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resultaterne af et karforsøg med æbletræer udført ved Blangstedgaard. Beretningen er udarbejdet af lic. agro. 
Poul Hansen, Blangstedgaard. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Et nærmere kendskab til optagelse og fordeling 
af de vigtigste mineral stoffer hos æbletræer er 
af stor betydning, ikke mindst efter at anven
delsen af bladanalyser som gØdskningsindika
torer har vundet udbredelse. 

Det er almindelig kendt, at tilførsel af et 
næringsstof, foruden at påvirke indholdet af 
pågældende næringsstof, også kan mindske eller 
øge bladenes indhold af andre næringsstoffer 
(antagonisme eller synergisme). 

IfØlge Smith (1962) kan disse fænomener 
skyldes: a) konkurrence ved selve optagelsen, 
b) ændring aftransportforhold i planten, c) 
påvirkning af mineralstoffernes anvendelse på 
bestemmelsesstedet i planten. Cain (1953 a,b, 
1955) mener, at antagonismefænomenerne ho
vedsagelig fremkommer som fØlge af nærings
stoffets virkninger på planternes vækst og på 
de andre næringsstoffers fordeling inden for 
planten. 

Til belysning af disse forhold blev der på 
Blangstedgaard udført et karforsØg med for
skellig kvælstof-· og kaliumtilfØrsel til æble~ 

træer. Da en vurdering lettest vil kunne udføres 
på planter, der har vokset i oplØsninger af 
kendte, konstante koncentrationer af de for
skellige næringsstoffer, har forsØget været gen
nemfØrt i sandkultur med hyppige vandinger 
med kendte næringsoplØsninger. 

I. Materiale og metoder 
Der blev anvendt små ensartede planter af 
grundstammetypen M I (gennemsnitlig tør
vægt 9,5 g) skåret kraftigt ind på rod og top. 

Dyrkningen foregik i 12 liters plastikspande 
med hul i bunden, fØrst et tyndt lag ral, 
derpå fyldt med en blanding af 60 volumen
procent strandsand og 40 procent peralite. 
Vandkapaciteten efter mætning og afdrypning 
var 3,8 kg vand pr. spand. Blandingen blev 
behandlet med 3 pet. HC1 i 3 dage og derpå 
gennemvasket med regnvand til neutral reak
tion. 

Træerne blev plantet den 13/5 1963. De.rpå 
blev spandene vandet med hver 5 liter nærings
oplØsning 1-2 gange pr. uge, efter behovet 
suppleret med vandinger med mindre mængder 
regnvand. Der blev anvendt syv forskellige 
næringsoplØsninger, repræsenterende 2 Ko og 
3 N-niveauer og et led med lav Ca-niveau. 
OplØsningernes sammensætning fremgår af ta
bell. Ionerne blev tilfØrt i fØlgende salte: 
Ca(N03h, K 2S04, MgS04. 7H20, NaH2P04· 
2H20 samt KN03 for led VII. Gips (Ca S04' 
112 H 20) blev tilsat i varierende mængder for 
at mindske variationen i Ca++- mellem forsøgs
leddene. 

OplØsningerne havde fØlgende indhold af mi
kronæringsstoffer: Mn++- 0,02, Curt 0,002, 
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Tabel l. Næringsopløsningernes absolutte og relative ionindhold samt træernes 
gennemsnitlige mineralstofindhold i pct. af tørstof 

