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INDLEDNING OG LITTERATURGENNEMGANG
Manganmangel og dens afhjæ lpning har været genstand for betydelig 

interesse gennem årtier. Her i landet kom der f. eks. i 60’erne 2 disputatser, 
som handlede om  mangan (M n) (Lamm  1964, Boken  1966). A f speciel 
skovbrugsinteresse er Carsien Olsens klassiske arbejder i 30’erne og begyn
delsen af 40’erne. Han undersøgte manganoptagelsens afhængighed af jo r 
dens pH blandt andet for bøg og forskellige skovbundsplanter (1934). Des
uden undersøgtes jernoptagelsens afhængighed af jordens pH (1934 og 
1935). Mn’ s plantetilgængelighed falder med stigende pH, medens forhol
dene —  om end af samme karakter —  ikke er helt så klare for jern  (F e ).

I 1936 publicerede Carsten Olsen resultaterne af karforsøg, som viste 
forskellige plantearters (vilde og kulturplanter) reaktion på stigende m æng
der Mn i voksemediet. Det er af forstlig interesse, at en art som bølget bunke 
ikke udviser tilvækstreaktion indenfor spændet 250 mg til 10 mg mangano- 
sulfat pr. 1 i næringsopløsningen, men en nog'et ringere vækst ved kun
0.4 mg. Disse resultater er i overensstemmelse med den erfaring, at bølget 
bunke er en typisk m orbundsplante. Mor har lav pH og høj mangantilgæn- 
gelighed.

Skovbrandbæger opførte sig helt anderledes. Dens vækstlighed reduce
redes kraftigt med stigende M n-indhold i næringsopløsningen. Carsten Olsen 
skriver (1936 s. 138): “ even a concentration o f 50 mg manganous sulphate 
per liter was fatal to the plants. This is peculiar insofar as Senecio silvaticus 
is no basic-soil plant, since it grows most frequently on a soil o f pH 5.0— 6.0” . 
Lidt længere fremme på samme side skriver han: “ As Senecio silvaticus 
grows very well in water culture in strongly acid culture solutions (pH 
3.6— 4.0) if  on ly the manganous sulphate concentration is not too high, the 
reason w hy this plant w ill not thrive on strongly acid soil can hardly be 
the high hydrogen ion concentration o f the soil per se but must be its rela
tively large amounts o f manganese com pounds in solution” .

Endelig kunne Carsten Olsen (1943) vise, at kalkklorose —  det vil sige 
gulfarvning af løv på grund af Mn- eller Fe-mangel på jord  med højt pH —  
i Allindelille Fredskov kunne helbredes ved pensling af bladene med en 
jernsaltopløsning.

Figur 1 viser nogle hovedresultater af Carsten Olsens undersøgelser. 
Bøgeblades indhold af Mn og Fe på forskellige lokaliteter er lagt op over
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mg Mn — pr. 100g tørstof — mg Fe

pH

F i g u r  1. Bøgeblades Mn- og Fe-indhold (mg pr. 100 g bladtørstof) på lokaliteter 
med forskellig pH i overjorden. De 4 specielt fremhævede Fe-punkter bryder en 

rimelig regression for Fe’s vedkommende. (Efter C. Olsen 1934). 
F i g u r e  1. The Mn- and Fe-content (mg per 100 g leaf dry-matter) in beech 
leaves in localities with varying pH values in the lop soil. The 4 specially accen
tuated Fe-points break a reasonable regression as far as Fe is concerned. (From

C. Olsen 193k).

jordbundens pH (1934, tabel 4 side 8 ). Fire af Fe-punkterne er forsynet 
med en ekstra cirkel for at fremhæve dem i forhold til resten af punkt
sværmen. Figuren viser en klar sammenhæng mellem blades Mn-indhold 
og jordens pH. Den indtegnede kurve viser denne sammenhæng (jv f. 1934, 
figur 4 side 12). Mn-indholdet falder med stigende pH, og det ligger om 
kring 3 mg pr. 100 g tørstof, når pH er 8 eller derover.

Hvis man ser bort fra de fire særligt fremhævede punkter, er der også 
en rimelig sammenhæng mellem Fe-indhold i bladene og jordens pH. De 
nævnte fire punkter gør imidlertid, at man må konstatere, at der ikke er 
en entydig sammenhæng. Forholdene er mere kom plicerede for Fe’ s ved
kom m ende end for Mn.

