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Oversigt over resultater af forsøg og undersøgelser

i de landøkonomiske foreninger 1971

TEAVLE OG
G 1971

A. BETINGELSER FOR PLA
FORSØGSARBEJDETS OMFA

Af Johs. Olrst'f1.

1. Klimatiske vilkår.

Dc klimati.!lkc betingelser for planteavlen i 1971
må betegnes som gunstige, ~clv om året vejrmæs
sigt 3C[ ikke var problemfrit. Ocr fordom som
sædvanlig store variationer. som n3\ nlig kom til
udtryk i, at enkelte begrænsede områder var stærkt
prægede af torke i forsommeren. medens nedbø
rens mængde og fordeling iOHigt \af næsten ideel
for de fleste egne.

Side 1006 er på grundlag af ~1eteorologisk Insti
tuts m~lingcr givet oplysninger om temperatur og
solskinstimer for de en\..c1tc m:'lOcdcr i perioden
november 1970-oklobcr 1971, og nedenfor er for
samme periode oplysl om nedbør~forholdcnc i de
enkelte amter. GenncrnsnilStallene i tabellerne
dækker naturligvis over megct betydelige \'arialio
ner indenfor de anførte perioder og områder. og
da navnlig nedbørens fordeling kan være meget

afgørende. giver tabellerne kun et groft indtryk af
vækstbetingelserne. Fig. J, der vi ..er temperatur,
nedbør samt vandbalance for en enkelt lokalitet.
nemlig forsogsgården Godthåb. Skanderborg, gi
ver dog cl nogenlunde typisk billede af vækst·
perioden april ol..tober 1971.

I cftcd.rsmånederne septcmber-oktober 1970
faldt der ..tore nedborsmængder. hvill..et gjorde det
\'an .. l..eligt at få de sidste I..ornafgrøder bjærget.
og ikke mindst høsten af hestebønner blev meget
besværlig. Regnen fortsatte ind i november. og
marl..crnc var mange steder overwømmede. således
at markarbejde!. og iUc mindst bjærgning af rocr
og kanofler, i høj grad blev besværliggjort.

Senere blev del igen muligt al færdes på jorden.
og markarbejdet kunne de fleste steder af~llIlle<;

med vinlcrplojningcn. inden vinteren satte ind
med frost og lidt sne omkring juletid.

Oversigt over nedbørsforholdene 1970~71

(Normal og afvigelser, Meteorologisk Institut)

Noy.70-
April ~hJ Juni Juli AUlld( Septbr. Oktober April-

rnaru 71 oktober

Am.

li II II li II II II li It
.. ..~ ~ " .. ~ ~ .. E

~ ~
~

~ ~ ~ E o ~
< < < < < < Z <

Nordjyllands 233 ~27 38 ~:~12 34 120 50 ~c " 72 '7 78 123 73 '- 12 71 ~15 416 ., 24
Viborg 260 29 39 -;- IJ 35 I 3I 47 < 9 77: 22 84 142 77 . 29 77 -;- IO 436 -;- IO
Århus 236 16 38 ·:·7 35 IO 49 4 72 ~ 17 80 4 69 17 66 ~:~ 15 409 -;- 38
Vejle 269 53 43 >15 40 -;-5 49 " 79 75 83 IO 18 : 36 15 ·6 447 ~34

Ringkøbing Z86 +46 39 ..;-.19 39 17 49 : 3 80 74 91 36 87 :~ 51 88 :~ 9 473 -;- 33
Ribe 278 +73 41 17 4Z -;-16 48 8 8Z : 30 89 ~15 87 c59 84 :8 473 .: 61
Sonderjyllands 267 -'- 75 45 16 45 : 32 48 - 49 80 12 92 14 78 -;-42 75 T8 463 ~: 3I
Fyn.. 214 -41 38 O 40 : 3 45 . 57 66 16 76 ·2 58 -;-19 58 +2 381 19
Vest..jællands 191 5Z 34 O 35 I 13 47 . 37 65 -;-15 66 14 58 : 20 52 +4 357 +5
F<ed"iksbo'g }
Kobenhavn 203 39 37 I 38 ~ 13 45 I 28 73· 13 67 724 63 c 16 54 O 377 : 39
Roskilde
Storstrøms 209 +28 34 O 40 -'- IZ 47 +35 68 O 70 -;- 33 59 -;- 25 56 17 374 : 28
Bornholms 236 +55 JJ :4 34 ~J3 43 -;-1Z 60 ~, 43 61 : 26 63 -;-9 63 ~23 357 : 84
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Flg. 1. UrcDlligc lemperatur- OS ncdbor!llcnnemsnil dml ~'DdbaJ.nce.Goothlb 1911.

Af tabellen fremgår del, at gcnncmomilstempcra·
lurerne i december og januar samt marls og april
var rel normale. Når vinteren 1970-71 alligevel
fæstnede sig i erindringen som særlig mild. 51')'1.
des det bl. a. det forhold, at februar, der alminde
ligvis er den koldeste måned, var meget mild med
en gennemsnitstemperatur rå 2.3 grader mod nor·
malt 0.4. Desuden at særligt kolde perioder

Tempera",r og solskinstimer.
Hele lundet.

November
December
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
Augu~t

September
Oktober

1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

Temperatur
197~71 normal

4,9 5,0
2,4 2,3
O,S 0,0
2,3 +0,4
0,9 1,6
5,6 6,1

11,5 11,0
13,3 14.5
16.1 16.6
16,1 16,3
12,4 13,2
9.3 M,H

Antal solskin,!.
J'n()'71 normal

48 42
62 28
30 41
69 65

103 127
183 IRI
269 256
217 257
273 247
221 221
142 166
116 9R

I...un forekom i en kort tid omkring jul og nytår,
med temperaturer ned til 15-16 grader. og
igen fra sidst i februar til ind i marts med om·
trent tilsvarende frostgrader.

Vinteren var ret nedbørsrig. således som det ses
af tabellen o;ide 1005. men boriset fra de to nævn·
te kuldeperioder faldt nedbøren mest i form af
regn og slud.

Vejret var i sidste halvdel af marts og først i
april mesct uroligt og ustadigt med vekslende kø·
ligt og mildt vejr og hyppig skiften mellem ned·
børsrige og torre perioder. Enkelte havde på de
Icllc~le jonjer forsøgt sig med markarbejde og så·
ning midt i februar, og i sidste tredjedel af marts
fulgte en del efter med ammoniakudbringning og
..åning, men kun på de lettere jorder, medens det
endnu hen først i april var for fugtigt til færdsel
på de svære jorder.

Omkring den 11.-12. april (t. og 2. påskedag)
~tabiliscrcdes vejret. Den 12.-13. var markarbej·
del i fuld gang, og det kunne herefter mange ste
der gennemføres næsten uden afbrydelse. Vejret
var først ideelt. men blæsende og stærkt torrende,
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således at skorped.mnelse ret snart forringede mu·
lighederne for at frembringe et godt såbed på de
svære jorder. Da lørken og blæsten fortsatte var
spiringsbet ingclserne langt fra gunstige for de senl
s&ede afgrøder. Vinteragtigt vejr med snebyger
og slud de allersidste dage i april bødede dog no
get på forholdene adskillige steder. Forinden hav
de en voldsom storm med muldfygning den 23.
24. april mindet om, at læbælterne stadig bør hol
des intakte og ipvrigl mange steder trænger til
udbygning.

Køligt vejr med nallefrost fortsaue ind i maj.
hvor del gradvis skiftede ti! mildt, senere meget
varmt. men stadig tørt og solrigt vejr. Omkring
midten af maj faldt der betragtelige mængder ned
bør adskillige sleder, men i nogle egne, navnlig i
øst- og Sønderjylland, blev det kun til få milli
meter, og p& Fyn og Sjælland blev der næsten
ikke målt nedbør i denne periode.

Først de allersidste dage i maj, omkring pinse,
blev der målt regn i nogenlunde tilstrækkelige
mængder over det meste af landet. men også i
denne omgang gik bygerne udenom de efterhån
den stærkl tørkeramte egne bl. a. i Sonderjylland,
i Østvendsyssel og i 0stdjursland.

Forst i juni var vejret meget varmt og tørt. Se·
nere var temperaturen mere normal, men der
faldt stadig kun beskedne mængder nedbør, og
tørke begyndte at gøre sig gældende over en bre
dere front. Udbredt regn midt og sidst i m!l.neden
rellede dog op på forholdene, således at der næ
sten klin i de specielt tørkeramte områder blev
tale om varig skade.

Den forste tredjedel af juli var varm og tør og
den mellemste kolig og nedbørsrig med meget
uroligt vejr. I sidste tredjedel af måneden blev det
igen varmere. og der forekom kraftige regn-, hagl·
og tordenbyger.

Varmen fortsatte ind i august, hvor der først
faldt spredte byger. men senere mere udbredt

regn, indtil vejret omkring den 18.-20. stabilise
redes med sol og stigende temperatur. Varmen
kulminerede den 21. med temperaturer op til 30
gr:.tder adskillige steder. Del usædvanligt fine og
solrige vejr fortsatte til den 28. august, og største
parten af kornhøsten blev bjærget under heil
ideelle betingelser i denne periode. Herefter satte
det ind med mere ustadigt vejr, men der kunne
dog stadig høstes mellem bygerne, således at hø
.!lten kunne afsluttes uden større vanskeligheder.

