
Gødningsforsøg i asparges 

Ved AKSEL HENRlKSEN 

567. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Beretningen omfatter resultater ·af forsøg med forskellig gødskning af aspar
ges udført ved Hornum 1934-42 og med udbringnings tider og mængder af 
salpeter ved Spangsbjerg 1939-49. En foreløbig opgørelse af førstnævnte 
forsøg indtil 1939 er givet i 298. meddelelse. Beretningen er udarbejdet af 
assistent Aksel Henril,sen, Spangsbjerg. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

I de fleste anvisninger til dyrkning af asparges er gødnings
spørgsmålet et vigtigt afsnit. Det er tidligt erkendt, at der skal 
bruges rigelig gødning, og de organiske gødninger er stærkt an
befalet, men også kunstgødningerne er eftCJ.~hånden indgået i gød
ningsplanerne. Man har ment, at de lette sandjorder, på hvilke 
asparges ofte dyrkes, har et særligt behov for organisk gødning. 
Tangkompost har også gennem tiderne været anbefalet på grund 
af et stort kaliumindhold. Både stald- og tanggødning blev for
hen brugt som dækgødning for at skærme planterne om vinteren. 
Også ajle og fjerkrægødning har været tilrådet. 

De i det følgende skildrede forsøg har haft til formål at under
søge aspargesplantens behov for næringsstoffer. 

Forsøg med forskellig gødskning ved Hornum 1934-1942 

Der har i forsøgene været følgende spørgsmål: 

Stald- og kunstgødning 

Ugødet 
Staldgødningsmængde : 
Kunstgødningsmængde: 
Stald- og kunstgødningsmængde: 
1 staldgødning = 24 tlha 

1 11;2 
1 

1 kunstgødning = 1 staldgødning = 856 kg chilesalpeter eller 
661 kg svovlsur ammoniak, 495 kg superfosfat og 296 kg 40 % 
kaligødning pr. ha. 
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Kvælstofgødninger og udeladelse af eef plantenæringssto{ en 
alsidig gødnings blanding 

1 kunstgødning, kvælstof i chilesalpeter 
1 » , kvælstof i svovlsur ammoniak 
1 » -;- kvælstof 
1 » fosfor 
1 » kalium 

Vejrforholdene i forsøgs å rene 
Til belysning af årenes skiftende vej rlig og dets virkning på 
udbyttet er der i tabel 1 angivet forskellige meteorologiske data. 

Tabel 1. Vejret og udbyttet i forsøgsårene 

Afvigelser fra normalen 
Antal temperatur Co gns. nedbør 

frostdage mm 
juli/april juli/okt. nov./april juli/april 

Hl36~37....... 84 0.5 0.8 125 
H137~38....... 86 2.3 1.~ -:-119 
1938~39....... 79 1.7 1.6 276 
1939~40 ... '" . 135 0.6 -:-2.~ 80 
1940~41... . . . . 133 -"- 0.2 ..:..2.3 29 
1941~42.... . . . 132 1.0 -"- 3.1 -:-72 

Gennemsnitsudbytte 
alle forsøgsled 

kgja ant./a 
27.2 1025 
45.3 1430 
49.3 1465 
49.7 1658 
36.2 1771 
27.9 1500 

De tre på hinanden følgende strenge vintre 1939-42 og mange 
frostdage nedsatte efterhånden udbyttet betydeligt. 

Forsøgsarbejdet 
Forsøgsarealet er ret let sandmuldet jord med gode læforhold. 
Det har været forsøgsgødet efter foranstående plan siden 1921 og 
dyrket med andre grønsager. Forsøget blev plantet 20. april 1934. 
Sorten var Dansk Kæmpe. Rækkeafstanden 175 em og plante
afstand 50 em. 6 fællespareeller a 34 m 2 foruden værnerækker. 

Staldgødningen til forsøgene indeholdt i gennemsnit 0,56 pct. 
N, 0,37 pet. P205 og 0,48 pet. K20, efter hvilke kunstgødning 
svarende til staldgødning Iblev udregnet. 

