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UNDERSØGELSE AF 
JORDENS ILTNINGSFORHOLD 
 
 

Baggrund 
Hvis jorden er vandlidende (indeholder for meget vand), vil den ikke kunne ”ånde”, og der 
opstår mangel på ilt. Dette medfører at de mikroorganismer og smådyr, der nedbryder 
organisk materiale (blade, kviste etc), mangler ilt, og nedbrydningen går i stå og materialet 
ophobes. 
Prøven for jordens iltningsforhold kan kun tages på prøvetagningsstedet, da jordens 
iltningsforhold hurtigt ændrer sig. Metoden er til gengæld hurtig og enkelt at udføre. 
Iltningsforholdene vurderes ud fra om jern findes i reduceret (ferro – Fe2+) eller i oxideret 
form (ferri – Fe3+). 

 

 

Materialer 

Filtrerpapir (i skiver – 7-10 cm i diameter) 

Graveskovl 

3 pipetteflasker (á 100 ml) med hhv. HCl, KCNS og K3Fe(CN)6 

 

 

Fremgangsmåde 
Fremstilling af opløsninger til pipetteflasker: 

1. HCl-opløsning (opl. 1): 
 20 ml konc. HCl hældes i 80 ml demineraliseret 
 vand (ALDRIG omvendt) og hældes på en 100 ml 
 pipetteflaske. 
2. KCNS-opløsning (opl. 2): 
 10 gr. KCNS (kaliumthiocynat) opløses i 100 ml 
 demineraliseret vand og hældes på en 100 ml 
 pipetteflaske. 
3. K3Fe(CN)6–opløsning (opl. 3): 
 0,5 gr. K3Fe(CN)6 (kaliumferrocyanid) opløses i 100 
 ml demineraliseret vand og hældes på en 100 ml 
 pipetteflaske. 
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Prøvetagning: 
HUSK at man skal arbejde hurtigt for at minimere ændringer i 
iltningsforholdene under prøvetagningen: Der må ikke gå 
mere end 30 sekunder fra opgravning til færdig test! Læs 
vejledningen igennem først, hav opløsningerne parate og 
undgå solindfald! 
 

1. Et foldet filtrerpapir påsættes to helt ens friske 
jordprøver på størrelse med ærter i papirets fold. 

2. Tilsæt 2 dråber opl. 1 til jordklumperne. 
3. Buk papiret sammen i folden så jordklumperne presses 

let sammen og væden suges ud i papiret (tryk evt. let 
sammen). 

4. Tilsæt straks 1 dråbe opl. 2 til den ene klump og 1 
dråbe opl. 3 til den anden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater 

Hvis prøven med opl. 2 (KCNS) bliver rød er der ferri-ioner, dvs. god iltning. 

Hvis prøven med opl. 3 (K3Fe(CN)6 ) bliver blå er der ferro-ioner, dvs. dårlig iltning. 

Hvis begge resultater fremkommer, tyder det på en halvgod iltning. 

(Husk at skrive resultaterne ned inden farverne ændrer sig!) 

 
 

 
 