Mn-mangel er velkendt i land- og havebrug, og den bekæmpes hyppigt 
ved sprøjtning, f. eks. sprøjtning m od lyspletsyge i kornafgrøder.

Om Fe-m angel i Danmark skriver Steenbjerg, 1965 s. 468— 469: 
„Jernm angelklorose ses sjældent hos landbrugsplanter, men kan iagt

tages i haver, hvor jorden er meget rig på kalk og phosphorsyre etc. Jern-
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mangel synes at kunne forekom m e i lupinafgrøder på let, kalkrig jord. 
Her i landet er der vist nok fundet jernm angel i sukkerroer og byg på meget 
kalkrig jord . Udslag for tilførsel af jernvitriol til jorden er ofte m angan
udslag, idet ferroionen reducerer jordens højere nianganilter til m angan
ioner“ .

Stone (1968, side 148) skriver følgende om Fe-m angel:
“ Iron deficiency is the most widespread, conspicuous and best known 

micronutrient deficiency in forest trees. Nevertheless, it is ch iefly a problem 
o f nurseries, shelterbelts, shade trees, poorly sited plantations, or pioneer 
vegetation on fresh surfaces —  wherever unadapted species are placed on 
alkaline or calcareous soils. Its sym ptom s sometimes resemble those o f 
manganese (M n) deficiency and may be confounded by concurrent defi
ciencies o f other elements” .

Man mærker sig, at det på basis af sym ptom er kan være vanskeligt at 
skelne mellem Fe-mangel og Mn-mangel, et forhold, som Stone understre
ger, når han senere skriver om M n-mangelsymptomer (s. 153):

“ Present description of symptoms in conifers does not allow certain 
distinction from  Fe deficiency” .

Hos A. nordmanniana i Danmark plantet på tidligere landbrugsjord, 
som har været vel opkalket, forekom m er hyppigt, hvad man kan kalde 
kalkklorose. Træerne er lyst grønne til gule og uegnede til juletræer, selv
om deres vækst i øvrigt har været god. Enkelte af skovbrugets praktikere 
har forsøgt sig med bl. a. M n-sprøjtninger, svovltilførsel til mindre arealer 
og jordbundsforsuring ved anvendelse af svovlsur ammoniak. Disse foran
staltninger har vist vekslende og hyppigt utilfredsstillende effekt.

På denne baggrund besluttede Statens forstlige Forsøgsvæsen i 1981 i 
samarbejde med Skovteknisk Institut at anlægge et forsøg med sprøjtning 
med forskellige M n-forbindelser og ferrosulfat i en klorotisk nordm anns
grankultur på Knuthenborg skovbrug.

FORSØGSAREAL OG FORSØGSANLÆG
Forsøget er anlagt i en kultur på tidligere, plan agermark. På anlægs- 

tidspunktet (3 /8 -1982) var nordmannsgranerne, der blev plantet om kring 
1974, gennemsnitlig 1 m høje, og de var gule til gulgrønne på forsøgsarealet. 
På det omgivende areal gødedes i maj 1982 med svovlsur ammoniak, og 
her havde planterne i august en normal, grøn farve.

Forsøgsplanen indeholder følgende II  forsøgsled gentaget 10 gange:
1. Ubehandlet

2. Sprøjtet med 0.5 % Manganosulfat (M nS 04>
3. Sprøjtet med 1.0 % Manganosulfat
4. Sprøjtet med 2.0 % Manganosulfat
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5. Sprøjtet med 0.31 % Maneb (m angan-etylen-l,2-bis-dithio-
carbamat, som er et m anganholdigt svampemiddel)

6. Sprøjtet med 0.63 % Maneb
7. Sprøjtet med 1.25 % Maneb

8. Sprøjtet med 0.25 % Manganchelat (organisk bundet,
letopløselig mangangødning med 6 % M n)

9. Sprøjtet med 0.5 % Manganchelat
10. Sprøjtet med 1.0 % Manganchelat

11. Sprøjtet med 1 . 0 % Ferrosulfat (FeSOé, 7 H20 )

Der er systematisk valgt enkeltræer til forsøgstræer rækkevis således, 
at hvertandet træ er sprunget over som „isolationstræ“ , og hveranden 
række er ligeledes sprunget over som „isolationsrække“ . Forsøgstræerne er 
således omgivet af ubehandlede træer på alle sider.

