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Nærværende beretning meddeler resultaterne af et forsøg med forskellig mængde kvælstofgødning til hindbær
udført ved statens forsøgsstation Blangstedgaard i årene 1959-63.
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Indledning

Gødningsforsøg med hindbær har kun været
udført i beskedent omfang ved statens forsøgs-
stationer. I 324. beretning (N. Dullum) er med-
delt resultaterne fra forsøg ved Blangstedgaard
og Spangsbjerg i årene 1930-35, hvor forskellige
mængder staldgødning og kunstgødning indgik
hver for sig og i blanding. Endvidere var sam-
menlignet chilesalpeter og svovlsur ammoniak
samt jord med forskellige reaktionstal. Der var
positivt udslag for kaliumtilførsel og for svovl-
sur ammoniak. Sidstnævnte formodentlig på
grund af dens indvirkning på jordens pH-værdi,
idet forsøget med forskellige reaktionstal viste
et stigende merudbytte (22 pct.) ved faldende
Rt fra 7,5-6,5. Der var intet merudbytte for
tilførsel af chilesalpeter.

Forsøgsplan og forsøgets udførelse

Forsøget er udført både på Blangstedgaard og
Hornum forsøgsstationer, men på grund af frost-
skade og dårlig plantebestand ved Hornum om-
fatter beretningen kun Blangstedgaards resul-
tater.

Forsøgsplanen var følgende:

a. 0 kvælstofgødning
b. 300 kg kalksalpeter pr. ha udbragt om foråret
c. 600 » » » » » » »
d. 900 » » » » » » »
e. 600 » » » » » » »

+ 300 kg kalksalpeter pr. ha efter bærhøst

Forsøget blev anlagt i foråret 1959 med sorten
Lloyd George. Planteafstanden var 2,0 x 0,6 m.
Høstparcellernes størrelse var 36 m2 og fællespar-
cellernes antal 3.

Forsøgsarealet blev hvert år grundgødet med
400 kg superfosfat og 400 kg sv. kali pr. ha.

Buskene blev vandet i tørre perioder. I 1961
blev der vandet den 10/6 og 30/6 med henholds-
vis 33 mm og 30 mm vand. I 1962 blev der
vandet den 19/6 med 24 mm vand.

Forsøgsarealet ved Blangstedgaard er ret svær
lermuldet jord. Ved forsøgets anlæg blev der ud-
taget jordprøver fælles for hele arealet og ved
forsøgets afslutning en prøve fra hvert forsøgs-
led. Resultaterne for de vigtigste plantenærings-
stoffer vises i tabel 1. Ft og Kt er angivet efter
de fra 1. april 1964 gældende regler.

Tabel 1. Jordbundsanalyser ved Blangstedgaard
1958 og 1963

1958
fælles

Rt 7,0
Ft 9,7
Kt 25,1
Mgt 7,4

a
7,0
9,9

45,2
7,9

b
7,0

10,0
46,6
7,9

1963
c
7,0

10,2
40,7
7,7

d
7,0

10,1
39,8
7,5

e
7,0

10,1
42,4
7,8

Frugtudbytte

Af resultaterne i tabel 2 fremgår, at 300 kg kalk-
salpeter pr. ha har givet et merudbytte på 19
hkg pr. ha. Bærudbyttet er ikke øget ved yder-
ligere tilførsel af kalksalpeter.

Tabel 2. Udbytte af hindbær 1960-63, hkg pr. ha

År a b e d e

1960 19,2 19,4 15,2 17,3 16,9
1961 66,8 96,2 74,4 91,2 78,8
1962 72,0 105,3 97,2 115,4 110,2
1963 74,9 89,1 81,1 81,8 78,5

Gens. 1960-63 . . . . 58,2 77,5 67,0 76,4 71,1
LSD 95 % 13,2
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Kvalitetssortering

Ved plukningen er bærrene sorteret efter de
regler, der er gældende for Gartnernes Salgs-
forening.

I tabel 3 er opført procenten af frasorterede
bær.

Tabel 3. Frasortering i pct. af udbyttet

År a b e d e

1960 4 8 4 4 8
1961 11 10 13 13 14
1962 6 6 8 8 8
1963 14 12 11 12 11

Gens. 1960-63 9 9 9 9 10

Det fremgår af tabellen, at der de enkelte år
kun har været små og tilfældige forskelle. I gen-
nemsnit af alle år har kvælstoftilførslen ikke haft
nogen sikker virkning på kvaliteten.

Bærstørrelse
I alle høstårene blev der bestemt bærstørrelse,
d.v.s. vægt af 100 usorterede bær, for derved
at se om kvælstofgødskningen influerede på
denne. Der var, som tabel 4 viser, en sikker for-
øgelse af bærstørrelsen ved tilførsel af op til
600 kg kalksalpeter pr. ha. Yderligere kvælstof-
tilførsel øgede ikke bærstørrelsen.

