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Forsøgsarealernes beliggenhed.
Location of the experimental areas.

1. Hønning plantage, Lindet statsskovdistrikt.
2. Gludsted plantage, Palsgård statsskovdistrikt.
3. Skærbæk plantage, Salten Langsø skovdistrikt.
4. Borbjerg plantage, Feldborg statsskovdistrikt.
5. Klosterhede plantage, Klosterhedens statsskovdistrikt.
6. Siem skov og Rold Østerskov, Lindenborg skovdistrikt.
7. I. skovpart, Nørlund skovdistrikt.
8. Indskovene, Fussingø statsskovdistrikt.
9. Sønderskoven, Frijsenborg skovbrug.

10. Dallerup skov, Boller statsskovdistrikt.
11. Gribskov, Nødebo statsskovdistrikt.
12. Sønderskoven, Sorø Akademis skovdistrikt.
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INDLEDNING

Danske skove og plantager vokser i hovedsagen på moræneaflejringer 

fra sidste istid (de gamle skovegne), smeltevandssletter fra isens afsmelt

ning og bakkeøerne i vest, som er aflejringer fra en tidligere istid.

Ved skovloven af 1805 blev skovene i de gamle skovegne indfredede og 

græsning m. m. forbudt. Det betyder, at disse skove, hvor misrøgtede de 

end måtte have været ved indfredningen, har haft 175 år til at blive jord- 

bundsmæssig't restaurerede. Forvitring af del relativt gunstige moræne

materiale og en tilførsel af kvælstof og andre plantenæringsstoffer med 

nedbør og støv har bidraget til processen, og man kan derfor ikke generelt 

vente, at næringsstofmangel er vækstbegrænsende på disse lokaliteter.

Undtaget herfra er arealer med juletræer og pyntegrønt. Fjernelsen af 

disse produkter bryder den sædvanlige recirkulation af plantenæringsstoffer 

med strøfaldet, og jorden udpines, såfremt man ikke erstatter de bortførte 

plantenæringsstoffer.

Sagen stiller sig anderledes på smeltevandssletterne, bakkeøerne og nogle 

diluvialsandområder. Tidligere tiders landbrugsdrift har udpint jorden for 

plantenæringsstoffer, og store arealer er sprunget i lyng. Disse lyngheder 

har været målet for den hedetilplantning, som fra ca. 1800 har bidraget til 

at øge landets skovprocent fra knap 4 til 11.6. Hedeplantningen tog fart 

efter 1866. På disse svage jorder tager restaureringen lang tid, og det er 

gennem et hundredeårigt forsøgsarbejde vist, at næringsstofniveauet er for 

lavt til at sikre en optimal vækst linder de givne klimabetingelser.

Siden sidste fjerdedel af attenhundredetallet har der været gennemført 

forsøg med grundforbedring og gødskning i plantageområderne og i de 

gamle skovegne. Navne som P. E. Miiller, H. C. Ulrich, J. Helms, L. Smith, 

Fr. Weis, E. Oksbjerg og C. Mar: Møller har præget denne forsøgsvirk

somhed.

Det er karakteristisk, at forsøgene helt overvejende har været gennem

ført i kulturer. De har vist, at mens man kun undtagelsesvis får udslag for 

gødskning på de bedre morænejorder, er det nærmest regelen, at der er 

udslag på tilplantede lyngheder.

Op til ca. 1960 tolkedes forsøgene således:

Man får normalt et udslag for tilførsel af kvælstofgødninger til nåle

trækulturer på tidligere lynghede. Om end udslaget er stort i relativt mål

—  hyppigt 25 % eller mere på topskudslængder —  ansås det ikke for øko

nomisk forsvarligt at g'øde. Den lange omdriftstid på hederne er ensbety

dende med en lang forrentningstid af investering på kulturtidspunktet.

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXV III. H. 3. 14. december 1982. 6
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Derudover viste en del forsøg, at såfremt man vil etablere leguminoser 

i kulturerne, må der tilføres kalium og fosfor.

Senere forsøg på sandjordslokaliteter har vist, at sagen nok er mere 

kompliceret end som så. Ensidig gødskning med et enkelt plantenæringsstof 

vil hyppigt inducere mangel på eet eller flere andre plantenæringsstoffer 

(.Holstener-Jørgensen, 1964), og i mange forsøg fandt man de største ud

slag i fuldgødede parceller (NPK, f. eks. Møller, Scharff  og Dragsted, 1969).

I 1960-erne indledtes et forsøgsprogram i rødgran, hvor man gødede 

ca. 10 år før den normale, lokale omdriftsalder. Forsøgene gennemførtes af 

Statens forstlige Forsøgsvæsen og Hedeselskabet, og forsøg blev anlagt over 

hele landet.

I det følgende gøres der rede for resultaterne af Forsøgsvæsenets egne 

forsøg. Beretningen er opdelt i to hovedafsnit efter vækstlokaliteter:

A. Sandjordslokaliteter

B. Morænelokaliteter,

idet resultaterne af forsøgene falder naturligt i disse to grupper.

Indledningsvis skal der bringes en tak til de skovdistrikter, fonde og' 

firmaer, som har gjort det muligt at gennemføre forsøgene.

Følgende skovdistrikter har, ud over at stille arealer til rådighed, i vidt 

omfang bidraget med arbejdskraft og ført tilsyn med forsøgene:

Boller statsskovdistrikt 

Feldborg statsskovdistrikt 

Frijsenborg skovbrug 

Fussingø statsskovdistrikt 

Klosterhedens statsskovdistrikt 

Knuthenborg skovbrug 

Lindenborg skovdistrikt 

Lindet statsskovdistrikt 

Nødebo statsskovdistrikt 

Nørlund skovdistrikt 

Palsgård statsskovdistrikt 

Salten Langsø skovdistrikt 

Sorø Akademis skovdistrikt 

Vemmetofte Klosters skovdistrikt.

Det skal her også nævnes, at stormene i 1967 ramte 2 allerede anlagte 

forsøg, som måtte opgives:

Halsted Kloster skovdistrikt 

Vallø Stifts skovbrug.

Det hører med i billedet, at yderligere to arealer på grund af stormfald 

måtte erstattes af andre arealer før forsøgsanlæg.
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Arbejdets gennemførelse er blevet muliggjort ved støtte fra Statens tek- 

nisk-videnskabelige Fond (bevilling nr. 998) og Statens almindelige Viden- 

skabsfond (J. 28/66 og J. 14/68). Disse bevillinger er udnyttet til aflønning 

af medhjælp, —  videnskabelig og ikke-videnskabelig — , rejser og mate

rialer ved forsøgenes anlæg.

Superfos A/'S, Dansk Landbrugs Grovvareselskab og Norsk Hydro Dan

mark A/S har i årenes løb bevilget gødning til forsøgene.

Gødningsudvalget nedsat af Den forstlige Forsøgskommission har fun

geret som styringsgruppe for initiativet.

En stor del af forsøgene er anlagt af forstkandidat T. Bartholin, mens 

han var ansat ved Gødningsudvalget.

Vi er taknemmelige for de ydede bidrag.

A. SAND JORDSLOKALITETER

1. KORT BESKRIVELSE AF DE ENKELTE LOKALITETER OG BEVOKSNINGER

Hønning plantage, Lindet statsskovdistrikt: Arealet er fladt. Geologisk 

er det en bakkeø-lokalitet. Bevoksningen var på anlægstidspunktet i foråret 

1965 70 år. Højdeboniteten (Møller, 1933) varierede mellem IV.1 og IV.8. 

Bevoksningen havde været tyndet stærkt i de seneste årtier, så træerne var 

relativt grovgrenede. Den gennemsnitlige grundflade på forsøgsarealet var 

26.2 m 2 pr. ha ved et middelstamtal på 622 pr. ha. Der var en spredt under

vækst, som gennemsnitlig udgjorde 53 stk. pr. ha. Bevoksningen var ret 

kraftigt angrebet af Fomes annosus. Ved forsøgets afvikling opgjordes hyp

pigheden til gennemsnitlig 78 % af træerne (Yde-Andersen, 1977a).

Gludsted plantage, Palsgård statsskovdistrikt: Arealet er fladt. Geologisk 

er det en hedeflade-lokalitet. Bevoksningen var 77 år ved forsøgsanlæg i 

foråret 1965. Højdeboniteten varierede mellem V.4 og VI.2. Bevoksningen 

har været udhugget svagt, og stamtallet var derfor stort, diameteren lille 

og kronerne små. Den gennemsnitlige grundflade på forsøgsarealet var

26.9 m2 pr. lia ved et middelstamtal på 1644 pr. ha. Bevoksningen havde 

ved afviklingen en Fomes annosus-angrebshyppighed på 44 % (Yde-Ander

sen, 1977a).

Borbjerg plantage, Feldborg statsskovdistrikt: Arealet er fladt med en 

svag hældning mod syd. Geologisk er det en hedeflade-lokalitet. Bevoksnin

gen var 83 år ved forsøgsanlæg i foråret 1966. Højdeboniteten varierede 

mellem IV.4 og V.9. Bevoksningen har været tyndet aktivt. Stamtallet, eks

klusive underetage, på forsøgsarealet var i ge.nnemsnit 713 pr. ha og grund

fladen 24.2 m 2 pr. ha. Der var en ædelgranindblanding på ca. 3 %. På 

anlægstidspunktet var Fomes annosus-angrebshyppigheden omkring 50 % 

bedømt ved stødiagttagelser på renafdrevne dele af samme bevoksning. Der 

foreligger ikke senere iagttagelser.
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Klosterhede plantage, Klosterhedens statsskovdistrikt: Arealet, som 

ligger i distriktets østside, er fladt. Det er en hedeflade-lokalitet. Bevoks

ningen var 66 år ved forsøgsanlæg i foråret 1966. Højdeboniteten varierede 

mellem IV.9 og V.9. Bevoksningen har været tyndet aktivt om end lidt uens

artet. Stamtallet var på forsøgsarealet 1019 overetagetræer pr. ha i gennem

snit, og der var i gennemsnit 23.7 m2 grundflade pr. ha inklusive under

etagen. Der findes ingen talmæssig opgørelse af Fomes annosus-angrebs- 

hyppigheden.

Skærbæk plantage, Salten Langsø skovdistrikt: Arealet er noget kuperet 

med hovedfald mod syd-sydvest. Det er en diluvialsand-lokalitet. Bevoks

ningen var 71 år ved forsøgsanlægget i foråret 1968. Højdeboniteten varie

rede mellem III.9 og IV.8. Bevoksningen bar præg af svag og' sent påbegyndt 

tynding. I gennemsnit var stamtallet på forsøgsarealet i overetagen 1253 

pr. ha ved en gennemsnitlig grundflade på 39.2 m2 pr. ha inkl. underetage. 

Der var enkelte indblandingstræer af sitka- og ædelgran. De udgjorde i 

gennemsnit 1.1 % af stamtallet. Del- findes ingen talmæssig opgørelse af 

Fomes annosus-angrebshyppigheden; men den skønnedes ved forsøgsanlæg 

at være ret betydelig.

2. FORSØGSPLAN

Alle fem forsøg er anlagt efLer samme forsøgsplan. Følgende behand

linger er randomiserede i hver af de tre blokke på det enkelte forsøgsareal:

O =  ubehandlet kontrolparcel.

Nt =  500 kg Ca(N03), pr. ha ved anlæg og efter 5 års forløb.

N2 =  1000 kg Ca(NOs)2 pr. ha ved anlæg og efter 5 års forløb.

P =  3000 kg superfosfat pr. ha ved anlæg.

NjP =  3000 kg superfosfat pr. ha ved anlæg og 500 kg Ca(N03), pr. ha 

ved anlæg og efter 5 års forløb.

N2P =  3000 kg superfosfat pr. ha ved anlæg og 1000 kg Ca(N03)2 pr. 

ha ved anlæg og efter 5 års forløb.

Parcelstørrelsen varierer fra areal til areal alt efter bevoksningernes stam- 

tal og antagne tyndingsbehov i forsøgsperioden. Der er stræbt efter, at par

cellerne ved periodens slutning indeholdt mindst 80 overetagetræer hver.

Gødningen er bredsået i slutningen af april eller begyndelsen af maj, 

og hele parcelarealet er dækket. Imellem parcellerne er der i de fleste til

fælde holdt et ubehandlet isolationsbælte. Der er tidligere publiceret en 

specialundersøgelse af nabovirkningerne i to af forsøgene, Gludsted plan

tage og Borbjerg plantage (Holsiener-Jørgensen og Kromann, 1975). Hoved

konklusionen var, at der ikke kunne påvises nogen signifikant nabovirkning 

mellem behandlet parcel og tilgrænsende, ubehandlet isolationsbælte.



