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Resumé 
Kvælstofgødskning til æbletræer er undersøgt i 4 forsøg. Hovedresultatet var, at tilførsel har 
øget bladenes kvælstofindhold og forstærket løvfarven. Vækst og frugtudbytte ændredes ikke 
ved kvælstofgødskning, uanset tilførselstidspunktet i perioden oktober-april, fordi træerne i for-
vejen var optimalt forsynet alene ved jordens nitratproduktion. Frugtknoppernes indhold af to-
tal-N i træernes hvileperiode og ved knopbrydning viste reaktion for kvælstoftilførsel, men ikke 
for tilførselstidspunktet. 

Abstract 
Nutrition with nitrogen to apple trees is investigated in 4 field experiments. Main results show 
that application has increased the content of nitrogen in the leaves and darkened the leaf co-
lour. Growth and fruit yield were not increased by application of nitrogen, because the trees in 
advance were optimal supplied by soil produced nitrogen alone. By application outside the 
growth period the time was without any importance. Content of total-N in fruit buds at dor-
mancy and at »bud burst« was related to nitrogen supplies, but not to time of application. 

Indledning 
Frugttræernes ernæring med kvælstof har igen-
nem årene været stærkt debatteret og været 
genstand for mange undersøgelser. Fremkomne 
forsøgsresultater lod sig i nogen grad systema-
tisere i forhold til de anvendte dyrkningsbetin-
gelser, f.eks. dækkultur og jordtype, men gav 
alligevel plads for nogen usikkerhed. Den egent-
lige årsag hertil var mangel på en metode, der 
kunne afgøre, om træernes behov var tilgode-
set. Bladanalysens fremkomst afklarede dette, 
idet den gav eksakte oplysninger om træernes 
aktuelle kvælstofstatus. Der var nu mulighed 
for at forklare, hvorfor der var så stor afhæn-
gighed af den anvendte dækkultur og jordtype, 
og hvorfor bl.a. hollandske frugtavlere kunne 
anvende større kvælstofmængder end danske 
frugtavlere uden at påføres de samme ulemper. 

Ud fra ønsket om, at frugtknopperne ikke måt-
te mangle kvælstof i perioden omkring blom-
string, er foruden spørgsmålet om dosering også 
tidspunktet for tilførsel af kvælstof inddraget i 
debatten. 

I blomstringstiden eller umiddelbart derefter 
ses ofte symptomer, der ligner let kvælstof-
mangel, selv hos ellers velgødede træer. Tilfør-
sel sidst i vækstsæsonen antoges at kunne øge 
træernes kvælstofreserver i bark og ved. Der 
skulle derfor være en større tilgængelig mæng-
de ved løvspring og i tiden kort derefter. 

I denne beretning redegøres for 4 forsøg, 
hvor betydning af kvælstoftilførsel og tilførsels-
tidspunkt er undersøgt. To forsøg er udført på 
Blangstedgaard og to forsøg er udført udsta-
tioneret hos frugtavlere. 
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Materiale og metode 

Fs. 1 
Forsøget blev anlagt i sorten 'Ingrid Marie', 
rød/v i lds t . p å svær lerjord, i træernes 6. vækst-
sæson (1. væks t sæson = 1. s o m m e r ef ter plant-
ning). Planteafstand var 5 X 5 , 2 5 m , og i d e 
forudgående vækstsæsoner var jordbehandling 
gen renholdt + sneglebælg. I forsøgsper ioden 
var jordbehandl ingen renholdt + ukrudt, o g 
der er grundgødet e f t er behov . Forsøgsp lanen 
var: 1) ugødet m e d kvælstof , 2) 4 0 0 k g kalk-
salpeter udbragt i marts-april , 3) 4 0 0 kg kalk-
salpeter udbragt i november . Bladanalyse er ud-
taget i 16. vækstsæson. 

Fs. 2 
Forsøget blev anlagt i sorten 'Go lden Del ic ious ' 
/ M 4 på middel-kraft ig lerjord i træernes 6. 
vækstsæson. Planteafstand var 4 X 2 m. Forud 
for og i forsøgsper ioden var jordbehandl ingen 
græsbaner m e d kemisk renholdelse af striberne. 
Forsøgsp lanen var: 1) ugødet m e d kvælstof , 
2) 3 5 0 kg ka lksa lpeter /ha udbragt 1 5 / 1 0 , 3) 
3 5 0 k g ka lksa lpeter /ha udbragt 1 5 / 1 2 , 4) 3 5 0 
kg ka lksa lpeter /ha udbragt 1 5 / 2 , 5) 3 5 0 k g 
ka lksa lpe ter /ha udbragt 1 5 / 4 . N - m æ n g d e var 
fastlagt på grundlag af bladanalyser. Bladana-
lyser er udtaget hvert år. Blomstr ing og løv-
farve er bedømt i 11. til 14. vækstsæson. 

