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I. INDLEDNING
I landbruget h a r  ka lkn ing  længe væ ret anset for et nødvendigt m iddel 

i styringen af de jo rdbundskem iske processer m ed henblik  på  en  optim al 
udnyttelse af tilstedevæ rende og tilfø rte  næ ringsstoffer. I skovbruget der
imod, h a r  kalkn ing  af jo rd en  aldrig vundet stø rre  udbredelse. E n væsentlig 
årsag h e rtil er utvivlsom t den, at m an  længe h a r  anset skovens næ ringsstof
kredsløb for langt m ere stab ilt og gunstig t end agerm arkens. En forringelse 
af jo rdbundens ydeevne, som m an tidligere h a r  væ ret bekendt m ed ved 
kon tin u ert agerbrug, h a r  m an ikke kend t til i større om fang i dansk 
skovbrug.

H erhjem m e anvendtes kalkning i forbindelse m ed jo rdbearbejdn ing  dog 
til frem bringelse af bøgeselvforyngelser i forrige århundrede. K alkning h a r 
desuden væ ret anvendt i forbindelse m ed hedetilp lantningen. F o r hedeskov
brugets vedkom m ende h a r  den synlige udvikling i forsøg, teoretiske betæ n
keligheder og en form odning om, a t kalkn ing  frem m er angreb a f Fomes 
annosus, im id lertid  h id til ho ld t den p rak tiske  anvendelse af ka lk  på  et 
ubetydeligt niveau.

I de senere år er kalkningsspørgsm ålet igen dukket op, m en i en i fo r
hold til tidligere ny sam m enhæ ng: Den tiltagende lu ftfo ru ren ing  fo rsu rer 
nedbøren. Æ ndringer og skader isæ r i ferske vande er flere steder ko n sta
teret. I jo rdbunden  vil æ ndringer gå langsom m ere, m en en alvorlig forsur- 
ning også h eraf frygtes.

Eventuelle frem tidige æ ndringer i skovdriften -— afhøstning af en større 
del af to talproduktionen , kortere  om drift og kunstig  tilførsel af næ rings
stoffer —  kan  m åske ligeledes igen bringe kalkn ing  til debat.

E fterfølgende redegørelse for de æ ldre danske kalkningsforsøg i hede
p lantagerne skal ses i lyset af ovenstående. Som det vil frem gå af den senere 
gennemgang, tilfredsstille r forsøgene desvæ rre ikke nu tidens k rav  til op
bygning og m ulighed for s ta tis tisk  bearbejdning. Svagheder som m angel på 
gentagelser, opgørelses-teknisk uheldige kom binationer af flere forsøgs- 
fak to rer m. m. er typisk  for forsøgene. Set isoleret vil de enkelte forsøg 
derfor ikke have sto r udsagnskraft.

N år forsøgene, trods de nævnte svagheder, alligevel ønskes publiceret, 
h a r  det flere grunde.

En sam let vurdering af de enkelte forsøgs usikre forsøgsresu ltater 
kunne afsløre gennem gående træ k, som  kunne kaste lys over spørgsm ålet 
om kalkningens berettigelse indenfor plantageskovbruget.

Det fo rstlige Forsøgsvæ sen. XXXVIII. H. 2. Maj 1982.
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I forhold til udenlandske kalkningsforsøg er flere af de danske forsøg 
enestående i k ra ft af den lange tid, hvori de h a r  løbet.

Endelig ønskes flere af forsøgene nedlagt p å  g rund af deres alder og 
ringe to lkningssikkerhed.

F lere a f forsøgene ru m m er andre aspek ter end kalkning, f. eks. jo rd 
bearbejdning, hjæ lpetræ anvendelse m. m.. Af hensyn  til ønsket om a t ned
lægge nogle af forsøgene er det beslu ttet ined denne beretning sam tidig at 
give en afslu ttende beskrivelse a f enkeltforsøgenes udvikling også på disse 
punk ter. D erfor er flere forsøg m ere deta ljere t beskrevet, end alene en 
behandling af kalkningsaspektet kan  berettige. Afsnit, som behandler for- 
søgsfak torer uden betydning i kalknings-sam m enhæ ng, vil af hensyn til det 
gennem gående tem a være try k t med petit.

Kalkningsforsøgenes historiske baggrund.
De kalkningsforsøg, som om fattes af denne beretning, er for nogles ved

kom m ende m eget gamle. Det anses for n a tu rlig t h e r ganske ko rt a t redegøre 
for de vigtigste af de tan k er og teorier, som ligger bag oprettelsen af dem.

O m kring årh u n d red sk ifte t befandt den danske hedetilp lantnings-akti- 
v itet sig på  et hø jdepunk t; m en ak tiv ite ten  havde allerede d a  længe eksiste
re t. P å  „Det 8. alm indelige danske Skovbrugsm øde“ i 1901 fand t m an  tiden 
inde til a t rekap itu lere  de erfaringer, m an  hid til havde indhøstet angående 
rødgranens k u ltu r  på  de danske hedejorder. En af m ødets talere var Dr.phil. 
P. E. Müller, som blev en af hovedkræ fterne bag anlæggelsen af de tidlige 
gødningsforsøg.

M üller fastslog i sit indlæg (Müller, 1902), a t de hidtidige erfaringer 
tydede på, a t en fu ldstæ ndig  bearbejdning af heden, hvorved alen brydes 
og lyngtørven blandes effektiv t m ed m ineral jo rden, havde m uliggjort en 
tilfredsstillende k u ltu rs ta rt fo r rødgranen i hedeegnene. Im idlertid  opstod 
det problem , at såsn a rt lyngen a tte r indvandrede på arealet, gik rødgra
nerne i stam pe. M üller afviste i skarpe vendinger nogle dengang frem satte 
teorier om, at der skulle være tale om en regulæ r „lynggift“ . H an anså  det 
for m est sandsynligt, a t årsagerne m åtte  søges i en m anglende m ikrobiel 
ak tiv ite t i ku ltu rarea lern es øverste jo rd lag  —  en m angel, som han  m ente 
skulle kunne sæ ttes i forbindelse m ed lyngens optræ den på bestem te hede- 
jo rdstyper. Megen viden m anglede im id lertid  endnu  på om rådet. M üller 
foreslog d erfo r opre tte t forsøg, hvis form ål dels v ar at klarlægge årsagerne 
til stam pefæ nom enet, dels at finde m etoder til afh jæ lpning  af dette. I denne 
forbindelse frem kom  P. E. M üller med et par konkrete  forslag til m ulige 
m idler: T ilførsel af den m anglende m ikroflo ra og -fauna i form  af podejord, 
o g /e ller tilførsel a f m ineralske gødningsstoffer —  som allerede dengang 
anvendtes i Holland og Belgien —  m ed del form ål at bringe jo rdbunden  i 
en  tilstand, så den ville frem m e den ønskede m ikrobiologiske aktivitet.
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Den appel, som lå  i M üllers ud talelser på skovbrugsm ødet, blev straks 
taget op af Johs. Helms,  som dengang var skovrider p å  Feidborg d istrik t. 
Allerede sam m e å r  (1901) anlagde han  forsøg i B orbjerg plantage efter 
M üllers opskrift. Forsøget blev anlagt i en i 1890 plan tet, og —  p å  tid s
p u n k te t fo r forsøgets anlæg —  sygnende rø dgranku ltu r. A realet v a r hede, 
som forinden p lan tn ingen  var skræ lpløjet 2 gange sam t undergrundsplø je t. 
Der blev i forsøget givet tilskud  af ka lk  (4000 pund  b ræ ndt m elkalk  pr. 
td r. Id.), chilesalpeter og ka lk  +  chilesalpeter +  k a in it +  thom asslagge. 
I forbindelse herm ed sam m enlignedes: ingen renholdelse, fjernelse af lyng, 
gravning mellem  ræ kkerne sam t gravning m ellem  ræ kkerne -f- tilførsel af 
podejord.

Helms redegjorde senere (Helms, 1911) for forsøget og kom m enterede 
sam tidig de tendenser, som han  allerede da m ente at kunne uddrage af for
søget. Helm s næ vnte således, a t der i de første  å r ingen effekt sporedes af 
kalken, m en derim od af fjernelsen  af lyng ved b o rtruskn ing  og gravning, 
idet dette gav en positiv effekt. Im idlertid  viste der sig senere en kalknings- 
effek t: „K alken h a r  altsaa v irket gavnlig p aa G ranernes Farve og Vækst, 
dog h a r  V irkningen fø rst vist sig tydelig efter nogle A ars Forløb; til Gen
gæld synes den a t være varig. K alken v irker stæ rkest, hvor Jo rden  er be
arbejdet, m indre hvor k un  Lyngen er fjernet, m indst hvor Lyngen er for- 
bleven u rø rt; m en selv her er V irkningen kendelig-“ .

O m kring 1905 tråd te  en tredie vigtig fo rta le r for gødningsforsøgene ind 
i billedet: P rofessor Fr. Weis.  I T id ssk rift for Skovvæsen (W eis,  1905) rede
gjorde W eis for andres og egen viden om kring jo rd b u n d sfak to rer af væ sent
lig betydning for plantevæ ksten. W eis’ beretn ing  var ikke specielt m øntet 
p å  skovbruget og indeholdt b land t andet en  del erfaringer, som m an  på 
davæ rende tid sp u n k t havde erhvervet indenfor land- og havebrugssektoren.

I beretningen frem hæves isæ r m ikrofaunaens store betydning for næ 
ringsstofkredsløbet, og der frem sæ ttes teo rier om, hvordan  m an eventuelt 
vil kunne ophjæ lpe en ønsket m ik ro fauna  og -flora i jo rder, som er fattige 
herpå. I denne forbindelse nævnes kalkn ing  og gødskning som m ulige m id
ler, idet disses form odede v irkn ing  på jo rdbundens kem i og s tru k tu r  i sig 
selv m entes at frem m e en m ikrobiel aktivitet.

Senere frem hævede W eis (W eis,  1920) den positive v irkning  af m ine
ra lsk  gødningstilførsel, som var opnået i de øvrige jo rdbrugserhverv , h e r
ib land t forstp lanteskoler. Dog gjorde h an  opm æ rksom  på, a t specielle fo r
hold  for skovbruget (om driftstid  og næ ringsstofkredsløb) bevirkede, at 
re su lta te r opnået i landbruget ikke d irek te lod sig overføre til skoven. 
Im idlertid  anså h an  det for givet, at en  forbedret væ kst ville kunne opnås 
også i skoven, og henviste b land t andet til tid ligere forsøg og erfaringer: 
Ulrich’ske  bøgeku ltu rer sam t M üllers og H elm s’ påbegyndte gødningsforsøg. 
K alkning og m ergling blev i beretningen ikke anset som betydningsfuld  i
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k ra ft af det tilfø rte  næ ringsstof, calcium , m en derim od i k ra f t af den posi
tive v irkn ing  på om sæ tningen i jo rdbunden, og blev herm ed tillagt betyd
ning som  ind irek te kvælstofkilde.

A ndre næ ringsstoffer, som fosfor og m agnesium , blev også tillagt betyd
ning, og navnlig frem førtes, a t tilførsel af disse stoffer m åske kunne af
h jæ lpe landets skovfyrproblem , idet Lophoderm ium angreb blev forbundet 
m ed fosform angel.

I 1921 dannedes „Dansk Skovforenings Gødningsforsøg“ m ed professor 
W eis som forsøgsleder. I en  beretning (Weis,  1921) redegjorde W eis for 
den nydannede forsøgsvirksom hed, og der blev offentliggjort en forsøgs
plan. Specielt om kalkningsforsøg hedder det:

„A t holde Jordbundens R eaktion eller dens norm ale Stofskifte i O rden 
e r derfor et m eget vigtigt Spørgsm aal fo r Skovbrugeren, og h erpaa arbejder 
h an  bevidst eller ubevidst ved en R ække forskellige K ultu rfo ransta ltn inger 
(Jordbundsbearbejdning , Risbelægning, F o rk u ltu rer, O pelskning af U nder
skov o. s .v .) ,  som han  foretager. Men k un  undtagelsesvis, som ved Mor
behandling, er h id til det Middel bragt i Anvendelse, som L andbruget allerede 
i over et A arhundrede h a r anvendt m ed saa s to rt Held: M ergling eller K alk
ning. At denne h a r  givet uom stødeligt gunstige R esultater, hvor den anven
des på M orbund, kan  allerede nu  anses for fastslaaet, og a t den m uligvis 
og sandsynligvis og'saa vil v irke frem m ende p aa  T ræ ernes V æ kst og navnlig 
paa de unge K u ltu rer paa M uldbund, m aa det blive de nu  ivæ rksatte  eller 
p lanlagte Forsøgs Opgave a t vise.“

I h jem lig  fag litte ra tu r træ d er kalkningsspørgsm ålet h erefte r ind  i en 
stilstandsperiode —  m uligvis på baggrund  af skuffende forsøgsresultater. 
I ud landet —  og ganske særlig i T ysk land  —  fo rtsa tte  den  optim istiske 
holdning til kalkningssagen im idlertid . Da m an  her m ente at kunne spore 
positive væ kstv irkninger som følge af kalktilførsel, fik  sagen a tte r en op
blussen herh jem m e —  se eksem pelvis l iv i id  (1957). Der blev igen anlagt 
kalkningsforsøg —  de yngste af de i denne beretning om handlede.

De tanker, som ligger til grund fo r den nye serie kalkningsforsøg, har 
afdelingsleder E. Løfting  redegjort fo r (Løfting , 1954).

Der er ingen tvivl om, a t erfaringer fra  de til skovbrug græ nsende jo rd 
brugserhverv, sam m enholdt m ed jordbundsvidenskabelige fo rskningsresu l
ta ter, h a r  været s tæ rk t m edvirkende til, a t sagen a tte r vand t tilhængere.

Im idlertid  fan d t m an i nogle af de æ ldre kalkningsforsøg en tendens til, 
a t kalk tilføsel kunne være årsag til stæ rke angreb af Fom es annosus, hvil
ken sam m enhæ ng til en vis grad understø ttedes af nyere forstpatologiske 
undersøgelser. In teressen fo r kalkning  i skovbruget faldt herm ed igen.
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II. FORSØGENE
De ia lt 10 forsøg, som udgør grundlaget fo r denne beretning, falder 

n a tu rlig t i følgende g rupper:

K alkning ved 1.-generations k u ltu ran læ g :
D-forsøg n r. 4, G ludsted plantage og parallelforsøget i Sevel plantage. 
( H ) : C-forsøg nr. 2, P lan tagen  Dalgas.
(H) :  C-forsøg nr. 3, G rindsted plantage.
(H ):B -fo rsøg  nr. 3, Skovsende plantage.

K alkning ved 2.-generations ku ltu ran læ g :
( H) :  C-forsøg nr. 6, G ludsted plantage.
( H ) : C-forsøg nr. 9, A nnalund plantage.
(H ):C -forsøg  nr. I I ,  G ludsted plantage.

K alkning i æ ldre bevoksninger:
(H) :  C-forsøg nr. 7, Gludsted plantage.
(H) :  C-forsøg nr. 13, Sevel plantage.

I det følgende vil forsøgene blive behandlet i den næ vnte rækkefølge.

KALKNING VED 1.-GENERATIONS KULTURANLÆG

D-forsøg nr. 4, Gludsted plantage afd.  32, Palsgård statsskovdistrikt,  og 
parallelforsøget i Sevel plantage afd.  78, Feldborg statsskovdistrikt.

Beskrivelse a f  arealerne.
I 1903/04 blev på  professor P. E. Müllers foranledning anlag't disse to 

gødningsforsøg i rø d g ran k u ltu rer på  heden.
Arealet i G ludsted er på hedeslette og reolpløjet, i Sevel på bakkeø og 

undergrundsplø je t. Iøvrigt er forsøgsplanerne de to steder næ sten identiske. 
Anlæggene er beskrevet hos Müller og Helms  (1913). Forsøgsarealerne 
består begge steder af 4 blokke m ed hver sin tilførsel af m ineralske gød
n ingsstoffer:

Blok I: K +  P  ( 725 kg k a in it og 362 kg thom asfosfa t p r. ha)
—  II: Ca (1812 kg pulveriseret kalk  pr. ha)
•— III: Ingenting
—  IV: % (K -f- P  +  Ca) (halvdelen af ovenstående m æ ngder)

Hver blok er delt i 6 parceller, hvoraf der i de 3 er sået legum inoser, i 
én udstrøet skovm uld (podejo rd), i én b jergfyrnåle, og i én ingenting. 
Legum inosernes a r t og m æ ngden af b jergfyrnåle er lid t forskellig i de to 
forsøg.
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Resultater.

Begge forsøg er afslu ttede og opgjorte, og resu lta te rne  h e rfra  tidligere 
publiceret. P å  ingen af de to forsøgsarealer lykkedes bæ lgplanterne så godt, 
a t der siden h a r k u n n et foretages en sam m enlignende undersøgelse af deres 
virkning. B æ lgplanternes væ kst i de første år er beskrevet hos Müller 
(1905) og Müller og Helms  (1913). H eri konkluderes, a t kalkn ing  ikke 
d irek te synes at have frem m et bæ lgplanternes vækst, m en derim od synes 
kalkning  at have h aft en positiv v irkn ing  på bæ lgplanternes knolddannelse, 
bedøm t ved an tal knolde pr. p lante —  også hvor ingen v irkning sporedes 
på p lan tens overjordiske udvikling.

G ranernes væ kst e r i Sevelforsøget k un  belyst ved to m ålinger —  3 og 
7 å r  efter p lan tn ing  (Müller og Helms  (1913)). H eraf frem går, a t parceller 
tilfø rt Ca i forhold til parceller uden m ineralsk  gødningstilførsel h a r haft 
en tiltagende m erhøjde. Ved m ålingen 7 å r  efte r p lan tn ing  var gennem snits
hø jderne henholdsvis 69,4 cm og 49,0 cm. H erefter blev der desvæ rre i dele 
af Sevelforsøget ud fø rt forskellige fo ransta ltn inger fo r a t bringe visse dele 
af k u ltu ren  i bedre vækst. Herm ed m åtte  arealet opgives som forsøgsareal.

I Gludsted er forsøget derim od fulgt ind til 52. væ kstsæ son efter p lan t
ning. M åleresultater fra  forsøget er tidligere publiceret hos Müller & Helms  
(1913), Müller (1922), Paludan & R a fn  (1958), og Yde-Andersen  (1962).

Det frem går heraf, a t kalken, som er udbrag t efte r reolpløjningen, ikke 
h a r h a f t nogen effekt på  rødgranernes vækst. D erim od viser en rådopgørelse 
efter 52. vækstsæ son, a t parceller tilfø rt Ca, K - J - P o g  % (K -j- P  +  Ca) h a r 
2— 3 gange så s tæ rk t et rådangreb som parceller uden m ineralsk  gødnings
tilførsel af nogen art.

(H ) :C-forsøg nr. 2, Plantagen Dalgas afd.  27, 30 og 31, Hedeselskabets 3. 
dis trik t (n u  Viborg plantagedistrikt) .

Beskrivelse a f  forsøgsarealet.
Forsøget, som på professor Fr. W e is ’ foranledning er anlagt af hede

selskabet, er en  1.-generations k u ltu r på  hede, og er tidligere om talt af 
Løfting  (1939) og Yde-Andersen  (1962).

I 1922 beskrives te rra in e t som fuldkom m ent fladt, og jo rdbunden  som 
en ensartet, „alm indelig Hededannelse m ed B lysand og et tynd t Ahllag, 
derunder Sand m ed nogen Indblanding af Grus og S tørre Sten“ .

Det sam lede forsøg består af to delforsøg p lan te t henholdsvis 1924 (afd. 
30/31) og 1930 (afd. 27). Forsøgets re t kom plicerede opbygning vil frem gå 
af fig. 1 og tabel 1, sam m enholdt m ed nedenstående beskrivelser.
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F i g u r  1. (II) :C-forsøg nr. 2. Arealskitse.
Fi g.  Y.. ( H) : C-experiment no. 2. Sketch of the area.

Afd.  30/31:
A nlæ gsdata for denne æ ldste del af forsøget e r følgende: Skræ lpløjning 

af hele arealet første gang 1917, anden gang 1920. K alktilførsel til halvdelen 
af kalkparcellerne i 1922. Skræ lpløjning og knivharvning  af hele arealet i 
1923. K alktilførsel til den resterende del af kalkparcellerne i 1923. O ktober 
1923 udførtes undergrundsp lø jn ing  i afd. 30 m ed stor undergrundsplov 
(und tagen  i parcel 2 ), og i afd. 31 reolpløjning m ed hannoveransk  reolplov 
(undtagen  i parcel 28). Hvor reolpløjning er udført, e r denne efterfulgt af 
en furelægning. T ilp lan tn ing  fand t sted april-m aj 1924. Hver parcel deltes 
i 8 (parcellerne 1, 2, 27 og 28 dog i 12) subparceller, hvoraf de 4 (6) til
p lantedes m ed to skovfyrprovenienser, og de resterende 4 (6) subparceller
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K alk
type

Lim e
type

Ingen
W ith o u t
liming
CaO

CaC03

T a b e l  1. (Fl) : C-forsøg nr. 2. Behandlingernes fordeling til parcelnumre, jævnfør fig. 1.
T a b l e  1. (H):C-experimenl no. 2. The distribution of the treatments on sample plot numbers, cp. Fig. 1.

Dose
kg/ha

Lime
dose

Jtg/ha

A fd. 30

Ikke
dyb-

p lø je t

No deep 
ground  
prepa
ration

U n derg rundsp lø je t

uk a lk e t k a lk  fø r  k a lk  efter
sid s te  sidste
sk ræ l-  sk ræ l-

p lø jn in g  p lø jn ing  
Subsoiled

u n l lm e d  l ime lime
before ■ after
latest latest

sha l low  shallow
plough- plough-

ing ing

Ikke
dyb-

p lø je t

A fd. 31

R eolplø jet

u k a lk e t k a lk  fø r k a lk  efter 
s id s te  sidste  
sk ræ l-  sk ræ l

p lø jn in g  p lø jn ing  
No deep Trench-ploughed
ground  
prepa
ration

un l im ed lime lime  
before after  
latest latest 

shallow  shallow  
plough- p lough

ing ing

A fd. 27

Ikke
dyb-
p lø jet

No deep
ground
prepa
ration

Reolpløjet

u kalket kalk  før k a lk  efter
-f- reol- reol-

fræ sn in g  p lø jn ing  p lø jn ing
Trench-ploughed

un l im cd

roto-
vation

lime
before

trench-
plough-

ing

lime  
after  

trench- 
plough-  

ing

28 27

1680 3 9 15 21 6 12
3360 4 10 16 22 5 II
5040 5 II 17 23 4 10
3000 6 12 18 24 9 15
6000 7 13 19 25 8 14
9000 8 14 20 26 7 13
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m ed rødgran. F o r både skovfyr og rødgran  gælder, a t der i halvdelen af 
subparcellerne er anvendt b jerg fy r som h jæ lpetræ er. K un forholdene i 
subparceller m ed rødgran, m ed og uden  b jergfyrindblanding, vil blive om 
ta lt og behandlet i det følgende.

P lan teafstand  1.0 X  1.4 m. Ia lt 168 p lan te r pr. subparcel. I subparceller 
m ed b jerg fyr blev yderligere p lan te t 84 b jergfyr. Subparcellerne i parcel 1,
2, 27 og 28 e r lid t m indre og indeholder derfor lid t fæ rre p lan ter.

E fter p lan tn ingen  er følgende p le jefo ransta ltn inger gennem ført:
E fterbedring  1925 og 1926 i begge afdelinger.
Renholdelse m ed harve 1926 (afd . 31), sam t 1927 og 28 (begge afdelin

ger). 1929 er der p lø jet til ræ kkerne i afd. 30.
Sabling a f b jerg fy r 1934, 1936 og 1945 i begge afdelinger.
T yndingshugster i rødgran  1952/53 (afd. 31), 1954/55 (afd. 30), 1955/ 

56, 1958/59 og efte råre t 1961 (begge afdelinger).

Af d.  27:
A nlæ gsdata for den yngste del af forsøget er følgende: Skræ lpløjning 

af hele arealet i 1929. K nivharvning i 1930. T ilførsel af kalk  til halvdelen 
af kalkparcellerne før reolpløjning. Den resterende del af kalkparcellerne 
er tilfø rt k a lk  efter reolpløjningen, som udførtes i 1930. I parcel 1 er ikke 
reolpløjet, m en derim od gravet p lan tehu ller efter knivharvningen. I reol- 
p løjede parceller er ud fø rt furelægning. I parcel 2 skulle efte r p lanen  y d er
ligere været u d fø rt fræ sning; m en da der in tetsteds i beskrivelserne frem 
går noget om fræ sningen, er det u sikkert, om den er udført. P lan tn ing  i 
1930.

Også her er hver parcel delt i 8 subparceller. Hver a f a r te rn e  rødgran, 
sitka, skovfyr og læ rk  udgør 2 subparceller, hvoraf den ene er tilp lan te t 
m ed b jergfyr som hjæ lpetræ . K un forholdene i subparceller m ed rødgran 
og sitka, m ed eller uden b jergfyrindblanding, vil blive om talt og behandlet 
i det følgende.

I afd. 27 er foretaget følgende p le jefo ransta ltn inger:
Renholdelse m ed harve og h ån d k ra ft 1930, harvn ing  1931, hakning 

(parcel 1) og harvning  (øvrige parceller) 1932, harvn ing  1933— 37 (begge 
å r incl.).

Sabling af b jergfyr 1937, 1942 og 1945.
T yndingshugster i rødgran  og sitka  1954/55, 1957/58 og 1960/61. 

Forsøgsresultater.
K alkningens indflydelse på jordbunds-, væ kst- og sundhedsforholdene 

er søgt belyst gennem  reg istrering  af pH, højdevæ kst og rådfrekvens.
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I afsn it sat m ed petit er endvidere andre forsøgsfaktorers indflydelse 
på højdeudviklingen og rådfrekvensen  beskrevet.

V urderingen af forsøgsresu ltaterne sker m ed forbehold overfor forsøgets 
uheldige opbygning: System atisk placering af behandlinger, igen egentlige 
gentagelser, sam t få  og ensidigt placerede O-parceller.

