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Resumé 
I karforsøg med ikke frugtbærende træer og buske af æble, pære, blomme, kirsebær, solbær og ribs 
er fundet en nøje sammenhæng mellem tilgængelig næringsstofmængde af kvælstof, kalium og magne-
sium og bladenes indhold af disse næringsstoffer. Der er fundet en luksusoptagelse, idet indhold af 
næringsstof i bladene fortsat stiger, efter at planternes vækstmaximum er nået. Maximal vækst er i 
alle tilfælde opnået ved optimalområdet for pågældende næringsstof og planteart. 

Indledning 
I arbejdet med at udvikle og tilpasse bladanaly-
sen til anvendelse i danske frugt- og bærplantager 
har hovedvægten først været lagt på tekniske 
undersøgelser vedrørende udtagningstidspunkt, 
udtagningsmåde og -sted, virkning af grund-
stammer, sort, lokalitet m.m. (Poulsen og Hansen 
1965, Hansen 1965). Senere er udført en under-
søgelse over ernæringsstatus i danske frugtplan-
tager, belyst ved bladanalyser, hvor der er fore-
taget en vurdering og tilpasning af optimalvær-
dierne (Vang-Petersen et al. 1973, Vang-Petersen 
og Hansen 1973). I nærværende beretning fore-
lægges resultatet af et karforsøg, hvor undersø-
gelse af forskellige næringsstoftilførslers indvir-
ken på bladenes kemiske sammensætning har 
været hovedformålet. Arbejdet er et led i en større 
serie undersøgelser (tidligere: Hansen 1967, Han-
sen 1968, Hansen 1970), hvor muligheder for 
tolkning af frugttræers og -buskes ernærings-
situation søges udbygget. 

Materiale og metode 
På Blangstedgaard udførtes et karforsøg med 
tilførsel af kvælstof, kalium og magnesium til 
æble, pære, blomme, kirsebær, solbær og ribs 
efter følgende faktorielle plan: 

A. 0 kg N / h a årl. i kalksalp., tilf. tidlig forår 
B. 155 » » » » » , » » » 
C. 310 » » » » » , » » » 

1. 0 kg K/ha i svovlsur kali ved anlæg 
2. 415 » » » » » » » 
3. 830 » » » » » » » 

x. 0 kg Mg/ha i magnesiumsulfat ved anlæg 
y. 400 » » » » » » 

Træer og buske blev plantet i 60 liters zinkkar, 
forsynet med 3 drænhuller i bunden. Karrene 
var nedgravet med en afstand på 1,60 x 2,00 m 
og så dybt, at kun 10-15 cm ragede op over jord-
overfladen. I hvert kar påfyldtes 60 liter jord-
blanding, bestående af 2/3 markjord og 1/3 grus 
og iblandet forsøgsgødning efter planen. I bun-
den af karrene var anbragt et drænlag, bestående 
af ral. Ud over forsøgsgødningen er som grund-
gødning til hvert kar tilført 2 g mangansulfat 
og 20 g superfosfat. Vandkapaciteten efter vand-
mætning og fri afdrypning i et døgn var 14,9 kg 
vand pr. kar. 
Af æble anvendtes 1 årige Golden Delicious/M 
VII, af pære 1 årige Clara Frijs/kvæde A, af 
blomme 1 årige Qullins Reine Claude/Myro-
balan, og af kirsebær 1 årige Skyggemorel/Prunus 
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Tabel 1 
Vægt af planter ved plantning 

gns. tørvægt i gram/plante 
Stamme rod Ialt 

Æble 59,0 8,8 67,8 
Pære 81,2 11,8 93,0 
B l o m m e . . . . 76,1 12,6 88,7 
Kirsebær . . . 93,2 27,0 120,2 
Solbær 11,9 19,7 31,6 
Ribs 20,7 25,0 45,7 

Alle analyser er udført på Blangstedgaard. Kvæl-
stofindhold er bestemt ved mikro-kjeldahl, ka-
lium og calcium flammefotometrisk, magnesium 
komplexometrisk og fosfor ved vanadomolybdat 
metoden. Bladanalyser er udtaget i august må-
ned og bladene er plukket uden stilk midt på 
årsskudene. Ved den statistiske bearbejdning af 
talmaterialet har Dataanalytisk Laboratorium, 
Lyngby, medvirket. 

avium. Af solbær og ribs anvendtes henholdsvis 
Wellington xxx og Rød Hollandsk. 

