
Forsøg med forskellig udbringningstid 
for chilesalpeter til æbletræer 1932-50. 

Ved N. Dullum og Poul Rasmussen. 

455. beretning fra Statens FOl'søgsvirksomhed i Plantekultur. 

Som supplement til de større gødningsforsøg med frugttræer 
ved Blangstedgaard og Hornum er i årene 1932-50 ved Blangsted
gaard udført et orienterende forsøg med forskellig udbringningstid 
for chilesalpeter til æbletræer. Foreløbige resultater fra dette forsøg 
udsendtes i 293. meddelelse 1940. Endeligt resultat forelægges her i 
beretning, udarbejdet af forstander N. DuUum og assistent, landbrugs
kandidat Poul Rasmussen. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

I en æbleplantage, plantet forår 1927 ved Blangstedgaard, 
er der siden 1932 udført orienterende forsøg med kvælslofgødsk
ning efter følgende plan: 

a. Ingen kvælstofgødning. 
b. 500 kg chilesalpeter årligt pr. ha, udbragt ca. 15. marts. 
e. 500 » » » » »ca. 15. juli. 

Som grundgødning er i tiden 1930-40 tilført 300 kg super
fosfat og 400-600 kg 4-0 pet. kaligødning årligt pr. ha. Efter 
1940 er! grundgødningerne på grund af høje fosforsyre- og 
kalium tal i jorden nedsat, således at fosforsyregødskning er 
næsten helt undladt, og kaligødningen er tilført med halv 
mængde. 

Forsøgsarealet er ret svær lennuld. Jordbehandlingen har 
hele tiden været, hvad man i plantagesproget kalder »alminde
Iig«. Jorden skrælpløjes engang i vinterhalvåret, løs- og ren-
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holdes foråret og sommeren igennem ved gentagne harvninger 
og tilsås omkring Set. Hanstid: med en eller anden dækafgrøde. 
der nedpløjes i jorden ved følgende vinters skrælpløjning. Som 
dækafgrøde er i deUe tilfælde anvendt spergel (Sper{Jula arven

sis) 15-20 kg pr. ha. 
Gødningsforsøget er anlagt med 3 fællesparceller på række. 

Parcelstørrelse 15 X 18 m. Træafstanden var ved plantningen 
2.5 X 3.0 m, således at der til at begynde med stod 36 træer 
pr. parcel. 

Forsøgstræerne, der alle var rodægte træer (aflæggere), var 
af følgende sorter: Husmoder (Bellefleur de France), Bram
ley's Seedling, Lanes Prince Albert, Belle de Boskoop, Beauty of 
Kent (Codlin Springrove) og Cox's Orange. 

Ved beplantningen var arealet ikke bestemt til gødnings
forsøg, i så tilfælde ville beplantningsplanen have været noget 
anderledes. Beplantningen var nu udført således, at de tre først
nævnte sorter indgik i de to fællesparceller, og de tre sidst
nævnte i den tredie fællesparcel. 

I forsøgsperioden er der sket rydning af træer, efterhånden 
som pladshensyn har gjort det nødvendigt. Allerede 1933 fjer
nedes hveranden trærække hele forsøget igennem, og det føl
gende år hvert andet træ i de tilbagestående rækker. Vinteren 
1939-40 ryddedes aUer, hvorved Beauty of Kent og Lanes 
Prince Albert helt udgik af forsøget. Disse sorter har således 
kun deltaget i 8 år. Efter sidstnævnte rydning stod tilbage i 
forsøg kun sorterne Husmoder, Bramley, Belle de Boskoop og 
Cox's Orange på planteafstanden 10 X 6 m. Endelig ryddedes i 

januar 1948 til afstanden 12 X 12 m. 

Forsøgsresultater. 

Foreløbige resultater er givet i 293. meddelelse fra Statens 
Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

J o r d b u n d s a n a l y s e r : Jordprøver, udtaget til 20 cm 
dybde i 1939 og 1951, viste omstående analyseresultater. 

Reaktionstallene, der begge gange ligger mellem 7.1 og 7.5 
har holdt sig praktisk taget uforandret i alle forsøgs led. Den 
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lille nedgang fra 7.4 til 7.1 i a. kan skyldes arbejdsfejl, navnlig 
ved prøveudtagningen. 