la Ib 

m.æ. NOs- 1,6 8 
pr. liter PO.--- 4 4 

SO.-- 18 13 
K+ 2 2 
Ca++ 14,6 16 
Mg++ 3 3 
Na++H+ 4 4 

laIt 47,2 50 

% af NOa- 7 32 
anion er PO.--- 16 16 

S04-- 77 52 

% af K+ 9 8 
kation er Ca++ 61 64 

Mg++ 13 12 
Na++H+ 17 16 

N August 0,94 1,74 
December 0,89 1,55 

% af P August 0,305 0,219 
December 0,354 0,226 

K August 1,21 1,00 
tørstof December 1,11 0,87 

Ca August 0,54 0,73 
December 0,50 0,64 

Mg August 0,112 0,126 
December 0,103 0,109 

Zn++ 0,002 sulfater), Fe1-l+ 0,33 miIiækvivalen
ter (m.æ.)/l og B (borsyre) 0,003, Mo (ammoni
ummolybdat) 0,0002 millimol/l. Fe blev tilfØrt 
som komplex (61 g FeS04.7H20, 63 g EDTA, 
55 g NaHCOg ad 2 l vand, iltes i luften og 
fortyndes). Der blev fremstillet stamoplØsninger 
af de forskellige salte, disse blev umiddelbart 
fØr brug fortyndet med regnvand. 

Der var 4 spande a 2 træer pr. forsØgsled. 
Træerne stod hele tiden i ventileret væksthus. 
Halvdelen af træerne blev høstet den 22-23/8, 
resten den 4/12 1963, dter at bladene var ind
samlet efterhånden som de faldt af. Ved hØst 
blev planterne delt i blade, bark fra årsskud, 
ved fra årsskud, rØdder samt resten af planten 
(stamme). Disse dele blev tørret ved 80° C, 
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Ic Ila Ilb Ilc Il b-Ca 

16 1,6 8 16 10 
4 4 4 4 4 
7 26 21 15 8 
2 10 10 10 10 

18 14,6 16 18 5 
3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

54 63,2 66 70 44 

59 5 24 46 46 

15 13 12 11 18 
26 82 64 43 36 

7 32 30 29 46 

67 46 49 51 22 

11 9 9 9 14 

15 13 12 11 18 LSD 
-------

1,74 0,91 1,59 1,72 1,72 0,06 
1,73 0,92 1,60 1,78 1,65 

0,249 0,315 0,214 0,234 0,239 
0,056 

0,233 0,362 0,231 0,241 0,232 

0,94 1,34 1,23 1,19 1,29 0,08 
0,89 1,45 1,16 1,26 1,40 

0,78 0,46 0,59 0,68 0,34 0,06 
0,71 0,44 0,46 0,56 0,25 
0,113 0,100 0,103 0,104 0,122 0,009 
0,101 0,097 0,085 0,088 0,100 

~--~---

formalet og analyseret for total-N (mikro
Kjeldahl), fosfor (vanado-molybdatmetoden), 
kalium, calcium (flammefotometrisk) og mag
nesium (komplexometrisk). 

II. Resultater 
A. Vækst 

Når opløsningens nitratkoncentration øges fra 
1,6 til 8 m.æ. N03/l, stiger såvel træets sam
lede tilvækst (tabel 2) som dets N-procent (ta
bell, fig. 1). En yderligere forØgelse af NOg-

koncentrationen til 16 m.æ.!l influerer ikke på 
tilvæksten, mens N-procenten er svagt stigen
de. I december er tilvæksten mindre ved 10 
m.æ. K end ved 2 m.æ. K, især ved de hØjere 



N-niveauer; her er en forØgelse af planternes 
K-indhold (tabel 1, 3) altså forbundet med en 
negativ virkning på væksten. Dette passer ind 
i den almindelige sammenhæng meUem vækst 
og indhold af et næringsstof (Smith 1962). 

Hos de N-manglende træer udgØr bladenes 
andel af plantens samlede tØrstofmængde en 
mindre del ·end ved hØjere N-niveau (tabel 2). 
Fra august til december er rØddernes andel 
øget, især på bekostning af barken. 

to sidste stoffers vedkommende kan formind
skelsen i hovedsagen forklares ved den for
mindskede vækst (uændret procent). 