3. MÅLINGER OG BEARBEJDNING

Samtlige træer på parcellerne er nummererede og forsynet med måle- 

stedsmærke i 1.3 m ’s liøjde. Traerne er korsvis kluppede med aflæsning i 

lige mm: 1) ved anlæg, 2) ved revisionen efter 5 års forløb og 3) ved slut- 

revisionen efter 10 års forløb.

På hver enkelt parcel er tilfældigt udvalgt og afmærket 50 træer, som 

på de nævnte tidspunkter er højdemålt med aflæsning i dm. I nogle tilfælde 

er antallet af højdemålingsti’æer pr. parcel reduceret til 30 ved slutrevi- 

sionen, idet de løbende analyser af forsøgsresultaterne har vist, at en sådan 

arbejdsbesparende reduktion var forsvarlig.

På basis af disse målinger er beregnet grundflader og —  ved differens

—  grundfladetilvækster. Højdekurver er beregnet semilogaritmisk (log d, h) 

parcelvis og højde for diameteren i middelstammegrundfladen beregnet. 

Der er anvendt formtal efter Sabroe (1939), og masserne er beregnet som 

middelhøjde X  grundflade X  formtal. For undervækst er lavet grafisk ud

jævning af 10— 15 højder, og undervækstens masse er beregnet særskilt. 

Massetilvækster er beregnet som differenser.

Det bemærkes, at der ikke er foretaget niveau-korrektioner på formtal, 

fordi en sådan har marginal effekt på massetilvæksterne og udslagene i 

disse.

Ud over de nævnte basale målinger og beregninger er der foretaget en 

række analyser baserede på målinger af afsmalning', højdetilvækster og 

årlige diametertilvækster. De mål, som er blevet taget for at gennemføre 

disse analyser, vil blive gennemgået i forbindelse med fremlæggelsen af 

analyseresultaterne.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at spredte stormfald, tynding i for

bindelse med revisioner m. m. på normal vis er taget i regning ved bearbejd

ningen af forsøgsresultaterne.

4. STATISTISKE ANALYSER OG VISSE OVERVEJELSER VEDRØRENDE
FORSØGSFEJL

Forsøgene er som nævnt anlagt som randomiserede blokforsøg og analy

seres ved variansanalyser. Det skal imidlertid bemærkes, at man hyppigt —  

specielt i forstlige forsøg —  må undersøge, om der er klart kovarierende 

størrelser som f. eks. startgrundflade eller højdebonitet. I så fald må der 

korrigeres for disse ved anvendelse af kovariansanalyser.

Der er i alle tilfælde foretaget grafiske bedømmelser af, om der er klare, 

kovarierende størrelser, som kunne tale for anvendelse af kovariansanalyse, 

og det har ikke generelt været tilfældet.

Som allerede anført er der ved de grundlæggende bearbejdninger af 

måleresultaterne anvendt normale forsøgsvæsensrutiner. Herved kan der, 

som et eksempel skal vise, indføres en forøget variation, som medfører 

mindre præcise forsøgsresultater.
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Ved beregningen af grundfladen i den enkelte parcel, hvor diameteren ved 
korsvis klupning er målt med lige nim's nøjagtighed, fordeles diametrene til 1-cm 
diameterklasser (med afrunding) , og parcellens grundflade beregnes som summen 
af disse diameterklassers grundflader. Denne procedure er benyttet ved bearbejd
ningen af måleresultaterne fra forsøgene.

Imidlertid kan man også beregne grundfladen for enkelttræet under anven
delse af de målte diametre i nun og summere samtlige disse grundflader (nden 
afrunding).

For tilstrækkeligt store materialer vil de to metoder give samme resultat, men 
for mindre materialer og kortere tidsperioder indføres en tilfældig variation, som 
kan være af betragtelig størrelse, navnlig ved differensregning.

Tabel 1 viser parcelvise grundfladeberegninger for Borbjerg-forsøgat i 1976 
dels med afrunding dels uden afrunding samt differenserne mellem de to bereg
ningsmetoder. Tabellen oplyser endvidere parcelstørrelse og stamtal i parcellerne. 
Differenserne har, som det fremgår, forskellige fortegn og numerisk størrelse. 
Middelværdien er 0.04 m2/'ha, og den er ikke signifikant forskellig fra 0 (0.20 > 
p > 0.10). Den maksimale værdi er 0.27 m2/ha, og tænker man sig den uheldigst 
mulige situation, kan en grundfladetilvækst beregnet ved differens blive behæftet 
med en ensidig fejl på 0.54 m2/ha, hvilket er 10 % af en grundfladetilvækst på 
5.4 m2/ha på en 5-årig periode. I perioden 1966— 71 var grundfladetilvæksten i 
middel for alle forsøgsleddene i Borbjerg netop de nævnte 5.4 m2/ha.

T a b e l  1. Grundfladeberegninger med og liden diameterafrunding for forsøgs
parcellerne i Borbjerg plantage. 1976-revisionen.

T a b l e  1. Basal area calculations with and without diameter rounding-off for 
the experimental plots in Borbjerg plantation. The 1976 revision.

Blok parcel areal stanital g m2 g m2 diff. m2
ha stk. Ii ä  en med ni2 pr. ha

afrunding afrunding
Block plot area stem number 0 ™2 g m ’- diff. 7712

ha no. without with m2 per ha
rounding-off rounding-off

I i 0.1337 88 8.452 8.440 —  0.012 —  0.09
2 0.1404 108 9.484 9.492 0.008 0.06
3 0.1435 123 9.689 9.703 0.014 0.10
4 0.1426 136 9.358 9.344 —  0.014 —  0.10
5 0.1505 165 9.466 9.474 0.008 0.05
6 0.1474 138 9.813 9.828 0.015 0.10

II 1 0.1395 130 9.504 9.489 —  0.015 —  0.11
2 0.1434 131 9.129 9.120 —  0.009 —  0.06
3 0.1457 138 9.954 9.973 0.019 0.13
4 0.1429 128 9.851 9.857 0.006 0.04
5 0.1482 108 10.227 10.267 0.040 0.27
6 0.1449 91 10.481 10.493 0.012 0.08

I I I 1 0.1475 105 10.708 10.699 —  0.009 —  0.06
2 0.1509 103 10.786 10.762 —  0.024 —  0.16
3 0.1545 141 10.180 10.185 0.005 0.03
4 0.1519 121 9.959 9.961 0.002 0.01
5 0.1582 125 10.641 10.680 0.039 0.25
6 0.1533 135 10.796 10.821 0.025 0.16
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Eksemplet fremdrages blandt mange mulige for at illustrere, at mange 

faktorer, udover variationen i vækstbetingelserne på det enkelte forsøgs- 

areal, bidrager til forsøg'sfejlene.

Det skal på dette sted nævnes, at målefejl optræder i alle materialer 

(urigtige instrumentaflæsninger, fejlskrivninger m. v.). I forsøg, hvor der 

gennemføres flere på hinanden følgende revisionsmålinger, kan en måling 

afsløre fejl i tidligere målinger. Udover at det giver anledning til ærgrelser 

og beregningskorrektioner, har det hyppigt den virkning, at det medfører 

mindre, tilfældige afvigelser mellem tal i slutrapporter og tal i preliminær- 

rapporter.

Endelig skal del nævnes, at der ved middeltalsdannelser kan forekomme 

afrundinger, som i tabellerne kan medføre afvigelser på sidste decimal.

5. GRUNDFLADETILVÆKSTER

a. Periodisk grundfladetilvækst.

Tabel 2 er en oversigt over middelgrundfladetilvæksterne på de fem for- 

søgsarealer i de enkelte, 5-årige forsøgsperioder og i den samlede, 10-årige 

forsøgsperiode. Tabellen illustrerer, at grundfladetilvæksterne generelt har 

været størst i forsøgenes første 5-årige periode og mindst i deres sidste 

5-årige periode. Reduktionen fra første til sidste periode er i gennemsnit 

på 1.74 m2 pr. ha og 5 år eller ca. 34 %. Forskellen må tilskrives forskelle 

i de klimabetingede vækstvilkår, idet den er af samme størrelsesorden for 

ubehandlede kontrolparceller og for gødede parceller. Den kan altså ikke 

tilskrives gødskningen.

Tabel 3 viser månedsmiddelnedbør for udvalgte tidsperioder svarende 

til forsøgsperioderne for de fire, først anlagte forsøg. Det fremgår, at for

skellene i tilvækstniveau formentlig kan tilskrives forskelle i maj og juni 

nedbør mellem perioderne (jf. Holmsgaard, 1955). I forsøgenes 2. perioder 

er m a j- | - j im i  nedbøren 27— 29 % lavere end i  1. perioderne.

Tabel 2 viser også, at der er betydelige tilvækstforskelle fra areal til 

areal, og at der er forskelle i udslagenes størrelse og tildels i deres retning. 

Dette sidste gælder såvel mellem forsøgsarealer som mellem forsøgsperioder.

De gennemgående træk for forsøgene under eet er følgende:

I første periode er der et signifikant, negativt udslag for P-tilførsel 

(0.001 > p). I gennemsnit for alle forsøgsled udgør tilvæksttabet ca. 6 %.*)

I anden periode er der intet sikkert udslag for P-tilførsel. Tendensen er 

dog positiv og af størrelsesordenen 1 % for samtlige forsøgsled.

*) Når der her og i det følgende tales om gennemsnit af samtlige forsøgsled, 
menes der, at man for P ser på forskellen mellem 1) 0, N, og N2 og 2) P, NjP og 
N2P. For Nj sammenlignes 1) 0 og P med 2) ^  og NjP, medens der for N2 sam
menlignes 1) 0 og P med 2) N2 og N2P.
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T a b e l  2. Oversigt over middelgrundfladetilvæksterne (m2/ha) i de enkelte 
5-årige forsøgsperioder og i hele den 10-årige forsøgsperiode for de 5 forsøg på 

sandjord. Vedrørende symboler, se side 294.
T a b l e  2. Survey of the mean basal-area increments (m2/hectare) in each of the 
5-year experimental periods and in the whole of the 10-year experimental period 

for the 5 experiments on sandy soils. As to symbols, see page 325.

Forsøgsareal
Experimental area

0 N, N, P NjP n2p middel
mean

1. periode 
1st period

Hønning 6.50 6.72 6.46 5.82 6.75 6.64 6.48
Gludsted 4.52 5.61 5.87 4.03 4.46 5.05 4.92
Borbjerg 5.01 5.61 5.83 4.98 5.36 5.70 5.42
Klosterhede 4.73 5.57 5.70 4.62 5.17 5.71 5.25
Skærbæk 3.59 4.23 4.28 3.30 3.65 4.00 3.84

middel
mean

4.87 5.55 5.63 4.55 5.08 5.42 5.18

rel. 1.00 1.14 1.16 0.93 

2. periode
2nd period

1.04 1.11

Hønning 4.32 4.45 4.37 4.42 4.28 4.33 4.36
Gludsted 2.23 2.54 2.86 2.40 2.93 2.96 2.65
Borbjerg 4.03 4.58 4.31 4.02 4.14 4.30 4.23
Klosterhede 3.24 3.62 3.90 3.51 3.75 3.92 3.66
Skærbæk 2.49 2.18 2.24 2.36 2.24 2.39 2.32

middel
mean

3.26 3.47 3.54 3.34 3.47 3.58 3.44

rel. 1.00 1.06 1.09 1.02 

1. + 2. periode
1st + 2nd period

1.06 1.10

Hønning 10.82 11.17 10.83 10.24 11.03 10.97 10.84
Gludsted 6.75 8.15 8.73 6.43 7.39 8.01 7.58
Borbjerg 9.04 10.19 10.14 9.00 9.50 10.00 9.65
Klosterhede 7.97 9.19 9.60 8.13 8.92 9.63 8.91
Skærbæk 6.08 6.41 6.52 5.66 5.89 6.39 6.16

middel
mean

8.13 9.02 9.16 7.89 8.55 9.00 8.63

rel. 1.00 1.11 1.13 0.97 1.05 1.11

Forskellen i tilvækstniveauer .mellem de to forsøgsperioder gør, at der 

for hele den 10-årige periode er et sikkert, negativt udslag for P-tilførsel 

(0.01 > p > 0.001). For samtlige forsøgsled udgør tilvæksttabet ca. 3 %.

For N-tilførsel stiller sagen sig anderledes. Der er i alle tilfælde et posi

tivt udslag (første periode: 0.001 > p, anden periode: 0.05 > p > 0.01 og 

hele 10-årsperioden: 0.001 > p ) .  I første periode er mertilvæksten i gen

nemsnit for samtlige forsøgsled 13 % for den lille N-dose og 17 % for den 

store N-dose. I anden periode drejer det sig om 5 % for den lille N-dose og
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T a b e l  3. Middelnedbøren for udvalgte tidsperioder og måneder på station
Karup, nun.