Træers og buskes størrelse ved plantning (be-
stemt ved stikprøver) fremgår af tabel 1. Ved 
plantning sidst i april måned blev planterne delt 
i 3 hold efter størrelse og i hvert kar plantedes 
en plante fra hvert hold. Frugttræer blev tilba-
geskåret til ca. 32 cm over podestedet og rød-
derne studset ind til 3-4 cm's længde. Frugtbu-
skene blev beskåret således, at der tilbage var 
for ribs 3 grene og for solbær 2 grene på 15-20 cm. 
På grund af generelt dårlig vækst er der i 3. 
vækstår ekstraordinært tilført 50 kg N pr. ha 
til led A, 75 kg N pr. ha til led B og 150 kg N 
pr. ha til led C. Analysetal for jorden fremgår 
af tabel 2. 

Resultater 
Tilvækst 
Ved optagning blev træer og buske delt i rod, 
stamme, grene, årsskud og blade. Da alle or-
gandele har reageret ens på forsøgsbehandlingen 
(ingen vekselvirkning) er i det følgende kun an-
ført totalvægt. I tabel 3 er anført resultatet af 
N-tilførsel. 

Tilvæksten har i kirsebær og blomme været så 
kraftig hos mange af træerne, at rodnettet er 
vokset ud gennem karrene. For alle arter har 
der været udslag for tilførsel af både 155 og 310 
kg N/ha. 
Kalium-tilførsel har ikke i noget tilfælde givet 
udslag på tilvæksten, (tabel 4). Den benyttede 
jordblanding har haft et tilgængeligt kaliumind-

Tabel 2. 
Jordbundsanalyser i forsøgsperioden 

1. vækstår 2. vækstår 
0 kg M g 400 kg Mg 0 kg Mg 400 kg Mg 
Kt Mgt Kt Mgt Kt Mgt Kt Mgt 

0 kg K 11,5 9,3 11,6 24,4 12,3 8,5 11,7 17,1 
415 » » 19,7 9,8 19,4 25,8 16,5 9,1 16,3 16,3 
830 » » 29,7 9,7 30,1 25,6 21,9 8,9 21,2 15,8 

3. vækstår 
0 kg M g 400 kg M g 

Kt 
12,1 
16,1 
21,4 

Mgt 
8,7 
8,7 

Kt Mgt 
11,9 16,3 
15,9 15,0 
19,3 16,4 

De store engangsmængder af kalium og magne-
sium ved anlæg har medført høje værdier af Kt 
og Mgt i 1. vækstsæson. I de følgende to vækstår 
er analysetallene stabiliseret på et lavere niveau. 
På baggrund heraf og en formodning om, at 
planterne det første vækstår er påvirket af de 
ernæringsforhold de har vokset under i plante-
skolen, er opgørelsen af forsøget med hensyn 
til beregning af korrelationer i bladanalyser ba-
seret udelukkende på resultater fra 2. og 3. 
vækstsæson. Øvrige data omfatter alle 3 vækstår. 

Tabel 3 
Tørvægt ialt pr. træ eller busk, gram 

Kvælstof Æble Pære Blom- Kirse- Sol- Ribs 
me bær bær 

0 kg N / h a 256 260 314 260 118 127 
155 » » 396 313 607 309 165 241 
310 » » 404 382 789 339 194 316 
L.S .D. 9 5 . . . 27 42 *) *) 14 28 

*) En del træers rodnet vokset gennem karrene o g 
tallene dermed for usikre. 
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Tabel 4 
Tørvægt ialt pr. træ eller busk, gram 

Kalium Æble Pære Blom- Kirse- Sol- Ribs 
m e bær bær 

0 kg K / h a 353 301 558 299 157 213 
415 » » 341 242 577 310 160 235 
830 » » 362 349 577 299 160 235 
L.S.D. 9 5 . . . i .s i.s i.s i.s i.s i.s 

hold så højt, at maximal vækst hos træerne er 
opnået uden tilførsel af kaliumgødning. Det 
samme er tilfældet med magnesium, hvor der 

heller ikke er opnået udslag for den tilførte for-
søgsgødning (tabel 5), idet jordblandingens ind-
hold af magnesium har været tilstrækkeligt til 
at sikre maximal vækst. 