Staldgødningen blev udbragt sidst i november eller i begyn
delsen af december, de første år dog henimod slutningen af vin
teren. Kaligødning og superfosfat blev givet i februar-april efter 
som vejret har tilladt arbejdet og kvælstofgødningerne om for
året i de første år, hvor der ikke blev høstet afgrøder og senere 
lige efter stikningens ophør og bedenes udjævning. 
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Bedene blev opsat med aspargesmulder omkring midten af 
april, i de »sene« år dog først omkring 1. maj, med 30 cm jord 
over rodkronen og jævnet straks efter høstens slutning. 

Forsøget er høstet første gang i 1937. men kun til slutningen 
af maj, senere til omkring 24. juni. Stikningens begyndelse har 
varieret meget efter forårets varmeforhold. 

Jordbundsanalyser 
Der er udtaget jordprøver i 1934 og 1940, men ved en fejltagelse 
er der ikke udtaget prøver i forsøgsleddene med staldgødning i 
1934. Alle analyser er foretaget af Statens Planteavls-Labora
torium, Lyngby. 

Resultaterne er samlede i tabel 2 og er gennemsnit af de 2 
prøveudtagninger. 

Tabel 2. Jordbundsanalyser 

Staldgødning ! staldg. Kunstgødning 
Ugødet t 1 H t kunstg. 1 § 1 • 

Rt ................. . 7.1 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.2 

Ft ................. . 5.2 6.6 11.1 12.6 11.1 7.0 8.2 10.9 

TJ( ................ . 2.7 4.1 6.1 7.8 6.3 3.9 4.6 5.9 

TMn 1\)40 ......... . 1.8 2.3 1.2 1.2 1.7 los 2.0 1.4 
q » ......... . 18.0 18.0 15.0 14.0 13.0 18.0 17.0 8.1 

l kunstgødning 1 kunstgødning 
kvælstof i 

salpeter svs.amm. kvælst. fosfor kalium 
Rt ............... . 7.2 5.7 7.0 7.4 7.4 

Ft .............. .. 10.9 7.6 10.8 5.1 \).2 

Tx ............... . 5.9 5.5 6.8 6.7 2.7 

TMn 1940 ........ . 1.4 13.0 1.6 1.4 1.3 

q » 8.1 0.3 13.0 8.1 15.0 

Jordens reaktionstal, Rt, er ret højt og næsten ens for alle for
søgsled, undtagen hvor der er gødet med svovlsur ammoniak. 

Fosforsyretallet, Ft, stiger jævnt med øget gødningstilførsel, 
og ved 1 staldgødning, 1 kunstgødning og halvt af hvert, er Ft 
fordoblet. Ugødet og l kunstgødning -7- fosfor gav Ft 5,2 og 5,1. 
Ved gødskning med svovlsur ammoniak er Ft noget lavere i for
hold til chilesalpeter. Mangel på kvælstof og kalium har ikke 
påvirket Ft væsentligt. 

Kalitallet, T K' stiger også med øget gødskning, ved staldgød
ning fra 4,1--7,8 og ved kunstgødning 3,9-5,9. For 1 staldgød-
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ning, 1 kunstgødning og halvt af hvert ligger T K omkring 6. 
Ugødet og 1 kunstgødning -7- kalium er begge på 2,7. Mangel på 
kvælstof og fosfor har ikke øvet nogen indflydelse på TK • 

Mangantallet, TMn- er ret ens, men lavt i alle forsøgsled. Kun 
hvor der er gødet med svovlsur ammoniak er der, som ventet, 
et højt TMn og et lavt bindingstal q. 

Oplysninger om gødningernes virkning på jordens numus- og 
kvælstofindhold til 1937 findes i 309. beretning, hvoraf det frem
går, at humusindholdet er lavest i ugødede parceller og hvor et 
af gødnings stofferne mangler. I de kunstgødede parceller er det 
lidt højere og omtrent ens for de 3 mængder og for staldgødning 
stort og stigende ved øget tilførsel. Total kvæls'iofindhold er 
næsten ens for ugødet og kunstgødning, medens det ved sti
gende brug af staldgødning viser en nogenlunde jævn stigning. 

FORSØGSRESULTATER 

Stald- og kunstgødning 
I tabel 3 er samlet tallene for det årlige udbytte i kg/a, for-
holdstal, antal skud/a og skudvægt. 