C. Sammenhæng mellem mineralstofkoncentra
tion i træerne og absolut og relativ mineral
stojkoncentration i næringsvædSiken 
TilfØrsel af et givet næringsstof vil i alminde
lighed øge det procentiske indhold heraf i 
planten, dog kan tØrstofproduktionen ved eks-

Tabel 2. Den totale tørvægt samt den procentiske fordeling mellem forskellige organer 
og væv i afhængighed af næringsopløsningens K- og N·indhold 

m.æ.jl 

Total g 
tørstof 

% i blad e 

% i bark 
(årsskud ) 

% i ved 
(årsskud ) 

%i 
stamme 

% i rod 
stamme 

K+ 

NO,+ 

August 

December 

August 
December 

August 
December 

August 

December 

August 
December 

August 

December 

I 

I 

I 

I 

2 
1,6 8 

57 93 
118 223 

28,5 33,9 
25,8 34,0 

10,8 12,5 
8,5 7,4 

16,0 17,4 
20,0 18,2 

28,3 23,7 
22,9 19,0 

16,5 14,6 
22,9 21,6 

1. lav Ca-koncentration (se tabel I) 

16 

88 
237 

51,2 
33,9 

9,3 
7,6 

16,4 
16,2 

27,4 
18,1 

15,8 
24,3 

B. Den absolutte næringsstojoptagelse pr. træ 

Den absolutte næringsstofoptagelse pr. træ fås 
ved multiplikation af den totale tørvægt (tabel 
2) og gennemsnitsprocenten for de respektive 
mineralstoffer (tabel l). Spredningen på disse 
tal er dog ret stor, da især tørvægtsvariationen 
er betydelig. Hovedresultaterne er: For decem
berudtagningen har den forØgede tØrstofpro
duktion, fremkaldt af stigende nitratkoncentra
tion, for alle næringsstoffers vedkommende re
sulteret i en øget optagelse pr. træ. Dette er 
også tilfældet efter augustudtagningen, dog 
synes den absolutte P-optagelse her at være 
nedsat efter en forØgelse af næringsoplØsnin
gens N-koncentration. ForØgelse af næringsop
lØsningens K-koncentration har forØget K-op
tagelsen pr. træ, mens optagelsen af Ca, Mg 
og til dels N og P er blevet formindsket. For de 

IO 
1,6 8 16 

58 91 98 
105 185 186 

26,7 34,2 33,2 
27,6 30,9 35,5 

10,4 10,1 10,2 
8,1 8,0 7,7 

16,7 16,6 16,7 
18,2 18,6 17,5 

29,2 25,3 23,6 
21,2 21,7 18,8 

17,1 13,9 16,3 
24,1 21,0 20,7 

! 

101 

IO 

90 
212 

31,3 
31,8 

9,9 
6,3 

16,3 
18,1 

27,5 
19, I 

15,1 
24,9 

~ LSD 

--

~ 
33 

2,4 

1,2 

2,4 

3,2 

I 
3,2 

trem mangel øges forholdsvis mere end optagel
sen af det ItilfØrte næringsstof, således at pro
centen heraf i et vist område falder (Steen
bjerg 1958). I de tilfælde, hvor i nærværende 
underSØgelser koncentrationerne af NO;, K + 
og Ca++ er øget, øges også procenten af hen
holdsvis N, K og Ca i træerne (tabel l). For
øgelsener relativ størst fra et lavt niveau af 
det pågældende' næringsstof (se N). 

TilfØrsel af et næringsstof kan imidlertid 
også påvirke træernes procentiske indhold af 
andre stoffer. Een af årsagerne hertil kan 
tænkes at være, at forholdet mellem de enkelte 
anioner, henholdsvis kationer, i næringsoplØs
ningen ændres. Dette kan være af betydning, 
hvis der er sammenhæng mellem de mekanis
mer, hvormed de enkelte kationer, henholds
vis anioner, optages i planten. En vis konkur-
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renee ved optagelsen af visse kationer har kun
net påvises (Sutcliffe 1962). 

