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1. INDLEDNING

Abies Nordmanniana dyrkes vel overvejende med henblik på en tidlig 

høst i form af juletræer. Kun, hvor der gennemføres en meget intensiv 

pleje med blandt andet beskæringer, kan man regne med, at nær 100 % af 

træerne på et areal kan anvendes som juletræer. Ved normal praksis vil 

20— 60 % af træerne restere, når alle salgbare juletræer er høstet, og be- 

standstætheden vil være stor nok til, at kulturen/bevoksningen kan bevares 

til klipning af pyntegrønt.

Jacobsen (1967) har gennemført nogle økonomiske analyser for Sven- 

strup-forhold, som viser, at pyntegrøntklipning en årrække efter, at man 

har udtaget ca. 50 % af bestanden som juletræer, er en lukrativ forretning. 

En del kulturer af A. Nordmanniana anlægges i dag med hovedformålet, 

k lipning af pyntegrønt.

På denne baggrund lå det lige for, at —  det nu ophævede —  „Gødnings- 

udvalget nedsat af Den forstlige Forsøgskommission“ i 1974 besluttede, at 

der skulle anlægges nogle gødningsforsøg i klippebevoksninger af Abies 

Nordmanniana med henblik på at få fastlagt den optimale gødningsmængde 

til erstatning af de plantenæringsstoffer, som bortføres med pyntegrønt.

Efter en spørgeskemarunde blandt mellemstore og større danske skov

distrikter udvalgtes 9 arealer til forsøg. Disse arealer repræsenterer landets 

klima- og jordbundsvariation, og er geografisk spredt over hele landet.

Der anlagdes i forårene 1975 og 1976 forsøg på følgende lokaliteter:

Silkeborg plantagedistrikt, Den Jenssen-Buchske plantage. (1975).

Gråsten statsskovdistrikt, W aldeck skov. (1975).

Gråsten statsskovdistrikt, Frøslev plantage. (1975).

Hvidkilde skovdistrikt, Tyvekrogen. (1975).

Svenstrup skovdistrikt, Magleskov. (1975)

Odsherred statsskovdistrikt, Annebjerg skov. (1975).

Mattrup skovdistrikt, R ing skov. (1976).

Hanherred statsskovdistrikt, Fosdal klitplantage. (1976).

Thy statsskovdistrikt, Tved klitplantage. (1976).

Distrikterne og deres administration, ikke m indst de lokale skovfogeder, 

takkes varmt for deres hjæ lp og bistand, som blandt andet har bestået i 

styring af klipningerne og indberetning af klipperesultater.
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I det følgende gøres rede for de opnåede forsøgsresultater i perioden 

fra forår 1975 til og med året 1981. Forfatteren mener, at forsøgsresulta

terne godtgør, at der næppe kan indhøstes flere erfaringer fra denne for

søgsrække, således at forsøgene kan betragtes som afsluttede.

Det skal bemærkes, at følgende tre forsøg ikke vil blive nærmere omtalt:

Mattrup skovdistrikt, R ing skov: Ved et uheld blev hele forsøgsarealet 

inklusive kontrolparcellerne gødet i foråret 1978 i forbindelse med distrik

tets gødskning af de omgivende arealei'. Forsøget blev derfor nedlagt 

samme år.

Hanherred statsskovdistrikt, Fosdal klitplantage: Udtagning af ju le

træer, herunder ved en selvhugger, har bl. a. forrykket opgørelsesgrund- 

laget så meget, at det ikke er fundet rimeligt at inddrage resultater fra dette 

forsøg i den samlede vurdering.

Thij statsskovdistrikt, Tved klilplantage: I dette forsøg, som blev anlagt 

i foråret 1976, er der kun klippet i efteråret 1976 og i efteråret 1977, så 

resultaterne er for sparsomme til en nærmere behandling af forsøgsresul

taterne.

2. FORSØGSPLANER

Samtlige forsøg er anlagt efter samme plan. På hvert areal er indenfor 

3 blokke (gentagelser) følgende 3 behandlinger randomiserede:

0 =  ugødede kontrolparceller.

lille dose = 1 6 8  kg 23-3-7 ined Mg og Cu pr. ha og år, bredsået.

stor dose =  336 kg 23-3-7 med Mg og Cu pr. ha og år, bredsået.

Gødningen udbragtes hvert år i april/m aj.

23-3-7 med Mg og Cu er en blandingsgødning med følgende indhold af 

plantenæringsstof f er:

22.6 % kvælstof (N), heraf de 10.9 % som NO.,~-N og de 11.7 % som

n h 4+-n ,

2.9 % fosfor (P),

6.6 % kalium  (K),

1.6 % magnesium (Mg),

0.1 % kobber (Cu),

0.02 % bor (B),

4.0 % svovl (S), idet gødningen er baseret på sulfatforbindelser.

Valget af gødningsmængder er baseret på erfaringer fra arbejdet med 

Abies procera (nobilis), som blandt andet er nedfældet i beretninger af

H. Holstener-Jørgensen i 1971 og i 1973. Desuden er der ved forespørgsler 

hos de enkelte forsøgsværter og andre søgt basis for et skøn over, hvor stor 

grøntproduktionen er pr. netto arealenhed, det vil sige uden reduktion for
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spor og lignende. De 168 kg gødning pr. ha og år svarer til en grøntproduk

tion på 5 t pr. ha og år, de 336 kg til 10 t pr. ha og år.