T a b l e  S. The mean precipitation in selected periods and months at the Karup
weather station, mm.

Maj
May

Juni
June

Juli
July

middel
mean

1965—69 61.2 60.2 64.0

middel
mean

1970—74 45.0 41.2 87.0

middel
mean

1966—70 59.6 56.2 64.4

middel
mean

1971—75 45.0 39.8 75.4

8 % for den store N-dose. For hele 10-års perioden er tallene henholdsvis 

10 % og 13 %. Del er iøjnespringende, at den relative mertilvækst er størst 

i årene med klimatisk betinget, højt tilvækslniveau, om end iagttagelsen 

nok ikke kan generaliseres på den foreliggende baggrund.

Hvis man betragter tilvækslnedgangene absolut, det vil sig'e i m2/ha, 

er de for N-tilførsel 30— 40 % større end i ikke N-gødede forsøgsled 

(0.01 > p > 0.001), medens P-tilførsel i gennemsnit har betydet, at tilvækst

nedgangen er ca. 20 % mindre end i de forsøgsled, som ikke er P-gødede 

(0.01 > p  >0.001). Dette sidste forhold hænger selvsagt sammen med del 

forhold, at P-tilførselen i første periode har givet negativt udslag. Relativt

, , / m2 fcilvækstnedgang \ .
betragtet ---------------- -— ----  varierer tilvækstnedgangen i øvrigt

\m2 tilvækst i første periode /

mellem 51 % i kontrolparcellerne i Gludsted og 20 % i kontrolparcellerne 

i Borbjerg. I de N-gødede forsøgsled er den relative nedgang 16— 19 % 

større end i de ikke N-gødede forsøgsled (0.05 > p > 0.01), og størst ved 

den store N-dose. Relativt betragtet er tilvækstnedgangen 15 % mindre i 

P-gødede forsøgsled end i ikke P-gødede forsøgsled (0.01 > p > 0.001).

Den relative betragtning for N-leddene kæder forsøgsresultaterne sam

men med en tidligere analyse vedrørende kornafgrøder i landbruget (Hol- 

stener-Jørgensen, 1958), som mundede ud i konklusionen:

„Tørkeperioder giver relativt større udbyttenedgang i gødede end i 

ugødede forsøgsled uanset gødningsart og -blanding.“ (l.c. s. 112— 113).

Der skal i denne forbindelse mindes om, at et gødnings-/vandingsforsøg 

i ung rødgran har vist en betragtelig, positiv vekselvirkning mellem gødsk

ning og vanding (Holstener-J ør gensen og Holmsgaard, 1975), hvilket er i 

overensstemmelse med ovenstående konklusion.

Endelig skal det nævnes, at der ved en vurdering af forsøgsresultaterne 

under eet ikke er nævneværdige samspil mellem N- og P-tilførsel.
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m e rtilv .
m ^/ha

m e rtilv .
rrÅ 'ha

b)

m^/ha

m e rtilv
m2/ha

I’ i g u r  1. Mertilvækster i grundflade på de 5 forsøgsarealer på sandjord. Middel
værdierne for hvert af arealerne er for de alene N-gødede (N2 og NQ) lagt op over 
grundfladetiivæksten i kontrolparcellerne. For de parceller, som både er gødet 
med N og P (NjP og N2P), er arealmiddelværdierne lagt op over grundfladetil

væksten i de alene P-gødede parceller.
a) Første 5-års periode
b) Anden 5-års periode
c) Hele 10-års perioden

Vedrørende symboler, se side 294.
F i g u r e  1. Excess increments in basal area in the 5 experimental areas on 
sandy soils. For each of the areas, the mean values for the solely N-fertilized plots 

(Ar1 and N2) are plotted against the basal-area increment in the control plots. For 

the plots to which both N and P (N^P and N P) are applied, the mean values of 
the areas are plotted against the basal-area increment in the solely P-fertilized

plots.

(a) First 5-year period
(b) Second 5-year period
(c) The whole of the 10-year period 

As to symbols, see page 325.
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Forskellen i grundfladelilvækst mellem arealer er kort omtalt. Tidligere 

analyser af en del af forsøgene har vist, at udslagene for gødningstilførsel 

er afhængige af lokalitetens tilvækstniveau (Holstener-Jørgensen og Bryn- 

dum, 1973). Figur 1 a, b og c viser grundflademertilvæksten lagt op over 

den g'ivne periodes grundfladetilvækst i henholdsvis kontrolparcellerne (N,, 

N2) og i de P-gødede parceller (N,P, N2P). Ved at sammenholde figurerne 

med tabel 2 kan man konstatere, at forsøget i Skærbæk generelt viser lave 

mertilvækster, som i forsøgets 2. periode endda er negative. For de 4 øvrige 

forsøgsarealer er der en rimelig god sammenhæng mellem tilvækstniveau 

og niertilvækst efter gødskning. Jo højere tilvækstniveau, desto mindre 

mertilvækst for tilførsel af næringsstoffer i en given klimaperiode. Kon

klusionen er i god overensstemmelse med Holstener-Jørgensen og Bryndum  

(1973).

På ovenstående baggrund skal der kort gøres rede for udslagenes sik

kerhed på de enkelte forsøgsarealer.

Hønning plantage: Der er ikke signifikante udslag i nogen af forsøgs

perioderne (p>0.05) .

Gludsted plantage: I første periode er der sikkert, positivt N-udslag 

(0.01 > p) og sikkert, negativt udslag for P-tilførsel (0.001 > p) samt en 

tendens til vekselvirkning mellem N og P. N-udslagene er mindre, hvor der 

er tilført P, end hvor N er givet alene.

I anden periode er der sikkert, positivt udslag for N-tilførsel (0.001 > P ) 

og ligeledes sikkert, positivt udslag for P-tilførsel (0.01 > p >  0.001). Der 

er ingen vekselvirkninger.

For den samlede 10-årige forsøgsperiode under eet er der højt signi

fikant N-udslag (0.001 > p). På grund af de to perioders forskellige tilvækst

niveau er del meget sikre P-udslag (0.001 > p) sammenlagt negativt, og 

der er intet nævneværdigt samspil.

Borbjerg plantage: I første periode er der et sikkert, positivt N-udslag 

(0.05 > p > 0.01), i anden periode er det positive N-udslag- statistisk set 

usikkert, og for hele den 10-årige periode er udslaget en rimelig tendens 

(0.10 > p > 0.05). Tendenserne til negativt udslag for P-tilførsel i alle tre 

betragtningsperioder er højst usikre.

Klosterheden: Både i første og i anden periode er der meget sikre udslag 

for N-tilførsel (første periode: 0.01 > p > 0.001; anden periode: 0.01 > p >

0.001; hele forsøgsperioden: 0.001 > p). Del- er ikke sikre udslag for P-til

førsel. Om noget, har tendensen imidlertid været negativ i begge perioder.

Skærbæk plantage: I første periode er der sikkert, positivt udslag for 

N-tilførsel (0.01 > p > 0.001) og sikkert, negativt udslag for P-tilførsel
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(0.01 > p >  0.001). I anden periode er der ingen sikre udslag; men ten

densen er for N negativ. Det samlede resultat for den 10-årige periode er 

en tendens til positivt udslag for N-tilførsel (0.10 > p > 0.05) og til negativt 

udslag for P-tilførsel (samme sandsynlighedsniveau).

b. Årlige grundfladetilvækster.

På to af forsøgsarealerne, Hønning og Gludsted, udtoges der ved slut- 

revisionen stammeskiver i brysthøjde fra 15 tilfældigt udvalgte træer i hver 

parcel. På lo andre, Borbjerg og Klosterheden, toges skiver fra 7 træer om

kring parcellens middeldiameter samt fra det mindste og det største Iræ i 

parcellen, altså i alt 9 træer pr. parcel. På skiverne måltes årringsbredder, 

og træernes grundfladetilvækst år for år i forsøgsperioden beregnedes. Disse 

grundfladetilvækster er benyttet til at fordele de periodiske grundflade

tilvækster for liele parcellen på de enkelte år.

Figurerne 2 a, b, c og d viser resultaterne af fordelingerne for henholds

vis Hønning (a), Gludsted (b), Borbjerg (c) og Klosterheden (d). Der skal 

ikke gås i detailler med hensyn til statistiske sikkerheder og lignende vur

deringer, men generelt siges, at det statistiske sikkerhedsniveau er størst 

ved store mertilvækster, positive eller negative, og der er ingen signifikans 

ved små mertilvækster.

Figurerne har en række fællestræk, som kort skal beskrives: 

Mertilvæksten er lille og eventuelt negativ i den første vækstsæson efter 

gødskningen. Negativ mertilvækst forekommer generelt efter P-tilførsel; 

men forekommer også, hvor der alene er tilført N (Hønning, Borbjerg).

F i g u r  2. Grundfladeniertilvæksterne i forsøgsperioderne på 4 sandjordsforsøg 
fordelt til enkellår ved hjælp af årringsanalyser.

a) Hønning plantage, Lindet statsskovdistrikt.
Gødet foråret 1965 og gengødet med N foråret 1970.

b) Gludsted plantage, Palsgård statsskovdistrikt.
Gødet foråret 1965 og gengødet med N foråret 1970.

c) Borbjerg plantage, Feldborg statsskovdistrikt.
Gødet foråret 1966 og gengødet med N foråret 1971.

d) Klosterhede plantage, Klosterhedens statsskovdistrikt.
Gødet foråret 1966 og gengødet med N foråret 1971.

Vedrørende symboler, se side 294.

F i g u r e  2. The basat-area excess increments during the experimental periods 
in h sandy-soil experiments distributed on individual years by means of annual-

ring analyses.
(a) Hønning plantation, Lindet State forest district.

Fertilized spring 19(15 and re-fertilized with N spring 1970.
(b) Gludsted plantation, Palsgård State forest district.

Fertilized spring 1965 and re-fertilized with N spring 1970.
(c) Borbjerg plantation, Feldborg State forest district.

Fertilized spring 1966 and re-fertilized with N spring 1971.
(d) Klosterhede plantation, Klosterhedens State forest district. 

Fertilized spring 1966 and re-fertilized with N spring 1971.
As to symbols, see page 325.
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Et andet generelt træk er, at mertilvæksten derefter stiger i N- og NP- 

g'ødede parceller for at kulminere 2— 3 år efter gødningstilførslen. Efter 

kulminationen falder mertilvæksten på ny og nærmer sig 0 fem år efter 

første gødskning eller netop på del tidspunkt, hvor næste gødningstilførsel 

skete efter forsøgsplanen.

Forløbet i 2. forsøgsperiode er i princippet det samme som i 1. forsøgs

periode bortset fra, at negative mertilvækster i første vækstsæson ikke reelt 

forekommer, når hensyn tages til fejlgrænserne. Efter en kulmination af 

mertilvæksten efter 2— 3 års forløb falder den på ny til i realiteten 0 ved 

periodens udløb.

Forskellen i tilvækstniveau mellem de to perioder fremgår i øvrigt helt 

klart af figurerne.

Endelig fremgår del, at den negative virkning af P tilført alene holder 

sig i et varierende antal år, 4 år i Hønning og GI udsted, mod 2 år i Borbjerg 

og Klosterheden. Del er også karakteristisk, at P-virkningen er ± 0 ved 

10-års periodens slutning. Dette forløb kan ikke for øjeblikket kommen

teres yderligere.

c. Grundfladetilvækster for store og små træer.

Grundflader og grundfladetilvækster er for første 5-års periode for 2 af 

forsøgene (Hønning og Gludsted) og for de første 4 år i Borbjerg-forsøget 

(ekstraordinær måling) beregnet individuelt for de enkelte træer.

For en blok fra hvert af forsøgene er der parcel for parcel foretaget 

summationer for træer mindre end en forud valgt diameter og større end 

eller lig med denne diameter. Diametrene er valgt, så de ligger omkring 

middeldiameteren på det enkelte forsøgsareal (Hønning =  24 cm; Glud

sted =  15 cm; Borbjerg =  20 cm).

I figur 3 a, b, c er sumtilvækster for de to træklasser afbildet som funk

tion af træklassernes sumgrundflader. Der er skelnet mellem de forskellige 

behandlinger ved indeksbogstaver svarende til behandlingerne.

F i g u r  3. Sammenligning af grundfladetilvæksten for store og for små træer i 
3 gødningsforsøg på sandjord, 1. forsøgsperiode.

a) Hønning plantage, Lindet statsskovdistrikt.
b) Gludsted plantage, Palsgård statsskovdistrikt.
c) Borbjerg plantage, Feldborg statsskovdistrikt.

Vedrørende symboler, se side 294.

F i g u r e  3. Comparison of the basal-area increment for large and for small trees 
in 3 fertilizer experiments on sandy soils, 1st experimental period.

