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1. Få succes med pil!M3

Udbytte af pil fra 15 års forsøg
Årlige pileudbytter på op til 14 tons tørstof pr. ha 13 år efter etablering med minimal tilførsel af 
gødning.

Seniorforsker Poul Erik Lærke, seniorforsker Uffe Jørgensen & jordbrugstekniker Jens Bonderup Kjeldsen
Aarhus Universitet
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Øget anvendelse af biomasse til 
direkte afbrænding på kraftvar-
meværker er blandt de mest ef-
fektive vedvarende energikilder 
og kan dermed bidrage med en 
forholdsvis stor reduktion i ud-
ledning af CO2 ved fortræng-
ning af fossile brændsler. Der-
for har regeringens plan ’Grøn 
Vækst’ som målsætning at øge 
udbredelsen af fl erårige energi-
afgrøder med op til 10.000 ha pr. 
år i de næste 3 år. Der bliver for-
mentlig primært tale om pil, da 
pilefl is kan gå direkte ind i den 
nuværende håndteringskæde for 
træfl is, og afgrøden er forholds-
vis veludviklet. Imidlertid er 
der store udfordringer forbun-
det med at inddrage en ny og for 
de fl este landmænd uprøvet af-
grøde i gårdens drift, og samti-
dig reducerer en fl erårig afgrø-

de fl eksibiliteten i sædskiftet. 
Til trods for et forventet tilskud 
til etablering er denne omkost-
ningsdel dog stadig forholdsvis 
stor, hvorfor der er behov for 
kendskab til pilebeplantningers 
levetid og langsigtede tørstof-
udbytter. Pileforsøg gennemført 
over de seneste 15 år ved Aar-
hus Universitet, Det Jordbrugs-
videnskabelige Fakultet (DJF) 
kan måske give et fi ngerpeg.

Metode
På en JB4 jordtype i Foulum blev 
i 1993 etableret et gødsknings-
forsøg med 24 parceller (160 m2 
bruttoareal og 22-37 m2 netto-
areal pr. parcel) af den svenske 
pileklon SW L78183 (Salix vimi-
nalis), og i 1996 blev forskellige 
etableringsmetoder afprøvet i 42 
parceller (120 m2 brutto/10-20 

m2 netto) med hybridklonen SW 
Bjørn (Salix viminalis×Salix 
schwerinii), som blev anlagt ved 
siden af gødskningsforsøget. 
Etableringsmetoderne omfatte-
de: a) 20 cm skud vertikalt pla-
ceret, b) 10 cm skud horisontalt 
placeret, c) 20 cm skud horison-
talt placeret og d) 180 cm helskud 
horisontalt placeret.

Begge forsøg blev etableret 
med to forskellige plantetæthe-
der. L78183 blev etableret med 
18.091 og 10.855 stiklinger pr. 
ha ved at justere afstanden mel-
lem dobbeltrækkerne til hen-
holdsvis 126 og 260 cm. Bjørn 
blev etableret med 20.000 og 
12.308 stiklinger pr. ha (eller til-
svarende for helskud) ved en af-
stand mellem dobbeltrækkerne 
på henholdsvis 125 og 250 cm. 
I begge forsøg var afstanden i 

Tabel 1. Mængden af henholdsvis N-NH4 tildelt som gylle eller mineralsk N tildelt som standard NPK gødning i de to forsøg, hvor L78183 bliver 
gødsket med to forskellige N-niveauer før 1997 og 4 forskellige N-niveauer/typer fra 1997 og derefter.
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placerede skud resulterede i et 
udbytte, der var 4,8 tons mindre 
pr. ha. Det årlige tørstofudbytte 
på grundlag af de to øvrige etab-
leringsmetoder var i første høst-
periode 1,8 t/ha mindre set i for-
hold til parceller etableret med 
helskud. Der kunne ikke regi-
streres nogen forskel på etable-
ringsmetoderne i de efterfølgen-
de høstperioder.
 