Det fremgår af de efterfølgende resultater, at de nævnte produktions

muligheder er indenfor de rammer, som forekommer i praksis.

3. OPGØRELSESM ETODER

Beslutningerne om klippehyppighed og klippeintensitet har været over

ladt til de enkelte forsøgsværter. Forsøgsværterne har ført kontrol med 

klipningerne og vejningen af grøntet fra de enkelte parceller, og de har 

indberettet udbytterne til forsøgsvæsenet. Ved samme lejlighed har de givet 

meddelelse om vejrliget i klippeperioden og om særlige forhold såsom m is

farvning af grøntet, kvalitetsforringelser som følge af luseangreb eller for- 

årsnattefrost samt andre ting, som kunne være af interesse for vurderingen 

af forsøgsresultaterne. Sorteringen er sket efter de enkelte distrikters (skov

parters) normer.

Det er formodentlig klart, der dermed indgår variationer i opgørelses- 

grundlaget, som gør det rimeligt at gennemgå resultaterne forsøg for forsøg 

og slutte med en samlet vurdering af forsøgenes udfald, som alene baseres 

på udbytter uden hensyn til for eksempel grøntkvalitet.

4. RESULTATER FRA DE ENKELTE FORSØG

a. S i l k e b o r g  p l a n t a g e d i s t r i k t ,  D e n  J  e n s s e n-B u c h s k e

p l a n t a g e .

Bevoksningen består af A. Nordmanniana af proveniens Wedellsborg. 

Den blev plantet i foråret 1955. I årene 1961— 1964 gennemplantedes arealet 

med rødgran. I 1974/75 borthuggedes rødgran, så bevoksningen på anlægs- 

tidspunktet var A. Nordmanniana med en rødgranindblanding på ca. 10 %. 

Rødgran blev efterladt, hvor man ikke forventede, at A. Nordmanniana 

kunne slutte sig.

Jordbunden er diluvialsand og terrænet er jævnt.

Gødskningen har fulgt den fastlagte p lan fra 1976 og frem. Ved anlæg

get i 1975 tilførtes de gødede parceller dog 450 kg 23-3-7 med Mg og Cu, 

som en „startgødskning“ , idet bevoksningen så ud til at lide af ret kraftig 

næringsstofmangel (gule nåle, korte skud). Denne gødning blev spredt med 

MOTESKA-gødningsspreder i ju n i måned.

Klipninger er gennemført i 1978 og i 1981.

Klipningen i 1978 var den første k lipning på arealet. Samtlige Nord

mannsgran blev nedefra klippet til og med 7. grenkrans regnet fra oven, 

mens alle rødgraner på samme måde klippedes til og med 5. grenkrans 

regnet fra oven. Der skete ingen sortering af det salgbare grønt. Tabel 1

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXVIII. H. 3. 14. december 1982.
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T a b e l  1. Salgbart grønt kg pr. ha i Abies Nordmanniana. Silkeborg plantage
distrikt. Den Jenssen-Buehske plantage.

T a b l e  1. Marketable greenery kg per hectare in Abies Nordmanniana. Silkeborg 
Plantation District. The Jenssen-Buch Plantation.

År Kontrol 168 kg NPK 336 kg NPK

pr. ha og år pr. ha og år

Year Control 168 kg NPK 336 kg NPK

per ha and year per ha and year

1978 2256 3070 3140
1981 250 1371 784

viser, hvor meget Nordmannsgrangrønt der i gennemsnit klippedes i de 

enkelte behandlinger. Det tilsyneladende store udslag dækker over en meget 

betydelig variation fra parcel til parcel indenfor den enkelte behandling, 

og der er statistisk set (variansanalyse) ikke tendens til udslag. Der blev 

i øvrigt i gennemsnit klippet 4900 kg rødgrangrønt pr. ha, uden tendenser 

til udslag for gødskning.

Klipningen i 1981 (se tabel 1) viser en klar tendens til udslag for gød

ningstilførsel (0.10 >  p >  0.05 efter 2 arcsin j/x-transformation). Udslaget 

er størst ved den lave gødningsdose (+  448 % ) og mindre ved den høje dose 

(+  214 % ). Der er en meget stor variation i klippeudbytter. I kontrolpar

cellerne varierer udbytterne mellem 0 og 591 kg pr. ha, i parcellerne med 

168 kg NPK mellem 899 og 2052 kg pr. ha og i parcellerne med 336 kg NPK 

mellem 601 og 904 kg pr. ha. Den store variation hænger antagelig sammen 

med tidligere misfarvninger som følge af kulturhistorien og muligvis med 

senere lusesprøjtning med forkert sammensat sprøjtemiddel (Kjærbølling 

1981 og Christensen 1981).

b. G r å s t e n  s t a t s s k o v d i s t r i k t ,  W a l d e c k  s k o v .