Tabel 3. Udbytte de enkelte forsøgsår 1937-42 

Ugødet Staldgødning i staldg. Kunstgødning 

kg/a l 1 11 t kunstg. i- l 1 2 

1937 ............ 18.0 26.6 30.7 32.3 28.5 27.5 30.2 31.7 
1938 ........... 25.6 40.1 52.1 55.0 51.0 42.1 49.4 52.5 
1939 ........... 29.7 47.3 56.8 58.6 56.0 46.2 53.9 53.9 
1940 ........... 25.7 47.6 56.8 61.9 55.8 46.2 52.0 54.1 

1941 ........... 16.5 32.6 40.4 42.1 42.1 35.2 40.0 41.9 

1942 ........... 11.6 26.9 31.5 34.2 32.0 25.9 28.5 29.7 
Gns ............. 21.2 36.9 44.7 47.4 44.3 37.2 42.3 44.0 

Forholdstal 
1937 ........... 57 84 97 102 90 87 95 100 

1938 ........... 49 76 99 105 98 80 94 100 

1939 ........... 55 88 105 109 104 86 100 100 
1940 ........... 48 88 105 114 103 H5 96 100 
1941 ........... 39 78 96 100 100 84 95 100 
1942 ........... 39 91 106 115 108 87 96 100 
Gus ............. 48 84 102 108 101 85 96 100 

Antal skud/a 
Gns ............ 885 1465 1767 1855 1699 1404 1481 1580 

Skudvægt g 
Gns ............ 24.0 25.2 25.3 25.6 26.1 26.5 28.6 27.8 
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Forholdet mellem forsøgsleddene er ret ens i alle seks forsøgsår, 
hvilket lettest ses i de opførte forholdstal. Kun i ugødet er tallene 
for de 2 sidste år faldet stærkt. Som før nævnt er der efter de 
strenge vintr~ en betydelig nedgang i udbyttet, især for året 1942. 

Der er stigende udbytte for øget gødskning indtil en vis grad, 
idet udbyttet forøges stærkt fra ugødet til ih og 1 staldgødning 
og fra ugødet til 14 og 1h kunstgødning, medens de helt store 
gødningsmængder ikke har forøget udbyttet væsentligt mere. 1 
staldgødning, l kunstgødning og halvt af hver har givet samme 
udbytte. 

Antallet af skud er lavest for ugødet og stiger efter øgede 
gødningsmængder. Den gennemsnitlige skudvægt er størst for 
brugen af kunstgødning. 

Til yderligere oplysning om det høstede udbytte er der i tabel 
4 gjort rede for vægt og antal i de 3 sorteringer af skud over 
40 g, 20~40 g og under 20 g, høstens fordeling i pct. indenfor 
en firedelt høstperiode samt antal grønne skud pr. plante om 
efteråret. 

Tabel 4. Størrelsessortering, tidlighed og skudmængde om efteråret 

Gennemsnit 1937-42 
Ugødet Staldgødning .~ staldg. Kunstgødning 

i 1 li !kunstg. t i 1 
pet. vægt i sorteringerne 
I over 40 g .............. 36 41 43 43 45 45 50 48 
II 20-40 g .............. 30 27 25 26 25 26 24 25 
III under 20 g ........... 34 32 32 31 30 29 26 27 

pct. antal i sorteringerne 
I ...................... 17 21 21 22 23 24 28 26 
II ...................... 24 22 22 21 21 22 22 22 
III ..................... 59 57 57 57 56 54 50 52 

pct. af samlet vægtudbytte 
Før 1&/5 ••••.•..•.•..•••• 6 7 8 9 9 7 7 8 
16_3115 .................. 36 37 36 36 36 37 36 36 
1/6_15/6 ...••....•...... 39 38 38 37 37 38 39 38 

Efter 15/6 ................ 19 18 18 18 18 18 18 18 

Antal skud pr. plante om efteråret 
Gennemsnit ............. 3.9 5.8 7.3 7.3 6.B 5.8 6.0 6.5 
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Tallene for de 3 sorteringer, både i vægt og antal, understreger 
yderligere, at der ved brugen af kunstgødning er flere store og 
færre små skud end ved staldgødning. 

Procenttallene for samlet udbytte i de 4 høstperioder viser, at 
der ingen forskel er i tidIigheden ved de forskellige gødnings~ 
mængder. 

Hvert efterår er der optalt antal grønne skud på en del planter. 
Tallene herfor følger ret nøje antallet ved høst og har samme 

forhold mellem kunst- og staldgødning med de fleste skud for 
sidstnævnte gødning. 