1 5 / 2 , 5) 6 0 0 k g ka lksa lpeter /ha udbragt 1 5 / 4 . 
N - m æ n g d e var fastlagt på grundlag af bladana-
lyser. Bladanalyser er udtaget hvert år. B l o m -
string og løvfarve er b e d ø m t i 12. til 15. vækst-
sæson. Planteafs tanden var 3 X 5 m . 

I f or søg 2 o g 3 er der i 8. o g 9. forsøgsår 
(hhv. 13. , 14. o g 11., 12. vækstsæson) foretaget 
analyse af frugtknoppernes indhold af kvælstof , 
ka l ium o g magnes ium. Prøver er udtaget d e n 
1 / 1 1 , d e n 1 / 3 o g ved »grøn spids «-stadiet (ca. 
5 / 4 ) . På hvert prøveudtagningst idspunkt blev 
der udtaget 5 -6 knopper pr. træ i hver parcel, 
ialt ca. 3 0 knopper pr. prøve. K n o p p e r n e blev 
brækket af ved knopfæstet . 

Fs. 4 
Forsøget b lev anlagt i sorten 'Cort land' /M 2 
p å svær lerjord i træernes 3. vækstsæson. Plan-
teafs tanden var 5 X 4 m . Forud f o r forsøget 
var jordbehandl ingen renholdt + sneglebælg. 
I forsøgsper ioden var jordbehandl ingen i d e 
8 førs te forsøgsår renholdt + sneglebælg, der-
efter i resten af perioden græsbaner. Forsøgs-
p lanen var: 1) ugødet m e d kvælstof , 2) 4 0 0 
kg ka lksa lpeter /ha udbragt marts-april , 3) 4 0 0 
k g ka lksa lpe ter /ha udbragt efterår e f t e r løv-
fald, 4) 3 0 0 kg svovlsur a m m o n i a k / h a udbragt 
i november . Bladanalyser er udtaget hvert år. 
Løvfarve er b e d ø m t i 3. til 10. vækstsæson og 
blomstring i 6. til 14. vækstsæson. 

Fs. 3 
Forsøget blev anlagt i sorten 'Gort land' /A 2 
på lavtl iggende, d y b t m u l d e t lerjord i træernes 
4. vækstsæson. Forud f o r og i forsøgsper ioden 
var jordbehandl ingen græsbaner m e d kemisk 
renholdelse af striberne. Forsøgsp lanen var: 1) 
ugødet m e d kvælstof , 2) 6 0 0 kg ka lksa lpeter /ha 
udbragt 1 5 / 1 0 , 3) 6 0 0 kg ka lksa lpe ter /ha ud-
bragt 1 5 / 1 2 , 4) 6 0 0 kg ka lksa lpeter /ha udbragt 

Resultater 
(Fs. 1). Forsøget er gennemført over 14 vækst-
sæsoner. D e r er ikke opnået udslag f o r kvæl-
s tofgødskning, hverken ved tilførsel forår eller 
efterår (tabel 1). Bladanalyser, der er udtaget 
i 9. forsøgsår, viser, at træernes næringsniveau 
for kvælstof har været tilstrækkeligt ved ugø-
det o g over opt imalen ved kvælstoft i l førsel . Ti l -

Tabel 1. Stammeomkreds Udbytte Frugtstørrelse Blad-
Fs. 1: Ingrid Marie, rød cm v. afslutn. kg/træ/år g/frugt analyse % N 
1. Ugødet m. ks 39 74,2 133 2,40 
2. 400 kg ks/ha marts 38 60,7 133 2,93 
3. 400 kg ks/ha november 44 65,2 134 2,97 
Sign i.s. i.s. i.s. * 
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førsel har øget bladenes kvælstofprocent lige 
meget uanset tilførselstidspunktet. 

(Fs. 2). Forsøget er gennemført over 9 vækst-
sæsoner. Der er ikke udslag for kvælstoftilfør-
sel og tilførselstidspunkter, bortset fra løvfarve 
og bladenes kvælstofindhold (tabel 2). 

