg en større Virk

ning af Kalken.

4 163.

2. Gibsens indirekte Virkning.

a. Birker Gibsen ved at binde den kulsure 

Ammoniak i Jorden og Luften?

Gibsens heldige Birkning er endvidere bleven forklaret 

saaledes, at den stulde binde den kulsure Ammoniak i Luften 

og Jorden og saaledes tilføre Planterne Kvælstof. Ifølge 

Jordbundens Absorptionsevne, som vi tidligere (Side 31) have 

lært at kjende, kan Aarsagen til Gibsens Virkning dog ikke 

søges heri, da denne Egenskab hos Jorden umuliggjor Tilstede

værelsen af flygtig Ammoniak eller selv Spor deraf i Jorden, 

ligesom ogsaa denne uden Gibs vil binde Ammoniaken fra 

Luften*).

*) Gibsens Indvirkning paa den kulsure Ammoniak er den, at der 

dannes kulsur Kalk og svovlsur Ammoniak.

b. Gibsen virker opløsende paa alle Plante- 

næringsstofs er ne i Jorden.

Da de hidtil fremsatte Forklaringer af Gibsens Birkning 

ikke ere fyldestgjorende, saa maa Aarsagerne soges paa anden 

Maade.

De Forsøg, som ere anstillede om Gibsens Virkning paa 

Klover, have som oftest ikke alene viist en Forøgelse i Klover- 

planten af een eller begge af Gibsens Bestanddele, men ogsaa
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i det Hele en Forøgelse af alle Kloverplantens Bestanddele. 

Det ligger derfor nær at antage, at Gibsen er Aarsag til, at 

Kloverplanten sormaar at optage en ftørre Mængde Nærings

stoffer fra Jorden. Er denne Forklaring rigtig, saa maa 

Gibsen virke opløsende paa alle Plantenæringsstofferne til

sammen.

De Forsøg, som ere foretagne i denne Retning, saa- 

ledes ogsaa af Forfatteren, have viist, at denne Antagelse er 

rigtig.

Gibsen sormaar navnlig at virke opløsende 

paa Jordens alkaliske Næringsstoffer.

Denne Kjendsgjerning er bleven godtgjort dels ved For

søg, som ere udforte i den Hensigt at undersøge selve Gibsens 

Virkning paa Jorden alene, og dels ved Forjog, hvor Jorden 

blev dyrket med Klover.

6. Gibsens Indvirkning paa Agerjordens 

fysiske Egenskaber.

Nogle interessante Forsog af Sachs have viist, at Gib

sen ogsaa udover en Virkning paa Jordens fysiske Egenskaber. 

Denne Virkning bestaar deri, at Gibsen virker hæm

mende paa Vandets Fordampning igjennem Bla

dene, hvilken vi tidligere have lært at kjende som en meget 

vigtig Livsvirksomhed hos Planten. Herved bevirkes følgelig, 

at Jordens Vandforraad bliver tilgængelig for Planten i en 

længere Tid.

4 164.

1) Gibsen kan kun betragtes som et underordnet 

direkte Plantenceringsmiddel. Ved dens Virk

ning som saadant maa Svovlsyren i Almindelig

hed tillægges den væsentligste Rolle.

2) Gibsens Hoved virksomhed er af indirekte Art. 

Den bestaar i:
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a. en kemisk Virkning, saa at den virker opløsende 

paa Plantenæringsstofserne i Jorden, hvorved disse 

blive tilgængelige for Planterne. Gibsen overforer 

saaledes paa en Maade Næringsstofferne fra Jorden 

til Planterne.

Det 6ør dog ikke glemmes, at Gibsen tillige 

bevirker en Gjodskning af Undergrunden, 

hvilket har Betydning lige over for det Faktum, at 

den fortrinsvis viser sin Virkning paa Bælgplanterne, 

b. ctt fysisk Virkning, ved at regulere Planternes 

Optagning af Vand.

Hermed skal dog ikke være sagt, at Gibsens Virk

ning er fyldestgjorende forklaret.

4 165.

I) . Betingelserne for Gibsens heldige Virkning.

Ved Hjælp af den nysnævnte Forklaring as Gibsens 

Virkning ere vi i Stand til at give nogle Regler for dens 

Anvendelse.
1) Gibsen vil kun kunne udove en heldig Virk

ning, naar Jorden indeholder en rigelig 

Mængde af alle Plantenæringsstofser i en 

Tilstand, hvori de kunne gjores opløselige.

2) Er Jorden fattig paa Plantenæringsstofser, 

da kan der heller ikke ventes nogen Virkning 

af en Gjodskning med Gibs.

3) Indeholder Jorden en utilstrækkelig Mængde af 

et eller andet Næringsstof, eller ogsaa et saa- 

dant i en Tilstand, der ikke kan paavirkes af 

Gibsen, da bliver dennes Virkning kun ensidig, 

hvilket er bevist ved flere Forsog.

4) Gibsen er tillige en Gjodning for Under

grunden.

5) Jordens fysiske Egenskaber, baade Madjordens 

og Undergrundens, samt de klimatiske Forhold
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under selve Vækstperioden have altid en 

yderst vigtig Indflydelse paa Gibsens Virk

ning. De Omdannelser, som Gibsen kan fremkalde i 

Jorden, foregaa, under iovrigt lige Forhold, noget an

derledes i en let end i en svær Jord og ere noget for- 

fljellige i et tørt og i et fugtigt Vejrlig.

4 166.

E. Gibsens Anvendelse og den Mlrngde, der benyttes til en 

Gjodsknillg.

1) Gibsen maa kun anvendes paa en frugtbar Jord, det 

vil sige paa en Jord, der er forsynet med alle Plante- 

næringsstoffer i tilstrækkelig Mængde og i passende Til

stand, og som desuden har en god fysifl Beskaffenhed.

Den egner sig derfor navnlig for en tor, dyb- 

muldet, mild, leret Jord, der er i en god 

Kulturtilstand.

2) Gibsen maa udsaas om Foraaret i fugtigt 

Vejr — særlig heldigt er en stærk Dugdannelse, fugtig 

Varme og mild Regn — og saa jævnt som muligt, 

hvilket bedst opnaas ved at udsaa den over Planterne 

kort for en Regn. En saadan Udsaaning kan ikke have 

anden Virkning end en god, regelmæssig Fordeling af 

Gibsen i Jorden.

3) Af Gibs udsaas 2—4 Centner pr. Td. Land i 

fin, pulverförmig Tilstand.

4) Brændt og nbrændt Gibs ville vise samme Virkning 

under normale Forhold. Brændt Gibs kan dog vise 

sig mindre heldig, paa Grnnd af dens Evne til at op

tage og hærdne ved Vand, naar den ikke fordeles meget 

regelmæssigt. Af brændt Gibs kan man anvende omtr. 

1/o mindre end af ubrændt.



2det Kapitel.

1 Brandt Kalk Wtskalk).

A Kalkens Virkning.

§ 167.

1. Direkte Virkning.

Den direkte Virkning af Kalken, hvor den paa- 

fsres Jorden som Plantenæringsstof, maa betegnes som 

meget ubetydelig. Jorden indeholder i de fleste Tilfælde 

en til Planternes Vækst tilstrækkelig Mængde Kalk, og desuden 

faar Jorden en ikke ringe Mængde af dette Stof ved de al

mindelig benyttede Gjodninger, saasom Staldgjodning, Ben

mel o. s. v.

Af denne Grund kan Kalkgjodningen ikke tillægges nogen 

direkte Virkning, men maa fortrinsvis kun have en indirekte 

Betydning.

Kun i de sjældne Tilfælde, hvor Jorden ikke indeholder 

saa megen Kalk i tilgængelig Tilstand, som Planterne fordre, 

kan Kalken betragtes som et direkte virkende Gjodnings- 

middel.
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2. Kalkens indirekte Virkning.

4 168.

a. Dens kemiske Virkning paa Jorden.

a. Fremskyndelsen af de organiske Stoffers 

Omdannelse.

I forste Afdeling have vi lært, at Humusen er en vigtig 

Bestanddel af Jorden. Rigtignok kan den ikke bidrage direkte 

til Planternes Ernæring, men ved dens Indflydelse paa Jor

dens systfle Egenskaber samt derved, at den afgiver Kulsyre, 

Vand og Ammoniak (Salpetersyre), idet den omdannes ved 

Luftens, Landets og Varmens Indvirkning, faar den stor 

Betydning for Jorden, og den bidrager saaledes indirekte til 

Planternes Ernæring.

Humusens Omdannelse bliver meget frem

skyndet ved Kalk; der dannes en ftørre Mængde af de 

nævnte Plantenæringsstosser i en kortere Tid.

Den dannede Kulsyre forbinder sig forst med Kalken og 

danner dels kulsur Kalk og dels tvekulsur Kalk.

Den Del af Kulsyren, som ikke bliver bunden paa denne 

Maade, tjener direkte eller indirekte til Plantevækstens Udvik

ling; direkte som Kulstoskilde for Planterne og indirekte som 

Opløsningsmiddel for Plantenæringsstofferne.

Den Ammoniak, som allerede sindes færdig- 

dannet i Humusen, frigjores ved Kalken og bliver saa

ledes tilgængelig for Planterne. Det Kvælstof derimod, som 

endnu er i organist Forbindelse, omdannes ved Kalkens Til

stedeværelse fornemmelig til Salpetersyre, der er overordentlig 

vigtig for Plantevæksten som direkte Plantencrring.

Er Gjodskningen med Kalk meget rigelig, medens Jorden 

og Planten ikke ere i Stand til at binde den frigjorte Am

moniak, kan der ved Kalken indtræde et Tab af 

Ammoniak.

Jordens Beskaffenhed er saaledes allerede af denne Grund
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af væsentlig Betydning for Bestemmelsen af den Kalkmængde, 

der bor anvendes som Gjodning.

ß. Mætningen af frie Syrer.

Det er fladeligt for Plantevæksten, naar Jorden inde

holder en for stor Mængde Syre. Jeg gjentager, en for stor 

Mængde Syre er skadelig, thi en svag sur Reaktion træffes 

hos næsten alle dyrkede Jorder, og denne er tilmed nødvendig 
for Planternes Udvikling.

Er Syreindholdet derimod for stort, da er 

det baade direkte og indirekte til Skade for Kul

turplanterne, direkte ved en ligefrem fladelig Indvirkning 

paa Planterne, og indirekte ved Dannelsen af de fladelige, 

opløselige Jernsalte samt ved at vanskeliggjore de hunursagtige 

Bestanddeles Omdannelse i Jorden.

Sure Enge bevise dette tilstrækkeligt, hvorfor en Kalk- 

gjodflning paa dem netop har en saa heldig Virkning.

At Jordens sure Beskaffenhed hæves ved en Gjodskning 

med Kalk, hidrører fra dette Stofs basifte Egenskaber; Syren 
mættes af Kalken.

7« Omdannelsen af Jernforilte til Jerntveilte.

Jernforiltesaltene ere fladelige for Planterne. Indeholder 

en Jord Jernforiltesalte, da blive disse adskilte ved Kalken, idet 

denne forbinder sig med Saltets Syre, f. Ex. Svovlsyre, 

Humussyre, Kulsyre, og Jernforiltet udstilles som Jernsorilte- 

hydrat. Dette Stof kan imidlertid ikke holde sig længe ufor

andret, saasnart der er fri Ilt til Stede, men vil hurtig op- 

tage Ilt og derved omdannes til Jerntveiltehydrat. Luften i 
Jorden indeholder fri Ilt.

Ved Kalken fjærnes saaledes et skadeligt 

Stof, og der dannes af dette et nyt Stof, som er 

nyttigt for Plantevæksten (jvfr. Side 34, Jordens 
Absorptionsevne).
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i

d. Kalken bidrager til Basernes Absorption 

i Jorden.

Som vi tidligere have set, virke de vandholdige Silikater 

og Humusen fortrinsvis til Basernes Absorption i Jorden. 

Men for at Baserne kunne absorberes fra deres Salte as 

Humusen, maa de være til Stede som eller omdannes til kul

sure Salte. Kalken bidrager, som nylig omtalt, til Dannelsen 

af kulsure Salte.

L. Kalken bevirker en Adskillelse af Jordens 

mineralske Bestanddele. — Frigjorelse 

as Baser.

I Jorden sindes altid en større eller mindre Mængde 

Brudstykker af de Mineralier, hvoraf den er dannet. 

Disse Mineralier udstilles ved Kulsyrens, Vandets og Iltens 

Indvirkning, og der dannes af dem tilgængelige Plantenærings- 

stoffer. Ved Hjælp af Kalken foregaa disse Mineraliers Ad- 

flillelse meget hurtigere.
De vandholdige Silikater i Jorden, s om er e 

Hovedkilden til Planternes basiske Nærings

stoffer, afgive vel en ringe Mængde Base til rent Vand, 

som kommer i Berøring med dem; men er der Kalk til Stede, 

da vil den Mængde Base, som opløses paa denne Maade af 

Vandet, betydelig forøges.

Kalken vil saaledes meget fremflynde Adflillelsen baade. 

af Mineralerne og af de vandholdige Silikater, og den flaffer 

følgelig Planterne tilgængelige Næringsstoffer.

a.

§ 169.

b. Kalkens fysiske Virkning.

Forandringerne i Jordens fysiske Egenskaber.

Efter at den smulrede Kalk ved mekaniste Midler er 

omhyggelig sammenblandet med Jorden, bliver dens Fordeling
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fuldstændiggjort ad kemisk Vej. Kalkhydratet, det vil sige den 

Forbindelse, som er opstaaet ved Kalkens Lcestning, er i og 

for sig tungtoploseligt i Vand, men Noget oplofts dog altid, 

saa at allerede herved en bedre Fordeling af Kalken i Jorden 

vil finde Sted.

Som Kalkhydrat vil Kalken imidlertid ikke holde sig 

længe i Jorden; en Del vil nemlig, som vi allerede have set, 

blive bunden paa anden Maade, og en Del optager snart 

Kulsyre, hvorved den omdannes til kulsur eller tvekulsur Kalk. 

Denne sidste Forbindelse er oploselig i Vand, og den fuld

komne Fordeling af Kalken ad kemist Vej skyldes derfor navn- 

lig Dannelsen as tvekulsur Kalk.

Denne inderlige Sammenblanding af Ler, Sand, Humus 

og Kalk vrrker meget gavnlig paa Jordens fysiske Egenflaber. 

Lerjordens bindende Beskaffenhed, dens Uigjennemtrcrngelighed 

for Vand o. s. v. formindskes herved, den bliver skjorere og 

mere skikket for Plantevæksten. Det Samme gjælder naturlig

vis ogsaa om lette Jorder; men da disse i Forvejen ere til

strækkelig lose, maafke ofte for lose, saa er denne Virkning af 

Kalken ikke til Fordel for dem. Af den Grund maa Kalknin

gen paa saadanne Jorder ikke være stærk, for at den omtalte 

Virkning ikke flal vise sig i nogen kjendelig Grad.

Kalkens Virkning beror paa, at Leret og den kulsure 

Kalk ikke forholde sig ens, naar de udtorres, og naar de gjen- 

nemvædes. Leret udvider sig nemlig ved at blive vaadt, men 

trækker sig atter sammen ved Udtørring, medens den kulsure 

Kalk ikke har denne Egenflab. Jo mere los Jorden derfor er, 

desto lettere kunne Lusten og Varmen trænge ind i den og 

udove deres gavnlige Virkninger.

Kalken vil derfor i denne Henseende virke 

bedst paa svære, kolde og fugtige Jorder.

ß. Virkningen as den Varme, der fremkommer 

ved de kemiske Omdannelser.

Ved enhver kemifl Proces frigjores Varme. Da nu de 

Omdannelser, som bevirkes i Jorden ved Kalken, ere kemifle 
12*
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Processer, saa maa Kalken bidrage til Frigjorelse af den i 

Jorden værende Varme, der har en gavnlig Indvirkning baade 

paa Jorden og paa Planterne.

4 170.

3. Tilbageblik.

Kalkens gjodende Virkning bestaar saaledes 

fortrinsvis i, at den gjor de Plantenceringsstoffer, 

som sindes i Jorden, tilgængelige for Planterne, 

og at den tillige virker gavnlig paa Jordens fy

siske Beskaffenhed. Det er derfor indlysende, at der i 

Jorden maa findes Stoffer, der kunne paavirkes af den.

Af denne Grund opnaas intet Resultat ved en 

Kalkning af en mager Jord. En Gjodskning med 

Kalk faar kun Betydning, naar den anvendes paa 

Jorder, som indeholde en tilstrækkelig Mængde 

Plantenceringsstosfer. Det gamle Ordsprog: „Kalk gjor 

en rig Fader, men en fattig Son", bliver saaledes en Sand

hed, naar Kalken anvendes uden anden Gjodning.

Kalken omsætter hurtigere den Kapital af 

Plantenæringsstoffer, som findes i Jorden. En 

Kalkning vil derfor i Længden kun svare Regning 

eller være rigtig, naar den gives sammen med 

andre direkte virkende Gjodningsmidler (Stald- 

gjsdning o. s. v.).

4 171.

8. Kalkens Anvendelse.

Kalken forekommer ikke i Naturen som „brændt Kalk" 

(Mskalk), men denne fremstilles, som bekjendt, ved Brændin

gen af Kalkstenen. (Side 48).