Reaktionstal Fosforsyretal 
pH Ft 

1939 1951 1939 1951 

Kaliumlal 
TK 

1939 1951 
a. Ingen kvælstofgødning.. ...... ........ 7.4 7.1 19.0 

b. 500 kg chilesalp. pr. ha udbr. ca. 15. marts 7.s 7.3 16.7 
c. 500 kg chilesalp.pr. haudbr. ca. 15. juli . 7.4 7.5 15.0 

14.5 21.7 
13.7 21.3 
13.8 18.7 

19.0 
17.0 

18.0 

Fosforsyretallene, der i 1939 lå fra 15 til 19, ligger efter 
analysen i 1951 omkring 14 i alle forsøgsled. (Tallene er begge 
gange bestemt efter salpetersyremetoden) . 

Kalitallene, der lå højt i 1939, ligger i 1951 stadig meget 
højt (omkring 18) og uden synderlig forskel fra forsøgsled til 
forsøgsled. 

T r æ e r n e s s t ø r r e l s e. Til belysning af kvælstofgød
ningens eventuelle indflydelse på træernes vækst er der foretaget 
målinger af træernes højde, kron diameter og stammens om
kreds. Endvidere har man ved rydningerne foretaget vejning af 
hele træet. Resultaterne er angivet i tabel L 

Ved måling af krondiameter og træhøjde i 1936 har der 
ingen forskel været mellem forsøgsleddene. 

Gennemsnit af alle sorter i 1936: a. b. c. 
Krondiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.9 m 5.0 m 4.9 m 
Træhøjde .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.5 - 3.5 - 3.5-

Ved måling af de tilbageværende fire sorter i 1950 var der 
en antydning af større træer i forsøgsled b: 

Krondiameter 1950 i m . . . . . . . . . . .. 6.6 
Træhøjde i m. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 4.4 

7.0 

4.8 
6.5 

4.3 

Måling af stammeomkreds på Husmoder, Bramley, Boskoop 
og Cox's Orange 1950 viser, at man har haft den tykkeste 
stamme efter tidligt udbragt salpeter: Stammeomkreds gennem
snit: a. 98 cm, b. 113 cm og c. 104 cm. 

Trævægt ved rydning i 1948 viser også en lille vægtfor
øgelse efter kvælstofgødskning Dg mest efter tidlig udbringning. 
Gennemsnit af Husmoder, Bramley og Belle de Boskoop: Vægt 
pr. træ ved rydning 1948: a. 500 kg, b. 682 kg, c. 622 kg. 

21 
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Tabel 1. Forsøg med chilesalpeter til æbletræer. 
Blangstedgaard 1933-50. 

Træernes størrelse og vægt (gennemsnit pr. forsøgsled). 

Il -. II Krondia:eter og træhøjde Stam If~" ---- Trævægt ved ryd-
! For- 'I . me- I ning kg pr. træ 
;1 søgs- , I om-
:/ led: 1936 1950 kreds, t 
I *) l'l diam. højde diam. højde 1950 il s am- grene ialt 
il II m m II' m m I: cm ' me 
~. ='==-'_==iIi===!Ii1 = ~== 
l) I I --'!! ja~uar 1948 

Sort 

Husmoder: 

b 5.9 3.9 7.4 5.1 1 Hl 64 526 590 
c 5.6 4.0 7.4 4.3 115 69 533 602 

I 

a 5.6 3.9 7.5 5.0 115 II" 48 371 419 

Bramley's Seedling: '1:1 ~ li Il 
;:: ~:~ ~:! !::!I ~~~ 69 

75 
63 

441 
630 
532 

510 
705 
594 il' 5.. ;1.. fi., ,., 1\ '" 

Belle de Boskoop: I, a 5.5 4.5 8.1 4.. '11 112 ! 

II b 5.9 4.5 7.9 5.3 135 
il c 5.8 4.5 6.s 5.3 128 

65 
83 
75 

505 
667 
596 

570 
750 
670 

i,! I i Cox' s Orange: 'I 

______ lLI--;_:; __ 3_~:_~ _ ~:~--~-::-l~ :: II--____ ~ 
II b' 5., 3.. !, II Beauly of Kent: 

5.1 4.1 
il C 5.1 4.0 

Lane.~ Prince Albert: I 

Gensn. for alle sorter: 

a 
b 
c 

a 
b 
c 

3.7 
3.7 
3.9 

4.9 
5.0 
4.9 

3.5 II 6.6 4.4 'I 98 II 
3.5 7.0 4.8 113 I 
3.5 6.. 4.3 I 104 I 

I , 

*) a. ingen kvælstofgødning, b. 500 kg chilesaIp. udbr. ca. lO/S 

februar 1940 
16 114 130 
20 187 207 
17 141 158 

5 
5 
6 

31 
35 
44 

36 
40 
50 

c. 500» » »» 15/7. 
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Tabel 2. Forsøg med chilesalpeter til æbletræer. 