Det noget ustadige vejr fortsatte ind i septem
ber. der gennemgående blev kølig og ret solfattig
bortset fra enkelte solrige. men kølige dage midt
i måneden. Sidst i måneden skiftede det til mere
mildt og IØrt vejr, der fortsutIe ind i oktober, som
- bort'iet fra en uges tid omkring månedens midte
- bød p~ varmt og forholdsvis tørt vejr. Der var
~åledes i eftertlrsmånederne september og oktober
gode Oluligheder for jordbehandling og for bjærg·
ning af kartoffel- og roeafgrøderne.

Det milde vejr fortsatte også ind i november,
efterhånden dog med regn og blæ~t. til tider
storm. Omkring den 1~.-19. faldl temperaturen
stærkt, på udsatte steder ned til -+- 15 grader. Vin
tervejret fort'iatte med frost og en del sne, og
kulminerede med en forrygende snestorm den 21.
og 22. november. Flere kyststationer over de syd
lige egne regi ... trerede ved denne lejlighed vind
styrke 10-11, og dette i forbindelse med store sne·
mængder, navnlig i øst- og Midtjylland samt på
Fyn og i Midt- og Nordsjælland, resulterede i den
værste snestorm, der er regisIreret i november i
detle århundrede.

De store snemængder, der adskillige steder dan
nede enorme driver. var til betydelig gene for
nmrkarbejdeL. men da vejret snart igen blev mil·
dere, for~vandt de hurtigt, og betingelserne var
herefter gode resten af november og hele decem·
b~r måned, således at den afsluttende vintcrpløj
ning de fleste steder kunne gennemføres inden jul.

Forårsarb(.j(iCI gik let rra hånden
l 1971. men ,~bedet blev ofte
stærk l udt0rn:1.
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Skal enkelte karakteristiske træk i de klimatiske
betingelser for planteproduktionen 1971 fremhæ·
ves, må det blive følgende: En usædvanlig mild
vinter med jævn overgang til et forår, der gav
ideelle betingelser for markarbejdet. Stærkt tør~

rende og blæsende vejr i forårstiden til gene for
spiringen, navnlig af roerne. Ondartede tørkepe·
rioder i maj-juni, men dog nedbør så betids, at
varig tørkeskade blev undgået de fleste steder.
Desuden ideelt høstvejr i sidste halvdel af august.
Senere gode klimatiske betingelser for en frodig
sensommer· og efterårsvækst i græsmarkerne samt
for bjærgning af roe· og kartoffelafgrøder og for
cfterårsarbcjdct iøvrigt.

2. Arealanvendelse.
Det samlede landbrugsareal er af Danmarks

Statistik opgjort lil 2.917.000 ha, hvilket er 24.000
ha mindre end året i forvejen.

Landbrugsarealets benyttelse 1971 og de fore·
gående år ses i følgende tabel.

1950-54 1967 1968 l'" 1970 1971

Græsfrø 2H 45 41 43 40 46
Havefrø I 2 2 2 2 2
Vinterraps 12 9 7 5 2 3
Vårraps I IO 7 7 Il 23
Sennep 7 II 12 9 5 4
Gartneriprd. 9 IO IO IO II J I
Andet 12 I I I 3 3
Frø og spe·
cialafgr. iall 91 105 92 87 85 10H

Bfl'fgsædtlrea/el.
Hestebønner H 20 16 14
And. bælgsæd 4 6 II II

Bælgs. ialt 9 6 12 26 27 25
Brakareal 12 3 2 2 I l

Saml. land·
brugsar. 3121 2990 2983 2957 2941 2917

BcmærJ.::ningcr: Under frø og speclalafgrøder er anførl 12.000 ha
som "andel... 1950-54. hcraf cr 10.000 ha l\ør. Ar 12.000 ha brakareal
1950-54 tr ca bal\'dden Ia::ggcplads for tOrv.

Landbrugsarealers bellyrre1.~e, 1000 "a.
Kornarealel.

1950-54 1?61 1968 l'" 1970 1971

Vinlerhv. 79 r 72 69 HI H7
Vårhvede 24 24 29 34 34
Vinterrug 131 35 36 36 41 3H
Vårrug 2 3 3 3 4
Byg 562 1170 1254 1305 1352 1370
Havre 262 243 218 204 IH4 185
Blandsæd 277 97 78 58 44 39

Korn ialt 1311 1638 16H5 1704 1739 1757

Rodjmgrarealel.
Kartofler 104 37 35 33 37 32
Sukkerroer
til fabrik 66 53 52 52 47 49
Bederoer
til fodcr 211 155 153 155 161 154
Kålroer 192 111 96 70 44 39
Turnips og
gulerøddcr 8 1 I O O 1

Rodfr. iah 5HI 357 337 310 289 275

Græs~ og grønjoderarea/eI.
Lucerne og
grønfoder 38 27 28 30 33 34
Græs og
kløvcrgr. i
omdriften 677 531 519 500 468 42H
Græs og
kløvergræs
udenfor
omdrift. 402 323 308 29~ 299 2H9

Græs og
grønf. iah 1117 881 855 82H 800 751

Frø- og speciala/grøtiear('(l/er.
Rodfrugtfrø 4 3 I l 2
Græc;marks-
bæl,gpl.frø 17 14 II 9 9

3

13

Kornarealet var i 1971 1.757.000 ha, hvilket er
18.000 ha, eller godt J pet. mere end i 1970. Stig·
ningen i kornarealet er således fortsat, men stig
ningstakten er dog afdæmpet noget, idet der fra
1969 til 1970 var tale om en stigning på 35.000 ha
og fra 1968 til 1969 en stigning på 19.000 ha. For
øgelser fra 1970 til 1971 falder næsten udelukken
dc på bygar~let og på arealet med vinterhvede,
der er udvidet med henholdsvis 18.000 og 6.000 ha.

Rodfruglarea1ct er indskrænket med 14.000 ha
til 275.000 ha. Nedgangen falder her på såvel kar·
toffelarealet som p!i. arealerne med foderroer,
hvorimod fabriksrocarealet er forøget lidt. For
foderroernes vedkommende bemærkes det, at are·
alet med bederoer til foder ret konstant har ligget
omkring J50-160.oo0 ha gennem den viste 5·års
periode, hvorimod kålroearealct er reduceret
stærkt. nemlig fra 111.000 ha i 1967 til 39.000 ha
i 197 J.

Græsarealet er opgjort til 75 l .000 ha. hvilket er
49.000 ha, eJler godt 6 pet. mindre end året i for
vejen.

Arealerne med frø- og specialafgrøder er for.
øget noget, idet der er en udvidelse fra 85.000 Iii
108.000 ha. Af denne forøgelse på 23.000 ha fal
der ca. halvdelen, nemlig 12.000 ha, p!i. vårraps~

arealet. medens græsfrøarealet er forøget med
6.000 ha og arealerne med frø af græsmarksbælg·
plan ler med 4.000 ha, For de øvrige frøafgrøder
og for industriplanter og gartneriprodukter er der
kun tale om små forskydninger.

Bælgsædarealet er gået lidt tilbage, nemlig fra
27.000 til 25.000 ha. og nedgangen falder udeluk
kende på heslcbønnerne, hvor arealel er reduceret
fra 16.000 til 14.000 ha. medens anden bælgsæd.
lier først og fremmeslomfatter ærter, har beslag·
lagt uændret 11.000 ha.
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3. Forbmg af handelsgødninger.
I nedenstående tabel vises forbruget af handels

gødninger 1971 (godningsårct 1970'71) og de nær
01l..'S1 foregående år.

4. De enkelte "fgrØder.
Dcn følgende redegørelsc for dc enkelte afgrø

ders forhold 1971 bygger i vid udstrækning på
planteavlskonsulentcrnes indberetninger. Udbytte
tallene refererer sig til en opgørelse af 7. deeem
ber 1971 fra Danmarks Statistik.

ne end i J} Hand, men der er dog også ~torc varia~

lioner i genncmsnitsforbrugel indenfor landsdele·
ne. Det største gennemsnitlige kvælstofforbrug,
105 kg pr. ha, er således noteret for Østjylland.

Porbruget af magnesium er væ<;entligt større i
Jylland end på Øerne, og navnlig i Vestjylland er
der brugt relalivt store magnesiummængder. Kob
berforbruget er 8 gange så stort i Jylland som på
Oerne, og her ligger Nord- og Ve'ltjylland med
det .. Iorste forbrug på 5--600 gram pr. ha i gen·
nemsnit.

:I. Komafgrødeme,

Vintersæden blev almindeligvis sået reltidigl og
under gode betingelser i efleråret 1970. En del
steder måtte ~åningcn dog ud...clles længere end
on~J..c1igl på grund af regn. Overvintringen var
god, og selvom der forekom barfrost i februar
marts, var opfrysning eller dirdte udvintring en
meget sjælden foreleche.

Såningen af \'å-rsæd blev ganske enkelte steder
beg~ndt allerede for ..t eller midt i februar, og i
sid!i.te tredjedel af marts blev ikke lIvæ'lcntlige
arealer tilsåede i sandjord~egnene. men ellers blev
hovedparten af vår!i.æden sået i ugen fra 12. til
20. april.

