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At undersøge virkningen af forskellige kombinationer af jord- 
bearbejdnings- og kvasrydningsIntens1teters

Formål; (ved J. Neckelmann)

Bearbejdning Kvasrydning

Fuldbearbe J dnlng 
Dobbeltfure - pløjning 
Enkeltfure - pløjning 
Ingen bearbejdning

total stribevis Ingen

X

X

X

X

X

X

X

på planteafgang og vaekstudvlkllng hos rødgran plantet på renaf
drift med og uden anvendelse af hjælpetræer (Japansk lærk) og 
rensning.
Forsøgsarealets beliggenhed;

Arealet ligger 1 Slauggaard plantage afd. 16, ca. 2,8 km NØ
for Vprbasse kirke og 9»6 km Sø for Hejnsvig kirke.

Arealet er stillet til rådighed af Hedeselskabets 7. distrikt
og udvalgt af skovrider C.G. Bech og J. Neckelmann.
Forsøgsarealets inddeling og afmærkning;

Arealet er opmålt og inddelt 23* - 25. februar 1971 af J. Nec
kelmann.

Forsøget består herefter af 6 blokke ^ 8 parceller, ialt 48 
parceller (se detallskltsen s. 9).

Samtlige parcelgrænser udgøres af rette linier, markeret af 
imprægnerede træpæle i parcelhjømeme.
Beskrivelse af forsøgsarealet og dets omgivelser;

Arealet ligger ifl. DGU's kort på flyvesand. Terralnet er 
Jævnt faldende mod syd. Overfladen er stærkt præget af jordarbej
det ved 1. generations kulturanlæg, idet de gamle furer og balke 
endnu står ret skarpt med højdeforskelle mellem furens bund og bal- 
kens overflade på gennemsnitlig 2o cm.

Et Jordbundshul A (se detallskltsen) i forsøgsarealets NØ- 
llge hjørne, der adskiller sig fra resten af arealet ved at have 
båret en 2 - 4 m høj selvsåning af rødgran og ædelgran, samt en 
fugtpræget flora, viser følgende profil under den gamle balk;



1168 1. mere eller mindre omsatte nåle og mos o - 9 cm
2. mørkegråt ensartet sand, formentlig påføget 9 - ^9 -
3. mørkebrunt sand 49 - 69 -
4. rødbrunt og gråbrunt sand, grus og småsten,

vandudtrædning fra dette lag 69 - 79 -
5. blanding af almindelig og meget finkornet

(silt eller ler ?), blågråt og rødbrunt sand, 
stigende finkorns- og kalkindhold med dybden 79->Ho -

Spredt rodfordeling i lag 1, 2 og 3. Større vindslebne sten
1 lag 3 og 4 (gml.moræneoverflade).

Ifølge oplysninger fra skovfogeden kunne der i visse år stå 
vand i vinterhalvåret på denne begrænsede lokalitet.

Jordbxmdshullet B (se detailskitsen), der skønnes at være 
repræsentativt for hovedparten af forsøgsarealet» viste følgende 
profils

1. mere eller mindre omsatte nåle og mos
2. ensartet gråt sand 1
3. mørkegråt sand \ formentlig påføget
4. lysegråt sand J
5. øverst gråbrunt nederst mere rødbrunt sand
6. lysebrunt sand med enkelte større (Ig^gS^
7. gråbrunt sand med tiltagende finjordsind- 

hold nedefter
Jævn rodfordeling i lag 1, 2 og 3. Enkelte vindslebne sten

mellem lag 4 og 5.
Arealet bar før renafdriften en rødgranbevoksning plantet 

1903 i pløjede, NV - SØ gående render på agermark. Rækkeafstand 
godt 160 cm. Ifølge distriktsplanen var den tiloversblevne del 
af afdelingen i efteråret 1971 ved alder 75 år 25,5 m høj, sva
rende til CMM-bonltet 2,3 (extrapolatlon) eller W-N-bonitet 2,8
(extrapolation).

Stødtællinger efter renafdrift 1 6 parceller viste et stam
tal på gennemsnitlig 660 stk./ha (585 - 830) og en gennemsnitlig 
stødbredde (savsnit ind. overskårne "tæer") på 46 cm (lo - 81 
cm).

Bunden var d. 25/2 1971 overalt dækket af et mere eller 
mindre tæt slør af bølget bunke. Spredt forekomst af bregner. I 
den nordligste del af den nordligste parcelrække (gml. udkant) 
dannede bunken en regulær pels. I parcel 1 og 2, blok II fandtes
2 - 4 m høj selvsåning af rødgran og ædelgran.

0 5 cm
5 - 32 -

32 - 35 -
35 - 43 -
43 - 71 -
71 - I d  -

I d - >130 -
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Mod S og V støder forsøgsarealet op til rødgran plantet hen

holdsvis 19o2 og 1903. Nord for forsøget ligger en renafdrift til
plantet i årene I966 - 71 raed rødgran, ædelgran og skovfyr. Mod øst 
støder de nordligste 3/^ af arealet op til en holmevis blanding af 
bl.a. tsuga, douglas, alm. ædelgran m*ra., raedens den sydligste 1/4 
støder op til et bælte &f Prunus serótina, alt plantet 1 perioden
1 9 4 7 - 5 6 .