For virkningen af K-tilførsel (smIg. I og II, 
tabel 1) og Ca- tilfØrsel (smIg. II b og II b-Ca) 
på andre kationer (K, Ca, Mg) gælder, at de 
opståede ændringer i træernes indhold af et 
af stofferne kan skyldes, at den relative kon
centration af det pågældende stof i nærings
oplØsningen er nedsat. Som nævnt (afsnit B) 
forårsager forøget K~tilfØrsel også en formind
skelse af den absolutte Ca- og Mg-optagelse pr. 
træ. Cain (1953 b) finder ganske vist en uæn-

O/o N August December 

3,0 

/: 2,5 

2,0 
.. K--

1,5 ,;:>_--0 , 

>(' / / 
1,0 

cl 

1,5 

1,0 
st"---e---o 

''-,'-x ___ ----x 

% Mg 1,6 8 16 1,6 8 16 

0,20 2K I LSD 
~ .-2K-.~ 

0,15 ~OK '-~ ~--e~~-. ~=------K ~~- ---O lOK ,;x 
0,10 x:._~ "'IJ--_.---- ---

1,6 8 16 1.6 8 16 

dret Mg-optagelse (pr. træ) ved en forØgelse 
af næringsoplØsningens K-koncentration, men 
dette var modsat her ledsaget af en vækstfor
Øgelse, så at også i dette tilfælde var Mg-op
tagelsen nedsat i forhold til træernes tørstof
mængde. 

Derudover påvirkes K-, Ca- og sikkert også 
Mg-koncentrationen i træerne tydeligt af NOs-
tilfØrslen, en påvirkning, der ikke alene kan 
forklares ved de samtidige (mindre) ændringer 
i næringsoplØsningens Ca-koncentration (se iØv
rigt næste afsnit). Træernes N- og P-procent 

O/o 
p 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,20 

August 

LSD 

I 

....... _---. 
0,10 L+----'----........ 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

1,6 8 

.--. Blade 

0--0 Bark 

1(-----'" Rod 

1,6 8 

16 

16 

December 

)(.. 
----X------X 

.-0---0 

1,6 8 16 

16 

Figur 1 m.æ. N03+/liter 

Figur 1. Mineralstofindhold (% af tørstof) i blade, bark (årsskud) og rod i afhængighed af næringsopløs
ningeos nitratkonceotration (gns. af 2 K-niveauer, undt. % Mg i blade) 
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er kun i ringe omfang og ikke generelt påvirket 
af ændringer i K-tilfØrslen. Noget lignende fin
der Cain (1953 a). Træernes P-procent falder 
kraftigt ved en forøgelse af næringsoplØsnin
gens NO;:;-koncentrationen fra lavt niveau, meget 
kraftigere end næringsoplØsningens relative P
koncentration samtidig falder (tabel l). 

D. Fordeling af mineralstoffer i træets organer 
og væv 

1. Næringsstofopløsningens virkning på næringsstof
fordelingen i træerne 

Figur l viser næringsstofkoncentrationen i bla
de, bark og rødder under indflydelse af næ
ringsstofoplØsningen NOs-koncentration. Data 
for ved er ikke medtaget, indholdet er her re
lativt lavt og med undtagelse af N kun lidt på
virket af ændringer i næringsoplØsningen. Med 
stigende NOs-koncentration, især fra et lavt 
niveau, øges bladenes procentiske indhold af 
N og Ca, mens de falder for K og P. Lignende 
virkninger af N-ti1førsel er fundet i andre un
dersØgelser, se bl.a. Gain (1953 a), Pfaff og 
Will (1958), Smith (1962), Fritzsche et al 
(1964). For virkningen på Mg afhænger reak
tionen i nærværende forSØg af K-niveauet. 
Fritzsche et al (1964) finder et faldende Mg
indhold i bladene ved N-tilførsel, mens i andre 
tilfælde Mg-indholdet stiger (upubliceret kar
forSØg fra Blangstedgaard, Gain 1953 a, Pfaff 
og Will 1958). 