Del var de fleste steder let at frembringe el
godt ~åbed forst i denne periode. men da vejrct
\'ar meget tørt og blæsende, udtørrede jorden hur
ligt, ..:iledes at der ofte blcv sået i alt for lo'i og
tor jord cHer i et l..noldet såbed efter skorpedan·
nelse. hvor man iUe ha\'de fået jorden fældet
rettidigt. Vårsæden kom dog almindeligvis godt i
jorden, men spiring og vækst var hæmmet stærkt
i det lorre. kølige og blæsende aprilvejr. Acl<;kil
lige marker blev skæmmet stærkt af ..amhtormen
den 23.-24. april, og i ganske cnl..elte tilfælde måt
te man gribe til omså-ning.

Det varme vejr før..t i maj satte ganE: i væl..sten.
efter al der \ar faldet nedbør, ganske vist i meget
be..l..ellne mængder. de fleste steder. Efter pinse·
regnen var der først i juni en næsten faretuende
frodighed i mange kornmarker. Ocr forekom da
også Icje~d hist og her, men de følgende torke·
perioder afværgede, ,lt det blevet egentligt leje·
sæds.'\r.

Angrebene af planles>,!;dommc og skadedyr var
ret moderate i kornmarkerne. \feJdugangreb fore
kom dog almindeligt. men med cn geografisk ud·
bredclse, der afveg væsentlig( fra det sædvanlige.
Således var angrebene på Sjælland næ'iten uden
betydning, medens ondartede ;mgreb blev konsta·

69:10 70}11

271 289

II 8
II 9
38 45
38 36

55 55545257

12 13 12 IO 7
53 47 43 43 48
35 40 44 46 45

155 143 149 152 151

11 IO II 9 5
54 49 45 44 50
35 41 44 46 45

1000 ton<; P 55
Procenfisk furtIdi,,!:.
Superfosfat 26
PK-tooning 70
NPK4gødning. 3

1000 Ions K 153
Procentisk fordeling.
Kaligodning 25
PK·go<1ning 71
NPK-g.ødning 3

Magne-
J('-zIsIOf FosfO'" Kalium ,Ium Kobber

l.Indtdc:1 kg ha kll:ha Ir,; g. ha kl'hl gh.

Sjælland Lol·
land-Falster 103 22 64 2.8 64.0
Bornholm 74 20 53 4,0 18,5
Fyn 103 19 52 2,4 28,9
Øerne iah 102 21 60 2.7 52,1

Østlige Jylland 105 17 46 3,4 189,5
Nord!. J ~'lIand 95 16 45 4,1 511.3
VestI. Jylland 98 20 53 6.2 597.9
Sydlige l}"lIand 86 IS 4S 2.9 316,6

J} lIand iall 97 18 48 4.3 426,2

Hele landet 98 19 51 3.8 314,2

GødIljflg.f/orbrugef.

60,,65 66,'67 67/68 68169

1000 tons, 192 215 233 248
I~rocetlljsk jordeling.
Kal~salpeler 73 26 19 14
Kalkamm.salpet. 6 I J 12 12
FI. ammoniak 13 26 33 36
NPK·gødn;ng 3 32 34 35

Stigningen i kvælstofforbruget er fortsat fra de
foregående år. Omregnet til rent kvæhlof (N) er
der brugt 289.000 tons, svarende til 98 kg N pr.
ha i gennemsnit af det samlede landbrugsareal.
~ferforbruget i forhold til 1970 er 18.000 tons
eller 6.6 pct., hvilket svarer omtrent til stignings·
tal..ten fra de foregående år. hvor der hvert år
har været en forogel ...e på 6-12 pet.

Forbruget af fo~for og: l..alium er praktisk taget
uændret. Derimod er der sket visse forsk}'dninger
godningstyperne imellem. idet NPK·gødningen,
der de foregående år har vi~t en betydelig stigning.
i 1970-71 tegner sig for en relativ mindre andel
af \Uvel l..væl"lof- som fosfor- og kaliumforbruget.

I nederste tabelhalvdel ses forbruget pr. ha 1971
i de forskellige landsdele af såvel kvælstof, fosfor
og l..alium som magnesium og kobber. Det fremgår.
at det gennemsnitlige gødningsforbrug pr. ha. hvad
angår hoved næringsstofferne, er lidt storre på Øer·



1010

teret i områder af Vest- og Nordjylland, hvor man
hidtil ikke har taget denne plantesygdom højtide
ligt.

Fodsyge forekom ret almindeligt, men kun und
tagelsesvis med stærke angreb. Bladpletsyge var
også ret almindelig i hvede og byg.

Angrebene af sadeJgalmyg var mindre ondarte
de end de foregående år. hvorimod fritflueangreb
forekom ret hyppigt, ligesom den hessiske flue op
trådte med ikke uvæsentlige angreb i visse egne.

Kornhøsten begyndte så småt allerede først i
august, hvor enkelte Hog hule på de tidlige byg·
sorter for at få en del af avlen bjærget, medens
priserne endnu var forholdsvis høje. Høsten måtte
dog afbrydes igen, dels på grund af ustadigt vejr.
og dels fordi kornet ikke var modent. Omkring
den 17.-18. august skiftede det til højt. solrigt
vejr, og vi skulle herefter opleve en helt usædvan
lig ideel høstsæson, idet det lørre, varme og sol
rige vejr holdt sig til omkring den 28. august. 1
denne stabile periode blev formentlig ca. 80 pct.
af kornavlen høstet i en usædvanlig fin kvalitet,
idet vandindholdet oftest lå mellem 14 og 17 pet.
Den hollandske vægt var dog lav adskillige steder,
især når den vurderes i relation til de lave vand
procenter, men det er iøvrigt en almindelig opfat
telse, at den hollandske vægt ikke var noget godt
udtryk for kornets kvalitet i 1971.

1 nogle egne, navnlig på Fyn samt i øst- og
Midtjylland og enkelte områder i Sønderjylland.
forekom større eller mindre mængder af revnede
kerner i bygafgrøderne. Revnerne fremkom. me
dens komet endnu stod på roden. rsagen ken·
des ikke med sikkerhed, men man mener, revner
ne skyldes spændinger i frøskallen som følge af
megen regn efter en længere tørkeperiode. Fæno
menet blev også iagttaget i 1957, hvor det især var
Proctorbyg. der led skade. J 1971 viste Emirbyg
sig al være mest medtaget, men ret nær fulgl af
Tern, medens revnede kerner næsten ikke forekom
i Lofa, Pallas og Kristina.

Forekomsten af revnede kerner spiller næppe

nogen rolJe for kornets egnethed som foder, men
revnerne kan være angrebspunkter for svampe,
hvorfor der må udvises særlig omhu ved opbeva·
ring og opfodring.

Bortset fra dette specielle forhold var kornkva·
liteten i 1971 som nævnt særdeles god, og når
dertil kommer. at høsten arbejdsmæssigt set var
meget let og tørringsomkostningerne yderst ringe,
var kornhøsten absolut et af årets lyspunkter. Der
blev næsten ikke lejlighed til at afprøve propion
syrekonserveringen af korn, som der ellers havde
været stor forhåndsintcresse for, og i adskillige til
fælde blev flaskegassen. der var leveret til korn
10rringsanJæggene. returneret til leverandørerne.

Efter de frodige vækstbetingelser i juni-juli var
man tidligt indstillet på el stort udbytte i korn·
markerne. og det blev skønnet, at man forment
lig - når udvidelsen af kornarealerne blev taget i
betragtning - kunne forvente en rekordavl af
korn. Udbyttet af kornafgrødernc er nu opgjort af
Danmarks Statistik, og resultaterne af opgøreJsen
er vist i nedenstående tabel.

Udbyttet a/ korna/grøder.
mill. hk! kerne-)

1950-54 1967 '96' 1969 1970 1971

Hvede 2.9 4,2 4,6 4,3 5,1 5,9
Rug 3,1 1,2 1,3 1,3 1,3 l,S
Byg 19,5 43,8 50,S 52,6 48,1 54,7
Havre 8,5 9,0 8,6 .7,7 6,3 7,0
Blandsæd 7,6 3,3 2,8 2,0 1,4 1,3
Bælgsa:d 0,2 0,2 0.5 0,7 0,9 0,8

41,8 61,7 68,3 68,6 63,1 71,2

Gennemsnilsudbylle, hkg kerne: pr. ba

Hvede 36,6 46,6 48,0 43,8 44,S 48,4
Rug 23,9 31,S 34,0 32,3 30,S 35,7
Byg 34,7 37,S 40,2 40,3 35,6 40,0
Havre 32,S 37,2 39,6 37,S 34,3 38,1
Blandsæd 27,S 33,7 35,8 34,S 32,3 33,8
Bælgsæd 21,0 34,S 39,2 29,6 32,6 30,0

Gns. for
alle arter 31,7 37.7 40,S 39,7 35,7 40,0
-) (or Ixclp%d mlll. a.e.