Bevoksningen blev plantet i 1955 på tidligere agerjord. Frøkilden var 

en A. Nordmanniana bevoksning på Palsgård statsskovdistrikt. På anlægs- 

tidspunktet var bevoksningen blevet klippet et ukendt antal gange, men 

var ikke tidligere blevet gødet. Der er ingen indblandingstræer, og bevoks

ningen var vel sluttet. Dette forsøg m å derfor anses for at være et af de 

mest vægtige i forsøgsrækken.

Jordbunden er lerjord og terrænet er fladt på selve forsøgsarealet.

Klipninger er gennemført i 1975, 1977, 1979 og 1981. Statsskovfoged 

V. B irk Rasmussen har afgivet følgende meldinger vedrørende de enkelte 

klipninger:

1975 klippedes alle træer op, så de 5 øverste grenkranse blev tilbage.

1977 klippedes 2 grenkranse, således at der stadig var 5 tilbage. Skov

fogeden meddelte videre: „Af hensyn til forsøget har jeg xnent det rigtigst
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at klippe og atveje gule og lusede grene, selv om det er usælgeligt“ . Disse 

indgår i tabel 2’s totalklip-angivelser og også i en tidligere publikation om 

forsøget {Holstener-Jørgensen 1978).

1979 klippedes ligeledes 2 grenkranse og Birk Rasmussen meddelte: „I 

sommeren 1977 blev arealet sprøjtet mod lus fra helikopter, hvilket har 

bevirket, at vi i år har kunnet klippe en II I  sortering bestående af grene 

med 2 anvendelige årsskud. Grenene er vel nok ikke klippet så lange som 

normalt, men denne II I  sortering svarer i det store og hele til, hvad der i

1977 blev kasseret“ .

1981 klippedes også 2 grenkranse. Der var ingen kommentarer.

T a b e l  2. Oversigt over de totale klippeudbytter ved de enkelte klipninger på 
Gråsten statsskovdistrikt, Waldeck skov. t/ha.

T a b l e  2. A survey of the total cutting yields at each cutting in the Graasten 
State Forest District, Waldeck Forest, tons/hectare.

År

Year

Kontrol

Control

168 kg NPK 

pr. ha og år 

168 l;g NPK 

per ha and year

336 kg NPK 

pr. ha og år 

336 kg NPK 

per ha and year

1975 t/ha 12.64 15.01 13.82
rel 1.00 1.19 1.09

1977 t /h a 11.59 13.50 14.25
rel 1.00 1.16 1.23

1979 t/ha 11.38 13.29 10.48
rel 1.00 1.17 1.45

1981 t/ha 12.65 16.38 19.38
rel 1.00 1.29 1.53

Tabel 2 giver en oversigt over klippeudbytter (tota lk lip). Der synes at 

være udslag i samtlige år. Taget under et er der da også en højt signifikant 

forskel mellem behandlinger (0.001 >  p). Resultaterne fra 1975 er dog ikke 

i sig selv signifikante (p >  0.20), hvilket m an heller ikke kunne forvente, 

idet gødskningen kun har virket i en vækstperiode. For de øvrige år er 

resultaterne i sig selv signifikante.

Tabel 2 viser, at udslagenes størrelse er voksende gennem årene. Det 

gælder spec-ielt ved den høje gødningsdose. Man bemærker, at dette med

fører, at udbyttekurverne, som viser faldende merudbytter ved stigende 

gødningstilførsel {Holstener-Jørgensen 1978) med årene nærmer sig en ret 

linie. Retliniet sammenhæng betyder, at merudbyttet ved lille dose og ved 

stor dose er det samme pr. kg tilført gødning. Hvis det er tilfældet er økono

mien ved gødskning den samme ved lille gødningsdose som ved stor dose. 

Der er ved dette ræsonnement ikke taget hensyn til kvalitetsforskelle i ud 

bytterne. Det er i denne forbindelse også værd at bemærke, at udbytterne 

ved den høje dose entydigt viser stigning fra år til år, og endnu ikke er oppe
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på det højeste niveau, som er konstateret indenfor forsøgsrækken (jævnfør 

side 234).

Det fremgår af foranstående noter fra forsøget, at der er opereret 

med flere sorteringer (I, I I  og III, henholdsvis kasseret). Tabel 3 viser 

klip for klip, hvor stor en andel I sortering har udgjort af den totale k lip 

mængde. Tabellen indeholder en del værdier på 0, og en transformation 

(y =  2 arcsin |/x) er derfor gennemført før variansanalyse. Analysen viser, 

at der er signifikant forskel mellem behandlingerne (0.05 >  p >  0.01) og 

mellem årene (0.01 >  P >  0 .001). Gennemgående er der en større andel I 

sortering i de gødede parceller end i de ugødede.

T a b e l  3. Andel af I sortering i totaludbyttet ved de enkelte klipninger på 
Gråsten statsskovdistrikt, Waldeck skov.

T a b l e  3. Proportion of Grade I  in the total yield of each cutting in the Graasten 
State Forest District, Waldeck Forest.

År

Year

Kontrol

Control

168 kg NPK 

pr. ha og år 

168 kg NPK 

per ha and year

336 kg NPK 

pr. ha og år 

336 kg NPK 

per ha and year

1975 0.066 0.065 0.138
1977 0.061 0.007 0.046
1979 0.000 0.000 0.024
1981 0.026 0.074 0.055

c. G r å s t e n  s t a t s s k o v d i s t r i k t ,  F r ø s l e v  p l a n t a g e .