(a) Hønning plantation, Lindet State forest district.
(b) Gludsted plantation, Palsgård Slate forest district.
(c) Borbjerg plantation, Feldborg State forest district.

As to symbols, see page 325. 

store =  large små =  small
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Det fremgår, at man for de enkelte træklasser kan udjævne punkterne 

ved rette linier. Beregnede regressionslinier er indtegnede.

Ligningerne for linierne er som følger (Ag =  tilvækst; g =  grundflade):

Hønning: dig 24 cm: SAg =  0.1449 • Sg + 17.07

d <  24 cm: SAg =  0.2501 ■ Sg -f 0.69

Gludsted: d2:15 cm: SAg =  0.2382 • Eg —  5.05

d < 15 cm: SAg =  0.2233 • Sg —  8.83

Borbjerg:, d 20 cm: SAg =  0.1833 • Sg —  1.12

d < 20 cm: SAg =  0.1593 • Sg + 2.46

På ingen af arealerne er der signifikant forskel mellem hældningskoeffi

cienterne, mens der på to af arealerne (Hønning og Borbjerg) er signifikant 

forskel mellem niveauerne og på del tredie (Gludsted) en tendens til forskel.

Ud fra en generaliserende synsvinkel må resultaterne tolkes således, at 

man næppe kan tale om, at små og store træer vokser forskelligt, når hen

syn tages til deres grundfladeandele i bevoksningen. De fundne niveau

forskelle går i forskellige retninger.

I Gludsted har de små Lræer det laveste tilvækstniveau. I Hønning og 

i Borbjerg er niveauforskellene fremkaldt af de ikke signifikant forskellige 

hældningskoefficienter, som antyder, at fælles, krumme udjævningskurver 

ville være bedst.

Behandlingsindekserne giver ikke indtryk af, at behandlingerne har 

ændret på tilvækstniveauet. Punkterne fordeler sig nogenlunde jævnt om

kring udjævningslinierne.

På det foreliggende grundlag må man konkludere, at gødskningens ind

flydelse på væksten synes at være ens for små og store træer.

6. HØJDETILVÆKSTER

Som det fremgår af afsnittet om de årlige grundfladetilvækster, er der 

på 4 af forsøgsarealerne fældet et antal træer og uditaget stammeskiver til 

årringsanalyser m. m. På de fældede træer er målt højdetilvækster (ægte), 

og disse er benyttet til at undersøge, om gødskningen har påvirket den æg'le 

højdetilvækst. En oversigt over højdetilvæksterne er samlet i tabel 4. I det 

følgende gennemgås analyseresultaterne areal for areal.

Hønning plantage: På dette forsøgsareal er målt topskud på 15 træer 

i hver parcel. Der måltes for såvel de to femårige forsøgsperioder som for 

det nærmest forudgående femår.

En variansanalyse af tilvæksterne i perioden forud for forsøgsanlæg 

viser ikke signifikante udslag for de senere behandlinger og ej heller ten

denser til sådanne. Kovariansanalyse med korrektion for vækst før behand

ling er ikke nødvendig, hvilket bekræftes af grafiske vurderinger.
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T a b e l  4. Oversigt over ægte højdetilvækster (m/5 år) i forskellige perioder. 
Den første periode på livert areal er 5-året før gødskning. Vedrørende behand-

lingssymboler, se side 294.
T a b l e  4. Survey of true height increments (m/5 years) in various periods. The 
first period in each area is the 5 years before fertilization. As to symbols of treat

ment, see page 325.

Forsøgs-
areal
Experimental

area

Periode

Period

O n 2 P NjP N2P middel

mean

Hønning 1960/64 m
rel.

1.61
1.00

1.68
1.04

1.61
1.00

1.63
1.01

1.73
1.07

1.67
1.04

1.66

1965/69 m
rel.

1.89
1.00

1.80
0.95

1.84
0.97

1.85
0.98

1.93
1.02

1.75
0.93

1.84

1970/74 m
rel.

1.56
1.00

1.49
0.96

1.33
0.85

1.56
1.00

1.45
0.93

1.37
0.88

1.46

Gludsted 1960/64 m
rel.

1.34
1.00

1.25
0.93

1.24
0.93

1.23
0.92

1.23
0.92

1.10
0.82

1.23

1965/69 ni
rel.

1.58
1.00

1.72
1.09

1.82
1.15

1.49
0.94

1.69
1.07

1.75
1.11

1.68

1970/74 m
rel.

0.84
1.00

0.86
1.02

0.89
1.06

0.81
0.96

0.98
1.17

0.83
0.99

0.87

Borbjerg 1961/65 ni
rel.

1.83
1.00

1.91
1.04

1.97
1.08

1.52
0.83

1.84
1.01

1.91
1.04

1.83

1966/70 m
rel.

1.94
1.00

2.09
1.08

2.18
1.12

1.77
0.91

2.17
1.12

2.27
1.17

2.07

1971/75 ni
rel.

0.97
1.00

1.14
1.18

1.16
1.20

1.07
1.10

1.11
1.14

1.13
1.16

1.10

Kloster- 1961/65 m 1.66 1.58 1.68 1.80 1.61 1.66 1.67
hede rel. 1.00 0.95 1.01 1.08 0.97 1.00 —

1966/70 in
rel.

1.78
1.00

2.11
1.19

2.20
1.24

2.19
1.23

2.30
1.29

■ 2.22 
L25

2.13

1971/75 in
rel.

1.00
1.00

1.11
1.11

1.20
1.20

1.30
1.30

1.20
1.20

1.18
1.18

1.17

I den første forsøgsperiode (1965/69) antyder tabellens gennemsnitstal, 

at der er overvejende negative udslag for gødningstilførsel. Variansanalysen 

viser imidlertid, at den indre spredning på forsøgsarealet er så stor, at man 

end ikke kan tale om en svag tendens.

I den anden forsøgsperiode (1970/74) er der derimod et signifikant 

negativt udslag for N-tilførsel (0.05 > p > 0.01). I totalgennemsnit er den 

ægte højdetilvækst formindsket med 6 % ved den lave N-dose og med 13 % 

ved den høje N-dose. Der er en svag tendens (0.20 > p > 0.10) til, at P-til- 

førsel har mindsket tilvækstnedgangen.

Tabel 4’s sidste kolonne viser, at den gennemsnitlige, ægte højdetilvækst 

er størst i den første forsøgsperiode, hvor nedbørsforholdene har været 

gunstigst (jf. afsnittet om grundfladetilvækster s. 297). I den anden for

søgsperiode er højdetilvæksten 21 % lavere end i første periode.
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Gludsted plantage: På dette forsøgsareal er der ligeledes målt topskud 

på 15 træer i hver parcel, og materialet er i øvrigt bearbejdet på samme 

måde som for Hønning plantage.

Del fremgår af tabel 4, at der i femårsperioden forud for forsøgsanlæg 

(1960/64) er en klar tendens til „negative udslag'“ . Kontrolparcellerne har 

i gennemsnit haft den bedste højdetilvækst, hvilket taler for, at de egentlige 

behandlingseffekter bør behandles kovariansanalytisk.

I den første forsøgsperiode (1965/69) viser tabel 4 klare, positive udslag 

for N-tilførsel (0.05 > p > 0.01). I totalgennemsnit drejer det sig for den 

lave N-dose om -f-11 % og for den høje N-dose om —|—16 %, medens P-tilfør- 

sel i gennemsnit har mindsket højdetilvæksten med 4 % (meget usikker). 

Korrigerer man for højdetilvækstens størrelse i den forudgående femårs

periode, øgés sikkerheden på N-udslagene væsentligt (0.001 > p). 1 total- 

gennemsnit øges højdetilvæksten 14 % ved den lille N-dose og' 22 % ved 

den store dose. „P-udslaget“ bliver 0, og der er ingen tendens til samspil.

I den anden forsøgsperiode (1970/74) viser variansanalyserne, at der 

end ikke er en tendens til udslag for gødningstilførsel. I øvrigt ses der ikke 

at være påviselige kovarianser.

Det fremgår af tabel 4’s sidste kolonne, at den ægte højdetilvækst lige

som i Hønning er lavest i anden periode, nemlig 52 % af højdetilvæksten 

i første periode. Tilvæksttilbagegangen er altså også, når det gælder højde

væksten, større i Gludsted plantage end i Hønning plantage (jf. afsnittet 

om grundfladetilvækst s. 297).

Borbjerg plantage: Ved den afsluttende måling på dette forsøgsareal 

blev der i hver parcel fældet 9 træer til udtagning af stammeskiver. Det 

drejede sig om 7 træer med diametre svarende til diameteren i middel- 

stammegrundfladen samt det største og det mindste træ. På de 7 træer med 

diametre svarende til diameteren i middelstammegrundfladen er der fore

taget årsskudsmålinger i lighed med målingerne på de ovenfor gennem

gåede forsøgsarealer.

Det fremgår af tabel 4, at der synes at være „udslag“ for gødskning før 

gødningstilførselen. Det drejer sig om et efter normale kriterier næsten 

sikkert, positivt udslag for N (p =  0.052) og en omtaleværdig tendens til 

negativt P-udslag (p =  0.10). Forholdet indicerer, at der bør kovarians

analytisk korrigeres for væksten før forsøgsanlæg.

I den første forsøgsperiode (1906/70) er der signifikant, positivt udslag 

for N-tilførsel (0.01 > p > 0.001) i henhold til variansanalyse og intet ud

slag for P-tilførsel. Den kovariansanalytiske bearbejdning ændrer i øvrigt 

ikke på præcisionen, og skal derfor ikke omtales nærmere. I totalgennem- 

snit har den lave N-dose øget den ægte højdetilvækst med 15 %, og den 

høje N-dose har øget den med 20 %.
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I den anden forsøgsperiode (1971/75) er der ikke nævneværdige ten

denser til udslag uanset, at tabel 4’s talangivelser tyder på det. Sprednin

gerne i materialet er for store.

På dette forsøgsareal er der ligeledes en betragtelig forskel mellem 

højdetilvæksterne i første forsøgsperiode, hvor klimaet var gunstigt, og' i 

anden periode med mindre gunstigt klima. Højdetilvæksten er 47 % lavere 

i anden periode.

Klosterhede plantage: Udvælgelsen af træer til højdetilvækstanalyser 

er sket efter samme kriterier og med samme antal som i Borbjerg plantage.

Det fremgår af tabel 4, at der også her er en tendens til „udslag“ før 

gødningstilførselen. I totalt gennemsnit er der et lige netop signifikant 

negativt udslag for „N-tilførsel“ . Imidlertid øger en kovariansanalytisk 

korrektion af højdetilvæksterne ikke præcisionen og ej heller udslagene. 

I det følgende omtales derfor alene resultaterne af variansanalyserne.

I den første forsøgsperiode (1966/70) er der et næsten signifikant, posi

tivt N-udslag (p =  0.056) og et signifikant positivt udslag for P-ti|lførsel 

(0.05 > p > 0.01). I totalgennemsnit har N-tilførsel uanset dosestørrelse 

øget højdevæksten med I I  %, og P-tilførsel har øget højdetilvæksten med

10 %. Der er tillige en svag tendens (0.20 > p > 0.10) til negativ veksel

virkning mellem N- og P-tilførsel, som det også fremgår af tabel 4’s relative 

værdier sammenholdt med ovennævnte totalgennemsnit.

I den anden forsøgsperiode (1971/75) viser variansanalysen intet udslag 

for N-tilførsel, overvejende på grund af en forstærket tendens til negativ 

NP-vekselvirkning (0.10 >  p > 0.05). Derimod er der et sikkert, positivt 

udslag for P-tilførsel, som i totalgennemsnit er I I  % (0.05 > p > 0.01).

Klimapåvirkningen af højdetilvæksten er også åbenbar på Klosterheden. 

I anden periode er højdetilvæksten i gennemsnit 55 % af højdetilvæksten 

i første periode.

7. FORMÆNDRINGER

På to af forsøgsarealerne —  Hønning plantage og Gludsted plantage —  

er der gennemført en undersøgelse af, om gødskningen medfører en om

lejring af tilvæksten på stammen. På hvert af arealerne er fastlagt en gen

nemsnitlig afstand fra jordoverfladen til nederste levende gren. Det viste 

sig, at den for begge arealer blev 9.0 m. I hver parcel udvalgtes tilfældigt 

femten træer. På disse træer udtoges skiver i 1.3 m højde og 9.0 m højde 

til årringsanalyser og teknologiske undersøgelser.

Træerne metersektioneredes (korsvis klupning, aflæsning i mm) og 

middelværdierne af diametrene beregnedes for hvert træ i 1.3 m højde og 

9.5 m højde. Afsmalningen beregnedes som:

di.3— d9,s (mm)

9.5—  1.3 (m)
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Middelværdierne for de femten træer i de enkelte parceller er under

kastet en variansanalyse. Der er en højt signifikant forskel mellem arealer

ne, som må tilskrives forskelle i hugstbehandling. I Hønning er den gen

nemsnitlige afsmalning 9.0 mm pr. løbende meter, mens den i Gludsted 

kun er 7.2 mm pr. løbende m.