De to delforsøg (afd . 30/31 og afd. 27) vil i det efterfølgende blive 
behandlet hver for sig.

Af d.  30/31.
Kalkningens indflydelse på jordbundens pH.

I afd. 30/31 er der i 1924 foretaget en bestem m else af jo rdens pH. Kal
ken h a r  på prøveudtagn ingstidspunk tet v irke t i henholdsvis 2 å r  (ka lk  før 
sidste skræ lp lø jn ing), og 1 å r (k a lk  efter sidste sk ræ lp lø jn ing). Der er 
ingen oplysning om prøveudtagningsdybde eller bestem m elsesm etode for 
pH. R esultatet af m ålingen ses i tabel 2.

Taget fo r pålydende viser tallene, a t kalkn ing  gennem gående h a r  m ed
fø rt en beskeden hæ vning af jo rdbundens pH i de første  år efte r udbring
ningen. Hævningen h a r  overvejende været s tø rre  fo r CaC03 end fo r CaO, 
og større i undergrundsplø jede end i reolpløjede parceller, hvor pløjningen 
m åske h a r p laceret en væsentlig del af k alken  u nder prøveudtagnings- 
dybden. N orm alt vil CaC03 k un  have h a lv t så stor v irkn ing  p å  jo rdens 
reak tionsta l som CaO —  ækvivalente Ca-m ængder betragtet. D er synes a t 
væ re taget hensyn  h ertil ved doseringen. Im id lertid  k an  Ca++ i CaC03 på 
s tæ rk t sure jo rd er undertiden  udny ttes fu ld tud . M uligheden kan  eventuelt 
foreligge her.

Bedst sam m enhæ ng mellem dosering og pH -hævning synes a t være op
n åe t på  underg rundsp lø je t bund, hvor dobbelt og tredobbelt dose gennem 
gående h a r givet større pH -hævning end enkeltdose. D er ses derim od ikke 
a t være entydig eller stø rre  forskel på  v irkn ingen  af de to stø rste  doser.

Om kalken  er tilfø rt før eller efter sidste skræ lpløjning inden  u nder
g runds- og reolpløjningen, synes ikke at have påvirket reak tionsta llet en 
tydigt.

Højdevæksten.
D er er i afd. 30/31 foretaget hø jdem ålinger i årene 1929, 1935, 1943 og 

1978. Der e r desuden i 1961 foretaget en partie l højdem åling m ed henblik  
på  sam m enligning m ellem  rødgran  og rødgran  +  b jerg fy r (Yde-Andersen,  
1962). Da m ålingen ikke om fatter sam tlige enheder i kalkningssam m en- 
hæ ng, er den ikke anvendt i det følgende. De anvendte m åleresu lta te r ses 
i bilag 1. Alle hø jd er er aritm etiske m iddelhøjder. M ålingen i 1929 er ikke 
specifiseret til subparceller med og uden indblanding af b jergfyr. I de øvrige
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T a b e l  2. (H ): C-forsøg nr. 2, afd. 30/31. pH-bestemmelse 1 år (kalk efter sidste 
skrælpløjning) og 2 år (kalk før sidste skrælpløjning) efter kalkning.

T ab le  2. (H):C-experiment no. 2, Compt. 30/31. pH-determination 1 year (lime 
after latest shallow ploughing) and 2 years ( lime before latest shallow ploughing)

after liming.
Jo rd b earb e jd n in g  
efter sk ræ lp lø jn ing  
og kn iv h arv n in g

Gro Ii nd  prepara t ion 
a fter  shallow ploughing  
and  harrowing

K alkning Parcel

n r.
Sample

plot

N o .

pH

pH

i fo rho ld  
t i l  sk ræ l- 
p lø jn ing

k a lk -
type

Lim ing

kalk -
dose

k g /h a

before 
or after  
shallow  
ploughing

lime
type

lime
dose

kg /ha

Undergrundspløjning f ø r CaO 1680 3 4.8
Sabsoil ing before 3360 4 5.0

5040 5 5.5
CaCO. 3000 6 4.9

6000 7 5.9
9000 8 5.8

e f t e r CaO 1680 9 4.5
af ter 3360 10 5.3

5040 I I 4.8
CaCO, 3000 12 4.8

6000 13 5.8
9000 14 5.9

in g e n _ _ 1 4.0
unlim ed

Reolpløjning før CaO 1680 15 4.9
Trench-ploughing before 3360 16 4.8

5040 17 5.3
CaCO 3000 18 4.9

6000 19 4.5
9000 20 5.4

efter CaO 1680 21 4.8
after 3360 22 4.6

5040 23 4.8
CaCO. 3000 24 4.9

6000 25 4.8
9000 26 4.9

ingen __ . 27 4.4
unl im ed

I n g e n in g e n _ ___ 2 4.7
No deep ground preparation unlim ed ---- 28 4.2

å r  er de anførte hø jd er for henholdsvis -|- og •— bjergfyrindblanding  gen
nem snit af de to i denne henseende ens subparceller i hver parcel. B landt 
kalkede parceller h a r  m an  i 1943 k u n  m ålt de, som h a r fået tilfø rt 2 dele 
kalk. Som tidligere anført, vil k u n  m ålingerne af rødgran, m ed og uden 
bjergfyrindblanding, blive behandlet.
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T a b e l  3. (H):C-forsøg nr. 2, afd. 30/31. Gennemsnitshøjder for rødgran i alle 
kalkede parceller, opdelt efter jordbearbejdning og kalkningstidspunkt.

I 1943 kun gennemsnit af parceller tilført mellemste kalkdose.
T a b l e  3. (H) : C-experiment no. 2, Compt. 30/31. Mean heights for Norway 
spruce in all limed sample plots, distributed on ground preparation groups and

times of liming.
For 19i3 only mean of sample plots supplied with the medium lime dose.

Jo rd b earb e jd n in g K alk u d b rag t M åleår
efter sk ræ lp lø jn ing i fo rh o ld  til Year

sk ræ lp lø jn ing 192!) 193f) 1943 1978
Ground preparation L im ing  before
after shallow or a fter  shallow
ploughing ploughing m m  m m

Undergrundspløjning Før 0.64 1.20 2.11 14.20
Subsoiling Before

Efter 0.62 1.20 2.57 14.26
After

Reolpløjning Før 0.70 1.64 3.52 14.19
Trencli-plough ing Before

Efter 0.68 1.62 3.56 14.08
A fter

Kalkningstidspunk te ts  indflydelse på højdevæksten.
I tabel 3 er v ist højdeudviklingen for parceller tilfø rt k a lk  henholdsvis 

før og efter sidste skræ lp lø jn ing  inden  undergrunds- og reolpløjningen. 
Tallene er gennem snit af de i bilag 1 anførte h ø jder —  udelukkende opdelt 
efte r jo rdbearbejdn ing  og kalkningstidspunkt.

Som det frem går af tabellen, synes forskellen i k a lkn ingstid spunk t ikke 
at have m edført stø rre  eller entydige højdeforskelle. E n yderligere opdeling 
af m ateria le t efter k a lk typer æ ndrer ikke dette forhold.

I de følgende sam m enstillinger er m ateria le  fra  parceller, der k u n  ad
skiller sig i henseende til kalkn ingstidspunk t, slået sam m en.

Kalktypens indflydelse på højdevæksten.
I tabel 4 er v ist højdeudviklingen for parceller tilfø rt henholdsvis CaO 

og CaC03. Tallene er m iddelhøjder baseret på m ateria le t i bilag 1, grupperet 
alene efte r jordbearbejdnings- og kalktype.

Det bem ærkes, a t højdeforskellene mellem de to  ka lk typer i 1943 og 1978 
h a r  m odsat fortegn  i de to jordbearbejdningsgrupper. Forsøgets opbygning 
gør det dog tvivlsom t, om forholdet kan  tillægges nogen vægt.

Kalkdosestørrelsens indflydelse på højdevæksten.
Tabel 5 viser højdeudviklingen i parceller tilfø rt 0, 1, 2 og 3 doser kalk, 

såvel på  reolpløjet som på u n d ergrundsplø jet bund. Tallene er middel-
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T a b e l  4. (H):C-forsøg nr. 2, afd. 30/31; Gennemsnitshøjder for rødgran i alle 
kalkparceller, opdelt efter jordbearbejdning og kalktype.

I 1943 kun gennemsnit af parceller tilført mellemste kalkdose.
T a b l e  4. (H):C-experiment no. 2, Conipt. 30/31. Mean heights for Norway 
spruce in all limed sample plots, distributed on ground preparation groups and

types of lime.
For 1943 only mean of sample plots supplied with the medium lime dose.

Jo rd b earb e jd n in g  
efte r sk ræ lp lø jn in g

K alktype M åleår
Year

Ground preparation  
a fter  shallow  
ploughing

L im e  type
1929

m

1935

m

1943

m

1978

m

Undergrundspløjning CaO 0.65 1.19 2.18 14.10

CaC03 0.60 1.21 2.49 14.37

Reolpløjning
Trench-ploughing

CaO

CaC03

0.69

0.69

1.62

1.63

3.56

3.50

14.40

13.85

h ø jd er baseret på g rundm ateria le t i bilag 1, grupperet efter jordbehandling, 
kalk type og dosestørrelse.

E t gennem gående træ k  ved tabellens ta l synes a t være, a t parceller m ed 
1 dose k a lk  ved de to seneste m ålinger gennem snitlig er hø jere  end ikke 
kalkede parceller, uanset kalk type og jordbearbejdning . I betrag tn ing  af 
de to O-parcellers placering fo r enderne af forsøgsarealet (parcel 1, u n d er
grundsp lø jn ing  og parcel 27, reolpløjning, se fig. 1) m å forholdet tillægges 
m eget begræ nset betydning. M an kan  dog notere, a t naboparceller m ed 1 
dose ka lk  (henholdsvis parcel 3 og 24) også er hø jere end de tilgræ nsende 
O-parceller.

T a b e l  5. (H):C-forsøg nr. 2, afd. 30/31. Gennemsnitshøjder for rødgran, opdelt 
efter jordbearbejdning, kalktype og -dose.

T a b l e  5. (H):C-experiment no. 2, Compt. 30/31. Mean heights for Norway 
spruce, distributed on ground preparation groups, lime types and lime doses.

K alktype Dose M åleår Year

L im e  type Lime  
dose 

k g /h a

U ndergrundsp lø jn ing  
Siibsoiling  

1929 1935 1978 
m  m  m

R eolpløjning 
Trench-ploughing  

1929 1935 1978 
m m  m

— 0 0.69 1.13 14.40 0.70 1.49 13.50

CaO 1680 
3360 
5040

0.66
0.69
0.61

1.20
1.21
1.17

14.59
14.25
13.45

0.68
0.68
0.70

1.70
1.61
1.55

14.56
14.55
14.08

CaCO, 3000 
6000 
9000

0.59
0.59
0.62

1.22
1.25
1.16

15.38
14.68
13.06

0.69
0.70
0.67

1.65
1.72
1.52

13.88
14.25
13.43

Det fo rstlige Forsøgsvæ sen. XXXVIII. H . 2. Maj 1982. 3

o
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Af andre gennem gående træ k  ved de to sidste m ålinger k an  nævnes, a t 
m iddelhøjder fo r parceller m ed 3 doser ka lk  overalt er lavere end parceller 
m ed 1 og 2 doser. H øjdeforskellene er stø rst på undergrundsp lø je t bund 
(80— 232 cm ), m indre  (45— 82 cm) i reolpløjede parceller.

Med alt m ulig forbehold overfor eventuelle jo rdbundsvaria tioner tyder 
tallene i tabel 5 a ltså  på en  beskeden positiv effekt af kalkn ing  m ed 1680 
kg CaO eller 3000 kg CaCO,. Ved yderligere kalk tilførsel fa lder effekten på 
længere sigt, for m åske endog at blive negativ ved 3-dobbelte doser.

Den dybgående jordbearbejdnings indflydelse på højdevæksten.
Den tydeligste effekt i materialet er effekten af jordbearbejdningen. I tabel 6 

er de enkelte års målinger sammenstillet ud fra bilag 1, her alene opdelt efter 
jordbearbejdning og + / — kalk. Sammenholdes højdeudviklingen for de to ukal- 
kede parceller, som er henholdsvis undergrunds- og reolpløjet, med højdeudvik
lingen i de to parceller, som kun er bearbejdet ved de indledende skrælpløjninger, 
bemærkes: Såvel den undergrunds- som den reolpløjede parcel har haft en bety
delig bedre højdeudvikling end de ikke dybdebearbejdede parceller. For reol
pløjningens vedkommende synes der dog al være kommet et kraftigt tilbageslag 
i årene efter 1943-målingen.

T a b e l  6. (H ): C-forsøg nr. 2, afd. 30/31. Gennemsnitshøjder for rødgran i under
grunds- og reolpløjede parceller samt parceller uden dyb jordbearbejdning, med

og uden kalktilførsel.
T a b l e  6. (H):C-experiment no. 2. Compt. 30/31. Mean heights for Norway 
spruce in subsoiled and trench-ploughed sample plots and in sample plots with 

no deep ground preparation, with and without liming.

Jo rd b earb e jd n in g  
efter sk ræ lp lø jn ing

+ /— ' 
k a lk

Parcel
nr.

M åleår
Y ear

Ground preparation  
after shallow  
ploughing

+ /— 
Lime

Sample
plot
No.

1929

m

1935

m

1943

m

1978

in

Ingen
No deep ground preparation
Undergrundspløjning
Subsoil ing

— 2

1

0.49

0.69

0.56

1.13

1.04

1.97

10.80

14.40

Ingen
No deep ground preparation
Reolpløjning 
Tren ch-plough ing

— 28

27

0.40

0.70

0.73

1.49

1.50

3.49

14.40

13.50

Undergrundspløjning
Subsoil ing
Reolpløjning
Trench-ploughing

+

+

3—14

15—26

0.62 

.. 0.69

1.20

1.63

2.34*)

3.53**)

14.24

14.13

*):  m id d e l a f  m ellem ste kalkdosc (parcel 4 , 7, 10 og 13)
m ean o f  sample plots supplied  with  the m e d iu m  lime dose (No. 4, 7, 10, 13) 

**): m id d e l a f  m ellem ste kalkdose (parcel 16, 19, 22 og 25)
m ean o f  sam ple  plo ts  supp l ied  with  the m e d iu m  lime dose (No. 16, 19, 22, 25)

a
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I forhold til ovenstående sammenligning er parcelgrundlaget ved en sammen
ligning mellem undergrundspløjning og reolpløjning langt større, om man vælger 
at sammenligne de kalkede parceller. Dette er gjort i tabel 6. Det bemærkes i 
tabellen, at de reolpløjede parceller indtil 1943-målingen har haft en langt gun
stigere højdeudvikling end de undergrundspløjede parceller. De reolpløjede, kal
kede parceller er i 1943 ca. 50 % højere end de undergrundspløjede, kalkede par
celler. Ved målingen i 1978 derimod, er gennemsnitshøjden i henholdsvis under
grunds- og reolpløjede parceller praktisk talt ens.

Om årsagerne til reolpløjningens langsigtede problemer kan der kun gisnes. 
Et relativt højt mineraliserings- og udvaskningsniveau i årene indtil kulturens 
slutning kunne være een mulighed, kraftige angreb af Fomes annosus en anden. 
Som det senere vil blive omtalt, har der netop i de reolpløjede parceller udviklet 
sig et kraftigere rådangreb end i andre parceller.

Erfaringer synes imidlertid at vise, at Fomes annosus har ringe eller ingen 
indflydelse på rødgranens højdevækst. En undersøgelse af sammenhængen mellem 
højdevæksten i perioden 1935—78 og rådangrebet i dette forsøg, udført på hver 
af jordbearbejdningsgrupperne, synes at bekræfte, at der ikke er nogen sammen
hæng mellem rådfrekvens og højde vækst.

Bjergfyrindblandingens indflydelse på højdevæksten.
I den første beretning over forsøget i 1939 (Løfting, 1939) nævnes, at ind

blanding af bjergfyr på daværende tidspunkt har resulteret i en bedre højdevækst 
hos rødgranerne. I en publikation fra 1962 (Yde-Andersen, 1962) vises, at højde
forskellen mellem rødgransubparceller plantet med og uden bjergfyr da næsten 
er forsvundet. De sidste bjergfyr synes at være fjernet i 1945. Højdemålingen i 
1978 viser, at gennemsnitshøjden for samtlige subparceller anlagt henholdsvis med 
og uden bjergfyr nu er helt den samme (14.0 m).

Superfosfats indflydelse på højdevæksten.'
Indenfor hver af de to typer dyberegående jordbearbejdning er der i halv

delen af tre parceller, som er tilført CaO før sidste skrælpløjning, yderligere til
ført 900 kg/ha 18 % superfosfat i 1929. Det drejer sig om parcellerne 3, 4 og 5 i 
afd. 30, samt 15, 16 og 17 i afd. 31.

Der synes ud fra højden 1978 at være en meget svag positiv effekt af super
fosfat. Gennemsnitlig for de nævnte to jordbehandlinger er højderne i 1978 så
ledes:

Undergrundspløjning: +  superfosfat 14.1 m, -f- superfosfat 13.8 m.
Reolpløjning : -f superfosfat 14.9 m, -f- superfosfat 14.3 m.

Kun et sted er den superfosfattilførte parcelhalvdel lavere (0.1 m) end halvdelen 
uden superfosfat. Superfosfaten synes ikke at have ændret på forholdet mellem 
kalkdoseringerne.

Råd frekvensen.
I 1976 er der i forbindelse m ed hugst foretaget en råd reg istre ring  efter 

forsøgsvæsenets skala  (se bilag 7) på stød på hele arealet. R esultaterne af 
undersøgelsen er an fø rt i bilag 2. F o r afd. 30/31 ligger der gennem snitlig
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24 stød (sp redn ing : 12— 38) bag de i bilag 2 anførte  frekvenser. I efte r
følgende tabeller e r  rådangrebet u d try k t som procenten af stød, der ifølge 
bilag 2 befinder sig i rådgraderne 2, 3 og 4. Skalaens rådgrad  1 er ikke m ed
regnet, idet henførelser hertil e r usik re i re lation til rådangreb.

K alkningstidspunkte ts  indflydelse på rådfrekvensen.
I afd. 30/31 er kalken  i halvdelen af kalkparcellerne tilfø rt før, i halv

delen efter den sidste skræ lpløjning før undergrunds- og reolpløjningen. 
Tabel 7 v iser en opstilling over rådangrebet, fordelt til de to jordbearbejd- 
n ingstyper og kalkn ingstidspunk ter.

T a b e l  7. (H) :C-forsøg nr. 2, afd. 30/31. Rådangrebet i kalkede rødgranparceller 
opdelt efter jordbearbejdning og kalkningstidspunkt. (Rådgrader — se bilag 7). 
T a b l e  7. (H):C-experiment no. 2, Compt. 30/31. The butt rot attack in limed 
Norway spruce plots, distributed on ground preparation groups and times of 

liming. (Butt rot grades — see Appendix 7).
Jo rd b earb e jd n in g  efter 
sk ræ lp lø jn ing

R ådangreb, råd g ra d  2-f-3 +  4 
B utt  rot attack, grade  S -fS-M

Ground preparation after  
shallow ploughing

K alk  fø r 
sk ræ lp lø jn ing  
L im in g  before  

sha l low  ploughing
%

K alk efter 
sk ræ lp lø jn ing  
L im ing  after  

shallow ploughing
%

Undergrundspløjning
Subsoiling

40.2 45.6

Reolpløjning 81.5 84.7
Trench-ploughing -

Ved beregning af m iddelfrekvenser e r m ateria le t i bilag 2 slået sam m en 
på tvæ rs af forskelle i b jergfyrindblanding, kalk type og -dosering.

Som det ses a f tabellen, h a r  kalkn ing  efter skræ lpløjning, m en inden 
dybdebearbejdningen, tilsyneladende øget rådfrekvensen  en sm ule i forhold 
til kalkn ing  før skræ lpløjningen. Forskellene er im id lertid  så små, a t de 
næppe bør tillægges større vægt.

K alktypens og doseringens indflydelse på rådfrekvensen.
I tabel 8 er v ist rådfrekvensens varia tion  m ed kalk type og dosering. Ved 

beregning af m iddelfrekvenserne er m ateria le t i bilag 2 slået sam m en på 
tvæ rs af forskelle i kalkn ingstid spunk t og i hjæ lpetræ anvendelse.

Som det frem går af tabellen, synes k u n  kalkn ing  m ed CaC03 a t have 
m edført stø rre  æ ndringer i rådniveauet i de to typer jordbearbejdning , og 
k u n  ved højeste dosering. Tendensen til øget råd  ved højeste  dosering h a r 
dog k u n  h a f t en betydende størrelsesorden på undergrundsp lø je t bund.
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T a b e l  8. (H):C-forsøg nr. 2, afd. 30/31. Kådangrebet i rødgranparceller, opdelt 
efter jordbearbejdning, kalktype og -dose. (Rådgrader — se bilag 7).

T ab  le  8. ( H) : C-experiment no. 2, Compt. 30/31. The butt rot attack in Norway 
spruce plots, distributed on ground preparation groups, lime types and lime doses. 

(Butt rot grades — see Appendix 7).

Kalktype Dose Gennemsnit Rådangreb, rådgrad 2 +  3 +  4
af antal B utt  rot at tack,  grade 2 + 3 + 4

parceller Undergrunds Reolpløjning
Lime L im e Mean of pløjning
type dose n u m b e r  of Subsoil ing Trench-ploughing

kg/ha sam ple  plots % %

.— 0 1 42.5 79.2

CaO 1680 2 34.3 82.1
3360 2 36.5 80.3
5040 2 39.2 83.7

CaCO 3000 2 44.1 79.0
6000 2 39.8 83.2
9000 2 63.6 90.4

Den dybgående jordbearbejdnings indflydelse på rådfrekvensen.
Tabel 9 viser rådfrekvensens variation med jordbearbejdningen på kalket og 

ikke-kalket bund. Middelfrekvenserne for de to dybdebearbejdninger på kalket 
bund er beregnet på grundlag af materialet i bilag 2, slået sammen på tværs af 
kalktype, dosering og kalkningstidspunkt.

Sammenlignes naboparceller på ikke-kalket bund i hver sin ende af forsøgs- 
arealet, viser tabel 9 øverst, at dyberegående jordbearbejdning efter skrælpløj
ningen gennemgående har givet en højere rådfrekvens, end hvor skrælpløjningen 
har været den afsluttende jordbearbejdning.

På kalket bund viser tabel 9, at rådfrekvensen i reolpløjede parceller i gen
nemsnit har været næsten dobbelt så stor som i undergrundspløjede parceller.

Bjergfyrindblandingens indflydelse på rådfrekvensen.
Sammenligner man middelfrekvenserne for subparceller med og uden bjerg

fyrindblanding i tabel 9, ses det, at der på henholdsvis skrælpløjet og under- 
grundspløjet bund har været højere rådfrekvens i subparceller med bjergfyrind
blanding, end i subparceller uden. På reolpløjet bund er forskellene ubetydelige.

Sammenholdes dette med højdeudviklingen i forsøget, som den fremgår af 
tabel 6, vil det ses, at de negative udslag på rådfrekvensen af bjergfyrindblandin
gen forekommer i parceller eller parcelgrupper med relativ svag ungdomsvækst. 
I disse har der formentlig været behov for re t aktive hugstindgreb i bjergfyrren. 
I de hurtigere voksende parceller derimod, kunne man tænke sig, at rødgranen 
på et ret. tidligt tidspunkt har overvokset en væsentlig del af bjergfyrren og der
med reduceret behovet for hugstindgreb. Registrerede forskelle i antallet af større 
og tydelige bjergfyrrester med spor efter hugst støtter denne antagelse om jord
bearbejdnings-afhængige forskelle i hugstintensitet på forsøgsarealet.

Når bjergfyrindblanding på reolpløjet bund ikke har givet anledning til for
øget rådfrekvens, kunne det altså hænge sammen med, at antallet af bjergfyrstød 
her har været beskedent (sml. Yde-Andersen, 1962).
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T a b e l  9. (H ): C-forsøg nr. 2, afd. 30/31. Rådangrebet for rødgran i subparceller 
med og uden oprindelig bjergfyrindblanding, i de forskellige jordbearbejdnings- 

grupper. (Rådgrader — se bilag 7).
T a b  le  9. (H): C-experimcnt no. 2, Compt. 30/31. The butt rot attack for Norway 
spruce in sub-plots with or without original admixture of Mountain pine, in the 

various ground preparation groups. (Butt rot grades — see Appendix 7).
K alktype A fdeling Jo rd b earb e jd n in g  efter Parcel R ådangreb, råd g ra d  2 - f3 + 4

n r . sk ræ lp lø jn ing n r. B utt  rot attack, grade  2 +  3-f-4

Subparceller M iddel
Sub-plots Mean

uden m ed
b je rg fy r b je rg fy r

Lime Compart Ground preparation after Sample w ithout with
type m en t shallow  ploughing plot Movn tain Moun tain

N o . No. pine pine
% % %

Ingen 30 Ingen 2 23.9 41.1 32.5
U m i m  ed No deep ploughing

Undergrundspløjning 1 25.9 59.1 42.5
Subsoil ing

31 Ingen 28 44.0 55.6 49.8
No deep ploughing
Reolpløjning 27 81.8 76.5 79.2
Trench-ploughing

CaO og 30 Undergrundspløjning 3—14 40.5 45.3 42.9
CaC03 Snbsoiling

31 Reolpløjning 15—26 86.5 79.7 83.1
Trench-ploughing

Afd.  27.
Højdevæksten.

I afd. 27 e r  foretaget hø jdem ålinger i årene 1934, 1943 og 1978. Som i 
afd. 30/31 er der tillige foretaget en partie l m åling i 1961 ( Yde-Andersen, 
1962), som ikke benyttes i denne sam m enhæ ng. M åleresultaterne er sam 
m enstille t i bilag 3. Alle h ø jder er aritm etiske m iddelhøjder.