Ved Anvendelsen af Kalk er det Hoved

opgaven, at bringe den i Jorden i brændt Til

stand. Herved maa det erindres, at den brændte Kalk er
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meget tilbøjelig til at forbinde sig med Vand til Kalkhydrat 

og med Kulsyre til kulsur Kalk. Den atmosfærifle Luft inde

holder altid Vand og Kulsyre. Det er nødvendigt at læste 

Kalken før dens Anvendelse, altsaa at omdanne den til Kalk

hydrat; men det er ikke nødvendigt at omdanne den til kulsur 

Kalk, hvad der tværtimod er fladeligt; thi alle de tidligere 

omtalte kemifle Virkninger af Kalken paa Jorden fremkaldes 

langt stærkere ved Wtskalk end ved kulsur Kalk.

Af denne Grund maa det tilraades Jordbruge

ren at læske Kalken og derefter at udstro den paa 

Jorden saa hurtigt som muligt.

Læskningen vil ganske vist foregaa ved Luftens Paa- 

virkning i Lobet as en vis Tid, men det er altid bedre at 

udfore den ved en direkte Anvendelse af Vand. Kalken er 

læsket, naar den er fuldstændig hensalden til et 

fint Pulver.

Ufuldstændig brændt Kalk efterlader ved Læskningen 

Stykker af Kalksten, og man siger da, at den indeholder mange 

Sten.

100 Dele brændt Kalk bruge til Læskning omtrent 32 

Dele Vand.

Udstroningen og Nedpløjningen af Kalken i 

Jorden bor kun ske i tørt Vejr, da i modsat Tilfælde 

dens Sammenblanding med Jordbestanddelene ikke vil foregaa 

fuldstændigt, der tildels kan dannes cementagtige For

bindelser.

§ 172.

C. Kalkgjsdffningens Storrelse.

Den Mængde Kalk, som kan anvendes pr. Td. Land, 

afhænger af Jordens Beskaffenhed og af Klimaet. Den svære 

Lerjord behover en langt ftørre Mængde Kalk, end den lette 

Sandjord. Som en passende Mængde anser jeg 11—22 

Centner Kalk pr. Td. Land, naar Kalkningen gjentages hvert 

fjerde Aar.
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§ 173.

II. Den kulsure Äalk.

Forefindes den kulsure Kalk i meget fin Tilstand, f. Ex. 
som den saakaldte Mosekalk, eller hvor industrielle Affald, som 
hovedsagelig bestaa af kulsur Kalk (Gaskalk), kunne erholdes 
med Lethed, kan man ogsaa anvende denne Kalksorbindelse som 
Gjodning.

Men da den kemiske Virkning, som Kalken har paa Jor
den, frem for Alt skyldes dens basifle Egenflaber, og disse i 
væsentlig Grad forringes ved dens Forbindelse med Kulsyre, 
saa er det klart, at den kulsure Kalk i denne Henseende vil 
virke langt svagere end den brændte Kalk.

Ved en omhyggelig Fordeling i Jorden vil den kulsure 
Kalk dog tilnærmelsesvis kunne udove de samme fysifie Virk
ninger, som den brændte.

Den kulsure Kalk kan, lige saa godt som Wtskalken, op
hæve Jordens sure Beskaffenhed. Gjodflningen med kulsur 
Kalk, som i 100 Dele indeholder 44 Dele Kulsyre, maa være 
omtrent dobbelt saa stærk som den med brændt Kalk.

Det maa imidlertid bemærkes, at Gaskalk i Reglen forst 
maa henligge nogen Tid udsat for Luften, før den anvendes, 
da den indeholder meget Svovlkalcium og svovlsyrlet Kalk, 
hvilke Forbindelser forsi maa omdannes til svovlsur Kalk; 
dette bevirkes ved Luftens Ilt. Det Samme gjælder ogsaa 
om Affaldet fra Sodafabrikationen *).

*) Ved dette Affald forstaas her det, der erholdes ved Sodaens Frem

stilling af Kogsalt. Affaldet fra Sodafabrikationen af Kryolith 

er af ganfle anden Art og uden Betydning som Gjodning.

O. A.
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Mergel.

§ 174.

1. Mergelens Forekomst og Beskaffenhed.

Mergel er en inderlig Blanding af kulsur Kalk og Ler, 

hvortil der i Almindelighed endnu kommer Sand.

Den forekommer, hvor den er dannet ved Vandets Ind

virkning, i Alluvium, Diluvium, Brunkul-, Kalk-, Kridt-, 

Jura-, Keuper-, Muslingekalk- og broget Sandsten-Forma

tionen.

Mergelens Sammensætning er yderst for- 

skjellig. Mergelen benævnes enten efter dens 

Konsistens, eller efter den Hovedbestanddel, som 

er mest fremherskende i den, eller efter en af dens 

andre Bestanddele, hvis en saadan nemlig giver den en 

bestemt Karakter.

Efter Konsistensen inddeler man Mergelen i Sten-, 

Skifer- og jordagtig Mergel.

Efter dens Hovedbestanddele stjelner man 

imellem Lermergel, Kalk- (Dolomit-) Mergel og Sandmergel.

Er en Bibestanddel karakteristisk for Merge

len, f. Ex. Gibs, alkalifle Salte, fosforsur Kalk, Humus o. s. v., 

da kaldes Mergelen gibsholdig, falinift, fosforsyreholdig, humus-
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holdig o. s. v. Næsten enhver Mergel indeholder en ringe 

Mængde Fosforsyre.

Mergelens Farve er ligeledes meget forskjel- 

lig; den afhænger nemlig af dens Indhold af Kalk, Jern

forbindelser og Humus. Mergelen forekommer derfor i alle 

Overgangsfarver fra Hvidt til Sort.

4 175.

2. Mergelens Egenskaber.

Den mest karakteristiske Egenskab hos Mer

gelen er, at den mister sin Sammenhæng og hen

falder til en los Masse, naar den udsættes for 

Vejrligets Indvirkning.

Denne Henfalden af Mergelen beror paa, at dens Hoved- 

bestanddele forholde sig forskjelligt ved en Udtørring og ved en 

Befugtning. Medens nemlig Leret forøger sit Rumfang ved 

at befugtes og formindsker det ved Udtørring, har den kulsure 

Kalk og Sandet ikke denne Egenflab. Den kulsure Kalk maa 

være til Stede i finfordelt Tilstand, hvis den flat have nogen 

gunstig Virkning.

Endvidere besidder Mergelen den for dens Virkning vig

tige Egenflab, at kunne optage en vis Mængde Vand (vand

sugende Kraft) og at kunne tilbageholde eller fastholde en vis 

Mængde af det optagne Vand (vandbindende Krast).

Alle Mergelarter have dog ikke denne Egenflab i samme 

Grad. De lerrige Mergeler besidde den i stærkest Grad, 

medens den aftager desto stærkere, jo mere sand- og kalkholdig 

Mergelen er.

I Forening med Frosten bidrager denne Egenflab sær

deles meget til at fremskynde Mergelens Henfalden.

4 176.

3. Mergelens Virkning.

Mergelens Virkning er dels en indirekte og
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dels en direkte. Den sorste er baade kemist og 

Mk-

A. Den indirekt gjodende Virkning.

a. Kemisk Virkning.

Mergelens kemiske Virkning beror paa dens Indhold af 

kulsur Kalk, hvorom jeg henviser til, hvad der er anført om 

Kalk (Side 176).

b. Fysisk Virkning.

ce. Forandring i Jordens Blandingsforhold.

Mergelens fysifle Virkning paa Jorden er af stor Be

tydning, ja den kan hyppigt være Hovedformaalet for en 

Merg lin g.

Ved en passende Mergel kan Blandingsforholdet i Jor

dens Bestanddele blive fuldstændig forandret. Det er klart, 

at ikke enhver Mergel egner sig for alle Jorder, men enhver 

Jord maa saa vidt muligt have den Mergelart, som passer for 

den. Saaledes maa der gives Lerjorden en Sand- eller Kalk- 

Mergel, Sandjorden derimod en Ler- eller Kalk-Mergel.

I Praksis kan dette ganfle vist ikke nøjagtigt gjennem- 

fores, da den Jordbruger, som er i Besiddelse af Lerjorder, 

ikke altid kan faa en god Sandmergel og omvendt.

Mergellagene paa en Ejendom ere imidlertid i Reglen 

ikke as samme Beflasfenhed, hvorfor det med nogen Omhu i 

det Mindste tilnærmelsesvis bliver muligt at anvende den 

Mergel, der passer bedst for Jorden.

Ved en rigtig Mergling bliver Lerjorden mere flor og 

Sandjorden mere bindende. Om Forklaringen og Betydningen 

af denne Kjendsgjerning henvises her til Side 66.

ß. Forøgelse af Madjordens Tykkelse.

Mergelen bevirker fremdeles en Forøgelse af Madjordens 

Tykkelse. Ved en passende Mergling gjores Madjorden 5, 7
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eller flere Linier dybere, hvilket ikke har ringe Betydning for 

Planternes Udvikling, navnlig naar der ses hen til Længden 

af vore Kulturplanters Rodder.

§ 177.

B. Mergelens direkt gjsdende Virkning.

Denne Virkning bestaar i, at Mergelen be- 

riger Jorden med Plantenceringsstoffer.

Som en Hovedbestanddel af Mergel er allerede nævnt 

Kalk, hvorom henvises til Side 175.

Fremdeles findes der altid i Mergel noget Kali, opløse

lig Kiselsyre, Magnesia, Fosforsyre o. s. v. Selv om Merge

lens Indhold af disse Stoffer ikke er betydeligt, saa bliver det 

dog ikke uden Værd paa Grund af den store Mængde, der 

anvendes ved en Mergling.

Endvidere bor endnu nævnes de smaa Brudstykker af 

Mineralier, som Mergelen i Almindelighed indeholder, da disse 

ville forøge Jordens Rigdom af Næringsstoffer.

§ 178.

4 Den Mceugde Mergel, som bsr anvendes.

Hvor meget Mergel, der bor anvendes, af

hænger af Jordens og Mergelens Beskaffenhed, 

af Madjordens Dybde og af Ojemedet med Merg

ling en.

«. Mergelens Beskaffenhed.

Jo mere Kalk Mergelen indeholder, desto mindre maa 

der anvendes af ben. Hovedvirkningen af en Kalkmergel be

staar i, at den beriget* Jorden med Kalk. Paa lerjorder kan 

saadan Mergel anvendes i ftørre Mængde, paa Sandjorder 

derimod i ringere Mængde.

Er derimod Mergelens Kalkindhold mindre, saa at øje

medet med Merglingen nærmest bliver at frembringe en For-
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anbring i Jordens Blandingsforhold, da bor en stærk Merg- 

ling foretrækkes for en svag.

ß. Jordens Beskaffenhed

For Jorden ere Hovedbestanddelenes Blandingsforhold og 

Madjordens Dybde af Betydning.

Paa stivt Ler ere i de allerfleste Tilfælde en stærk 

Mergling nødvendig, eftersom det væsentligste Djemed med 

denne er at bevirke en heldig Forandring af Jorddelenes 

Blandingsforhold, der kun kan opuaas ved Anvendelsen af en 

stor Mængde Mergel.

Paa Sandjord vil ligeledes i de fleste Tilfælde en stærk 

Mergling være at anbefale.

Dog danner Kalkmergelen her en Undtagelse.

En svag Mergling er mest anvendelig paa mild Lerjord, 

fljont dog ogsaa her en stærk Mergling foretrækkes i de fleste 

Tilfælde.

Det Samme gjælder om sandmuldet Jord, hvorimod fur 

Mosejord maa mergles stærkt.

y. Merglingens Ojemed.

Hvis Hovedojemedet med en Mergling er at berige Jor

den med Kalk, da afhænger Mængden af Mergelens Kalk

indhold. Jo mere Kalk den indeholder, desto mindre kan der 

anvendes af den.

Er det derimod Hovedojemedet at fremkalde en heldig 

Forandring i Jorddelenes Blandingsforhold, da bor en stærk 

Mergling anbefales. Endelig tale ogsaa Omkostningerne ved 

Merglingen mere for at mergle stærkt, da en oftere gjentaget 

svag Mergling vil koste mere end en enkelt stærk.

§ 179.

5. Tiden og Maaden for Merglingen.

Den bedste Tid at mergle paa er om Sommeren. Hol-
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des der imidlertid ikke egne Heste til Merglingen, da vil Som

meren rigtignok være en mindre belejlig Tid for et saadant 

Arbejde. I Reglen foretages derfor Mergelkjorselen efter 

Foraarsbehandlingen af Jorden, eller om Efteraaret og 

Vinteren.

Den Mergel, som er udkjort om Foraaret, Sommeren 

og Efteraaret og har henligget den paafolgende Vinter, udsat 

for Frosten, vil hurtigst smulre og er saaledes tidligst stikket 

til at blandes med Madjorden.

Den Mergel derimod, som er kjsrt ud om Vinteren eller 

tidligt paa Foraaret, vil sjældent være saa smulret, at den med 

Fordel kan spredes straks.

Henligger derimod Mergelen, som er bragt ud om Vinte

ren, indtil midt paa Sommeren, da vil den som oftest være 

saa henfalden, at den kan spredes og nedplojes.

Spredningen og Nedpløjningen af Mergelen kan kun 

foretages med Fordel, naar den er godt smulret. Hvor lang 

Tid Mergelen behover for at smulre, beror paa dens Beskaf- 

fenhed. En jordagtig Mergel smulrer langt hurtigere end en 

skiferagtig eller ftenet Mergel.

Indeholder Mergelen Fernforilte, maa den ligge saa 

længe, indtil dette fladelige Stof er bleven omdannet til Jern- 

tveilte. Denne Omdannelse viser sig ved Mergelens ydre Ud

seende, idet den oprindelige blaagronne Farve gaar over til 

en rodlig.

Er en Mergel endnu ikke tilstrækkelig smulret, naar den 

skal spredes og nedplojes, da kan det anbefales at tromle og 

harve den stærkt, efter at den er spredt, før den nedplojes.

En ensformig og omhyggelig Blanding er 

nodvendig, for at faa et godt Resultat af Merglingen.

At sprede den i fugtigt Vejr er ikke tilraadeligt.

Naar Mergelen er spredt, harves den i tort Vejr; inde

holder den Klumper, tromles den, og naar den derpaa har 

faaet Regn og igjen er bleven tor, harves den paany, hvorpaa 

den nedplojes. Senere kan en ny Harvning efter Omstændig

hederne være nyttig.
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4 180.

6. Omkostningerne ved Merglingen.

Omkostningerne ved en Mergling afhænge af Mergelens 

Beliggenhed, om den ligger dybt i Jorden eller nær dennes 

Overflade, om den befinder sig nær ved eller langt fra den 

Mark, som skal mergles, og endelig af selve Mergelens Be- 

staffenhed, om den er svær eller let at behandle, og af Arbejds

lønnen paa Stedet. En almengyldig Beregning af Omkostnin

gerne ved en Mergling kan derfor ikke opstilles.

4 181.

7. Virkningens Banghed.

Virkningens Varighed er ligeledes afhængig af Mergelens 

og Jordens Beskaffenhed og af den Mængde, som er anvendt; 

den anflaas gjærne til 10—18 Aar.

Mergelen virker altsaa indirekte og fornem

melig ved at forbedre Jordens fysiske og kemiske 

Egenskaber. Heraf folger, at Mergelen altid maa 

anvendes i Forbindelse med Gjodning, hvis dens 

Virkning skal være af Varighed.

Ved Mergelen gjores Plantenceringsstofferne i Jorden 

hurtigere opløselige og derved tilgængelige for Planterne. 

Mergler man derfor uden at gjode, da bliver Ordsproget: 

„Mergel gjor en rig Fader, men en fattig Son" til Sandhed. 

Men gjodes Jorden samtidig med Merglingen, da vil den 

indeholde Stoffer, hvorpaa Mergelen kan ubøoe sin gunstige 

Virkning, og Jorden faar da en varig Forbedring.
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Kogsalt.

§ 182.

I. Kogsaltets Virkninger.

A. Direkte Virkninger.

Kogsaltet bestaar af Klor og Natrium. Begge disse 

Stoffer findes kun i ringe Mængde i vore Kulturplanter, men 

da de forekomme almindelig udbredt i Jorden og t den atmos

færiske Luft, saa synes det ikke nødvendigt at tilføre Jorden 

dem.

4 183.

8. Indirekte Virkninger.

a. Kemisk Birkning.

Af de Forsog, som ere udsorte for at Undersøge Kog

saltets Forhold i Jorden, fremgaar det, at dette Salt virker 

udstillende og omdannende paa Jordbestanddelene. Folgen heraf 

bliver, at disse oplofts og tilfores Planterne i ftørre Mængde.

Kogsaltet indvirker navnlig paa alle bastfle Stoffer lige

som ogsaa paa Fosforsyren og Kiselsyren, men fornemmelig 

dog paa Kalken og Magnesiaen.
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Sammenlignes Resultaterne fra de ovenfor berorte For

søg med dem fra Gjodningsforssgene, ville vi se, at der er 

fuldstændig Overensstemmelse imellem dem.

Kogsaltets Hovedvirkning paa Jorden be- 

staar i, at det oploser Kalk og Magnesia, idet der 

dannes Klorkalcium og Klormagnium. Begge disse Saltes 

Virkning paa Kulturplanterne er omtalt Side 155.

Gjodningsforssgene vise ikke noget meget gunstigt Re

sultat af en Gjodflning med Kogsalt.

Til Rodfrugter og Kartofler give de i Reglen 

ingen ftørre Afgrøde, men altid en mindre god Kvalitet, 

nemlig ringere Sukkermængde eller Stivelseindhold.

