
Forsøg med forskellig jordreaktion 
til asparges og rabarber. 

Ved M. Blangstrup Jørgensen og Aksel Henriksen. 

483. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

På statens forsøgsstation, Spangsbjerg, har der i årene 1928-40 været udført 
forsøg med stigende kalkmængder til etårige køkkenurter, og heroUl ·er der givet 
en redegørelse i 332. meddelelse. Fra 1944 er arealet dyrket med asparges og rabar
ber. Resultaterne fra dette forsøg er samlet i efterfølgende beretning, der for asparges 
omfatter årene 1944-53 og for rabarber 1944-49. Beretningen er udarbejdet af 
forstander M. Blangslrup Jørgensen og assistent Aksel Henriksen. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Forsøgsarealet ved statens forsøgsstation, Spangsbjerg, har 
en god sandmuldet jord med lerblandet sandunderlag, og læfor
holdene er særdeles gode. Efter afslutningen af forsøgsserien med 
eetårige køkkenurter i 1940, er der i tre år dyrket hamp eller vår
sæd, hvorefter man har påbegyndt forsøg med asparges og 
rabarber. 

Asparges. 
Forsøgets anlæg. 

Forud for forsøgets påbegyndelse med tilplantning af aspar
ges i 1944 blev der i forsøgsparcellerne udtaget jordprøver til 
bestemmelse af reaktionstal. Reaktionstallene lå lavere end ønske-
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ligt, og man fandt det rigtigst at hæve disse noget. Det var derfor 
meningen, at der skulle tilføres jordbrugskalk i 1944, men dette 
skete imidlertid først i begyndelsen af 1946 på grund af forsy
ningsvanskeligheder under den sidste del af krigen. Analyser 
af jordprøver udtaget i 1947 viste, at de tilførte kalkmængder 
ikke direkte gav sig til kende i højere reaktionstal, men kalken 
har formodentlig i nogen grad ophævet et fald i reaktionstallene 
fra 1944 til 1946. I 1950 tilførtes nye mængder jordbrugskalk. 
Kontrolanalyserne ved forsøgets afslutning i 1953 viste, at reak
tionstallene nu var hævet passende. De forskellige forsøgsled er 
i tabel 1 karakteriseret ved gennemsnit af reaktionstallene i de 
tre treårs-perioder i årene 1944-53. Dette kan naturligvis kun 
blive tilnærmede udtryk for de forskellige forsøgsleds reaktions
tilstand i forsøgsperioden. 

Af gødning er der i de første år, før stikningen begyndte, 
brugt ca. 400 kg kaligødning pr. ha, senere i høstårene 500-600 
kg. Kvælstofgødning er tilført med 600-900 kg pr. ha enten 
solP kalksalpeter eller som chilesalpeter. I 1945 er der givet 500 
kg superfosfat pr. ha. 

Kalium-, fosforsyre- og mangan analyser efter forsøgets afslut
ning i 1953 viste ingen væsentlige forskelle imellem de enkelte 
forsøgsled. Kaliumtallene var høje, medens fosforsyre- og mangan
tallene var temmelig lave. 

Tabel 1. Reaktionstal og tilført jordbrugskalk 
i forsøgsperioden. 

Forsøgsled : b c d 

Reaktionstal 1944 ................... I 5.8 6.0 I 6.2 
I 

6.8 
Tilført jordbrugskalk 1946, tons pr. ha 

I 
0.0 1.7 I 3.1 2.8 

Reaktionstal 1947 ................... 5.! 5.9 
I 

6.0 6.5 I 
Tilført jordbrugskalk 1950, tons pr. ha 1.6 2.5 I 4.5 4.6 
Reaktionstal 1953 ................... 5.9 6.2 I 6.9 7.2 
Reaktionstal, gns. 1944-53 ........... 5.7 6.0 

I 
6.4 6.8 

-~. 

TK 1953 .......................... 18.5 16.2 16.0 16.6 
Ft - .......................... 

I 
4.4 4.4 4.0 4.1 

TMn - , ......................... 2.00 2.80 2.63 2.85 

e 

7.4 
6.1 
7.2 
8.5 
7.8 
7.5 

15.5 
4.4 
2.50 



693 

Plantebestand og vækst. 

Plante materialet var kraftige l-årige planter af sorten Dansk 
Kæmpe, der blev plantet med en rækkeafstand på 190 cm og 'en 
planteafstand i rækken på 20 cm. I sommeren 1946 foretoges 
en planteregulering, så planteafstanden i rækken blev 40 cm, og 
en optælling viste, at der tilbage var cirka lige mange han- og 
hunplanter, hvilket også var tilfældet ved forsøgets afslutning. 