Kvælstofgødningerne chilesalpeter og svovlsur ammoniak 
og udeladelse af et gødningsstof i en alsidig gødningsblanding 

De forskellige års udbytte og forholdstal herfor er samlede i 
tabel 5 og oplysninger om sorteringer og grønne skud om efter~ 
året i tabel 6. 

Tabel 5. Udbytte ialt kg og antalla samt forholdstal 1937-42 

1 kunstgødning 1 kunstgødning 
kvælstof i 

chilesalpeter svolvs.amm. kvælstof fosfor kalium 
kg/a og forholdstal 

1937 .... 31.7 100 24.7 78 22.3 70 30.7 97 23.7 75 

1938 .... 52.5 100 47.9 91 37.0 70 54.7 104 35.6 68 
1939 .... 53.9 100 51.0 95 4l.5 77 58.7 109 38.3 71 
1940 .... 54.1 100 55.1 102 45.9 85 61.6 114 34.2 63 
1941 .... 41.9 100 38.4 92 36.2 86 45.5 109 22.9 55 

1942 .... 29.7 100 31.7 107 30.7 103 35.1 118 17.1 58 

Gns ...... 44.0 100 41.5 94 35.6 81 47.7 108 28.6 65 

Antal skud/a og forholdstal 
Gns ..... 1579 100 1532 97 1253 79 1639 104 1134 72 

Skudvægt g 
Gns ..... 27.9 27.1 28.4 29.1 25.2 

KVÆLSTOFGØDNINGER 

Svovlsur ammoniak har gennemgående givet noget mindre ud~ 
bytte end chilesalpeter. I enkelte år har der været et merudbytte 
for svovlsur ammoniak. Dette kan skyldes en frost~skadevirkning 
i chilesalpeter-parcellerne, da udbyttet her er bemærkelsesværdigt 
lavt i forhold til de andre forsøgsled, og vintrene netop i disse 
år, som tidligere omtalt, var unormalt strenge. 
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Tabel 6. Størrelsessortering og grønne skud om efteråret 

Gennemsnit 1937-42 

1 kunstgødning 1 kunstgødning 
kvælstof i 

pct. vægt i sorteringerne chilesalp. Sys. amm. kvælstof fosfor kalium 

lover 40 g ............... 48 46 50 52 40 
II 20-40 g ............... 25 25 24 24 28 
III under 20 g ............ 27 2~) 26 24 32 

pct. antal i sorteringerne 

I •••••••••• 0.0 ••••••••• • 26 25 28 29 20 
II ....................... 22 22 22 22 23 
III ...................... 52 5:1 :10 49 57 

Antal skud pr. plante om efteråret 

Gennemsnit .............. 7.0 7.0 5.6 6.9 5.1 

Forskellen mellem de 2 kvælstofgødningers virkning er sand
synligvis forårsaget af den lavere jordreaktion, som følger efter 
brugen af svovlsur ammoniak. Forsøg med forskellig jordreaktion 
til asparges - 483. beretning - viser, at 'asparges trives bedst 
ved høj reaktion. 

Både antallet og skudvægt ligger højest ved brugen af chile
salpeter. 

INGEN KVÆLSTOF 

Hvor kvælstoffet er udeladt i en alsidig kunstgødningshlanding, 
er udbyttet for det meste lavere end ved fuld gødning. I gen
nemsnit af alle år er der et mindreudbyUe på 19 pet. Antal 
svarer hertil, medens skudvægten ikke er ændret. 

INGEN FOSFOR 

Det er usædvanligt, at udeladelse af fosfor giver et merudbytte 
på 8 pet. i forhold til 1 kunstgødning. Både vægt og antal af 
store skud er højere og ligeledes skudvægten. Ft var i gennemsnit 
5,1 mod 10,9 ved fuld gødning. Selv uden superfosfat er jorden ret 
fosfatrig. Man måtte derfor vente, at merudbyttet for superfosfat 
blev ringe. Når der er et mindreudbyUe for tilførsel af superfosfat, 
må det hovedsagelig tilskrives forsøgsfejl og foran nævnte forhold, 
at l kunstgødning med chilesalpeter tilsyneladende giver for lavt 
udbytte efter de strenge vintre. Analyser af skud fra Spangsbjerg 
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i 1940 viser, at der kun er et lille indhold af P205 i forhold til de 
øvrige næringsstoffer, se side 463, hvorfor asparges fosfatbehov 
antagelig er ringe. 