K alkningstidspunkte ts  indflydelse på højdevæksten.
I denne del af forsøget er kalkn ing  foretaget henholdsvis før og efter 

reolpløjningen, og m an  kan  derfo r forvente større  forskel i nedbringnings- 
dybde end i afd. 30/31, ligesom der m å have væ ret stø rre  forskelle i de 
jordlag , der er blevet påv irket ved de to udbringningsm åder.

I tabel 10 er højdeudviklingen vist for parceller, hvor kalken er udbragt 
henholdsvis fø r og efte r reolpløjningen. Tabellen er baseret på g rundm ate
ria le t i bilag 3, alene opdelt efter træ art og udbringningstidspunkt.

D er synes for begge arte r a t være en tendens til, a t parceller tilfø rt kalk  
før reolpløjning isæ r p å  langt sigt h a r  h a ft en lid t k raftigere højdevæ kst 
end parceller tilfø rt k a lk  efter reolpløjning. Som det bem ærkes, er de abso
lu tte  forskelle dog små.
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T a b e l  10. (H):C-forsøg nr. 2, afd. 27. Gennemsnitshøjder for rødgran og siika 
i alle kalkparceller, opdelt efter kalkningstidspunkt i forhold til reolpløjning. 

T a b l e  10. (H) :C-experiment no. 2, Compt. 27. Mean heights for Norway spruce 
and Sitka spruce in all limed sample plots, distributed on times of liming in rela

tion to trench-ploughing.

T ræ a rt K alk  u d b rag t i 
fo rh o ld  t i l

M åleår
Year

Tree
species

reo lp lø jn ing  
Lim ing  before  

or after  
Trench-ploughing

1934

m

1943

m

1978

m

Rødgran
N orw ay  spruce

Før Before 
Efter After

0.74
0 .6 8

2.13
2.15

15.95
15.54

Sitka
S i tka  spruce

Før Before 
Efter After

1.13
0.98

2.26
2.13

17.71
16.17

Kalktypens indflydelse på højdevæksten.
I afd. 27 er anvendt de sam m e kalk typer og dosestørrelser som i afd. 

30/31. I tabel I I  ses rødgranens og sitk a ’ens gennem snitlige højdeudvikling 
i parceller kalket m ed henholdsvis CaO og CaC03. Tabellens m iddelhøjder 
e r baseret p å  g rundm aterialet i bilag 3 grupperet alene efter træ art og 
kalktype.

Det bem ærkes, a t for begge a rte r h a r  parceller tilfø rt CaO ved slu t
opgørelsen opnået en større højde end parceller tilfø rt CaC03. E n lignende, 
m en m eget svagere tendens, fandtes i reolplø jn ingen i afd. 30/31, jæ vnfør 
tabel 4.

T a b e l  I I .  (H):C-forsøg nr. 2, afd. 27. Gennemsnitshøjder for rødgran og sitka 
i alle kalkparceller, opdelt efter kalktype.

T a b l e  I I .  (H ):C-experiment no. 2, Compt. 27. Mean heights for Norway spruce 
and Sitka spruce in all limed sample plots, distributed on types of lime.

T ræ a rt K alktype M åleår
Year

Tree species L im e  type 1934
in

1943
m

1978
m

Rødgran
Norway spruce

CaO
CaC03

0.69
0.73

2.16
2.12

16.39
15.09

Sitka
Si tka  spruce

CaO
CaC03

1.05
1.06

2.16
2.23

17.48
16.40

Kalkdosestørrelsens indflydelse på højdevæksten.
E n sam m enstilling af m iddelhøjder fo r reolpløjede parceller tilfø rt 0, 1,

2 og 3 doser ka lk  er vist i tabel 12. Sam m enstillingen er baseret på hø jderne 
i bilag 3, g rupperet alene efte r træ art, kalk type og dosestørrelse.
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T a b e l  12. (H):C-forsøg nr. 2, afd. 27. Gennemsnitshøjder for rødgran og siika
opdelt efter kalktype og -dose.

T ab l e  12. ( H) : C-experimcnt no. 2, Compt. 27. Mean heights for Norway spruce 
and. Sitka spruce, distributed on lime types and lime doses.

K alktype 

Lim e type

Dose

L im e 
dose 

kg /h a

M åleår
Year

1934
m

Rødgran 
Norway spruce  

1943 
m

1978
m

1934
m

Sitka 
Si tka  spruce  

1943 
m

1978
m

— 0 0.71 2.30 16.15 1.15 2.45 17.50

CaO 1680 0.62 2.03 16.68 0.98 2.05 17.05
3360 0 .6 8 2.25 16.73 1.01 2.03 17.48
5040 0.76 2 .2 0 15.78 1.16 2.40 17.90

CaC03 3000 0.53 1.93 14.73 0.89 1.90 14.53
6000 0.76 2 .2 0 15.88 1.15 2.35 17.00
9000 0.90 2.23 14.68 1.15 2.45 17.68

Som det ses af tabellen, er m iddelhøjderne for parceller m ed 1 kalkdose, 
m ed en enkelt undtagelse, lavere end hø jderne for ukalkede parceller. Dette 
gæ lder begge ka lk typer og begge træ arte r. I betragtning af O-parcellens 
(parcel 3) placering i det ene h jø rne  af forsøgsarealet, kan  forholdet dog 
ikke tillægges nogen særlig vægt, og genfindes da  heller ikke for reo lp lø j
ningen i afd. 30/31, sml. tabel 5.

En sam m enligning af m iddelhøjderne for de 3 doseringer viser for sitka, 
a t hø jden  for begge kalk typer i store træ k  er tiltagende m ed stigende dose- 
størrelse.

F o r rødgran genfindes noget lignende k u n  ved 1934-målingen. Ved 
1978-målingen er forholdene æ ndret således, a t hø jden  tiltager i ræ kke
følgen 3, 1 og 2 doser, i nogen grad svarende til reolpløjningen i afd. 30/31, 
jæ vnfør tabel 5.

Reolpløjningens indflydelse på højdevæksten.
Som tidligere anført er i afd. 27 alle parceller undtagen én reolpløjet. Bortset 

fra reolpløjning og furelægning er jordbehandlingen i denne parcel dog den 
samme som i de reolpløjede parceller — der før dybbearbejdningen er skrælplpjet 
og knivharvet. Plantning i den ikke-reolpløjede parcel er sket i gravede huller, i 
de øvrige parceller ved skripning.

Af de 14 reolpløjede parceller er de 12 tilført kalk. I 1 af de 2 ukalkede, reol
pløjede parceller er der, som anført under anlægsdata, muligvis yderligere udført 
fræsning.

I tabel 13 er der ud fra bilag 3 foretaget en sammenstilling med henblik på 
at vurdere effekten af jordbearbejdningen i de ukalkede parceller.

Som i afd. 30/31 (jævnfør tabel 6) synes der i kulturernes første år at have
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T a b e l  13, (H):C-forsøg nr. 2, afd. 27. Gennemsnitshøjder for rødgran og sitka 
i ukalkede parceller, opdelt efter jordbearbejdning.

T a b  le  13. (H): C-experiment no. 2, Compt. 27. Mean heights for Norway spruce 
and Sitka spruce in unlimed plots, distributed on ground preparation groups.

Jo rd b earb e jd n in g  
efter sk ræ lp lø jn ing

Parcel
n r.

M åleår
Year

Ground preparation  
after  shallow  
ploughing

Sample  
plot  
N o .

1934
m

R ødgran 
Norway spruce  

1943 
m

1978
m

1934
m

Sitka 
S i tka  spruce  

1943 
m

1978
ra

Hullegravning 
P it  planting

1 0.65 1.65 15.60 0.70 1.35 17.45

Reolpløjning
Trench-ploughing

3 0.71 2.30 16.15 1.15 2.45 17.50

Reolpløjning +
fræsning 
Trench-ploughing  
+  rotovation

2 0.81 2.10 16.10 1.13 2.30 18.00

været en betydelig positiv effekt af reolpløjningen. For rødgran er den opnåede 
højdeforskel nogenlunde opretholdt i 1978, medens der for sitka er sket en bety
delig udjævning af forskellene.

Bjergfyrindblandingens indflydelse på højdevæksten.
Tidligere opgørelser (Løfting, 1939, Yde-Andersen, 1962) har ikke vist nogen 

større effekt på rødgranens højdevækst som følge af bjergfyrindblandingen. Som 
det fremgår af tabel 14, er der heller ikke ved den seneste måling konstateret nogen 
højdeforskel mellem de to subparcel-grupper.

Heller ikke for sitka viser tabel 14 nogen overbevisende effekt af bjergfyr
indblandingen.

T a b e l  14. (H):C-forsøg nr. 2, afd. 27. Gennemsnitshøjder for rødgran og sitka 
i subparceller med og uden oprindelig bjergfyrindblanding.

T a b l e  14. (H ):C-experiment no. 2, Compt. 27. Mean heights for Norway spruce 
and Sitka spruce in sub-plots with and without original admixture of Mountain

pine.
T ræ a rt M åleår G ennem snitshøjder fo r su bparce ller

Mean heights fo r  sub-plots

+  b je rg fy r —  b je rg fy r
Tree species Year with  w i thout

Mountain p ine Mountain pine
m  m

Rødgran 1934 0.69 0.72
N orw ay  spruce  1 9 4 3  2.29 1.94

1978 15.74 15.83

Sitka
Si tka  spruce

1934
1943
1978

1.04
2.21

16.71

1.04
2.12

17.45
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Højdeforskelle mellem sitka og rødgran.
I gennemsnit for samtlige subparceller med henholdsvis rødgran og sitka- 

gran, er højderne i årene 1934, 1943 og 1978 således:

Som det ses, har sitkagran i hele perioden været højere end rødgran. 

Rådfrekvensen.
I 1976 er der i lighed m ed afd. 30/31 foretaget en rådreg istrering  efter 

forsøgsvæsenets skala  (se bilag 7) på  stød p å  hele arealet. R esultaterne af 
undersøgelsen er an ført i bilag 2. F o r afd. 27 ligger der gennem snitlig 9 
stød (spredning: 1— 18) bag de i bilag 2 anførte  frekvenser.

I efterfølgende tabeller er rådangrebet u d try k t som procenten af stød, 
der befinder sig i rådgraderne 2, 3 og 4. I tabellerne er anvendt sim ple m id
deltal af de i bilag 2 anførte  frekvenser.

I afd. 27 ligger der i enkelte subparceller meget få stød bag de beregnede 
frekvenser. En omregning af tabellernes (tabel 15, 16 og 17) gennemsnitsfrekven- 
ser til vægtede (efter stødantal) gennemsnit giver kun anledning til små ændrin
ger af de anførte frekvenser. Tabellernes udsagn ændres ikke ved omregningen. 
Af hensyn til jævnførbarheden med beretningens øvrige rådberegninger, samt 
fordi også en vægtning kan være teoretisk betænkelig, er kun de simple middeltal 
anført.

K alkningstidspunkte ls  indflydelse på rådfrekvensen.
I afd. 27 er kalken  i halvdelen af parcellerne tilfø rt før, i halvdelen efter 

reolpløjning. D er m å derfo r form odes at væ re større  forskel i nedbring- 
ningsdybde, og på  de lag, hvori kalken  h a r v irket, end i afd. 30/31. I tabel 15

T a b e l  15. ( H) : C-forsøg nr. 2, afd. 27. Rådangrebet i kalkede rødgran- og sitka- 
parceller, opdelt efter kalkningstidspunkt. (Rådgrader — se bilag 7). 

T a b l e  15. ( H) : C-experiment no. 2, Compt. 27. The butt rot attack in limed 
Norway spruce and Silka spruce sample plots, distributed on times of liming. 

(Butt rot grades — see Appendix 7).
T ræ art R ådangreb , rå d g ra d  2 +  3 +  4

År
Højde, m 

1934 1943 1978

Rødgran : 
Sitkagran :

0.71 2.11 15.78
1.04 2.16 17.08

B u tt  rot at tack,  grade 2 + 3 + 4

Tree species

K alk fø r  
reo lp lø jn ing  

Liming before  
trcnch-ploiighing

% '

K alk efter 
reo lp lø jn ing  
L im ing  after  

trench-ploughing
%

Rødgran 46.4 76.3
Norway spruce
Sitka
S i tka  spruce

70.9 76.8
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e r vist en opstilling til bedøm m else af kalkn ingstidspunk tets  indflydelse på 
råd  angrebet. Ved beregningen af tabellens m iddelfrekvenser er m ateria le t 
i bilag 2 slået sam m en på tvæ rs af forskelle i b jergfyrindblanding, k a lk 
type og dosering.

For rødgran  synes der a t være en tydelig effekt på  rådangrebet som 
følge af den forskellige kalktilførselsm åde. R ødgranen er i parceller kalket 
e fte r reoilpløjning betydelig stæ rkere angrebet end i parceller kalket før 
reolpløjningen. Dette er —  u nder antagelsen af, a t kalkn ing  frem m er rå d 
angreb —  i overensstem m else m ed teorien  om, a t det er reak tionsta llet i de 
øverste jordlag , som er afgørende i denne forbindelse.

For sitka  er forskellen i rådfrekvens uvæsentlig.

Kalktypens og doseringens indflydelse på rådfrekvensen.
I tabel 16 er an ført m iddelfrekvenser for de to k a lk typer ved forskellig 

dosering. Ved beregning af frekvenserne er m ateria le t i bilag 2 slået sam 
m en  på  tvæ rs af kalkn ingstid spunk t og hjæ lpetræ anvendelse.

T a b e l  16. (H):C-forsøg nr. 2, afd. 27. Rådangrebet i reolpløjede rødgran- og 
sitkaparceller, opdelt efter kalktype og -dose. (Rådgrader —■ se bilag 7). 

T a b l e  16. ( H) : C-experiment no. 2, Compt. 27. The butt rot attack in trench- 
ploughed Norway spruce and Sitka spruce sample plots, distributed on lime types 

and lime doses. (Butt rot grades — see Appendix 7).
K alktype Dose G ennem snit R ådangreb, råd g rad  2 +  3 + 4

a f  an ta l Butt  rot at tack, grade 2 + 3  +  4
p arceller

Rødgran Sitka
Lim e  type Lime Mean o f Norway Sitka

dose n u m b e r  of spruce spruce
k g /h a sam ple  plots % %

— 0 i 66.5 47.2

CaO 1680 2 40.6 68.2
3360 2 67.7 55.7
5040 2 43.2 81.8

CaCO„ 3000 2 67.0 74.0
6000 2 66.4 87.4
9000 2 83.4 76.3

Som for afd. 30/31 (jæ vnfør tabel 8) synes k u n  største dosestørrelse for 
C aC03 at have m edført større æ ndringer i opadgående re tn ing  af rødgranens 
rådniveau.

F or sitka  v iser tabel 16, a t begge k a lk typer tilsyneladende h a r  m edført 
en re t betydelig forvæ rring af råd tilstanden , uden at der ses at være en
tydige sam m enhæ nge m ed doseringen.

Endelig bem ærkes, a t s itka gennem snitlig t e r stæ rkere angrebet end 
rødgran, svarende til hvad der tidligere er fundet for hedeom rådet (H olm s- 
gaard et al. 1968).
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T a b e l  17. (H):C-forsøg nr. 2, afd. 27. Rådangrebet for rødgran og sitka i sub- 
parceller med og uden oprindelig bjergfyrindblanding, i de forskellige jordbear- 

bejdningsgrupper. (Rådgrader —  se bilag 7).
T a b l e  17.  (H ): C-experiment no. 2, Compt. 27. The butt rot attack for Norway 
spruce and Sitka spruce in sub-plots with or without original admixture of Moun
tain pine, in the various ground preparation groups. (Butt rot grades — see Ap

pendix 7).

Træart Kalktype Jordbearbejdning Parcel Rådangreb, rådgrad 2 +  3 +  4
efter skrælpløjning nr. Butt rot attack, grade 2 + 3  +  i

Tree Lime Ground preparation Sample Subparceller
species type after shallow plot Sub-plots

ploughing No. uden
bjergfyr
without

Mountain
pine

%

med
bjergfyr

with
Mountain

pine
%

Rødgran
Norway

Ingen
Unlimed

Hullegravning
Pit planting

i 28.6 0.0
spruce Reolpløjning

Trench-ploughing
3 45.5 87.5

Reolpløjning +
fræsning
Trench-ploughing

2 30.0 75.0
+  rotovation

GaO og 
CaC03

Reolpløjning
Trench-ploughing

4— 15 62.2 60.4

Sitka
Sitka

Ingen
Unlimed

Hullegravning
Pit planting

1 7.1 0.0
spruce Reolpløjning

Trench-ploughing
3 44.4 50.0

Reolpløjning +
fræsning
Trench-ploughing

2 75.0 38.5
-f rotovation

CaO Og 
GaCOg

Reolpløjning
Trench-ploughing

4—15 74.6 73.1

Deli dybgående jordbearbejdnings indflydelse på rådfrekvensen.
En vurdering af reolpløjningens indflydelse på rådfrekvensen kan fås ved at 

sammenligne forholdene i de to naboparceller: 1 (hullegravning efter skrælpløj
ning og knivharvning) og 3 (reolpløjning og furelægning efter skrælpløjning og 
knivharvning), der begge er ukalkede. Dette er gjort i tabel 17.

Som det ses, har reolpløjning, som i afd. 30/31, entydigt medført en betrag
telig forhøjelse af rådfrekvensen set i forhold til de mindre intensivt bearbejdede 
parceller.

Bjergfyrindblandingens indflydelse på rådfrekvensen.
Den sikreste sammenligning af bjergfyrrens indflydelse på rådfrekvensen fås 

ved at se på gruppen af kalkede parceller i tabel 17. Som det fremgår, har bjerg
fyrren ikke påvirket rådfrekvensen på reolpløjet bund, hvilket er i god overens
stemmelse med forholdene i afd. 30/31, jævnfør tabel 9. Afvigelsen fra dette møn
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ster for rødgran i parcellerne 2 og 3 kan ikke tillægges større vægt, da antallet af 
beskrevne stød er lavt i de enkelte parceller, sml. s. 118.

Den i afd. 30/31 fundne negative effekt af bjergfyrren i mindre intensivt 
bearbejdede parceller genfindes ikke i den eneste parcel af denne type (parcel 1, 
hullegravning) i afd. 27, men også her må man tage det beskedne stødmateriale
i den enkelte parcel i betragtning.

(H ) :C -forsøg  nr. 3, Grindsted plantage afd. 26, H edeselskabets 6. distrikt 
(n u  Grindsted plantagedistrikt).

Beskrivelse a f forsøgsarealet.

Forsøget er i 1930 anlagt af F r. W eis  som et kombineret træarts-, jord
bearbejdnings- og kalkningsforsøg på hede.

En fuldstændig beskrivelse af forsøgsanlægget findes hos L øfting  (1945)
— heri er ved en fejltagelse blevet byttet om på verdenshjørnerne (.180° 
drejning) på forsøgsskitsen, fig. 9. Forsøget er desuden senere beskrevet 
af Yde-A ndersen  (1962). Forsøgsplanen skal derfor her kun ganske kort 
skitseres. Det samlede forsøgsareal er delt i to halvdele af et N-S-gående 
spor. I 1930 blev den oprindelige hede skrælpløjet og dernæst knivharvet
2 gange i 1931. Den østlige halvdel, blok B, blev herefter tilført 30 t mergel 
pr. ha.. Den merglede og den umerglede halvdel, blok A, er inddelt i de 
samme 7 behandlingsenheder, nævnt i rækkefølge fra nord til syd:

Parcel 1. Pløjet med alplov og behandlet med pulverator 1933. Underind
delt i 4 subparceller, som tilplantedes i 1934:

Sitka/japansk lærk, ( 1 : 1  rækkevis)
Rødgran/japansk lærk, ( 1 : 1  rækkevis)
Sitka
Rødgran

Parcel 2. Jordbearbejdning 1933 som i pare. 1. Tilplantet 1934:
Rødgran/bjergfyr, (1 bjergfyr for 2 graner i hveranden 
række).

Parcel 3. Gravning af plantehuller 1933. Tilplantet 1934: 
Rødgran/bjergfyr, (skiftevis).

Parcel 4. Pløjning og undergrundspløjning af plantefurer i 1933. Tilplan
tet 1934:

Rødgran/bjergfyr, (som i pare. 2).

Parcel 5. Total undergrundspløjning i 1933. Tilplantet 1934: 
Rødgran/bjergfyr, (som i pare. 2).
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Parcel 6. Hannoveransk reolpløjning i 1933. Tilplantet 1934: 
Rødgran/bjergfyr, (som i pare. 2).

Parcel 7. Behandlet, underinddelt og tilplantet som pare. 1, blot kommer 
subparcellerne i omvendt rækkefølge.

Forsøgets opbygning medfører, at eventuelle jordbundsvariationers ind
flydelse på forsøgsresultaterne ikke kan udskilles.

Ingen af de to nævnte beretninger behandler kalkningseffekten særlig 
indgående, men omhandler hver sit specielle emne: Japansk lærk soin 
hjælpetræ, Løfting  (1945), og virkningen på angrebet af Fomes annosus 
ved anvendelse af hjælpetræer, Yde-A ndersen  (1962).

K alkningens indflydelse på jordbundens pH.

I 1955, 22 år efter mergeltilførsel, er der i alle parceller udtaget jord
prøver til pH-bestemmelse fra fire horisonter ned til ca. 70 cm. pH blev 
herefter bestemt såvel i KC1 som i H20 . Resultaterne ses i tabel 18.

A f resultaterne fremgår, at der specielt i de mindst bearbejdede par
celler —  parceller med hulleplantning og undergrundspløjede furer —  synes 
at være en højere pH-værdi i de øverste 20 cm hvor der er merglet, end hvor 
mergel ikke er tilført. Det skal her bemærkes, at mergel ifølge oplysnin
gerne er tilført efter parcellernes forskellige jordbearbejdning, således at 
ovennævnte tendens ikke kan tilskrives en forskellig nedbringningsdybde 
for mergelen. En undtagelse er parceller behandlet med alplov +  pulve
rator. Her er behandlingen med pulverator foretaget efter mergeludbring
ningen. En pulverator er en art overfladefræser. Kun i disse parceller, hvor 
mergelen således er nedbragt en smule, er der i laget fra 30— 40 cm en lidt 
højere pH-værdi i den merglede end i den umerglede halvdel. For alle øvrige 
jordbearbejdninger synes der ikke i dybder over 20 cm at være tydelige 
forskelle, som kan sættes i forbindelse med hverken mergling eller jord
bearbejdning.

K alkningens indflydelse på højdeudviklingen.

Der er foretaget højdemålinger i forsøget sommeren 1943, foråret 1944, 
foråret 1955 samt foråret 1973. I forbindelse med målingen 1943/44 blev 
der foretaget målinger af topskudslængder for årene 1940, 41 og 42.

Da højdeudviklingen i den periode efter forsøgsanlægget, hvori top- 
skudsmålingerne falder, kan have særlig interesse for sporing af en tidlig 
vækstvirkning fremkaldt ved kalkning, vil målingen her blive behandlet for 
sig. Målingens udførelse, såvel som resultaterne af den, er beskrevet hos 
L øftin g  (1945). Det skal kort fra denne beretning refereres, at målingen er 
udført ved måling af én række i hver parcel. Målerækkerne, som omtrentlig



T a b e l  18. (H):C-forsøg nr. 3. pH-bestemmelse i forskellig dybde i 1955, 22 år efter kalkning. 
T a b l e  18. (I I) : C-experiment no. 3. pH-determination at various depths in 1955, 22 years after liming.

Behandling 

Ground preparation

Parcel
nr.

Sample
plot
No.

+ /— 30 t 
mergel 
pr. hn.

+ / —  30 1 
marl/ha

pH 1955, målt 1 dybden : (pH 1055, determ inated at d ep th s:)

0—-10 cm 10--20 cm 3 0 --40 cm 65—■70 cm

PH
(H20)

PH 
(KCl +  1)

pH
(H ,0)

pH
(K C l+ 1)

pH
<H20)

pH
(K C l+ 1)

PH
(H20)

. PH 
(K C l+ 1)

Alplov +- pulverator A1 _ 4.1 3.9 4.4 4.4 4.3 5.0 4.7 5.5
Tine plough + rotary hoe B1 + 4.6 4.4 4.6 4.6 4.4 5.1 4.8 5.4 '

A2 4.1 4.0 4.1 4.3 4.2 4.6 5.0 5.5
B2 + 4.2 4.1 3.8 4.3 4.7 5.2 4.9 5.4

Hulleplantning A3 ___ 4.3 4.1 4.0 4.1 4.6 5.3 5.0 5.6
Pit planting B3 + 5.6 5.8 6.3 6.5 4.5 5.2 5.1 5.5
Undergrundspløjedé furer A4 ___ 3.8 3.9 3.9 4.1 4.5 5.0 5.1 5.6
Subsoiled furrow s B4 + 4.4 4.4 6.8 7.1 4.6 5.1 5.1 5.5
Total undergrundspløjning A5 ___ 4.1 4.0 3.9 3.9 4.3 4.8 4.7 5.3
Total subsoiling B5 + 4.3 4.2 4.1 4.1 4.4 4.8 5.0 5.4

Hannoveransk reolpløjning A6 ___ 4.1 4.0 3.9 3.9 4.3 4.9 4.6 5.5
Trench-ploughing B6 + 4.0 4.5 4.0 3.9 4.3 4.8 5.0 5.6
Alplov +  pulverator A7 __ 3.9 4.1 4.4 4.9 4.1 4.7 4.8 5.4
Tine plough  + rotary hoc B7 + 4.4 4.5 4.2 4.2 4.5 5.0 4.9 5.5
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T a b e l  19. (H):C-forsøg nr. 3. Gennemsnitlige topskudslængder, absolut som 
relativ, for rødgran og sitka 6— 8, år efter anlæg.

T a b l e  19. ( H ) : C-experiment no. 3. Mean top-shoot lengths, absolute as well as 
relative, for Norway spruce and Sitka spruce 6— 8 years after planting.