Forsøget havde 5 forsøgsled hver med 4 fællesparceller. Høst
parcellen var på 34,2 m 2• 

Gennem forsøgsårene er der foretaget optælling af antal 
planter og gjort notater om planternes vækstkraft, således som 
det fremgår af tabel 2. Det ses, at der allerede året efter plant
ningen fremkommer den største nedgang i plantetallet ved den 
lave reaktion, og karakterfordelingen for plantestørrelse viser 
tydeligt, at planterne gror bedst til ved den høje reaktion. Ved 
afslutningen af forsøget i 1953 er planterne delt op i store, mid
del og små, og det er ligeledes her tydeligt, at planterne er' groet 
bedst til ved den høje reaktion. 

Der har ikke været særlig stærke angreb af sygdomme i 
kulturen. I 1948 satte det hen på sommeren ind med et lettere 
angreb af aspargesrust, der i nogen grad blev bekæmpet ved 
sprøjtning med bordeauxvædske. Måske er dette angreb forkla-

Tabel 2. Plantebestand og vækstkraft. 

Antal planter pr. a. 

Reaktionstal, gns. 1944-53: II 5.7 I 6.0 I 6.4 I 6.8 I 7.5 
_._-

I 
1944 Planteantal ved plantning om foråret .. 264 264 264 264 264 
1945 Planteantal om efteråret. ............. 180 208 201 I 214 208 

Antal planter i procent, der har fået 5 O 8 22 

I 

32 38 
karakter 1-5 for plantestørrelse. 4 4 13 22 29 32 
Størst = 5 .................... 3 6 17 29 30 18 

2 10 19 27 26 IS 
1 11 20 26 22 21 

1946 Regulering af planteantal til .......... 132 132 132 132 132 
1950 Planteantal. ........................ 114 121 124 122 126 
1953 Planteantal. ........................ 80 95 93 88 89 

Antal planter,i procent: 
store .......................... 7 22 22 21 28 
middeL .......... ' .............. 18 21 22 21 18 
små ........................... 25 21 18 18 18 
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ringen på d,et følgende års meget lave udbytter. Der har igennem 
årene været iagttaget spredte angreb af asparges billen, der er 
bekæmpet ved D.D.T.-pudring. 

Forsøgets resultater. 

De enkelte års udbyttetal er opført i tabel 3. Der er høstet 
i en kort periode i 1947, men udbyttet herfra er ikke medregnet 
i opgørelsen. 

Tabel 3. Udbytte i kg pr. a og forholdstal i de enkelte forsøgs år. 

Reaktionstal, 
5.7 I 6.0 6.4 6.8 7.5 gns. 1944-53: 

lait ----
Stikke- store I store I store I store I store I gns. 

kr tidens og iall og iaH og ialt og iaH og I iaH 
beg. middel middel middel middel middel 

II 
I I 

1948 "/4 17.1 26.7 25.1 37.0 25.2 39.6 29.4 44.2 29.5 43.7 38.a 

II 100 139 148 166 164 
1949 3/5 5.9 9.s 8.4 13.0 8.7 14.2 9.7 15.5 9.6 16.5 13.7' 

100 140 153 167 177 
1950 1°/5 10.0 20.5 15.7 28.9 14.5 29.5 17.0 33.3 17.6 35.1 29.5-

100 141 144 162 171 
1951 15/5 8.0 16.9 14.8 26.8 14.1 27.9 14.7 30.6 14.8 30.8 26.6. 

100 159 165 181 182 
1952 6/5 7.1 14.8 13.2 24.8 1l.2 24.9 12.1 26.9 14.9 30.2 24.3' 

100 168 168 182 204 
1953 o/f> 7.9 19.3 15.2 33.0 15.3 35.1 14.7 36.0 16.9 38.7 32.4 

1001 171 182
1 

187
1 

201! 
Gns ....... . 

----::---

Forholdstal. . 

Særlig store svingninger i udbyttet fra år til år er der ikke; 
kun året 1948 havde et meget stort udbytte, og det følgende år 
et meget lille udbytte. Som tidligere nævnt kan årsagen hertil 
~åske være svækkelse fra et aspargesrustangreb i 1948, men 
også det forhold, at man i 1948 har påbegyndt stikningen meget 
tidligt, kan have givet eftervirkninger i 1949. 

I tabellen er totaludbytterne opført med forholdstal, der 
tydeligt viser en stor stigning fra laveste til højeste reaktion. 
Udbyttet af »store« og »middel« går i samme retning. Forholds-· 
tallene er praktisk taget ens i de 3 første høstår, selv det lave, 
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udbytte i 1949 holder samme linie. Efter kalktilførsel i 1950 er 
udbytteforskellene mellem lave og høje reaktionstal blevet 
endnu tydeligere. 