INGEN KALIUM 

Udeladelse af kaliumgødning har gennem alle år givet en meget 
ensartet nedgang i vægtudbyttet, i gennemsnit ea. 1/3 i forhold 
till kunstgødning. Antallet af skud følger knapt nedgangen i 
vægten og derfor er skudstørrelsen lille. Ved sortering er der i 

vægt 8 pet. mindre af store og 5 pct. flere små skud sammen
lignet med fuld gødning og det samlede antal ca. 1/3 mindre. 
Nedgangen i antal skud pr. plante er ligeledes stor. 

Der var meget lave T K ved forsøgets begyndelse, henholdsvis 
3,2 og 0,9 for 1 kunstgødning og -+- kalium. I gennemsnit af 
1934 og 1940 var TK 5,9 og 2,7. 

FORSØG MED FORSKELLIGE UDBRINGNINGSTIDER FOR 

SALPETERG0DNING VED SPANGS·BJERG 1939-49 

Forsøget omfatter følgende spørgsmål: 
Kalksalpeter kg/ha ingen 

» 400 i juli 
» 800 i april 
» 400 i april og 400 i juli 
» 800 i juli 
» 400 i juli og 400 i sept. 
» 800 i sept. 

Grundgødning kg/ha 600 kaligødning og 200 superfosfat. 

Vejrforholdene i forsøgsårene 

Ved Spangsbjerg er klimaet lidt mildere end ved Hornum, men 
de strenge vintres indflydelse på vækst og udbytte er den samme. 
Følgende oversigt med de vigtigste klimatiske oplysninger viser, 
at der har været mange frostdage og lav temperatur i vinter
halvåret fra forsøgets start og hen i de første høstår, hvilket 
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har svækket planterne stærkt, således at der kun er opnået ret 
små udbyttetal. 

Afvigelser fra normalen. Temp. Co gns. nov./apr.: 

1939/40 40/41 41/42 42/43 43j44 44/45 45/46 46147 47/48 48/49 
-o- 2.3 -0-2.0 -o- 2.9 1.9 O.S 1.2 0.5 -o- 2.0 1.3 1.9 

Frostdage i vinterhalvåret: 

119 131 125 56 91 61 72 119 77 54 

Forsøgsarbejdet 

Forsøgsarealet er god sandrnuldet jord med gode læforhold. 
Plantningen er foretaget i april 1939 med toårige planter af 

sorten Dansk Kæmpe. Rækkeafstanden 200 cm og planteafstand 
50 cm. 4 fællesparceller a 30 m 2 foruden værnerækker. Grund
gødningen er udbragt i sidste halvdel af marts og salpetergød
ningen i begyndelsen af månederne april, juli og september. 

Jordbundsanalyser foråret 1939 før plantningen viste Rt 8,0, 
Ft 6,3 og T K 8,4 og i 1950, efter forsøgets afslutning, Rt 7,9, 
Ft 6,8 og T K 14,2, en lille stigning i fosforsyretallet og en stor 
forøgelse af kaIitallet. 

I 1949 var der et meget stærkt angreb af aspargesrust, der 
blev søgt bekæmpet ved sprøjtning med bordeauxvædske tilsat 
sæbe. Enkelte år var mindre angreb af aspargesbillen ~ pudret 
med DDT. 

Forsøgsresultater 

I tabel 7 er der gjort rede for de enkelte års udbytte. Der er 
høstet en mindre afgrøde i 1941, men tallene var små og ikke 
medregnet i opgørelsen. Som før nævnt har strenge frostvintre 
svækket planterne stærkt og dermed også udbyttet. 

Ved forsøgets anlæg er der plantet 100 planter/a. Optælling 
af planter viste følgende: 

kg salpeter pr. ha 
Ingen 400 i 800 i 400 i april-j- 800 i 400 i juli+ 800 i 

salpeter juli apr. 400 i juli juli 400 i sept. sepl. 

1945 ........ 93 89 87 95 87 88 90 
1950 ........ 63 59 54 64 64 59 59 
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Tabel 7. Forholdstal for udbytte i de enkelte forsøgsår 
og gennernsnitsvægt kg/a for 2 fireårige perioder og alle år 1942-49 

Kalksalp. 

kg/ha: 

Hl42 ........ . 
1943 ........ . 
1944 ........ . 
1945 ........ . 