Noget heldigere ere Resultaterne for Kornsor

terne, dog ere de ikke meget opmuntrende for Anvendelsen af 

Kogsalt i det Store.

Derimod har Anvendelsen af Kogsalt vist sig afgjort 

fordelagtig for Engplanterne. Af den Grund er en 

Gjodflning med raa Kalisalt, som indeholder meget Kogsalt, 

absolut at anbefale for Enge, hvilket allerede er anført 

Side 156.

§ 184.

b. Fysisk Virkning.

Kogsaltet forøger Jordens vandsugende og vandbindende 

Evne, hvilket forklares ved Dannelsen as Klorkalcium og Klor

magnium, som begge have stor Evne til at optage Vand. Om 

denne Virkning imidlertid kommer Planten synderligt til Nytte 

er tvivlsomt, naar det erindres, at mange Gjodningsforsog 

med Kogsalt have givet et heldigt Resultat netop i fugtige Aar.

Planternes Fordampning af Vand sormindstes derimod 

ved Kogsaltet, hvorfor Jorden i længere Tid kan dække Plan

ternes Forbrug af Vand.
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§ 185.

C. Kogsaltets Virkning M Planterne.

Det antages i Almindelighed, at Kogsaltet odelæg

ger Ukrudtet. At Kogsaltet virker dræbende paa Planterne 

og derfor gjor en Jord Ufrugtbar for lang Tid, naar det an

vendes i meget stor Mængde, udtales allerede i Bibelen. I 

dette Tilfælde dræber det imidlertid ikke alene Ukrudt, men 

overhovedet alle Planter. Anvendes det derimod i saadan 

Mængde, at vore KultUrplanter ikke lide derved, da vil 

Ukrudtet heller ikke flades deraf.

Kogsaltet har en stor Indvirkning paa Frøets Spire

evne, idet forholdsvis ringe Mængder allerede ere tilstrække

lige til at dræbe Froet og den unge Plante.

Paa GrUnd af denne Egenflab kan dets Anvendelse paa 

et passende TidspUnkt tjene til at rense Markerne for Ukrttdt, 

idet det vil tilintetgjore de ndsaaede Ukrndtfros Spireevne.

Kogsaltets fladelige Virkning paa Rodfrugternes og 

Kartoflernes Sammensætning er allerede omtalt Side 191.

Hos Engplanterne bevirker Kogsaltet en Forøgelse af 

Mggehvidestofferne, Aften og Træstoffet, og det medfører saa- 

ledes en Forhøjelse af deres Næringsværdi. — Foderet fra 

S altenge er, som bekjendt, meget nærende og ædes 

gjcrrne af KreatUrerne.

§ 186.

D. Virkningen paa de dyriske Organismer i Agerjorden.

Kogsaltet flat fremdeles dræbe de Insekter, Orme 

og Snegle, som findes i Jorden. I en koncentreret Op

losning virker Kogsaltet dræbende paa Orme o. s. v., men i 

den Fortynding, hvori det ved en Gjodflning kun tor anven

des paa Jorden, er denne Forklaring af Kogsaltets Virk

ning lige saa lidet begrundet, som at det flulde odelægge 

UkrUdtet.
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§ 187.

IL Kogsaltets Anvendelse.

Hvormeget Kogsalt der 6ør anvendes til en Gjodskning, 

derom ere Anfluelserne meget forfljellige. Der angives —14 

Centner pr. Td. Land. Jeg antager, at 2—4 Centner er 

mest passende.

Kogsaltet horer til de faa Gjodninger, som maa anven

des som Overgjodning, og det kan enten udsaas for Sæden, 

eller efter at der allerede er udviklet kraftige Planter.

13



Tredie Afsnit.

Gjodfklling ved selve Jorden.

1ste Kapitel.

§ 188.

Indledning.

I de foregaaende Kapitler ere de Jordforbedringsmidler 

omtalte, som tilføres Jorden andet Steds fra.
Ved Betegnelsen: „Gjodskning ved selve 

Jorden" forstaas saadanne Forbedringsmidler, 

ved hvilke der ikke tilfores Jorden noget Plante- 

næringsstof gjennem Menneskets Haand, men hvor 

Jordens Produktionsevne forhøjes derved, at enten det, som 

den selv har frembragt, gives den tilbage — Stubben, 

Grongjodskning —, eller at Jorden, ved at hvile i nogen 

Tid, tilvejebringer nye tilgængelige Næringsstoffer af dens egne 

Bestanddele — Brak —, eller at den befries for fladeligt 

Band - Aflivning — eller faar tilfort nyttigt Vand — 

Vanding —, eller endelig, at der frembringes tilgængelige 

Nceringsstosser i den ved mekanisk Bearbejdning — 3ord- 

bearbej dning.
Foruden denne Forklaring af de Gjenstande, som flulle 

afhandles i det Folgende, maa her endnu fremhæves, at Land-
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bruget er, som Liebig meget rigtig har udtalt, 

baade en Kunst og en Lidenskab. Djemedet med 

det folgende Kapitel kan naturligvis kun være at føge at frem

sætte de videnskabelige Grundsætninger for Virk

ningen af de Fremgansmaader, som skulle om

tales her, samt deres Nødvendighed eller Undvær

lighed, for saa vidt det kan gjores ved Viden

skabens Hjælp. At give en særlig Bestridelse af den 

Kunst, som flat anvendes ved deres praktiske Udførelse, vilde 

fordre langt ftørre Plads, end her kan indrommes, og ftørre 

praktisk Kjendskab, end Forfatteren er i Besiddelse af.

1. Stubben.

4 189.

1. Forklaring.

Ved Stubben forstaar man Planternes Rodder 

og den Del af deres overjordiske Bestanddele, som 

bliver tilbage paa Marken efter Indhentningen.

Ved Kornsorterne, Bælgplanterne og de Korsblomstrede 

dannes Stubben af Redderne og den nederste Del af Stænge

len, ved Rodfrugter og Kartofler bestaa derimod Hostresterne 

af Smaarodderne, som blive tilbage i Jorden ved Optagelsen 

af Roen eller Knolden, og af Stængelen og Bladene, for saa 

vidt disse ikke blive anvendte til Kvægfoder.

Mængden er saaledes meget forskjellig for 

de forskjellige Kultnrplanter.

4 190.

2. Stubbens Virkninger.

a. Jordens absolute Berigelse med KUlstof 

(Kvælstof).

Da Stubben beftaar af Plantedele, er den dannet af
13'
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Stubben 

men kun 

er den i 

end ikke

Sidste ere udelukkende 

organifle Stoffer tildels 

optaget Bestanddele fra
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organiste og mineralfle Stoffer. De 

hentede fra Jorden selv, medens de 

ere dannede ved, al Planterne have 

den atmosfæriske Luft, som har leveret dem Kulstof og noget 

Kvælstof. Jorden bliver saaledes ved Stubben beriget med 

Kulstof og noget Kvælstof.

Betydningen af en Forøgelse af Kulstofmængden i Jor

den er udviklet Side 11.

Stubben leverer altsaa Jorden Materiale til 

Humusdannelse, hvis KUlstof for en stor Del er hentet 

direkte fra Atmosfæren.

b. Jordens relative Berigelse med Kvælstof og 

Askebestand dele.

Aflebestanddelene og den største Del af Kvælstoffet i 

hidrore fra Jorden. Denne kan derfor ikke absolut, 

relativt beriges med disse Stoffer ved Stubben. Dog 

en vis Henseende en direkte Kilde til Berigelse, om 

af Jorden i det Hele taget, saa dog af Madjorden.

De fleste dyrkede Planter sende deres Rodder dybt ned i 

Jorden og hente derfor en Del af deres Næring fra Under

grunden. De fleste Rodder findes imidlertid i det overste 

Jordlag, og derfor vil Stubben berige Madjorden med Kvæl

stof og Askebestanddele paa Undergrundens Bekostning.

Stubbens Virkning bestaar saaledes i, at den 

beriger Jorden i detHele med tilgængelige Plante- 

næringsstoffer (Kulstof, Kvælstof) og Madjorden med 

Kvælstof og Askebestanddele paa Undergrundens 

Bekostning.

§ 191.

Stubbens Betydning for Jordens fysiske Forbedring.

Rødderne gjennetntrænge Jorden i alle Retninger og 

gjennemarbejde den saaledes, som intet Agerbrugsredflab er i

Stand til at gjore. Ved Røddernes Oplosning blive de
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Aabninger og Smaaror, som Rødderne have dannet og udfyldt 

tilbage i Jorden.

Luften vil lettere trænge ned i Jorden igjennem disse 

Aabninger og der udove den gavnlige Indvirkning paa Jord- 

bestauddelene, som allerede oftere er omtalt.

Endelig kan Vandet ogsaa trænge lettere ned i Jorden 

igjennem disse Aabninger og der tjene til de Omsætninger og 

Sønderdelinger, for hvilke det er saa vigtigt, ligesom det ogsaa 

lettere kan bane sig Vej til Undergrunden. Med Rette kunne 

derfor disse Roraabninger, som ere dannede og efterladte af 

Planterodderne, betegnes som en af den omhyggelige Natur 

udfort Dræning.

§ 192.

4. Stubbens Betydning for Slrdskiftet.

Ved et Sædskifte har det ganske vist Betydning, om Af

grøder, som efterlade sig store Rester i Jorden, eller saadanne 

som kun efterlade sig ringe Lavninger, folge paa hinanden, 

eller om Planterne komme saaledes efter hinanden, at en Af

grøde med ringe Stub gaar forud for en anden, som efterlader 

sig mange Lævni'nger o. s. v.

Man bor derfor tage Hensyn til Planteresterne, hvor 

man vil folge et rationelt Sædskifte, og derfor, saa vidt Om

stændighederne tillade det, lade en Asgrode med betydelige Lav

ninger folge efter en anden med ringe Stub, eller omvendt.

8 193.

5. Rodresternes Mangde.

Ifølge de Undersøgelser, som Forfatteren har ledet paa 

Forsøgsstationen Pommritz, og som allerede ere fortsatte i flere 

Aar, har Resultatet med Hensyn til Kvantiteten og Kvaliteten af 

vore Kulturplanters Rodder været folgende:

Forholdet imellem Roden og Plantens overjordiske Del 

fandtes at være:
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Til 1 Del Rod*)  svarede af Plantens overjordiste Del: 

For Klover i Knop.......... 1,87 Dele.

*) Ved Rod forstems her alene den egentlige Rod og ikke denne plus 

Stubben, da denne er meget forsijellig i de forskjellige Egne.

**) Disse Tal ere vist endog lavt angivne; ifølge Analyse af Kar

toflens Stængel og Blade, udfort i Stöckhardts Laboratorium 

1869, indeholdt de tilsammen pr. 100 Pd. (15 pCt. Vand) 2,o 

Pd. Kvælstof og 10,8 Pd. Afle. O. A.

— Klover i Blomst.... 2,33 —

— moden Klover........... 1,48 —

— — Raps.............. 15,09 —

— — Rug................. 13,59 —

— — Hvede............... 6,37 —

— --- Byg................ 5,49 —

— — Havre............... 6,60 —

— Kartofler................... 97,45 — Knoldene.

6. Kartoflers og andre Rodfrugters Blade og Rodder.

Kartoffeltoppen bliver i Reglen fuldstændig tilbage paa 

Ageren. Dens Mængde udgjor pr. Tonde Land 44—88 

Centner, og de indeholde 24—48 Pd. Kvælstof**)  og 180— 

360 Pd. Astebestanddele. Disse Tal vise allerede Værdien af 

saadanne Lavninger og lære, at en Brænding af Kar

toffeltoppen, som ofte foretages, er højst urigtig, thi 

derved gaa alle de organiske Bestanddele tabt og med disse 

Kvælstoffet.

Roebladene auvendes som oftest til Foder. Kun mindre 

Dele af Stængelen samt de gule og affaldne Blade blive i 

Reglen tilbage paa Marken.

Disse Blades Gjodningsværdi er temmelig betydelig.

4 194.

IL Grongjodnmgen.

A. Almindelige Bemlerkuinger.

Ved Grongjodning i snævrere Forstand for-
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ftaas den Gjodning, der tilvejebringes ved at 

nedpløje de grønne Planter, der ere dyrkede paa 

Agrene.

De Planter, som skulle anvendes til Gron- 

gjodning, maa udmærke sig ved en hurtig og fyl

dig Udvikling af den overjordiske Del samt ved et 

dybtgaaende Rodnet. Den store Top vil hurtigt give en 

god Beskygning af Jorden, og det kraftige Rodnet vil er

nære Planterne i det Mindste for en Del fra Undergrunden 

og den dybere liggende Del af Madjorden.

Til Grongjodning anvendes navnlig Lupiner (især gule), 

Vilter, Spærgel, Boghvede, Raps (Rybs), Rug, rod eller 

hvid Klover o. s. v.

4 195.

8. Grongjodningens Virkninger.

Der er forfljellige Meninger om Grongjodningens 

Virkninger. Der er navnlig to helt modsatte Anskuelser.

Ifølge den ene (ben ældste) virker Grongj od- 

ningen fornemmelig ved sin Masse og svarer næsten 

til en Gjodfluing med Staldgjodning; ifølge d en anden 

Opfattelse skyldes Grongjodningens heldige 

Virkning paa Eftersæden fornemmelig den gavnlige 

Indflydelse, som Beskygningen udover paa Jor

den.

a. Virker Grongjodningen fornemmelig ved 

sin Masse, alts a a direkte?

De Planter, som anvendes til Grongjodning, have 

hentet deres uorganiske Næring alene fra Jorden, hvorpaa de 

vokse. Af deres organiske Bestanddele hidrører største Delen 

af Kulstoffet og en Del af Kvælstoffet fra den atmosfæriske 

Luft. Det er imidlertid vanskeligt at bestemme, hvor meget 

af disse to Stoffer der alene hidrører fra Luften.

Heraf folger, at Grongjsdningen i Virkelig-
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heden kun vil berige Jorden med Kulstof og noget 

Kvælstof, fraset de Stofser, som selve Frøet indeholder.

De uorganiske Stoffer ere hentede fra Jorden, hvorfor 

denne ikke kan beriges med dem, ved at de gives den tilbage. 

Men da de ægte Grøngjodningsplanter sende deres Rodder 

ned i de dybere liggende Jordlag og der hente en stor Del 

af deres Næring, saa vil Madjorden tildels blive beriget med 

disse Næringsstoffer, naar den grønne Plantemasse nedplojes. 

Denne gronne Plantemasse vil fremdeles hurtigt gaa i Gjæ- 

ring, saa at dens Bestanddele derfor snart ville kunne tjene 

som Næring for den folgende Afgrøde.

Ved Grongjedningen vil Jorden saaledes i 

det Hele blive beriget med Kulstof, Brint og 

Kvælstof, og med Askebestanddele og Kvælstof paa 

Undergrundens Bekostning.

Røddernes Virkning paa Jordens fysiske Egenflaber (se 

Side 197) maa ogsaa nævnes her.

b. Virker Grongjodningen alene ved en Be- 

skygning af Jorden, altsaa kun indirekte?

Virkningen af en Beskygning bestaar i:

1) At Vandet i hsj Grad hindres i at fordampe 

fra Overfladen af Ageren, hvorimod Dannel

sen af Nedslag fremmes, saa at Beflygningen 

vil bidrage til en Banding as Jorden.

2) At Temperaturen i Jorden reguleres, idet 

Beflygningen svækker Solstraalernes direkte Virkning 

paa Jorden og formindsker dennes Udstraaling af Varme 

om Natten.

3) At Luftens Bestanddele bringes i en inder

ligere Berøring med Jorden, saa at de bedre 

kunne udove deres Virkning der.

4) At Gjærings- og Sønderdelings-Proces

serne i Jorden foreges, og der frembringes en ftørre 

Mængde tilgængelige Plantenæringsstoffer.

5) AtIordens fysiske Egenskaber forbedres ved
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disse Gjærings- og Sønderdelingspro

ces ser.

6) At Ukrudtet odelægges, og Jorden renses.

Beskygningen forandrer altsaa Jorden paa 

en heldig Maade baade kemisk og fysisk. Den giør, 

for at betegne dens Virkning med eet Ord, Jorden „be

kvem".

Spørge vi nu om den rigtige Forklaring af Grongjod- 

ningens gavnlige Virkning, saa kan det bestemt udtales, at 

den ikke alene er af direkte Natur, men at den be sta ar i en 

Berigelse af Jorden ved Plantemassen og Be

skygningen.

§ 196.

C. Er Grsngjodflningen rationel?

Paa Videnstabens nuværende Standpunkt kan Gron- 

gjodskningen ikke længere kaldes rationel. Vi faa ubestridelig 

et storre Udbytte ved ikke at nedpløje den grønne Plantemasse, 

men ved forst at opfodre denne og dernæst give Jorden den 

derved vundne Gjodning.

Ved forst at opfodre de grønne Planter og dernæst 

bringe den vundne Gjodning paa Jorden, give vi denne alle 

virkelige Plantenæringsstosfer, som fandtes i de grønne Plan

ter, kun noget formindskede med de humusdannende Stoffer (se 

Side 77).

Vi benytte saaledes Planterne baade som Foder og som 

Gjodning.

Det maa dog ikke overses, at der ved denne dobbelte 

Benyttelse bliver ftørre Omkostninger, idet Plantemassen forst 

maa fores fra Marken til Gaarden og dernæst, efter at den 

er opfodret, atter fra Gaarden ud paa Marken.