Ændringer i næringsoplØsningens NO;:;-kon
centration påvirker N-procenten i bark og rød
der på lignende vis som for blade, mens dette 
langtfra er tilfældet for indholdet af de øvrige 
mineralstoffer. K-procenten i bark og Mg-pro
centen i bark og rødder er således mindre 
kraftigt påvirket end i bladene, og ændringerne 
i bladenes Ca- og P-koncentration fØlges (på 
området 1,6 - 8 m.æ. NOs/l) af modsat rette
de ændringer i barkens indhold (fig. 1). Det 
sidste forhold hænger sammen med, at især 
for Ca og P er fordelingen mellem blade og 
bark tydeligt ændret fra det lave til de hØjere 
N-niveauer. (For 1,6 og 8 m.æ. NO;:;11 er [% 

Ca i blade] : [% Ca i bark] henholdsvis 0,69 
og 1,05 og [% P i blade] : [% P i bark] hen
holdsvis 3,29 og 1,11 (gns. af K-niveauer og 
udtagningstider». Lignende forhold for Ca og 
P er påvist af Cain (1953 b), der mener, at 
overskydende Ca absorberes i barken, når det 
ikke kræves til vækst (i blade). 

Der er således ingen tvivl om, at N-tilførsel 
kan påvirke vækst såvel som den absolutte og 
relative fordeling af mineralstoffer mellem for
skellige organer og væv. Den ændrede forde
ling i planten kan skyldes, at N-tilførslen på
virker den strukturelle opbygning af forskellige 
væv. Bladene er f.eks. relativt små (tabel 4) og 
klorofylfattige ved lav N-tilfØrsel. Hvis N-til
fØrsel fremmer strækningsvæksten, d.v.s. især 
cellevæggenes vækst og dermed forbruget af 
Ca-pektater (Broyer og Stout 1959), mens va
kuolernes indhold af K og cytoplasmaets ind
hold af P mindskes i relation til cellevæggenes 
tilvækst, vil tØrstoffets Ca-indhold stige, mens 
K- og P-indholdet viI falde. Cain (1953 a, b) 
finder, at faldet i bladenes K-indhold ved N
tilfØrsel hovedsagelig skyldes en vækstfortyn
ding, idet K-indholdet regnet pr. blad påvirkes 
i langt mindre grad. Grunden til den negative 
sammenhæng mellem N-tilfØrsel og bladenes 
P-indhold angives at være vækstfortynding og 
en forskydning til bark og ved. 

Virkningen af næringsoplØsningens K-kon
centration på blade, bark og rØdders mineral
stofindhold fremgår af tabel 3. Der er ingen 
generel virkning på det procentiske N-indhold, 
kun i august er der en tendens til en større 
N-procent ved 2 end ved 10 m.æ. K/l. P-ind
holdet er ikke tydeligt påvirket af K-niveauet. 
Cain (1953 a) finder også kun en ringe indfly
delse af K-tilfØrsel på bladenes N- og P-pro
cent. ForØgelse af næringsoplØsningens K-ni
veau forØger K-procenten i alle organer, samt 
nedsætter Ca-procenten og Mg-procenten i 
overensstemmelse med de allerede omtalte æn
dringer i oplØsningernes relative næringsstof
koncentrationer. Virkningerne er kraftigst for 
bladenes vedkommende. Lignende forhold er 
vist i andre tilfælde (Gruppe 1958, Pfaff og 
Will 1958, Smith 1962, Fritzsche et al 1964). 
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Tabel 3. Mineralstofindholdet (% af tørstof) hos blade, bark (årsskud) og rod i afhængighed 
af næringsopløsningernes K-koncentration (gennemsnit af 3 N-niveauer) 

Blade Bark (årsskud) Rod 
m.æ. K+ pr. l 2 10 2 10 2 10 LSD 

N August 2,63 2,46 1,29 1,14 1,66 1,65 
0,11 

December 1,64 1,72 2,08 2,03 1,69 1,77 
p August 0,329 0,324 0,176 0,174 0,595 0,583 

0,067 
December 0,357 0,361 0,298 0,302 0,413 0,418 

K August 1,76 2,11 1,02 1,20 1,30 1,54 0,07 
December 1,82 2,68 1,02 1,27 0,82 1,00 

Ca August 0,92 0,65 1,06 0,93 0,78 0,98 
0,07 

December 1,16 0,79 1,00 0,86 0,30 0,28 
Mg August 0,182 0,149 0,133 0,129 0,149 0,1l9 0,011 