Konklusioner
● Årlige udbytter på op til 14 

tons TS pr. ha i hybridklonen 
Bjørn 13 år efter etablering.

●  Bjørn producerede 56-86% 
mere tørstof end reference-
klonen L78183, selvom der 
blev tilført væsentligt mindre 
gødning.

●  De forskellige etablerings-
metoder resulterede i årlige 
udbytteforskelle på op til 4,8 
t/ha i første høstperiode. I de 
efterfølgende høstperioder 
havde etableringsmetoden 
ingen betydning.

●  Høj plantetæthed gav lidt 
større tørstofudbytte i før-
ste høstperiode, mens lav 
plantetæthed ved etablering 
synes at give de største ud-
bytter i Bjørn fra tredje og ef-
terfølgende høstperioder.  ■

dobbeltrækken 75 cm. Gødsk-
ningsniveauet i de to forsøg 
fremgår af tabel 1. Udvikling i 
tørstofudbytte er fulgt over en 
årrække på 13-14 år i begge for-
søg. Høsttidspunkterne fandt i 
alle tilfælde sted om vinteren, 
umiddelbart efter perioderne an-
givet på x-aksen i fi gur 1. Det 
vil sige, at de angivne årlige tør-
stofudbytter er gennemsnit over 
2-4 års vækst. 

Resultater
I begge pilekloner blev de stør-
ste udbytter opnået i 3. høstpe-
riode (fi gur 1). Årsagen til faldet 
i udbytte i den/de efterfølgende 
høstperiode kan muligvis til-
skrives, at der ikke blev tildelt 
nogen form for gødning i pe-
rioden 2004-2006, men det kan 
ikke udelukkes, at pilekulturens 
alder også spiller en rolle. Hy-
bridklonen Bjørn gav 56-86% 
større udbytte end referenceklo-
nen L78183 med størst forskel i 
første og sidste høstperiode. Det 
større udbytte i Bjørn blev op-
nået på baggrund af en væsent-
lig mindre tildeling af gødning. 
Summeret over de 13 år blev der 
via gylle blot tildelt 420 kg N-
NH4 (tabel 1).

 I første høstperiode gav den 
store plantetæthed af L78183 et 
gennemsnitligt årligt merudbyt-

te på 0,8 ton TS pr. ha i forhold 
til den lille plantetæthed. Effek-
ten af plantetæthed forsvandt i 
de efterfølgende høstperioder. 
Bjørn synes derimod umiddel-
bart at producere de største ud-
bytter i de senere høstperioder, 
når den var etableret med lille 
plantetæthed. I gennemsnit blev 
der årligt produceret et merud-
bytte på 3,1 tons TS pr. ha i de 
sidste 3 høstperioder set i for-
hold den store plantetæthed. Det 
er dog vigtigt at pointere, at de 
to forskellige plantetætheder i 
forsøget med Bjørn ikke var ran-
domiseret, så forskellen kan væ-
re en såkaldt blokeffekt forårsa-
get af andre forskelle i markens 
beskaffenhed.

L78183 gav et årligt merud-
bytte på 0,9 tons TS pr. ha i før-
ste høstperiode ved tildeling af 
NPK gødning. Selvom det årli-
ge udbytte af pileparceller i an-
den og tredje høstperiode gødet 
med 150 kg N-NH4 fra gylle gav 
henholdsvis 1,3 og 1,4 tons TS 
pr. ha mere end ugødet, var for-
skellen ikke signifi kant. Det kan 
muligvis skyldes, at pilerødder 
ikke respekterer parcelstørrelser 
på 12,1 m x 13,2 m.

Etablering af Bjørn med hel-
skud gav i første høstperiode et 
årligt udbytte på 11,5 tons TS pr. 
ha, hvorimod 10 cm horisontalt 

Figur 1. Gennemsnitlige årlige tørstofudbytter for referenceklonen L78183 og hybridklonen Bjørn etableret med forskellige plantetætheder. 
Resultaterne er gennemsnit over varierende gødskningsniveauer og etableringsmetoder (se tekst for forklaring). 