HøSlbctlngclse:me var ideelle: i
1971.
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Som det ses. er korn hosten 1971 opgjort til
71.2 milt hk,g, og da den hidtil størsle avl. der
blev mål! i 1969. var på 68.6 mill. hkg. bll'\' der
alts:\ tale om relordudb~tte.

GennemSniL'iudbyttel pr. ha er beregnet til 40.0
hkg. hvilket er lidt mindre end i 1968. hvor ud·
byltet var 40.5 hkg pr, ha. men 1971 tegner sig
dog for dct næ'ithøjestc heklarudbytle. Det frem
går af tallene. at udbyueforholdet kornarternc
imellem har været omtrent som de nærmest fore·
g:\ende år.

De vi'Ste gennemsnitsral dælker naturligvis som
sædvanlig over meget ~tore \'ariationer. og i 1971
var der som nævnt c~ne. hvor torken virkede ret
stær"'t begrænsende p:\ udbyuet.

Hulmudbyttet var i 1971 ret stort og af god
kvalitet. Af tabellen side JOI3 fremg~r del, at det
bjærgede halmudbytle er opgjort til 11,2 mil I. af·
grødeenheder. hvilket er det samme som i 1969.
men væsentligt mere end de øvrige nærmest fore·
g;\ende år. Halmafbrænding fandt i 1971 sted i
mindre omfang end sædvanligt. Grunden hertil
var ..:lvel usikkerhed vedrørende grovfoderproduk
tionen iøvrigt som de gode betingelser for bjærg·
ning og risikoen ved afbrænding i den meget tørre
hO"itpcriodc.

b. Rodrru~13rgrodel'"Oe.

De fleste rm'Ulllrker blev tilsåede i sidste tredje
del af april og første uge af maj. S~bedet var of
test ~odt, men der blev dog adskillige steder s;\et i
ubckvem og lnoldet jord. og et stærkt udtørre l

såbed var almindeligt forekommcnde. I det tørre
og blæ~ende vejr tørrede jorden yderligere lid cf·
ter såningen. hvilket ofte re"llIlerede i cn mangel·
fuld spiring og en alt for ringe effekt af de an
vendte u"'rudl\midler. Senere. da der lom nedbør,
spirede endnu en del fro. men plantebestllnden
var ~tadig hullet og ujævn og væk'iten svag. især
i de sent såede roer. Adskillige roernarker blev
da også om~åede midt eller sidst i maj m~ned p&
grund af dårlig plantebestand !'amt ondartede
forekomster af kvik og froukrudl.

Forst efter piO'icregnen kom de tidligere an·
vendle lllo.rlldt~midler. Venzar og Pyrn.min, lil virk·
ning. men da b:\de på ukrudt og på rocplanter,
Roerne viste ad<;killige "leder lydelige forgiftnings·
symptomer, En del af de stør'ite roer visnede helt.
de mel1em<;lore var tydeligt s"'adede. meden 'i de
små til'iyncllldende klarede sig bedre, Og,1. depre,·
sioner efter sprøjtning med Betanul blev iagttaget
i enkelte tilfælde.

Efterhånden overvandt roerne dog start\an"ke
lighederne. og fra begyndelsen af juli kom der
god gang i væk~ten. Forholdene \ar herefter til·
fredsstillende i de fleste rocmarlo.er sæsonen lid.
Medvirkende hertil var. foruden de gunstige vejr·
bctingel ...cr. del forhold. at angreb af plantesyg
domme og skadedyr var meget modcrale. Ocr hav
de på et tidligere tidspunkt forekommet rodbrand.

navnlig i en del af de 'iient s.."ede roer. ~enere op
tr dte de sædvanlige s"'aded}r. lhrips, åd'ielbiller.
run"'elrocbiller og lus samt i "'ålroerne Io.ålflue
lancr og nogle steder krll'>Csygegalmyg. men
angrebene var de allerfleste steder uden større be
t~dning.

Retingelserne for roernes bjærgning i oklobcr
november var gode. og udbyucrne blcv langt bed
re. end man havde turdet håbe p~ med den yderst
dårlige start.

Udbyttet er vi<;t i følgende tabel. hvor ogs~ de
ovrige grovfoderafgroder er taget med,

lJdb\·t1~ af KTOI'foduajgrp,/(·r. mil/. Q.l'.
1950·$4 1967 1968 1969 19"'0 1971

Kartofler 4.2 2.0 2.0 1.6 2,5 1,6
Sulkerrocr
til fabri" 5,2 5.0 5.1 4,8 4,5 4,8
Bederoer
til foder 14.5 11.5 12.6 11.3 13.5 12,5
Kålroer 12.2 7.4 5,X ].4 2,9 2.7
Turnips og
gulerodder 0.2 0.0 0.1 0,2 0,2 0,4
Roetop 3.5 4.7 4.7 4.0 4,3 4,5
Græsmar... "·
afgrod. m.v. 42.9 43.5 43,9 33.8 35.5 37,1

lait 82.7 74.1 74,2 59,1 63.4 63,6

Det \'il \eS. at udbyttet af fcxlerrocr ikke når
heil på højde med det gode rodr 1970, men at
det. når an.:alned')kæringcrne tages i betragtning,
ligger pænl i forhold til de nærme..t foregående år.
Fabriksroerne har givel prakli'ik taget samme ud·
bytte som i 1970. Udbyttet af bjærget roetop var
størle end 1970, og loppen var af ll"ædvanlig god
halitet, men dog stedvi<; præget af sene angreb af
virus,gulsot.

}\artofJeml' bic\' i de fleste tilfælde lagt sidst i
april eller i før~te hah'del af maj. Væksten var
god. og udoytlet blev almindeligvis tilfred~!>tillen

de. men ntlede dog ikke på højde med de "tore
udb}'lIer i 1970. Medvirkende hertil var ret tidligc
og voldsomme skimmelangreb. der også forringe
de "'noldene.. kvalitet. hvor ikke der var sprøjtet
på behørig vis.

De tidlige kartofler blev de fleste steder lag.t
først i april. De udvillcde sig hurtigt, men tog
mange steder skade af nattefrost omkring I. maj.
L'db}lterne ble\' store. hvilket resulterede i ..tærlo.t
faldende pri<;er.

Af tabellen ovenfor ses det. at udbyttet af kar
tofler er opgjort til 1.6 mill. afgrodeenheder. hvil·
"cl er nøjagtigt 'Som i 1969. hvor arealet var af
nogenlunde tilsvarende storrebe.

c. Græs- o~ gronfoder:tfl,:røder.

Græ'Smarksafgrødcrne overvintrede almindelig
vis godt. Udvintring forekom kun i enkelte mar
ker med ilaliensk rajgræs, men adskillige græs-
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mar!..er, der havde været gronne først i februar.
blev mere eller mindre s!..adel a.f sem inieren i
februar-marts.

Væksten i græsmarkerne var i lang tid præget
af det kolde og tørre vejr. og ndbindingc-n fandt
almindeligvis ikke sted før ind i maj.

Første slæt var de fIesle, men ikke alle steder
af beskeden størrelse. l det varme vejr i første
halvdel af juni blev der fremslillet hø af prima
kvalitet. hvorimod senere bjærget hø af l. slællangt
fra blev så godt. Det er iøvrigt et almindeligt ind
trrk, al høbjærgningen vinder frem som konser·
veringsmetodc for græsmarksafgrodernc. forment
lig på grund af den veludvil"'ede teknik. der efter
hånden er til rådighed på delle område. Der blev
dog også emileret ret betragtelige mængder af
græsmarksafgrødernc. Na\'nlig noget hen j væk 'It
sæ~onen blev der leveret store!"vantiteler til rørrc
stationerne. I nogle tilfælde. hvor de 'Ilorc udb~ t
ter var opnået ved cl fremskredent udvi!..ling~trin,

kneb det med kvalitelen. idet protein indholdet var
for lavt.

l de lørkeramte områder kom græspror!ll!..tionen
først rigtig i gang langt hen på eftersommeren. og
der blev her intet overskud lil konservering til vin·
terbrug. Under mere normale forhold må græs
produ!..tionen 1971 taget som helhed betegnes som
god. og græsmangcl forekom kun undlagelsesvis.
Ration((græsning ser ud lil at vinde storre og storre
udbredelse, og det var en almindelig erfaring, at
græsset slog bedst lil, hvor denne metode blev an
vend!.

Gr;csvæksten fortsatte med en særdeles slor og
sund produktion igennem efterårsmånederne. og
indbinding af ungdyrene skete mange steder først
ved del vold'iomme snefald midt i november eller
endnu senere. Sid'it på sæsonen gav cflerafgrøder
af italiensk rajgræs et værdifuldt supplement til
græsningen. og adskillige steder blev gode efter
afgrøder ensilerede. ofte i blanding med bederoe
toppen.

De nye udlæg spirede nogenlunde frem. selvom
be-tingc:berne ikke \'~lr gode. men mange steder
bicv dc senere skadet af lørken. Dc var derfor
svag.e efter høst, men rettede sig meget. således al
grundlaget for nx..tc :1rs græsmarker de fies le ste·
der er tilfredsstillende.