December 0,159 0,112 0,138 0,141 0,117 0,109 

Tabel 4. Bladstørrelse (mg/blad) i afhængighed af næringsopløsningens K- og N-indhold 

m.æ.jl K+ 2 10 10' 
N03- 1,6 8 16 1,6 8 16 IO 

August 239 
December 201 

412 
478 

1. lav Ca-koncentration (se tabel 1) 

2. Tidsmæssige ændringer i næringsstoffordelingen 
inden for træerne 

369 
321 

RØddernes tilvækst fra august til december er 
forholdsvis kraftigere end tilvæksten hos den 
Øvrige del af træet. I forbindelse hermed stiger 
rØddernes andel af træernes samlede N- og Mg
mængder (tabel 5), men dog ikke nok til at 
holde trit med tØrstofforøgelsen, så at rØdder
nes procentiske indhold af disse stoffer falder, 
og dette er i endnu højere grad tilfældet for 
P, K og især Ca (figur l). Hos bladene er især 
et kraftigt fald i N-indholdet iøjnefaldende, om
vendt stiger K- og Ca-indholdet (fig. 1, tabel 
5). 

De tidsmæssige ændringer af mineralstoffor
delingen i træernes kan skyldes ændringer i 
fordelingen af de optagne stoffer samt i til
væksten hos de enkeHe dele. RØddernes falden
de procentiske indhold hænger således sikkert 
sammen med en forØgelse af mængden af mi
neralstoffattigt ved i forhold til mængden af 
unge rØdder. Retransport i træerne kan mulig
vis være forklaringen på f.eks. faldet i bladenes 
N-indhold og den samtidige stigning i barken 
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257 
272 

548 
406 

487 
403 

378 
383 

(figur l), en betydelig tilbagetransport inden 
lØvfald af N (og P) fra blade til blivende orga
ner er påvist i andre undersØgelser (se Poulsen 
og Jensen 1964). 

m. Konklusioner for anvendelsen af bladanalyser 
som vejledning for gødskning 

Ved anvendelsen af bladanalyser som gØdsk
ningsindikatorer bruges bladenes procentiske 
mineralstofindhold som et udtryk for træernes 
forsyning med de pågældende mineralstoffer 
og for jordens evne til at forsyne dem hermed 
(se 717, meddelelse fra Statens ForSØgsvirk
somhed i Plantekultur), I tilknytning hertil kan 
det på basis af de her omtalte resultater være 
af interesse at fremdrage fØlgende: 1) Sam
menhængen mellem træernes vækst og indhol
det af et tilfØrt næringsstof fØlger det almene 
grundprincip (Smith 1962): en forØgelse i bla
denes indhold vil i et virkningsområde (her fra 
1,8 til 2,8 % N) medfØre en betydelig forØgel
se af tilvæksten, mens der herover i et vist 
område ikke sker nogen yderligere forØgelse 
af tilvæksten (»optimalområdet«), Det må be-



Tabel 5. Den procentiske fordeling af tørstof og mineralstoffer mellem 
forskellige organer og væv 

Total 
g/pI. blade 

Tørstof August 82,1 31,3 
December 180,9 31,4 

N August 1,28 56,0 
December 2,76 38,9 

P August 0,203 36,4 
December 0,457 33,2 

K August 0,96 52,6 
December 2,04 63,5 

Ca August 0,48 40,0 
December 0,94 58,0 

Mg August 0,092 46,9 
December 0,176 42,6 

mærkes, at optimalområdet her drejer sig om 
tilvæksten hos unge træer, mens optimalområ
derne angivet i 717. meddelelse er baseret på 
bærende træer. En fortsat forØgelse af indhol
det af et stof forårsager udbyttenedgang, som 
det her ses for kaliums vedkommende, hvor 
niveauet er ret højt. 

2) TilfØrsel af et næringsstof vil oftest forØge 
det procentiske indhold af dette i træerne, mest 
hvis indholdet i forvejen er lavt (dog undtaget 
ekstrem mangel). 

3) TilfØrsel af kationer (K, Ca) vil kunne 
formindske det procentiske indhold af andre 
kationer (K, Ca, Mg) i bladene, formentlig på 
grund af en nedsat optagelse. 