Bevoksningen blev plantet i 1953— 54. Frøkilden var en A. Nordman

niana bevoksning på Palsgård statsskovdistrikt. Indtil forsøgsanlæg var der 

udtaget ca. 370 juletræer pr. ha og blevet klippet ca. 5 gange. Arealet havde 

aldrig været gødet.

Jordbunden er sand (hedeflade), og terrænet er fladt på forsøgsarealet.

Klipninger er gennemført i 1975, 1978 og 1981.

I 1975, som var det første gødskningsår, var der ingen kommentarer.

Klippeudbytterne var klassificeret i I, I I og usorteret.

I 1978 meddelte statsskovfoged Chr. Larsen-Bjerre: „Angreb af lus har 

været udpræget i hele afdelingen. Har måske endda været værst i forsøgs- 

tavlen, hvor granerne er ældst (hele tavlen pl. i 1954). Der er sprøjtet med 

L indan fra helikopter i ju l i 1978“ . De opgivne klippeudbybter omfatter kun 

salgbart grønt, der er klassificeret som II sortering og usorteret.

I 1981 var kommentarerne: „Der er noget „sygdom“ til stede. I de røde 

(d.v.s. ugødede) parceller er det absolut mest fremtrædende. Det er gul

farvning.“ Udbytterne var klassificeret som usorteret og krydsning, det vil 

sige med ædelgranpræg.
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T a b e l  4. Oversigt over de totale klippeudbytter (salgbart grønt) ved de enkelte 
klipninger på Gråsten statsskovdistrikt, Frøslev plantage, t/ha.

T a b l e  4. A survey of the total cutting yields (marketable greenery) at each 
cutting in the Graasten Slate Forest District, Frøslev Plantation, tons/hectare.

År

Year

Kontrol

Control

168 kg NPK 

pr. ha og år 

16S kt/ NPK 

per ha and year

336 kg NPK 

pr. ha og år 

336 kg NPK 

per ha and year

1975 Vha 14.25 12.34 12.84
rel 1.00 0.87 0.90

1978 t /h a 1.35 2.47 5.30
rel 1.00 1.83 3.93

1981 t /h a 2.96 8.00 8.89
rel 1.00 2.70 3.00

Tabel 4 giver en oversig't over middelklippeudbytterne i de enkelte år. 

Det mest iøjnespringende er den betydelige forskel mellem årene, som skal 

sammenholdes med de citerede indberetninger.

Der er i 1975 ikke signifikante udslag (0.20 > p >  0.10). Hovedtendensen 

er m indre udbytter i de gødede parceller end i kontrolparcellerne.

I 1978 var der signifikant større udbytter i de gødede parceller end i 

de ugødede (0.05 >  p >  0.01), og det samme er tilfældet i 1981 (logaritm isk 

transformation, 0.05 >  p >  0.01).

For hele forsøgsperioden er der h ø jt signifikant, positivt udslag for 

gødskning (0.001 >  p, logaritm isk transformation).

d. H v i d k i l d e  s k o v d i s t r i k t, T y v e k r o g e n .

Bevoksningen blev plantet i 1963 (2/2 planter). Proveniensen er på 

forsøgsarealet „Kaukasus (Kasnodej ?)“ , medens der også forekommer 

andre provenienser (Frijsenborg F236 og Boller, alm indelig indsam ling) 

i resten af bevoksningen. Der var g'ødet en gang med helikopter i foråret 

1974. Der udbragtes da 300 kg Hoechst (12-5-14) pr. ha. Bevoksningen er 

klippet første gang i 1974.

Jordbunden er sandet ler, og der var på anlægstidspunktet en yppig 

bundvegetation (græsser, urter, brombær m. m .). Terrænet hælder mod 

syd, og terrænhældningen er ens fra parcel til parcel.

Klipninger er gennemført i 1976, 1978 og 1980. Der er kun produceret

II sortering, og der har ikke været kommentarer i forbindelse med k lip 

ningerne.

Det har vist sig, at der er en systematisk udbyttevariation på arealet. 

Udbytterne stiger jævnt fra øst mod vest. De 9 parceller er nummereret fra 

øst mod vest, og figur 1 viser sammenhængen mellem parcelfølge ( =  af

stand) og klippeudbytter i 1980. Den beregnede regressionslinie er ind-
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t/ha

pci. n r- 
afstand

F i g u r  1. Sammenhængen mellem klippeudbytter (t/ha) i 1980 og parcelnumre, 
det vil sige afstande fra forsøgets østkant til dets vestkant. Den beregnede regres- 

sionslinie er indtegnet. Hvidkilde skovdistrikt, Tyvekrogen.
F i g u r e  1. The relationship between cutting yields (t/ha =  tons/hectare) in
1980 and plot numbers (pel. nr.), that is, distances from the eastern boundary of 
the experiment to its western boundary. The computed regression line has been 

inserted. Hvidkilde Forest District, Tyvekrogen.

tegnet. Regressionskoefficienten er hø jt signifikant (t =  5.68, 0.001 > p ) .  

Samtlige klippeudbytter er, år for år, korrigerede for udbyttevariationen, 

og tabel 5 giver en oversigt over de korrigerede middelværdier.