Husmoder: 

Bramleg's 
Seedlillg: 

Belle de Boskoop: 

Cox's Orange: 

I 
- ___ . _______ 1 

Beauty or Kent: 

Lanes Prillee 

Blangstedgaard 1933-50. 
Frugtudbytte, kg pr. træ pr. år. 

a 2.ø 45 105 175 198 231 162 
b 4.3 76 105 245 277 265 206 
c 3.~ 71 109 187 237 233 178 

a 0.1 1 85 115 201 247 144 
b 0.1 20 114 160 208 228 160 
c 0.1 8 82 137 200 213 141 

a 1.2 22 11 28 40 51 31 
b 0.9 25 11 48 71 78 49 
c ! 1.2 20 7 29 47 66 35 

a 
b 
c 

-'---- --1----
1

'-- ---------

I, I 

11933 -36; 1936-3911933-39 

2.8 I 47 66 52 
1.7 I 57 89 I 69 
3.0 52 65 54 

Albert: a 3.0 24 25 1 

24 b I 2.9 22 

___ ~~~ I 2~=_=._ 26 
27 

*) a. ingen kvælstofgødning. b. 500 kg chilesalp. udbr. ca. 15/3 

C. 500 » » » » 15/7 

Trævægt ved rydning i 1940 viser samme tendens for Beauty 
of Kent, medens Lanes Prince Albert ryddet samtidig viser af
vigende resultat: a. 36 kg, b. 40 kg og c. 50 kg, altså de største 
træer efter sent udbragt salpeter. 

Hovedresultatet af de foretagne målinger og vejninger af 
træerne bliver, at salpetergødskningen efterhånden har givet sig 
udslag i en smule kraftigere vækst i træerne, og at forårs-

21" 
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udbragt salpeter har haft den største virkning. Forskellen i træ
størrelse fra forsøgsled til forsøgsled er dog langt fra så stor, 
at man har behøvet at tage hensyn dertil ved udtynding i træ
bestanden og ej heller ved udbyUeopgørelsen. 

F r u g t u d b y t t e t. I tabel 2 er frugtudbyUet fm de for
skellige forsøgsled angivet p r. t r æ p r. å f. Udbytteopgørelsen 
omfatter 4-årige perioder. Ved at lade opgørelsen omfatte et 
lige antal år, elimineres virkningen af hvert-andet-års-bæring, 
som særlig sorterne Husmoder, Bramley og Belle de Boskoop 
har haft noget af. 

Da gødsJmingen af arealet fra beplantning og indtil 1932 
var ens over det hele, er det naturligt at betragte disse år som 
en f o r p e r i Q d e, af hvilken man skulle kunne se, hvor ens
artet træmaterialet har været, med andre ord, om forsøgsled
dene har »startet på linie«. Desværre har frugtudbyttet i disse 
år ganske naturligt været så lille, at det ikke siger noget om 
træernes ensartethed med hensyn til fremtidig bæreevne. Man 
må nøjes med at konstatere, at forperiodens udhyUetal ikke 
viser nogen almindelig tendens til, at det ene forsøgslcd skulle 
have fået en dårligere start end det andet. 

Ved betragtning af resultaterne bør man erindre, at Beauty 
of Kent og Lanes Prince Albert kun har deltaget i forsøget i 
8 år, medens de øvrige har deltaget hele perioden ud ~. 18 år. 

Af den periodiske udbytteopgørelse i tahel 2 ses, at alle 
sorter har haft et jævnt stigende udbytte pr. træ hele perioden 
igennem. Det ses endvidere, at en tydelig tendens ret hurtigt 
har gjort sig gældende, nemlig at forsøgsled b - forårsudbragt 
salpet~r - har placeret sig godt, og for alle sorter, undtagen 
Lanes Prince Albert, har vedblevet med at være det bedste hele 
forsøgsperioden igennem. Udtrykt i forholdstal med udbyttet af 
forsøgsled h ~ 100 fås følgende billede: 

Forholdstal for frugtudbytte ialt: 

Husmoder .......... ) 
Bramley's Seedling .. ~: 
Belle de Boskoop . . . . c. 
Cox's Orange ........ , 

Beauty of Kent , , .... 
Lanes Prince All!. . .. 

f a. 

l b. 
c. 