Indblandings- Jordbearbejdning Gennemsnit + / — 30 t Måleår
træart a f antal mergel Year

parceller pr. h a . --------------------------------------------------------
Ground preparation Mean o f  + / — 30 1 1940 1941 1942

Niirce tree number marl/ha
species o f sample

plots cm rel cm rel cm rel

RØDGRAN Norway spruce

Ingen Alplov +  pulverator 2 ___ I I 100 7 100 9 100
None Tine plough +  rotary hoe 2 + 15 m 12 172 15 167

Japansk lærk Alplov +  pulverator 2 ___ 28 100 43 100 46 100
Japanese larch Tine plough +  rotary hoe 2 + 36 129 49 114 53 116

Bjergfyr Alplov +  pulverator 1 ___ 8 100 8 100 13 100
Mountain pine Tine plough +  rotary hoe 1 + 10 125 14 175 21 162

Bjergfyr Reolpløjning ___ 13 100 10 100 I I 100
Mountain pine Trench-ploughing 1 + 16 123 16 160 25 221

Bjergfyr Total undergrundspløjning 1 ___ 14 100 9 100 10 100
Mountain pine Total subsoiling 1 + 17 121 18 200 25 2o0

Bjergfyr Undergrundspløjede furer 1 ---- 17 100 16 100 18 100
Mountain pine Subsoilcd furrow s 1 + 18 106 18 113 23 128

Bjergfyr Plantehuller 1 __ 8 100 10 100 14 100
Mountain pine Pit planting 1 + I I 138 21 210 33 236

SITKA Sitka spruce

Ingen Alplov +  pulverator 2 __ 19 100 14 100 12 100
None Tine plough +  rotary hoe 2 + 23 121 18 129 15 12 b

Japansk lærk Alplov +  pulverator 2 ---- 30 100 33 100 45 100
Japanese larch Tine plough +  rotary hoe 2 + 32 107 3b 109 4V 105

er placeret i parcellernes midte, anføres at omfatte ca. 90 træer. Resul
taterne er anført i tabel 19.

Ud over den tydeligt positive virkning af anvendelsen af japansk lærk 
som hjælpetræer, hvilket er behandlet hos L øfting  (1945), ses en tydelig 
tendens til, at topskuddene i perioden 1940— 42 er længere i de merglede 
end i de umerglede parceller. L øfting  har i sin beretning bemærket dette, 
men anser det for mere sandsynligt, at forskellen er udtryk for en bonitets- 
forskel mellem den merglede og umerglede blok, end at den viser en effekt 
af merglingen. Den ikke så markante højdeforskel mellem parcellerne i 
1940 skønner L øfting  skyldes, at der er foretaget renholdelse mellem ræk
kerne i de første år.
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T a b e l  2 0. (H):C-forsøg nr. 3. Gennemsnitshøjder 6—39 år efter anlæg, opdelt 
efter hoved- og hjælpetræart, jordbearbejdning, samt + / — tilførsel af mergel. 

T a b l e  2 0. ( H ) : C-experiment no. 3. Mean heights 6— 39 years after planting, 
distributed on main and nurse tree species, ground preparation groups, and + / —

supply of marl.

Indblandings- Jordbearbejdning Gennemsnit + / — 30 t Måleår
træart af antal mergel Year

parceller pr. ha. 1940 1943 1955 1973
Nurse tree Ground preparation Mean o f + / — 30 t
species num ber marl/ha

o f sample
plots m m m TO

RØDGRAN Norway spruce

Ingen Alplov +  pulverator 2 ___, 1.34 1.6 4.8 12.0
None Tine plough + rotary hoe 2 + 1.49 1.9 5.0 12.4

Japansk lærk Alplov +  pulverator 2 __ 0.84 2.0 9.4 14.8
Japanese larch Tine plough  + rotary hoe 2 + 0.74 2.1 8.6 14.6

Bjergfyr Alplov +  pulverator 1 ___ 1.21 1.5 4.6 10.5
Mountain pine Tine plough  + rotary hoe 1 + 0.95 1.4 4.7 11.0

Bjergfvr Reolpløjning 1 _ _ 1.46 1.8 4.8 11.0
Mountain pine Trench-ploughing 1 + 1.53 2.1 5.7 12.3

Bjergfyr Total undergrundspløjning 1 ___ 1.27 1.6 4.4 10.0
Mountain pine Total subsoiling 1 + 0.90 1.5 5.2 12.2

Bjergfyr Undergrundspløjede furer 1 . 0.79 1.3 4.9 9.6
Mountain pine Subsoiled furrow s 1 1.01 1.6 5.1 11.5

Bjergfyr Plantehuller 1 _ 0.98 1.3 4.7 9.3
Mountain pine Pit planting 1 + 0.75 1.4 5.5 11.9

SITKA Sitka spruce

Ingen Alplov +  pulverator 2 - - 1.57 2.0 6.3 16.9
None Tine plough +  rotary hoe 2 + 1.45 2.0 4.6 16.6

Japansk lærk Alplov +  pulverator 2 __ 1.13 2.2 9.8 15.2
Japanese larch Tine plough +  rotary hoe 2 + 1.06 2.2 9.8 13.9

I tabel 20 er vist resultaterne af 4 højdemålinger. Højden for 1940 er dog 
beregnet ud fra 1943-højden med fradrag for de i årene 1940— 42 målte 
topskudslængder.

A f tabellen ses en tendens til, at de merglede parceller med tiden er 
blevet højere end de ikke-merglede. Kun parceller med sitka og sitka +  
japansk lærk afviger fra denne tendens. I det tydeligste eksempel herpå, 
Sitka -f- japansk lærk i parcellerne A l/B l ,  gælder dog det specielle forhold, 
at man her har tyndet i lærkens favør, således at lærken i disse parceller 
idag er hovedtræarten.

Som nævnt kan det ikke afgøres, i hvilket omfang disse tilsyneladende

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXVIII. H. 2. Maj 1982. 4
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kalkningseffekter er påvirket eller skabt af jordbundsforskelle. Det tilsyne
ladende samspil mellem jordbearbejdnings-intensitet og kalkningseffekt 
ifølge 1973-målingen: Klart faldende positiv kalkeffekt ved stigende jord 
bearbejdnings-intensitet i rødgran-bjergfyr parceller, er det heller ikke 
muligt at udskille fra eventuelle jordbundsvariationer.

Jordbearbejdningens, træartens og hjælpetræartens indflydelse på højde- 
adviklingen.

Som tabel 20 også viser, har de mindste jordbearbejdningsintensiteter, plante- 
huller og undergrundspløjede furer, på langt sigt'opnået knap så store højder som 
de mere intensivt bearbejdede rødgran-bjergfyr parceller. Igen må der imidlertid 
tages forbehold overfor jordbundsvariationer.

En sammenligning af parceller med henholdsvis sitka og rødgran viser tyde
ligt, at sitka har haft den kraftigste vækst.

Anvendelse af japansk lærk som hjælpetræ synes for rødgran at have haft 
en positiv virkning. For sitka har virkningen af lærkeammer været positiv til og 
med målingen i 1955. I 1973 derimod, er sitka’en i parceller med japansk lærk 
lavere end de tilsvarende rene sitkaparceller; men dette kan for en stor del skyl
des, at der som nævnt er foretaget tynding til fordel for lærken.

Måleresultaterne viser i dette forsøg ingen tegn på en positiv virkning på 
rødgranens vækst af indblanding af bjergfyr, tværtimod.

R egistrering af rådangreb.

Hos Y de-A ndersen  (1962) er gennemgået en i 1961 udført rådunder
søgelse. Undersøgelsen omfatter udelukkende parcellerne A l /B l ,  ren rød-

T a b e l  21. (H).-C-forsøg nr. 3. Rådangrebet i rødgranparceller med bjergfyr
indblanding, opdelt efter jordbearbejdning og + / — tilførsel af mergel. (Råd-

grader — se bilag 7).
T a b t e  21.  ( H ) : C-experiment no. 3. The butt rot attack in Norway spruce 
sample plots with admixture of Mountain pine, distributed on ground preparation

groups, and + / — supply of marl. (Butt rot grades ■— see Appendix 7).

Jordbearbejdning 

Ground preparation

Parcel
nr.

Sample
plot
No.

Rådangreb, rådgrad 2 + 3 + 4  
Butt rot attack, grade 2 + 3 + 4

Uden mergel Med mergel 
W ithout marl With marl

% %

Alplov +  pulverator
Tine plough +  rotary hoe

2 11.0 27.0

Hullegravning 
Pit planting

3 9.0 62.0

Undergrundspløjede furer
Subsoiled furrow s

4 6.0 49.0

Total undergrundspløjning
Total subsoiling

5 12.0 35.0

Reolpløjning
Trench-ploughing

6 21.0 56.0

Middel
Mean

11.8 45.8
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T a b el 2 2. (H) :C-forsøg nr. 3. Sammenstilling af gennemsnitshøjde og -diameter 
1973, 39 år efter anlæg, samt rådangrebet 1974, i parceller behandlet med alplov 
+  pulverator, opdelt efter træarter og + / — tilførsel af mergel. (Rådgrader — se

bilag 7).
T a b l e  2 2. (H ):C-experim ent no. 3. Collocation of mean heights and mean 
diameters in 1973, 39 years after planting, and the butt rot attack in 1974, in 
sample plots treated with tine plough -\- rotary hoe, distributed on thee species 

and + / — supply of marl. (Butt rot grades — see Appendix 7).

Træart Parcel
nr.

A,
A,

uden mergel 
without marl

B, med mergel 
B, with marl

Tree species Sample
plot
No.

H

H

m

D

D

cm

Rådangreb, 
rådgrad 
Butt rot, 

grade 
2 +  3 +  4 

%

H

H

m

D

D

cm

Rådangreb, 
rådgrad 
Butt rot, 

grade
2 +  3 +  4

%

Sitka i 16.3 15.5 0.0 15.9 15.8 14.0
Sitka spruce 7 17.5 17.0 3.5 17.3 17.2 0.0

Middel
Mean

16.9 16.3 1.8 16.6 16.5 7.0

Sitka +  jap. lærk i 16.6 17.0 62.0 14.6 19.3 100.0
Sitka spruce + 7 13.8 13.9 33.0 13.2 15.8 46.0
Japanese larch Middel

Mean
15.2 15.5 47.5 13.9 17.6 73.0

Rødgran i 12.0 12.9 3.0 12.3 12.9 7.0
Norway spruce 7 12.0 12.4 6.0 12.5 12.5 19.0

Middel
Mean

12.0 12.7 4.5 12.4 12.7 13.0

Rødgran +  jap. lærk i 13.8 14.3 8.0 14.4 16.7 100.0
Norway spruce + 7 15.8 16.5 14.0 14.7 15.0 72.0
Japanese larch Middel

Mean
14.8 15.4 11 .0 14.6 15.9 86.0

Rødgran +- bjergfyr
Norway spruce +  
Mountain pine

2 10.5 11.1 11 .0 11.0 12.0 27.0

gran, og A2/B2, rødgran -f- bjergfyr, idet formålet er at belyse bjergfyr- 
indblandingens effekt på rådangrebet hos rødgran. Ved undersøgelsen blev 
der kun fundet fomes-inficerede stød i parceller med bjergfyrindblanding, 
dog kun hvor bjergfyrren var hugget bort. Der kan ikke af denne under
søgelse udledes nogen effekt af mergling på rådangrebets styrke.

I 1974 er der foretaget en registrering af råd på stød efter udvist hugst. 
Registreringen er foretaget efter forsøgsvæsenets sædvanlige skala. Resul
taterne fremgår af bilag 4 samt tabel 21 og 22. Bag de i bilag 4 anførte fre
kvenser ligger registrering af gennemsnitlig 31 stød (spredning: 4— 51).

Det bemærkes, at i næsten alle sammenligninger mellem merglede og 
umerglede parceller er procenten af træer angrebet i rådgrad 2—f-3—j—4 størst 
i den merglede halvdel. Som tidligere nævnt har mergelparcellerne på en 
del af arealet været de umerglede parceller overlegne i vækst. Hugstindgre
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bene i forsøget er ikke nøjere fulgt. Det kan derfor ikke udelukkes, at råd
angrebets omfang i de bedst voksende mergelparceller er påvirket af en 
dimensionsbetinget, tidligere og stærkere hugst, end i de dårligere voksende 
parceller.

I parceller behandlet med alplov +  pulverator viser en diametermåling 
i 1973 imidlertid, at dimensionsforskellene mellem merglede og umerglede 
parceller er små. I tabel 22 er for nævnte jordbearbejdningstype foretaget 
en sammenstilling af dimensions- og rådforhold ved den afsluttende op
gørelse i 1973. Det ses heraf, at selv om forskellene på gennemsnitshøjde og 
-diameter er små i de sammenlignede parceller, er mergelparcellerne med 
én undtagelse betydeligt stærkere rådangrebet end de tilsvarende, umerg
lede parceller.

Iøvrigt bemærkes (tabel 21), at den reolpløjede parcel i begge forsøgshalvdele 
har haft kraftigere rådangreb end de øvrige jordbearbejdninger, dog med und
tagelse af hulleplantningen i den merglede halvdel. Desuden synes anvendelsen 
af hjælpetræer overalt at have haft en betydelig negativ indflydelse på sundheds
tilstanden (tabel 22).

(H ) :B -fo rsø g  nr. 3, Skovsende plantage.

Beskrivelse af forsøgsarealet.

Dansk Skovforenings Gødningsforsøg anlagde under ledelse af professor 
Fr. W eiss  i Skovsende plantage et gødningsforsøg, (H ):B -forsøg  nr. 3, som 
tilplantedes (for bøgens vedkommende tilsåedes) i perioden 1925— 29, efter
fulgt af omfattende efterbedringer. Forsøget er anlagt på rå hede, som efter
3 pløjninger for den ene halvdels vedkommende (hovedafdeling I) har 
været dyrket med to kornafgrøder, mens den anden halvdel straks efter 
pløjningerne er indtaget til forsøget. En udførlig redegørelse for forsøgs
anlægget findes hos Nannestad (1963). Forsøget har til formål at under
søge virkningen af forskellige kombinationer af jordbearbejdning (under
grunds- og reolpløjning) og gødskning (+ /-+ -  mergel og + / - r -  råfosfat) på 
forskellige træarter. L iftin g  (1945) har beskæftiget sig med lærkearternes 
udvikling indtil ca. 1943.

Der er siden Nannestads beretning ikke foretaget målinger i forsøget, 
og der skal derfor generelt henvises til denne beretning. I forbindelse med 
herværende undersøgelse findes det rimeligt at anføre de højdemålinger i 
forsøgets hovedafdeling II, som viser sitkagranens reaktioner på tilførsel 
af mergel (14 tons 45 %  m ergel/ha). Inden en oversigt over de udførte 
højdemålinger gives, skal følgende citeres fra Nannestad (1963):

„Der er foretaget højdemålinger i samtlige parceller i årene 1934, 1943, 
1954 og 1960; . . .  De tre første målinger har fulgt de samme rækker, hvor-
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imod det i 1960 var nødvendigt at gå udenfor disse, simpelthen for at få 
tilstrækkelig repræsentation, idet de fleste parceller på dette tidspunkt var 
meget stammefattige på grund af de ret kraftige H. piniperda-, D. micans- 
og trametesangreb, der har hærget og stadig hærger henholdsvis skovfyr
rene og sitkagranerne. De fremkomne middelhøjder 1960 må således tages 
med et vist forbehold. Det ses, at disse gennemgående er mindre end de 
tilsvarende middelhøjder i 1954, hvilket må skyldes, at det hovedsagelig er 
de største træer, der først bukker under for de nævnte angreb.“

TIø jdeudviklingen.

I tabel 23 er foretaget en sammenstilling af de udførte højdemålinger i 
relation til merglingseffekten. En detailleret sammenstilling af målene fra 
de enkelte parceller findes hos N annestad  (1963).

Mergling er foretaget i 1925. Parceller med sitka +  skovfyr er dyb- 
be:arbejdet og tilplantet i 1925. Parceller med sitka -f- anden fyr er dybbear- 
bejdet og tilplantet i 1926. Der er siden foretaget omfattende efterbedringer. 
Dér er således 1 års forskel mellem de to typer blandingsbevoksninger i 
tabel 23.

T a b e l  23. (H ): B-forsøg nr. 3. Gennemsnitshøjder, absolut og relativ, for sitka- 
parceller 9—36 år efter kalkning, opdelt efter jordbearbejdning, indblandings- 

træart og + / —  tilførsel af mergel.
T a b l e  2 3. (H) :B-experiment no. 3. Mean heights, absolute and relative, for 
Sitka spruce sample plots 9— 36 years after liming, distributed on ground prepa

ration groups, admixed tree species, and + / — supply of marl.

Træart Gennemsnit + / —  Måleår
af antal mergel Year
p a r c e l l e r -------------------------------------------------------------------------------------------

Tree species Mean o f  + / —  forår forår efterår efterår
num ber marl spring spring autumn autumn

o f sam ple 1934 1943 1954 1960
plots ni rel m rel m rel m rel

Underafdeling I og II —
Sub-compartment I and II —

-  undergrundspløjet. 
Subsoiled.

Sitka med skovfyr
Sitka spruce +  Scots pine

4 — 
4 +

1.4
1.5

100
107

3.0
3.3

100
110

11.6
12.0

100
103

11.4
11.4

100
100

Sitka med anden fyr 
Sitka spruce +  another pine

2 —  
2 +

1.4
1.6

100
114

2.2
4.0

100
182

11.2
12.0

100
107

11.3
12.5

100
111

Underafdeling III og IV 
Sub-compartment III and IV

— reolpløjet.
— Trench-ploughed.

Sitka med skovfyr
Sitka spruce +  Scots pine

4 — 
4 +

1.3
1.6

100
123

3.5
4.4

100
126

10.9
12.3

100
113

11.4
12.9

100
113

Sitka med anden fyr
Sitka spruce +  another pine

2 —  
2 +

1.4
1.8

100
129

3.2
4.6

100
1 U

10.6
11.7

100
110

11.1
12.1

100
109
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Betragtes de absolutte højdemål for målingen 1960, synes der ikke at 
være forskelle som følge af den forskellige undergrundsbehandling —  
undergrundspløjning og reolpløjning. Det bemærkes imidlertid i beretnin
gen, at planteafgangen som følge af sygdomsangreb har været størst i de 
reolpløjede parceller, og at denne afgang synes at være gået ud over de 
største individer. Som følge heraf, og fordi forsøget mangler gentagelser, 
må disse og følgende tendenser tages med forbehold.

Tallene i tabel 23 viser endvidere, at der er tendens til en positiv merg- 
lingseffekt. Denne gør sig specielt gældende derved, at højdeudviklingen i 
de merglede parceller sammenholdt med de umerglede har været særlig 
kraftig mellem målingerne 1934 og 1943. Selv om mergelparcellernes rela
tive højde i forhold til de umerglede parceller aftager væsentligt i perioden 
1943— 1954, er der gennemsnitligt ikke sket nogen større ændring i den 
absolutte højdeforskel.

KALKNING VED 2.-GENERATIONS KULTURANLÆG

( H ) : C -forsøg nr. 6, Gludsted plantage afd. 192 og 193,
Palsgård statsskovdistrikt.

B eskrivelse af forspgsarealet.

Forsøget er anlagt 1952 i en kulisseforyngelse efter 1.-generations rød
gran, med det formål at undersøge virkningen af forskellige kombinationer 
af kalkning og kvasdækning på forsøgstræarterne. Desuden indgår en sam
menligning af 4 douglasprovenienser.

Forsøgets plan —■ herunder også kalktype og -dosering —  fremgår af 
arealskitsen, fig. 2. De med tal nummererede parceller udgør de første 
hugststriber. Parcellerne betegnet med bogstaver er først senere forynget, 
og vil ikke blive behandlet her.

I de ulige parcelnumre skovedes de gamle rødgranrækker vinteren 
1951/52 (5 rækker) og vinteren 1952/53 (1 række). I parcel 1 er alle 6 
rækker dog skovet 1951/52. Kvaset blev i disse parceller fjernet inden 
anlæg.

I de lige parcelnumre skovedes de gamle rødgranrækker vinteren 
1952/53. I disse parceller pålagdes kvas mellem planterækkerne.

Alle parceller nummereret med tal består af 6 planterækker, undtagen 
parcel 6, som på grund af sin beliggenhed syd for et spor kun består af 3 
rækker. A f disse planterækker er hveranden tilplantet med douglas foråret 
1953, undtagen i parcel 1, som istedet indeholder rødgran plantet foråret
1952.
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(H)'-C-fo rsøg nr. S 
Gludsted plantage afd. 192 og 193

Pal s g å rd  s tot sskovd  i s / r/kf

N

1QQ m
I KJ W

F i g u r  2. (H) :C-forsøg nr. 6. Arealskitse.
F i g. 2. ( H ) : C -e x p e r im e n t  no. 6. Sketch of the area.

Parcellernes øvrige rækker er blandingsrækker, som indeholder:
" "  J  P la n tn in

Parcel nr.
1 og 3

5, 7 og 9

U

2, 4, 6, 8 og 10

Træart 

grandis 
japansk lærk 
aim. ædelgran 
japansk lærk 
Thuja giganthea 
japansk lærk
grandis 
japansk lærk

Plantningsår

1952

1952

1953
1952
1953
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Douglas er således eneste gennem gående træart, som i parcellerne 2— II 
er af samme alder.

Japansk lærk, aim. ædelgran og grandis efterbedredes i ulige parcel
numre foråret 1953.

Overalt i forsøget er plantning foretaget i gravede huller.
Tilførsel af 1 kalkdosis til alle kalkparcellerne blev foretaget foråret

1953. 1 dose kalk svarer til henholdsvis ca. 250 kg CaO pr. ha og ca. 475 kg 
CaC03 pr. ha. I foråret 1954 er der til den del af de i 1953 kalkede parceller, 
som ligger mellem de to nord-syd gående spor, tilført yderligere 1 kalkdose, 
således at denne midterste del af kalkparcellerne ialt har modtaget dobbelt 
så stor kalkdosis som de yderste dele.

I vinteren 1955/56 er der foretaget udvidelse af alle kulisser med 1 
(parcel 1, 9 og 10), 2 (parcel 3, 4, 6, 7 og 8), 3 (parcel 2 og I I )  eller 4 
(parcel 5) gamle rødgranrækker mod syd, således at restkulissen overalt 
udgør 4 gamle rødgranrækker. Tilplantning af afdrifterne samt underplant
ning af restkulisserne er foretaget foråret 1956 med douglas, grandis, rød
gran og japansk lærk. De sidste kulisser af gammel rødgran er siden fjernet.

V  egetationsudviklingen.

Man har i dette forsøg i en årrække (1953— 1962, begge incl.) efter for
søgsanlægget foretaget en registrering af floraudviklingen. Florabeskrivel- 
serne er udført således, at man i de første hugststriber årligt på skitser har 
indtegnet områder, som i dækningsgrad var domineret af een art. Dæk-

F i g u r  3. (H ): C-forsøg nr. 6. Dækningsgrad for gederams (Chamaenérium angu- 
stifolium (L) Scop.) 1953—62, udtrykt i % af parcellernes samlede areal. 

F i g .  3. (H) :  C-experiment no. 6. The coverage ratio for Chamaenérium angusti- 
fotium (L) Scop., 1953— 62, expressed in % of the total area of the sample plots.
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F i g u r  4. (H):C-forsøg nr. 6. Dækningsgrad l'or bølget bunke (Deschåmpsia 
flexuösa (L) Trin.) 1953—62, udtrykt i % af parcellernes samlede areal. 

F i g .  4. ( H ) : C-experiment no. 6. The coverage ratio for Deschåmpsia flexuösa 
(L) Trin., 1953—62, expressed in % of the total area of the sample plots.

ningsgraden er skønnet, og indtegningen foretaget ud fra skridtning på 
arealet. På fig. 3 og 4 er ud fra kortene indtegnet diagrammer over udvik
lingen af henholdsvis gederams (Cham aenérium  angustifålium ( L. )  Scop .) 
og bølget bunke (D eschåm psia flexuösa (L. )  T rin .), som i forsøget udviser 
de største forskelligheder.

De mest markante forskelle fremkommer i gederamsens udvikling. I alle 
parceller er der registreret vegetation af gederams. Det er meget tydeligt, 
at gederamsen i de kvasbelagte parceller (lige parcelnumre) opnår større 
dominans end i de kvasfrie parceller (ulige parcelnumre). Særdeles kraftig 
dominans opnås, hvor kvasparcellerne er tilført kalk —  op mod 100 % 
arealdominans i de første par år. I parceller uden kvas erkendes denne 
markante forskel på kalkede og ukalkede parceller ikke i gederamsens 
udvikling. Der er med de anvendte kalkdoseringer ingen væsentlig forskel 
på kalkvirkningen som følge af dosestørrelse. Som hovedregel kan siges, 
at det areal, som domineres af gederams, har holdt sig i ca. 8 år. Hugsten 
1955/56 må imidlertid, i lighed med klimatiske forhold, antages at have 
nogen indflydelse på såvel vegetationstypens varighed, som på fluktuationer 
over årene.

Markante forskelle i vegetationsudviklingen for bølget bunke ses kun 
mellem de kalkede og kvasbelagte parceller og så alle de øvrige parceller. 
I de kalkede og kvasbelagte parceller, som i samme periode har særdeles 
kraftig vegetation af gederams, har bølget bunke en meget ringe dæknings
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grad, der først tiltager omkring 1960, hvor gederamsvegetationen stort set 
ophører. I alle øvrige parceller har den bølgede bunke en meget høj dæk
ningsgrad (dominerende), der først aftager omkring 1961— 62, hvor mosser 
overtager arealet.

Den ovenfor antydede sammenhæng mellem gederamsens og bunkens 
udbredelse kan være en følge af registreringsmåden. Med den anvendte 
registreringsmetode vil eksempelvis en vegetation af bølget bunke, som 
står under en dominerende vegetation af gederams, ikke blive registreret 
før gederamsens forsvinden. I dette tilfælde vil en faldende arealandel for 
gederams derfor automatisk medføre en stigende arealandel til bølget bunke.

H ø jdeudviklingen.
Da de douglas, som er plantet i de først huggede striber i parcellerne 

2— II, er lige gamle (plantet foråret 1953), valgtes disse til en måling i 1978.
I efteråret 1978 er 30 træer (heraf 12 i midterpartiet, som har modtaget 2 
doser kalk) i en gennemgående række i hver af parcellerne 2— II højde- 
og diametermålt. Gennemsnitshøjderne fra denne måling er vist i tabel 24.