Denne Omstændighed kan i visse Tilfælde medfore, at 

Grongjodflningen synes fordelagtigst.
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Brak.

4 197.

A. Almindelige Bemærkninger.

JordbrUgeren skjelner imellem 3 Slags Brak:

1. Benyttet Brak,

2. Helbrak og

3. Halvbrak.

Brakken er ikke, som man tidligere antog, en Hvile for 

Jorden; men medens Ageren ligger i Brak, ere de Kræfter 

uafbrudt virksomme, som gjore Jorden mere kraftig for den 

næste Afgrode.

Ved benyttet Brak plojes Marken om Efteraaret, efter 

at den i 1 eller 2 Aar har baaret Klover, derefter benyttes den 

om Foraaret indtil Maj eller Begyndelsen af Juni til Græs

ning, og plojes saa 2 eller 3 Gange, for efter den sidste Pløj

ning at tilsaas med Vintersæd.

Ved Helbrak plojes Marken efter Host, saasnart Om

stændighederne tillade det, henligger saaledes Vinteren over og 

saar da fra Foraaret til Host enbnu 2—3 Pløjninger. Hel

brak folger ikke umiddelbart efter Klover, hvorfor den ikke kan 

benyttes som egentlig Græsgang.

Halv brakken ligner benyttet Brak; men Marken plojes
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ikke om Esteraaret, hvorimod den benyttes til Græsgang indtil 

St. Hans Dag og faar saa 3—4 Pløjninger inden Efteraars- 

Saaningen.

Hovedforskjellen imellem de 3 Slags Brak 

bestaar saaledes i den kortere eller længere Tid, i 

hvilken Marken henligger uden at bære Noget. 

Ved Helbrakken udgjsr denne Tid næsten et Aar, ved benyttet 

Brak 4—5 Maaueder og ved Halvbrakken kun 2—3 Maaneder.

§ 1W.

B. Brakkens Virkninger.

Brakkens Virkninger ere selvfølgelig forskjellige, eftersom 

Marken henligger med eller uden Plantedække. S trængt 

taget kan det kun kaldes egentlig Brak) hvor Age

ren ikke bærer Planter.

Djemedet med Brakken er at berige Jorden 

med tilgængelige Plantenæringsstoffer, at for

bedre dens fysiske Egenskaber og at rense den for 

Ukrudt.

Berigelsen med tilgængelige Plantenærings- 

f tof fer bevirkes ved den atmosfærifle Lufts, Fugtighedens og 

Varmens Indvirkninger paa Jorden. Ved dem blive Jordens 

organifle Bestanddele — Rodder, Stub, Gjoduing og Humus 

— adstilte i Kulsyre, Band, Ammoniak og Salpetersyre, me

dens der samtidig dannes nye Humusstoffer.

Disse af de organiske Stoffer dannede Forbindelser ind

virke paa Jordens mineralste Bestanddele — Silikaterne, 

Zeolitherne, de fosforsure og kulsure Salte — og fremskynde 

deres Sonderdeling og Omsætning.

Forbedringen as Jordens fysiske Egenskaber 

foregaar samtidig med de kemiske Processer, som sinde Sted i 

Jorden. Denne bliver herved mere los, stor og poros, hvor

ved den taber sin altfor store Stivhed og dermed sin for store 

vandbindende og vandsugende Kraft. Frostens Indvirkning 

i denne Henseende maa heller ikke glemmes.
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Af det hidtil Udviklede folger, at Brak ikke kan være 

lige gavnlig eller virke lige stærkt paa en hver 

Jord.
Jordens Henfald^n, særlig den stærke Lerjords, 

tør imidlertid ikke gaa altfor vidt; den maa ikke blive 

stovfin. Indtræder en saadan Tilstand, vil Regnen sammen

slemme Jorden, saa at der vil udfordres meget Arbejde, for 

igjen at ophæve denne skadelige Virkning.

Heraf fremgaar det, at Anvendelsen af Ploven, Harven 

og Tromlen i rette Tid er af overordentlig stor Vigtighed ved 

Brakbehandlingen.

En for hyppig Behandling af Jorden er lige 

saa skadelig som en for sjælden.

Jordens Rensning for Ukrudt opnaas ikke ved at 

lade Marken ligge brak, men en hensigtsmæssig Bearbejdelse 

er aldeles nodvendig for at odelægge Rødderne.

Brakkens Virkninger vise sig derved, at Jorden er 

bleven „bekvem".

Denne Tilstand tilkjendegives ved:

1. At Jordens Farve er bleven morkere;

2. At de smaa Jordklumper falde fra hinanden;

3. At Jorden, om jeg saa tor sige, er bleven mere elastifl 

og blod; den forholder sig anderledes, naar man trykker 

Foden og Haanden ned i den;

4. Udvidelsen af Madjorden; denne hæver sig og indtager 

et storre Rumfang, samt:

5. ofte derved, at Marken grønnes, ikke ved Ukrudtets 

Vækst, men ved en mosagtig Plantemasse, som breder 

sig over Jorden.

4 199.

C. Under hvilke Omstlrndigheder og ved hvilke Midler kan 

Brakke« undlmres?

Hvis man er i Stand til at opnaa det Samme ved andre 

Midler som ved Brak, da kan denne selvfølgelig undværes.
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Forbedringen af Jordens fysiske Egenskaber, Fremskyn- 

delsen af Jordbestanddelenes Adflillelse og Jordens Rensning 

for Ukrudt kan tilvejebringes:

1) ved Anvendelsen af Kalk eller Mergel,

2) ved et rigtigt Sædskifte; ved dette maa Marken dels be

handles tilstrækkeligt og gives saa mange Pløjninger, 

som den faar ved Brakbehandlingen, dels ved et heldigt 

Valg af Afgrøderne holdes godt beflygget og herved for

bedres i kemifl og fysifl Henseende.

At en Ejendom behover mere Gjodning, naar 

Brakken helt afskaffes eller indskrænkes, er imid

lertid indlysende. Marken maa give mere, følgelig maa 

den ogsaa have mere. Heraf folger endvidere, at Brakken ikke 

paa een Gang kan afflaffes paa en Ejendom, naar Ejeren ikke 

har den nødvendige Driftskapital til sin Raadighed.

For Brakken kan afflaffes, maa den nødvendige Mængde 

Gjodning være til Stede; thi at ville drive et Jordbrug uden 

Brak og mangle Gjodning er langt værre, end at beholde Brak. 

Folgen heraf vil blive, at Jorden bliver fuld af Kvikrodder, 

Syre o. s. v.

4 200.

D. Forhold, under hvilke Brakke» ikke godt kan undlmres.

Paa meget bindende Jorder kan Brakken ofte ikke godt 

undværes, og ej heller paa Ejendomme, der helt eller tildels staa 

paa et lavt Kulturtrin, eller hvis Ejere mangle den nødvendige 

Driftskapital.

Her maa man forsøge efterhaanden at indskrænke Størrel

sen af det Jordareal, der flat brakkes, navnlig ved en For

bedring af Sædfliftet og Produktionen, samt ved at gjennem- 

føre en mere rationel Behandling af Gjodningen og anvende 

alle Ejendommens Gjodningskilder. (Se Kompost, Side 119).

Er en Mark bleven meget uren ved en Forsømmelse fra 

Ejerens Side eller af anden Aarsag, bliver Brak som oftest 

det bedste Middel til dens Rensning og Forbedring.
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De nævnte Tilfælde hore dog for det Meste til Und

tagelserne. Det maa være Landbrugets Form aal at 

indskrænke Brakken mere og mere, for tilsidft aldeles 

at afskaffe den.
Det er til Held for Folket og for de enkelte 

Jordbrugere, naar dette Maal naas saa hurtigt 

som muligt.



3die Kapitel.

Jordbmn-ingen.

§ 201.

Almindelige Bemlrrkmnger.

Jordbrændingen anvendes fornemmelig paa to aldeles 

forfljellige Slags Jord, nemlig:

1. paa Lerjord og

2. paa humusrig Jord (Mose-, Kjær- og Hedejord).

Da Virkningen af en Jordbrænding paa disse 2 Slags 

Jord er i hoj Grad forskjellig, maa den betragtes særskilt for 

hver Slags.

I. Brændingen af Lerjord.

A. Bromdingens Virkninger.

4 202.

1. Paa de norganifle Stoffer.

a. Fysisk Virkning.

En rigtig ledet Brænding forandrer Lerjorden paa den 

Maade, at den mister sin Egeustab: med Vand at danne en 

sejg, plastisk Masse. Efter Brændingen henfalder den til et 

fint Pulver.
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Denne Virkning af Brændingen paa Leret forklares ved, I at dette mister sit kemifl bundne Vand. Dog har Brændingen

kun denne Virkning, naar den ledes paa rette Maade: man 

maa hverken brænde for stærkt eller for svagt. Ved en for 

stærk Brænding frembringes en stenagtig Masse, som rigtignok 

ikke længere er plastisk, men heller ikke har det passende brændte I Lers vigtige Egenflab at henfalde til et fint Pulver ved Hen

liggen i Luften. Er derimod Brændingen for svag, da vil 

Leret ikke miste sin Evne til at danne en plastifl Masse med 

Vand.

Den Virkning, som det rigtig brændte Ler vil udove paa 

Marken, lader sig let forklare. Lerjorden er meget bindende 

og sejg og har en stor vandsugende og vandbindende Kraft, 

Egenflaber, som meget vansteliggjore dens Bearbejdning og 

gjore den mindre stikket for Plantevæksten. Blandes derfor en 

saadan Jord godt med en ikke altfor ringe Mængde brændt 

Ler, som er henfalden til et fint Pulver, da maa naturlig

vis de ovennævnte Egenflaber hos Jorden formindfles. Den 

bliver mindre bindende og sejg, faar en ringere vandsugende 

og vandbindende Kraft, og vil lettere og hurtigere kunne ud- 

torres. Folgen heraf bliver, at LUften og Varmen kunne 

ndove en stærkere Indvirkning paa Jorden.

§ 203.

I
b. Kemisk Virkning.

a. Af Plantenæringsstofferne gjores fortrinsvis 

Kali og Kiselsyre opløselige.

Leret indeholder altid en Del Stofser sra de Mineralier, 

ved hvis Forvitring det er dannet, navnlig Kali og Kiselsyre.

Jordbrændingens kemiske Virkning afhænger 

af Lerjordens Indhold as Kalk.

Paa kalkfattige Lerjorder er den kemiske Bukning kun 

ringe, hvorfor der maa sættes Kalk til saadanne Jorder, før 

Brændingen foretages.

Kalken virker nemlig opløsende paa Silikaterne i Jorden,
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saa at Alkalier opløses. Indeholder Jorden fremdeles organiske 

Lavninger, som sonderdeles ved Brændingen, da ville ogsaa 

disses Aflebestanddele, af hvilke Fosforsyren særlig maa nævnes, 

blive gjort opløselige

Ved Brændingen dauneS en større Mængde tilgængelige 

Plantettæringsstoffer i den brændte Jord, naar denne indeholder 

Kalk, og da navnlig Kali, Kiselsyre og Fosforsyre.

ß. Jernforiltet iltes hojere.

Det er ofte anført, at Jernforiltet er skadeligt for Plante

væksten. Ved Brændingen omdannes det til Jerntveilte, idet 

det optager mere Ilt, hvilket kan ses paa den røbe Farve, som 

Leret faar ved at brændes.

8 204/

2. Bromdingens Virkninger paa de organiske Bestanddele.

a. Tilintetgørelsen af Humusstofferne.

Det Ler, som anvendes til Brænding, indeholder i Reg

len kun en ringe Mængde organiske Stoffer. Ved Brændingen 

blive disse mere eller mindre sonderdelte — forkullede—, efter

som de ere til Stede i ftørre eller mindre Mængde.

Skjont Jorden herved bliver fattigere paa Hnmus, hvad 

der i og for sig maa betegnes som mittdre heldigt, saa maa 

beiuie Virkning dog anses for fordelagtig.

Tabet af Humus er i dette Tilfælde kun et Tab af en 

Kilde til Kulshredannelseu. Men da Humusens Adflillelse i 

den sejge Lerjord foregaar meget langsomt, saa vil ogsaa den 

dannede Kulsyremængde være meget ringe. Af den Grund 

vil Tabet af en Del Humus paa ingen Maude faa nogen 

Betydning, eftersom den tilbageblivende Del desto lettere vil 

blive adflilt, hvorfor Brændingen i overvejende Grad maa 

blive fordelagtig.

b. Iordens Rensning.

Lerets Indhold af forskjelltge Slags Ukrudt, Insekter, 

Wg, Larver o. s. o. odelægges ved Brændingen, hvorved deres

14
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fladelige Virkninger paa Planterne ophæves, medens Jorden 

samtidig beriges med deres Aflebestanddele.

Endnu bor nævnes den Berigelse, som Jorden erholder 

ved Asken af det benyttede Brændemateriale, saasom Strac, 

Kvas, Lyng, Torv o. s. v.

§ 205.

B. Fremgangsmaaden ved Lerbromdingen.

Man fljelner imellem Furebrænding og Skrælle- 

brænding.

Ved Furebrændingen udgraves paa udyrkede Hjørner 

og Smaastykker eller paa Forp losningerne Jorden til en vis 

Dybde, udsættes en kort Tid for Solen og brændes derpaa.

Ved Skrællebrændingen flrælles Gronsværen af i 

tynde Lag, og disse brændes.

Brændingen foretages enten i egne, dertil byggede Ovne 

eller i Dynger. Ovnene ere enten byggede af Mursten eller 

af Jord og Græstorv; der anvendes dog ogsaa transportable 

Jernovne.
Som oftest benyttes dog Brændingen i Dynger. I dette 

Tilfælde dannes der paa den flade Jord en keglesormig Bunke 

af Brændematerialet, og over den lægges et Jordlag af nogle 

Tommers Tykkelse. Brændematerialet antændes ved Jordover

fladen, hvor man har anbragt en lille Aabning, og naar det 

er godt i Brand, lægges der mere Jord paa, dog ikke mere, 

end at Jorden bliver godt brændt igjennem. Man maa for

hindre Flammerne i at slaa igjennem.

§ 206.

C. Gjsdsknmgens Liyrke og Tiden for Brændingen.

Gjodflningens Styrke afhænger fornemmelig af Lerjor

dens Beflaffenhed og af dens Virknings Varighed. Skal en 

Mark fortrinsvis forbedres i sysifl Henseende ved Brændin

gen, hvad der vel altid er en Hovedhensigt, da maa der gives 

den en stærk Gjodflning.
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Man regner mindst 14 Læs pr. Td. Land og i det 

Højeste 66—72 Læs.

Furebrændingen kan udfores i den største Del af Aaret, 

kun ikke om Efteraaret og Vinteren. Skrællebrændingen maa 

derimod fle om Foraaret, helst saa tidligt som muligt.

§ 207.

IL Grinding af Humusjor-er.

L Bromdingens Virkninger.

De Jorder, som ere meget humusrige, egne sig mindre 

godt til Dyrkning af Kulturplanter paa Grund af deres uhel

dige fysiske og kemiske Beflaffenhed.

Bed en Brænding af saadan Jord odelægges den Humus, 

som angribes af Ilden, hvorved der erholdes en Afle, som, 

blandet med den anden Jord, vil forbedre denne baade i fysifl 

og kemifl Henseende. Fysifl, ved at formindfle dens for store 

Sammenhængskraft og dens vandsugende og vandbindende 

Kraft; kemisk, ved at tilintetgjore dens sure Beskaffenhed og 

ved at berige den med tilgængelige mineralfle Plantenærings- 

stoffer.

Jorden mister ved Brændingen en Del af Humusen, der 

iovrigt er meget vigtig for gode Jorder; men da den her ikke 

er til Fordel for Jorden, saa vil en Forringelse af dens 

Mængde være til Gavn.

Ved Aflivning, Paakjorsel af Jord, Kalk o. s. v. opnaas 

mange Gange det samme Djemed uden noget direkte Tab af 

Humus. Men disse Forbedringsmidler ere ofte kostbarere end 

Brændingen, hvorfor denne hyppigt foretrækkes.

8 208.

2. Fremgaugsmaaden ved Bmndingen.

Alle Kjær- og Mosejorder maa torlægges før Bræn

dingen. Er dette flet, da afflrælles Græstorven, sættes i Hobe, 

torres og brændes.

14*
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Den Tykkelse, l hvilken Grønsværen asflrælles, beror paa 

den Mængde Afle, som Jorden indeholder, og som den be

høver, for at blive frugtbar.

Det vil derfor næppe være nødvendigt at udtale, at det 

er meget vigtigt at vælge den rette Tykkelse.

Torringen afhænger fremdeles af Vejrliget og af den af- 

strællede Græstorvs Tykkelse. Afflrællingen man derfor fore

tages, naar der er Udsigt til tort Vejr, for at Massen kan 

blive tør til Brænding.

Hvis denne foretages i Dynger, maa man omhyggeligt 

passe paa at undgaa en Sammenbrændiug. Skulde en saadan 

begynde at vise sig, da maa Ilden straks sjærnes ,ea disse 

Steder.
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I. Assivninlj. — RsrllMinst.

§ 209.

1. De for Jorden og Planten fladelige Folger af megen 
Fugtighed.

I forste Afdeling er Vandets Betydning for Planten og 

Jorden paavist. Fremgaar det nu af den der anførte Be

tragtning, at en vis Mængde Vand er uundværlig for Plante

væksten og for de i Jorden nødvendige Omdannelser, saa maa 

det dog her fremhæves, at for megen Fugtighed har meget 

fladelige Folger for Planten og Jorden.