Stigningen i det gennemsnitlige merudbytte er størst fra 
første til andet forsøgsled, ca. 50 pet., men stiger iøvrigt jævnt til 
højeste reaktion med et merudbytte på 82 pet. i forhold til lave
ste reaktion. 

Da jorden i parcellerne med de høje reaktionstal om for
året har en lysere tone og synes tidligere bekvem, kunne det for
modes, at tidligheden af udbyttet også var størst her. Dette er 
dog ikke tilfældet, idet tabel 4 viser, at avlen er overordentlig 
ens fordelt i perioderne. 

Tabel 4. Udbyttets procentvise fordeling i høstperioden. 
Gennemsnit 1948 og 1950-53. 

Reaktionstal, 
gns. 1944-53: 

Høst før 10/5 .......... . 
» 11-2°/5 ••••••••... 

» 21-81/5 ..•........ 

5.7 6.0 6.4 6.8 7.5 

11 11 
25 25 
25 24 
24 24 » l-IO/S ....•...•••• 

» efter IO/S ••••••••• 

10 
26 
24 
23 
17 

9 
25 
25 
24 
17 

10 
25 
24 
24 
17 15~_ 

I tabel 5 gives en oversigt over det samlede gennemsnitlige 
udbytte med oplysninger om avlens kvalitet. 

Tabel 5. Udbyttets fordeling i sorteringer. 
Gennemsnit pr. a 1948-53. 

-~ 

Reaktionstal, 1 5.7 6.0 II 6.4 I~ 7.5 
gns. 1944-53: ant. kg ant. I kg ant. ~ ant. I kg ant. kg 

Sto" "'od ove". g II .5 4.3 165 7.5 157

1 

7.0 168

1 

7.sl 189 8.6 
Middelstore, 25-

40 g ........... 1 170 5.0 264 7.9 1 261 7.8 293 8.71 292 8.s 

laIt store og middel 2651 9.3 429

1 

15.4 418

1 

14.8 461 116.3 481

1 

17.2 
Små skud under 

25 g.... .. ... . . 567 8.6 770 11.8 905 13.7 985 14:8 1011 15.8 
SatnIet udbytte .... 832 17.9 1199 27 .• 1323 28.51 1446 31.1 1492 32.5 

Samlet udbytte, 
forholdstal ..... 100 1 

152 159 174 182 
Skud vægt, gns. g .. 21.5 22.7 21.5 21.5 21.8 
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Det ses af tabellen, at udbyttet af store skud over 40 g 
er fordoblet fra laveste til højeste reaktionstal. Udbyttet af 
sorteringen 25-40 g er steget med ca. 70 pct., medens udbyttet 
af små skud under 25 g er næsten fordoblet. Antal store og middel 
skud udgør såvel ved laveste som ved højeste reaktion 32 pet. 
af den samlede høst. De tilsvarende vægtprocenter er ligeledes 
ens, nemlig 52 pct. Højt reaktionstal giver således større udbytte, 
men indvirker ikke væsentligt på fordelingen i størrelsesklas
serne, og den gennemsnitlige skudvægt bliver ens i alle forsøgsled. 

Rabarber. 
Forsøgets anlæg. 

Forud for forsøgets påbegyndelse med tilplantning af ra
barber i 1944 blev der i forsøgsparcellerne udtaget jordprøver 
til bestemmelse af reaktionstal. 

Tabel 6 viser reaktionstallene gennem årene og mængderne 
af tilført kalk. Analyser af jordprøver udtaget i 1947 viste, at 
de i 1946 tilførte kalkmængder ikke gav sig til kende i højere 
reaktionstal, men kalken har formodentlig i nogen grad ophævet 
et fald i reaktionstallene fra 1944 til 1946. Forsøget høstedes 
sidste gang i 1949. De forskellige forsøgsled er i tabel 6 karakteri
seret ved gennemsnit af reaktionstallene ved forsøgets påbegyn
delse og afslutning samt midt i forsøgsperioden. Dette kan natur
ligvis kun blive tilnærmede udtryk for de forskellige forsøgsleds 
reaktionstilstand i forsøgsperioden. 

Tabel 6. Reaktionstal og tilført jordbrugskalk 
i forsøgsperioden. 

Forsøgsled 

Reaktionstal 1944 .............................. . 
Tilført jordbrugskalk 1946, tons pr. ha ............ . 
Reaktionstal 1947 .............................. . 
Reaktionstal 195Q .............................. . 
Reaktionstal, gns. 1944-50 ..................... . 