Der er i øvrigt ikke signifikante udslag (5 % ’s niveau), men dog en 

nævneværdig tendens til, at P-tilførsel har øget afsmalningen. Størrelses

ordenen er 0.04 mm pr. løbende meter.

8. STAMMEMASSETILVÆKSTER

Tabel 5 er en oversigt over middeltLlvæksterne (stammemasse) på de 

fem forsøgsarealer i de enkelte, 5-årige forsøgsperioder og i den samlede, 

10-årige forsøgsperiode. Tabellen illustrerer, som det var tilfældet for 

grundfladetilvæksterne (side 298), at tilvæksten har været størst i 1. pe

riode (relativt nedbørrig) og mindst i 2. periode, som var tørrere.

Betragter man de fem forsøg under ét viser variansanalyser, at der i 

den første forsøgsperiode er højt signifikant, positivt udslag for N-tilførsel. 

I totalgennemsnit har den lave N-dose øget tilvæksten med 12 %, og den 

store N-dose har øget tilvæksten med 18 %. Der er desuden en nævneværdig 

tendens (0.05 > p > 0.01) til, at P-tilførsel har nedsat tilvæksten. I total

gennemsnit drejer det sig om 3 %. Der er ingen tendenser til vekselvirk

ninger.

I den anden forsøgsperiode er del- ikke statistisk set udslag for gødsk

ningen.

I hele den 10-årige forsøgsperiode er der et højt signifikant, positivt 

udslag for N-tilførsel. Den lave N-dose har øget tilvæksten med 8 % og den 

høje N-dose med 13 %. Der er ikke udslag for P-tilførsel og ej heller veksel

virkninger.

Materialets fem forsøgsarealer udviser imidlertid så store forskelle med 

hensyn til udslag, både hvad angår retning, og hvad angår størrelse, at det 

er rimeligt at betragte de enkelte forsøg hver for sig, som det også hlev 

gjort for grundfladetilvæksternes og højdetilvæksternes vedkommende 

(side 301 og 306). Der er en klar vekselvirkning mellem forsøgslokalitet 

og behandling. I det følgende gennemgås resultaterne fra de enkelte for

søgsarealer.

Hønning plantage: Der er ikke signifikant udslag i nogen af forsøgs

perioderne.

Gludsted planlage: I den første forsøgsperiode er der højt signifikante 

udslag for gødningstilførsel (0.001 > p) og en svag tendens til en negativ 

vekselvirkning mellem N og P. I totalgennemsnit har den lille N-dose øget
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T a b e l  5. Oversigt over middellilvækster (niVlni stammemasse) i de enkelte 
5-årige forsøgsperioder og i hele den 10-årige forsøgsperiode for de 5 forsøg på 

sandjord. Vedrørende symboler, se side 294.
T a b l e  5. Survey of mean increments (ni*/hectare stem volume) in each 5-year 
experimental period and in the whole of the 10-year experimental period for the 

5 experiments on sandy soils. As to symbols, see page 325.

Forsøgsareal
Experimental area

0 N, n 2 P N±P n2p middel
mean

1. periode
1st period

Hønning
Gludsted
Borbjerg
Klosterhede
Skærbæk

83.28 
60.36
73.29 
62.50 
51.71

82.76
75.67
77.36
74.27
62.27

86.50
79.96 
84.22 
79.31
63.96

77.95
54.01
74.55
65.35
51.63

89.80
61.55
78.30
71.44
58.59

85.22
67.37
82.26
77.91
64.43

84.25
66.49
78.33
71.80
58.77

middel
mean

66.23 74.47 78.79 64.70 71.94 75.44 71.93

rel. 1.00 1.12 1.19 0.98 1.09 1.14

2. periode
2nd period

Hønning
Gludsted
Borbjerg
Klosterhede
Skærbæk

78.03
31.60
47.63
39.32
36.74

70.13
34.86
52.47
44.28
32.65

66.13
39.79 
52.69 
48.65
35.80

69.71
34.29
45.64 
45.62
35.65

72.23
40.25
47.18
44.85
34.34

71.46
36.92
55.42
46.60
38.72

71.28
36.29 
50.17 
44.89 
35.65

middel
mean

46.66 46.88 48.61 46.18 47.77 49.82 47.66

rel. 1.00 1.00 1.04 0.99 1.02 1.07

1. + 2. periode
1st -f 2nd period

Hønning
Gludsted
Borbjerg
Klosterhede
Skærbæk

161.31
91.96

120.92
101.82
88.45

152.89
110.53
129.83
118.55
94.92

152.63
119.75
136.91
127.96
99.76

147.66
88.30

120.19
110.97
87.28

162.03
101.80
125.48
116.29
92.93

156.68 
104.29
137.68 
124.51 
103.15

155.53
102.77
128.50
116.68
94.42

middel
mean

112.89 121.34 127.40 110.88 119.71 125.26 119.58

rcl. 1.00- 1.07 1.13 0.98 1.06 1.11

tilvæksten med 20 %, og den store N-dose har øget tilvæksten med 29 %. 

P-tilførselen har i totalgennemsnit mindsket tilvæksten med 15%,  og 

N-udslagene er lavere, hvor der samtidig er tilført P (vekselvirkningen).

I den anden forsøgsperiode er udslagene ikke signifikante, der er dog 

en svag tendens til positive N-udslag. I totalgennemsnit øges tilvæksten 

med 14 % ved den lave N-dose og med 16 % ved den høje N-dose. Om erid 

spredningen i materialet er meget stor, skal det dog nævnes, at P-tilførsel 

i totalgennemsnit har øget tilvæksten 5 %.
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For hele den 10-årige forsøgsperiode er der højt signifikant, positivt 

udslag for N-tilførsel (0.001 > p). Den lille N-dose har i gennemsnit øget 

tilvæksten med 15 %, og den store N-dose har givet en mertilvækst på 24 %. 

Der er ligeledes signifikant udslag for P-tilførsel (0.01 > p >  0.001). Dette 

udslag er negativt, idet P-tilførsel i gennemsnit har mindsket tilvæksten 

med 9 %.

Borbjerg plantage: Hverken i første eller anden forsøgsperiode er der 

signifikante udslag for gødningstilførselen, men kun svage tendenser til 

positivt udslag for N-tilførsel (0.20 > p > 0.10). For den lave N-dose er 

størrelsesordenen 5— 7 % mertilvækst og for den høje N-dose 13— 16 % 

mertilvækst i totalgennemsnit.

Klosierhede plantage: I første forsøgsperiode er der højt signifikant, 

positivt udslag t'or N-tilførsel. Den lille N-dose har i totalgennemsnit givet 

en mertilvækst på 14 %, den store N-dose en mertilvækst på 23 %. P-tilfør

sel har ikke givet udslag (gennemsnitlig 1 % lavere tilvækst).

I anden forsøgsperiode er der kun tale om svage tendenser til N-udslag 

(0.20 > p > 0.10). I gennemsnit er tilvæksten 5%  højere efter den lave 

N-dose og 12 % højere efter den høje N-dose.

Tages hele 10-årsperioden under eet, er der signifikant udslag for N-til

førsel (0.05 > p > 0.01). I gennemsnit er mertilvæksten 11% efter den 

lille N-dose og 19 % efter den store N-dose.

Skærbæk plantage: I første forsøgsperiode er der højt signifikant, posi

tivt udslag for N-tilførsel (0.01 > p > 0.001). Mertilvæksten efter den lave 

N-dose er gennemsnitlig 20 % og efter den høje N-dose 24 %. Der er intet 

P-udslag (gennemsnitlig 2 % lavere tilvækst).

I den anden forsøgsperiode er der ud fra en statistisk vurdering ikke 

nævneværdige udslag.

I hele 10-års perioden er der en svag tendens til positivt N-udslag 

(0.20 > p > 0.10). Størrelsen af udslaget er 7 % (lille N-dose) og 15 % 

(stor N-dose).

Afsluttende bemærkninger. Gennemgangen ovenfor af massetilvækst- 

udslagene skal alene betragtes som dokumentation, og forfatterne vil gerne 

understrege, at der lægges større vægt på vurderingerne vedrørende de langt 

sikrere bestemte grundfladetilvækster.

9. LITTERATURGENNEMGANG OG DISKUSSION

I de seneste årtier har der overalt i verden været arbejdet meget med 

plantenæringsstofproblemer i skove og plantager. For tiden op til 1957 

kunne W hite og Leaf (1957) samle 700 titler i en bibliografi. Otte år senere 

publicerede Mustanoja og Leaf (1965) en opfølgningsbibliografi for 7-åxs-
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perioden 1957— 1964 omfattende 1215 titler, og disse 1215 titler skønnedes 

at være ca. 90 % ’s dækning af totallitteraturen (l.c. s. 152). Man kan med 

rette tale om en informationseksplosion, som i øvrigt også har sat sig sine 

spor i den danske, forstlige litteratur.

Der har været afholdt utallige symposier om emnet, ofte resulterende 

i værdifulde publikationer (se f. eks. Ralston og medarb., 1959 og Bengt- 

son og medarb., 1968, Anonym, —  1962, 1964, 1968, 1970 — , Anonym, 1969 

og Anonym, 1973). Der er også blevet skrevet oversigtsartikler, som for 

eksempel Tamm’s (1964), som ikke alene er refererende, men også analyse

rende; der kan i denne forbindelse henvises til afsnittet „Critical discus

sion of the more important results of forest nutrition research“ (l.c. s. 

148 f.f.).

Sidst, men ikke mindst er der skrevet selvstændige håndbøger om emnet 

(se f. eks. Baule og Fricker, 1967 og Fiedler og medarb., 1973). Navnlig den 

sidste er værdifuld, fordi emnet bearbejdes grundigt og kompetent, dog med 

hovedvægten på europæisk litteratur.

Denne litteraturopremsning g'ør del forhåbentlig klart, at det er en lidet 

indbydende opgave at forsøge endnu engang kritisk at gennemgå og sam

menstille verdenslitteraturen. På den anden side kan de nævnte publika

tioner måske være nyttige for læsere, som måtte ønske at trænge lidt dybere 

ned i emnet.

Forfatterne har gennemgået litteraturen efter 1966 med særlig vægt på 

publikationer vedrørende gødskning af ældre rødgran. Begrænsningen med 

hensyn til træart og alder har selvsagt indskrænket litteraturmængden, 

fordi rødgran i denne forbindelse er en europæisk træart, og fordi meget 

af forskningen indenfor emnekredsen indtil nu har anvendt kulturer som 

forsøgsobj ekter.

Ikke desto mindre er der efter en sådan sortering en ganske stor mængde 

litteratur, som er meget varierende i kvalitet. Dette kan belyses ved et par 

citater.

Nebe (1965) har lavet en sammenstilling af resultater fra europæiske 

gødningsforsøg i rødgran. Blandt 79 sådanne forsøg var 51 anlagt uden 

gentagelser, hvilket principielt udelukker statistisk bearbejdning. Han 

skriver da også: „Die Zusammenfassungen bekannter Düngungsversuche 

enthalten demnach sichere und unsichere Ergebnisse, die in ihrem Neben

einander schlüssige Folgerungen erschweren“ , (l.c. s. 1010). Skævheden 

med hensyn til forsøgsplan er i øvrigt størst i de ældre aldersklasser, hvor 

man må arbejde med store parceller for at opnå et rimeligt stort træantal 

pr. parcel.

Dernæst skal det nævnes, at mange publikationer er vanskelige at hånd

tere, fordi der opereres med korrektioner til måleresultater, korrektioner 

som det nærmest er umuligt at forstå berettigelsen af. Lettere bliver det



314

heller ikke at vurdere for eksempel skandinaviske forsøgsresultater, når 

man overvejer indholdet af følgende citat:

“The dependent variable E5 was calculated according to the method 
of each country. They differ both in the selection of sample trees 
and in the correction for differences in growth before fertilization. 
In Norway, covariance analysis is used, and in Sweden the index of 
response principle is practiced while in Finland no special method 
is generally preferred. In this case En for the Finnish material was 
calculated according to the index of response principle. The different 
methods give somewhat different results when applied to the same 
trial.”

(Braastad og mcdarb., 1974 s. 127). E5 er volumentilvæksten i de første 

5 år efter gødningstilførsel.

Endelig skal det nævnes, at del hyppigt er vanskeligt at se, om udslag 

for gødskning på en given mellemeuropæisk lokalitet skyldes, at den tidli

gere har været udsat eksempelvis for kraftig „Streunutzung“ , en baggrunds

viden, som kan være nyttig, hvis man vil vurdere forsøgsresultaternes rele

vans for danske forhold.