Kvælstofindholdet øges ved kvælstofgødsk-
ning, men tilførselstidspunktet er uden indfly-
delse. Ved »grøn spids «-stadiet er kvælstof sidst 
udbragt til led e om foråret (pr. 15/4) i den 
foregående vækstsæson. Alligevel er knopper-
nes kvælstofindhold af samme størrelse som i 

Tabel 2 
Stammeom- Udbytte Frugt- Blomster- Løvfarve Blad-
kredstilvækst kg/træ størrelse karakter karakter analys« 

Fs. 2: Golden Delicious cm /år g/frugt 1-10 1-10 % N 
1. Ugødet m. kvælstof , , . 8,4 27,2 107 3,6 4,9 2,34 
2. 350 kg ks/ha udb. 15/10 . 8,6 28,0 106 3,5 7,0 2,43 
3. 350 kg ks/ha udb. 15/12 . 8,2 26,5 105 3,4 6,9 2,44 
4. 350 kg ks/ha udb. 15/2 . 8,1 27,8 104 3,7 6,9 2,39 
5. 350 kg ks/ha udb. 15/4 , 8,6 26,0 103 3,4 7,0 2,37 
Sign i.s. i.s. i.s. i.s. -Sf* 

LSDos - - - - 0,5 0,07 

Bladenes indhold af kvælstof ligger da også 
indenfor det anbefalede optimalområde selv i 
ugødet. Den ret beskedne stigning i bladenes 
kvælstofindhold spores tydeligt i løvets farve, 
der bliver kraftigere grøn. 

(Fig. 3). Forsøget er ligesom fs. 2 gennem-
ført over 9 vækstsæsoner. Kvælstoftilførsel har 
medført lidt kraftigere vækst og en større blom-
string. Bladenes kvælstofindhold ligger i opti-
malområdet og viser tendens til at blive øget 
med kvælstoftilførsel, men stigningen er ikke 
signifikant. Alligevel er træernes løvfarve ble-
vet kraftigere grøn ved kvælstoftilførsel (tabel 
3.1.). 

Resultatet af analyse af frugtknopper er vist 
i tabel 3.2 og figurerne 1 og 2. 

de knopper, hvor kvælstof er udbragt til træ-
erne om efteråret den foregående vækstsæson 
(led b, d. 15/10 og led c, d. 15/12) og tidlig 
foirår i samme vækstsæson. 

Ved udtagning af knopprøver i november 
må træerne stort set antages at være klar til 
indvintring. Indholdet af uorganiske stoffer 
svarer derfor nogenlunde til det niveau, der 
holdes i træernes hvileperiode. Den 1. marts er 
den fysiologiske aktivitet begyndt, og indholdet 
af kvælstof er øget betydeligt. Dette fortsætter 
op til knopbrydning (grøn spids), hvor indhol-
det stiger drastisk i den sidste måned. I dette 
udviklingsforløb har det ikke været muligt at 
påvise en klar sammenhæng med tidspunktet 
for kvælstoftilførsel. 

Tabel 3.1 
Stamme om- Udbytte Frugt- Blomster- Løvfarve Blad-
kredstilvækst kg/træ størrelse karakter karakter analyse 

Fs. 3: Cortland cm /år g/frugt 1-10 1-10 % N 
1. Ugødet m. kvælstof . . . . . . 9,4 24,2 139 2,6 4,8 2,08 
2. 600 kg ks/ha udb. 15/10 . . . . 10,3 26,1 135 2,9 6,0 2,19 
3. 600 kg ks/ha udb. 15/12 . . . . 10,8 24,0 138 2,9 6,2 2,24 
4. 600 kg ks/ha udb. 15/2 . . . . 10,5 23,0 139 3,0 6,2 2,28 
5. 600 kg ks/ha udb. 15/4 . . . . 10,4 22,8 143 2,9 6,2 2,32 

Sign * * * i.s. i.s. *** * * * i.s. 
L S D 9 5 0,6 - - 0,2 0,5 -
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Tabel 3.2 

Fs. 2 og 3. Analyse af frugtknopper 

Indhold af kvælstof i knopper, 
% af tørstof 
Cortland 

12. væksts. 13. væksts. 