En uplejet, vaad Jord kan forst sent bearbejdes om 

Foraaret

Er den pløjede Jord meget fugtig, saa at Vandet ud- 

sylder alle dens Porer, saa kan Luften ikke trænge ind i den, 

og følgelig kunne de for Plantelivet saa vigtige Omdannelser i 

Jorden kun foregaa efter en formindflet Maalestok.

En fugtig Jord er desuden altid en kold Jord; og da 

der behoves en vis Mængde Varme for Planten og Jord

omdannelserne, saa kan Plantevæksten aldrig blive normal i en 

vaad Jord.

§ 210.

2. Fordele.

De nylig omtalte skadelige Folger af Fugtigheden vise

tillige Fordelene ved en tør Jord.
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Bliver en Jord snart tor om Foraaret, saa kan den be

arbejdes tidligt og derfor ogsaa tidligere blive tilsaaet, Luft og 

Varme kunne trænge ind i den og vise deres heldige Virkninger 

paa den og paa Planterne.

Naar en om Efteraaret pløjet Jord torres tidligt om 

Foraaret, saa blive de for Planternes Vækst nødvendige Fak

torer hurtigt virksomme ved Luftens og Barmens Indtrængen 

i Jorden, og Planternes ovrige Udvikling sker da i rette Tid 

og bliver derfor normal.

§ 211.

3. Aarsager til en Marks Fugtighed.

En Jords Fugtighed kan enten være capil- 

larisk (d. e. styldes Haarrorskraften) eller hidrøre fra 

opdæmmet Band.

Bed en Jords capillariske Fugtighed forstaaö den 

Fugtighed, som optages og fastholdes ved Jordens vandsugende 

og vanddindende Kraft. Denne bliver fladelig, saa snart Jor

den er fuldstændig mættet med capillarifk Vand.

Den capillariske FUgtighed hidrører enten fra atmosfæriste 

Nedflag eller fra disse og Undergrundsvandet, som paa Grund 

af Haarrorskraften opsuges i de ovre Lag.

Heraf folger, at den capillariske Fugtighed maa være 

sorfljellig paa de forfljellige Jorder, og at den kan være mere 

fladelig paa en Jord end paa en anden.

Den ved opdæmmet Band fremkaldte store Fugtighed 

i en Jord stammer fra Band, der har samlet sig i de ftørre 

aabne Rum i Undergrunden; dette Vand hidrører enten fra 

atmosfæriske Nedflag eller fra Kildevæld, der findes i Jorden. 

Undergrundsvandet, der er farligst for Jorden, naar det stadig 

næres ved Kilder, træder desto højere op i Madjorden, jo lavere 

denne tigger Naar det staaende Vand alene flyldes atmos- 

færifle Nedflag, saa lider Jorden kun deraf paa de Aarstider, 

da der falder megen Regn eller Sne.
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8 212.

4. Jordens Affirming.

a. Almindelige Benurrknmger.

Den stmplcste og længst anvendte Afsivningsmaade er 

Gravning af aabne Grøfter, hvortil Render og Bandfurer 

slutte sig. Fuldstcendigft bevirkes Afsivningen ved Hjælp af 

Ror, hvilken Methode er kommen til os fra England under 

Ravn af Dræning.

De forskjellige Afsivningsmaader kunne naturligvis kun 

anvendes rigtigt, naar man kjender Aarsagerne til Jordens Fug

tighed og vedkommende Marks geognostifle Forhold.

b. Afsivmng ved aabne Grofter.

Bandafledning ved aabne Grøfter er nødvendig, hvor 

Fugtigheden i Jorden flyldes opdæmmet Vand, hvad enten 

dette stammer fra et uigjennemtrængeligt Lag i den ovre eller 

i den lavere Undergrund. Det uigjennemtrængelige Lag er 

næsten aldrig fuldstændig vandret, men falder saa godt som 

altid til en eller anden Side, hvor Vandet da fortrinsvis 

samler sig. Skal dette Vand skaffes bort ved Hjælp af Grøf

ter, saa maa, saafremt det uigjennemtrængelige Lag findes i 

den ovre Undergrund, denne gjennembrydes; ligger det derimod 

betydelig dybere, saaledes at Jordens Fugtighed flyldes Kilder, 

da maa Grøftens Bund lægges dybere end Vandspejlet. Naar 

Grøfterne flulle drages, er det as Bigtighed at udfinde For

dybningerne i det uigjennemtrængelige Lag, i hvilket Vandet 

samler sig af sig selv. Hvor fuldstændig Afsivningen bliver 

ved Hjælp af aabne Grøfter, beror paa disses rette Beliggen

hed og Dybde, paa Faldet og paa deres Mængde.

o. Affirming ved Bandfurer.

Det er Vandfurernes Opgave hurtigt at bortstaffe det 

Marken ved et stærkt Nedslag tilforte Vand. Ved deres An

læg maa der sorges for, at de faa det rette Fald, og tages 

Hensyn til Markens hele Beliggenhed.
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§ 213.

d. Assivning ved Dralling.

«. Forklaring af Maaden, hvorpaa Vandet 

optages.

Afsivningen ved Hjælp af Ror beror paa, ak der i en 

bestemt Dybde i Jorden lægges et System af Rorledninger, 

igjennem hvilke Bandet skal fores bort fea Jorden. Man 

skjelner imellem Hoved- og Side- eller Samle- og Silge- 

ledninger; de sidstnævnte have den Opgave at fore det Band, der 

samler sig i dem fra Jorden, ind i Hovedleduingerne, medens 

disse stasfe det bort. Paa hver Hovedledning kommer der der

for altid flere Sideledninger, men et bestemt Forhold imellem 

dem finder ikke Sted.

Tidligere brugte man Sten eller Ris til at danne Ka

nalerne, men nu bruges fortrinsvis brændte Lerror.

Ved Lerrorene trænger den storste Mængde Band igjen

nem Sammenføjningerne ind i Rorene og ikke, som man tid

ligere antog, gjennem Rorenes Vægge.

Rorledningernes Virkning og Maaden at 

lægge dem paa.

Rorledningerne optage sorst det Band, der findes i deres 

umiddelbare Nærhed. Derved kommer der paa Grund af 

Tyngden igjen Band til Rorene fra de nærmest overliggende 

Lag o. s. fr.; ved det hydrostatiske Tryk fremmes i hoj Grad 

Vandets Synken fra de højere liggende Lag. Jo dybere Ror

ledningerne ligge i Jorden, desto storre bliver Trykket paa de 

Vanddele, der ere nærmest ved Ledningerne, eller, med andre 

Ord, Hurtigheden, hvormed Vandet træder ind i Rorene, beror 

paa Ledningernes Dybde.

Rorledningerne bortfore fra Jorden den største Del af 

det i den værende draabeflydende Vand, medens det Vand 

bliver tilbage, som Jorden paa Grund af dens Bestanddeles 

fysiske og kemifle Beflasfeuhed er i Stand til at binde som 

hygroflopifl og Hydrat-Vand
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Foruden ved atmosfæriske Nedflag og ved Undergrunds

vandet faar Jorden endvidere draabeslydende Vand ved Vand

dampe paa Grund af Temperatur-Forskjelligheder; 

heraf forklares det, at Rorledninger, der have hort op at lobe, 

paa engang igjen afgive Vand, uden at der er falden Regn.

Den bedste Dybde for Rorledninger er 6 Fod paa let 

Jord og 8 Fod paa stærk Jord.

Afstanden imellem Rorledningerne beror paa 

Jordens Beskaffenhed og paa den Dybde, hvori Ledningerne læg

ges. Jo mere vaad og bindende Jorden er, desto nærmere maa 

de lægges, jo lettere og tørrere, desto længere fra hverandre.

For Sugerorene er 1 Tomme den mest passende Vidde; 

Hovedrorenes Størrelse beror paa den Mængde Band, de flulle 

lede bort.

Bed Ledningernes Lægning og ved Bestemmelsen af deres 

Dybde maa der tages Hensyn til Undergrundens Beskaffenhed; 

de maa ikke lægges i Flyvesand, da de i saa Fald let ville 

lanne forflydes eller forstoppes. Man maa derfor enten lægge 

dem saa dybt, at der kan faas et fastere Underlag, eller der 

maa ved Planker eller paa anden Maade raades Bod paa 

Manglerne. Saa vidt muligt maa man und'gaa at lægge 

Ledningerne i Nærheden af Træer, hvis Rodder let kunne vokse 

lud i Rorene og forstoppe dem.

Ved Rørlægningen afsides Jorden bedst, saa 

at alle den torre Jords heldige Folger vise sig: den bliver tid

ligere tør om Foraaret, saa at Luft og Barme kunne trænge 

ind i den, den kan tidlig behandles o. s v.

Endvidere gjør Dræningen en stor Mængde aabne Grøf

ter overflødig, hvorved der vindes et ikke ringe Jordareal, 

desuden bliver Jordens Behandling betydelig lettet og kan 

udfores i kortere Tid.

y. De imod Dræningen gjorte Indvendinger.

1. Bed Dræningen bliver Jorden saa tør, at 

det medfører skadelige Folger for Planterne. 

Denne Bebrejdelse er aldeles uberettiget. En tør Jord er
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gjennemgaaende losere og porøsere end en fugtig vwrd, og der

for kan den atmosfærifle Fugtighed trænge langt dybere og 

lettere ned i den og saaledes tilføre den mere Vand. I ror

lagt Jord kan Planten sende sine Rodder langt dybere ned, 

hvorfor der ogsaa staar en langt større Jordmængde og derfor 

ogsaa mere Fugtighed til Plantens Raadighed. Rorledningerne 

berøve paa den ene Side Jorden ikke alt Vandet og medsore 

paa den anden Side en Vanding franeden.

2. Ved Rorlægningen beroves Jorden en 

stor Mængde Plantenæringsstoffer. Analyserne af 

Drænvandet og Jordens Absorptionsevne bevise, med en enkelt 

Undtagelse, det Ugrundede i denne Bebrejdelse.

Denne Undtagelse bestaar i Salpetersyren, som Jorden 

irre sormaar at absorbere, og som derfor findes i Drænvandet 

og gjennem det unddrages Jorden.

11. Banding.

8 214.

A. Almindelige Bemærkninger.

Lige som altfor megen Fugtighed gjor Skade, saaledes 

er ogsaa en altfor stor Torhed til Skade for Plantevæksten. 

Direkte kan Jordbrugeren kun bidrage lidt til at vande sin 

Agerjord, men indirekte kan han dog gjore en Del, nemlig:

1. Ved at gjore Jorden los, hvorved den faar den 

Egenstab i hoj Grad at fortætte Vanddampe fra At

mosfæren.

2. Ved Beskygning, jvfr. Side 200.

3. Ved Indhegning

Ved at plante levende Hegn omkring Marken kan man 

itlfore Jorden lidt mere luftformigt Band, end den ellers faar. 

Hegnene bevirke en formindflet Bevægelse i Atmosfærens nederste 

Lag og derved en Tilforsel af luftformigt Vand til Jorden.

4. Ved en Forbedring asJordens fysiskeEgen-
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skaber, hvilket, som tidligere omtalt, fler ved Gjodskning og 

Jordblanding.

4 215.

8. Direkte Banding.

Engvanding.

Engenes Vanding fler enten paa naturlig Maade — ved 

Opdæmning — eller paa kunstig Maade — ved Overrisling.

Den naturlige Vanding ligger ikke i Landmandens Haand, 

men den kunstige Vanding kan han lede saaledes, som ved

kommende Enge have bedst af.

Vandingens Virkninger.

Vandingens Fordele bestaa i:

1) Tilsorsel af Vand.

2) Tilførsel af faste Plante næringsstoffer.

Alt i Naturen forekommende Band indeholder forstjellige 

opløste Stoffer Naar saadant Vand i nogen Tid er i Be

røring med Jorden, uddrager denne, paa Grund af sin Ab

sorptionsevne, af Vandet en vis Mængde af de opløste Stoffer, 

og da disse ere Plantenæringsstoffer, bliver Engen gjsd-i 

ved dem

3) Tilforsel af Kulsyre og Ilt.

Vandet tilforer endvidere Jorden de i det oploste luftformige 

Stoffer, som Kulsyre, Ilt o. s. v.

4) Bortførsel af Stoffer.

Engene indeholde ofte sure Humusstoffer og andre for 

Plantevæksten skadelige opløselige Stofser. Disse blive ved 

Bandingen oploste af Vandet, og naar dette ledes bort, fjcrrnes 

de dermed fra Engen.

5) Engenes Surhed fjærnes.

Vandingen bidrager meget til at fjærne Surheden fra 

Engene, dels ved, som nys omtalt, at sure Stoffer bortføres, 

og dels ved at der tilføres i Vand opløste Stoffer — Kalk

salte — som, ved at binde kemisk de fladelige Stoffer, bevirke, 

at Surheden ophorer.
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6) Planterne beskyttes mod Vejrligets Ind

flydelse.
Ved at lede Vandet paa rette Maade om Foraaret paa 

Engene, kunne vi beskytte Planterne imod Frost og de fleste 

andre Farer, som Vejret forer med sig.
7) Engene renses for Mos og Halvgræsser.

De nylig omtalte Virkninger af en rationelt ledet Van

ding medfore tillige, at Livsbetingelserne for Mosserne og 

Halvgræsserne forstyrres. Disse maa derfor forsvinde mere 

og mere og give Plads for de egentlige Engplanter.
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Jordens Bearbejdning.

4 216.

1. Almindelige Bemærkninger.

Hensigten med Jordens Bearbejdning er:

1. At gjore Marken saa stjor, at Sædekornet, Knoldene 

eller Planterne kunne bringes i den.

2. At forbedre dens fysifle Geflaffenhed og dermed ogsaa 

dens fysifle Egenskaber

3. At bringe Luftarterne i en inderligere Forbindelse 

med Jorddelene.

4. At fjærne Ukrudt og Utoj og at rense Jorden.

5. At dække Gjodningen og fordele den i Jorden.

4 217. "

2. Virkninger af Jordens Bearbejdning.

a. Jordens Skjorning.

Bed Plov, Harve o. s. v. bliver Agerjordens overste Lag 

sønderrevet og gjennemrodet mere eller mindre, alt efter Red- 

flabets og Arbejdets Fuldkommenhed og Jordens Beskaffenhed.

Herved frem byder Marken en betydelig større Overflade 

og kan derfor hurtigere torres as Luften. Med Vandet mister 

den tillige mere og mere sit Sammenhæng, den bliver losere 

og smulrer De Mellemrum, som Vandet hidtil har indtaget,
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fyldes nu med Luft, der har en yderligere heldig Virkning 

paa den. Bliver Jorden paa den ene Side tør ved Bearbejd

ningen, bliver den paa den anden Side ogsaa derved i Stand 

til igjen at optage mere draabeslydende og luftformigt Vand 

fra Atmosfæren.

b. Jordens Blanding.

Ved Jordens Behandling maa Landmanden altid gjore 

sig Umage for at blande Jordens Bestanddele saa godt som 

muligt. Kun en ensartet Jord kan give en ensartet Plante

masse. Ved en stærk Bearbejdning med Plov, Harve o. s. v. 

blive Jordens vigtigste Bestanddele bedst blandede.

6. Den kemiske Virksomheds Forøgelse.

Jo mere tor, poros og skjor en Jord er, desto inder

ligere træder den i Forbindelse med Atmosfærens Bestand

dele, hvilket har til Folge, al en større Mængde as dem for

tættes og kan ove sine heldige Virkninger paa Jorden.

Ved de Omdannelser, der saaledes indledes, omdannes 

Planternes Næringsstoffer i Jorden til den næste Afgrøde til en 

saadan Form, al Planterne kunne optage dem. Ved Jordens 

Bearbejdning blive disse Næringsstoffer tillige ensartet forbe* ‘ 

i Jorden.

d. Ddelæggelse af Stubben, Ukrudt, Insekter o.s.v.

— Rensning af Jorden.

Ploven gjennemroder Jorden, sondereiver og forstyrrer 

Redderne eller lægger dem oven paa Jorden. Efter al disse 

derved have mistet Midlet til deres Ernæring, indvirker Atmos- 

færen paa dem og bevirker efterhaanden deres Omdannelse, 

hvorved deres Bestanddele titfidst gives tilbage til Jorden 

som Plantenæringsstoffer.

Insekterne blive odelagte dels umiddelbart ved Mark- 

redftaberne, dels ved Udtørringen og Atmosfærens Ind

virkning, dels findes de lettere af Fuglene og deres andre 

Fjender.
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e. Gjodningens Fordeling.

Gjodningen man fordeles saa jævnt som muligt i Jor

den, for at dens Omdannelser og de enkelte Jorddeles Gjodsk- 

ning kan blive ensartet. Jo fuldkomnere Jordens Bearbejd

ning ffer, desto bedre opnaas dette.

§ 218.

3. Dybdeu as Jordens Bearbejdning. — Dybkultur

Alle vore Kulturplanter have den Evne at kunne sende 

deres Rodder dybt i Jorden. Jo fljorere en Jord er, desto 

mere lettes denne Bestræbelse hos Planterne, og en desto større 

Mængde Jord staar da til deres Ernærings Raadighed.

Jo tyndere den Madjord er, hvori Planterne vokse, desto 

mindre er naturligvis den Jordmasse, i hvilken de flulle hente 

deres Næring, og desto for maa den blive udtomt, eller desto 

færre Planter kan et givet Areal ernære paa normal Maade. 