Når dette er sagt, mener forfatterne, at det er berettiget at konstatere, 

at udslag for gødskning i ældre rødgran er fundet i de fleste europæiske 

lande, hvor rødgran dyrkes, uden i øvrigt at referere til en række beret

ninger. Endvidere skal det fremføres, at der antagelig er udlag't mange for

søg, hvor udslag for gødskning ikke er forekommet, men at publikationer 

om sådanne forsøg er meget sjældent forekommende.

I det følgende vil litteraturen kun blive inddraget i det omfang, den 

tjener som baggrund for diskussionen af egne resultater.

Det fremgår af beretningens tal og vurderinger, at der i gennemsnit er 

udslag for gødskning på de valgte sand jordslokaliteter. Forfatterne har 

valgt forsøgslokaliteterne således, at de skulle være repræsentative for hele 

det jyske sandjordsområde, og mener, at det er tilfældet. Det vil sige, at 

gennemsnitsværdierne kan benyttes som et første beslutningsgrundlag ved

rørende iværksættelse af gødskning af ældre rødgran i området. Det må 

dog tilrådes, som en arbejdsgruppe under skovstyrelsen (Anonym , 1976) 

har gjort det, at udlægge kontrolflader til konstatering af udslags størrelse.

Det er påpeget, at klimaet øver indflydelse på udslagenes størrelse og 

dermed på en gødsknings økonomi. Efter forfatternes mening bør man tage 

hensyn til dette i sin planlægning, og også til det forhold, at der i ældre 

nåletræbevoksninger er risiko for stormskader (jævnfør side 292). Man 

bør nok i sin planlægning lægge vægt på, at den sandsynlige virkningstid 

af gødskning og gengødskning mindst bliver 10 år.

Det bemærkes, at forfatterne ved præsentationen har lagt hovedvægten 

på grundfladetilvæksterne, som er sikrest bestemt. Volumentilvæksterne, 

som er den salgbare størrelse, er mindre sikkert bestemt, fordi faktorerne
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formtal og højde er mere fejlbehæftede end grundfladerne. Det står im id

lertid enhver frit at kombinere påviste grundfladetilvækster med standard

højder og standardformtal for del enkelte forsøgsareal.

Det står under alle omstændigheder fast, at sandsynligheden for et rime

ligt udslag er størst på de laveste boniteter.

Det skal nævnes, at forsøgene er anlagt som randomiserede blokfor- 

søg, og at blokkene reelt er geografiske enheder, idet bonitetsvariationerne 

på forsøgsarealerne er så relativt små, at det ikke forlods var rimeligt at 

vælge et andet kriterium for blokning. Såfremt man efter første forsøgs

periode indenfor behandlingerne reorganiserer efter periodens tilvækst

niveau (lavest —  middel —  højest), lades udslagenes retning og størrelse 

uændret, men præcisionen øges meget væsentligt. Det skyldes, at en øget 

del af den samlede variation udskilles som variation for tilvækstniveau, 

mod tidligere variation tilskrevet blokforskelle. Det har ikke været muligt 

at få matematisk-statistisk opbakning for metoden, hvorfor den ikke er 

anvendt. Der skal dog mindes om, at nogle kalibrerer deres forsøgsobjekter, 

det vil sige foretager målinger i nogle år før det egentlige eksperiment an- 

stilles (se f. eks. Pearce, 1953 s. 34 f.f.). En sådan kalibrering kunne nok 

være nyttig i mange forstlige forsøg, men den begrænsende faktor er tids

presset, som forsøgsfolk er underlagt.

Del fremlagte materiale demonstrerer i øvrigt, at virketiden for en 

N-tilførsel er ca. 5 år under de givne forsøgsbetingelser. Forfatterne er klar 

over, at man i vore nabolande hyppigt dokumenterer en længere virketid, 

for eksempel 5— 7 år (Hagner og medarb., 1966, Hagberg, 1966, Hausser og 

W ittich, 1969, Brantseg og medarb., 1970, Fahlroih, 1971, Nebe, 1975, Haus

ser, 1977, Möller og Rijtterstedt, 1975). Viro (1965) angiver som vi 5 års 

virkningstid. Fra Danmark foreligger et udsagn om lang, positiv eftervirk

ning af NPK-gødskning (Møller og Lundberg, 1977). Forfatterne ser sig 

dog ikke i stand til at kommentere dette forsøgsudfald.

Her skal vi ikke gå ind på mulighederne af, at der for eksempel efter 

ensidig N-gødskning kan opstå en negativ eftervirkning (Møller og L und 

berg, 1977), idet vore forsøg ikke kan belyse en sådan mulig effekt. De blev 

renafdrevet efter 10-årets udløb. Det er dog vort indtryk, at der hyppigst 

er tale om beregningstekniske udslag.

Der har i tidens løb været spekuleret en del over, om gødskning kan 

medføre en formændring. I princippet kunne man forestille sig, at en 

tilvækstforøgelse efter gødskning er større over målestedshøjde end i 

målestedshøjde. Seibt og medarb. (1968) har f. eks søgt at eftervise noget 

sådant. Det samme gælder Seibt (1977), Johann  (1977) og Friberg (1974). 

Friberg underbygger sin antagelse med den iagttagelse, at udslag i diameter- 

tilvækst og udslag i højdetilvækst ikke altid forløber parallelt, hvilket også 

Tamm  (1968) omtaler. Fælles for de nævnte undersøgelser er, at entydige
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og signifikante udslag ikke er påvist. Dette er i overensstemmelse med, at 

vor afsmalningsundersøgelse heller ikke har afsløret klart entydige æn

dringer.

Endelig skal det ved denne lejlighed også understreges, at det er med 

fuldt overlæg, at der er benyttet kalksalpeter (Ca(N03)2) som N-kilde. 

Allerede på anlægstidspunktet var det kendt, at for eksempel Urea, som er 

og var billigere, af forskellige grunde giver varierende udslag. I gennemsnit 

giver Urea 30— 35 % mindre udslag pr. N-enhed end andre N-gødninger 

(se Brantseg og medarb., 1970, Fahlroth, 1971, Moller, 1972, Möller, 1974, 

Giistavsen og Lipas, 1975, Malm og Möller, 1975).

10. NOGLE IAGTTAGELSER

Under gennemgangen af de årlige grundfladetilvækster (se side 303) er 

det fremhævet, at P-gødskningen (3000 kg superfosfat pr. ha) generelt har 

medført en tilvækstnedgang i de første 2— 4 år. Dette er i dag ikke nogen 

overraskelse. Generelt gælder det nemlig, at mos var totalt afsvedet i 

P-gødede parceller efter nogle ugers forløb. Dyrkning af mosprøver i fug

tigt kammer efter afskylning af prøverne viste, at mossen måtte anses for 

at være død. Der forekom tillige mindre udtalte svidninger efter N-gødsk

ning. Man mente på det tidspunkt, at rødgranrødderne var uskadede; men 

det har nok ikke været tilfældet. Der skal erindres om, at rødgrans fin- 

rødder vokser højt op i moslaget (Oksbjerg, 1957). Del var i øvrigt karak

teristisk, at spredt forekommende bølget bunke ikke viste tegn på svid

ninger.

Der er ved inspektionsbesøg i forårene hyppigt konstateret en øget fre

kvens af kimplanter af røn og birk samt visse urter såsom gederanis og 

skovbrandbæger i de gødede parceller. Planterne er dog forsvundet igen 

i løbet af kort tid. Det antages, at de er blevet ædt af vildt, før de har nået 

at udvikle sig. En egentlig statistisk analyse har derfor ikke kunnet gen

nemføres.

B. MORÆNELOKALITETER 

1. KORT BESKRIVELSE AF DE ENKELTE LOKALITETER OG BEVOKSNINGER

Siem Skov og Rold Østerskov, Lindenborg skovdistrikt: Forsøget er 

anlagt med to blokke i Sieni Skov og en blok i Rold Østerskov.

I Siem Skov er terrænet let bølget med et svagt fald mod nordøst. 

Bevoksningen var på anlægstidspunktet i foråret 1967 82 år. Den var vel

sluttet med god krone- og stammeform, og sundhedstilstanden var god. 

Stamtallet var 350 stk. pr. ha, middelhøjden 31.0 m, diameteren i middel- 

stamniegrundfladen 41.5 cm og grundfladen 47.2 m2 pr. ha. Bevoksningen 

var masserig med 715 m* pr. ha og af god bonitet, 1.1 efter C. Mar: Møller 

(1933).
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I Rold Østerskov er terrænet kuperet. Forsøget var dog overvejende 

placeret på en bakkekam. Bevoksningen var ved forsøgsanlæg (forår 1967) 

77 år. Den var nogenlunde velsluttet og med god stammeform, men karak

teriseret ved, at en del træer så tyndkronede ud. Stamtallet var 360 stk. 

pr. ha, høj.den 28.2 m, diameteren 38.0 cm og' grundfladen 41.4 m- pr. ha. 

Massen var 575 m” pr. ha og boniteten 1.7 efter C. Mar: Møller (1933).

For begge bevoksninger gælder, at jordbunden er gruset. Humustilstan- 

den var en godartet mor med en flora bestående af mosser, skovsyre og 

stedvis lidt bølget bunke.

Sønderskoven, Frijsenborg skovbrug: Forsøget strækker sig over sam

menstødende afdelinger med lidt varierende bevoksningsaldre, 62— 70 år 

på anlægstidspunktet i foråret 1967. Terrænet er svagt bølget uden væsent

lige fald. Bevoksningen var velsluttet, med god krone- og stammeform. 

Træerne havde dog nedre stammefortykkelser på grund af skrælning og 

ombinding med granris mod skrælning. Alle målestedsmærker blev derfor 

forskudt 40 cm op til 1.7 m. I gennemsnit for forsøgsarealet var stamtallet 

360 stk. pr. ha på anlægstidspunktet, højden 29.6 m, diameteren 38.4 cm, 

grundfladen 41.4 in2 pr. ha og massen 610 m:1 pr. ha. Bevoksningens bonitet 

var omkring I efter C. Mar: Møller (1933).

Jordbunden er sandet ler, og der var en godartet mor. Floraen bestod 

overvejende af oxalis, mos og stedvis noget bølget bunke.

Sønderskoven, Sorø Akademis skovdistrikt: Terrænet er plant uden 

væsentlige fald. Bevoksningen var på anlægstidspunktet i foråret 1968 30 år. 

Den var velsluttet og sundere end normalt for distriktet. Enkelte tørre og 

skæve træer blev fjernet i forbindelse med anlægget. Stamtallet var 2470 

stk. pr. ha, højden 14.5 m, diameteren 14.8 cm, grundfladen 42.4 m2 pr. ha 

og massen 345 m3 pr. ha. Bevoksningens bonitet var 1.2 efter C. Mar: Møller 

(1933).

Jordbunden er mosaikagtigt vekslende leret, gruset og sandet, og der 

var ingen bundflora. Humustilstanden var muldet mor.

Havløkkerne, Kniithenborg skovbrug: Terrænet er plant uden synlige 

fald. Bevoksningen var på anlægstidspunktet i foråret 1968 ca. 37 år i hen

hold til årringstællinger på stød. Den var temmelig velsluttet og gennem

gående med veludviklede kroner. Træerne forekom noget fortykkede på 

den nederste staminedel. Enkelte hældende træer blev fjernet i forbindelse 

med anlægget. Stamtallet var 1340 stk. pr. ha, højden 16.9 m, diameteren

18.9 cm, grundfladen 37.6 m 2 pr. ha og massen 345 m3 pr. ha. Bevoksnin

gens bonitet var 1.5 efter C. Mar: Møller (1933).

Jordbunden er stiv ler, og der var en spredt bundvegetation af mos og 

skovsyre. Humustilstanden var muldet.
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Indskovene, Fussingø statsskovdistrikt: Forsøget er fordelt i to adskilte 

afdelinger med 2 blokke i den ene (afd. 30) og 1 blok i den anden (afd. I I ) .

Terrænet er i afd. 30 svagt bølget, i afd. I I  plant, og synlige fald fore

kommer ikke. De to bevoksninger var lige gamle, men bevoksningen i afd. 

30 var 1. generation efter bøg, medens bevoksningen i afd. I I  var 2. gene

ration efter rødgran.

Bevoksningernes alder var på anlægstidspunktet, foråret 1968, 63 år. 

De var i øvrigt velsluttede og med sundt udseende.

I afd. 30 var stamtallet 580 stk. pr. ha, højden 26.7 m, diameteren 32.9 

cm, grundfladen 49.1 m2 pr. ha og massen 670 nr' pr. ha. Bevoksningens 

bonitet var 1.4.

I afd. I I  var stamtallet 580 slk. pr. ha, højden 25.4 m, diameteren 32.0 

cm, grundfladen 46.8 m2 pr. ha og massen 610 nv pr. ha. Bevoksningens 

bonitet var 1.7.

