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BESTEMMJELSER AV LETTILGJ·ENGELIG FOSF'ORSYiftE .

BESTEMMELSER AV L~TTILGJENGELIG FO~FORSYRE .
.
OG ·KALI I ÅKER.JORD
.
r/

Slutten av landbrukskandidat L Ø m ·SI a n d's artikkel med denne
overskrttt i dette tidsskrift nr. 5f for i år kan gi leserne in:µtrykk av
atdet her i landet ennå ·ikke, er· kommet i gang noen jamføring mellom resultater av kjemiske jordanalyser og avlingsutslag i markrorsøk.
LØ m s·1 a µ. d har kanskje ikke ment det slik, men :uttryk!{:småten
kan Ialltatl -fØre- til misforståelser.
·
Mer. leilighetsvis har Uere av torsøksstasjonenn allerede i atskillige år utført' jordanalyser i forbindelse' med fosfat- og kaligjødsltngsforsøk. Landbrukshøgskolens Jordkultur:for:søk har således fått utført
· slike analyser i 'samlband med praktisk talt alle f9sf;i.tgjødslingforsøk
de siste 10 år. For de aller siste år gjelder dette også kaligjØdsli:qgs:. forsøkene. Fra og medr i år har ane jord]oruksforsøksst,asjon~r som
utfører gjØidsling.sforsøk, et større, antall fosfat"kaligjødslingsforsøk
med tdlknyttede Jordanalyser.
_
·
'
Som også Lø ms I and gjør oppmerksom på, kreves det et meget
stort ~aterial~ for _å få et brukbart vurderingsgrunnlag Uillder de
sterkt varierende natur- og drittstorheld he.; landet gjelder dettef
i enda høgeregrad enn andre steder. Det vil ta Ienger.tfd .enn kanskje
de 'fleste tenker seg, fØr vi f åir et ~innenlandsk matertala som er ~1:oie
å bygge på.
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I
Livsvarige:
Een,' David, direktør, Holmenkoljvn. 8·2, Besserud.
Haga Torvstrølag A/L, Haga st.
"Kulseng Hansen, S., lege, Harstad.
Mjø en, J·., kapt.ein, Elvebakken p. å .. , Alta.
_,:,Nordland landbruksskole, Stokmarknes.
Ruud Småbruk·~rlag, Sagstua ·p. å., Nord-octai.
Ullensaker Almenning, Hauersete,r.
·~vestsia torvstrølag, Kirkenær i Solø{
I I
,:,v,ethe, K.11µ,t, konsulent, Heggedal.
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A r sbe t aLe'n d e:
Bamble ~.ordstyrt~, v/herr Hans Høen, Stathelle.
Berven, ,Gudmund, gårdbruker;' Freste p. å., Tøn,sberg.
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Ti~ligere årsbetadende,
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