Ved at bearbejde Jorden dybt byde vi derimod Planterne en 

betydelig ftørre Jordmasse og derved ogsaa langt flere Nærings

stoffer.

Det er derfor en given Sag, at Madjorden 

skal gjores saa dyb, som Jordens Beskaffenhed 

tillader det.

Madjordens Fordybning eller Forøgelse op

naas ved en dybere Bearbejdning og ved at paa- 

f øre Jord.

Den dybere Bearbejdning, som her omtales, be- 

virkes ved Reolpløjning eller ved Undergrundsplojning.

Ved Reolpløjning bringes de nederste Jordlag oven- 

paa og de overste ned.

Ved Undergrundsplojning blive Jordens nederste 

Lag derimod kun gjennemarbejdede og skjornede, men beholde 

deres Plads.

At fordybe Madjorden ved Hjælp af Undergrundsploven 

er derfor langt mindre farligt, end at gjore det ved Reol

plejning.

Man maa nemlig altid gaa forsigtigt frem ved For-
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dybningen af Madjorden, fordi den ellers i Begyndelsen tan 

gjore Skade i Stedet for Gavn.

Hvis det nederste Lag nemlig indeholder Jernsoriltesalte 

eller sure Humusforbindelser, eller hvis det er et haardt, stenet, 

uigjennemtrængeligt Lag, saa maa Madjordens Fordybning 

udfores med Forsigtighed.

Det er nødvendigt og meget fordelagtigt, at den ved 

Dybplojning til Overfladen bragte Undergrund gjennemtrænges 

af Frosten.

Det kan derfor ikke tilstrækkelig anbefales at foretage en 

omhyggelig Undersøgelse af Undergrundens geognostiste og ke

miste Bestaffenhed, naar man har i Sinde at gjore Madjorden 

dybere.

Hvor ofte man skal pløje, harve eller tromle Jorden, for 

at give denne den ønskede Skjorhed og Loshed, beror natur

ligvis paa Jordens Bestaffenhed, Markredskabernes og Arbejdets 

Godhed samt paa de klimatiske Forhold.



Nreliik Afüeling.

Landbrugets Statik.

1ste Kapitel.

§ 219.

Indledning.

Statik er Læren om Ligevægten.

Er Staten ikke i Stand til at ftaffe Ligevægt imellem 

sine Indtægter og Udgifter, men Udgifterne ere ftørre end Ind

tægterne, saa maa ødelæggelse, Bankerot, indtræde.

I endnu højere Grad gjælder dette om det borgerlige 

Liv, der mangler Statens store Hjælpekilder.

Det er desværre en ubestridelig Kjendsgjerning, at der i 

det borgerlige Liv ikke tages saa meget Hensyn til Statikens 

Lære, som det var ønskeligt.

Er Statikens Lære imidlertid allerede i det almindelige 

borgerlige Liv af meget stor Betydning, saa er det dog i endnu 

højere Grad Tilfældet ved visse Næringsveje, og navnlig ved 

saadanne, af hvis Udførelse alle et Lands Beboeres Velfærd er 

mere eller mindre afhængig.

Dverst i saa Henseende staar Landbruget, da det er en 

af de vigtigste Faktorer for et Lands Belfærd. Landmanden 

bor derfor fremfor alle Andre kjende Statikens Lov, ja ikke 

alene kjende den, men ogsaa føge at gjennemfore den.

Landmanden maa imidlertid ikke alene ved sine Penge

is
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beregninger tage Hensyn til Statikens Lov, men lige saa me

get ved sit Jordbrugs Drift. Vel staa begge i noje Sammen

hæng, dog kan der for en vis Tid være Ligevægt ved Penge

regnskabet, uden at der er det ved Driften.

Ved Landbrugets Statik forstaas Læren om 

Ligevægten mellem de fra en Landejendom bort

forte og de til den tilbage givne P l antenærin gs- 

stoffer. Denne Ligevægt kan og flal Landmanden ikke til

vejebringe hvert Aar for hver enkelt af sine Marker, men den 

maa være til Stede ved Udløbet af det for de vedkommende Mar

ker bestemte Sædomlob.

Statiken flal altsaa lære os at tilvejebringe Ligevægten i 

Driften, men heri ligger naturligvis ikke, at den flal lære os, 

at kun denne Ligevægt maa tilvejebringes.

Det Maal, som enhver Landmand skal stille 

sig og soge at naa, er esterhaanden at forbedre 

Ejen'd ommen.

Havde Statiken kun den Opgave at lære os at tilveje

bringe Status quo i et Jordbrug, saa vilde dens Opgave være 

snævert begrænset, og den vilde langtfra have saa stor Betyd

ning, fom den i Virkeligheden har.

Vi kunne kun gjennemfore en virkelig, sand 

og sikker Forbedring af vor Landejendom, naar vi 

vide, hvad vi have ført b ort fra den, og hvor

ledes vi igjen skulle tilføre den dette.

Kjende vi Erstatningens Grad, saa kunne vi ogsaa let 

beregne, hvorledes vi skulle forhøje vor Ejendoms Frugtbarhed; 

vi behove nemlig da kun at tilføre den flere Næringsstoffer, 

end vi have berovet den ved de bortforte Afgrøder.

Naar vi ikke anvende Statikens Lære, vandre vi stadig i 

Mørke og ere ikke i Stand til at gjore os Regnflab over vore 

Markers virkelige Tilstand.

Udfore vi ikke de Beregninger, som Statiken lærer, kunne 

vi aldrig vide, hvor meget af de forstjellige Slags Gjodning 

vi stulle tilfore vore Marker.

Uden at anvende Statiken ere vi endvidere aldrig i Stand
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til at gjore Beregning over, om og i hvilket Forhold vi ved 

Jndkjob af Foderstoffer tilbagegive vor Ejendom, hvad vi have 

berøvet den, og hvilke Næringsstoffer vi maa tilføre den i 

Form af Gjodning.

§ 220.

Den statiske Lov.

Studiet af Statik-Lærens Historie lærer os paa den ene 

Side de Mand at kjende, der have arbejdet paa at flabe og 

udarbejde den, — hvorved vi træffe de storfte landøkonomiske 

Autoriteters Navne — og paa den anden Side erfare vi der

ved den Opgave, der af de forskjellige Bearbejdere er stillet til 

denne saa vigtige Lære.

Albrecht Thaer, Statikens Grundlægger, giver in

gen Definition paa den.

von Wulfsen er den Forste, der med faa Ord for

klarer Statikens Opgave. Han siger: „Statiken er tørren om 

det gjensidige Forhold mellem Afgrøden, Udpiningen og Frugt- 

bargjorelsen af den Jord, som vi dyrke."

Ifølge v. THünen flat Statiken udtrykke i Tal for de 

forfljellige Jordarter det Tab i Frugtbarhed, som Jorden lider 

ved Afgrøderne, og den Forøgelse af Frugtbarhed, som Jor

den faar ved Tilforsel af en bestemt Mængde Gjodning.

Hlubech stiller Statiken den Opgave „at fastsætte alle 

de Betingelser, der have Indflydelse paa at ndfillde Ligevægten 

imellem Jordens Udpining og den Erstatning, der flat gives 

derfor, for omsider at kunne tilvejebringe Ligevægt imellem dem."

Og: „Statiken har intet andet Maal end at fastsætte 

Forholdet imellem Markernes Udpining ved Kulturplanterne 

og den Erstatning, der maa gives dem derfor, eller at udfinde, 

hvor stor Erstatningen flal være, naar Markerne i Henseende 

til deres Rigdom stulle bevare den samme Frugtbarhed, og da 

Erstatningen i Reglen bestaar i Staldgjodning, saa er det end

videre dens Opgave at fastsætte Forholdet imellem Agerbruget 

og Kvægholdet, for saa vidt det drejer sig om Besvarelsen af 

15*
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det Sporgsmaal: Hvor mange Kreaturer flal der holdes i et

hvert Landbrug, for at forvandle den til Gjodningsproduktio- 

nen nødvendige Mængde Foder og Strøelse til Gjodning?"

v. Liebig stiller Landmændene folgende Opgave:

„Den Jordbruger, der vil efterlade sine Born frugtbare 

Marker, maa altid komme tilbage til den uforanderlige Natur

lov, at Marken maa have de Jordbestanddele erstattet, som ere 

berøvede den i Afgrøderne."

„Ingen Opdagelse, intet Fremflridt vil nogensinde være i 

Stand til at formindste denne Lovs Omraade."

Birnbaum betragter Statiken som den Lære, der flal 

udfinde den hensigtsmæssigste Maade til at bevare og forøge 

Markernes Frugtbarhed paa, og han deler den i Læren om 

Markernes Udpining og i Læren om deres Bevaring i ufor

andret Tilstand.

Schuhmacher deler Statiken i Jord- og Driftsstatiken.

Jordstatiken beskæftiger sig med Markens Udpining og 

ErMnüsg med Hensyn til Bevarelsen af Markens Frugtbar- 

hed i det Hele, navnlig ogsaa med Hensyn til Sædskiftet, og 

den svarer til de ældre Landmænds Landbrugs-Statik.

Driftsstatiken beskæftiger sig med Ligevægtspunktet i Drif

ten, med Forholdet mellem Udforsel og Tilførsel; den stal tillige 

undersøge Kilderne, hvorfra Jordbrugeren henter Erstatningen for 

de bortforte Stoffer, og de Betingelser, hvorpaa han tør benytte 

disse Kilder; men desuden flal den trække Bevarelsen og den 

hensigtsmæssigste Benyttelse af disse Kilder, for saa vidt de ere 

naturlige, ind i sine Undersøgelsers Kreds.

Drechsler kommer derimod ved sit Arbejde til folgende 

Resultat: „Dette Udfald af vor Undersøgelse vilde altsaa inde

holde en Dødsdom for Landbrugets Statik. I Virkeligheden 

er det ogsaa Tilfældet, og det er paa Tiden, at Navnet „Sta

tik" forsvinder af Landbrugsvidenskaben; men idet vi bekjende, 

at Principet for Ligevægtslæren, paa hvis Bygning de dygtig

ste Mænd have arbejdet i et halvt Aarhundrede, i dets Anven

delse paa det praktiske Agerbrug er en Vildfarelse, have vi i
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det Mindste den Trost, at ogsaa Erkjendelsen af Vildfarelsen 

er en Vej til og et Fremflridt af Sandheden."

„Naar vi nu forf ege en Reform, saa maa vi forst be

mærke, at dette Udtryk ikke maa forstaas saaledes, som om vi 

vilde iføre Statiken en anden Dragt; det er tværtimod netop 

Grundtanken for Statiken — Genoprettelsen af Ligevægten —, 

der maa betegnes som vildledende; det skal altsaa forsøges, i 

Stedet for den statiste Regning, at sætte en anden Beregning, 

der siet ikke gjor Fordring paa Navnet og ikke er Andet end 

en Beregning for at sinde en rationel Fordeling af Gjodnin- 

gen. Forelobig tage vi derved intet Hensyn til de sorskjellige 

Gødningsmidlers fysiske Virkning og antage, at Hovedgjod- 

ningen bestaar af Staldgjodning."

Forfatteren definerer Statiken saaledes, „den flat fastsætte 

Forholdet imellem de paa Ejendommen avlede og bortsolgte 

Stoffer og de Stoffer, der tilføres Ejendommen ved Jndkjob. 

Naar Statiken har bestemt dette Forhold, er det dens næste 

Opgave at ordne begge saaledes, at der i det Mindste tilveje

bringes Ligevægt imellem dem, dog ikke for hvert Aar, men 

ved det paagjældende Sædfliftes Udlob. Herved er det dens 

Opgave at bestemme Maaden, hvorpaa denne Ligevægt heldigst 

og mest rationelt tilvejebringes; i hvilken Grad dette er ratio

nelt muligt ved Jndkjob af Foderstoffer, og i hvilken Grad det 

maa ske ved Jndkjob af Gødningsstoffer."

Foruden de hidtil Nævnte maa vi endnu anføre en stor 

Mængde Navne, der have arbejdet paa at ftabe Statiken og 

fore den videre Vi nævne her von Voght, von Riese, Koppe, 

Burger, Albert Block, Sprengel, Wiegmann og Polstorff, 

Boussingault, Kreyßig, E. Wolff, A. Stockhardt, Siegfried, 

Kleemann, Greve zur Lippe-Weissenfeld og endnU Flere.

§ 221.

og den statiske Seregning.

1. Almindelige Benurrkninger.

De hidtil givne Definitioner paa Statiken have viist os.
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at Statiken er en Videnflab, der frem for Alt behover Regne- 

kunsten, for at kunne lose den givne Opgave. Statiken skal 

fastsætte Forholdet mellem Udforsel og Tilforsel og ordne begge 

saaledes, at der i det Mindste finder Ligevægt Sted imellem dem.

Det fremgaar allerede af denne Definition af Statikens 

forste Opgave, at Regnekunsten maa være dens vigtigste Hjælpe

videnstab, thi uden Regning kan den ikke lose denne sin Opgave.

Naar en eller anden Opgave flat loses ved Regnekunstens 

Hjælp, saa maa visse Faktorer være givne. Denne Betingelse 

gjælder selvfølgelig ogsaa for den statifle Regning.

Vi have derfor nu forst og fremmest den Opgave at 

fastsætte Faktorerne for den statifle Regning.

Statiken flat altsaa forst bestemme Udforselen og Til

førselen. Men herved bryde vi os ikke alene om Tallet af de 

udsorte og tilforte Centner Korn o. s. v., men frem for Alt 

om Mængden af de Plautenæringsstoffer, der findes i Udforse

len og Tilforselen.

Vi maa derfor fsrst undersøge, om og hvorledes de i 

Udforselen og Tilforselen værende Plantenæringsstoffer kunne 

lade sig beregne.

§ 222.

2. Plantenlrrmgsstofferne.

Vore tidligere Betragtninger have vtist, at Planterne be

hove til Bygningen af deres organiske Bestanddele folgende 5 

Grundstoffer:

Kulstof,

Brint, 

Ilt, 

Kvælstof og 

Svovl, 

og al deres Afle bestaar af:

Kali, Fosforsyre,

Natron, Svovlsyre,
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Kalk, Kiselsyre,

Magnesia, Klor.

Jern,

Vi maa derfor nu undersøge, hvorledes disse Plante- 

næringsstoffer forholde sig til den statifie Regning, og vi be

gynde denne Undersøgelse med Kulstoffet.

§ 223.

a. Kulstoffet.

Planterne faa deres Kulstof fra den i den atmosfæriske 

Luft og i Jorden værende Kulsyre.

I den atmosfærifle Luft er der med ringe Svingninger 

ittdenfor bestemte Grænser altid den samme Mængde Kulsyre.

Kulsyren i Jorden stammer fra den i den atmosfæriske 

Luft værende Kulsyre og fra Humusen. Om end den atmosfæriske 

Luft indeholder en for Planternes Forbrug af Kulstof tilstrække

lig Mængde Kulsyre, saa vilde det bog ikke være rigtigt deraf 

at drage den Slutning, at Kulstoffet derfor ikke behover at 

medtages i den statiske Regning. Vore Kulturplanter ere mere 

eller mindre henviste til at tilfredsstille deres Trang til Kulstof 

ved Hjælp af Blade og Rodder. Rødderne hente fra Jorden 

det Kulstof, som hidrører fra Atmosfæren og Humusen.

Om ogsaa Luften giver Jorden en vis Mængde af dette 

Stof, saa gjælder dette ikke om Humusen. Sorges der ikke for 

en Erstatning af Mulden, saa maa denne efterhaanden blive 

opbrugt, og dermed den ene Kilde for Jordens Kulsyre udtorres.

Staldgjodningen giver en Erstatning for Mulden. Det 

maa derfor undersoges, om en Beregning her er mulig. Det 

Jorden ved Afgrøderne berovede Kulstof kunne vi bestemme saa 

nøjagtigt, som det her er nødvendigt. Hvad der ved Afgrøderne 

bortføres kan beregnes, hvorimod det Tab, som Mulden lider 

ved Gjæringen, samt Staldgjodningens Indhold af muldfrem- 

bringende Stoffer mindre godt kunne beregnes.

Staldgjodningen bestaar af Elementerne og Strøelsen;

»WWW
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det Kulstof, der findes i Stroelsen, kan bestemmes, men hvor

ledes forholder det sig med Exkrementerne?

Foderets Kulstof kan nøje bestemmes; ligeledes have vi 

for Kvægets og Faarets Vedkommende et tilstrækkeligt Grund

lag til at knnne bestemme det gjennem Lunge og Hud udskilte 

Kulstof. Endvidere kan det Kulstof, der er gaaet over i dy

risk Stof, udfindes, og altsaa lader Exkrementernes Kulstof

mængde sig ogsaa bestemme. Da Exkrementerne imidlertid al

drig anvendes som Gjodning i aldeles frisk Tilstand, maa vi 

ogsaa beregne de Tab, som Exkrementerne og Stroelsen, d. e. 

Staldgjodniugen, lide ved at henligge, og her mangle vi des

værre det nødvendige Grundlag.

Af denne Grund ere vi ikke i Stand til at finde Stald- 

gjodningens Indhold af Kulstof ved Beregning, derfor formaa 

vi heller ikke at udfinde, hvor meget Kulstof vi titføre Marken, 

og deraf folger, at Kulstoffet endnu ikke kan medtages 

i den statiske Beregning.

4 224.

b. Brint.