Jordbunden er leret sand, og humustilstanden var muldet granmor til 

granmuld. Bundfloraen bestod overvejende af skovsyre og mos samt enkelte 

bregner og lidt græs, bl. a. lundrapgræs og mosebunke.

I løbet af den 10-årige forsøgsperiode begyndte et angreb af granens 

top-død (Yde-Andersen, 1977b).

I. skovpart, Nørlund skovdistrikt: Terrænet er svagt bølget, med et let 

fald mod vest i de to blokke og mod syd i den tredie. Bevoksningens alder 

var på anlægstidspunktet, foråret 1968, 62 år. Den var særdeles velformet 

og velsluttet. Enkelte tørre træer og vindfælder blev fjernet i forbindelse 

med forsøgsanlægget. Middelstamtallet var 725 stk. pr. ha, højden 24.9 m, 

diameteren 29.9 cm, grundfladen 50.5 m- pr. ha og massen 655 m :! pr. ha. 

Boniteten var 1.8 el'ter C. Mar: Møller (1933).

Jordbunden er granmor på grus, og bundfloraen var mos og skovsyre 

af varierende dækningsgrad.

I forsøgsperioden optrådte top-død (Yde-Andersen, 1977b), som var 

temmelig kraftig hen mod forsøgets slutning, fortrinsvis i forsøgets vest

rand.

Dallerup skov, Boller statsskovdistrikt: Terrænet er svagt bølget, og 

det er gennemskåret af mange grøfter. Den ret stive lerjord har højtstående 

grundvand. Bevoksningen var på anlægstidspunktet i foråret 1968 37 år 

gammel. Bevoksningen var nogenlunde velsluttet og sund. Stamtallet var 

1690 stk pr. ha, højden 16.0 m, diameteren 17.3 cm, grundfladen 39.9 m2 

pr. ha og massen 355 m" pr. ha. Boniteten var T.8 efter C. Mar: Møller 

(1933).

Som nævnt er jordbunden på arealet stiv ler, og humustilstanden var 

muld. Den pletvis forekommende bundflora bestod af skovsyre, bingelurt 

og hvid anemone.
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Grib skov, Nødebo statsskovdistrikt: Terrænet varierer noget på forsøgs- 

arealet, fra kuperet over noget kuperet til plant med svagt fald mod vest. 

Der er ved blokindlægningen taget hensyn til dette. Bevoksningen var på 

anlægstidspunktet i foråret 1969 74 år, sund og veludviklet med god stam- 

me- og kroneform. Stamtallet var 455 stk. pr. ha, højden 26.6 m, diameteren 

33.7 cm, grundfladen 40.3 m2 pr. ha og massen 540 m3 pr. ha. Boniteten lå 

mellem 1.9 og II.O (C. Mar: Møller, 1933).

Jordbunden er stenet grus, humustilstanden var mor med pletvis fore

komst af bølget bunke og skovsyre.

Vesterskoven, Vemmetofte Klosters skovdistrikt: Terrænet er plant og 

næsten vandret. Arealet er gennemskåret af mange grøfter. Bevoksningen 

var på anlægstidspunktet i foråret 1969 32 år. Den var gennemgående vel

sluttet og sund. Kronerne var slidte som følge af en udsat gennemhugning, 

og tørre træer blev fjernet ved forsøgsanlæg. Stamtallet var 2800 stk. pr. ha, 

højden 14.8 m, diameteren 13.7 cm, grundfladen 41.0 m2 pr. ha og massen 

345 m3 pr. ha. Boniteten var 1.4 efter C. Mar: Møller (1933).

Jordbunden var stiv ler, og der var ingen bundflora.

2. FORSØGSPLAN

Alle 9 forsøg er anlagt efter samme forsøgsplan. Følgende behandlinger 

er randomiserede i hver af tre blokke på det enkelte forsøgsareal:

O =  ubehandlet kontrolparcel.

Nj =  500 kg Ca(N03)2 pr. ha ved anlæg og efter 5 års forløb.

N2 =  1000 >’ »> >» » »> »> >» >»

N3 =  2000 ” >> >> »* >» >> ■ >> »> »>

N2PK =  1000 >> >’ >> >> ” >> >> ” ” "

og desuden 1000 kg superfosfat og 250 kg 60 % kaligødning 

pr. ha ved anlæg.

Parcelstørrelsen varierer fra areal til areal alt efter bevoksningernes 

stamtal og antagne tyndingsbehov i forsøgsperioden. Der er stræbt efter, 

at parcellerne ved periodens slutning indeholdt mindst 80 overetagetræer 

hver.

Gødningen er bredsået i slutningen af april eller begyndelsen af maj, 

og hele parcelarealet er dækket. Imellem parcellerne er der i de fleste til

fælde holdt et ubehandlet isolationsbælte.

3. MÅLINGER OG BEARBEJDNING

Samtlige træer på parcellerne er nummererede og forsynet med måle- 

stedsmærke i 1.3 m højde. Det bemærkes, at der dog på Frijsenborg på 

grund af skrælleskader er afsat målestedsmærke i 1.7 m højde. Træerne er
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korsvis kluppede med aflæsning i lige mm: 1) ved forsøgsanlæg, 2) ved 

revisionen efter 5 års forløb og 3) ved slutrevisionen efter 10 års forløb. 

På Knuthenborg blev den afsluttende måling efter distriktets ønske gen

nemført efter 9 vækstperioder.

På hver enkelt parcel er ved anlæg tilfældigt udvalgt 50 træer til højde- 

måling. Et antal af disse blev på ny målt ved forsøgenes afslutning, idel 

kendskabet til resultaterne af 5-års revisionsmålingerne gjorde en arbejds- 

besparende reduktion rimelig. Ved 5-års revisionen blev der ikke målt 

højder.

På basis af disse målinger er beregnet grundflader og —  ved differens

—  grundfladetilvækster. Højdekurver er beregnet semilogaritmisk (log d, h) 

parcelvis, og højde for diameteren i middelstammegrundfladen (hg) bereg

net, bl. a. med henblik på beregning af uægte højdetilvækster. Ved masse- 

beregningerne er benyttet formtal efter Sabroe (1939), og masserne er 

beregnet som hg X  grundflade X  formtal.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at spredte stormfald, tynding i for

bindelse med revisioner, herunder af døde træer (top-dying), m. m. på 

normal vis er taget i regning ved bearbejdningen af målingerne.

I beretningen omtales alene grundfladetilvæksterne, idet disse i sig selv 

giver muligheder for at uddrage den information af forsøgene, som er af 

interesse for skovbrugets praksis. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med 

fremgangsmåden ved publikationen af preliminære resultater fra forsøgene 

(Holstener-Jørgensen og Bryndum, 1975).

4. GRUNDFLADETILVÆKSTER

Tabel 6 giver en oversigt over middelgrundfladetilvæksterne på de en

kelte forsøgsarealer opdelt efter behandling og forsøgsperioder. Der skal 

mindes om, at der er tale om to femårsperioder, men på et enkelt areal 

(Knuthenborg) er sidste periode afkortet til 4 år, jævnfør fodnoten til 

tabellen.

Variansanalyse af materialet i tabel 6 viser, at der er tendens til udslag 

for gødningstilførsel i første forsøgsperiode (0.10 > p > 0.05). Tabellens 

middelværdier for første periode viser dog, at de gennemsnitlige „udslag“ 

er meget små og formentlig uden praktisk interesse. Den største gennem

snitlige afvigelse fra tilvæksten i kontrolparcellerne forekommer i fuld- 

gødskningsparcellerne og er på —  4 %.

I anden forsøgsperiode viser variansanalysen, at der ud fra en statistisk 

vurdering ikke er nævneværdige tendenser, uanset at middelværdierne viser 

større gennemsnitlige afvigelser end i første periode.

Ser man endelig på hele den tiårige forsøgsperiode (Knuthenborg 9 år) 

viser variansanalyserne, at der kun er en svag tendens til udslag for gødsk

ning (0.20 > p > 0.10).



321

T a b e l  6. Oversigt over iniddelgrundfladetilvæksterne (m2/ha) i de enkelte for
søg på morænelokaliteter i hver af de to 5-årige forsøgsperioder og i hele den 

10-årige forsøgsperiode. Vedrørende symboler, se side 319.
T a b l e  6. Survey of the mean basal-area increments (m2/hectare) in each experi
ment on morainic localities in each of the two 5-year experimental periods and 

in the whole of the 10-year experimental period. As to symbols, see page 326.

Forsøgsareal
Experimental area

0 n2 Ns n2p k middel
mean

1. periode
1st period

Lindenborg 4.55 4.48 4.62 4.63 4.44 4.54
Frijsenborg 4.45 4.51 4.36 4.26 4.26 4.37
Sorø Akademi 8.54 8.50 8.87 9.04 8.29 8.65
Knuthenborg 9.50 8.85 9.12 9.48 8.65 9.12
Fussingø 4.35 4.57 4.59 4.56 3.84 4.38
Nørlund 4.65 4.45 5.29 5.35 3.93 4.73
Boller 6.03 6.01 5.76 5.41 5.77 5.80
Nødebo 2.82 3.04 2.96 2.56 3.00 2.88
Vemmetofte 9.34 9.51 9.69 9.49 9.69 9.54

middel
mean

6.03 5.99 6.14 6.09 5.76

rel. 1.00 0.99 1.02 

2. periode
2nd period

1.01 0.96

Lindenborg 4.16 4.07 3.56 3.55 3.73 3.81
Frijsenborg 3.46 3.51 3.43 3.31 3.42 3.43
Sorø Akademi 7.39 7.22 7.77 7.02 7.11 7.30
Knuthenborg* 2.65 2.03 2.25 2.72 1.89 2.31
Fussingø 3.27 3.42 3.42 3.04 2.73 3.18
Nørlund 3.12 2.69 3.34 3.63 2.77 3.11
Boller 3.38 4.30 4.38 3.77 3.30 3.83
Nødebo 2.05 2.43 2.17 1.80 2.19 2.13
Vemmetofte 5.87 5.24 7.00 5.75 6.78 6.13

middel
mean

3.93 3.88 4.15 3.84 3.77

rel. 1.00 0.99 1.06

1. + 2. periode
1st + 2nd period

0.98 0.96

Lindenborg 8.71 8.55 8,18 8.18 8.17 8.36
Frijsenborg 7.91 8.02 7.79 7.57 7.68 7.79
Sorø Akademi 15.93 15.72 16.64 16.06 15.40 15.95
Knuthenborg* ‘ 12.15 10.88 11.37 12.20 10.54 11.43
Fussingø 7.62 7.99 8.01 7.60 6.57 7.56
Nørlund 7.77 7.14 8.63 8.98 6.70 7.84
Boller 9.41 10.31 10.14 9.18 9.07 9.62
Nødebo 4.87 5.47 5.13 4.36 5.19 5.00
Vemmetofte 15.21 14.75 16.69 15.24 16.47 15.67

middel
mean

9.95 9.87 10.29 9.93 9.53

rel. 1.00 0.99 1.03 1.00 0.96

* 4 år ** 9 år
4 years 9 years

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXVIII. H. 3. 14. december 1982. 8
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Bedømt under eet og forudsat, at de 9 forsøgsarealer udgør et repræ

sentativt udsnit af rødgranbevoksninger i vore gamle skovegne, må man 

konstatere, at intet tyder på, at gødskning af rødgran er forsvarlig i disse 

områder.

Man bemærker sig i øvrigt, at for forsøgene under eet er der mindre 

tilvækst i 2. forsøgsperiode end i 1. forsøgsperiode. Tilvæksttilbagegangen 

er dog væsentlig større på Knuthenborg end på de øvrige forsøgsarealer. 

I gennemsnit for alle forsøgsarealer er tilvæksten i 2. periode 66 % af til

væksten i 1. periode. For Knuthenborg er den kun 32 %. Det bemærkes, at 

der er korrigeret for periodelængde. Forholdet kan hænge sammen med 

det velkendte fænomen, at rødgran på visse lokaliteter som f. eks. Lolland 

(Bryndum , 1964, se særlig s. 367— 385) omkring 40-års alderen går stærkt 

ned i tilvækst, når man sammenligner med det tilvækstforløb, som C. Mar: 

Møller gengiver i sine bonitetsvise tilvækstoversigter (Møller, 1933).

Ovenstående generelle gennemgang viser intet om forsøgsresultaterne 

på de enkelte forsøgsarealer, og det er fundet rimeligt at foretage en kort 

gennemgang af disse med støtte i tallene i tabel 6.

Lindenborg: Der er ingen tendenser til udslag i nogen af forsøgsperio

derne.

Frijsenborg: Heller ikke her er der nogen tendenser til udslag.