Tabellen viser, at der i forsøgsperioden er stigende udbytter.

Der er ikke signifikante udslag i 1976 (p >  0.20, tendens i øvrigt nega

tiv), som er året efter 1. forsøgsgødskning, eller i 1980 (p >  0.20, tendens
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T a b e l  5. Oversigt over regressionskorrigerede middelværdier af klippeudbytter.
Hvidkilde skovdistrikt, Tyvekrogen, t/ha.

T a b l e  5. A survey of regression-adjusted mean values of cutting yields. Hvid- 
kilde Forest District, Tyvekrogen. tons/hectare.

År

Year

Kontrol

Control

168 kg NPK 

pr. ha og år 

168 kg NPK 

per ha and year

336 kg NPK 

pr. ha og år 

336 kg NPK 

per ha and year

1976 t/ha 11.29 10.06 12.03
rel 1.00 0.89 1.07

1978 t/ha 15.08 15.72 17.90
rel 1.00 1.04 1.19

1980 t/ha 17.46 18.76 19.20
rel 1.00 1.07 1.10

positiv). I 1978 er der tendens til positive udslag (0.10 >  p >  0.05). En 

variansanalyse af det samlede materiale viser signifikant, positivt udslag 

for gødningstilførsel (0.01 >  p >  0.001).

e. S v e n s t r u p  s k o v d i s t r i k t ,  M a g l e s k o v .

Bevoksningen blev plantet på tidligere tjenestejord i 1959. Planterne var 

2/3 og af Langesø F59 og Palsgård afstamning. Der var i 1957 sået eg i 

rækker på arealet, og bevoksningen var tænkt at skulle være en blandings- 

bevoksning af Nordmannsgran og eg. Egene er senere fjernet med Texas, 

og bevoksningen holdes ren ved årlige slåninger af bundvegetation og ege- 

stubskud med Texas. Der er i tidens løb udtaget en del juletræer, og' der 

var klippet ca. 10 gange. Bevoksningen var på forsøgets anlægstidspunkt 

blevet gødet i en periode med 200 kg kalkammonsalpeter eller NPK (23-3-7) 

pr. ha og år.

Klipninger er gennemført i 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 og 1981. 

Der er hvert år sorteret i I og II sortering.

Skovfoged H. I. Christophersen har med klipperesultaterne afgivet føl

gende kommentarer:

1977: „I parcellerne 6-7-8 forekom nogen frostødelæggelse. I de øvrige 

parceller fandtes enkelte frosne træer“ .

1978: „Spredt, uens forekomst af luseangreb“ .

1981: „Enkelte træer er ikke klippet p.g.a. for gule skud. Enkelte ned- 

klippede grene kasseret af samme grund“ .

Det store antal klipninger gør det rimeligt at udjævne variationer for

årsaget for eksempel af klimaforskelle fra år til år ved at danne glidende 

middeltal af udbytterne fra 3 på hinanden følgende år. Det er gjort parcel 

for parcel, og tabel 6 giver en oversigt over sådanne middeludbytter. Be

mærk, at de angivne årstal er midterste år i hver 3-års gruppe.
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T a b e l  6. Oversigt over middeltal af glidende middelværdier af klippeudbytter. 
Årstal svarer til den enkelte gruppes midtår. Svenstrup skovdistrikt, Magleskov.

t /h a .

T a b l e  6. A survey of arithmetic means of moving mean values of cutting yields. 
Indicated years represent the mid-year of the group. Svenstrup Forest District,

Magleskov. tons/hectare.

År Kontrol 168 kg NPK 336 kg NPK

pr. ha og år pr. ha og år
Year Control 16S kg NPK 336 kg NPK

per ha and year per ha and year

1976 t/ha 9.61 9.77 10.24
rel 1.00 1.02 1.07

1977 t/ha 9.76 10.06 10.70
rel 1.00 1.03 1.10

1978 t/ha 8.68 9.62 9.56
rel 1.00 1.11 1.10

1979 t/ha 9.38 10.46 10.93
rel 1.00 1.12 1.17

1980 t/ha 9.42 10.54 11.17
rel 1.00 1.12 1.19

En variansanalyse af underlaget viser, at der er højt signifikant, posi-

tivt udslag for gødningstilførsel (0.001 >  p). Man bemærker, at udslagenes

størrelse er voksende med tiden. Et klart indtryk af udbyttekurvens form

er det dog vanskeligt at udlede af tallene.

Tabel 7 er en oversigt over andelen af I sortering i de enkelte klippeår.

Tallene er iøjnespringende meget større end tallene fra Gråsten statsskov-

distrikt, W aldeck skov (tabel 3) . Det fremgår, at der er nogen variation

fra år til år, men der synes ikke at være sammenhæng med skovfogedens

kommentarer. 1978, hvor der omtales luseangreb, udviser således den stør

ste, konstaterede totalgennemsnitsværdi (0.716). Den næststørste totalgen-

T a b e l  7. Middelandele af I sortering i det sandede klippeudbytte. Svenstrup
skovdistrikt, Magleskov.