5.8 
0.0 
5.4 
5.6 
5.6 

2 

6.2 
3.1 
6.0 
6.2 
6.1 

3 

6.8 
2.8 
6.5 
6.6 
6.6 

4 

7.4 
6.1 
7.2 
7.3 
7.3 
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Af gødning er der årligt anvendt ca. 300 kg kaligødning pr. 
ha. Kvælstofgødning er tilført med 600-900 kg kalksalpeter 
pr. ha, fordelt på 2 udbringninger. I 1945 er der givet 300 kg 
superfosfat pr. ha. Desværre foreligger der ikke som ved asparges
forsøget jordbundsanalyser ved forsøgets afslutning. 

Plantebestand og vækst. 

Plantematerialet var kraftige planter af de tre rødstilkede 
sorter: Vinrabarber, Marshalls Early Red og Hawkes Cham
pagne (svagere rød) samt den grønstilkede, kraftigt voksende sort 
Victoria. De blev alle plantet med en rækkeafstand på 190 cm 
Dg en planteafstand i rækken på 135 cm, hvilket giver 39 planter 
pr. a. 

Forsøget havde 4 forsøgs led, hver med 4 fællesparceller . 
Hver fællesparcel var tilplantet med 1 sort. Høstparcellen var 
30,8 m 2• 

Væksten har gennem forsøgsårene været særdeles sund og 
frodig. Kun enkelte planter af Villl'abal'ber og Mal'shalls Early 
lted har været angrebet af rodflltsvamp. 

J-Iøsttiden har gennem årene været: 

Antal Udbytte gns. 
trækninger kg pr. a. 

1945 fra 24/4 til H/S 3 215 
1946 » 23/4 » 13/5 og 20/S 3-4 393 
1947 I> 8/5 » 19/6 2-3 273 
1948 I> U/. » 13/5 2-3 180 
1949 » 6/5 » 13/6 4 387 

Forsøgets resultater. 

De enkelte års udbyttetal er opført i tabel 7. Som tidligere 
nævnt repræsenterer hver sort kun en parcel i hvert forsøgsled, 
.og udbyttetallene er som følge deraf enkelttal og ikke gennem
snit af flere fællesparceller, hvilket bør haves i erindring, når 
man ser på tabellen. 

I tabellen er beregnet gennemsnitligt udbytte for de tre 
rødstilkede sorter, og i tabellens to sidste. kolonner er opstillet 
forholdstal for udbytte af rødstilkede og grønstilkede. Af tabellen 

44 
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Tabel 7. Udbytte i kg pr. a og forholdstal i de enkelte 
forsøgs år. 

-

Reak- II kg pr. a Forholdstal 
tions-

tal, _.~~--_.--- --- -------

År gns. Vin- I 
Mar-

I HaWkesl Gen- I Victo- rødstil-I grøn-shaHs 1943- rabar-\ Cham- nem- I ria 50 ber Early I pagne I snit 
I 

kede I Stilked: 
Red 

1945 ........ 5.6 109 194 53 119 368 100 100 
6.1 144 269 81 165 432 139 117 
6.6 I 150 248 97 165 402 139 109 
7.3 i 158 302 94 185 339 155 92 

! 
1946 ........ 5.6 207 322 289 273 531 100 100 

6.1 318 445 295 353 514 129 97 
6.6 346 464 317 376 583 138 110 
7.3 327 471 313 370 551 136 104 

1947 ........ I 5.6 129 
I 

178 213 173 546 100 100 
6.1 130 192 240 187 547 108 100 
6.6 135 177 277 196 507 113 93 
7.3 128 202 298 209 464 121 85 

1948 .... ; ... 5.6 77 100 208 128 302 100 100 
6.1 68 114 230 137 329 107 109 
6.6 79 105 270 151 272 118 90 
7.3 70 126 267 154 261 120 86 

1949 ........ 5.6 190 238 267 232 746 100 100 
6.1 199 246 313 253 758 

I 

109 102 
6.6 231 209 343 261 801 113 107 
7.3 226 273 374 291 783 125 105 

- _.-

fremgår, at der for de rødstilkede er et ret ens merudbytte fra 
år til år fra laveste til højeste reaktionstal. Tallene for den grøn
stilkede sort er derimod noget uens og svinger for alle forsøgsled 
både over og under udbyttet ved den laveste reaktion. 