Tabel 5 
Tørvægt ialt pr. træ eller busk, gram 

Magnes ium Æble Pære Blom- Kirse- Sol- Ribs 
me bær bær 

0 kg Mg/ha 346 325 578 293 158 230 
400 » » 358 311 564 312 160 226 
L.S.D.9 B . . . . i.s i.s i.s i.s i.s i.s 

Kvælstof 
Art 

s S 
O £ 

Tabel 6. Gns. af 2 år 
Tilført næringsstof 

K a l i u m 
Bladanalyse % af tørstof 

N K Ca Mg N K Ca M g N 

Magnesium 

P K Ca Mg, 

Æble 

Pære 

Blomme 
1. 
2. 

1. 1,82 0,29 2,26 1,22 0,24 2,22 0,21 1,69 1,47 0,28 2,18 0,22 2,01 1,38 
2. 2,30 0,16 1,81 1,40 0,27 2,17 0,21 2,02 1,31 0,26 2,22 0,20 1,92 1,33 
3. 2,49 0,17 1,81 1,45 0,27 2,22 0,21 2,18 1,29 0,23 

1. 1,80 0,18 1,58 1,30 0,27 2,02 0,17 1,31 1,49 0,29 2,03 0,18 1,58 1,42 
2. 2,04 0 ,16 1,45 1,44 0,28 1,98 0,17 1,53 1,40 0,27 1,97 0,16 1,43 1,39 
3. 2,16 0,17 1,49 1,46 0,26 2,01 0,17 1,68 1,32 0,25 

2,00 
2,33 

0,28 
0,16 

3,15 
2,76 

1,40 
1,61 

0,31 
0,32 

2,27 
2,29 

0,20 
0,19 

2,45 
3,00 

1,72 
1,57 

0,35 
0,31 

2.27 
2.28 

0,20 
0,19 

2,95 
2,83 

1,54 
1,67 

3. 2,51 0,16 2,76 1,80 0,33 2,26 0,20 3,21 1,51 0,29 — — — — 

Kirsebær 
1. 2,45 0,27 1,93 2,10 0,42 2,67 0,22 1,46 2,45 0,49 2,73 0,22 1,81 2,18 
2. 2,77 0,21 0,21 1,65 2,20 0,45 2,69 0,22 1,80 2,19 2,67 0 ,22 1,68 2,24 
3. 2,89 0,19 1,65 2,33 0,43 2,76 0,22 1,97 1,99 0,39 

Solbær 
1. 1,46 0,41 1,18 2,39 0,35 1,68 0,27 0,76 2,67 0,38 1,71 0,28 1,10 2,36 
2. 1,61 0 ,22 0,98 2,41 0,32 1,69 0,27 1,09 2,34 0,30 1,67 0,28 0,97 2,43 
3. 1,99 0 ,20 0,96 2,39 0,29 1,70 0,29 1,26 2,18 0,28 — — — — 

Ribs 
1. 1,42 0 ,35 1,46 3,16 0,37 1,79 0,25 0,79 3,72 0,43 1,79 0,25 1,29 3,13 
2. 1,82 0 ,19 1,12 3,19 0,39 1,76 0,24 1,19 3,01 0,35 1,84 0,23 1,07 3,26 
3. 2,20 0 ,17 0,97 3,24 0,38 1,90 0,24 1,56 2,85 0,35 

sign2) * * * * * * * * * * * i.s i.s i.s. * * * * * * * * * i.s. i.s. * * * i.s 

l ) 1 = ugødet 2) * * P(99) * * * P(99,9) 
2 = kvælstof: 155 kg N/ha , kalium: 415 kg K/ha , magnes ium: 400 kg M g / h a 

0.2 
0,3 

0,23 
0,32 

0,27 
0,37 

0,36 
0,51 

0,25 
0,39 

0,26 
0,50 

3 = kvælstof: 310 kg N / h a , kal ium: 830 kg K / h a 
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% N - % 

- % 

- % 
- % 

% P - % 
/ o 

- % 

% K - % 

% C a - % 

P . . . 
K . . . 
C a . 
M g . , 
K . . 
C a . . 
M g . . 
C a . . 
M g . . 
M g . . 

Kærnefrugt 
Æ b l e 
- , 9 1 2 

,848 
,811 
,618** 
,845 
,726 
,647 
,791 
,791 
,605** 

Pære 

Tabel 7 
Korrelation skoefficienter1) 

Gns . af vækstsæson 2. o g 3. 
Stenfrugt 

B l o m m e Kirsebær 

,623* 

-,783 
-,688 

- , 9 0 0 

,896 

,788 
- , 8 0 5 

-=-,780 
4-,622* 

,544* 

Buskfrugt 

911 
+ ,591** 

,541* 

,672 
,557* 

-i-,823 
+ ,102 

,485* 

Solbær 
,645 

4- ,872 
- , 5 8 8 * 

,515" 

Ribs 
,714 

- , 4 7 7 * 

,684 

540* 
- , 5 3 4 « 

,599* 

!) * P(95), ** P(99), øvrige P(99,9). 