Den tydeligste tendens synes at være i forbindelse med kvasdækning.
En sammenligning af -\-/—  kvas for samme proveniens og kalkbehand

ling er kun mulig for proveniens Louella. En sammenstilling, baseret på 
middelhøjder af 12 (CaC03) eller 30 (ingen kalk) træer, ses i tabel 25.

T a b e l  24. ( H) : C-forsøg nr. 6. Gennemsnitshøjder, absolut og relativ, for douglas 
1978, 26 år efter kalkning, opdelt efter proveniens og + / — kvas.

T a b l e  24. (H) :  C-experiment no. 6. Mean heights, absolute and relative, for 
Douglas fir in 1978, 26 years after liming, distributed on provenances and + / —

brash.

Parcel
nr.
Sample
plot
No.

Proveniens
Provenances

Kalk

Lime
type

+ /— kvas 

+ /—  brash

Højde 
Mean height 

m rel.

2 Buderupholm _ + 12.8 122
3 Friday Harbour — — 10.5 100

4 Buderupholm CaO + 13.2 119
5 Friday Harbour CaO — 11.1 100

6 Louella ___ + 12.1 112
7 Louella --- — 10.8 100

8 Darrington __ + 13.3 123
9 Darrington CaC03 — 10.8 100

10 Louella CaC03 + 12.3 112
II Louella CaC03 — 11.0 100
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T a b e l  2 5. (H):C-forsøg nr. 6. Gennemsnitshøjder og -diametre, absolut og 
relativ, for douglas, proveniens Louella, i 1978, 26 år efter kalkning, opdelt efter

kalkdose og + / — kvas.
T a b l e  25. ( H ) : C-experiment no. 6. Mean heights and diameters, absolute and 
relative, for Douglas fir, provenance Louella, in 1978, 26 years after liming, distri

buted on lime doses and + / —  brash.

Behandling + /— Antal målte Højde Diameter
kvas træer m rel cm rel

Liming + /— Number Height Diameter
brash o f  trees m rel cm rel

Ingen kalk + 30 12.1 112 15.6 115
Unlimed 30 10.8 100 13.6 100

475 kg/ha CaC03 + 12 12.4 106 14.3 88
12 11.7 100 16.3 100

950 kg/ha CaC03 + 12 13.1 132 15.2 131
12 9.9 100 11.6 100

Selv om alle øvrige sammenligninger af - j - /— kvas i tabel 24 således 
sammenblander provenienser eller -)- /—  kalkning, er det dog bemærkelses
værdigt, at samtlige parceller med kvas er højere end naboparcellen uden 
kvas.

Da der således er grund til at formode, at der er en positiv effekt af 
kvaspålægning, er en sammenligning af andre i forsøget indgående faktorer 
vanskelig på grund af forsøgsplanen.

T a b e l  26. (H) :C-forsøg nr. 6. Højde og diameter, absolut og relativ, for douglas 
i 1978, 26 år efter anlæg, opdelt efter proveniens, + / — kvas og kalkdose. 

T a b l e  26 .  (H) :  C-experiment no. 6. Height and diameter, absolute and relative, 
for Douglas fir in 1978, 26 years after planting, distributed on provenances, + / —

brash, and lime doses.

Kalktype 
Lime type

Proveniens
Provenance

+ /— 
kvas 
+ /— 
brash

Kalkdosis 
Lim e dose

kg/ha

Højde, H 
Height

m rel

Diameter
Diameter

cm rel

CaO Buderup- + 0 12.9 100 15.6 100
holm 250 13.8 107 16.8 108

500 12.7 98 15.5 99

Friday __ 0 10.5 100 11.8 100
Harbour 250 10.9 104 13.5 114

500 11.0 105 12.7 108

CaCO, Louella + fl 12.4 100 16.4 100
475 12.4 100 14.3 87
950 13.1 106 15.2 93

—  0 11.3 100 13.8 100
475 11.7 104 16.3 118
950 9.9 88 11.6 84
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Ingen af provenienserne er repræsenteret i lcalkparceller af mere end 
een kalktype, hvorfor kalktyperne ikke lader sig vurdere indbyrdes. For 
provenienserne Buderupholm, Friday Harbour og Louella er en sammen
ligning af + / —  kalk samt kalkdosis dog mulig, se tabel 26.

Det bemærkes, at gennemsnitshøjden efteråret 1978 i parceller tilført
1 del kalk i tre af de fire tilfælde er større end i O-parcellen. I det fjerde 
tilfælde er gennemsnitshøjden den samme som i O-parcellen. I to tilfælde 
er gennemsnitshøjden i parceller tilført 2 dele kalk større end i både O-par
cel og parceller med 1 del kalk. I de resterende to tilfælde er parceller med
2 dele kalk de laveste i denne sammenligning.

Ovenstående forhold synes at være ens for begge kalktyper, og kalk
virkningen synes ikke anderledes i kvas- end i kvasblottede parceller. Ten
denser for diameteren følger, med en enkelt undtagelse, tendenserne for 
højden.

T a b e l  27. (H): C-forsøg nr. 6. Gennemsnitshøjde 1978, 26 år efter anlæg, for 
douglas, opdelt med henblik på sammenligning af provenienser.

T a b l e  2 7. ( H ) : C-experiment no. 6. Mean height in 1978, 26 years after planting, 
for Douglas fir, distributed with a view to comparison of provenances.

Proveniens Uden kalk T ilført CaC03
Unlimed Lim ed with CaC03

+  kvas —  kvas +  kvas —  kvas
Provenance -+■ brash —  brash +  brash —  brash

m m m m

Buderupholm 12 .8
Louella 12.1
Darrington 13.3

Friday Harbour 10.5
Louella 10 .8

Louella 11.0
Darrington 10 .8

Proveniensforskelle.
På grund af forsøgsplanen er det ikke muligt at sammenligne samtlige fire 

provenienser ved nogen fælles kombination af +/-H kalk og +/-=- kvas. I tabel 27 
er anført de mulige sammenligninger. De anførte højder er gennemsnitshøjder 
for 30 træer. Herved er i kalkparcellerne højderne for 1 og 2 dosis kalk slået 
sammen.

Det fremgår af tabellen, at der ikke kan konstateres større eller ent}rdige 
proveniensforskelle.
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(H ) :C -fo rsø g  nr. 9, Annaland plantage afd. 7 og 10, privat plantage under 
H edeselskabets 8. distrikt (nu Varde plantagedistrikt).

B eskrivelse af forsøgsarealet.

Forsøget blev i 1955— 56 anlagt i en særdeles dårlig 1.-generations 
bevoksning på bakkeø nær vestkysten. Formålet var at undersøge, om 
varierende kalk- og mergelmængder, med og uden hjælp af leguminoser, 
ville have en gavnlig virkning på foryngelsens vækst og sundhed, og på 
j ordbundstilstanden.

På forsøgsarealet, der skråner jævnt mod nord og vest, stod ved for
søgets anlæg en uregelmæssig blandingsbevoksning af bjergfyr og rødgran, 
plantet omkring 1910 og senere efterbedret med rødgran. Væksten havde 
været yderst dårlig, højden af de største træer var 4— 6 m, og der var mange 
døende individer af både bjergfyr og rødgran. Bundvegetationen bestod 
mest af mos og en del bølget bunke, desuden lyng, revling og en del tytte
bær. Inden kulturarbejdet blev hver anden række borthugget.

I maj 1955 blev kalk og mergel udbragt. Kalken var brændt kalk i større 
eller mindre klumper. En analyse af de anvendte kalkningsmidlers base- 
værdi gav følgende resultat:

1 dose mergel: 13 t 17.7 % CaC03/h a  =  ca. 2300 kg CaCOs/h a  
1 dose kalk : 1.4 t 111.0 % CaC03/h a  =  - 1550 - ■— /  -

Således svarer 1 dose mergel til ca. 1% dose kalk.

I november 1955 blev der i alle rækkemellemrum furepløjet med Tolne- 
plov —  fureafstand 1.2— 1.5 m. Parcellernes behandling fremgår af areal
skitsen, fig. 5. Tilplantning foregik i april 1956 og var ens i alle parceller 
efter nedenstående model:

en række bøg ; plantet med 62 cxn’s afstand. I hverandet
mellemrum mellem bøgene indplantedes 
yderligere skiftevis en japansk lærk og en 
Alnus spuria.

en række ædelgran/rødgran; skiftevis almindelig ædelgran og rødgran
med en planteafstand på 100 cm. Ædelgran 
plantet med kappeplante af fransk bjergfyr.

en række rødgran ; ren rødgran med planteafstand på 125 cm.

en række ædelgran/rødgran; skiftevis almindelig ædelgran og rødgran
med en planteafstand på 100 cm. Ædelgran 
plantet med kappeplante af skovfyr.

Herefter gentages firerækkesystemet forfra.
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(H )'C - fo rsøg nr. 9 
A nnalund p lan tag e  a fd  7. og 10

i'ii.i i i i i i i i i m
10 0 50 100 tn

F i g u r  5. (H ): C-forsøg nr. 9. Arealskitse. 
Vi dose mergel ~  1150 kg CaC03/ha
1 — mergel ~  2300 - — -

i/2 _  kalk ~  775 - — -

1 — kalk ~  1550 - — -

2 — kalk ~  3100 - — _

F  i g. 5. (H) :  C-experiment no. 9. Sketch of the area. 
% dose marl ~  1150 kg CaCO / hectare 
1 — marl ^  2300 - —■ —
% — limestone ~  775 - — —
1 — limestone 1550 - — —
2 doses limestone ~  3100 - — —
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Parcel 13 er først tilplantet foråret 1957, dog med 1 år ældre planter 
l'ra de samme partier, som benyttedes ved hovedplantningen i 1956.

I maj 1956 blev der endvidere i den sydlige halvdel af alle parceller 
plantet dansk hedegyvel og almindelig gyvel (i forholdet 2 : 1 )  i plante- 
rækkerne med en afstand på 100— 125 cm.

Ifølge forsøgsplanen skulle den gamle skærm gradvis afvikles i takt 
med nykulturens udvikling. På grund af økonomiske omstændigheder for 
den private plantage i årene herefter, blev hugsten i skærmen udskudt. 
Resultatet blev, at skærmen på store dele af arealet atter sluttedes, og 
nykulturens udvikling blev herved meget uensartet. Skaderne fik efter
hånden et omfang, så ensartede forsøgsbetingelser parcellerne imellem ikke 
lod sig genoprette, og forsøget blev stillet i bero.

Den træart, som idag forekommer mindst påvirket af den uensartede 
skærm, er bøgen. Bøgen, som også er plantet andre steder i Annalund plan
tage, har haft en efter lokaliteten forbavsende god udvikling.

H øjdeudviklingen.

I foråret 1978 blev der foretaget en højdemåling af bøgene. I den nord- 
vestligste bøgerække i samtlige parceller måltes foråret 1978 hver 3. levende 
bøgeplante, undtagen i parcel 4, hvor det på grund af et lille plantetal var 
nødvendigt at måle alle levende bøge i målerækken. I tabel 28 ses resultatet 
af den udførte måling.

Ifølge beskrivelser af forsøgets udvikling døde gyvelen hurtigt i de fleste 
parceller. Kun i parcellerne 6 og II udvikledes gyvelen i betydende omfang. 
Disse to parceller har som de eneste fået tilført højeste mergeldosis (13 t 
m ergel/ha). I tabel 28 bemærkes, at bøgenes gennemsnitshøjde i begge de 
nævnte parcellers gyvelhalvdele er ca. 3,2 m, hvilken gennemsnitshøjde 
ikke overgås af nogen anden parcelhalvdel i forsøget. A f beskrivelser frem
går endvidere, at skærmen i parcellerne 6 og II altid har været relativt 
åben. Det er derfor ikke muligt i nævnte parcelhalvdele at afgøre, om den 
relativt gode vækst hos bøgene skyldes forekomsten af gyvel, den tilførte 
mergeldosis, de gode lysforhold, eller en samlet virkning af faktorerne. 
Gyvelen udvikledes som nævnt ikke i de fleste parceller, hvorfor en effekt 
af gyvelen på bøgenes vækst i den øvrige del af forsøget ikke kan forventes.

En tendens i tabel 28 til positiv virkning, dog aftagende med stigende 
dosis, af såvel CaO som mergel (excl. de ovenfor omtalte mergel-parcel- 
halvdele med gyvel), kan på grund af den store spredning i højderne ikke 
tillægges større vægt.
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T a b e l  28. (H): C-forsøg nr. 9. Gennemsnitshøjder for bøg 1978, 23 år efter 
kalkning, opdelt efter kalktype og -dose, samt + / —■ gyvel.

T a b l e  2 8. (H) :  C-experiment no. 9. Mean heights for beech in 1978, 23 years 
after liming, distributed on lime types and doses, and + / — broom (Sarothdmnus

scopårius (L) Wimrn.),

Kalktype Kalkdose Parcel Højde
nr. Mean height

Lim e type Lim e dose Sample i parcelhalvdel med m iddel for
plot in sample plot part parcellen
No. —  gyvel +  gyvel

—  broom +  broom mean
kg CaC03/ha m va m

CaO 775 2 2.72 2.27 2.50
15 3.02 1.76 2.36

middel 2.87 2.02 2.43
mean

1550 5 2.48 2.61 2.54
12 2.22 2.13 2.18

middel 2.35 2.37 2.36
mean

3100 8 1.96 1.99 1.98
9 1.95 1.59 1.76

middel 1.96 1.79 1.87
mean

Mergel 1150 3 2.88 1.45 2.16
Marl 14 2.38 2.11 2.25

middel 2.63 1.78 2.21
mean

2300 6 1.84 3.201) 2.52
II 2.71 3.191) 2.95

middel 2.28 3.20 2.74
mean

Ingen 0 1 2.93 2.43 2.69
Unlimed 4 0.90 1.50 1.35

7 1.30 1.97 1.65
10 2.25 2.43 2.34
13=) 2.40 1.83 2.09
16 1.51 1.87 1.69

middel 1.88 2.01 1.97
mean

1) : Kun i disse parceller har gyvelen udviklet sig i betydende omfang.
In only these sample plot parts, broom has developed in a considerable amount.

2 ) :  Parcellen tilplantet 1 år senere end de øvrige parceller. Planterne dog af samme alder, og fra 
samme parti, som i de øvrige parceller.
This sample plot is planted 1 year later than the other sample plots, using plants o f the same 
age and consignment as used in the other sample plots.
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(II)  :C -forsøg  nr. 11, Gludsted plantage afd. 192, Palsgård statsskovdistrikt.

Beskrivelse af forsøgsarealet.

Forsøget er anlagt 1955/56 i en dengang 75-årig rødgranbevoksning, 
som foryngedes ved kulissehugst. Formålet med forsøget er at undersøge 
varierende kalkmængders indflydelse på foryngelsens vækst og sundhed 
og på jordbundstilstanden.

Kalken, hydratkalk, udstrøedes i august 1955 og fordeltes, som vist på 
arealplanen, fig. 6. Parcellerne er ikke helt lige store, hvorfor doseringen 
er noget upræcis. De første hugststriber, som blev skovet i september 1955, 
omfatter de 5 nordligste rækker i hver parcel. Hugststriberne er udvidet i 
vinteren 1962/63. De gamle rækkemellemrum i de skovede striber er Tolne- 
pløjet i efteråret 1955. Tilplantningen af første hugststribe fandt sted i 
april-maj 1956 efter følgende skema i alle parceller:

(H ):C -forsøg nr. 11 N
A

Gludsted p lantage a fd .192

Pa lsgå rd  s ta tsskovd is tr ik t

10 0 50 100 m

F i g u r  6. (H):C-forsøg nr. II. Arealskitse. 
F i g .  6. ( H ) : C-experiment no. I I . Sketch of the area. 

kalk =  lime

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXVIII. H. 2. Maj 1982. 5
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Fra nord:
Douglas, japansk lærk, douglas, . . .
Rødgran, grandis, rødgran, . . .
Douglas, japansk lærk, douglas, . .  .
Rødgran, grandis, rødgran, . . .

Vegetationsudviklingen.

I perioden 1957— 62 er der årligt i juni-august foretaget en florabeskri
velse efter samme retningslinier som i naboforsøget, (H ):C -forsøg nr. 6, 
jævnfør s. 132. Også her er kun den første hugststribe blevet fulgt.

Gederamsens udvikling i perioden er vist i fig. 7. Der er tendens til, at 
gederamsen i de kalkede parceller er begyndt at udvikle sig ca. 1 år tidligere 
end i O-parcellerne, men kulminationen indtræffer i alle parceller i 1959.
I 1961 og 1962 har gederamsen i de kalkede parceller stadig en lidt større 
arealandel end i de ukalkede parceller.

For bølget bunke, se fig. 7, kan noteres en lignende tendens som i (H) :C- 
forsøg nr. 6 (se s. 133), nemlig en tiltagende arealandel, når gederamsens 
arealandel aftager.

H øjdeudviklingen.

Der er udført højdemålinger af douglas i den første hugststribe i alle 
parceller i foråret 1968 og efteråret 1978. Når kun douglas er målt, skyldes

Reg istreringsår 19

0 — P a rc e lle r
P a rce l 2

-  4
— 6

— S
350 kg/ha  

k a lk
Pa rce l 5

-  7
700 kg /ha  
k a lk

P a rc e l 3
-  10

1400 kg /ha  
k a lk

Parce l 1
—  9

Chamaenérium augustifå lium  (L ) Scop. Deschåmpsia flexuosa ( i )  T rin .

F i g u r  7. (H):C-forsøg nr. II. Dækningsgrad for gederams (Chamaenérium 
angustifolium (L) Scop.) og bølget bunke (Deschåmpsia flexuosa (L) Trin.) 1957 

—62, udtrykt i % af parcellernes samlede areal. Afdrift 1955/56.
F i g .  7. (H ): C-experimenl no. I I . The coverage ratio for Chamaenérium angusti
fölium (L) Scop. and Deschåmpsia flexuosa (L) Trin., 1957—62, expressed in % 

of the total area of the sample plots. Clear-cutting 1955/56.
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T a b e l  2 9. (H):C-forsøg nr. II. Gennemsnitshøjder, absolut og relativ, for 
douglas 1968 og 1979, 12 og 23 år efter kalkning, opdelt efter kalkdose. 

T a b l e  2 9. ( H ) : C-experiment no. I I . Mean heights, absolute and relative, for 
Douglas fir in 1968 and 1979, 12 and 23 years after liming, distributed on lime

doses.

Kalkdose Parcel nr. Højde 1968 Højde 1979
Lime dose Sample plot Mean height Mean height

No. 196S 1919
kg/ha m rel m rel

VEST FOR SPOR. Sample plots west of the track

0 2 5.05 10.60
0 4 4.99 11.20

0 middel 5.02 100 10.90 100
mean

350 5 4.99 99 10.60 97
700 3 4.55 91 10.00 92

1400 1 5.19 103 10.20 94

ØST FOR SPOR. Sample plots east of the track

• 0 6 5.07 10.20
0 8 5.67 10.50
0 middel 5.37 100 10.35 100

mean
350 7 5.43 101 11.00 106
700 10 5.29 99 10.90 105

1400 9 4.89 91 10.30 100

MIDDEL FOR HELE AREALET. Mean of all sample plots

0 2, 4, 6, 8 5.20 100 10.63 100
350 5, 7 5.21 100 10.80 102
700 3,10 4.92 95 10.45 98

1400 1, 9 5.04 97 10.25 96

det, at denne art ved sin overlegne vækst i vid udstrækning har undertrykt 
de øvrige arter.

Forsøget er delt af et spor. På hver side af sporet findes to O-parceller 
og en parcel af hver af de tre kalkdoseringer. I tabel 29 er de behandlings- 
vise middelhøjder anført for hver af forsøgshalvdelene, samt for hele for
søget.

Som det fremgår af tabellen, er der ikke på noget tidspunkt registreret 
nogen sikker eller væsentlig virkning af kalken.
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KALKNING I ÆLDRE BEVOKSNINGER 

(H ) :C -fo rsø g  nr. 7. Gludsted plantage afd. 143, Palsgård statsskovdistrikt.

B eskrivelse af forsøgsarealet.

Forsøg med tilførsel af varierende mængder kalk og mergel til ældre 
rødgranbevoksning. Kalkningsmidlerne tilførtes foråret 1954 til en dengang 
69-årig, 1.-generations rødgranbevoksning anlagt på reolpløjet hede. De 
enkelte parcellers behandling fremgår af arealskitsen, fig. 8.

Alle parceller undtagen parcel 10 og 13 er, efter at kalkning og merg- 
ling er udført, harvet med to træk. De tilførte kalk- og mergelmængder er:

% dose kalk oj 1667 kg/ha —  1425 kg CaC03/h a
1 dose kalk ~  3333 - /  - —  2850 - —  /  -
2 doser kalk oo 6667 - /  - —  5700 - —  /  -

% dose mergel oo 3125 kg/ha —  1250 kg CaCOa/h a
1 dose mergel tv> 6250 - /  - —  2500 - — /  -

Siden forsøgsanlægget er følgende indgreb foretaget: Udhugning vin
teren 1956/57, systematisk hugst af hver 8. række vinteren 1969/70, og en 
svag udhugning vinteren 1978/79.

H øjdeudviklingen.

Ud over målingen ved forsøgets anlæg i 1954 er der foretaget målinger 
i 1957, 1970 og 1979 (alle forårsstandpunkt). Resultaterne af højdemålin
gerne fremgår af fig. 9, hvor højdeudviklingen er vist grafisk for de enkelte 
behandlinger. Der er benyttet gennemsnit for parceller i henholdsvis de 2 
„blokke“  med merglede parceller (parcel 1, 2 og 3 samt parcel II, 12 og 16) 
og de 2 „blokke“  med kalkede parceller (parcel 4, 5, 6 og 14 samt parcel 7, 
8, 9 og 15).

A f figuren fremgår, at der i de merglede „blokke“  har været højde
forskelle mellem behandlingerne fra forsøgets start i 1954, og at disse højde
forskelle stort set er bevaret i forsøgsperioden. Fra 1970 til 1979 synes der 
dog at have været en mertilvækst for de merglede parceller på 80— 90 cm.

I de kalkede „blokke“  synes der ikke at være overbevisende behandlings- 
forskelle.

Af målematerialet fremgår det, at harvning af skovbunden ved forsøgets 
anlæg ikke har haft nogen indflydelse på højdevæksten.

M assetilvæ ksten.

Forsøget er fulgt med målinger, som tillader opgørelse af massetilvæk
sten i forsøgsperioden. I tabel 30 er anført såvel massen ved forsøgsanlægget
i 1954 som den registrerede massetilvækst i perioden 1954— 79.



lim i___ i ___I___ i___ i__________________________ i
10 0 10 20 JO 40 SO 100 mF i g u r  8. (H ): C-forsøg nr. 7. Arealskitse. 

% dose mergel ~  1250 kg C a C 0 3/ h a  

1 — mergel ~  2500 - —

%
kalk -v 1425 - —

1 _  kalk -v. 2850 - — -
2 — kalk ~ 5700 - —

Fig .  8. (H) : C-experiment no. 7. Sketch of the area. 
%  dose m arl 1250 kg CaCO J  hectare
1 —  m arl ~  2500 - — —
%  —  limestone 1425 - —  —
1 —  limestone ~  2850 - —  —
2 doses limestone 5700 - —  —
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Højde,m

Højde,m

F i g u r  9. (H ): C-forsøg nr. 7. Højdeudvikling for rødgran i kalkede og merglede
parceller.

F i g. 9. ( H ) : C-experiment no. 7. Height development for Norway spruce in limed
and marled sample plots. 

mergel =  marl — kalk =  limestone

Af tabellen ses, at O-parcellernes stående masse ved forsøgsanlægget i de fleste 
tilfælde uheldigvis har været på et relativt lavt niveau i forhold til parceller med 
anden behandling indenfor de enkelte „blokke“ . Der er endvidere tendens til, at 
O-parcellerne i nævnte periode har haft den mindste massetilvækst.

Indtegnes i et koordinatsystem massetilvæksten 1954—79 som funktion af 
den stående masse 1954, synes der at være nogen sammenhæng. Sammenhængen 
fremgår også af tabel 30, hvor den af de to parceller i hver behandling, som i 1954 
havde størst stående masse, uden undtagelse også har haft størst massetilvækst i 
perioden 1954—79. En beregnet hældningskoefficient for den linie, omkring hvil
ken de indtegnede punkter spreder sig, er anvendt til at korrigere de målte masse
tilvækster til samme udgangsniveau. Punktspredningen omkring den udjævnede 
linie er dog stor, og korrektionen af massetilvæksterne ændrer kun lidt på de 
relative forhold mellem behandlingerne, og slet ikke på den indbyrdes rækkefølge.
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T a b e l  30. (H) :C-forsøg nr. 7. Masse, absolut og relativ, for rødgran i anlægs
året 1954, og den samlede massetilvækst 1954— 79, 0—25 år efter kalkning, opdelt 

efter kalktype og -dose, samt +  / — harvning.
(mergel : 40 % CaC03 — kalk : 85,5 % CaC03)

T a b l e  30.  ( H ) : C-experiment no. 7. Volume, absolute and relative, for Norway 
spruce in the year of liming 1954, and the total volume increment 1954—79, 0— 25 

years after liming, distributed on lime types and doses, and + / — harrowing, 
(m arl: 40 % CaC03 — limestone : S5.5 % CaC03)

Behandling 
L im ing

Parcel nr. 
Sample plot 

No.

Masse 1954 
Volume 1954 

m 3/ha rel.

Massetilvækst 1954— 79 
Volume increment 195U— 79 

m3/h a rel.