4) Bladene har et relativt hØjt mineralstof
indhold sammenlignet med andre af træets or
ganer eller væv og viser de stØrste udsving ved 
ændringer i næringsstof tilfØrslen. Indholdet i 
andre organer eller væv ændres oftest i samme 
retning som indholdet i bladene, under forhold 
med tydelig N-mangel kan indholdet af P og 
Ca i forskellige væv dog påvirkes til forskellig 
side ved N-tilførsel. 

5) N-mangel (lavt N-indhold i bladene) følges 
af særdeles hØje K- og P-procenter, men lav 
Ca-procent i bladene, formentlig på grund af 
kvælstoffets indvirkning på træernes vækst, 
vævenes opbygning, samt på minerals.toffernes 

4 Tfp 

pct. af total i 
bark ved stamme rod 

(årsskud) (årssk.) 
---~ 

10,1 16,6 26,4 15,6 
7,6 18,1 20,2 22,7 
8,5 7,0 10,7 17,8 

10,7 9,0 13,9 27,5 
7,6 7,6 12,4 36,0 
9,3 8,8 12,7 36,0 
9,9 7,3 11,5 18,7 
7,9 4,2 7,0 17,4 

15,9 2,4 17,9 23,8 
12,5 3,3 13,9 12,3 
12,4 6,9 15,1 18,7 
11,0 6,9 12,2 27,3 

------

fordeling mellem forskellige organer. Under dis
se forhold behøver bladenes hØje K- og P-pro
center ikke nØdvendigvis at være udtryk for, at 
jordens K- eller P-forsynede evne er stor; en 
bedØmmelse heraf ved hjælp af bladanalysen 
kan således kun ske, når N-forsyningen er nor
mal (i optimalområdet). 

IV. Summary 

Etteet of potassium and nitrogen supply upon mi
neral eontent ot apple trees in sand eulture 

Young apple trees CM 1) were grown in sand cul
ture (60% sand, 40% peralite) in plastic buckets 
under three levels of nitrogen, two levels of potas
sium and one special treatment at low calcium 
level. The concentrations of the nutrient solutions 
(m.eq./l) are shown in Table 1. The solutions 
were supplied twice a week during the summer of 
1963, and the trees were harvested 22. August and 
4. December (inc1uding leaves). 

The growth of the trees (Table 2) was increased 
only between 1.6 and 8 m.e. NOgll. In December 
the dry weight was lower at 10 than at 2 m.e. 
K+/l. The proportion of dry weight in leaves was 
IQwest at low N-level. 

The increase of K in the nutrient solution in
creased the percentage of K in dry matter (Table 
1, 3) while the percentage of Ca and Mg de
creased, at the same time the relative concentra
tiQn of these elements in the nutrient solutions are 
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decreased (Table 1). The supply of K had no 
general effect upon the N and P percentage in 
the trees. 

The increase from 1.6 to 8 m.e. N03/1 showed 
a great influence upon the content of minerals in 
the trees (Fig. 1). The leaf content of N and Ca 
was increased, while the content of K and P was 
decreased. The influence upon thi Mg-content was 
different at the two K-Ievels. The effect of N
supply upon the content in other parts of the plant 
was sirnilar to leaves for Nand K, while the p
and Ca-percentage in the bark was influenced in the 
opposite direction of the content in the leaves. 
This effect of N upon the distribution of minerals 
inside the plant may be related to the effect of 
N upon the structure of tissues, f.ex. the leaves 
are smaIl at low N-supply (Table 4). 

The further increase of N-supply from 8 to 16 
m.e. N03/1 had (except for Ca) a smaller effect 
upon the mineral content of the trees (Fig. 1). 

The content and distribution of minerals in the 
trees was changed to varying degrees from August 
to December (Figur 1, Table 5). Because of the 
strong root growth the proportion of N and Mg 
in the roots is increased, but less than the dry 
weight. The drop in po, K- and Ca-percent of dry 
matter in roots was still more pronounced. The 
N-content has decreased in 1eaves and increased 
in bark from August till December, and the K
and Ca-content in leaves has increased. 
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