En oversigt over forsøgets resultater er samlet i tabel 8. 
Sorternes ydeevne og stilkstørrelse er noget forskellig. Vin

rabarber og MarshalIs Early Red har små, stærkt røde stilke. 
Hawkes Champagne har mellemstore og svagere røde stilke. 
Victoria har meget store og grønne stilke. V ægt og antal stilke 
pr. a og forholdstal- for udbytte er opført i tabellen for hver 
sort for sig, samt i gennemsnit for de 3 rødstilkede sorter. 
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Tabel 8. Samlet udbytte pr. a og forholdstal. 
Gennemsnit 1944-49. 

--

Reaktionstal, 5.6 6.1 6.R I 7.3 
gns. 1944-50 ant. kg ant. I kg ant. I kg I ant. kg 

.,- -

II" .. I I II I Rodstilkede sorter. 
Vinrabarber ....... 142 3006 I 172 3265 188 3347 182 

100 

I 
121 132 128 

Marshalls Early Red 3412 206 3978 253 3954 241 4273 275 
100 123 117 133 

Hawkes Champagne 1829 206 1988 
I 

232 2328 261 2420 269 
I 100 113 127 131 

Gennemsnit ........ 2569 185 2991 219 3182 230 3347 242 
100 118 124 131 

Gronstilket sort. 
Victoria ........... 2236 499 2536 516 2342 513 

I 
2288 480 

100 103 103 96 
I 

-

Det fremgår af forholdstallene for de tre rødstilkede sorter, 
at de nogenlunde følger hinanden i de forskellige forsøgsled 
med en stigning på op til 31 pct. fra laveste til højeste reaktions
tal. Derimod varierer udbyttet for Victoria så meget fra år til ar, at 
der ingen sikker forskel er på udbyttet ved de forskellige reaktions
forhold. 

Sammendrag. 

Forsøg med forskellig jordreaktion til asparges og rabarber 
er udført på statens forsøgsstation, Spangsbjerg, Esbjerg, i årene 
1944~53 for asparges og 1944~49 for rabarber. Forsøgsarealet 
har en god sandmuldet jord med lerblandet sandunderlag. 

Hovedresultatet af aspargesforsøget blev følgende: 

Reaktionstal, gns. 1944-53: 5.1 6.0 6.4 6.8 

Aspargesskud, kg pr. a i gns.. . . . . . 17.9 27.2 28.5 3l.! 
Forholdstal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 152 159 174 

Aspargesplanten vokser bedst ved høj reaktion. 

7.5 

32.5 
182 

Hovedresultatet af rabarberforsøget, hvori deltog 3 rød
stilkede, svagere voksende sorter og 1 grønstilket kraftigt vok
sende sort, blev følgende: 

44* 
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Reaktionstal, gns. 1944-50: 5.6 6.1 6.6 7.3 
Rødstilkede sorter, kg s tilke pr. a .. 185 219 230 242 
Forholdstal. ................... 100 118 124 131 

Grønstilket sort, kg stilke pr. a .... 499 516 513 480 
Forholdstal. ................... 100 103 103 96 

De svagerevoksende rødstilkede sorter viser en udbytte~ 

stigning på op til 31 pet. fra laveste til højeste reaktion. Den 
grønstilkede kraftige sort synes d.erimod ikke at påvirkes af 
jordreaktionen. 

Summary. 

Experiments with difIerent soil re action (pH) to asparagus and rhubarb 
were carried out at the State Experiment Station Spangsbjerg near Esbjerg, 
for the asparagus during the years 1944-1953 and for the rhubarb during 
the years 1944 -1949. 

The soil of the field in which the experiments were carried out is sandy 
with a high content of organic matter on a subsoil of loam. 

The principal results of the experiment with asparagus were the folIowing : 

Soil reaction(pH),average 1944-1953 5.7 6.0 6.4 6.8 7.5 

Average yield in kilogrammes per 
100 squaremeters .............. 17.9 27.2 28.5 31.1 32.5 

Relative weight ................. 100 152 159 174 182 

The data show, that the asparagus plants are growing most vigorously 
at a high soil reaction. 

In the experiment with rhubarb where three varieties with red stalks and 
one variety with green stalks were included, the principal results were the 
folIowing: 

Soil reaction (pH), aver age 1944-1950 5.6 6.1 6.6 7.3 
Varieties with red stalks, average yield in 

kilogrammes per 100 squaremeters ...... 185 219 230 242 
Relative weight ........................ 100 118 124 131 
Variety with green stalks, average yield in 

kilogrammes per 100 squaremeters ...... 499 516 513 480 
Relative weight. ....................... 100 103 103 96 

The les s vigorous varieties with red stalks showed a 31 per cent increase 
in yield from lowest to highest soi! reaction. Whereas the variety with green 
stalks did not s~em to be afIected by the soil reaction. 