T a b l e  7. Mean proportions of Grade I  in the total cutting yield. Svenstrup
Forest District, Magleskov.

kr Kontrol 168 kg NPK 336 kg NPK
pr. ha og år pr. ha og år

Year Control 168 kg NPK 336 kg NPK
per ha and year per ha and year

1975 0.569 0.585 0.643
1976 0.517 0.544 0.522
1977 0.669 0.626 0.698
1978 0.712 0.692 0.745
1979 0.680 0.753 0.546
1980 0.595 0.564 0.676
1981 0.556 0.606 0.596



231

nemsnitsværdi (0.664) forekommer i 1977, hvor skovfogeden melder om 

frostskader.

En variansanalyse af grundmaterialet afslører, ikke uventet, at dér er 

signifikant forskel mellem årene (0.01 >  p >  0.001); men der er ingen ten

denser til udslag for gødskningen. Det skal dog nævnes, at der i gennemsnit 

for hele forsøgsperioden er lidt større andel af I sortering i de gødede par

celler (2— 3 % ).

f. O d s h e r r e d  s t a t s s k o v d i s t r i k t ,  A n n e b j e r g  s k o v .

Bevoksningen blev plantet i foråret 1963 på tidligere tjenestejord. Der 

anvendtes 2/2 planter af Boller oprindelse. Ca. % af det oprindelige plante

tal var taget ud som j uletræer før forsøgsanlæg, og der havde været klippet 

grønt et par gange. Der liavde ikke tidligere været gødet.

Jordbunden  er frugtbar lermoræne, og terrænet er fladt.

Klipninger er gennemført 1976, 1978 og 1981. Desuden er der i 1979 

hugget kørespor (af hensyn til insektbekæmpelse) på tværs af de lange, 

smalle parceller, og i 1980 er der foretaget en systematisk tynding.

Statsskovfogederne E. J. Hørdum  (1976 og 1978) og E. B. Lei (1981) 

har givet følgende kommentarer ved indsendelsen af klipperesultater:

1976: „(Parcel 5) fejlagtig klippet op til 3. krans, alle øvrige klippet 

op til 4. krans“ .

1978: „Klippet op til 3. krans. II. sortering på grund af ædelgrannåle- 

vikler både i 1977 og 1978“ .

1981: „På grund af meget stort slid på de enkelte grene, vil jeg tro at 

tallene kan være misvisende. Der var store mængder grene, der var helt 

afslidte på de yderste grene. Slitagen må ses som baggrund for bevoksnin

gens store tæthed“ . Der blev klippet to grenkranse, altså efterladt en krans 

mere end tidligere.

T a b e l  8. O v e rs ig t  o v e r  k l ip p e u d b y t te r  ved  de enke lte  k l ip n in g e r .  O d sh e r re d  

s ta ts s k o v d is tr ik t , A n n e b je rg  skov. t / h a .

T a b t e  8. A survey of cutting yields at each cutting. Odsherred State Forest 
District, Annebjerg Forest, tons/hectare.

Ar Kontro] 168 kg NPK 336 kg NPK

pr. ha og år pr. ha og år

Year Control 168 kg-NPK 336 kg NPK

per ha and year per ha and year

1976 t/ha 15.81 17.48 19.70
rel 1.00 1.11 1.25

1978 t/ha 26.94 28.27 27.27
rel 1.00 1.05 1.01

1981 Vha 22.38 21.37 21.71
rel 1.00 0.95 0.97
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Tabel 8 giver en oversigt over klippeudbytterne. En samlet vurdering 

af talmaterialet (variansanalyse) viser, at der statistisk set end ikke er tale 

om tendenser til udslag.

5. SAMMENFATTENDE BEARBEJDNING 

Gennemgangen af resultaterne fra de enkelte forsøg viser, at der fra 

lokalitet til lokalitet er forskellige udfald af forsøgene. Det er derfor rime

ligt at prøve at uddrage nogle generelle retningslinier af forsøgsrækkens 

resultater.

I tabel 9 er givet en oversigt over de seneste klipperesultater fra de 6 

forsøg. Tallene er grøntudbytter pr. lia og år, idet de senest målte udbytter 

er divideret med antallet af år siden forrige klipning. Herved er det ikke 

overset, at det gennemsnitlige årlige udbytte formentlig er noget større, når 

man klipper 2 grenkranse hvert andet år, end hvis man hvert år klipper

I grenkrans. Denne problemstilling kan forsøgene im idlertid ikke belyse.

En variansanalyse af tallene i tabel 9 viser, at der er signifikant udslag 

for gødningstilførsel (0.05 >  p >  0.01). I gennemsnit er merudbytterne

I I  % ved den lave gødningsdose og 22 % ved den høje gødningsdose. Mer-

T a b e l  9. Oversigt over de seneste klippeudbytter fra de 6 A. Nordmanniana- 
gødningsforsøg. Udbytterne er givet som t grønt pr. ha og år.

T a b t e  9. A survey of the latest cutting yields from the 6 Abies nordmanniana 
fertilization experiments. The yields are expressed in tons of greenery per hectare

and year.