Bladanalyser 
Bladanalyser er udtaget hvert år, og det samlede 
resultat fremgår af tabel 6. Vurderet efter opti-
malområder for de aktuelle arter (bilag 1) har 
155 og 310 kg N/ha givet et N-indhold i bladene 
hos æble, pære, blomme og kirsebær, der svarer 
til optimal forsyning. Solbær og ribs ligger der-
imod selv for den største N-mængde under opti-
malområdet. 

Indhold af kalium i bladene hos æble, pære, 
blomme og kirsebær er i den øverste del af opti-
malområdet allerede uden kaliumtilførsel. Hos 
solbær er indholdet i den nederste del af optimal-
området efter tilførsel af 830 kg K til jorden, 
medens indholdet i ribsbladene ikke når optimal-
området. 

For alle arter har indhold af magnesium i 
bladene været optimalt alene på grundlag af den 
mængde magnesium, der var tilstede i jordblan-
dingen uden magnesiumtilsætning. 

Indhold af fosfor og calcium i bladene har i 
alle tilfælde været tilfredsstillende og hovedsage-
lig svarende til optimal forsyning. Den tilsigtede 
ændring af ernæringsniveau, fremkommet ved 
tilførsel af kvælstof, kalium og magnesium, har 
medført betydelige ændringer i bladenes nærings-
stofindhold. 

Samvariation mellem næringsstofferne, udtrykt 
ved korrelationskoefficienter, er tabelleret i ta-
bel 7. 

tilvækst 
s/træ 

"V 
l.ko 1.8o kvæls t 

b l ad t ø 

Figur 1. Træers o g buskes samlede tilvækst i relation 
til bladtørstoffets indhold af kvælstof . Gns. af 3 
vækstår. 

Diskussion 
Kvælstof har hos alle arter forøget væksten ved 
større tilførsel. Når der derimod ikke har været 
udslag på væksten for stigende niveau af kalium 
og magnesium må det som tidligere anført til-
skrives, at basisjorden i sig selv frigav tilstrække-
ligt af disse næringsstoffer til at give maximal 
vækst. Hverken Kt eller Mgt er særlig høje i 
basisjorden, men bindingsforhold og tilgængelig-
hed har utvivlsomt været anderledes end ved na-
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turlige forhold. På bladenes næringsstofindhold 
har stigende tilførsel eller stigende næringsniveau 
uden undtagelse medført stigning i indhold af 
pågældende næringsstof. I figur 1 er vist sammen-
hængen mellem planternes tilvækst og bladenes 
kvælstofindhold. 

Æble, kirsebær og solbær har opnået maximal 
tilvækst, medens pære og ribs synes at kunne 
have givet større tilvækst ved yderligere kvælstof-
tilførsel. Kvælstofprocenterne ligger for ribs og 
solbær ved alle kvælstoftrin under optimalom-
rådet. 

Med solbær som undtagelse er der god over-
ensstemmelse med de gældende optimalværdier. 

Alle arter har haft et luksusforbrug af kalium 
og magnesium, og til dels af kvælstof, idet maxi-
mal vækst nås før maximalt indhold i bladene. 

For kvælstofs vedkommende er dette tilfældet 
hos æble, kirsebær og solbær, for kaliums ved-
kommende er luksusforbruget særlig markant 
hos ribs og blomme, og for magnesiums vedkom-
mende synes ribs at have et særligt stort forbrug, 
men også solbær og kirsebær skiller sig ud fra 
de øvrige arter. 

Ændring i indhold af et næringsstof har sam-
tidig medført ændring i indhold af de øvrige 
næringsstoffer. 

Figur 2. Relation mellem næringsstoffer i bladtør-
stof. Der er i alle tilfælde tale o m negativ korrelation 
i den angivne retning. 

Kvælstof og kalium indtager en central rolle. 
Stigning i kvælstofindhold medfører fald i ind-
hold af fosfor, (kraftigst ved udtalt kvælstofman-
gel) og i indhold af både calcium og magnesium 
og for magnesium ses desuden at stigende ind-
hold omvendt giver lavere kaliumindhold. De 
øvrige samvariationer lader sig forklare ud fra 
den skematiske opstilling i figur 2. 