Gns. af 1/11, 1/3 og 5/4 
Golden Delicious 

14. væksts. 15. væksts. 
1. Ugødet m. ks 2,42 2,24 1,94 2,15 
2. 600 kg ks/ha udb. 15/10 2,71 2,31 2,20 2,13 
3. 600 kg ks/ha udb. 15/12 2,72 2,39 2,19 2,30 
4. 600 kg ks/ha udb. 15/2 2,69 2,31 2,13 2,23 
5. 600 kg ks/ha udb. 15/4 2,74 2,39 2,10 2,24 
Sign * * * * * * * i.s. 
L S D 9 5 ,08 ,09 ,12 -

Knopprøver udtaget 1/11 1,81 1,86 1,63 1,62 
1/3 2,34 2,15 1,79 2,00 
5/4 3,81 2,91 2,92 3,01 

Sign * * * * * * * * * * * # 

L S D 9 5 ,06 ,07 ,09 ,15 

I figur 1 er vist ændringer i kaliumindhold. 
Det tids- og koncentrationsmæssige forløb ad-
skiller sig ikke f ra kvælstofindholdets. 

Sammenhæng mellem % N i blade i den 
foregående vækstsæson og % N i frugtknop-
per ved »grøn spids« er vist i figur 2. 

Stigning i bladenes N-indhold følges af en 
stigning i knoppernes N-indhold, men sam-
menhængen synes ikke særlig fast i det aktuelle 
interval for bladkvælstof. 

1 . 2 

1.1 • 

V Q. 1 . 0 -
CL 
o C 0 . 9 -

0 . 8 -

0 . 7 -

0 . 6 -

L 

4.0 

3.8 

3.6 £ 3.6 

<D 3.4 o. 
o c 3.2 

Z 3.0 
i? 

2.8 

V 

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 % N i blade, foregående efterår 

Cortland, 12. vækstsæson 
G. Delicious 14. « 

Cortland, 13. vækstsæson 
G. Delicious 15. « 

1/11 1/3 5 / 4 dato for 
analyse af 
knopper 

o Cort land, gns. af 2 vækstsæsoner 

• G. Del ic ious , gns. af 2 « 
Fig. 1. Frugtknoppers indhold af kalium ved forskel-
ligt tidspunkt. 

Fig. 2. Knoppers N-indhold i forhold til bladenes 
N-indhold, 

Knoppernes magnesiumindhold er også un-
dersøgt. Der var dog ingen sammenhæng mel-
lem prøveudtagningstidspunkter eller med kvæl-
stoftilførsel og -tilførselstidspunkter. 

(Fs. 4). Forsøget er gennemført oevr 13 
vækstsæsoner. Kvælstoftilførsel har forøget ud-
byttet ved forårsudbringning af kalksalpeter og 
efterårsudbringning af svovlsur ammoniak. Der-
imod har efterårsudbringning af kalksalpeter 
ingen virkning. Kvælstoftilførsel har øget bla-
denes kvælstofindhold og givet bladene en kraf-
tigere grøn farve. 

Efterårsudbragt kalksalpeter har reduceret 
blomstringen, medens efterårsudbragt svovlsur 
ammoniak har medført større blomstring end 
kalksalpeter udbragt både efterår og forår. 
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Tabel 4 Stamme-
omkreds 

cm 
Fs. 4: Cortland v. afslutn. 

1. Ugødet m. kvælstof 35 
2. 400 ks/ha marts 36 
3. 400 ks/ha november 30 
4. 300 sv.a/ha november 36 

Sign. 

L S D 9 5 - 2 

Diskussion og konklusion 
Kvælstoftilførsel har i alle tilfælde øget blade-
nes kvælstofindhold og medført mørkere grønt 
løv. På trods heraf er der kim registreret vækst-
forøgelse i fs. 3, Cortland. Normalt fremmes 
træernes skud vækst af kvælstof (Vang-Petersen 
1973, Hansen 1970, Ljones et al 1968, og 
Fritzshe et al. 1964), medens træstørrelse ud-
trykt ved stammens diameter eller ved krone-
diameter reduceres (Dullum og Dalbro 1956, 
Jepsen et al. 1962, Sandvad og Jepsen 1966). 
Der er dog også beskrevet tilfælde med for-
øgelse af stammeomkreds (Dullum og Rasmus-
sen 1952). Træerne i fs. 3 har haf t et relativt 
lavt kvælstofindhold i bladene uden tilførsel 
(2,08 % N). Tilstrækkeligt til at sikre maxi-
malt udbytte, men lavt nok til at reducere, væk-
sten. Det er tidligere påvist, at N-optimum for 
vækst er højere end for udbytte (Vang-Petersen, 
1973), og at trævækst under tilsvarende om-
stændigheder som i fs. 3 forøges ved kvælstof-
tilførsel (Sandvad og Jepsen 1966). 