Sprøjtningen blev gennem ført d. 3.8.1982.
Der anvendtes rygsprøjte, og der sprøjtedes, så det enkelte træ var 

overfladefugtet.
V ejret var på anlægsdagen solrigt og varmt. Dette vejrlig holdt i hvert 

fald en uge efter sprøjtningen.

FORSØGSOPGØRELSEN
Et par inspektioner efter 2 uger ( H olstener-Jørgensen ) og 4 uger ( Chri

stensen ]) viste,
1) at virkningen af sprøjtningen absolut ikke var tilfredsstillende. De 

sprøjtede træer havde ikke fået en synderlig stor farveændring.
2) at sprøjtningen med ferrosulfat okulært bedømt havde givet det 

sikreste udslag.
3) at de forskellige doseringer øjensynligt ikke viste varierende farve

ændring.
4) at sprøjteskader ikke forekom m er.

Den 5.10.82 gennemførtes en talmæssig opgørelse af forsøget. Frem 
gangsmåden var, at hver enkelt forsøgsplante sammenlignedes med de to 
naboplanter (isolationsplanter) i rækken. Det noteredes, om  naboplanten 
var m ørkere grøn, samme farve eller lysere grøn end forsøgsplanten.

Resultatet af opgørelsen er vist i tabel 1. En statistisk bearbejdning af 
tallene viser, at klassifikationen er tilfredsstillende konsistent (x2 =  21.5 
ved 20 frihedsgrader svarende til 0.30 <  p <  0.50, hvor p er sandsynlig
heden).

Tabellen viser klart, at sprøjtningen med ferrosulfat har haft en positiv 
virkning. Disse planter er gennemsnitlig mørkere end naboplanterne. For-
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T a b e l  1. Resultat af farvesammenligninger d. 5.10.82. 
T a b l e  1. Result of colour comparisons, Oct. 5, 1982. 

Antal sammenligninger.
Number of comparisons.

Mørkere
Darker

9 7 8 9 II 7 II 9 8 14 4

Samme
Same

4 6 3 3 3 5 3 4 7 3 3

Lysere
Lighter

7 7 9 8 G 8 6 7 5 3 13

Sum
Total

20 20 20 20 20 20 20 . 20 20 20 20

delingen er da også signifikant forskellig fra den gennemsnitlige fordeling 
i forsøget (x2 =  7.60, 2 frihedsgrader, 0.02 <  p <  0.05). Den gennemsnitlige 
fordeling på forsøgsarealet (8.82: 4.00: 7.18) ligger tæt op ad kontroltræer
nes (9 :4 :7 ) .

De øvrige behandlinger udviser ingen sikre forskelle, og der er ej heller 
nog'en form  for korrelation mellem dosestørrelse og forsøgsudfald.

Konklusionen må derfor være, at der er en rim eligt stor sandsynlighed  
for, at klorosen på forsøgsarealet skyldes en Fe-m angel.

DISKUSSION
Foranstående litteraturgennemgang viser, at skovbruget skal være op

mærksom på, at Fe-mangel kan forekom m e på kalkrige jorder. Forsøget 
på Knuthenborg har sandsvnliggjort, at der er tale om  Fe-mangel på dette 
areal, og det bør overvejes at følge forsøget op med et udvidet forsøg, hvor 
man afprøver sprøjtetidspunkter, sprøjtehyppighed, doseringer og eventuelt 
andre Fe-forbindelser.

H olstener-Jørgensen  (1964, s. 19— 20) forudsagde, at man i tiden frem 
over måtte forvente, at der på længere sigt ville dukke flere problem er 
op vedrørende skovtræernes forsyning med plantenæringsstoffer. På da
værende tidspunkt havde man kendskab til N-, P-, K- og Mg-mangelsymp- 
tomer. Knuthenborgforsøget bekræfter dette udsagn.
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T il slut vil vi gerne takke Knuthenborg skovbrug for, at forsøgsarealet 
er stillet til rådighed. Desuden takkes Kemisk Værk Køge A /S , A /S  Dansk 
Shell og Dansk Landbrugs Grovvareselskab for at stille Mn-gødningerne til 
rådighed.

SUMMARY
An experiment in spraying Ca-chlorotic Abies nordmanniana with Mn in 

various compounds and ferrous sulphate showed that Mn-spraying did not im
prove the colour of the firs, whereas Fe-spraying caused a significantly better 
green-pigmentation. This indicates that the chlorosis is due to an Fe-deficiency. 
Further investigations are being planned.
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