1935~38 1939--42 1943--46 1947--50 

98 
100 
98 

97 
100 
96 

73 
100 
83 

kun 1939 
82 

100 
80 

78 
100 
87 

74 
100 
67 

1933-50 

77 
100 
83 

1933-39 
86 

100 
92 



Hvis man grupperer sorterne efter deres vækstnatur i kraf
tige, middelkraftige og svagtvoksende, vil man som slutresultat 
af hele f0'rsøgsperi0'den få følgende forholdstal for frugtudbytte : 

Kr aftigvoksend e: a. b. c. 

Husmoder ............... } 
Bramley's Secdling . . . . . .. . 79-91 
BelIe de Boskoop ....... . 

100 86-88 

Middelk r aftigvoksende: 

Beauty of Kent ........... lJ 63-75 
Cox's Orange ........... . 

100 71-78 

Svagtvoksende: 
Lanes Prince Albert ..... . 104 100 113 

For alle sorter uden hensyn til vækstnatur og forsøgs
periodens varighed bliver gennemsnitsresultatet 

a. 
78 

b. 
100 

c. 
S:i 

Dette ret betydelige udslag for salpeter til æbletræer er nyt 
for forsøgsstationen, hvor man hidtil ikke har fået synderligt 
udslag for kvælstofgødning, selv ved langvarige forsøg. Om 
det står i forbindelse med rigeligere kaliforsyning eller mere 
kraftigvoksende trætypeend ved tidligere forsøg, vil andre igang
værende forsøg måske klarlægge. 

F r u g t e n s s t ø r r e l s e. I tabel 3 findes en opgørelse 
over frugtstørreisen, angivet i g p r. f r u g t. Ligesom ved frugl
udbyttet er også her gjort op i 4-årige perioder for at udligne 
årsvariationerne. 

Man kan vist sige, at frugtstørrelsen overalt har været nor
mal for pågældende s0'rt, 0'g at størrelsesforskellen fra forsøgs
led til forsøgsled har været minimal. Forskellen f0'rsøgsleddene 
imellem bør ses i sammenhæng med udbyttets størrelse. Man 
vil da finde, at frugtstørrelsen varierer med dette, således at et 
lille udbytte pr. træ giver de største frugter 0'g omvendt. Taget 
som helhed for alle sorter vil man finde, at forsøgsled b ~ 
forårsudbragt salpeter - har givet de mindste frugter, men 
dette hænger sammen med, at samme forsøgsled har givet det 
største frugtudbyUe. 
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TaLe13. Forsøg med chilesalpeter lil æbletræer. 

Sort 

Bramley's Seed/illa: 

Belle de Hoskoop: 

Cox's Ol'ange: 

Blangstcdgaard 1933-50. 
Frugtens størrelse, g pr. stk. 

c 

167 
163 
178 

199 
188 
180 

206 
187 
212 

I 

134 
123 
124 

156 
142 
136 

158 
153 
156 

115 
106 
107 

13::! 
182 
134 

122 
126 
114 

143 
137 
138 

177 
166 
16H 

170 
169 
155 

a . 72 I 74 58 90 

I 

b i 72 76! 56 97 
c i 79 I 78 55, 94 

~--~-~.- " .. -----:. -~!-----i-~-----)_. 

11933-36: 1936·-39 1933-3 gi 
Beauty ol' Kent: 

Lanes Pl'iner Albert: 

a i 140 130 137' 
b I 180 126 129 
c 134 133 135 

151 
147 
14H ~ I 

"'====-c 

128 
134 
132 

142 
144 
143

1 

") a. ingcn kvælstofgødning. h. 500 kg chilesalp. udbr. ca. lO/g 
c. 500» » )} » 15/7 

167 
143 
142 

184 
160 
173 

162 
155 
163 

143 
131 
l8B 

166 
154 
156 

147 
135 
135 

87 I 76 84 78 
76 75 

--l~-

F r u g t e n s o g l ø v e t s f a r v e : En sortering af frugt
udbyttet af Cox's Orange og Belle de Boskoop lige efter pluk
ning 1939 gav følgende resultat i pet. af hele partiet: 

a. b. c. 

Cox's OJ'ange stærkt farvede frugter ... 77 43 28 

svagt do. do. 21 48 65 
Belle de Boskoop stærkt do. do. 56 17 20 

svagt do. do. 39 56 67 
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En skønsmæssig bedømmelse umiddelbart før plukning 1951 
gav følgende gennemsnitsresultat (forsøgsgødskningen har også 
omfattet 1951) når O = grønne og 10 = helt røde frugter a. 8.0, 
b. 7.5, c. 7.3. 