Ingen
mergel
Unlimed

i
16

250.07
236.28

245.83
213.40

gennemsnit
mean

243.2 100 229.6 100

3125 kg/ha 
mergel
marl

3
II

225.96
258.83

255.69
270.33

gennemsnit
mean

242.4 100 263.0 115

6250 kg/ha 
mergel
marl

2
12

239.47
248.99

237.97
288.14

gennemsnit
mean

244.2 100 263.1 115

Ingen
kalk
Unlimed

6
8

240.46
257.96

232.84
264.68

gennemsnit
mean

249.2 100 248.8 100

1667 kg/ha
kalk
limestone

4
15

257.72
272.93

256.46
285.42

gennemsnit
mean

265.3 106 270.9 109

3333 kg/ha
kalk
limestone

14
7

270.31
235.39

292.22
270.08

gennemsnit
mean

252.9 101 281.2 113

6667 kg/ha 
kalk

5
9

253.94
262.83

238.54
265.52

gennemsnit
mean

258.4 104 252.0 101

0-parceller
— harvning 
Unlimed
—  harrowing

13
10

236.31
242.06

218.89
252.93

gennemsnit
mean

239.2 100 235.9 100

O-parceller 
+  harvning 
Unlimed 
+  harrowing

1
16

250.07
236.28

245.83
213.40

gennemsnit
mean

243.2 102 229.6 97
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Med henvisning til disse forhold er de faktisk målte massetilvækster anvendt ved 
de efterfølgende sammenstillinger.

Mergling synes at have forøget massetilva^.ksten, men tendensen er kun 
tydelig i den ene „blok“  (parcel II og 12 contra 16). Der synes ingen for
skel at være på de to doseringer.

I de kalkede „blokke“  har massetilvæksten i gennemsnit været størst i 
de kalkede parceller. Parceller med mellemste kalkdosis har haft den største 
tilvækst, efterfulgt af parceller med mindste kalkdosis. Parceller med den 
største dosering har stort set haft samme tilvækst som O-parcellerne.

De harvede O-parceller har haft en lidt lavere massetilvækst end de tilsva
rende uharvede, til trods for, at de harvede parceller havde et lille fortrin i start
massen.

Registrering a f rådangreb.

I forsøget er foretaget bedømmelse af rådangreb i årene 1954, 1957, 1970 
og 1979. Bedømmelsen i 1954 er foretaget på borepropper udtaget ved rod
halsen på systematisk udvalgte træer i den daværende bestand. Alle senere 
bedømmelser er foretaget på stød efter udhugning. Hugsten 1970 var en 
systematisk hugst af hver 8. række, de øvrige hugster var selektive. Bedøm
melserne 1957, 1970 og 1979 er foretaget efter forsøgsvæsenets 5-delte skala, 
hvorimod prøverne ved bedømmelsen i 1954 er henført til en af følgende 
tre grupper:

frisk,
svagt angrebet (betegnende violet misfarvning),
og stærkt angrebet (betegnende brunfarvning og begyndende nedbryd

ning af veddet).

Sammenholdt med bedømmelser efter den 5-delte skala er disse grupper 
henført til rådgraderne henholdsvis 0, 1 + 2  og 3 + 4 .

Resultatet af registreringerne er anført i bilag 5. Det gennemsnitlige 
antal stød, som er vurderet for råd i de enkelte hugstår, har været følgende:

1954 20 pr. parcel
1957 16 - —  (6— 22)
1970 22 - —  (6— 34)
1979 16 - —  (7— 26)

En behandlingsvis oversigt er vist i tabel 31, idet dog alle parceller i 
hver af behandlingsgrupperne: 0-parceller, merglede parceller og kalkede 
parceller er slået sammen. A f opstillingen fremgår,

—  at bevoksningen allerede ved kalkningstidspunktet var stærkt råd- 
angrebet, samt

—  at tilskud af kalk og mergel under disse omstændigheder ikke synes 
at have haft nogen indflydelse på den videre rådudvikling.
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T a b e l  3 1. (H): C-forsøg nr. 7. Rådangrebet 1954— 79, 0—25 år efter kalkning, 
opdelt efter kalktype. Rødgran. (Rådgrader — se bilag 7).

T a b l e  3 1. (H ):C-experim ent no. 7. The butt rot attack 1954— 79, 0—-25 years 
after liming, distributed on lime types. Norway spruce. (Butt rot grades ■— see

Appendix 7).

Registreringsår
Year

Rådangreb, rådgrad 2 +  3 +  4 
Butt rot attack, grade 2 + 3  +  4

O-parceller
Unlimcd

%

Merglede parceller Kalkede parceller 
Lim ed with marl Lim ed with limestone

% %

1954*) 47.1 49.0 43.5
1957 82.6 85.0 70.5
1970 74.9 85.5 74.2
1979 83.2 88.4 89.2

* ) :  Rådgrad 1 + 2  +  3 +  4. 
Grade 1 + 2 + 3  +  4.

(H ) :C -forsøg  nr. 13, Sevel plantage afd. 101. Feldborg statsskovdistrikt.

Beskrivelse af forsøgsarealet.

Forsøget er anlagt foråret 1957 i en rødgranbevoksning med fødselsår 
1894, plantet på reolpløjet hede på bakkeø. Bevoksningshøjden i 1957 var 
ca. 12.3 m, svarende til West-Nielsen bonitet 6. Umiddelbart før forsøgs
anlæg blev bevoksningen gennemhugget, og kvaset blev liggende. Kalkning 
med hydratkalk (107.8 % CaC03 baseværdi) blev foretaget maj 1957 med 
en fordeling til parceller, som vist på arealplanen fig. 10. Ingen jordbearbejd
ning er foretaget i forbindelse med forsøgsanlægget.

Forsøgets formål er at undersøge kalkens virkning på både den gamle 
bevoksning og på foryngelsen. Foryngelsen —  aim. ædelgran —  er endnu 
ikke målt, blandt andet fordi lysningsgraden i den gamle bevoksning, og 
dermed underplantningens udvikling, har varieret meget og ensidigt. Den 
gamle bevoksning er blevet fulgt med produktionsmålinger, men da der på 
et tidspunkt opstod uoverensstemmelser i stamtalsregnskabet, blev dette 
opgivet. I foråret 1977 indsamledes 10— 15 udskårne skiver pr. parcel fra 
1.3 m højde til bestemmelse af diametertilvækster. Radier på to på hin
anden vinkelrette retninger måltes tilbage til 1947.

Vækstudvkilingen.

I tabel 32 er vist nogle middel-bevoksningsfaktorer ved to totalmålinger, 
en i foråret 1957 ved forsøgets anlæg, og en i efteråret 1974, 18 vækstsæso
ner efter anlægget.

Af tabellen fremgår det, at der har været nogen forskel mellem par
cellerne i de forskellige behandlingsgrupper allerede før kalkningen. For
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(H ) :C - fo rs ø g  nr. 13 
Sevel p lan tage  afd. 101

Feld borg statsskovdistrikt

10 0 50  tOOm
F i g u r  10. (H ): C-forsøg nr. 13. Arealskitse.

F i g .  1 0. (H ) : C-experiment no. 13. Sketch of the area. 
kalk =  limestone

eksempel har de to parceller, der senere gødes med 3720 kg kalk pr. ha, i 
gennemsnit haft et relativ højt stamtal, hvilket kan være forklaringen på 
de relativ lave middeldiametre og -højder i de samme parceller. Bonitets- 
forskelle kan dog heller ikke udelukkes som årsag til disse forhold.

Der er i forsøgsperioden registreret følgende indgreb:
1965: Forberedende skærmhugst.
1969: Skærmstillingshugst —  hugst „fra toppen“ . Underplantning med 

aim. ædelgran i skripper uden forudgående jordbearbejdning. 
1974: Svag hugst „fra neden“ .
1978: Efterbedret med rødgran i små huller.
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T a b e l  32. (H):C-forsøg nr. 13. Vedmassefaktorer ved forsøgsanlæg 1957, og 
17 år senere, opdelt efter kalkdose.

T a b l e  3 2. ( H ) : C-experiment no. 13. Volume factors at the establishment of 
the experiment in 1957, and 17 years later, distributed on lime doses.

Hydrat- Antal 
kalk parceller

kg/ha
Lim e Number 

(hydrate) o f sample 
kg/ha plots

N H 
stk./ha m

D
cm

G.
m2/ha

N
rel.

H
rel.

D
rel.

G
rel.

Efter hugst 1957 (After thinning 1957)
0 4 1463 12.3 14.1 22.4 100 100 100 100

930 2 1433 12.4 14.1 22 .0 97.9 100.8 100.0 98.2
1860 2 1373 12.8 14.3 22 .0 93.8 104.1 101.4 98.2
3720 2 1570 12.0 13.3 21.7 107.3 97.6 94.3 96.9

Før hugst 1974 (Before thinning 1974)
0 4 727 15.8 19.3 20 .6 100 100 100 100

930 2 783 16.0 19.4 22.7 107.7 101.3 100.5 110.2
1860 2 701 16.8 20.4 22.3 96.4 106.3 105.7 108.3
3720 2 830 15.2 18.5 21 .8 114.2 96.2 95.9 105.8

Som det fremgår af tabel 32, har hugststyrken i forsøgsperioden været 
forskellig for de forskellige behandlingsgrupper. Forskellene ved forsøgets 
start samt de nævnte hugstforskelle i forsøgsperioden bevirker, at tolkning 
af tabel 32 i kalkningssammenhæng ikke kan forsvares.

Ud fra de målte diametertilvækster i perioden 1947— 77 er for hver 
parcel udregnet den gennemsnitlige årlige diametertilvækst i henholdsvis 
10-års-perioden 1947— 57, og 5-års-perioderne 1957— 62, 1962— 67, 1967— 72 
samt 1972— 77. Perioden 1947— 57 repræsenterer årene før kalktilførsel. 
De behandlingsvise gennemsnitsværdier for disse diametertilvækster er an
ført i tabel 33.

Det bemærkes i tabellen, at prøvetræerne i 10-års-perioden før kalkning 
(1947— 57) praktisk taget har haft samme diametertilvækst i alle de senere 
behandlingsgrupper. Forskelle i vækstforløbet efter forsøgsanlæg må derfor 
væsentligst kunne tilskrives den forskellige forsøgsbehandling, samt den 
uensartede hugststyrke.

Betragtes i tabel 33 værdierne for den gennemsnitlige årlige diameter
tilvækst i hele forsøgsperioden 1957— 77, ses, at laveste kalkdosering (930 
kg hydratkalk pr. ha.) har haft en lidt større diametertilvækst end de øvrige 
behandlinger. Det fremgår endvidere af tabellen, at mertilvæksten væsent
ligst synes fremkommet i peroiden 1962— 72, 5^—15 år efter anlæg. Tabel 32 
viser, at parcellerne tilført 930 kg hydratkalk pr. ha. i gennemsnit har været 
hugget svagere end de øvrige behandlinger i forsøgsperioden. Ovennævnte 
udslag kan derfor ikke forklares ud fra forskelle i hugststyrken.



T a b e l  3 3. (H):C-forsøg nr. 13. Gennemsnitlige årlige diametertilvækster, absolut og relativ, for forskellig kalkdose
henholdsvis før (1947— 57) og efter (1957— 77) forsøgsanlægget i 1957.

T a b l e  3 3. ( H ) : C-experiment no. 13. Mean annual diameter increments, absolute and relative, for various lime doses, 
before (1947— 57) and after (1957—77) the establishment of the experiment in 1957.

Hydrat-
kalk

kg/ha

Lim e dose 
(hydrate) 

kg/ha

Antal
parcel

ler

Number
o f

sample
plots

Prøvetræernes 
m iddel diameter 

u.b. foråret 
1947, cm 

Mean diameter 
without bark, 

spring 19b 7 
cm

Mean
Gennemsnitlig årlig diametertilvækst i perioderne 
annual diam eter increment, fo r  the follow ing periods

1947-
111111

-5 7
rel.

1957- 
lii m

—62
rel.

1962
mm

!— 07 
rel.

1967-
nun

—72
rel.

1972-
nun

—77
rel.

1957-
mm

-7 7
rel.

0 4 9.29 2.14 100 1.98 100 2.54 100 4.42 100 4.02 100 3.24 100
930 2 9.88 2.14 100.0 2.08 105.1 2.92 115.0 5.00 113.1 3.84 95.5 3.46 106.7

I860 2 9.17 2.15 100.5 1.90 96.0 2.44 96.1 4.60 104.1 4.22 105.0 3.29 101.5
3720 2 9.23 2.13 99.5 2.06 104.0 2.60 102.4 4.44 100.5 3.94 98.0 3.26 100.6
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Rådangrebet.

Der er i forsøget udført registreringer af rådangrebet i årene 1957, 65, 
69, 74 og 77. Registreringen er alle år udført på stød efter tyndingshugst og 
under anvendelse af forsøgsvæsenets femdelte skala. Resultaterne fremgår 
af bilag 6.

Det gennemsnitlige antal stød, som er vurderet for råd i de enkelte 
hugstår, har været følgende:

1957 37 pr. parcel (32— 44)
1965 22 - —  (16— 29)
1969 17 - —  (14— 21)
1974 16 - —  ( 9— 25)
1977 II - —  (10— 15)

Som det ses, har stødantallet i mange tilfælde været ret beskedent. Man 
må derfor regne med, at de beregnede, relative fordelinger til rådgrader 
beskriver den virkelige rådsituation med betydelig usikkerhed. Forholdet 
forklarer formentlig den omstændighed, at rådsituationen i flere tilfælde 
tilsyneladende forbedres fra een registrering til den næste.

Som gennemsnit l'or de enkelte behandlingsgrupper og registreringsår 
er i tabel 34 vist, hvor stor en del af de undersøgte stød, der har haft råd
graderne 2, 3 eller 4.

T a b e l  34. (H): C-forsøg nr. 13. Rådangrebets udvikling i perioden 0—20 år 
efter kalkning ved forskellige kalkdoseringer. (Rådgrader — se bilag 7). 

T a b l e  34. ( H ) : C-experiment no. 13. The development of the butt rot attack 
during the period 0—20 years after liming at various lime doses. (Butt rot grades

— see Appendix 7).

Registreringsår
Year

Rådangreb, rådgrad 2 +  3 + 4  
Butt rot attack, grade 2 + 3 + 4

Ingen kalk 

Unlimed 

%

930 kg 
hydratkalk 

lime hydrate 
pr. ha

%

I860 kg 
hydratkalk 

lime hydrate 
pr. ha

%

3720 kg 
hydratkalk 
lime hydrate 

pr. ha
%

1957 78.2 84.0 74.0 69.5
1965 73.9 71.3 74.6 68.1
1969 71.2 76.8 78.9 71.5
1974 96.2 97.0 83.3 94.3
1977 92.5 86.6 86.3 95.0

1957 )
1965 74.4 77.4 75.8 69.7
1969 j
1974 \ 
1977 J 94.4 91.8 84.8 94.7
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Af tabellen fremgår det, at bevoksningen allerede ved forsøgsanlægget 
i 1957 var stærkt angrebet, samt at en markant ændring i rådfrekvensen er 
indtrådt i perioden mellem 1969 og 1974.

Med henvisning til foranstående vil vurderingen af kalkningens even
tuelle indflydelse på rådfrekvensen blive baseret på de gennemsnitlige råd- 
frekvenser for registreringsårene 1957, -65, -69 og 1974, -77.

A f tabel 34 nederst synes det herefter at fremgå, at kalkningen ikke på 
entydig vis har påvirket rådudviklingen i de i forvejen stærkt angrebne 
parceller, beskrivelsesusikkerheden taget i betragtning.

III. SAMMENDRAG OG DISKUSSION 
Inspirationskilden til anlæggelse af forsøg med kalkning i skov er utvivl

somt landbrugs- og gartnerierhvervets mangeårige og oftest positive erfa
ringer med kalk. Erfaringerne fra gartneri- og havebrugssektoren er ikke 
blot positive i forbindelse med dyrkning af urter, men også ved dyrkning 
af træagtige vækster. Et svensk forsøg med kalkning i en forstplanteskole 
(B jörk m an , 1970) viser endog, at rødgran tilført kalk -f- NPK i frøbedet, 
de første 16 år efter udplantning i skoven har vokset betydelig bedre, end 
rødgran der kun er tilført NPK i frøbedet. I ovennævnte erhverv er man 
imidlertid også opmærksomme på, at kalkning skal anvendes med måde. 
En for rigelig kalktilførsel kan medføre næringsstoffrigørelse i et omfang, 
som planterne ikke er i stand til at optage. En mindskelse af jordens totale 
næringsstofreserve ved udvaskning kan blive følgen.

I forbindelse med kalkningserfaringerne i land- og havebruget må det 
være væsentligt at gøre sig følgende klart:

Kalken anvendes ikke som et egentligt gødskningsmiddel. Mangel på 
plantetilgængeligt calcium er sjældent forekommende. Det er kalkens virk
ning på jordens reaktionstal, og herigennem virkningen på de kemiske/ 
biologiske processer hvorunder jordbundens næringsstoffer frigøres i plante- 
tilgængelig form, som er afgørende. Desuden forbedrer kalken på flere jord
bundstyper jordens fysiske struktur. I de nævnte erhverv er afgrødernes 
omdriftstid kort. Nytilførsel af næringsstoffer til arealerne sker med korte 
mellemrum —  ofte årligt. Ikke blot arealernes næringsstof tilstand, men 
også reaktionstallet følges og korrigeres om nødvendigt løbende. Herunder 
har man for længst erfaret, at kalkning ikke er en engangsforanstaltning. 
Kalkningen må med jævne mellemrum gentages for at opretholde det 
ønskede reaktionstal.

I skovbruget, hvor afgrødernes omdriftstid er meget lang, vil der ved 
normale forstlige driftssystemer ofte være en meget langvang ligevægt i 
næringsstofomsætningen. En pludselig og kortvarig forøgelse af omsæt
ningshastigheden i jordbunden kan derfor være betænkelig, hvis ikke
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træerne er i stand til at optage den forøgede mængde frigjorte nærings
stoffer og dermed fastholde dem i det fortsatte kredsløb. Skovbrugets 
interesse for kalkning har derfor i hovedsagen ikke været rettet mod skov- 
jorder med naturligt gode omsætningsforhold. Derimod har forhåbningerne 
til kalken især været knyttet til jorder, hvor en tidligere driftsform har 
bevirket ophobning af uomsatte plantedele i form af et tykt morlag, og 
hvor indførelse af en ny driftsform formodedes at kunne fastholde nærings
stoffernes omsætningshastighed på et højere niveau. Det typiske tilfælde 
herhjemme er konverteringen af hede til skov. Ved kalkning har man 
ønsket at bringe mortørven i omsætning til gavn for træplantningen, og 
har samtidig antaget at træerne ville kunne optage og fastholde de fri
gjorte næringsstoffer i et hurtigere næringsstofkredsløb, til gavn for træer
nes vækst. Resultaterne af de gennemgåede forsøg synes kun i ringe grad 
at have tilfredsstillet forventningerne.

Kalkens virkning på om sæ tningsforholdene i jordbunden.

I to af forsøgene —  (H ) :C -forsøg  nr. 2 og (H ) :C -fo rsø g  nr. 3 —  er der 
i et antal år efter kalkning foretaget måling af jordens pH-værdi. I overens
stemmelse med det ventede, synes kalkning at have medført en stigning i 
pH-værdien. Det er iøvrigt værd at bemærke, at de benyttede kalkmængder 
i forbindelse med jordens forud lave reaktionstal ikke har bevirket store 
ændringer i pH-værdien.

Hvad kalkning og den hermed forbundne stigning i reaktiontallet bety
der for næringsstof omsætningen i jordbunden, er i forsøgene blandt andet 
søgt belyst gennem undersøgelser af bundfloraens udvikling.

I (H ) :C -fo rsø g  nr. 6 og (H ) :C -fo rsø g  nr. I I  er floraudviklingen fulgt 
i en årække efter anlæg. En markant kraftigere udvikling af gederams i 
parceller med kalk end i parceller uden, tyder på, at kalken har fremmet 
nitrifikationen. Undersøgelsen i D -forsøg  nr. 4, som viser, at knolddannel
sen hos bælgplanter synes at fremmes ved kalktilførsel, bør også nævnes i 
denne forbindelse.

I andre forsøg er kalkens virkning på næringsstoffrigørelsen belyst 
nøjere.

I en undersøgelse af den biologiske aktivitet i rødgranhumus under 
forskellige forhold, belyst gennem nedbrydningshastigheden for tråde af 
æggehvidestof (H olstener-Jørgensen, 1953), konkluderes, at kalk (CaO) har 
en stærk positiv virkning på omsætningshastigheden.

I en undersøgelse af to ældre tyske meliorationsforsøg (H etsch & Ulrich, 
1979) konkluderes, at kalkning og jordbearbejdning ved kulturanlæg synes 
at have medført reduktion af humuslaget. Det totale forråd af C og N i 
jordbunden er dog opretholdt, undtagen i de stærkest kalkede parceller
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(3.1' L Ca/ha), hvor der er sket et tab. På trods af tabet anføres dog, at 
C/N-forholdet e r  blevet gunstigere, at niassetilvæksten er tiltaget med kalk
tilførslens størrelse, og at tilvækstforøgelsen ved højeste dosering er ca. 
44 %. Den tydeligste jordbundskemiske ændring i de to forsøg henholdsvis 
32 og 18 år efter kalkning, er en stigning i mængden af ombyttelige Ca-ioner 
på bekostning af mængden af H- og Al-ioner. Kalium frigjort.ved humus’ens 
mineralisation har i begge forsøg kun i ringe grad kunnet tilbageholdes af 
bevoksningen.

I en anden tysk undersøgelse (Baum , 1979) er et forsøg med tilførsel 
af NPKCaMg-gødning ±  jordbearbejdning ±  lupiner i gammel skovfyr
bevoksning opgjort 10— 12 sæsoner efter anlæg. Heri anføres, at det omtalte 
tab af organisk C, som kan finde sted ved kraftig kalkning, kun synes at 
fremkomme ved kalkning i forbindelse med jordbearbejdning.

Et kalkningsforsøg i det nordlige Irland er seks år efter tilførsel af 0,
5 og 10 t kalksten pr. ha ±  NPK-gødning gjort til genstand for omfattende 
kemiske analyser (A dam s et al., 1978). Forsøget er placeret i en sitka- 
bevoksning, som på kalkningstidspunktet var 20 år. Kalken har ikke haft 
nogen signifikant effekt på trævæksten. Nåleanalyser viser, at kalken signi
fikant reducerer nålenes indhold af P og Mn, men øger indholdet af Ca, og 
at tilførsel af NPK øger P-indholdet mere i nålene i ukalkede end i kalkede 
parceller. Omsætningen af nålelaget, mængden af plantetilgængelige næ
ringsstoffer undtagen P, samt mængden af actinomyceter, bakterier og 
regnorme øges signifikant ved kalkning. Den omtalte effekt på fosforopta
gelsen ved kalkning er også omtalt af andre forfattere.

H ausser (1958) nævner i opgørelsen af et forsøg med tilførsel af 2.5— 
10 t CaC03 pr. ha i Schwartzwald, at først ved tilførsel af fosfat finder en 
vækststigning sted.

En ældre hjemlig iagttagelse peger i samme retning. Johs. Helms har i 
1922 beskrevet et kalkningsforsøg (H elm s, 1922), hvor der sammen med 
såvel mergel som affaldskalk er anvendt forskellige mængder K og P. Helms 
nævner heri, at kun ved rigelig gødskning med K og P giver affaldskalken 
en bedre virkning end den ringere mængde mergel. Ved små mængder K og 
P udvikler mergelparcellerne sig bedst, hvilket Helms tilskriver, at mergel 
i sig selv indeholder lidt K og P. I de danske kalkningsforsøg er der iøvrigt 
en tendens til, at netop hvor kalkningsmidlet har været mergel, kan der 
forekomme positive og forholdsvis længevarende udslag. Ud over indholdet 
af andre stoffer end kalk, forøger mergel jordens vandholdende evne.

I forhold til ovenstående undersøgelser er det bemærkelsesværdigt, at 
man i laboratorieforsøg med tilførsel af kalk til jordprøver har konstateret 
en negativ virkning af kalk på nitrifikationen i mor (N om m ik , 1978 samt 
Tam m  & Pettersson , 1969), men en positiv virkning i B-horisonten ( Tam m
6  Pettersson , 1969).
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K alkens virkning på træernes væ kst i en første, kort årrække.

I lighed med beskrivelserne af udviklingen af nitrifikationsflora, er de 
første verbale beskrivelser af træernes udvikling i de hjemlige forsøg gen
nemgående positive. Der anføres eksempelvis i flere tilfælde, at træernes 
nålefarve er bedre i kalkede end i ukalkede parceller. Hvor målingerne gør 
det muligt at følge vækstudviklingen i de første ca. 15 år efter kalkning, 
er der da også i flere tilfælde tendens til, at træerne i denne tidlige periode 
har reageret positivt på kalktilførsel.

I parallelforsøget til D -forsø g  nr. 4 var rødgran således 7 år efter plant
ning ca. 69 cm høje i parceller tilført ca. 1.8 t pulveriseret kalk pr. ha, mod 
ca. 49 cm i parceller uden kalktilførsel. Forsøget blev desværre af forskel
lige grunde nedlagt, så den videre højdeudvikling ikke er kendt. I ( H ) : C -  
forsøg  nr. 3 har topskudsmålinger på rødgran i perioden 6— 8 år efter 
plantning vist en markant større højdevækst i parceller tilført 30 t mergel 
pr. ha, end i parceller uden mergeltilførsel. Også på langt sigt har mergel
parcellerne her udvist den bedste højdevækst, men ikke så markant som 
netop i nævnte periode. I (H ) :B -fo rsø g  nr. 3 har sitka i de første ca. 15 år 
i parceller tilført 14 t 45 %  mergel pr. ha opnået den merhøjde i forhold 
til umerglede parceller, som har holdt sig til slutopgørelsen 32— 35 år efter 
plantning. I et af forsøgene med kalkning i ældre rødgranbevoksninger, 
(H ) :C -fo r s ø g  nr. 13, har parceller med laveste kalkdose haft den største 
diametertilvækst i forsøgsperioden, og mertilvæksten synes fremkommet i 
perioden 5—-15 år efter kalkning.

I flere udenlandske forsøg er der konstateret en tilsvarende positiv kalk- 
ningseffekt i årene umiddelbart efter kalkningen.