AI tabellen side 1011 ses deLat lldb~ltet af græs·
marksafgrødeme 1971 er opgjort til 37.1 mill. af
grooeenheder mod 5,5 mill. i 1970. Rent umiddel
bart ville man have ventet en 'ilorre forskel på de
to år. men ud er vist almindeligl. al dc forekom
mende 'ivinf,minger i græsmarksudbytlet fra år til
Ar ikke helt kommer lil udtryk i statislikken.

d. Froafgrøder, industriplanter og bælgsæd.

De allerfleste froafgrøder overvintrede godt i
den milde vinter med jævn ovcrgang til fod.ret.
AfgrP<Jerne fik efter forholdene en gOll .!ltart. og
væ!..Slen var - bortset fra de særlig torkeramte
områder - gennemgående god.

Hu,tforholdene var også stort set gode. dog
ikke for de afgroder, der modnede i den nedbørs
rige periodc fra sidst i juli til midten af august.
....or disse afgrøder måtte man notere et stort spild,
og endog spiring på roden forekom ofte. De
m~get uheldige forhold reducerede adskillige ste
der de forvenlede store udbytter til en mere nor·
mal avl.

edb} ttet af hvid"-Iover blev noget over middel,
men knapt så stort som ventel. na'\nlig på grund
af det uheldige v~jr i hosItiden.

Rodkløveren gav et godt udbytte. der især på
Øerne må betegnes ~om over middel.

Af græsserne gav timoIhe el pænl udbytte for
landel som helhed, men resultaterne V.lr ret dår·
lige i Jylland .....æsentligst på grund af stort hO'iI
:-.pild.

Almindelig r:ljgræs tidlig og sildig gav et god1
udb~lte. Kvikken havde ,He været nær så domi
nerende i de kraftige marker som året i forvejen.
og froet var derfor renere og lettere at rense op
lil garantinormerne.

Også udbyttet af italiensk rajgræs var tilfreds
stillende.

Hundegræ:-. gav et pænt udbytte, der blev bjær
get under rel gode vejrforhold. Engsvingel gav
normal avl. men i mod~lning lil de øvrige græs
~r ofte med lav spireevne. Udbytterne af rød
svingel var gode og kvalileten ret god_

Udbyttet af almindelig rapgræs blev jævnt godt,
og væsentligt bedre i Jylland end på Øerne. men
det kniber lidI med kvaliteten. Engrapgræs gav
ligeledes ct godt udbytte.

Avlen af bederoefrø var bedre end i 1970 og
kvaliteten god. Dog kneb det i Jylland noget med
spireevnen. navnlig i en del lidt sent høstede par·
lier.

Fode-rærter gav de f1e'ite steder normalt udbytte
med normal spireevne. hvorimod avlen af koge
;erler i nogen grad blev en fiasko. UdbYllet var
slort nok i !..g pr. ha. men kvaliteten var på grund
af de uheldige høstbc1inge1ser først i august så
dårlig, at panierne vanskeligl eller slet ikke kunne
-sælges til "'-onsum.

Dt:"n meget udbredte avl af vårraps lykkedes
god!. L'db} Uet var over middel og avlen velbjær
get med et pænt olieindhoJd. Også de mcre be
grænsede arealer med vinlerraps gav ret store ud
bylter.

Ilestebønnerne havde cl uheldigt år. Dc fleste
marker var frodige sommeren igennem, men bælg
sælningen var for ringe og frøene for dårligt ud·
viklede. ~tedvirkcnde herlil var formentlig: såvel
tidlig nedknækning. bl. a. i forbindelse med de
ondartede Slorme. som angreb af lus og chokola
depIet.

Udbyttet ble... nok det laveste i den årrække,
man har dyr"-et hestebønner i større omfang. men
høsten forloh nogenlunde ICI i rct stabilt vejr i
september.
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lilstræl..l..cligt slort materiale til. at en lang række
problemcr I..an belyses tilfredsstillende.

Jylland Sjzlland F.. LoII.-Falsl 8omh. lait

1966 2393 696 334 169 46 3638
1967 2530 766 332 IM7 5M 3873
1968 2567 739 299 190 70 3865
1969 2488 740 288 192 71 3779
1970 2261 702 32Q 182 70 3535
1971 2142 719 271 192 60 3384

I de lol..ale beretninger er for 1971 offentliggjort
iah 3419 forsøg, hvilket skyldes, at der i de sjæl
lantlske landboforeninger er medtaget resultaler
af 35 fof'tøg gennemført i 1970. Også for 1969 og
196M er en del sjællandd.e for<:og offentliggjort
med I lirs forsinkelse. men i ovenstående opstil·
ling er forsogene medregnet for det ~r, de er gen
nemfort.

I J 971 blev der anlagt iall 355M for~øg. men 174
eller 5 pet. måtte kasseres. I sammenligning med
tidligerc ar er del en lav kassalionsprocenl. og
1971 må derfor betegnc'i som el gumtigt år for
forsøgsarbejdet.

I de følgende opgøreher af de forskellige for
!\o~ssericr er ,>om nævnt medtaget forsøg gennem·
fort i ~;lvel hllsl11and~foreninger som landbofor
eninger. I hovediabelIerne er husmandsforeninger
nes for'tog opført under betegnel'ten IImf. Des
udcn er der ligesom for landboforeningernes for·
sog anført. fra hvill..en landsdel (provin'5) det på
gældende for'iog slammer.

laIt er med laget 396 forsog fra husmanchfor
eningerne. således at beretningen omfatter resul·
later af iall 3815 forsøg.

lJet Jam/ede "ø'iwdb) Ilt'. mm. a.e.
19S0·5~ 1967 1968 1969 1910 1971

Kerne 39,2 59,9 66,6 67,0 62,0 69,9
Halm 10,4 10,2 10.3 11,2 U 11,2
Roofrugl 39.8 30.6 30.J 25,2 28,5 26.5
Græsmar~s-

afgrooer 42,9 43,5 43,9 33,8 35.5 37, I

lait lJ2.4 144.2 151.1 137,2 134,7 144,7

S. Forsøgsarbejde!s omrang.
I forbindelse med rationaliseringen af landbo·

foreningernes I..on.. ulcnltjeneste er det vedlagct, al
resultatcrne af planteavharbejdet sl..al samles i en
beretning for hele landct. Næn'ærende o"'ersigt
afløser derfor de hidtil ud,endte provinsielle over·
sigter. Dcn omfattcr samtlige for~og udført i land
boforeningerne. og da dc ne~tc forsog'\..erier er
gennemført i ...amarb.:jdc med husmandsforen in·
gerne. er for'logcne herfra og'lå medtaget i sam
mendragene.

For fkre for,>øgsserier vil en opdeling efter
geografi'>k område dog fonsat have interesse.
IIvor dct er tilfældet. er der forclaget opdeling i
landsllclene: Nordjylland. Vesljylland. 0stj) !land.
F}n. Sjælland. Lolland·Fahter og Bornholm. Op
delingen Cl' vis I i I..ortsl..it'>cn. figur 2.

For Jyllanll'l \cdkommende er den tidligere an·
vendte 4-dcling ændret tIl en 3-deling. h\or græn
serne p~ en lang ... trækning Slort ~ct felger i~rands

linjen. Dcn nye inddeling af Jylland l11å formode ..
i hojere grad end den f!amlc at lage hens}n lil

vel jordbund'imæ'isige SOm klimaliske forhold.
Forsog'tarbejdcl'i omfang i landboforcningerne

197J og de nærmest foreg3ende :'1.1' fremg.:'I.r af
opstillingen i n:csle ~pahc.

Der Cl' i 1971 genncmført 3384 forsog. Det er
lidi mindre end i de forcg:'l.ende år. men dog et

JløSludbytlcl er opgjort til iah 144.7 mill. af
grødeenheder . Delte er iUe nogen rekordhost. idet
man \ il sc, at der i J96N blev hO<;lct 15).1 mill. af
grødeenheder, og i 19M. der ikke er medtaget i
tabellen, var udbyttet 147.8 mi II. afgrødeenheder.
197 [ tegner sig ~ålcdcs "un for det trcdjc:.tørslc
udbytte målt i afgrødeenheder. Ved vurdering her·
af bør man dog lage i betragtning. at landbrug::;
arealet indskrænkes hvert år. og al der er sket en
\æscntlig fonikydning fra gro\ifoderafgroderne
over p5 kornet. hvilket naturligt vil mcdføre et Fig. 2. Landcl opdelt Illcograli~kc omrtldcr.

mindre udbytte. når delte måles i afgrø<!eenheder.
Hø'5tudbyllct 1971 m~ derfor betragtes som sær·

deles tilfredsstillcnde. og der er store beholdninger
af sjælden go<.! kvalitet til r~dishcd som grundlag
for landbrug'iprodul..tionen i det kommende Ar.

c. l-tøstudb)'1tN.

Del o,;amlciJe hostudbylte 197 l er eflcr opgørel·
sen fra Danmar~s Statistik vi'!! i felgende label.

r
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Llndboforenin(: Gennem!. b.

Landboforeningen f. Svendborg omegn 15
Landbrugsforeningcn for Stevns-Faxe

m. rI. herreder ,....... 22
Landw. Hauplverein fur NordschJeswig 23
Langelands landek. Forening 30
løgumkloster og omegns........ 2

Gennemf. h.