Både sorterings- og karakteresultatet viser, at forsøgsled a., 
hvor intet salpeter er givet, har haft de stærkest farvede frugter. 

Forskellen mellem forsøgsleddene b. og c. er usikker, resul
tatet går snart den ene og snart den anden vej. K vælstofgødnin
gen har altså bevirket noget dårligere frugtfarve, men forskel
len efter tidlig og sen salpeterudbringning er tvivlsom. 

Løvfarven er bedømt de fleste år, oftest to gange - ca. 
1. juli og 1. august efter karakterskalaen 1-10, hvor 1 = lyst 
og 10 = helt mørkegrønt løv. Gennemsnitsresultaterne for årene 

1940-45 var: a. 7.6 b. 8.8 C. 8.B 

Kvælstofgødningen har bevirket mere mørkegrønt løv, og 
som ventet efter de anvendte bedømmelsestidspunkter har man 
fundet den kraftigste løvfarve efter forårsudbragt salpeter. 

I andre gødningsforsøg ved forsøgsstationen har man ved 
bladanalyse konstateret en nøje sammenhæng mellem kvælstof
gødskning, løvfarve og løvets procentiske indhold af kvælstof. 

Sammendrag. 

Forsøgene er udført årene 1932-50 ved statens forsøgs-
station, Blangstedgaard, efter følgende plan: 

a. Ingen kvælstofgødning. 
b. 500 kg chilesalpeter årligt pr. ha, udbragt ca. 15. marts. 
c. 500 kg chilesalpeter årligt pr. ha, udbragt ca. 15. juli. 

Forsøgsarealet er god lermuldet jord i god gødningskraft, 
navnlig har kaliforsyningen været særdeles rigelig. Forsøget er 
gennemført med 3 fællesparceller og en parcelstørrelse på 
15 X 18 m. Seks æblesorter, alle med rodægte træer, har deltaget. 

Forsøgets hovedresultat har været, at chilesalpeter udbragt 
i juli har givet et lille og udbragt i marts et betydeligt mer
udbytte af frugt i forhold til grundgødet. 

Også frugtens farve har været påvirket, men således at 
kvælstofgødning (navnlig forårsudbragt) har forringet frugtens 

dækfarve en del. 
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På træstørrelsen har kvælstofgødskningen givet et mindre 
udslag. Kun forårsudbragt salpeter har givet en smule mer
vækst i træerne. 

På træernes løvfarve er der noteret små, men sikre udslag. 
Forårsudbragt salpeter har givet det mest mørkegrønne løv. 

Summary 

Early ol' Late Nitrogen for Apples. 
The experiment compares spring application and summer appli

cation of nitrogen to apples. 
There are 3 treatments, (a) no nitrogen, (b) 500 kg nitrate of 

soda pr. ha applied in mi d-March, and (c) 500 kg nitrate of soda 
pr. ha, applied in mid-July. 

The soil is a heavy loam with a rather high content of phos
phoric acid and potash. The varieties were Husmoder (Bellefleur de 
France), Bramley's Seedling, Lanes Prince Albert, Belle de Boskoop, 
Beauty of Kent (Codlin Springrove) and Cox's Orange Pippin. All 
the trees were on their own roots and were planted in the spring 
of 1927. The manuring experiment started in 1932 and the present 
report concerns the years 1932-50. All the Beauty of Kent's and 
Lanes's had to be removed in the winter of 1939-40 due to lack of 
space, while the other varieties still take part in the experiment. 

The nitrogen has increascd the size of the trees slightly, as 
table 1 shows, and the early supply had the stronger effect. 

Table 2 shows the yields in four-year periods. It will be seen 
that the early application (treatment (b» has been followed by the 
largest yields,-with one exception, namely the weak growing variety 
Lanes Prince Albert, which has yielded its best under treatment (c). 

The fruit size seems HUle influenced by the different treatments. 
Table 3 shows that treatment (b) has given the smallest fruits, but 
it should be remembered that same treatment has also given the 
heaviest yields. 

As could be expected treatment (a) has given the best coloured 
fruits. There is no steady tendency in the difference belween treat
ments (b) and (c) in this respect. 

The nitrogen has quite naturally brought about a darker foliage, 
and treatment (b) has shown the stronger effect here. Investigations 
in the laboratory have given proof of a rather close connection 
between leaf colour, nitrogen content of the leaves and the amount 
of nitrogen fertilizer added to the trees. 