Planternes Brint stammer fra Vandet og Ammoniaken, 

der begge afgives af den atmosfærifle Luft og af Jorden, og 

i denne igjen tildels as Humusen. Det gjælder om Brinten, 

lige som om Kulstoffet, at Humusens Erstatning ved Stuld- 

gjodning ikke lader sig beregne, saa at ogsaa Brinten 

endnu fuldstændig unddrager sig den statiske 

Beregning.

4 225.

c. Ilten.

Heller ikke Ilten kan endnu underkastes den 

statiske Beregning. Planterne hente den ligeledes fra den 

atmosfærifle Lust og fra Jorden; i denne er Humusen ogsaa en
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Kilde til Ilten, men om denne Kilde gjælder det Samme, som 

er anført for Kulstoffet.

§ 226.

d. Kv Mosset.

Vore Kulturplanters Kvælstof stammer fra den at- 

mosfærifle Luft og fra Jorden, og for den største Del fra 

denne.

Heras folger allerede, at Jorden nødvendigvis maa have 

Tilforsel af Kvælstof, og det vilde derfor være meget ønskeligt 

at kunne bestemme denne Tilforsels Størrelse. Dette er imidler

tid desværre endnu umuligt, og det af folgende Grunde:

1. Det er endnu ikke muligt at udtrykke med bestemte 

Tal den Mængde Kvælstof, der ved det atmosfærifle Nedflag 

tilføres Jorden og derved Planten.

2. Den Kvælstofmængde, som tilfores Planten og Jor

den ved Forbindelsen imellem Planten og den atmosfæriske Luft, 

og mellem Jorden og den atmosfærifle Lust, unddrager sig fuld

stændigt Beregningen.

3 Staldgjodningens Kvælstofmængde kan ikke nøjagtigt 

bestemmes. Vel kunne vi af det os bekjendte Sammenhæng 

mellem Foderet og Exkrementerne ved Beregning bestemme de 

friste Exkrementers Kvælstofmængde, men ikke det Tab af Kvæl

stof, som Staldgjodningen lider ved Opbevaring, hvorfor det 

heller ikke er muligt for os ved Beregning at bestemme den 

Kvælstofmængde, som vi ved Staldgjodningen, der leverer den 

største Mængde Kvælstof, tilføre Jorden.

Med Hensyn til den statiste Beregning af Kvælstoffet be

finde vi os derfor endnu i en uheldig Stilling. Vel kunne 

vi beregne den Mængde Kvælstof, som vi ved en eller anden 

Afgrode berøve Jorden, men ikke noje bestemme, hvor meget 

Kvælstof vi maa give Jorden som Erstatning for det bortforte, 

og selv om vi vidste det, saa kjende vi dog ikke den Mængde 

Kvælstof, som findes i vor Hovedgjodning, Staldgjodningen.
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Den hidtidige Betragtning har derfor viist 

os, at vi endnu ikke kunne foretage den statiske 

Beregning med de fire Grundstoffer, som danne 

vore Afgrøders organiske Bestanddele.

Er denne Kjendsgjerniug end nedflaaende, saa har det dog 

sin Betydning, at vi vide dette, da vi derved paa den ene 

Side tilskyndes til at tilvejebringe de manglende Betingelser 

for en stastifl Beregning, for saa vidt det er os muligt, og 

vi paa den anden Side bestemt vide, hvor langt vor Bereg

ning for Tiden kan strækkes-

Med Hensyn til Svovlet henvises til den folgende §.

§ 227.

6. Aflebestanddeleue.

Vi komme nu til de Plantenæringsstoffer, som danne 

vore Planters Afle, og vi kunne her heldigvis straks udtale, 

at disse allerede nu kunne underkastes den statiske 

Beregning.

Vi kunne ved Beregning udfinde saavel Udforselen som 

Tilforselen af Askebestanddelene.

Ved Salget af Afgrøderne og af Kvæget og dets Pro

dukter bortfore vi Askebestanddele.

Ved Hjælp af de foreliggende Analyser formaa vi at be

stemme Mængden af Aflebestanddele, der findes i de hostede 

Afgrøder, i Kreaturerne og deres Produkter.

Jgjennem Enghoet og ved tilkjobt Foder og Gjodning 

tilføres der Ejendommen Aflebestanddele. Marken derimod 

faar Askebestanddele gjennem Staldgjodningen og Handels- 

gjodningen.

Staldgjodningens Indhold af Askebestanddele kan bestem

mes ved Beregningen, som vi senere nærmere flnlle se; lige

ledes kjendes Handelsgjpdningernes Indhold af de enkelte 

Plantenæringsstoffer.

Heraf folger altsaa, at den statiskeBeregning kan
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gjores over Udforselen og Tilførselen af Aske- 

bestanddele for en Ejendom.

4 228.

3. Udpining og Erstatning.

Efter at vi nu have lært at kjende de Plantenæringsstof- 

fer, der kunne gjores til Gjenstand for den statiske Beregning, 

bliver det nødvendigt at bestemme Faktorerne for Udpiningen 

og Erstatningen eller, med andre Ord, for Udforselen og Til

førselen.

A. Udpining.

Det i Læren om Statik indførte Ord „Udpining" be

tegner den Tilstand, hvori Marken bringes ved Afgrøderne og 

deres Folger.
Marken udpines ved Afgrøderne og ved Regnen.

4 229.

a. Udpining ved Afgroderue.

Da vi ved Afgrøderne bortføre fra Markerne en vis 

Mængde Plantemasse, saa maa vi nødvendigvis derved have 

berøvet Jorden en vis Mængde af dens Bestanddele, hvorved 

den blev i Stand til at frembringe den nævnte Plantemasse.

Det maa derfor være Statikens forste Opgave at udfinde, 

hvor meget der bortfores ved de hostede Afgrøder.

Selve Afgrødernes Størrelse kan let bestemmes ved Væg

ten. Vanfleligere, ja endog meget vanskeligere, er den kvanti

tative Bestemmelse af de enkelte Dele af Afgrøden

Bed den analytiske Kemis Hjælp kunne vi nøjagtigt ud

finde Planternes Bestanddele. Vare de samme Planter altid 

ens sammensatte, vilde det derfor være let at beregne, hvor 

mange Stosser der berovedes Marken ved de hostede Afgrøder.
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Dette er desværre imidlertid ikke Tilfældet. Den samme Plan

tes Sammensætning er forskjellig efter Jordens Beflaffenhed 

og Gjodningskrast og efter de klimatiske Forhold.

Paa den anden Side er den kvantitative Undersøgelse af 

en Plante og dens enkelte Dele et Arbejde, der kræver megen 

Tid, og det er tillige umuligt at undersøge kemist alle de paa 

en Ejendom hostede Afgrøders enkelte Dele.

For at bestemme Mængden af hvad der bortfores ved 

Afgrøderne, maa man derfor dertil benytte de foreliggende ana- 

lytifle Tal.

Der foreligger allerede et betydeligt Antal Analyser af de 

enkelte Kulturplanter i Landbruget. Benyttes disse Analyser 

paa rette Maade til Tilvejebrittgelsen af Middeltal, saa vil 

man derved faa Tal, der ere ftlldstændig brugbare i det fore

liggende Djemed og laugt mere brugbare, eud hvis man kun 

vilde benytte en enkelt Analyse. En saadan viser kun Beskas- 

fenheden af en Plantesubstans, saaledes som den er opstaaet 

under ganske bestemte Jord- og Vejrforhold o. s. v.; i Middel

tallet af en ftørre Mængde Analyser er der derimod taget Hen

syn til de forskjellige Forhold.

De bag i Bogen meddelte Tabeller indeholde de af mig 

efter de bedste foreliggende Analyser beregnede Middeltal.

§ 230.

b. Tab ved Regnen.

Analyserne af Vandet fra Drænledningerne bevise, at en 

vis Del af de i Jorden værende Plantenæringsstoffer ved det 

atmosfæriske Nedslag fores fra Madjordens ovre Lag ned i de 

dybere liggende og derfra ned i Undergrunden.

Det vilde naturligvis for den fuldstændige statifle Bereg

ning være ønskeligt ogsaa at kunne udtrykke i Tal Mængden 

af de Plantenæringsstoffer, der paa den Maade unddrages 

Plantevæksten; men dette er desværre endnu ikke muligt, og 

det vil vel endnu i længere Tid kun blive et fromt Dnske.
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Drænvandet viser disse Tab; men da dets Beskaffenhed 

er meget forskjellig, alt efter Regnmængden, efter den Maade, 

hvorpaa Regnen er falden, og efter Jordens fysiske og kemiste 

Egenskaber, og da der endnu kun foreligger forholdsvis faa 

Analyser af Drænvand, er det endnu ikke muligt at betegne i 

Almindelighed eller ved bestemte Tal de Plantenæringsstoffer, 

der ved Drænvandet beroves Jorden.

Endnu formaa vi derfor ikke at medtage Jor

dens Udpining ved det atmosfæriske Nedslag i den 

statiske Beregning.

§ 231.

c Udpining ved Kreaturholdet.

Naar vi kjende de Plantenæringsstoffer, der ere berøvede 

Markerne ved Afgrøderne, kunne vi udfore den statifle Beregning 

for de enkelte Marker, men ikke for den hele Ejendom. For denne 

give de hostede Afgrøder kun den ene Faktor; Kreaturholdet 

udgjor den anden.
Kreaturerne ernæres tildels eller fuldstændigt af de paa 

Ejendommen frembragte Afgrøder og afgive forfljellige Produk

ter, der sælges og altsaa fores bort fra Ejendommen. Da 

Kreaturernes Produkter indeholde Afkebestanddele, maa der og- 

saa tages Hensyn til dem ved den statifle Beregning.

Her flal dog kun tages Hensyn til Kvæg-, Faare- og 

Svineholdet.
Hesteholdet udelukker jeg derimod af den statifle Bereg

ning, fordi, undtagen paa de Ejendomme, hvor der opdrættes 

og sælges Heste, den Kapital af Aflebestanddele, som findes i 

en Ejendoms Hestebesætning, i det Hele og Store ikke kan være 

underkastet ftørre Svingninger.

De for en Ejendom nødvendige Heste udgjore et bestemt 

Antal; sælges eller bør der derfor Heste, maa der indkjobes 

andre i deres Sted.
For de Ejendomme, der give sig af med Hestetillæg, vilde
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det være af Interesse at kunne bestemme de Askebestanddele, som 

gaa tabt for Ejendommen ved Salget af Hefte; men desværre 

mangler der endnu her nogle Kjendsgjerninger til en nogen

lunde sikker Beregning.

Ved Kvægholdet kan der beroves Ejendommen Afke- 

bestanddele:

1. ved Salg af Ungkvæg eller ældre Kreaturer,

2. ved Salg af Mælk og

3. ved Salg af Mælkens Produkter, og navnlig af 

Ost og Valle.

Smørret indeholder ingen Aflebestanddele, naar undtages 

det Salt, der er benyttet ved dets Tilberedning.

Ved Faareholdet beroves der Ejendommen Askebestand

dele ved Salg af Faar og Uld.

Ved Svineholdet mister Gaarden Aflebestanddele ved 

Salget af Dyrene.

8 232.

8. Erstatning.

De Midler til Erstatning for de bortførte Plantenærings- 

stoffer, der staa til Landmandens Raadighed, ere:

1. Engho.

2. Foderstoffer, der ikke ere avlede paa Ejendommen.

3. Kunstig Gjodning.

Enghoet afgiver fuldstændig Erstatning, naar det hidrører 

fra Enge, som uden TilflUd af Gjodning fra Landmandens 

Side hvert Aar afgive Ho.

Alle tilkjobte Foderstoffer, hvilke de saa end ere, indeholde 

Aflebestanddele og berige derfor Ejendommen med disse.

Hvor meget Foderstofferne bidrage til Ejendommens Be

rigelse vil blive vrist i det folgende Kapitel.
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Staldgjovnings - Beregningen.

§ 233.

1. Almindelige Bemcrrknmger.

Betragtningerne over Staldgjodning i 2ben Afdeling, 

Side 77 o. s, have viist, at der finder et nøje Sammenhæng 

Sted imellem Foden og Exkrementerne, hvorved vi blive i 

Stand til ved Beregning at tilvejebringe brugbare Tal for 

den foreliggende Opgave.

Ved udvoksne Dyr, der ikke fedes, forsges, som vi have 

set, Legemsvægten ikke eller kun ubetydeligt. Samtlige Udson

dringer indeholde her Alt hvad der er givet Dyret i Foden. 

Ved samtlige Udsondringer forstaas, som bekjendt, ikke alene 

de faste og flydende Exkrementer samt Mælken hos Hundyrene, 

men ogsaa hvad Legemet afgiver gjennem Hud og Lunge.

De sidstnævnte Udsondringer bestaa af Kulstof, Brint og 

Ilt samt en ringe Mængde Kvælstof.

De faste og flydende Exkrementer samt Mælken indeholde 

desuden alle de uorganifle Stoffer, som findes i det Dyrene 

givne Foder.

Ved Fedekreaturer bliver Beregningen noget, dog ikke 

meget forskjellig.

Fedes fuldt udvoksne Dyr, bestaar Tilvæksten kun i 

Kjod og Fedt, hvorimod Benmassen flet ikke eller kun i ringe 

Grad forøges.

Kjodet indeholder Aflebestanddele, men Fedtet ikke.

■■■■
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Kjodets Indhold as Aflebestanddele er imidlertid kun 

ringe, saa at man, naar Fedningen ikke drives i det Store, 

kan betragte de Aflebestanddele, der under Fedningen blive i 

Legemet, som uvæsentlige. Uden at begaa nogen ftørre Fejl 

kunne vi derfor regne, at Fedesoderets Aflebestanddele gjenfin- 

des i Gjodningen.

Anderledes stiller Sagen sig dog ved et ungt Dyr, dette 

bruger nemlig en vis Mængde af Aflebestanddelene til Lege

mets Udvikling, og de maa derfor medtages i Beregningen.

De hidtil foreliggende Arbejder vise vel ingen bestemte 

Tal herfor, uden for saa vidt de paavise, at unge Dyr ved 

Fodselen indeholde saa og saa mange Bestanddele, og at disse 

forøges saa og saa meget ved en Tilvækst af "25 eller 50 eller 

100 Pd. af Legemsvægten. Desuagtet kunne vi beregne Til

væksten i Stalden, saaledes som det senere stal blive viist.

§ 234.

2. Beregning af

Foderet og Stroelsen er den eneste rette Maalestok for 

Bestemmelsen af den ved et Kreatur producerede Gjodniugs- 

mængde.

De smukke og talrige Arbejder over Hestens, Kvægets og 

Faarets Ernæring byde os visse Holdepunkter om Forholdet 

imellem Foderet og Exkrementerne, der maa benyttes som Grund

lag for Beregningen af Gødningsmængden. Om Svinet 

findes der desværre endnu ikke tilstrækkelig udforlige Arbejder, 

der kunne benyttes i dette Djemed.

De foreliggende Arbejder vise, at en bestemt Mængde af 

Foderets Torsubstans udstilles i de faste Exkrementer og Urinen.

For Hesten fremgaar det af de udforte Forsøg, at der 

af 1 Pd. Tørstof i Foderet faas 2,ion Pd. friske Exkrementer. 

Ved Beregningen af den samlede Mængde Exkrementer, der 

faas af et bestemt Foder, maa man derfor multiplicere det an

vendte Foders Torstof med 2,ion og hertil lægge Strøelsen.
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Folgende Exempel kan tjene til nærmere Oplysning:

1 Arbejdshest fortærer daglig:

8—10 Pd. Havre med 6,96 — 8,70 Pd. Torstof.

10 —12 — Hø   8,56 — 10,28 — —

2— 4 — Hakkelse — 1,70 — 3,40 — —

17,22 22,16

En Hest giver saaledes 17,22 x 2,ion ----- 36,is eller 22,88 x 

2,1011 = 47,02 Pd. Exkrementer, i Gjennemsnit altsaa 41,eo 

Pd. Hertil maa endnu lægges Strøelsen, hvis Mængde ratio

nelt udgjor Vs af Foderets Torstof, altsaa fra 5,74 til 7,46 

Pd., eller i Gjennemsnit 6,6 Pd. Hestens daglige Gjodnings- 

mængde udgjor saaledes 41,92 — 54,48 og med et Middeltal 

48,20, eller med et rundt Tal 48 Pd.

For Hornkvæget fremgaar det af de foreliggende Ar

bejder, at 1 Pd. Torstof i Foderet giver 3,88 Pd. friske Exkre

menter. Torstoffet i det anvendte Foder maa derfor multipli

ceres med denne Faktor, og hertil maa lægges Stroelsen, der 

ogsaa her udgjor ^3 af Foderets Tørstof, for at man kan finde 

et Stykke Hornkvægs Gødningsmængde.

Ved et Foder med 26 Pd. Tørstof Udgjor herefter den 

daglige friste Gjodningsmængde 109,5 = 110 Pd. (26 x 3,88 

+ 8,66).

For Faaret fremgaar det af de vedkommende Arbejder, 

at 2,09 er den Faktor, der maa benyttes til Multiplikationen 

af Foderets Torstof, for at finde den samlede Mængde Exkre- 

menter, hvortil Strøelsen =0,6 Pd. maa lægges, for at faa 

den af Faarene producerede Gjsdning.

Ved et dagligt Foder as 2 Pd. Tørstof og en daglig 

Stroelse af 0,6 Pd. udgjor den af et Faar i 1 Aar leverede 

Gjsdning 1,744 Pd.

§ 235.