Aabenraa amts 28
Aalborg arnIs 103
Arhus amts landøk. Selskab 30
Arup omegns og Vends herreds 60

lait.... 3419

Landbororening

Ans og Kjellerup L. og H...

Bjerringbro og omegns. Langå L. og
Bjerringbroegnens H.

Bondestandens
Bornholms landøk. Forening ..
Brande-Thyregod
Brejning-Hover·Nr. Omme og Videbæk
Brønderslev og omegns I.. og H.
Baag herreds . .

Dc samv. 1011.-falslerske
De sydsjællandske L. og H.
Den nordslesvigske , .
De to sms!. Ldbfr. nord for Randers
Det blandede Di'itrikts .
Det th} landske landok. Selskab .
Djurslands samv .
Dronninglund herreds L. og H.

Fredericia og omegns
Frederikshavn og omegns
Fyns stifts patriotiske Sel'ikab
Fælleslandboforeningen for Sydslesvig.
Fåborg-egnens .

Give og omegns .
GI. Roskilde amts og Ramsø·Tune

herreders .
Godthåb

Haderslev amts
Hads herreds. . . . . .
Hadsten og omegns .
Hadsund og omegns .
Hammel .
Hammershøj og omegns L. og H .
Hammerum herreds .
Hastevag omegns .
H an herredernes .
Hcdeboernes samv. laodøk. Foreninger
Himmerlands samv .
Hindsholm .
Hjerm-GindiDg herreders ....•....
Hjørring amts L. og H.....
Hobro og omegns .
Holbæk amts .
Holbæk amts økonomiske Sclskab ...
Horsens Landbrugsrorening
Høver og omegns

Ikast-Bording og omegn.. L. og H.

Kalø·Kncbelvig
Kalø Vi~

Kolding herreds I.andbrug'irorening
Kolind. . .
København amts .

33

28
17
60
24
29
IS
14

192
51
73
12
II
13
41
27

10
78
30
35
16

10

63
24

75
26

7
19
13
9

39
14
9

52
27
12
32

218
23
42
54
68
13

14

45
21
42
11
13

forsø
J\1ons

Nordfyns
Nordsjællands . .
Nordlhy .
Nr. RangsIrup herreds .....•........
Nyborg og omegns .....•...•..

Odsherreds (Lammcfjordens) .
Odsherreds .

Præstø amts

Randers amts Husholdningsselskab ...
Ribe amts L. og H .
Ringkjøbing·egnens .
Ringsted-cgnens .
Rougsø-8ønderhald herreders .
Ry og omegns , ..

Salling
Samsø .
Silkeborg og omegns .
Skanderborg . .
Skjern-Tarm-egnens .
Skodborg-Vandfuld herreders ..
Skælskør.-egnens .
Skærbæk og omegn!'
Slagelse-egnens L. og Sorø amts

landøk. Selskab ." .
Slogs herreds . . . . . . . . . . . .

Sorø-cgnens . .
Stcvns .
Stevns og omegns Planteavlsforening .
Slruer-egnens .
S\endborg amts landok. Selskab
Sønderborg amts .
Tureby-Køge og omcgns , .
Thyrsting·Vrads herreders .
Tørring og omegns .

Ulfborg og omegns

Vejle amts
Vestsjællands
Viborg amts landøk. Forening
Vrads herreds .

Ærø

55
19

62
54
18
4

l I

15
16

14

29
169

8
43
58
22

37
24
24
26
42
29
25
2

113
12

42
17
65
17
4

14
33
27

9

Il

38
39
41
11

O
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I ungd)"Tundcrwgclxn vejes

dyrene ca. I gang miDCdlil.
Der aJl\cndes ranJfold Ol
uanspouabcl \;qtl

Fordelingen af landboforeningernes forsøg på
de vigtigste hovedgrupper fremgår af falgende:

Der er som sædvanlig gennemført mange forsøg
med sOrler, navnlig af vårsæd. Desuden er der

On'rsigt Ol'er /orsøgsopgm'erne.

Arier. sarier og stammer:
Vintersæd
Vårsæd .
Hestebønner og ærter .
Kartofler og specialafgrøder
Græs og bælgplanter

Sædskifte og afgrødevalg .
Bekæmpelse af ukrudt
Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr
Væk.'ilregulcring .
Jordbehandling .
Såning og plantning _ .

Godningsforsog:
Afprpvning af flere næringsstoffer ....
Særlige for~øg vedrørende:
Kvælstof
Fosfor ,. _. . . . _.. _ .
Kalium .
Magnc:-.ium og mil...ronæringsstoffer
Kalk...... . .
Skader efter ammoniaknedfælder ..

For.. I...el1igt

.. tore forsogsgruppcr med bekæmpelse af ukrudt.
plantesn~:domme og skadedyr. og endelig udgør
gødningsforsøgene meget store grupper. Der er
dog også gennemført manse forsøg med sædskifle
og jordbehandling samt med s5ning og plantning.

For år tilbage udgjorde godningsforsøgene langt
den ')torste part af de lokale forsøg. Nu er forsø
gene, som oversigten viser, mere jævnt fordelt på
en ræHe store arbcjd'iomr:\der. Sorts- og !oIamme
for ..ogene udgør nu den største gruppe med 41 pe!.
af f;)amtlige forsøg. Den næststorste gruppe er gød
ningsforsø,gene med 36 pet .. og dernæst folger for
...ogene med bekæmpelse af ul...rudt, planlc'i}'gdom
me og skadedyr mcd 15 pet .. mens &'Cdskifte. jord·
behandling og såning m. v. beslaglægger 1:1 pet. af
for ...ogene.

l'lanteavlsarbejdet har foruden de almindelige
markforsog også omfattet forskellige undersogel·
ser. Under den jyske græsmarksektion er der såle
dc\ gennemført en omfattende undersøgelse med
henblik på al belyse årsagerne til de stærkt varie·
rende tilvækster. der ofte opnås ved ungdyrenes
afgræsning på lavbundsjord. Under Landsudvalget
for I æplantning har man fortsat målingerne af
IreeL.. indflydelse på vxkf;)lfaktorcrne, og Frøavls·
udvalget har foretaget en orienterende underso
t::c1se af de udbudte froblandingers kvalitet.

En del af forsøgsserierne er gennemført under
direkte medvirken fra Landskontorct for Plante
avl. Det gælder sålede'i serierne med nedfældning
:tf faste ,gødninger og flydende ammoniak ..amt
forskellige forsøg med såning og jordbehandling.
hvor specielt udstyr er stillet til rådighed fra og
betjent af rejsehold fra kontorel. Også ungdyrun-

204

440
191
184
58
34
93

21

69
1126

142
32

9

101
356
136
23
49

116

33R4
3535
3779
3R65
3R73
3638

1971 ..
1970 .
1969 .
1968.
1967 ..
1966 ..

gennemførte forsøglah
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Gødning. udszd og kemiklUer
lil fonøgene udsendes (ra

LandskoOIOfel for PIaolu"!.
Her ud,"cjt's OS pak.k«
fonogsgødninl.

dersøgelsen er gennemført ambulant. idet krcatur
vægt og andet udstyr er transporteret (ra sted til
sted på en Landrover.

Der er modtaget en betydningsfuld økonomisk
stolle til forsøgsarbejdet Cra Danmarks Erhvervs
fond og direkte fra Landbrugsministeriet gennem
Landbrugets samråd for forskning og forsøg. Des
uden har private firmaer og fonds ydet cn værdi·
fuld stølte til arbejdet, dels økonomisk, dels ved
at stille gødning, kemikalier, såsæd, (rø og maski
ner m. v. til rådighed.

Forsøgsvirksomheden udtaler herved sin bedste
tak for den støtte, der således pa forskellig vis er
ydet til arbejdclS gennemførelse.

I de følgende ahnit redegør de enkelte lands·
konsulenter for resultaterne af forsøg og under·
søgeiser gennemført indenfor deres respektive ar·
bejdsområder. For at gøre oversigten sot overskue·
lig som muligt er de store bovedtabeller med
enkeltforsøgenes resultater dog ikke medtaget her,
men meddelt i et særligt tabelbilag.

Forsøgenes hovedresultater er anført i teksua·
beller i oversigten. I hovederne til disse tabeller er
i parentes anført numrene på de tilsvarende tabel~

ler j labelbilagct.
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B. ARTER OG SORTER AF KOR;\! OG BÆLGSÆD

Af Ole Thøgersen og Bent Ullerup.

Den lokale forsøgsvirksomheds afprØvning af
korn- og bælgsæd~orLer hm i 1971 som i de fore
g:kllde Ar hafL ct stort omfang. Jah meddeles re·
sullater af 1179 arts- og sorts(orsøg efter fælles
forsØgspJaner, der er udsendt af Sorts- og Stam
mcudvalgct.

Fors~;genc fordeler ~ig med hensyn til opgaver
(IS antal p!l. f~S1gendc made.

Antal Antal
sorter ror~"g

Kornarter ......... 5 46
BygsorIer 28 717
Havresorter ......... IO 158
Varh\cdc'iortcr 4 56
Vintcrh\'cdcsortcr 9 61
Vintcrrug..ortcr .. 5 6

lait korn ... 61 1044

Hestebønner 7 92
krtcr 4 43

lait bælgs..~d. II 135

ForsØgene vil i del følgende blive omtalt i
denne ræJ..kcfølgc.