Et norsk forsøg omfatter tilførsel af 50— 100 g melkalk i hvert plantehul 
ved plantning af gran på lyngmark. I 7. vækstsæson var topskuddene i par
celler tilført 50 g melkalk pr. plante ca. dobbelt så store som i parceller 
uden kalk (Brantseg, 1954). Brantseg nævner, at i almindelighed synes 
effekten at aftage efter 5— 8 år, samt at udslagene på ældre plantninger er 
langt mindre. Endvidere bemærkes, at brændt kalk (CaO) har en endnu 
kortere varende virkning.

I et gødskningsforsøg på Lüneburger Heide kan parceller tilført NPK 
og NPKCa sammenlignes. Kalkmængden svarer til ca. 3 t CaC03 pr. ha. 
6 år efter anlæg er skovfyr i parceller tilført NPKCa højere end i parceller 
tilført NPK. 13 år efter anlæg er forholdet omvendt ( G ussone, 1964).

I et kulturforsøg med lærk og eg i Nordvestsachsen indgår kalkning med
2.5 t og 5 t CaO pr. ha med og uden tilskud af kvælstof. Ved 10-års alderen 
er forsøget højdemålt, og det fremgår heraf (Fiedler et al., 1974), at kalken 
har haft en positiv virkning proportional med doseringen. Det er dog kun 
udslaget ved højeste dosering, som er statistisk signifikant. Forsøgets senere 
udvikling er ikke kendt.

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXVIII. H. 2. Maj 1982. 6
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Modsvarende konkluderes i et tilsvarende gødskningsforsøg i Schwartz- 
wald (H ausser, 1958), at højdevæksten af rødgran og ædelgran i nykulturer 
ikke påvirkes af tilskud af 2.5— 10 t CaC03 pr. ha.

I den tidligere nævnte undersøgelse af et kalkningsforsøg i det nordlige 
Irland (se s. 156), fandtes seks år efter tilførsel af 5 og 10 t kalksten pr. ha 
til en 20-årig sitkabevoksning ingen signifikante vækstudslag som følge af 
kalkning (Adam s et al., 1978).

Kalkens virkning på træernes væ kst på langt sigt.

Ser man herefter på den langtidige væksteffekt som følge af kalkning, 
er der mindre overensstemmelse mellem de danske forsøgs tendenser.

I de af forsøgene, hvor der kun er tilført kalk i een dosering, og hvor 
kalkparcellerne kan sammenlignes med parceller uden kalk, er der i 2 af
3 tilfælde registreret en mulig positiv langtidseffekt.

I ( H ) : C -forsøg nr. 3 er der 39 år efter anlæg i 6 af 7 sammenligninger 
en merhøjde på rødgran ved tilskud af 30 t mergel pr. ha på mellem 0.4 og
2.6 m. Der er dog mistanke om, at disse udslag kan være affødt af en jord- 
bundsvariation på forsøgsarealet. For sitka i samme forsøg er der i 2 mulige 
sammenligninger en mindre højde i mergelparcellerne. I (H ) :B -fo rsø g  nr. 3  
er sitka i parceller tilført 14 t 45 %  mergel gennemsnitlig 0.5— 0.6 m højere 
end 0-parcellerne i undergrundspløjningen 32 år efter kulturanlæg, og 
1.2— 1.3 m højere end 0-parcellerne i reolpløjningen 35 år efter anlæg. I 
D -forsøg  nr. 4 er der efter 52 vækstsæsoner ikke registreret noget tydeligt 
udslag på rødgranens vækst ved tilskud af 1812 kg pulveriseret kalk pr. ha.

Blandt de forsøg, hvor kalktilførsel af flere doseringer kan sammen
lignes, findes et flertal af tilfælde, hvor en høj dosering på langt sigt har 
givet et dårligere resultat end en lav dosering.

I et forsøg med kalkning ved 1. generations kulturanlæg, (H ) :C -forsøg  
nr. 2, er der i den ældste del af forsøget (afd. 30/31) tendens til aftagende 
højde med tiltagende kalkdose for rødgran 56— 57 år efter kalkning. For 
rødgran i den yngre del af forsøget (afd. 27) er der 49 år efter kalkning 
tendens til, at parceller tilført højeste kalkdose er lavest, og parceller tilført 
mellemste dose højest. For sitka i samme del af forsøget er der derimod 
tendens til stigende højde med stigende kalkdose 49 år efter kalkning. I 
begge forsøgshalvdele, og for både rødgran og sitka, har bedst virkende 
kalkdosering med en enkelt undtagelse medført en lidt bedre højdeudvik
ling end i 0-parcellerne.

I forsøgene med kalkning ved 2. generations kulturanlæg —  ( H ) : C -  
forsøg  nr. 6, (H ) :C -fo rsø g  nr. 9 og (H ) :C -fo rsø g  nr. I I  —  er der for hen
holdsvis douglas 26 år efter anlæg, bøg 23 år efter anlæg og douglas 22 år 
efter anlæg tendens til aftagende højde med stigende kalkdose. Også her
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er der i to af forsøgene ( ( H )  :C -fo rsø g  nr. 6 og (H ) :C -fo rsø g  nr. 9) tendens 
til, at højden ved laveste kalkdose er større end i O-parcelleme.

Kalkning med flere doser i ældre bevoksninger er repræsenteret ved 
to forsøg. Bedømt på henholdsvis massetilvæksten 0— 25 år efter kalk
ning ( ( H ) : C - f o r s ø g  nr.  7) ,  og diametertilvæksten 0— 20 år efter kalkning 
( ( H )  :C -fo rsø g  nr. 13) ,  har kalkning ikke givet sikre og entydige vækst
udslag. De små forskelle, som er registreret, går i retning af, at kalkning 
har haft en svag, positiv effekt, og at denne effekt enten er uafhængig af, 
eller aftagende med stigende kalkdose.

I udlandet synes der kun at være få forsøg, hvor virkningen af kalkning 
i skov har kunnet følges over så lang en årrække som i de danske.

I Tyskland er på Forstamt Syke anlagt liere såkaldte meliorationsforsøg 
-— grundforbedringsforsøg. Et af de ældste er anlagt på tidligere hede efter 
kortvarig landbrugsmæssig mellembenyttelse. Efter 32 år er massen i for
søgets parceller opgjort. Effekten af fræsning og tilførsel af 1430 kg Ca/ha 
på massetilvæksten i skovfyr er relativt 105 i forhold til O-parcellerne. Det 
tilsvarende masseniveau efter fræsning og tilførsel af 3100 kg Ca/ha +  
NPKMG-gødning er 144. Forsøget mangler gentagelser og er sammensat 
(H etsch & Ulrich, 1979).

Et svensk forsøg med tilskud af ca. 2400 kg slamkalk pr. ha i nykultur
—  tilført som ca. 400 g i hvert plantehul —  viste ved 19-års alderen ingen 
positiv effekt af kalkningen (T am m , 1947). Tamm anfører iøvrigt, at en
hver foranstaltning, som øger omsætningen på et kulturareal på sandet, 
humusfattig jord, efter hans opfattelse er direkte skadelig.

Angående kalkens virkning på træernes vækst må sluttelig henvises til 
to udenlandske forfattere, som i sammenfattet form hver har redegjort for 
kalkningserfaringerne indenfor deres geografiske interesseområde.

N ebe (N ebe, 1972) har redegjort for erfaringerne fra ialt 169 mellem
europæiske kalkningsforsøg. Nebe konkluderer heri: På lokaliteter, som 
er fattige på råhumus, får kalk kun en vækststimulerende effekt ved sam
tidigt tilskud af kvælstof. På mindre sure lokaliteter kan kalkning varigt 
forbedre humustilstanden (bedømt på denne). Træarter, der som skovfyr, 
rødgran, lærk, birk, rødeg og asp er tolerante overfor lave surhedsgrader, 
får kun forbigående eller svage vækststigninger som følge af kalkning. 
Ungdomsvæksten hos bøg, vintereg, avnbøg, lind og fremfor alt ær og ask 
stimuleres på sure lokaliteter væsentligt ved kalkning; hvorimod væksten 
i ældre bevoksninger sjældent stimuleres ved kalkning, og da kun svagt.

H olm en (H olm en, 1979) konkluderer i et indlæg om kalkningens frem
tid i svensk skovbrug, at de hidtidige resultater fra svenske kalkningsforsøg, 
hvoraf nogle er mere end 20 år gamle, viser, at kalk har ringe eller ingen 
effekt på træernes vækst.
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K alkens indflydelse på rådangrebet.

Der er mod kalkning ofte fremført, at kalk fremmer angrebet af Fomes 
annosus. Erfaringerne hidrører blandt andet fra nåletræplantninger på 
tidligere velkalkede agerjorder. Resultaterne af rådundersøgelserne i de 
her fremlagte danske kalkningsforsøg deler sig klart i to grupper. Ved 
kalkning i ældre bevoksninger, hvori rådfrekvensen allerede på kalknings- 
tidspunktet er stor, tyder de to eksempler —  ( H ) : C -forsøg nr. 7 og ( H ) : C -  
forsøg  nr. 1 3 —  ikke på, at kalken selv efter mange års forløb har nogen 
indflydelse på rådangrebets videre udvikling. Hvor kalkning derimod er 
udført i forbindelse med kulturetableringen, som i D -forsøg  nr. 4, ( H ) : C -  
forsøg  nr. 2 og ( H ) : C -forsøg nr. 3, tyder tendenserne på, at kalkning kan 
have bevirket et kraftigere rådangreb, selv om der også findes sammenlig
ninger med modsat resultat.

I en undersøgelse over hjælpetræarternes indvirkning på rådangrebet i 
rødgranbevoksninger på magre jorder ( Y d e-A ndersen , 1962), indgår et par 
af de gamle kalkningsforsøg ( ( H ) : C- forsøg nr. 2 og 3) .  Yde-Andersen kon
kluderer heri:

„Ved nærværende undersøgelse har det ikke været muligt at påvise 
nogen sammenhæng mellem kalkning eller gødskning og sygdommens ud
bredelse som f; eks. Paludan & Rafn  (1958) har fundet.

Imidlertid bør man ikke tillægge resultaterne af de ældre, her i landet 
udførte, kalknings- og gødningsforsøg for stor vægt, idet der er en del 
mangler ved disse forsøg. Eksempelvis kan det nævnes, at der kun undta
gelsesvis er foretaget en pH-bestemmelse før og efter kalkning, således at 
man hverken kender startgrundlag eller forskydning hvad angår jordbun
dens pH. Da engelske undersøgelser (W a llis, 1960) synes at vise, at en for
skydning i rodzonens pH-værdi fra under 6 til over denne værdi bevirker 
større spredning af sygdommen fra de inficerede stød til nabotræerne, 
medens ændringer over eller under dette niveau har mindre betydning, vil 
man forstå, at det er væsentligt at vide, hvor på skalaen man befinder sig 
før og efter kalkning. Det nævnte forhold kan måske forklare de afvigende 
resultater hidrørende fra gamle, danske gødningsforsøg.“

Angående øvrige undersøgelser over kalkningens indflydelse på angrebet 
af Fomes annosus skal henvises til: Yde-A ndersen  (1977) og Yde-A ndersen
& Malla ( 1977).



161

IV. KONKLUSION
Kalktilførsel til skov- og hedejord kan medføre en forøgelse af nærings

stoffernes omsætningshastighed i de øvre jordlag.
Urtefloraens reaktion samt kemiske analyser tyder på, at næringsstof

frigørelsen, som sker efter kalkning, i større eller mindre grad finder sted 
i en plantetilgængelig form.

Flere af de gennemgåede forsøg fra jyske hedeplantager synes at vise, 
at træerne i nogen udstrækning, og i en kortere periode efter kalkning, kan 
drage nytte af den forøgede næringsstoffrigørelse.

En længere varende, positiv væksteffekt, som følge af kalkning alene, 
er derimod tvivlsom.

De af forsøgene, hvor kalk indgår i flere doseringer, synes tillige at vise, 
at tilførsler af kalk ud over en vis mængde, som formentlig varierer med 
træart og vækstlokalitet, kan føre til negative vækstudslag. Årsagen hertil 
kunne være, at kalk i større mængder medfører en så kraftig forøgelse af 
omsætningen i jordbunden, at bevoksning og bundflora ikke er istand.til 
at fastholde alle de frigjorte næringsstoffer i et fortsat kredsløb. Resultatet 
bliver udvaskningstab og deraf følgende forarmning af vækstlokaliteten.

De omhandlede forsøg støtter den erfaring, at kalkning kan øge risikoen 
for infektion og udbredelse af Fomes annosus i ikke eller kun svagt an
grebne nåletræbevoksninger. Derimod tyder resultaterne ikke på, at kalk
ning af i forvejen stærkt angrebne bevoksninger har nogen indflydelse på 
angrebets videre udvikling og forløb.

De mange gange fremhævede, betydelige forsøgsusikkerheder, udslage
nes forholdsvis beskedne størrelsesorden, samt faren for øgede rådangreb, 
peger samlet på, at investeringer i kalkning i hedeplantagerne ikke kan 
anbefales på det foreliggende grundlag.

V. SUMMARY
Over the years liming of forest soils has time and again been the subject for 

debate.
Advocates of liming have primarily been inspired by the many years of posi

tive experience with liming obtained in farming and market gardening. In recent 
years, also the fear of acidification through the increasing air pollution with 
sulphurous gases has carried weight.

Those holding the viewpoints against liming in forests have especially called 
attention to the differences which, as regards the nutrient cycle, make it impos
sible to compare forestry with farming: slow rotation; low harvesting ratio; and 
the forest trees’ natural influence on —  and tolerance of — the acidity of the soil. 
Indications that lime furthers butt rot atacks have, finally, been a strong argument 
against liming.

Althoiigh liming of forest soils has been carried out on a modest scale, the 
experimental basis must be described as insufficient. Experiments with liming 
have been established in several countries, and Denmark has some of the earliest.
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This report surveys the results of 10 Danish liming experiments in plantations 
on former heathland.

Liming at the planting of 1st generation
D-experiment no. 4, Gludsted plantation, and the parallel experiment 
in Sevel plantation p. 101— 102
(H ): C-experiment no. 2, Dalgas plantation p. 102— 121
(H ): C-experiment no. 3, Grindsted plantation p. 121— 128
(II) :B-experiment no. 3, Skovsende plantation p. 128— 130
Liming at the planting of 2nd generation
(H ): C-experiment no. 6, Gludsted plantation p. 130— 136
(H ): C-experiment no. 9, Annalund plantation p. 137— 140
(H ): C-experiment no. II, Gludsted plantation p. 141— 143
Liming in old stands
(H ): C-experiment no. 7, Gludsted plantation p. 144— 149
(H ): C-experiment no. 13, Sevel plantation p. 149— 154
Scientifically considered, these experiments suffer from such essential short

comings that they offer few valuable conclusions. The following results, therefore, 
are not statistically certain, but are alone a summary of the weak tendencies of 
the various experiments.

The effects of the lime on the conversion processes in the soil
Measuring of the effect of the lime on the acidity of the soil was made in only 

two of the experiments -— (H ):C-experim ent no. 2 and (H ):C-experim ent no. 3 
(see Tables 2 and 18). As expected, the lime has caused an increase of the pH of 
the soil, but the recorded increase is very small.

Soil and needle analyses, which might show changes in the nutrient cycle 
as a result of liming, were not carried out in any of the experiments. In only two 
experiments —  (H) : C-experiment no. 6 and (H ): C-experiment no. I I  '—  record
ings were made of changes in the ground flora as a result of liming. A markedly 
heavier development of Chamaenérium angustifölium (L) Scop, (see Figs. 3 and 7) 
in sample plots with lime than in those without lime seems to indicate that the 
lime has promoted the nitrification.

The effects of the lime on the growth of the trees during a first short period
Like the descriptions of the development of the nitrification flora, the first 

verbal descriptions of the development of the trees in the experiments are, on 
the whole, positive. So, where the measurements make it possible to follow the 
growth development during the first abt. 15 years after liming, there are also in 
several cases a tendency for the trees to react positively on liming during this 
early period.

Thus, in the parallel experiment to D-experiment no. 4 Norway spruce 7 years 
after planting were abt. 69 cm high in sample plots to which abt. 1.8 tons pul
verized limestone per hectare was applied at the time of planting, against abt. 
49 cm in unlimed plots. Unfortunately, for various reasons the experiment was 
discontinued, so that the further height development is unknown. In (H ):C -  
experiment no. 3 top-shoot measurings of Norway spruce during the period 6— 8 
years after planting (see Table 19) have shown a markedly greater height growth 
in sample plots to which 30 tons marl per hectare was applied at the time of
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planting than in plots with no marling. Also on the longer view the marl plots 
have shown the best height increment, but not as markedly as in the mentioned 
period. In (H ):B-experim ent no. 3 Sitka spruce in plots to which 14 tons 45 % 
marl per hectare was applied at the time of planting obtained an excess height 
in relation to unmarled plots during the first abt. 15 years after planting. This 
excess height continued till the final reckoning 32— 35 years after planting (see 
Table 23). In an experiment with liming of a 63-year-old Norway spruce stand, 
(H ) : C-experiment no. 13, sample plots with the lowest lime dose have had the 
greatest diameter increment during the experimental period, and the excess in
crement seems to have occurred during the period 5—-15 years after liming (see 
Table 33).

The effects of the lime on the growth of the trees on the long view
On the long-term growth effects of liming there is less concurrence in the 

tendencies of the Danish experiments.
In those of the experiments in which lime was applied in one dosage only, 

and where the lime plots may be compared with plots without lime, a possible 
positive long-term effect was recorded in two of the three cases. In (H ) : C-experi
ment no. 3 six out of seven comparisons show, 39 years after planting, an excess 
height in Norway spruce, at application of 30 tons marl per hectare at the time 
of planting, of between 0.4 and 2.6 metres (see Table 20). It is suspected, however, 
that these effects may be due to a soil variation in the experimental area. In, the 
same experiment there are for Sitka spruce in two possible comparisons a smaller 
height in the marl plots. In (H ) : B-experiment no. 3 Sitka spruce in sample plots 
supplied with 14 tons 45 % marl per hectare at the time of planting were, on an 
average, 0.5— 0.6 metre higher than the trees in the unmarled plots at the sub
soiling 32 years after planting, and 1.2— 1.3 metres higher than the trees in the 
unmarled plots at the trench-ploughing 35 years after planting (see Table 23). 
In D-experiment no. 4 after 52 years of growth records show no appreciable effect 
on the growth of Norway spruce of the supply of 1812 kg pulverized limestone 
per hectare at the time of planting.

Among the experiments in which sample plots with different lime dosages 
may be compared both with each other and with unlimed plots there are, like
wise, a number of cases in which the best growing plots are among those to which 
lime was applied. At the same time these experiments seem to show, however, 
that the application of lime surpassing a certain amount, which presumably varies 
with tree species and growth locality, may lead to negative effects on the growth.

In an experiment with liming at the time of planting of the 1st generation, 
(H ) : C-experiment no. 2, there is in the oldest part of the experiment (Compt. 
30/31) a tendency towards decreasing height with increasing lime dose for Nor
way spruce 56— 57 years after liming (see Table 5). For Norway spruce in the 
younger part of the experiment (Compt. 27) there are, 49 years after liming, a 
tendency for sample plots supplied with the highest lime dose to be lowest, and 
plots supplied with the medium dose to be highest (see Table 12). For Sitka 
spruce in the same part of the experiment, on the other hand, there is a tendency 
towards increasing height with increasing lime dose 49 years after liming (Table 
12). In both halves of the experiment, and for both Norway spruce and Sitka 
spruce, sample plots showing the best growth-promoting lime dosage have, with 
a single exception, had a slightly better height development than unlimed plots. 
In the experiments with liming at the time of planting of the 2nd generation —
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(H ) : C-experiment no. 6, (H ) : C-experiment no. 9 and (H ) : C-experiment no. II  — 
there is for Douglas fir 26 years after planting (Table 26), beech 23 years after 
planting (Table 28) and Douglas fir 23 years after liming (Table 29) a tendency 
towards decreasing height with increasing lime dose. Also here there is in two 
of the experiments ( (H ) : C-experiment no. 6 and (H ) : C-experiment no. 9) a ten
dency for the height at lowest lime dose to be greater than in the unlimed sample 
plots. Liming with different doses in old stands is represented by two experi
ments. Judged from the volume increment 0— 25 years after liming ( (H )^ -e x p e r i
ment no. 7 '—  see Table 30) as well as from the diameter increment 0— 20 years 
after liming ( (H ) : C-experiment no. 13 —  see Table 33), the liming has had no 
certain and unambiguous growth effects on Norway spruce. The small differences 
recorded tend towards the liming having a slight positive effect, this effect being 
either independent of or decreasing with increasing lime dose.

The influence of the lime on the butt rot attack
The point has been raised against liming that lime encourages the attacks of 

Fomes arimosus. This experience has been obtained, inter alia, from conifer plan
tations on earlier well-limed farm land. The results of the butt rot investigations 
in the liming experiments treated in the present report fall into two distinct 
groups. Where liming was carried out in old stands in which the rot frequency 
■was already high at the time of liming, two examples —  (H ): C-experiment no. 7 
(see Table 31) and (H) :  C-experiment no. 13 (see Table 34.) —  seem to show that, 
even after a period of many years, the lime has had no influence on the further 
development of the butt rot attack. On the other hand, where liming was carried 
out in connexion with the establishment of the plantation, as in the D-experiment 
no. 4, (H ): C-experiment no. 2 (see Tables 8 and 16) and the (H ) : C-experiment 
no. 3 (see Table 21), the tendencies seem to indicate that liming may have caused 
a heavier butt rot attack, even though there are also examples showing the oppo
site result.

Conclusion
There seems to be a possibility of a growth-stimulating effect of liming in 

plantations on former heathland. Yet, the Danish experiments seem to show that 
this effect is either of short duration or of a very modest extent, and that the 
danger of a reduction of the quality of the soil by overdosing is great. These 
tendencies are widely supported by foreign investigations.

The experiments sustain the experience that liming may increase the risk 
of infection by and the spreading of Fomes annosus in not-attacked or only 
slightly attacked conifer stands.

On this basis, investments in liming in plantations on former heathland can
not be recommended.
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B i l a g  1. (H):C-forsøg nr. 2. Højdemålinger af rødgran i afd. 30/31. Anlægsår
1924.

A p p e n d i x  1. (H) :  C-experiment no. 2. Height measurements of Norway spruce 
in Compt. 30/31. Planting year 1924.

Jordbear Kalk ud Kalk- Kalk- + /— Parcel Højdemålinger
bejdning
efter

bragt i 
forhold

type dosis Bjerg
fyr

Height

f  1923skræl til skræl kg/ha
e 1935 e 1943 e 1978

pløjning pløjning nr. m m m in
Ground- Liming Lime Lime + /— Sample spring autumn autumn autumn
prepara before type dose ‘ Moun plot 1929 1935 1943 1918
tion after or after tain
shallow shallow pine
ploughing ploughing kg/ha No . m m m m

Ingen Ingen Ingen Ingen _ 2 0.49 0.54 0.77 11.0
None None None None + 0.57 1.30 10.5
Under Ingen Ingen Ingen _ 1 0.69 1.10 1.80 14.0
grunds
pløjning

None None None + 1.16 2.13 14.8
Sub soiling Før CaO 1680 _ 3 0.80 1.14 14.1

Before + 1.35 14.9
3360 4 0.79 1.11 1.60 13.6

+ 1.31 2.25 14.0
5040 5 0.65 1.09 13.3

+ 1.26 13.6

CaCO, 3000 6 0.51 1.07 15.0
+ 1.49 15.9

6000 7 0.48 1.17 2.10 15.2
+ 1.17 2.45 14.8

9000 8 0.56 1.06 13.7
+ 1.20 12.3

Efter CaO 1680 9 0.52 1.12 14.1
A fter ■ 1.19 15.3

3360 10 0.58 1.20 2.55 15.3
+ 1.20 2.30 14.1

5040 II 0.57 1.09 13.1
+ 1.25 13.8

CaC03 3000 

6000 

9000

+

+

+

12

13

14

0.67

0.69

0.68

1.01
1.32
1.35
1.30 
1.05
1.31

2.70
2.70

15.0 
15.6
14.8
13.9
13.1 
13.0
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B i l a g  1 (fortsat).
A p p e n d i x  i (continued).

Jordbear
bejdning 
efter 
skræl
pløjning 
Ground- 
prepara- 
tion after 
shallow  
ploughing

Kalk ud
bragt i 
forhold  
til skræl- 
pløjning 
Liming 
before 
or after 
shallow  
ploughing

Kalk-
type

Kalk-
dosis

+ /—
Bjerg

fyr

+ / —  
Moun

tain 
pine

Parcel Højdemålinger
Height

Lime
type

kg/ha

Lime
dose

kg/ha

nr.

Sample
plot

No.

f  1929 
m

spring
1929

m

o 1935 
m

autumn
1.935

m

e 1943 
m

autumn
*943

m

e 1978 
m

autumn
1978

m

Ingen
None

Ingen
None

Ingen
None

Ingen
None +

28 0.40 0.74
0.71

1.13
1.87

14.5
14.2

Reol-
pløjning

Ingen
None

Ingen
None

Ingen
None +

27 0.70 1.42
1.55

3.37
3.60

13.7
13.2

ploughing Før
Before

CaO 1680

3360

5040

+

+

+

15

16 

17

0.70

0.69

0.70

1.74
1.90
1.42
1.81
1.53
1.67

3.30
3.70

14.9
15.3
14.8
15.1
14.0
13.5

CaC03 3000

6000

9000

+

+

+

18

19

20

0.70

0.70

0.66

1.57
1.68
1.60
1.70
1.44
1.49

3.40
3.65

13.7
13.7 
14.6 
14.3
13.1
13.2

Efter
After

CaO 1680

3360

5040

+

+

+

21

22

23

0.65

0.66

0.69

1.47
1.69
1.30
1.89
1.34
1.66

3.15
4.10

13.8
14.3 
14.0
14.4
14.4
14.4

CaC03 3000

6000

9000

+

+

+

24

25

26

0.68

0.69

0.67

1.53
1.83
1.52
2.06
1.44
1.69

3.10
3.85

14.1 
14.0
14.2 
13.9 
13.8 
13.6
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B i l a g  2. (H):C-forsøg nr. 2. Rådregistrering 1976. Anlægsår afd. 30/31: 1924, 
afd. 27: 1930. (Rådgrader —  se bilag 7).