3. Beregning nf Gjodningens Sammenfletning.

Beregningen af den efter vore Husdyr faldende Gjsd-

16
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nings Sammensætning medfører efter foranstaaende Betragt

ninger aldeles ingen Vanskelighed.

For Hestens Vedkommende maa Aflebestanddelene i de 

anvendte Foderstoffer og i Strøelsen sammenlægges, og Sum

men viser den producerede Gjodnings Indhold af disse Stof

fer. Vi kunne gjore denne Beregning for hver Dag og altsaa 

ogsaa let for hele Aaret.

Ved Beregningen af Hestens aarlige Gjodning behover 

man endvidere kun at bestemme den Tid, som Hestene tilbringe 

i Stalden. Et Aars Arbejdsdage belobe sig til 260; regne 

vi en Arbejdsdag til 12 Timer, faa vi 130 Dogn, og altsaa 

forblive Hestene aartig 235 Dogn i Stalden.

Den i de 130 Arbejdsdage faldne Gjodning bliver for 

største Delen paa Ejendommen; men det er ikke muligt at be

stemme nøjagtigt, hvad der gaar tabt paa Vejene, eller hvad 

der kommer Marken til Gode.

For Kvægets Vedkommende faa vi den producerede 

Gjodnings Sammensætning ved at lægge Askebestanddelene i 

det anvendte Foder og i Strøelsen sammen og herfra trække 

den producerede Mælks Indhold.

For Fa aret finde vi Gjodningens Sammensætning ved 

at sammenlægge Foderets og Strøelsens Askebestanddele. Da 

Mængden af Astebestanddele i Ulden er faa ringe, behover 

man ikke at tage Hensyn til den.

For Svinet lader Gødningsmængden og altsaa ogsaa 

Gjodningens Sammensætning sig endnu ikke nøje beregne.

§ 236.

4. Staldgjodningen under Opbevaringen.
Vi have nu set, at vi formået at sinde den friske Stald- 

gjodnings Sammensætning ved Beregning. Var det ogsaa 

muligt ved en Beregning at finde de Forandringer, som Gjod- 

uingen Undergaar ved at ligge i Stalden eller i Møddingen, 

saa vilde Statikens Lære være et godt Skridt videre, end den 

endnu desværre er. Vi kunne nemlig endnu ikke udtrykke i Tal 

de Forandringer, som Gjodningen lider ved Opbevaringen.
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Dette er en af Grundene til, at den statiste Beregning 

endnu maa indstrænkes til Askebestanddelene.

Om vi end ikke kjende de Forandringer, som Gjodnin- 

gens organifle Bestanddele undergaa, saa vide vi dog, at 

Gjodningen ved en rationel Behandling ikke mister noget 

af sine uorganiske Bestanddele, og derfor maa den gjæ- 

rede Gjodning indeholde de Aflebestanddele, der fandtes i 

den friske.

Ved en normal Opbevaring, ved hvilken ingen af de op

løselige Stoffer kan lobe bort eller synke igjennem Moddinge- 

stedets Bund, beholder Gjodningen alle sine Astebestanddele.

Naar Gjodningen bliver liggende paa Møddingen eller i 

Stalden, formindfles dens Rumfang, idet den afgiver Kulstof, 

Brint og Ilt som Kulsyre, Kulbrinte og Vand, fremdeles 

Kvælstof og Svovl som Kvælstof, Ammoniak og Svovlbrinte.

I samme Forhold som Gjodningen afgiver disse Stoffer, 

kommer den til at indeholde flere pCt. Plantenæringsstoffer, 

især Aflebestanddele.

§ 237.

5. Beregning af den producerede Staldgjoduings Sammensirtning.

Har foranstaaende Betragtning end mist, hvorledes Mæng

den og Sammensætningen af de enkelte Husdyrs Gjodning 

beregnes, saa lader den samlede Gjodnings Indhold af Plante- 

næring sstosfer sig dog ikke uden videre heraf beregne, med 

mindre der hverken tillægges eller sælges Kreaturer. Da dette 

imidlertid altid er Tilfældet for Kvægets og Faarenes Ved

kommende, maa Beregningen af den i Aarets Lob producerede 

Gjodnings Beflaffenhed forandres noget.

Den i en bestemt Tid paa en Ejendom producerede Gjsd- 

nings Sammensætning findes ved folgende Beregning:

Forst bestemmes samtlige Afgrøder og deres Indhold af 

Aflebestanddele. Ved samtlige Afgrøder forstaas Alt hvad der 

er hostet baade paa Marken og i Engene, altsaa saa vel Korn, 

Roer og Knolde som Halm, Blade og Ho.

Har man udfundet samtlige Afgrøders Indhold, lægges
16*
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hertil de tilkjobte Kornvarers og Foderstoffers Indhold af Afle- 

bestanddele, og fra den derved fremkomne Sum maa derefter 

trækkes Alt, hvad der er solgt af Afgrøderne, af Kreaturer og 

af Kreaturprodukter samt Kreaturernes Tilvækst i Stalden. 

Forfljellen imellem disse to Summer svarer da til Staldgjod- 

ningens Indhold as Aflebestanddele.

Efterstaaende Skema vil endnu tydeligere vise denne 

Beregning:

I .

1. Afgrøderne paa Marken 

plus

2. Enghoet

plus

3. Tilkjobt Korn

plus

4. Tilkjobte Foderstoffer.

II

1. Solgt Korn

plus

2. Solgte Kreaturer

plus

3. Solgte Produkter af Kreaturholdet 

plus

4. Tilvækst i Stalden.

111.

Forfljellen imellem Summerne under I. og II. viser 

Staldgjodningens Sammensætning.

Vil man ikke udfinde al den paa en Ejendom produ

cerede Staldgjodnings Sammensætning, men de enkelte Stal

des, altsaa Kostaldens, Faarestaldens eller Hestestaldens Gjod- 

ning, behover man kun at forandre Beregningen lidt.

Ved Kvceggjodningen beregnes Bestanddelene idet til 

Kvæget i en bestemt Tid givne Foder, og herfra trækkes de 

Stoffer, der findes i det solgte Kvæg, i Mælken og i Til

væksten. Forskjellen herimellem xlns Strøelsen viser den i den 

givne Tid producerede Gjodnings Indhold.
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Ved Faaregjodningen beregnes ligeledes først det i 

den givne Tid fortærede Foders Indhold af Aflebestanddele, og 

herfra trækkes de solgte Faar og Lam samt Tilvækstens Ind

hold. Forskjellen plus Strøelsens Bestanddele svarer da til 

den i det givne Tidsrum producerede Faaregjodnings Indhold.

Ved Hestegødningen bestemmes det anvendte Foders 

og Strøelsens Indhold, og herfra trækkes de Gjodningsdele, 

som ere faldne, medens Hestene ikke vare paa Stald. For- 

fljellen imellem disse to Tal viser den i den givne Tid i 

Stalden producerede Gjodnings Sammensætning.

Beregningen bliver dog forskjellig, hvor der lægges Fol 

til, thi i saa Fald maa saa vel de solgte Dyr som Tilvæksten 

tages med i Beregningen. Som alt bemærket Side 237, ere 

vi dog endnu ikke i Stand til fuldkomment at kunne beregne 

Hestegjodningens Aflebestanddele.

For Svinegjodningen lader Beregningen, som tib- 

ligere anført, sig endnu ikke gjore.
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Den statiske Beregning.

§ 238.

1. Almindelige Bemcrrkmnger.

Den historifle Udvikling af Statikens Lære har viist, at 

der er stillet denne folgende Opgave: „at udtrykke i Tal den 

samlede Sum af en Marks eller af en Ejendoms Markers 

Udpining samt den samlede Sum af Erstatningen, for saaledes 

at udfinde Forholdet imellem Begge."

For at lose denne Opgave, var det nødvendigt at betragte 

samtlige Faktorer for Beregningen i deres Stilling til denne 

og saa vidt muligt fastsætte dette Forhold. Den foranstaaende 

Betragtning har sogt at udfore dette, for saa vidt det var mu

ligt at gjore det i al Korthed.

Vi maa herved være komne til den Overbevisning, at der 

desværre endnu mangler Meget for den fuldstændige statifle 

Beregning, men at der dog kan vindes Meget ved at udfore 

den saa vidt, fom det nu er muligt.

Vi have set, at det kun er de uorganiske Plantenærings- 

stoffer, som kunne beregnes, hvorimod de, der danne den or- 

ganiske Del af Planten, endnu fuldstændig unddrage sig 

Beregningen.

Lige saa lidt formad vi at udtrykke alle Faktorerne for
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Udpiningen og Erstatningen i Tal, der kunne benyttes til den 

ftatifle Beregning.

Af denne Grund maa den ftatifle Beregning endnu ind- 

strænke sig til at sammenstille Markernes og det hele Landbrugs 

Udpining ved Afgrøderne, Kreaturerne og Produkterne af Krea

turholdet med det Ejendommen fra andre Steder ved Jndkjob 

af Kreaturer, Foderstoffer og Gødningsstoffer Tilførte.

De for denne Beregning nødvendige Tal ere samlede i 

den for dem heldigste Form i de bag i denne Bog anførte Ta

beller. Jeg skal endnu bemærke til dem, at jeg har benyttet 

de bedste bekjendte Analyser til deres Beregning. Paa Grund 

af denne Vejlednings indflrænkede Omfang var det imidlertid 

ikke muligt her at anføre de for disse Tal til Grund liggende 

analytifle Bilag, men jeg henviser for deres Vedkommende til 

min Gjodningslæres 1ste og 3die Bind.

Med Hensyn til Udførelsen af den ftatifle Beregning for 

en Ejendom fljælner jeg imellem folgende 3 Former:

1. Den ftatifle Beregning i den simpleste Form.

2. Den ftatifle Beregning i den fuldstændigere Form.

3. Den ftatifle Beregning i den fuldstændige Form.

I det Folgende flat i Korthed anføres, hvad der forstaas 

herved, og hvorledes Beregningerne kunne udfores.

4 239.

2. Den ftatifle Beregning i den simpleste Form.

Den forste Opgave, den ftatifle Beregning har at lose, 

er at give Jordbrugeren Oplysning, om Ejendommen, efter 

den anvendte Dristsmaade, beholder sin Frugtbarhed, eller om 

den bliver rigere eller fattigere.

For dette Maal — som Jordbrugeren lettest kan naa 

ved Hjælp af det almindelig benyttede Bogholderi, der kan 

give ham god Oplysning om saa mange Spsrgsmaal, der 

vedrøre Driften — er det tilstrækkeligt at sammenligne den 

samlede Udforsel med den samlede Tilførsel. Her maa man

■H -
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da forft bestemme hele Udforselen, der fremkommer ved Salget 

af Markens og Kreaturholdets Produkter, altsaa af Hvede, 

Rug, Byg, Havre og Raps, af Kartofler o. s. v., af Mælk, 

Ost, Valle o. s. v.

Har man opfort alt det Solgte, maa man beregne de 

heri værende Plantenæringsstosfer, hvoraf da fremgaar den 

samlede Mængde Plantenæringsstosfer, der er bortfort ved Sal

get af Markens og Kreaturernes Produkter.

Endvidere maa man bestemme de Næringsstoffer, som 

tilføres ved Jndkjob, d. v. s. man maa beregne, hvor mange 

Stkr. Kvæg, Faar, Svin, hvor meget Korn, Foderstoffer der 

er tilkjobt. Ved Hjælp af de nylig omtalte Tabeller er det 

da let at beregne de Plantenæringsstosfer, der findes i det saa- 

ledes Jndkjobte. Tilsidst kommer Enghoet. Er dette hostet, 

uden at der er anvendt Gjodning til Hoet, maa man betragte 

dettes Bestanddele som et rent Tilskud til Driften. Er der 

derimod paafort Engene Gjodning, maa dennes Indhold af 

Plantenæringsstoffer trækkes fra det hostede Enghos, og For- 

skjellen herimellem opføres da som Tilskud for Marken. Er 

Beregningen udfort hertil, kan man sammenligne den samlede 

Udforsel med den samlede Tilførsel, d. v. s. med det Tilkjobte 

plus Enghoet.

Viser denne Sammenligning, at samtlige udførte Plante- 

næringsstoffer bækkes af samtlige tilforte, saa bevarer Ejen

dommen sin hidtidige Frugtbarhed Uden Jndkjob as Gjodnings- 

ftoffer. Er den samlede Tilforsel derimod ftørre, bliver Ejen

dommen forbedret, i modsat Fald forringet.

Denne Beregning viser os altsaa forst og fremmest, om 

det overhovedet er nødvendigt at tilkjobe Stoffer, og dernæst 

hvilke disse Stoffer maa være.

Skulde Beregningen godtgjore, at der findes Ligevægt 

imellem den samlede Tilforsel og Udforsel, og at Ejendommen 

er i en Kulturtilstand, der fuldkomment tilfredsstiller Land

manden, vil det ikke være nødvendigt at indkjobe Gjodnings- 

stoffer.
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Er derimod kun den forste af de nysnævnte Betingelser 

opfyldt, men Ejendommens Kulturstand endnu ikke er saa 

god, som det var at snfle, maa der tilkjobes Plantenærings- 

stoffer, for saa vidt Landmanden har Raad dertil.

Hvis der ved Salget af Markens og Engens Produkter 

udfores flere Plantenæringsstoffer, end der tilfores, saa maa 

der nødvendigvis tilkjobes Plantenæringsstoffer, eller den hid

til benyttede Driftsmaade maa forandres, forudsat at der der

ved kan tilvejebringes et heldigere Forhold mellem Ud- og 

Tilforsel.
Ved Jndkjobet af Plantenæringsstoffer behover der al

drig at være Tale om at tilvejebringe alle disse Stoffer, men 

kun om nogle enkelte og navnlig forst og fremmest Fosforsyre, 

derefter Kali o. s. v.

Samtidig maa ogsaa det Sporgsmaal besvares, om det 

Manglende bedst tilvejebringes ved at anflaffe Foderstoffer eller 

Gødningsmidler, eller muligvis ved begge i Forening, og da 

ved hvor meget af hine og hvor meget af disse.

§ 242.

3. Den fuldstomdigere statifle Beregning.

Naar Bogholderiet viser den samlede Host, d. v. s. ikke 

alene Afgrøderne af Korn, Kartofler og Roer, men ogsaa af 

Halm o. s. v-, saa er det meget ønskeligt at Udfore Beregnin

gen videre, saaledes at ogsaa Staldgjodningen drages med ind 

under den.
Kjende vi den samlede Host, saa er det efter det i § 237 

Anførte ikke vanfleligt at beregne Staldgjodningens Beflaffenhed.

Af denne Beregning erfarer man den producerede Stald- 

gjodnings Kvalitet, og ved derefter at bestemme det producerede 

Kvantum, erfarer man et Læs eller Centner Staldgjodnings 

Beflaffenhed. Herved ere vi i Stand til at bestemme de Stof

fer, der tilfores en Mark ved Staldgjodningen, og ere altsaa 

komne et væsentligt Skridt videre.
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§ 243.

4. Den fuldstændige statiske Beregning.

Den fuldstændige statifle Beregning angaar ikke alene 

det hele Landbrug, men udstrækker sig til hver enkelt Mark 

eller Vang.

For at kunne udfore Beregningen paa denne Maade, 

maa der fores nøjagtigt Regnflab over Afgrode og Gjodnings- 

forhold paa enhver Mark og Vang. Gjores dette, kan den 

statifle Beregning let udfores for enhver Mark, og den 

giver os da et nøjagtigt Regnflab over dennes Beskaffenhed, 

Gjodningstilstand o. f. v. For denne Beregning maa altsaa 

Afgrøderne — Korn og Halm, eller Rodder og Top — og 

Gødningstilførselen til Marken komme i Betragtning. Begges 

Ordning maa udfores paa den Maade, at der efter det fulgte 

Sædskiftes Udlob i det Mindste er tilvejebragt Ligevægt.

De Fortegnelser, der flulle sores, maa ogsaa udstrækkes 

til at omfatte de enkelte Stalde. Vi maa nøje kjende den 

Fodermængde, som er opfodret i de enkelte Stalde eller til de 

forskjellige Slags Kreaturer, for at kunne nøjagtigt beregne 

Gjodningens Mængde og Beskaffenhed, og for at kunne til

føre Markerne de forfljellige Slags Gjodning efter et nøjagtigt 

Kjendflab til deres kvalitative og kvantitative Beskaffenhed.

Den paa denne Maade udforte statiske Be

regning er det Maal, hvorefter der maa strcebes, 

da det kun ad den Vej er muligt at vinde et nøj

agtigt Kjendskab til den enkelte Mark.

Bliver en saadan Beregning omhyggelig udfort, kan en 

Landmand aldrig være uvis om, hvilken Gjodning han flat 

tilføre en Mark til en bestemt Afgrøde. Han kjender i saa 

Fald til enhver Tid Markens Gjodningstilstand, dens Frugt

barhed eller Kraft, naar vi her tor benytte dette gamle Ud

tryk, og han veed, hvad han kan forlange eller ikke tor fordre 

af Marken.

Ere disse Betingelser opfyldte, saa er det
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Maal uaaet, som Statiken nu maa stille sig: at 
tilvejebringe en nøje Forbindelse imellem den 
hele Udforsel fra og Tilførsel til Ejendommen 
samt at give et nojeKjendskab til hver enkelt Marks 

Frugtbarhed, Udpining eller Berigelse, eller med 
andre Ord til dens Gjodningstilstand.

I

**- *■"- —*—- ----- -
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