Tabel 4. Bærstørrelse hos hindbær, g pr. 100 bær

År a b e d e

1960 342 373 403 365 373
1961 230 320 250 250 240
1962 229 252 258 266 257
1963 234 249 262 270 269

Gens. 1960-63 . . . . 259 274 293 288 285
LSD 95 % 16

Vegativ udvikling

Den vegative udvikling er der givet udtryk for i
hkg afbårne + fjernede overflødige stængler.
Efter høst er alle afbårne stængler fjernet og
planterne udtyndet til en bestand med 10 stæng-
ler pr. løbende meter.

I tabel 5 ses, at 300 kg kalksalpeter har givet
et stort udslag, ved yderligere kvælstoftilførsel
var der kun en lille virkning.

Tabel 5. Hindbærbuskenes vækst

Afbårne + overflødige stængler, hkg pr. ha
År a b e d e

1960 13,3 13,2 12,6 15,5 15,2
1961 24,3 39,3 41,2 39,8 24,5
1962 25,3 36,7 39,1 44,0 39,8
1963 10,6 20,4 21,3 27,8 25,5

Gens. 1960-63 18,4 27,5 28,6 31,8 28,8

I 1961 blev der foretaget en optælling af stængler.
Resultaterne vises i tabel 6. Antallet fulgte samme
linie som vægtresultatet, d.v.s. stigende antal
stængler med stigende kvælstoftilførsel.

Tabel 6. Antal i 1000 stængler pr. ha

a b e d e

1961 . . . . 24,2 27,0 26,5 30,2 29,9

Samme år, som optællingen blev foretaget, blev
der udført en måling af stænglernes højde. Af
resultaterne i tabel 7 ses, at den største højdefor-
skel fandtes mellem ugødet og 300 kg kalksalpeter.

Tabel 7. Hindbærbuskenes gennemsnitlige højde
i cm

1961 . . . . 95

b c

120 109

d e

109 103

Sammendrag

Ved statens forsøgsstation, Blangstedgaard er
der i årene 1960-63 udført forsøg med stigende
mængde kvælstofgødning til hindbær. Forsøget
er udført med sorten Lloyd George på ret svær
lermuld, grundgødet med 400 kg superfosfat og
400 kg svovlsur kali pr. ha årligt. Der har i for-
søgsperioden ikke været nogen nævneværdig for-
skel på Rt, Ft og Mgt, medens der i Kt skete
en betydelig stigning, hvilket viser, at forbruget
af kalium langt fra har stået mål med kaliumtil-
førslen (tabel 1).

Frugtudbyttet viser statistisk sikkert positivt
udslag for kvælstofgødning, men kun op til 300
kg kalksalpeter pr. ha (tabel 2).

Der er hvert år udført en kvalitetssortering af
bærrene og i tabel 3 vises, at kvælstoftilførsel
ingen indflydelse har haft på kvaliteten. På bær-
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størrelsen var der positivt udslag. Kvælstoftil-
førsel op til 600 kg kalksalpeter pr. ha øgede
bærstørrelsen fra 15 til 35 g pr. 100 bær (tabel 4).

Kontrol med planternes vegetative udvikling
bestemt ved vejning af af bårne + overflødige
stængler viste, at kvælstoftilskud op til 900 kg
kalksalpeter pr. ha øgede stængelvæksten (tabel
5) både af vægt og antal (tabel 6), hvorimod
planternes højde kun forøgedes op til 300 kg
kalksalpeter pr. ha (tabel 7).

Summary
At the Danish state experiment station Blangsted-
gaard an experiment was carried out during the
years 1960-63 with application of nitrogen to raspber-
ries in following design:

a. 0 kg calcium nitrate per hectare
b. 300 » » » » »
c. 600 » » » » »
d. 900 » » » » »
e. 600 » » » » » + 300 kg after

harvest

The soil at Blangstedgaard consists of heavy clay
loam. The nutrient level of the plot was controlled
before and after the experimental period (table 1).

The fruit yield showed a significantly effect of
the first 300 kg calcium nitrate only. Between the

treated plots there were no significant differences
(table 2).

Application of calcium nitrate did not show any
effect on the fruit quality (table 3).

Average size of the berries was determined by
weighing 100 berries at each picking-day. A difference
of 15 to 35 grammes was the greatest difference
being that of untreated in relation to 600 kg calcium
nitrate per hectare (table 4).

The vegetative development of the plants was
found by weighing of the fruiting canes. All fruiting
canes removed after harvest and the new canes were
thinned to 10 canes per meter. The greatest nitrogen
application caused the most vigorous growth (table
5).

There was a close relationship between the number
of canes and the vegetative development (table 6),
whereas the greatest height of the plants was found
after application of 300 kg calcium nitrate (table 7).
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