Kulturforberedelser;
Arealet blev renafdrevet 1 perioden 18/1 - 23/2 1971. Kvas- 

rydning og jordbearbejdning udførtes dernæst efter følgende plan;

Parcelnr. 1 blok 
I II III IV V VI

Total kvasrydning
fuldbearbejdning 7 7 4 6 2 2
dobbeltfure - pløjning 3 4 6 2 1 8
enkeltfure - pløjning 1 3 8  4 6 6
ingen bearbejdning 5 8 2 8 5 ^

Stribevis kvasrydning
dobbeltfure - pløjning 4 2 5 1 3  7
enkeltfure - pløjning 2 1 7  3 8 5

ingen bearbejdning 6 6 1 7 7 3
Kvas urørt

ingen bearbejdning 8

Kvasrydningen udførtes 1 perioden 18/3 - 28/4 1971.
Tojtal kvasrydnln£ udførtes med Hastrup bagskubber, som anbragte 

kvaset på de kommende sporarealer, hvor det dels afbrændtes, dels 
kørtes bort på lastbil. En mindre del blev efterladt på sporene.

Stribevis kvasrydnj.n£ omfatter manuel rydning af 5o - 75 cm 
brede striber med en Indbyrdes afstand på 23o cm og med oplægning 
af kvaset 1 stribemellemrummene.

I parceller raed kvas_urørt er der hist og her foretaget en let 
flytning, for at opnå en nogenlunde jævn dækning af parcellerne.

Jordbearbejdningen udførtes 1 perioden 11/5 - 1 V 5  1971, idet 
parcel 3 og 4, blok I dog pløjedes d. l6/4. Der pløjedes overalt på 
skrå ( N - S )  henover de garale NV - SØ gående rækker.

^ldbearbe_idnlngen udførtes med en tallerkenplov fra Viborg di
strikt, trukket af Volvo 35© Boxer (60 HK). Furebredde 57,5 cm.
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svarende til 17»4 km fure/ha. Bearbejdningsdybde 25 - 3o cm. Ved 
bearbejdningen vendtes det meste af mortørven ned i furen, og dæk
kedes af et lag mineraljord. I overensstemmelse med almindelig prak
sis på Viborg distrikt blev de fuldbearbejdede arealer jævnet, her 
med flere træk af en let tallerkenharve med 9 tallerkener.

Dobbeltfure-£l^jningen udførtes med bugseret tolneplov (uden 
grubber) trukket af Bristol D 3o bæltetraktor (32 HK). 1 medhjælper 
på ploven. Gennemsnitlig fureafstand 23o cm, svarende til 435o m 
fure pr. ha, furedybde ca. 15 cm (ind. tørv ca. 35 cm), furebredde 
godt 5o cm.

^keltfurej^løj.nin£ udførtes med en let ændret landbrugstal
lerkenplov fra Feldborg distrikt, trukket af Volvo 35© Boxer (6o HK). 
Gennemsnitlig fureafstand 230 cm, svarende til 435o m fure pr. ha, 
furedybde ca. 15 cm, furebredde ca. 25 cm.

Plantematerialet;
5-årig (2/3) rødgran, proveniens Nødebo (DK-F 71) og 3-årig 

(2/1) japansk lærk, proveniens Kongenshus, alt leveret fra Skarrild 
Krat planteskole. Planterne leveredes i øvrigt DDT-behandlede.

Plantningen;
Plantningen udførtes i perioden 12/5 - 19/5 1971 under tilsyn 

af skovfoged Jørgensen og J. Neckelmann. Der plantedes overalt efter 
t)iantebor (se DST 1968, s. 26I - 263) af to plantehold å 2 mand. 
Vejret var i planteperioden tørt og ofte solrigt, jordbunden fugtig. 

Rækkeretning N-S, rækkeafstand 230 cm, planteafstand i rækken 
139 cm, svarende til ca. 313o planter pr. ha.

Parcellernes indhold af planter;
Parcellerne i blok I - IV, samt parcel 1 - 4 i blok V, rummer

hver 8 rækker å 18 planter, ialt 144 planter pr. parcel.
Parcellerne i blok VI, samt parcel 5 - 8 i blok V, rummer hver

8 rækker å 17 planter, ialt 136 planter pr. parcel.
Blok I, V og VI er tilplantet med ren rødgran, medens hver 4, 

plante i blokkene II, III og IV er japansk lærk, resten rødgran.

Beregnede anlægsudgifter;
Udgifterne fremgår af oversigten side 7.
Ved beregningerne er benyttet;
1) Overenskomst mellem Skovbrugets Arbejdsgiverforening og 

DASF med tillæg til timeløn og akkorder for søgnehellig
dage, ferie, ATP, sygeløn, forsikringer og skurpenge.
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2) Gældende udlejningspriser for redskaber + traktor Incl. 

fører (Hedeselskabet og Skovteknisk Institut).
3) En gros prisliste for Hedeselskabets Centralplanteskole 

foråret 1971.
Udgifter til administration, transport af redskaber og planter, 

samt nedslånlng af planter er ikke medregnet.
Udgifterne til DDT-behandllng er skønsvis ansat til lo kr./ 

looo planter (Hedeselskabets Centralplanteskole).
Med hensyn til de ved beregningerne anvendte arbejdspræsta

tioner henvises til oversigten side 8.

