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Magnesium til æble

Birka Falk Pedersen og O. Vang-Petersen

I et 10-årigt forsøg med magnesiumgødskning til 'Cox's Orange' og 'Lobo' blev anvendt 2 tilfør-
selsmetoder: A. Udsprøjtning af bittersalt ved 4 Kt-niveauer, og B. Udstrøning af bittersalt, kie-
serit og dolomitkalk. De 3 gødninger virkede ens, når de blev strøet ud. 20 kg magnesium sprøj-
tet ud øgede magnesiumtallet (Mgt) lige så meget som 40 kg magnesium strøet ud. Kun udsprøjt-
ning var i stand til at hæve bladenes indhold i optimalområdet for magnesium. Højt kaliumni-
veau reducerede bladenes indhold af Mg. Udsprøjtning af Mg reducerede frugternes indhold af
calcium med 5 %. Der blev ikke fundet nogen virkning af Mg på frugtudbytte og -størrelse, mens
stigende kaliumniveau havde en positiv virkning på begge.

Indledning på grundstamme M2, og plantet på 5x3 m. Træ-
Den normale praksis med hensyn til magnesium- erne var ved forsøgets start 11 år gamle. Magne-
gødskning af æbletræer er at gøde jordens Mgt op sium blev tilført ved 2 metoder: A. 5 årlige ud-
til ca. 10, og derefter tilføre yderligere magne- sprøjtninger af 2% bittersalt, i alt 20 kg Mg pr. ha
sium ved bladgødskning. Af de 3 typer magnesi- og år. Første sprøjtning blev udført på stadiet
umgødninger, der i dag kan benyttes til frugttræ- »ballon« og de følgende 4 med 14 dages interval
er, er bittersalt den mest anvendte, og tilførsels- fra afblomstring. Udsprøjtningerne blev foreta-
metoden er oftest udsprøjtning. De 2 andre ty- get ved 4 kaliumniveauer. (Kt (1974) = 7,8, 9,9,
per, kieserit og dolomitkalk, der altid tilføres ved 17,4 og 21,7 i 0-30 cm). B. Udstrøning i vinterpe-
udstrøning på jorden, er billigere end bittersalt, rioden af bittersalt, kieserit og dolomitkalk med
hvorfor det har nogen interesse at kende deres 40 og 80 kg Mg pr. ha og år.
anvendelighed.

Forsøgsresultater
Metodik Jordens indhold af magnesium
I et 10-årigt forsøg med magnesiumgødning til Tilførsel af Mg har hævet jordens Mgt. Udsprøjt-
æble er anvendt 'Cox's Orange' og 'Lobo' begge ™ng af 20 kg Mg har hævet Mgt lige så meget som



udstrøning af 40 kg, fig. 1, hvilket må skyldes, at % M9 I biadtørstof

den jævnere tilførsel fordelt over vækstsæsonen
har givet en lavere grad af fiksering og udvask- 0,5
ning. Når de 3 gødninger blev tilført ved udstrø-
ning, virkede de ens.
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Fig. 1. Jordens indhold af magnesium (Mgt) ved forsøgets
afslutning. Mgt er vist i relation til tilført mængde magne-

sium kg/ha og år.

Jordens pH
I de ubehandlede forsøgsled har pH ligget på ca.
6,2 i 0-30 cm dybde og ca. 6,8 i 30-60 cm dybde.
Tilførsel af 80 kg Mg i dolomitkalk hævede pH
mellem 0,1 og 0,4 enheder i 0-30 cm dybde, i 30-
60 cm dybde var der ingen virkning. De øvrige
magnesiumgødskninger påvirkede ikke jordens
pH.

Bladenes indhold af magnesium
I de ubehandlede forsøgsled har bladenes ind-
hold af magnesium generelt ligget i underkanten
af optimalområdet, som er 0,20-0,40% Mg af
bladtørstof. Dette har resulteret i meget svage
symptomer på magnesiummangel. Udsprøjtning
af bittersalt hævede bladenes indhold af magne-
sium op i optimalområdet, fig. 2. En sådan virk-
ning blev ikke opnået ved nogen af jordtilførsler-
ne. Med stigende kaliumniveau (og dermed ind-
hold af K i blade) var indholdet af magnesium i
bladene lavere.
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Fig. 2. Bladenes indhold af magnesium, % af bladtørstof,
i relation til indhold af kalium, % af bladtørstof. 'Cox's

Orange'. Gennemsnit af 10 år.

Frugtens indhold af calcium
Lavt indhold af calcium i æble er forbundet med
udvikling af priksyge. Udsprøjtning af bittersalt
reducerede frugtens indhold af calcium med 5%.

Frugtudbytte
Tilførsel af magnesium påvirkede ikke frugtud-
byttet. Derimod steg frugtudbyttet med stigende
indhold af kalium i blade, fig. 3.

Frugtstørrelse
Tilførsel af magnesium havde ingen virkning på
frugtstørrelsen. Bladenes indhold af kalium
havde derimod en tydelig positiv sammenhæng
med frugtstørrelsen, fig. 4.

Vejledning
Direkte magnesiummangel kan afhjælpes ved at
gøde jorden op til et Mgt på ca. 10, hvortil kieserit
og dolomitkalk er lige så velegnede som bitter-
salt. Hvis manglen på magnesium er kaliumindu-
ceret (højt Kt), kan den kun afhjælpes ved at
sprøjtegøde, hvortil der anvendes bittersalt. En
svag mangel har imidlertid ingen effekt på frugt-



udbytte og -størrelse, og da bladtilførsel af mag- Frugtstørrelse

nesium kan reducere frugtens indhold af calcium, 9/frugt

må det frarådes at sprøjtegøde, når der kun er

svage symptomer på mangel på magnesium.
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Fig. 4. Frugtstørrelse, gi frugt, i relation til bladenes ind-
hold af kalium, % af bladtør stof. Gennemsnit af 10 år.

Fig. 3. Frugtudbytte, kg/træ og ar i relation til bladenes
indhold af kalium, % af bladtørstof. Gennemsnit af 10 år.
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