A p p e n d i x  2. (H ) : C-experiment no. 2. Butt rot recordings 1976. Planting year 
Compt. 30 /3 1 : 1924, Compt. 27: 1930. (Butt rot grades —■ see Appendix 7).

Kalknings-
tidspunkt

Time for  
liming

Kalk-
type

Lime
type

Kalk-
dosis
kg/ha
Lime
dose
l<g/ha

Parcel
nr.

Sample
plot
No.

Fordeling til rådgrader 
Apportionm ent to grades 

o f butt rot 
Subparceller uden 

bjergfyr 
Sub-plots without 

Mountain pine

Fordeling til rådgrader 
Apportionm ent to grades 

o f butt rot 
Subparceller med 

bjergfyr 
Sub-plots with 
Mountain pine

0
%

l
%

2
%

3
%

4
%

0
%

l
%

2
%

3
%

4
%

afd. 30. Rødgran i undergrundspløjede parceller 
(com pt. 30. Norway spruce in subsoiled sample plots)

Kalk før CaO 1680 3 33.3 25.0 
skræl- 3360 4 50.0 25.0 
pløjning 5040 5 52.4 19.0

8.4
5.0

14.3

0.0
10.0

9.5

33.3
10.0

4.8

41.2 
45.5
27.3

41.2
36.4
9.1

0.0
4.5
9.1

0.0
13.6
18.2

17.f 
O.C 

36.c
before
shallow
ploughing

CaC03 3000
6000
9000

6
7
8

52.4
27.8
39.2

23.8
5.6

17.4

0.0
0.0
0.0

9.5
27.8
21.7

14.3
38.8
21.7

14.3 
60.0
14.3

21.5
26.6 

9.5

7.1
0.0
0.0

7.1
6.7

33.3

50.( 
6.1; 

42.t

Kalk efter 
skræl
pløjning 
Liming 
after  
shallow  
ploughing

CaO 1680
3360
5040

9
10
I I

27.8 
23.5
40.8

27.8
23.5
18.5

5.5
0.0
0.0

11.1
17.6

3.7

27.8
35.4
37.0

46.6
45.0
52.4

20.0
5.0

23.8

6.7
5.0
0.0

0.0
15.0

9.5

26.1 
30.( 
14.J

CaC03 3000
6000
9000

12
13
14

65.0
50.0
16.0

5.0
25.0
20.0

5.0
10.0
20.0

15.0
15.0
16.0

10.0
0.0

28.0

29.2
37.5
23.5

12.5
8.3
5.9

16.6
0.0
0.0

12.5
25.0
29.4

29.;
29.2
41.2

Ingen
None

Ingen
None

Ingen
None

1 63.0 11.1 0.0 14.8 11.1 18.2 22.7 4.6 13.6 40.f

afd. 31. Rødgran i reolpløjede parceller
(com pt. 31. Norway spruce in trench-ploughed sample plots)
Kalk før CaO 1680 15 8.0 8.0 
skræl- 3360 16 10.3 6.9 
pløjning 5040 17 6.5 3.2

4.0
0.0

16.1

4.0
24.1
25.8

76.0
58.7
48.4

22.7
12,0
8.0

18.2
32.0
8.0

0.0
0.0
8.0

22.7
20.0
16.0

36.4 
36.C 
60.0

before
shallow
ploughing

CaC03 3000
6000
9000

18
19
20

0.0
9.4
5.6

4.2
9.4
2.8

8.3
0.0
0.0

33.3
25.0
16.7

54.2
56.2 
74.9

10.4
3.3

15.8

10.4
6.7
0.0

3.4
10.0
15.8

17.2
20.0
15.8

58.É 
60.C 
52.6

Kalk efter 
skræl
pløjning
Liming 
after  
shallow  
plough ing

CaO 1680
3360
5040

21
22
23

0.0
7.1
7.4

8.0
0.0
3.7

8.0
3.6
7.4

16.0
39.3
25.9

68.0
50.0
55.6

0.0
10.5
17.9

6.9
0.0

10.7

17.2
10.5
10.7

10.3
21.1
17.9

65.C 
57.S 
42.£

CaC03 3000
6000
9000

24
25
26

4.0
15.4
2.6

28.0
3.8
7.9

4.0
15.4

7.9

20.0
23.1
13.2

44.0
42.3
68.4

15.4
4.8
3.7

11.5
14.3
0.0

11.5
4.8
3.7

7.7
14.3
29.6

53i 
6 l i  
63.(

Ingen
None

Ingen
None

Ingen
None

27 18.2 0.0 13.6 9.1 59.1 20.6 2.9 5.9 17.6 53.C

afd. 30/31. Rødgran i parceller uden jordbearbejdning efter skrælpløjning 
og knivharvning
(com pt. 30/31. Norway spruce in sample plots without deep ploughing)

Ingen Ingen Ingen 2 52.3 23.8 4.8 14.3 4.8 32.4
None None None 28 36.0 20.0 0.0 8.0 36.0 33.3

26.5
11.1

2.9 17.6 
5.6 11.1
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B i l a g  2 (fortsat).
A p p e n d i x  2 (continued).

’alknm gs- Kalk- 
dspunkt type

ime for Lim e  
■ming type

Kalk-
dosis
kg/ha
Lim e
dose
kg/ha

Parcel
nr.

Sample
plot
No.

Fordeling til rådgrader 
Apportionm ent to grades 

of butt rot 
Subparceller uden 

bjergfyr 
Sub-plots without 

Mountain pine

Fordeling til rådgrader 
Apportionm ent to grades 

o f butt rot 
Subparceller med 

bjergfyr 
Sub-plots with 
Mountain pine

0
%

l
%

2
%

3
%

4
%

0
%

l
%

2
%

3
%

4
%

ifd. 27. Rødgran i reolpløjede parceller
compt. 27. Norway spruce in trench-ploughed sample plots)
la lk  f ø r  CaO 1680 6 55.6 11.1 11.1 0.0 2 2 .2 33.3 16.7 0.0 16.7 33.3
eolpløj- 3360 5 28.6 14.2 0.0 28.6 28.6 50.0 12.5 0.0 0.0 37.5
mg 5040 4 55.6 22 .2 0.0 11.1 11.1 57.1 14.3 14.3 14.3 0.0
.lining
efore  CaC03 3000 9 50.0 12.5 0.0 25.0 12.5 33.3 0.0 0.0 22 .2 44.5
rench- 6000 8 50.0 10.0 0.0 10.0 30.0 50.0 0.0 12.5 25.0 12.5

9000 7 22 .2 11.1 0.0 22 .2 44.5 16.7 16.7 0.0 33.3 33.3
[alk efter CaO 1680 12 23.1 23.1 0.0 46.1 7.7 75.0 0.0 0.0 12.5 12.5
eolpløj- 3360 II 14.3 0.0 0.0 14.3 71.4 10.0 0.0 10.0 10.0 70.0
mg 5040 10 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 28.6 0.0 0.0 14.3 57.1
f u r " 9 CaCO, 3000 15 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 36.4 0.0 0.0 36.4 27.2'
nench~ 6000 14 0.0 0.0 0.0 27.3 72.7 0.0 25.0 0.0 37.5 37.5loughing 9000 13 0.0 0.0 0.0 28.6 71.4 0.0 0.0 0.0 12.5 87.5
ngen Ingen Ingen 3 54.5 0.0 0.0
rone None None
ifd. 27. Rødgran i den reolpløjede og fræsede parcel
compt. 27. Norway spruce in trench-ploughed and rotovated sample

18.2

plots)

27.3 12.5 0.0 0.0 12.5 75.0

ngen Ingen Ingen 2 50.0 20.0 10.0
'one None None
ifd. 27. Rødgran i parcellen uden jordbearbejdning efter 
cnivharvning —  hulleplantning
compt. 27. Norway spruce in sample plots without deep ploughing ■

0.0 20.0 

skrælpløjning

— pit-plantingJ

8.3

og

16.7 0.0 0.0 75.0

ngen Ingen Ingen 1 28.6 42.8
'one None None
ifd. 27. Sitkagran i reolpløjede parceller
'compt. 27. Sitka spruce in trench-ploughed sample plotsJ

0.0 14.3 14.3 81.8 18.2 0.0 0.0 0.0

[alk før CaO 1680 6 0.0 0.0 11.1 11.1 77.8 16.6 0.0 0.0 41.7 41.7
eolpløj- 3360 5 12.5 12.5 12.5 37.5 25.0 53.8 15.4 0.0 23.1 7.7
ung 5040 4 11.1 11.1 0.0 22.2 55.6 22.2 0.0 0.0 33.3 44.5
.imuig
efore  CaCOs 3000 9 14.3 0.0 0.0 28.6 57.1 22.2 22.2 0.0 33.4 22.2
rench- 6000 8 18.2 0.0 0.0 45.4 36.4 11.1 11.1 0.0 22.2 55.6louqhing 9000 7 16.7 50.0 0.0 16.7 16.6 14.3 14.3 0.0 28.6 42.8
Lalk efter CaO 1680 12 38.4 15.4 0.0 30.8 15.4 42.9 14.3 0.0 21.4 21.4
eolpløj- 3360 II 22.2 11.1 11.1 22.2 33.4 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0
m g 5040 10 28.6 0.0 0.0 42.8 28.6 0.0 0.0 0.0 16.7 83.3
,iminq ^  ^
fter  CaC03 3000 15 33.3 0.0 5.6 11.1 50.0 0.0 12.5 0.0 0.0 87.5
rench- 6000 14 10.0 0.0 0.0 40.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

9000 13 0.0 0.0 0.0 20.0 80.0 0.0 0.0 0.0 16.7 83.3
ngen Ingen Ingen 3 33.4 22.2 0.0 22.2 22.2 37.5 12.5 0.0 12.5 37.5
rone None None
ifd. 27. Sitkagran i den reolpløjede og fræsede parcel
compt. 27. Sitka spruce in trench-ploughed and rotovated sample p lots)
ngen Ingen Ingen 2 12.5 12.5 0.0 12.5 62.5 46.1 15.4 0.0 15.4 23.1
rone None None
ifd. 27. Sitkagran i parcellen uden jordbearbejdning efter skrælpløjning og 
cnivharvning —  hulleplantning
compt. 27. Sitka spruce in sam ple plots without deep ploughing —  pit-planting)
ngen Ingen Ingen 1 71.5 21.4 0.0 0.0 7.1 90.9 9.1 0.0 0.0 0.0
'one None None
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B i l a g  3. (H):C-forsøg nr. 2. Højdemålinger i afd. 27. Anlægsår 1930. 
A p p e n d i x  3. (H ) : C-experiment no. 2. Height measurements in Compt. 27.

Planting year 1930.

Træart Jordbear Kalk ud Kalk- Kalk- + / — Parcel Højdemålinger
bejdning bragt i type dosis Bjerg Height
efter forhold fyr
skræl til reol e 1934 e 1943 e 1978
pløjning pløjning kg/ha nr. in in m

Tree Ground Liming Lime Lime +  / — Sample ailtlimn autumn autnmn
species prepa

ration
after
shallow

before  
or after 
trench- 
plough-

type dose Moun-
tain
pine

plot 193b 19M 197S

ploughing ing kg/ha No. m m m

Rød Ingen Ingen Ingen Ingen _ i 0.68 1.5 15.7
gran None None None ATone + 0.61 1.8 15.5
Norway
spruce Reolpløj Ingen Ingen Ingen — . 2 0.78 1.9 16.1

ning +  
fræsning 
Trench- 
ploughing +  
ro tovation

None None None + 0.83 2.3 16.1

Reolpløj Ingen Ingen Ingen — 3 0.70 2.0 15.7
ning None None None + 0.71 2.6 16.6
Trench-
ploughing Før

Before
CaO 1680

+
6 0.82

0.62
2.1
2.5

16.9
16.9

3360
+

5 0.72
0.68

1.8
2.6

17.1
16.0

5040
+

4 0.85
0.68

2.1
1.9

16.5
15.8

CaC03 3000 .— 9 0.63 1.7 15.3
+ 0.58 2.3 15.8

6000
+

8 0.82
0.63

1.6
2.2

16.0
15.3

9000
+

7 0.86
0.99

2.1
2.6

15.6
14.2

Efter CaO 1680 — 12 0.52 1.7 16.3
A fter

3360

5040

+

+

+

II

10

0.51
0.68
0.65
0.71
0.80

1.8
2.0
2.6
2.3
2.5

16.6
16.4
17.4
15.4
15.4

CaC03 3000 _ 15 0.39 1.5 14.0
+ 0.53 2.2 13.8

6000
+

14 0.73
0.84

2.2
2.8

15.4
16.8

9000
+

13 0.98
0.75

2.6
1.6

15.0
13.9
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B i l a g  3 (fortsat).
A p p e n d i x  3 (continued).

Træart Jordbear Kalk ud Kalk- Kalk- + / — Parcel Højdemålinger
bejdning bragt i type dosis Bjerg Height
efter forhold fyr
skræl til reol c 1934 e 1943 e 1978
pløjning pløjning kg/ha nr. m ni m

Tree Ground Liming Lime Lime +  / — Sample mi tumn autumn autumn
species prepa

ration
after
shallow

before 
or after 
trench- 
plough

type dose Moun
tain
pine

plot 1934 i943 1978

ploughing ing kg/ha No. m m 771

Sitka Ingen Ingen Ingen Ingen _ i 0.73 1.3 17.6
g ra n None None None None + 0.67 1.4 17.3
Sitka Beolpløj- 

ning +  
fræsning
Trench- 
ploughing +  
rotovation

Ingen Ingen Ingen — 2 1.26 2 .6 18.2i' [Jl utc None None None + 0.99 2.0 17.8

Reol Ingen Ingen Ingen — 3 1.11 2.3 18.0
pløjning None None None + 1.19 2 .6 17.0
Trench- . 
ploughing Før

Before
CaO 1680

+
6 1.04

1.12
2.3
2.1

17.2
17.0

3360
+

5 1.14
1.14

2.3
2.2

17.5
17.9

5040
+

4 1.28
1.25

2.6
2.5

18.2
18.5

CaCO, 3000 _ 9 1.08 2.1 17.4
+ 0.98 2.2 17.0

6000
+

8 1.02
1.05

1.9
1.8

18.7
16.0

9000
+

7 1.29
1.15

2 .6
2.5

19.1
18.0

Efter CaO 1680 ._. 12 0.77 1.6 16.8
After + 0.98 2.2 17.2

3360
+

II 0.92
0.83

1.9
1.7

18.5
16.0

5040
+

10 1.15
0.95

2.1
2.4

18.6
16.3

CaCO, 3000 _ 15 0.68 1.3 12.7
3

6000
T-

+
14

0.81
1.22
1.31

2.0
2.7
3.0

11.0
16.3
17.0

9000
+

13 0.98
1.17

2.2
2.5

16.9
16.7

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXVIII. H. 2. Maj 1982.



B i l a g  4. (H ): C-forsøg nr. 3. Rådregistrcring 1974. Anlægsår 1934. (Rådgradcr — se bilag 7). 
A p p e n d i x  4. ( H) : C-experiment no. 3. Butt rot recordings 197 4. Planting year 1934. (Butt rot grades —  see Appendix 7).

Jordbearbejdning Parcel Traiarter A, uden ni ergel B, med mergel
nr. A, without marl B, with marl

Ground preparation Sample Tree species Fordeling til rådgraderne Fordeling til rådgraderne:
plot Apportionment to grades Apportionm ent to grades
No. o f  butt rot o f butt rot

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
% % % % % % % % % %

Alplov +  pulverator i sitka +  jap. lærk 33.0 5.0 0.0 29.0 33.0 0.0 0.0 50.0 25.0 25.0
Tine plough +  rotary hoc sitka 90.0 10.0 0.0 0.0 0.0 76.0 10.0 7.0 0.0 7.0

rødgran 97.0 0.0 0.0 0.0 3.0 90.0 3.0 0.0 0.0 7.0
rødgran +  jap. lærk 92.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 92.0

2 rødgran -j- bjergfyr 89.0 0.0 0.0 4.0 7.0 61.0 12.0 9.0 6.0 12.0

Hulleplantning 3 rødgran +  bjergfyr 85.0 6.0 0.0 0.0 9.0 31.0 7.0 17.0 24.0 21.0
Pit-planting

Undergrundspløjede furer 4 rødgran -f bjergfyr 92.0 2.0 4.0 0.0 2.0 49.0 2.0 6.0 12.0 31.0
Subsoiled furrow s

Total undergrundspløjning 5 rødgran +  bjergfyr 88.0 0.0 4.0 2.0 6.0 58.0 7.0 7.0 14.0 14.0
Total subsoiling

Reolpløjning 6 rødgran +  bjergfyr 68.0 11.0 7.0 7.0 7.0 29.0 15.0 9.0 12.0 35.0
Trench-ploughing

Alplov -f- pulverator 7 rødgran +  jap. lærk 86.0 0.0 0.0 0.0 14.0 28.0 0.0 0.0 0.0 72.0
X ine plough +  rotary hoe rødgran 80.0 14.0 3.0 0.0 3.0 72.0 9.0 6.0 2.0 11.0

sitka 93.0 3.5 3.5 0.0 0.0 87.0 13.0 0.0 0.0 0.0
sitka +  jap. lærk 67.0 0.0 11.0 22.0 0.0 46.0 8.0 0.0 38.0 8.0

rødgran =  Norway spruce
sitka =  Sitka spruce
jap. lærk =  Japanese larch
bjergfyr =  Mountain pine



B i l a g  5. (H ):C-forsøg nr. 7. RAdregistreringer. Anlægsår 1954. (Rådgrader —  se bilag 7).
.4 p p e n d i x  5. (H) :  C-experiment no. 7. Butt rot recordings. Planting gear 1954. (Bull rot grades —  see Appendix 7).

B ehandling
Liming

P;i reel 
nr.

R ådangreb  1954 
liutt rot attack 1954

R ådangreb 1957 
liutt rot attack 1957 

F ord elin g  til rådgraderne: 
Apportionm ent to grades

R ådangreb  1970 
liutt rot attack 1970

R ådangrcb  197!) 
liutt rot attack 1070

Sample
plot
No.

Sundc Svagt
angr.
weak

%

Stærkt
angr.

strong
%

X Ul UClllfj^ ill I dU^l clULI 11C •
Apportionm ent to grades Apportionm ent to grades

none
%

0 l
%

2
%

3
%

4
%

0
% .

1
%

2
%

3
%

4
%

0
%

1
%

2
% %

4
%

O-parceller i 58.0 7.0 35.0 6.3 0.0 18.7 12.5 62.5 20.0 12.0 12.0 40.0 16.0 9.1 9.1 0.0 9.1 72.7
Unlimed 6 50.0 5.0 45.0 16.6 0.0 5.6 16.7 61.1 18.8 6.2 6.2 25.0 43.8 0.0 20.0 6.7 20.0 53.3

8 60.0 3.0 37.0 27.8 0.0 11.1 16.7 44.4 8.3 25.0 12.5 25.0 29.2 8.3 12.5 4.2 33.3 41.7
10 33.0 5.0 62.0 5.9 5.9 23.5 23.5 41.2 0.0 5.0 15.0 40.0 40.0 4.0 0.0 0.0 16.0 80.0
13 53.0 5.0 42.0 20.0 5.0 20.0 15.0 40.0 10.0 5.0 5.0 40.0 40.0 0.0 7.7 11.5 15.4 65.4
16 63.0 4.0 33.0 16.7 0.0 0.0 16.7 66.6 33.3 7.4 22.2 26.0 11.1 5.0 25.0 15.0 20.0 35.0

1250 kg/ha 3 47.0 3.0 50.0 6.3 0.0 18.8 18.7 56.2 16.7 0.0 16.7 25.0 41.6 0.0 0.0 0.0 9.1 90.9
mergel
marl

I I 50.0 3.0 47.0 23.8 0.0 19.0 14.3 42.9 12.0 12.0 16.0 24.0 36.0 16.7 8.3 0.0 16.7 58.3

2500 kg/ha 2 40.0 3.0 57.0 0.0 0.0 11.1 0.0 88.9 5.9 11.8 11.8 32.3 38.2 0.0 0.0 0.0 14.3 85.7
mergel
marl

12 67.0 2.0 31.0 20.0 10.0 20.0 20.0 30.0 0.0 0.0 83.3 16.7 0.0 0.0 21.1 0.0 10.5 68.4

1425 kg/ha 4 60.0 5.0 35.0 20.0 0.0 10.0 0.0 70.0 22.8 4.5 9.1 31.8 31.8 5.9 17.6 0.0 17.7 58.8
kalk
limestone

15 77.0 8.0 15.0 50.0 13.6 9.1 4.6 22.7 19.0 28.6 23.8 19.1 9.5 0.0 9.1 9.1 0.0 81.8

2850 kg/ha 7 33.0 5.0 62.0 11.8 0.0 35.3 41.2 11.7 3.3 6.7 10.0 46.7 33.3 0.0 6.7 6.7 20.0 66.6
kalk
limestone

14 63.0 4.0 33.0 23.0 7.7 15.4 15.4 38.5 27.2 9.1 9.1 31.8 22.8 9.5 4.8 4.8 9.5 71.4

5700 kg/ha 5 49.0 8.0 43.0 16.7 5.6 16.6 5.6 55.5 3.8 3.8 26.9 42.4 23.1 0.0 0.0 10.0 20.0 70.0
kalk
limestone

9 57.0 1.0 42.0 14.3 14.3 14.3 14.3 42.8 13.0 13.0 4.4 30.4 39.2 11.1 0.0 0.0 22.2 66.7
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B i l a g  6. (H):C-forsøg nr. 13. Rådregistreringer. Anlægsår 1957. (Rådgrader —
se bilag 7).

A p p e n d i x  6. (H ) : C-experiment no. 13. Butt rot recordings. Planting year 
1957. (Butt rot grades —  see Appendix 7).

Behandling Parcel Rådangrebcts fordeling til rådgrader i de enkelte måleår.
Liming nr. 1957 1965

plot 0 l 2 3 4 0 i 2 3 4
No. % % % % % % % % % %

O-parceller i 6.0 6.0 27.0 40.0 21.0 8.3 8.3 29.2 41.7 12.5
Unlimed 4 21.0 19.0 31.0 19.0 10.0 21.1 26.3 10.5 31.6 10.5

5 7.0 9.0 32.0 36.0 16.0 3.4 3.5 20.7 55.2 17.2
8 11.0 8.0 37.0 26.0 18.0 16.7 16.6 5.6 44.4 16.7

930 kg/ha kalk 6 6.0 6.0 43.0 34.0 11.0 5.6 22.2 27.8 33.3 11.1
limestone 9 13.0 7.0 31.0 36.0 13.0 7.4 22.2 25.9 29.7 14.8

I860 kg/ha kalk 2 22.0 16.0 19.0 28.0 15.0 22.2 5.6 11.1 55.5 5.6
limestone 7 3.0 11.0 38.0 32.0 16.0 19.2 3.8 15.4 53.9 7.7

3720 kg/ha kalk 3 5.0 14.0 22.0 42.0 17.0 12.0 8.0 20.0 44.0 16.0
limestone 10 25.0 17.0 33.0 19.0 6.0 18.7 25.0 12.5 25.0 18.8
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B i l a g  6 (fortsat).
A p p e n d i x  6 (continued).

(Butt rot attack in the years o f  measurement, apportioned to grades).

1969 1974 1977

0 i 2 3 4 0 i 2 3 4 0 l 2 3 4
% % % % % % % % % % % % % % %

21.4 0.0 21.4 42.9 14.3 0.0 10.0 0.0 50.0 40.0 0.0 0.0 9.1 54.5 36.4
5.5 22 .2 16.7 27.8 27.8 0.0 0.0 7.7 38.5 53.8 0.0 10.0 10.0 70.0 10.0
5.0 30.0 0.0 50.0 15.0 0.0 0.0 8.0 24.0 68.0 0.0 0.0 0.0 60.0 40.0

25.0 6.2 18.8 50.0 0.0 5.0 0.0 0.0 60.0 35.0 20.0 0.0 10.0 60.0 10.0

18.7 6.2 12.5 43.8 18.8 0.0 0.0 11.8 64.7 23.5 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0
21.4 0.0 21.4 42.9 14.3 5.9 0.0 5.9 29.4 58.8 20.0 6.7 6.7 46.6 20.0

36.8 0.0 10.5 47.4 5.3 33.3 0.0 11.1 44.5 11.1 27.3 0.0 9.1 45.4 18.2
5.3 0.0 26.3 57.9 10.5 0.0 0.0 8.3 50.0 41.7 0.0 0.0 0.0 83.3 16.7

12.5 6.3 12.5 56.2 12.5 0.0 6.7 0.0 13.3 80.0 0.0 10.0 10.0 60.0 20.0
33.3 4.8 14.3 33.3 14.3 0.0 4.6 13.6 31.8 50.0 0.0 0.0 20.0 46.7 33.3
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B i l a g  7. Forsøgsvæsenets femdelte skala til registrering af rådangreb. 
A p p e n d i x  7. The 5-graded scale for recording of butt rot attacks employed  

by The Danish Forest Experiment Station.

Skala anvendt ved bedømmelse af rådangreb —  bedømt på stød (Forstlige For
søgsvæsen bd. XXI s. 218):
0 —  intet angreb.
1 —  svag, men tydelig misfarvning; ikke frønnet ved.
2 —  stærk misfarvning; ikke frønnet ved.
3 —  frønnet ved med et areal svarende til mindre end Ys af støddiameteren.
4 •— frønnet ved med et areal svarende til mere end Ys af støddiameteren.

The description of butt-rot attack —  observed on stumps —  were made on the 
following scale:
0 —  No discoloration.
1 —  Faint, through distinct, discoloration, not decayed.
2 —  Heavy discoloration, no decay of the wood.
3 —  Decayed wood, with an area corresponding to less than Ys of the slump

diameter.
4 —  Decayed wood, with an area corresponding to more than Ys of the stump

diameter.