1946 .... '" .. 
1947 ........ . 
1948 ..... " .. 

Ingen 

kg/a 

11.0 
23.0 

23.2 
35.1 

31.s 

36.4 

42.5 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

1949. . . . . . . . . 23.6 100 

Gns. 1942-45. 23.1 
Forholdstal. . . . 100 

Gas. 1946-49. 33.6 

Forholdstal.. . . 100 

Gns. alle år . . . 28.3 
Forholdstal. .. . 100 

400 i 800 i 400 i april + 800 i 400 i juli + 
juli april 

118 132 
112 109 
101 100 
103 99 

103 95 
106 93 

93 87 
95 90 

24.6 24.5 

106 106 

33.4 30.6 

99 91 

29.0 27.5 

102 97 

400 ijuli 

136 
120 
104 
105 

104 
108 

97 
105 

25.9 

112 

34.6 

103 

30.2 

107 

juli 400 i sept. 

135 123 
123 111 
109 
106 

106 
119 
101 
110 

26.5 

115 

36.5 

109 

31.0 
111 

95 
92 

91 
98 
87 
89 

23.3 
101 

30.6 

91 

26.9 

95 

800 i 
sept. 

113 
101 

90 
91 

85 
91 
81 
82 

22.1 

\:l6 

28.5 

85 

25.3 
89 

Forholdstallene for de enkelte års udbytte viser udbringnings
tidens indflydelse på høsten. I forsøgsperiodens første halvdel, 
især i de 2 første høstår (tilvækstårene ), er der den største for
del ved udbringning af salpeter i juli eller april/juli. Det samme 
er gældende i anden periode, men forskellen er ikke så stor. 
SalpeteTtilførsel i september har haft negativ virkning. 

Ved høsten er skuddene sorteret efter størrelse: mindst 40 g; 
20-40 g og under 20 g samt hule skud. Tabel 8 giver oplys
ninger herom. 

Tabel 8. Sortering efter skudstørrelse, vægt, antal og skudvægt 

Kalksalpeter kg/ha: Ingen 400 i 800 i 400i april+ 800 i 400ijuli+ 800i 
juli april 400 i juli juli 400 i sept. sept. 

Store, mindst 40 g, kg/a 8.2 8.6 7.4 9.7 10.7 7.6 6 .• 
Middel, 20· -40 g ) 
Mindr~, under 20 g )f 

Hule skud )f 

lalt høstede skud 

8.s 
10.2 

1.1 

9.1 
10.3 

1.0 

8.7 

10.5 
0.9 

kg/a. .. . . . . . . . . . 28.3 29.0 27.5 

Antal/a. . . . . . . .. 1179 1215 1187 

Skudvægt g . . . . . . . . . 24.0 23.9 23.2 
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9.3 

9.9 

La 

30.2 

1199 

25.2 

9.7 
9.9 

1.2 

31.. 
1236 

25 .• 

8., 
10.1 

0.8 

26.9 

1146 

23 .• 

8.4 

9.7 
0.7 

25.3 

1093 

23.1 



Tallene for sorteringerne følger udbytte, idet højeste udbytte, 
ved 800 kg salpeter i juli, også har flest store skud og lidt 
færre små, samt det største antal skud og højeste skudvægt. 

Man har ment, at årsagen til hule skud var en for rigelig 
kvælstofgødskning, men i dette forsøg er der, som det ses af 
tabel 8, ingen forskel mellem parcellerne uden og med stor sal
petertilførsel. Derimod viser tabel 9, at vintertemperaturen har 
stor indflydelse på mængden af hule skud. 

Tabel 9. Vintertemperaturens indflydelse på fremkomsten af hule skud 

Nov.-april Kalksalpeter kg/ha 
tempera- antal in- 400 i 800 i 400 i april + 800 i 400 i juli + 800 i 
tursum frosl- gen juli april 400 i juli juli 400isept. sept. 

Co * dage ant. hule skud, pet. af samlet udbytte gns. 

1941/42 -;-2 125 8.2 9.2 8.3 10.7 9.4 8.1 4.0 8.3 

1946/47 O 119 19.0 15.0 16.8 20.4 17.6 14.3 12.u 16.4 
1943-46 og 
48-49gns. 23 69 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 

'" Månedens middeltemperatur sammenlagt for nov.-april. 