Forsøgsareal 

Experimental area

Høstår

Harvest

year

Vækst

perioder 

siden sid

ste k lip  

Growing 

seasons 

since last 

cutting

Kontrol

Control

168 kg 

NPK 

pr. ha 
og år 

168 kg 
NPK 

per ha 

and year

336 kg 

NPK 

pr. ha 
og år 

336 kg 

NPK 

per ha 

and year

Den Jenssen-Buchske plantage,
Silkeborg plantagedistrikt 
The Jenssen-Buch Plantation, 
Silkeborg Plantation District

1981 3 0.08 0.46 0.26

Waldeck skov, Gråsten d.
Waldeck Forest, Graasten District

1981 2 6.33 8.19 9.69

Frøslev plantage, Gråsten d.
Frøslev Plantation, Graasten District

1981 3 0.99 2.67 2.96

Tyvekrogen, Hvidkilde
Tyvekrogen, Hvidkilde

1980 2 8.73 9.38 9.60

Magleskov, Svenstrup
Magleskov, Svenstrap

1981 1 10.18 10.38 12.39

Annebjerg skov, Odsherred
Annebjerg Forest, Odsherred

1981 2*) 11.19 10.69 10.85

*) 2 ncdcrste grenkranse klippet. 

2 lowest whirls cut.
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F i g u r  2. Sammenhængen mellem de relative udslag i klippcudbytter (kvote) 
og udbytterne i kontrolparcellerne (t pr. ha og år) ved den sidst registrerede 
klipning i de 6 gødningsforsøg. De beregnede regressionskurver er indtegnet.

Lille dose =  168 kg NPK pr. ha og år; stor dose =  336 kg NPK pr. ha og år.
V i g u re  2. The relationship between the relative effects in cutting yields (kvote) 
and the yields in the control plots (tons per hectare and year) at the latest re
corded cutting in the 6 fertilization experiments. The computed regression curves 
have been inserted. (Lille dose =  168 kg NPK per hectare and year; stor dose =  

336 kg NPK per hectare and year; kontrol =  control).
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udbyttet pr. kg tilført gødning ser altså ud til at være lige stort ved lille og 

stor dose (jævnfør betragtningerne på side 225).

Tabellen viser klart, at de relative merudbytter er størst, hvor udbyttet 

i de ugødede kontrolparceller er lavest. Det er vist grafisk i figur 2, hvor 

de relative udbytter ved henholdsvis lav gødningsdose og høj gødningsdose 

er lagt op over udbytterne i kontrolparcellerne. Kurverne er beregnede 

regressionskurver efter dobbeltlogaritmisk transformation af talmaterialet. 

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at regressionskoefficienterne 

er signifikant til hø jt signifikant forskellige fra 0 (lille dose: t (4) =  21.74,

0.001 >  p; stor dose: t(4) =  4.13, 0.02 >  p >  0.01).

Ivurverne viser, at jo lavere udbytter man opererer med, desto større 

relative merudbytter kan man forvente ved gødskning. Ved en relativ 

betragtning ser det ud til, at merudbytterne er lave og usikre, hvis udbyt

terne inden gødskning ligger omkring l i t  pr. ha og år, eller på det udbytte

niveau, som er fundet ved tilstræbt optimal næringsstofforsyning, optimal 

vandforsyning og optimal bestandstæthed i en anden undersøgelse (Hol

stener-Jørgensen og Johansen 1982).

6. DISKUSSION

Indledningsvis bemærkes, at der i forsøg hyppigt findes noget større 

udbytter end de udbytter, som opnås i praksis. Forsøgsparceller er i reglen 

udlagt i dele af bevoksninger, som har normal bestandstæthed og er uden 

huller. Hvor der, som i denne forsøgsrække, arbejdes med relativt små 

parceller, vil spor og grøfter enten ikke indgå eller indgå i mindre omfang, 

end tilfældet er på distriktsbasis. Forsøgsresultater i form af absolutte tal 

(t pr. ha eller lignende) kan derfor ikke umiddelbart overføres til praksis, 

men m å reduceres noget. Relativværdier påvirkes ikke af disse overvejelser.

Når dette er sagt skal det konstateres, at forsøgsrækken har vist udslag 

for gødningstilførsel undtagen på det areal, hvor produktionsniveauet er 

højest. Udslagene er relativt størst på arealerne med lavt produktionsniveau 

i ugødede parceller. I denne forbindelse skal fremføres, at mens et mer

udbytte på 1000 kg pr. ha udgør 100 % ved et produktionsniveau på 1000 

kg, er det kun på 10 % ved et produktionsniveau på 10000 kg. Lønsomheden 

er im idlertid den samme i begge tilfælde.

Det skal i samme forbindelse også fremføres, at udslag er vanskeligere 

at konstatere, når merudbytterne er små i forhold til det givne udbytte

niveau, fordi forsøgsfejlen under sådanne betingelser hyppigt vil være af 

samme størrelsesorden som merudbytterne. Et lønsomt merudbytte vil der

for hyppigt kunne sløres af forsøgsfejlene, med m indre man i det givne 

forsøg udvider antallet af parceller meget betydeligt. Samtidig er der øko

nomiske grænser for, hvor stor en indsats der bør gøres.
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Pyntegrøntdrift medfører, at jorden udpines for plantenæringsstoffer, 

fordi man fjerner plantenæringsstoffer med grøntet. Det m å derfor anbe

fales, at man altid gøder for at erstatte de bortførte næringsstoffer. De 

fremlagte forsøgsresultater tyder på, at man på langt sigt snarere skal 

anvende 336 kg NPK (23-3-7 ined Mg og Cu) pr. ha og år end 168 kg, fordi 

det ser ud til, at merudbyttet pr. kg tilført gødning i den sidste ende af 

forsøgsperioden er det samme, eller er ved at blive det.