I de tilfælde, hvor ocr i lokale forsØg indgår el
rimeligt anlal ældre eller nye sorter, som ikke
afpr~h'et i fæJlesforsogene, vil også dis<;e sorter
blive omtalt.

EnL:ehfors(jgenes resuhater er meddelt i beret
ninj;cns tabelafsnil. Kornfors~'gene findes i tabel
lerne nr. l til nr. 23 og forsØgene med bælgsæd i
nr. 24 til nr. 26. I disse tabeller er forsøgene op
stillet efter landsdele i rækkefølgen Sjælland, Fyn,
Lolland-Falster. Bornholm. Østjylland. Vestjyl·
land og :"1ordj~ Iland. 1 tabellerne meddeles gen
nemsnitsresultaterne for de nævnte land ..dele samt
de samlede resultater for forsøgene på Øerne. i
Jylland og i hele landet.

I tabellerne vil undcr hvcrt landsdelsresultal
være anført en LSD-va:rdi. LSD betyder ]llave.. lc
sikre differens., og lallet refererer lil forsS~gslld·

slagets :-.ikkerhed. SMremt LSD-værdien er mindre
end udb)'tteforskellen mellem 2 sorter, er denne
forskel slatistisk sikker. Hvis LSD-værdien er
større end forskellen. vil denne ofte være usikker.
En for..kel bliver betra~tet ..om statistisk sikker.
når der er mind'it 95 pet. sandsynlighed for. al
den er reel. Der er kun beregnet LSD·værdier for
forwgsgrupper med IO og flere forsøg. idet sam-

menligninger med mindre end IO forsøg~ meget
lit vil være behæftet med usikkerhed.

J. KORNAI{TER OG
KORNSORTER

For~~lgene med korn blev i 1971 gennemfØrt
under særdele.) gode væhtbetingeber. HØsten be
gyndte tidligt. varede kun kort tid og var let at
gennemfdre. ~Iange sortsforsøg blev høstet med
meget Ia\t vandindhold, men der er i alle tilfælde
foretaget omregning til 17 pet. vand i kernen. Der
optrådte stedvis ret kraftige angreb af meldug,
men s~gdommen medfØrte iUc Ødelæggende ska
de. formentlig fordi den fØrst viste sig p1\ et for·
hold,vis ~nt tidspunkt i planternes udvikling.
I tabellerne er anført meldugkar:lkterer for de en
kelte sorter. hvor O bet~der intet angreb, mens IO
vil :oige. al planterne har været stærkt angrebet.

Endvidere er lejesædskaraktererne nævnt. Denne
egenskab er bedømt efter en skala, hvor O angiver,
at sorten er heil stående, mens 10 betyder, at den
har været gået helt i leje. Det er en ændring fra
tidligere !lr, at st1\ende korn karakteriseres med 0,
idet man indtil 1971 har givet korn uden lejesæd
karakteren l. Ud fra den betragtning, at sorts for
skelle med hensyn til slr1\styrke kun kan m1\les.
s!tfrcmt mindst en af sorterne i et forsØg ikke er
stående. er leje':to."Cdskaraktererne normalt kun be
regnet p;\ forsøg. hvor mind~t en af sorteme har
haft karakter over O.

I de fle ..te fors~Sg er str!llængden målt. og gen·
nemsOlt..tal1ene er anført i cm i tabellerne. Endelig
er der i cl mindre antal fors~Sg bestemt hollandsk
vægt. Det gælder for disse mål som for de nævnte
karakterer. at de i beretningen kun er medtaget for
hele landets og ikke for de enkelte landsdeles re·
:oullater.

I ~itl:-'IC del af afsnittet om kornarter og korn
sorter findes side 1035 tabellcr med oversigt over
flcrc :h'i sortsafprØvning samt oversigt med oplys
ning om de for~kellige sorters afstamning, regi·
strering etc.

I. Kornarter.
FOf,)dg med kornarter har oftest til opgave at

bcl~sc, hvilke artcr der egner sig bed')t til dyrkning
under specielle forhuld. For eksempel har man p.
lave hummholdigc arcalcr behov for arter eller
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Arts!orsøg (I J.•
Kar.r. K.,. r. HoU. bklll:c:me
lejescd Suålzngde meklug vEgl 1971 1910

Lavbundsjord.
Antal (s. l2 33 IO Il " ,.
Emirbyg ............ 5 79 2.5 106 44,4 38,2
Astorhavre . . . . . . . . . ... ........ 2 94 0.0 69 .,. 8.5 .,.4.J
Kolibrivårhvede ........ ........ . O 9J 0.5 119 +2,9 +1.0
C1crmontbyg. 6-r ......... J 91 J.I 101 .,. 4.5 +J,7
Milnbyg 155-49 . . . . .. . . . . 4 67 2,8 101 .,. 2,7
LSD J.I J,8

Mineraljord.
Antal b. • • • , 11 •
Emirbyg ••••••••• o •••••••••• ••• 5 79 J.5 105 42,5 39,8
Astorhavre .. -,_ ......... J 9J O.J 70 .,. J,8 .,. 5.7
Kolibrivårhvede .. . . . . . . . . . . . . . . . I 95 I.J 117 .,.1.8 .,. 5.5
Clermontbyg. 6-r ................ 2 91 4.0 10J .,.5.5 -7- 2,5
Milnbyg 155-49 ......... 5 68 4,0 104 .,. 2.1
LSD ........ . ........ , . . . . . . . . . 5.0
•) Tallet i O her og (remefter angJver llr.IIOll:x:lva:rkcl.

2. B~·gsorter.

Afprøvning af byg!tOrter har været meget om·
fattende. lait drejer del sig om 28 sorter fordelt på
6 planer med ialt 7 I7 forsØg. Desuden er efter
lokale forsøgsplaner gennemført en del forsøg med
ældre og nyere sorter.

PaJlasbyg har været målesort. En del af for·
søgene er gennemført med to kvælstofmængder,
henholdsvb normal gØdskning og normal gØdsk·
ning med eksLra tilførsel af ca. 30 kg kvælstof pr.
ha. Kun det normalgØdede forSØg er medtaget i
den egentlige sortssammenligning.

a. Bygsorter, plan J.

De prØvede sorter i denne forsdgsplan er de
fem, der beslaglagde det største areal under Stats·
frØkontrollens sædekornskontrol i 1971, og som af
den grund må forventes ~et i størst udstrækning i
1972. lait udgjorde det kontrollerede areal med
disse fem sorter 78 pet. af det samlede kontrolle·
rede bygareal, og Emirbyg og Lofabyg dækkede
alene 55 pet. af bygarealet under sædekornskon
trollen.

Jalt er efter denne plan gennemført 335 forSØg
fordelt med 135 på Øerne og 200 i Jylland. Der er
således tale om en særdeles grundig afprøvning.

sorter med stor stråslyrke og bar derfor normalt
lige så stor interesse i kortstrået havre og i vår·
h....ede som i byg. lnteressen er ligeledes stor for
sorternes tidlighed på sådanne jorder.

Der blev af disse årsager stillet forventninger til
den franske, seksradede C1ermontbyg, der både er
tidlig og ~tivstrået. På andet år er den i 1971 af·
prøvet sammen med Emirbyg. Astorhavre og
Kolibrivårhvede, mens den engelske, toradede, kor·
te Milnbyg 155-49 kun har været med i 1971.

l modsætning lil de følgende tabeller er der ikke
i denne foretaget opdeliog efter landsdele, men
derimod efter om forsøgene er gennemført på lav.
bundsjord eller på mineraljord. l de to år, bvor
forsøg er gennemført efter denne forsøgsplan, har
havren givet det mindste udbytte. Emirbyg var i
1971 klart bedst på alle jordtyper, mens den i
1970 blev overgået af Clermontbyg. der på lav·
bundsjord gav 3.7 hkg kerne mere. I 35 forsøg i
1971 har Clermontbyg givet 4,5 hkg kerne mindre
end Emirbyg på lavbundsjord og i gennemsnit af
l I forsøg på almindelig agerjord 5,5 hkg kerne
mindre. Milnbyg 155-49 har givet 2,7 og 2,1 hkg
mindre end Emir på de lO jordtyper.

Det fremgår af tabellen, al Clermontbyg er
langstrået. ret stivstrået og uden resistens mod
meldug. Fra flere forsØgsledere er det angivet. at
Clennnntbyg navnlig i 1971 har ..'æret særdeles
spildsom, når den ble..' hØstet sent. Årets dårlige
resultat for sorten må formentlig i væsentlig grad
tillægges denne ulempe. Heller ikke Miln 155-49
har modstandsdygtighed mod meldug. Denne sort
er meget kortstrået og med en slr!tstyrke som
Emirbyg.

ForsØgene i 1971 med kornarter har givet det
resultat, at Emirbyg har været de prØvede arter
og bygsorter overlegen, men forsøgene bør fort·
sættes, inden en nærmere konklusion drages.