I mange forudgående undersøgelser er det 
vist, at æbletræer ikke under sædvanlige dyrk-
ningsbetingelser giver merudbytte eller større 
frugter ved kvælstoftilførsel (Sandvad og Jep-
sen, 1966, Anon 1963). I de fleste danske ager-
jorder er der en anselig nitratproduktion, frem-
kommet ved mineralisering af jordens behold-
ning af organisk bundet kvælstof. Denne nitrat-
produktion overstiger årligt 50-60 kg N / h a 
(Dalbro og Nielsen 1958), og dermed frugt-
træernes nettobehov på ca. 25-30 kg N / h a . 
Hvor der ikke anvendes kvælstofforbrugende 
dækkultur vil træerne derfor oftest være op-
timalt eller overforsynet med kvælstof, selv 

Blom- Løv-
string Løvfarve mængde Bladana-

karakter karakter karakter lyse % N 

6,5 7,0 7,3 2,12 
6,4 7,8 7,2 2,35 
6,1 7,3 6,8 2,33 
6,8 7,4 7,0 2,32 

,4 ,4 ,4 ,08 

uden kvælstoftilførsel (Poulsen 1965, Vang-Pe-
tersen et al. 1973). 

I disse 4 forsøg, hvor alle træer i de ugødede 
led er optimalt forsynet med kvælstof, er der da 
også kun fremkommet merudbytte for tilførsel 
i fs. 4, Cortland. Tilførsel af kalksalpeter om 
efteråret har imidlertid her øget bladenes N-
indhold til samme niveau som forårstilførsel, 
men uden på samme måde at øge udbyttet. Det 
viser, at det opnåede merudbytte for kvælstof-
tilførsel ikke er en primær kvælstofeffekt. Det 
må formodes, at træerne, der stod op til et læ-
bælte, har haft en let vandmangel. Kvælstoftil-
førsel har da reduceret virkningen heraf, som 
det også kendes f ra andre kulturer, men mate-
rialet giver ikke mulighed for at verificere den-
ne formodning. 

Tilførsel af kalksalpeter om efteråret eller 
tidlig vinter har i intet tilfælde forøget udbyttet. 
Det er i overensstemmelse med det ovenanførte 
vedrørende optimalt forsynede træer. I fs. 4, 
Cortland, har efterårstilført kalksalpeter som 
anført øget bladenes N-indhold, men ikke haft 
samme udbytteforøgende virkning som forårs-
tilført kalksalpeter. Dækkulturen har her opta-
get en del af det tilførte kvælstof allerede om 
efteråret og en del er blevet udvasket. Derimod 
har efterårstilførsel af svovlsur ammoniak i 
dette forsøg haft samme virkning som forårstil-
førsel af kalksalpeter. Udvaskningstabet ved 
ammoniakgødninger er minimalt og den lang-
sommere omsætning gennem nitrificering har 
sikret imod, at dækkulturen optog kvælstof om 
efteråret. Den tilførte kvælstofmængde har der-
for været til rådighed det følgende forår med 
den ovenfor omtalte virkning. 

Årligt 
udbytte Frugt-
kg/træ størrelse 

50 143 
56 141 
50 146 
56 144 

2 
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Ved knopbrydning stiger indhold af kvælstof 
og mest efter kvælstoftilførsel, men der er ingen 
sammenhæng mellem tilførselstidspunkt og 
knoppernes indhold. Når stigningen er så kraf-
tig, skyldes det bl.a., at der dannes store mæng-
der amider og aminosyrer. Der er hovedsageligt 
tale om glutamin, asparagin, asparaginsyre og 
arginin, der mobiliseres fra kvælstofreserver i 
grene og stammer (Tromph og Ovaa 1969). 
Som motivering for kvælstoftilførsel om efter-
året har været anført et ønske om at »styrke« 
frugtknopperne. Noget sådant synes ikke mu-
ligt i træer, der er optimalt forsynet med kvæl-
stof. Forsøgene bekræfter, at der ikke opnås 
merudbytte for tilførsel af kvælstof til æble-
træer, der i forvejen er optimalt forsynet her-
med. Denne tilstand vil være gældende i hoved-
parten af danske frugtplantager, når der ikke 
anvendes kvælstofforbrugende dækkultur (Poul-
sen 1965 og Vang-Petersen et al. 1973). 

Erkendtlighed 
Forfatteren ønsker at takke plantageejerne B. 
Kappel, Østrup, og Boy Knudsen, Hersnap, der 
beredvilligt har stillet arealer til rådighed for 
de udstationerede forsøg. Tillige en tak til tek. 
ass. Sv. E. Vestergaard, for omhyggelig vare-
tagelse af det praktiske forsøgsarbejde og med-
virken til forsøgenes opgørelse. 
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