Forsøgene har ikke generelt kunnet belyse, om grøntkvaliteten påvirkes 

af gødskningen. I forsøg med relativt små parceller og dermed små udbytter 

pr. parcel er det erfaringen, at det er vanskeligt at få rimeligt sikre sorte

ringer. Såfremt grøntet handles usorteret, hvilket hyppigt er tilfældet med 

grønt af Nordmannsgran, afspejles kvalitetsforskelle kun i forskelle i salgs

priserne for større samlede varepartier. Der kan im idlertid ikke være tvivl 

om, at en afbalanceret gødskning er nødvendig for at opretholde eller hæve 

kvalitetsniveauet.

7. SAMMENFATNING

Der redegøres for 6 gødningsforsøg anlagt i 1975 i pyntegrøntbevoks

ninger af Abies Nordmanniana. I hvert forsøg indgik følgende 3 behand

linger gentaget 3 gange:

a. Kontrol . =  ugødet.

b. 168 kg NPK (23-3-7 med Mg og Cu) pr. ha og år.

c. 336 kg NPK (23-3-7 med Mg og Cu) pr. ha og år.

Klippeudbytter fra de enkelte forsøg er gengivet i tabellerne 1, 2, 4, 5, 

6 og 8. Der er signifikant udslag for gødskning i alle tilfælde bortset fra 

Odsherred-forsøget (tabel 8). Klippeudbytter fra det sidste høstår (1981 

eller 1980) er vist i tabel 9, og taget under et er del- signifikant udslag for 

gødskning. I figur 2 er de relative udslag lagt op over udbytterne i kontrol

parcellerne (tabel 9). Figuren illustrerer blandt andet, at de maksimalt 

opnåelige udbytter pr. nettoarealenhed formentlig ligger omkring l i t  grønt 

pr. ha og år (jævnfør Holstener-Jørgensen og Johansen 1982).

Forsøgsresultaterne viser, at m an bør regne med, at der er samme mer

udbytte pr. kg tilført gødning ved den lave gødningsdose og ved den høje 

gødningsdose. Det anbefales derfor at erstatte de plantenæringsstoffer, som 

bortføres med pyntegrøntet, ved at tilføre 336 kg NPK (23-3-7 med Mg og 

Cu) pr. ha og år.

Tabellerne 3 og 7 viser sorteringsudfald i de to forsøg, hvor sortering 

i flere kvalitetsklasser er gennemført. På Gråsten arealet (tabel 3) er I 

sorteringsandelen størst i de gødede parceller, på Svenstrup arealet er der 

ikke signifikante udslag. Det anses dog for givet, at gødskning er nødvendig 

for at opretholde grøntkvaliteten.
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Efterskrift

Af og til bør man minde om, at forsøgsarbejde og fremlæggelse af for

søgsresultater ikke er et —  mere eller mindre genialt —  one m an show, 

men resultatet af samarbejde. Forsøgsværternes indsats er omtalt i indled

ningen og andetsteds i beretningen. Im idlertid skal der ved denne lejlighed 

også rettes en fortjent tak til tålmodige laboranter —  fru 1. Nielsen og fru

H. Mortensen —  for regne- og tegnearbejde samt korrekturlæsning og til 

maskinskrivere —  fru H. Jacobsen og fru V. Unmack —  for tydning af 

manuskriplkladder m. v..

8. SUMMARY

An account is given of 6 fertilization experiments established in 1975 in 

decoration greenery stands of Abies Nordmanniania. Each experiment comprised 
the following 3 treatments, three times replicated

a. Control =  non-fertilized
b. 168 kg NPK (23-3-7 with Mg and Cu) per hectare and year
c. 336 kg NPK (23-3-7 with Mg og Cu) per hectare and year

The cutting yields of the individual experiments are shown in Tables 1, 2, 4,

5, 6 and 8. There are significant effects of fertilization in all cases except for the 
Odsherred experiment (Table 8). Cutting yields from the latest harvest year (1981 

or 1980) are represented in Table 9, and taken together they show a significant 

effect of fertilization. In Figure 2 the relative effects are plotted against the yields 
of the control plots (Table 9). The figure illustrates, inter alia, that presumably 

the maximum obtainable yields per net area-unit are about I I  tons of greenery 
per hectare and year (cp. Holstener-Jørgensen and Johansen 1982).

The experimental results show that the excess yields per kg of fertilizer sup
plied must be assumed to be the same at the low fertilizer dose as at the high 

fertilizer dose. It is recommended, therefore, to compensate for the plant nutrients 
removed with the decoration greenery .by supplying 336 kg NPK (23-3-7 with Mg 

and Cu) per hectare and year.
Tables 3 and 7 show assortment results from the two experiments in which 

the products were sorted into a number of quality grades. In the Graasten area 

(Table 3) the Grade I proportion was highest in the fertilized plots, in the Sven
strup area there are no significant effects. However, it is considered a matter 

of fact that fertilization is necessary for the maintenance of the quality of the 

greenery.
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