Forsøgets drift;
Rensnlng_j_ Tidspunktet for påbegyndelse af rensning ansættes 

efter samråd mellem distriktet og forsøgsvæsenets hedeafdeling. 
Rensning påbegyndes herefter samtidig 1 alle parceller, og udføres 
mindst 1 gang årligt i halvdelen af hver parcel. Rensningen udføres 
med tallerkenharve i nord-syd gående bælter å 8 rækker således;
4 rækker urenset, 8 rækker renset, 8 rækker urenset, 8 rækker ren
set, 8 rækker urenset, 8 rækker renset og 4 rækker urenset, idet 
disse bælter gøres gennemgående 1 hele forsøgets længde. Rensning 
1 de ikke kvasryddede parceller udføres dog kun, hvis det anses for 
absolut påkrævet, og da med metoder, som er afpasset efter forhol
dene; enten le, harve eller kemikalier. Rensningsintens1teten af
gøres 1 øvrigt af distriktet og hedeafdelingen 1 fællesskab.

Hugst af__hj[ælpetræer (japansk lærk) påbegyndes så snart lærken 
synligt påvirker rødgranens vækstudvikling 1 negativ (retarderet 
højdevækst, slid på topskud o.l.). Ved hugst 1 lærkene foretages 
stødbehandling for at hindre fomes-infektion ad denne vej.

Forsøget følges 1 første omgang indtil tidspunktet for første 
gennemhugnlng i rødgranen er nået i alle parceller. Vækstudviklingen 
i periodens sidste år lægges herefter til grund for afgørelsen af, 
hvorvidt forsøget skal følges endnu en årrække fremover.

Revisioner;
Opgørelse af planteafgang foretages efter afslutningen af 1. 

og 2. vækstsæson. Højdemålinger udføres første gang 1976 og herefter 
hvert 5. år til og med første gennemhugnlng.

I forbindelse med 1. gennemhugnlng foretages en opgørelse af 
eventuelle rådangrebs udbredelse og styrke.
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Distriktet er indforstået med ikke at foretage indgreb af 
nogen art i forsøget uden forudgående aftale med forsøgsvæsenets 
hede- og klitafdeling. Eventuelle uregelmæssigheder ved forsøget 
bedes Indberettet til forsøgsvæsenets hede- og klitafdeling*

Aftaler med distriktet;

Bybæk, den 25. juli 1972

J. Neckelmann



Beregnede anlægsudgifter pr. 1/5 1971i kr./ha. Rødgran.

Forsøg nr. 1168. Slauggaard plantage afd. l6.

Total kvasrydning Stribevis kvasrydning Kvas urørt
fuldbeai- 
bejdning

dobbelt
fure

enkelt
fure

ingen
bearb.

dobbelt
fure

enkelt- 
fure

ingen
bearb.

ingen
bearb.

Kvasrydning 8oo 8oo 8oo 8oo 655 655 655 -

Jordbearbejdning 895 66o 21o - 660 2I0 - -
Planter 595 595 595 595 595 595 595 595
Plantning 345 4o5 4o5 485 4o5 4o5 485 94o
DDT-behandling 3o 3o 3o 30 30 30 30 30
Ialt 2665 2490 2o4o 19I0 2345 1895 1765 1565

Tillæg for indblanding af 25^ japansk lesrk; 75 kr./ha.
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Forsøg nr. 1168. Slauggaard plantage afd. l6.
Tidsforbrug og arbejdspræstationer.

Tidsforbruget ved kvasrydn^ng er ansat på basis af erfaringer 
fra tidligere forsøg og redskabsafprøvninger;

Arbejdspladstid 
maskinelle manuelle 
timer/ha timer/ha

Total rydning med Gyro-frontlæsser l6 l6
Manuel rydning af 435o m, 5o - 75 cm 43 1/2
brede striber/ha

Tidsforbruget ved j^ordbearbej^dning er baseret på tidsstudier 
ved forsøgsanlæget;

Arbejdspladstid 
m/time timer/ha

Fuldbearbejdning med tallerkenplov, 85o 2o 1/2
l?4oo m fure/ha
Harvning af fuldbearbeJdet areal 5
med tallerkenharve
TolnepløJning excl. grubnlng på tværs 815 5 1/2
af gml. rækker, 435o m fure/ha
Tallerkenfureplov på tværs af gamle 715 6
rækker, 435© m fure/ha

Plantnln£s£rwstationerne er beregnet på basis af overenskomst
mæssige akkordsatser og en skønnet "akkordtlmeløn" (tidløn + 5o% + 
dlv. tillæg):

Plantning 1 ubearbejdet ikke kvasryddet Jord 75 pi./time
” ” '' kvasryddet Jord 145 "
” •' ikke grubbet fure 17o " "
•' " grubbet fure og fuldbearb. Jord 2oo ” ".
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