Sorø Akadem i: Her er der en meget svag tendens til udslag (p oo 0.195) 

i første periode. Denne tendens modsvares af en lidt større gennemsnitlig 

tilvækst i N2-gødede (4 %) og N:i-g'ødede (6 %) parceller end i O-parceller 

og Nj-gødede parceller. N2PK-gødede parceller har i gennemsnit haft lidt 

lavere tilvækst (— 3 %).

Knuthenborg: I den første forsøgsperiode er der et næsten signifikant, 

negativt udslag for gødskning (0.10 > p > 0.05). I relative mål er gennem- 

snitstilvæksterne:

0  =  1.00; N, =  0.93; N2 =  0.96; N3 =  1.00; N,PK =  0.91.

1 den anden forsøgsperiode (4 år) er der signifikant, negativt udslag 

for gødskning (0.05 > p > 0.01). De relative værdier er som følger:

0  =  1.00; N, =  0.77; N2 =  0.85; N, =  1.03; N2PK =  0.71.

1 forsøgets totale løbetid er der ligeledes signifikant, negativt udslag 

(0.05 > p > 0.01). De relative værdier er som følger:

O =  1.00; N\ =  0.90; N2 =  0.94; N3 =1.00; N2PK =  0.87.

Fussingø: I første forsøgsperiode er der signifikant udslag for gødnings

tilførsel (0.05 > p > 0.01). Relativværdierne for gennemsnitstilvækst er:

O =  1.00; N, =  1.05; N2 =  1.06; N, =  1.05; N2PK =  0.88

Disse tal skal ikke kommenteres.
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I anden forsøgsperiode er der også signifikant behandlingsudslag (0.05 

> p > 0.01). Relativværdierne er:

O =  1.00; N\ =  1.05; N2 =  1.05; N3 =  0.93; N2PK =  0.83.

For hele forsøgsperioden er der ligeledes signifikant behandlingsudslag. 

Relatiwærdierne er:

O =  1.0.0; N, =  1.05; N2 =  1.05; N, =  1.00; N2PIv =  0.86.

Taget under et erdisse tal vanskelige at tolke meningsfyldt, og hvis 

man erindrer sig udfaldet af bearbejdningen for samtlige forsøgsarealer, 

må beregningsudfaldet for Fussingø nok betragtes ined den skepsis, at ved 

gentagelse af et forsøg vil del-, selv om der ikke er udslag, af tilfældige 

årsager blandt gentagelserne være nogle, som viser signifikant udslag ved 

et givet sandsynlighedsniveau. Det skal understreges, at der ikke er fundet 

klart kovarierende størrelser.

Nørlund: På dette forsøgsareal er der ligeledes behandlingsudslag om

end sandsynlighedsniveauet varierer. For første forsøgsperiode (0.01 > P >  

0.001) er relativværdierne følgende:

. O =  1.00; Nx =  0.96; N, =  1.14; N, =  1.15; N2PK — 0.85.

For anden forsøgsperiode (0.20 > p >  0.10) er relativværdierne:

O =  1.00; N, =  0.86; N2 =  1.07; N, =1 .16 ;  N2PIv =  0.89.

For den samlede forsøgsvarighed (0.05 > p > 0.01) er relativværdierne:

O =  1.00; =  0.92; N2 =  1.11; N3 =  1.16; N2PK =  0.86.

Kommentarerne vedrørende forsøgsudfaldet på Nørlund er de samme 

som for Fussingø.

Boller: På dette forsøgsareal er der, uanset størrelsen af de variationer, 

som fremgår af tabel 6, statistisk set ingen tendenser til udslag.

Nødebo: I første forsøgsperiode er der et sikkert udslag for behandlinger 

(0.05 > p > 0.01). Relativværdierne er:

0  =  1.00; Nx =  1.08; N2 =  1.05; Ns =  0.91; N2PK =  1.06.

1 anden forsøgsperiode er der statistisk set intet udslag, og for den sam

lede forsøgsperiode er der en tendens til udslag (0.10 > p > 0.05). Relativ

værdierne er:

O =  1.00; N, =  1.12; N, =  1.05; N3 =  0.90; N2PK =  1.06.

Heller ikke i dette tilfælde anses del for rimeligt at forsøge en tolkning 

af forsøgsresultaterne.

Vemmetofte: Der er statistisk set ingen tendenser til behandlingsudslag.
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5. DISKUSSION

En og anden læser kunne udlægge redegørelsen for resultaterne på de 

enkelte forsøgsarealer som en underfortolkning. De konstaterede, signifi

kante „udslag“ er imidlertid alene et udtryk for, at der er forskelle mellem 

parcelgrupperne med forskellig behandling. I visse tilfælde øj ner læseren 

muligvis et tilløb til en udbyttekurve for N-tilførsel, en udbyttekurve, som 

er nedadbøjet ved høje N-doser (f. eks. Nødebo og Fussingø). Det står da 

også enhver frit for at tolke enkel [forsøget på denne måde, men man skal 

så holde sig for øje, at Knuthenborg-materialet uforklarligt viser negative 

udslag for N,, N2 N2PK, men næppe udslag for N3, og så fremdeles. For

fatterne mener, som det også fremgår af foranstående, at den sundeste 

tolkning af det indsamlede forsøgsmateriale fra morænelokaliteterne er, at 

man ikke kan anbefale gødskning af rødgran på disse lokaliteter.

DANSK SAMMENDRAG

Til belysning af gødsknings virkning på ældre rødgran blev i 1965— 1969 
anlagt 2 serier gødningsforsøg henholdsvis på A: Sandjordslokaliteter (5 forsøg) 
og på B: Morænelokaliteter (9 forsøg). Alle forsøgene blev anlagt som randomi- 
serede blokforsøg med 3 gentagelser. Gødskning foretoges ved anlæg, og N-gødsk
ning gentoges efter 5 års forløb. Måling er foretaget ved anlæg, efter 5 år og 
afsluttende efter 10 år. Måleresultaterne er bearbejdede for hver af de to 5-års 
perioder og for hele den 10-årige periode under ét.

A: Sandjordslokaliteter.

Forsøgsplan, behandlinger og symboler fremgår af side 294.
Periodernes lidslag i grundfladetilvækst er gengivet i tabel 2. For hele 10-års 

perioden er der et sikkert, negativt udslag for P-tilførsel, tilvæksittabet udgør for 
samtlige forsøgsled ca. 3 %. For N-tilførsel er der derimod et positivt udslag, som
i gennemsnit for samtlige forsøgsled udgør, for den lille N-dose ca. 10 %, for den 
store N-dose ca. 13 %.

Den periodiske grundflademertilvækst er vist grafisk i figur 1 a—c. Der er 
en rimelig god, negativ sammenhæng, således at der i en given klimaperiode ved 
tilførsel af næringsstoffer er størst mertilvækst ved det laveste tilvækstniveau.

På grundlag af årringsmålinger af et antal prøvetræer er træernes årlige 
grundfladetilvækst beregnet og benyttet til fordeling af parcellernes periodiske 
grundfladetilvækst. Resultaterne er vist grafisk i figur 2 a—d.

Generelt er mertilvæksten lille, eventuelt negativ, i første vækstsæson efter 
gødskning, for derefter at stige og kulminere efter 2—3 års forløb. På gengødsk- 
ningstidspunktet og ved forsøgsafviklingen er den nær 0.

P-tilførsel har generelt givet negativt udslag i 2—4 år efter tilførselen.
Højdetilvækst er målt på et antal prøvetræer, og en oversigt er givet i tabel 4. 

Gennemgående har højdetilvæksten været størst i den første 5-års periode og med 
en tendens til positive udslag for N-tilførsel.

En undersøgelse af, om gødskning medfører en omlejring af tilvæksten på 
stammen, gav intet sikkert resultat.

Stammeniassetilvæksterne fremgår af tabel 5. Generelt er der i første 5-års 
periode positivt udslag for N-tilførsel, i anden periode ikke sikkert udslag; men
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for hele perioden bliver del’ en massetilvækstforøgelse på 8 % med den lave 
N-dose og på 13 % med den høje N-dose. Der er ikke udslag for P-tilførsel.

Der er betydelig forskel i udslag for de enkelte arealer, hvorfor man ved 
planlægning af gødskning bør udlægge kontrolflader.

Hovedtendensen for gødskning af rødgran på sandjordslokaliteter er, at sand
synligheden for rimelige udslag er størst på de laveste boniteter.

B: Morænelokaliteter.

Forsøgsplan, behandlinger og symboler fremgår af side 319.
Grundfladetilvæksten i perioderne er fremlagt i tabel 6. Det fremgår, at der

i forsøgsperioden liar været udslag, såvel positive som negative, men billedet er 
meget uklart.

Konklusionen må være, at gødskning af rødgran på morænelokaliteter ikke 
kan anbefales, en bekræftelse af det i en preliminær rapport (II. Ilolstener-Jør- 

gensen og H. Bryndum, 1975) anførte.

SUMMARY

To elucidate the influence of fertilization on older Norway spruce, two series 
of fertilizer experiments were established in 1965—1969 on A: Localities on sandy 
soils (5 experiments) and on B: Morainic localities (9 experiments). All the 
experiments were arranged as randomized block experiments with 3 replications. 
Fertilizers were applied at the establishment, and N-fertiliza,tion was repeated 
after 5 years. Measurements were made at the establishment, after 5 years and, 
finally, after 10 years. The results of the measurements were worked up for each 
of the 5-year periods and for the whole of the 10-year period.

A. Localities on sandy soils

All the 5 experiments were established according to the same design. The 
following treatments were randomized in each of the three blocks in each experi
mental area:

0 =  untreated control plot
Nt =  500 kg Ca(N03)2 per hectare at establishment and after 5 years
N2 =  1000 kg Ca(N03)2 per hectare at establishment and after 5 years
P =  3000 kg superphosphate per hectare at establishment
N P =  3000 kg superphosphate per hectare at establishment and

500 kg Ca(N03)2 per hectare at establishment and after 5 years
N2P =  3000 kg superphosphate per hectare at establishment and

1000 kg Ca(N03)2 per hectare at establishment and after 5 years.

The effects in terms of basal-area increment are presented for each period 
in Table 2. For the whole of the 10-year period there is a certain, negative effect 
of P-fertilization, the loss in increment being for all units of the experiment abt. 
3 %. Of N-fertilization, on the other hand, there is a positive effect, which for all 
units of the experiment averages, for the small N-dose abt. 10 %, for the large 
N-dose abt. 13 %.

The periodic basal-area excess increment is shown graphically in Figure
1 a—c. There is a reasonably good, negative relationship, in a way that in a given 
climatic period application of nutrients causes the greatest excess increment at 
the lowest increment level.
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On the basis of annual-ring measurements of a number of sample trees, the 
annual basal-area increment of the trees has been calculated and used for distri
bution of the periodic basal-area increments of the plots. The results are shown 
graphically in Figure 2 a— d.

Generally the excess increment is small, perhaps negative, during the first 
growing season after fertilization, and then increasing and culminating after a 
period of 2 or 3 years. At the time of re-fertilization and at the conclusion of the 
experiment it is close to 0.

P-fertilization has generally had a negative effect during 2 to 4 years after 
the application.

Height increment has been measured on a number of sample trees, and a 
survey is given in Table 4. On the whole, the height increment has been greatest 
in the first 5-year period and with a tendency towards positive effects of N-ferti- 
lization.

An investigation of whether fertilization involves an altered distribution of 
the increment on the stem gave no certain result.

The stem-volume increments appear from Table 5. Generally there is during 
the first 5-year period a positive effect of N-fertilization, during the second period 
no significant effect, but for the whole of the period there is an increase of the 
volume increment of 8 % at the low N-dose and of 13 % at the high N-dose. There 
is no effect of P-fertilization.

The response differs considerably from one experimental area to another, 
for which reason control plots should always be established when fertilization 
is planned.

The main tendency for fertilization of Norway spruce on sandy soils is that 
the probability of reasonable effects is greatest in the lowest site classes.

B: Morainic localities

All 9 experiments were established according to the same design. The fol
lowing treatments were randomized in each of the three blocks , in each experi
mental area.

O =  untreated control plot
N =  500 kg Ca (NO.J „ per hectare at establishment and after 5 years
N2 =  1000 ~-S — ‘ - — — — — - —
N3 =  2000 - — - — - — — — - —
n '2PK =  1000 - — — — — — - —

together with 1000 kg superphosphate and 250 kg 60 % potassic 
fertilizer per hectare at establishment.

The basal-area increment during the periods is presented in Table 6. It ap
pears that during the experimental period there have been effects, positive as 
well as negative, but the picture is very blurred.

The conclusion must be that fertilization of Norway spruce on morainic 
localities is not to be recommended, a confirmation of what was said in a preli
minary report (//. Holstener-Jørgensen and H. Bryndum, 1975).
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