De to vintre 1942 og 1947 med lave temperaturer og mange 
frostdage har i gennemsnit for alle forsøgsled de følgende år 
givet 8,3 og 16,4 pct. hule skud mod kun 0,3 pet. i de øvrige år. 

Statens Planteavls-Laboratorium har i 1940 udført analyser 
af aspargesskud til bestemmelse af kvælstof, kalium, fosfor og 
calcium. Resultatet var 5,31 pet. tørstof med et procentindhold 
på 4,17 N, 1,51 P20 5, 4,11 K 20 og 0,37 CaO. 

Analysetallene svarer til udenlandske opgivelser, hvor der 
også er fundet et ret lille indhold af fosforsyre. 

Senere er der i 1942, som følgende viser, foretaget analyser 
af tørstof og kvælstof af skud fra alle forsøgsled. 

kg salpeter pr. ha 
Ingen 400 i 800 i 400 i april + 800 i 400 i juli + 800 i 
salp. juli april 400 i juli juli 400isept. sept. 

Tørstof pct. ............ 6.96 7.18 6.71 6.87 6.66 6.73 6.72 

Kvælstof i pet. af forslof. 4.43 4.59 4.90 4.65 4.93 5.22 4.97 

Indholdet af kvælstof følger gødningsmængderne. Ingen salpeter 
har det laveste indhold, lidt større for 400 kg salpeter og det 
højeste for juli/sept.-udbringning af 800 kg salpeter. 
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SAMMENDRAG 

Forsøgene med stald- og kunstgødninger blev påbegyndt ved Hor
num i foråret 1934 i de fastliggende gødningsforsøg, der har 
været forsøgsgødet siden 1921 og dyrket med andre grønsager. 
Første høst er foretaget i 1937 og sidste i 1942. Jordbunden er 
ret let sandmuld, der ved forsøgets anlæg havde et højt Rt (ca. 
7), jævnt stort Ft (ca. 5) og lille TK (ca. 3). Højeste udbytte, 
61,9 kg/a, blev opnået i 1940 med største gødningsmængde. De 
følgende strenge vintre nedsatte udbyttet. 

Der er stigende udbytte for øget gødskning med staldgødning 
eller tilsvarende kunstgødning, men udbytteforøgelsen er dog 
stærkt aftagende fra ugødet til største gødningsmængde. 1 stald
gødning, 1 kunstgødning og halvt af hvert har givet samme 
udbytte. Vægten af skuddene er lidt større, hvor der bruges 
kunstgødning. 

Der er fordel ved brugen af salpeter, idet svovlsur ammoniak 
nedsætter jordens reaktion, og stort aspargesudbytte betinges 
af høj reaktion. 

Udeladelse af kvælstof i gødningsblandingen har forringet ud
byttet med 19 pet. 

Udeladelse 'af fosfor gav, mærkeligt nok, et lille merudbytte. 
Aspargesskud indeholder kun lidt P205' og planten har antage
lig et ringe fosfatbehov. Forsøgsjorden har været ret fosfatrig, 
så man må vente, at udeladelse af fosfor i gødningen ikke ned
sætter udbyttet. 

Udeladelse af kalium gav et stort fald i udbY'ttet på ca. 1/3 
af høsten fra fuldgødet. T K lå på ca. 3 og ved fuldgødning på ca. 6. 

Forsøg med udbringningstid for salpeter blev anlagt ved 
Spangsbjerg i 1939 på god sandmuldet jord med lerblandet sand
underlag og høstet i årene 1942-49. Rt var i forsøgsperioden 
ca. 8, Ft ca. 6,5 og T K stigende til 14. Forsøget gav ret ringe 
merudbytte for tilførsel af salpeter. Udbringning af hele sal
petermængden efter stikningens ophør omkring 1. juli gav det 
største udbytte, og herefter følger halv mængde om foråret og 
resten efter endt stikning. Det vil være tilrådeligt at give noget 
salpeter om foråret i de første tilvækstår. 

I 1956 er der påbegyndt to nye serier forsøg, der tager sigte 
på at belyse forholdet mellem kalium- og kvælstofgødskning og 
aspargesplantens behov for 8 mikronæringsstoffer. 

464 