Konklusion 
Stigende mængder kvælstof, kalium og magne-
sium til ikke frugtbærende træer og buske af 

æble, pære, blomme, kirsebær, solbær og ribs, 
dyrket i kar, har medført stigende indhold af de 
pågældende næringsstoffer i bladenes tørstof. 
Der er fundet, at et luksusforbrug finder sted, 
idet næringsstofindhold i bladene ikke er nået 
maximum, efter at vækstmaximum er nået. For 
kvælstofs vedkommende er der god overensstem-
melse mellem maximal vækst og optimalområde 
for % N for pågældende art. Det er ikke muligt 
i det foreliggende materiale at fastslå, hvornår 
der opnås maximal vækst ved kalium- og magne-
siumtilførsel, men i alle tilfælde er dette opnået 
under eller i optimalområdet for pågældende 
næringsstof og planteart. 

Der er påvist en stærk vekselvirkning mellem 
næringsstofferne, hvor især kvælstof og kalium 
dominerer. Stigende indhold af kvælstof følges 
af faldende indhold af fosfor og kalium og sti-
gende indhold af calcium og magnesium, medens 
stigende indhold af kalium følges af faldende 
indhold af calcium og magnesium. Stigende ind-
hold af magnesium følges af lavere indhold af 
kalium, således at kalium og magnesim gensidigt 
påvirket hinanden. Det er især for æble, blomme 
og kirsebær, der synes at være en stærk lovbun-
den variation. Pære, solbær og ribs udviser en 
svagere samvariation mellem næringsstofferne. 
Der er i alle tilfælde tale om træer og buske uden 
frugt, hvilket begrænser muligheden for sammen-
ligning med de anbefalede optimalværdier for 
frugtbærende træer og buske. Resultaterne viser 
dog, at der er god overensstemmelse mellem disse 
og de fundne værdier ved vækstoptimum. 

Summary 
L E A F A N A L Y S I S I 
Content of nutrients in leaf dry matter in apple, pear, 
plum, cherry, black currant and red currant in relation 
to level of nitrogen, potassium and magnesium. 
In a pot experiment at the State Research Station 
Blangstedgaard with non-fruit bearing trees and 
bushes o f apple, pear, plum, cherry, black currant 
and red currant supply of nitrogen, potass ium and 
magnesium increased the percentage of the same 
nutrients in the leaves. For these nutrients too a 
luxury-uptake are found, shown by an increase in 
leaf content even after maximum-growth are reached. 

There are found a strong co-variation between the 
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single nutrients in the leaves, where especially nitrogen 
and potassium dominates. Maximal growth (after 
N-application) are, except for black currant, reached 
within the usual optimal ranges for fruit-bearing 
trees and bushes. For potassium and magnesium 
maximal growth are reached below or within the 
optimal ranges. 
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Manuskript modtaget d. 2. marts 1973 

Bilag 1 Bladanalyse % af tørstof 
N P K Ca M g 

Æble 2 , 0 - 2 , 5 0,18 - 0 , 2 6 1,2 - 1,6 0 , 7 - 1,2 0,20 - 0 , 4 0 
Pære 2 , 0 - 2 , 5 0,15 - 0,30 1 , 2 - 1,6 1 , 2 - 1,8 0,20 - 0 , 3 0 
B lomme 2,3 - 2 , 8 0 , 1 5 - 0 , 3 0 2 , 2 - 2 , 8 1 , 6 - 2 , 1 0,25 - 0,40 
Kirsebær 2 , 6 - 3,2 0,15 - 0,30 1 , 4 - 1,9 1 , 6 - 2 , 1 0 , 2 5 - 0 , 4 0 
Solbær 3 , 0 - 3,2 0,15 - 0,25 1,2 - 1,6 1,0 - 1,5 0,25 - 0,35 
Ribs 3 , 0 - 3,2 0,15 - 0,25 1 , 4 - 1,9 1 , 0 - 1,5 0 , 2 5 - 0 , 3 5 

Optimalværdier, benyttet ved tolkning af bladanalyserne. (Kilder: Vang-Petersen et al. (1973), 
Vang-Petersen o g P . H a n s e n (1973) F. Knoblauch (1971), K .Sandvad (1965)), Bould og Catlow 
(1946), Ljones (1963) Thorsrud (1968), Bould (1963), G o o d e og Hyrycz (1970), Kongsrud 
(1970), Bould o g Bradfield (1955). 
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