SJ1J:lI.
Am.t forsOI 49

Pallas 52,7
Emir +1,1
Lofa +2.8
Wing +0,9
Tern +2,5
LSD 0.9

BygSOTtt'r I (2).
htg terne pI". ha.
Fyn LoII.-F.
S8 17

47,7 46,2
+2.9 +2,4
+6,3 +4,2
+5.0 +1.4
+5,7 +4.4

1,0 1.6

8omh.
Il

54,4
+1.5
+2,0
+1,9
.,. 1,6

1.5

0<~

IH

49,9
+2.0
+4.4
+2,5
+J,8

0.6



Ø.-Jyll. V.-JylJ. N.-lyll. Jylland
Antlll rorsog 6J 64 7J 200
Pallas 46,S 38,8 44,9 43,S
Emir +2,9 +1,7 +0,4 +1,6
Lofa +4,3 +3.7 +2,5 +3,5
Wing +2,5 +1,4 +0,5 +1,4
Tern +3,7 +3,9 +2,5 +3,3
LSD 0,8 0,8 0,8 0,5

lIele laf/del
Kar. r. Sml· Kar. r. Holl. hk,

lcies. længde meldug vægt kerne:
Antal rorS"8 325 31' IS' 86 ]H

Pallas 4 74 4,2 109 46,1
Emir 3 75 1,9 109 +1,8
Lofa 3 78 0,6 110 +3,8
Wing 3 81 0,4 112 +1,8
Tern 2 79 0,4 112 +3,5
LSD 0.4

LSD-værdierne er anført under hver landsdels
opgØrelse. Til supplering af den tidligere omtale
af disse tal kan eksempelvis for Sjælland nævnes,
at LSD-værdien på 0,9 er mindre end det fundne
merudbytte for Emir, Lofa og Tern, og af samme
stsjrrelse som merudbyttet for Wing. Dette tyder
p!l., at ud:::.lagene er reelle og ikke skyldes tilfældig
heder.

Det ses, at LSD-værdierne for de små forsøgs
grupper på Lolland-Falster og Bornholm er højere
end for de større grupper. 1 et enkelt tilfælde 
Wingbyg på LDlland4Falster - er LSD-værdien
lidt større end det fundne merudbytte, der således
ikke er særligt sikkert.

'Øvrigt er det kun udbytteresuhaterne, der er
vi~t for de enkelte land:::.dele. Her som i de efter
f~Hgende tabeller er karakterer for lejesæd og mel
dug samt strålængde og hollandsk vægt alene vist
som gennem~nit for alle de gennemfsSrte forsøg.

Som grundlag for den fØlgende omtale af de
enkelte sorter tjener foruden resultaterne fra for
søgene i 1971 også de nærmest foreg&ende firs,
der er vist i fabel a side 1024 og det samlede
re~ultat for de enkelte sorters afprØvning i indtil
5 år, som er vist i oversigtstabellen side 1035. Ved
beskrivelsen af sOrlerne er sortslisten fra Statens
Forsøgsvirksomhed benYllel.

PaIllIsbyg har siden 1965 været målesort i byg
forsøgene. I flere ~r midt i 60'erne var den hoved
SarIen i dansk og navnlig jysk bygdyrkning, men i
de ~enere år er den fortrængt af nyere sorter.
Pallasbyg har vist ~ig som en ret stabil og dyrk·
ningssikker sort, der dog i årene med stærke mel
dugangreb som 1967 og 1968 blev distanceret af
modstandsdygtige sorter. Det er dog heller ikke
nogen forudsætning, al målesorten er de prøvede
sorter overlegen, men formålet med en målesort
er alene al skabe mulighed for en sammenligning
både fra forsøg:::.plan til forsØgsplan og fra år til
fir. Et hyppigt skifte af m:\lesort gør den sidst·
nævnte sammenligning vanskelig.

Pallasbyg er modtagelig for meldug, men ret

2'
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modstandsdygtig mod nøgen bf3nd. Den har et
rel kort strå med ret god stråstyrke, men med
nogen tilb~~jelighed til nedknækning. Kernerne er
små med rumvægt under middel. Sorten er mid·
deltid lig.

Emirbyg har i de seneste par år beslaglagt
slprsteparten af landets bygareal. Sit gennembrud
fik sorten i 1967. hvor den på grund af mod~

:::.tandsdygtigheden overfor de kraftige meldugan
greb placerede sig ~tærkt i forhold til Pallasbyg
navnlig i Øernes forsøg og i forsøgene i Syd· og
Ostsjælland. I 1969 og 1970 lå sorten på linje med
Pallas. , 1971 fremgår det af tallene for meldug
angreb, at Emirbyg har været kraftigere angrebet
end de Ire andre afprøvede sorter i plan 1. På
Øerne har sorten givet 2,0 hkg kerne mere end
Pallas og bedst er placeringen p& Fyn. I Jylland
er merudbyttet 1,6 hkg kerne og for hele landet
og i gns. af alle forsøg er merudbyttet i 1971 ',8
hkg kerne over målesarten. I gennemsnit af de
årlige forSØgsresultater gennem de sidste 5 år har
Emirbyg givct 2,6 hkg kerne eller 6 pet. mere end
Pallasb} g med den bedste placering på øerne.

Emirbyg har et ret kort og stift slrå med ret god
mod!>tandsdygtighed mod nedknækning. Sortens
tidligere gode meldugresistens synes svækket, men
den er modstandsdygtig mod nøgen brand. Ker
nerne er ret små med middcl rumvægt. Emirbyg
er mirJdehidlig.

Lofabyg har i forsØgene i 1971 givet det største
udbytte af de markedsfØrte bygsorter. l gennem
snit af alle forsØgene 3,8 hkg kerne pr. ha mere
end Pallasbyg. Det gode resultat er opnået i alle
landsdelene. og Lofabyg må derfor karakteriseres
som velegnet under de fleste forhold. Da sorten
endvidere har ligget blandt de højeste i de sidste
5 år og i gennemsnit af årene 1967-71 har givet
3,7 hkg kerne eller 8 PCI. mere end Pallasbyg. må
den yderligere karakteriseres som en dyrkningssik·
ker bygsort. I gennemsnit af de fem år har den
både på Øerne og i Jylland været højestydende.

Lofabyg har lidt længere, men stivere strå end
Pallas og ringe tilbØjelighed til ncdknækning. Sor
ten er iflg. forss,g under Statens forsøgsvirksomhed
3-4 dage sildigere end målesarten. Den har god
resistens mod meldug og nøgen brand, og kernerne
er ret store med middelh~Sj rumvægt.

'WillJ,:b}'g er en ret ny sort, der tidligere er af·
prøvet under navnet Ingrid M. 1 1971 har den i
gns. af alle forsØgene givet ',8 hkg kerne mere
end Pallasbyg og således samme merudbytte som
Emirbyg. Bedst har den placeret sig på Fyn, hvor
den har givet 5,0 hkg kerne mere end Pallasbyg,
mens den p& Bornholm har givet 1,9 hkg mindre
end målesarten. Sorten har ligge l fra 3 pet. under
til 7 pet. over Palla.~ j de 4 år. den er afprøvet og
i gennemsnit af disse 4 år er merudbyttet 1,3 hkg
kerne eller 3 pet.



Udbyttet af Pallasbyg er som i plan 1 væsentligt
storre p:'! Oerne - og navnlig på Sjælland - end
i Jylland. hvor Vestjylland igen er lavest placeret.

De beregnede LSD-værdier er højere i denne
plan end i plan I. idet der er tale om et mindre
for~øg~anlal. LSD-værdierne er dog i langt de
fleste ~ammenligninger mindre end de fundne
merudbytter. der således må betegnes som reelle
ud~lag.

~lalab)g er <lf samme oprindelse som LofabY8,
som den ipvrigt ligner p~ de fleste områder. Den
har i gennemsnit af alle forsØgene givet 2,7 hkg
kerne mere end Pallasbyg. Den gode placering el
opn~el i alle områder, men bedst p:'! Øerne, og det
gælder iØvrigt for denne plan som for plan l, at
de slsSrste merudbytter for meldugresi~tente sorter
er opnået på Fyn. Gennemsnitsresuhalet for de 4
rir, Malabyg har været i lokale forsøg, er et mer·
udbytte på 2.2 hkg kerne eller 5 pet. over Pallas
Ot med lil1t bedre resultat for Øerne end for
Jylland. ~lalabyg markcdsf~Sres med et ret stort
l..\antum originalsæd i forttret 1972.

;'\talab)g er sildigere end Pallasbys, men angives
at være lidt tidligere end Lofabyg. Dcn har god
resistens mod meldug og nøgen brand. Strået er
rcl langt og med god slyrke. Kernerne er ret
store og rumvægten hsSj. M alabyg angive~ at være
velegnet til maltning.

SultanbYJt har i gennem!onit af forsØgene i 1971
givet 1,6 h~g kerne i merudbytte. I 4 Ars afprØv·
ning er merudb)ltet lA hkg kerne. Dårligst har
sorten klaret sig i Nordjylland i 1971, mens den i
Østjylland og på Øerne er bedre placeret. Sultan
byg har sin meldugresistens fra samme grundlag
som Emirbyg, og det fremgår af tabellen. at dens
karal"terer for meldugangreb ligger på samme
niveau som Emirs.

Sultanbyg, ~tlm angives at ha\'e gode malt·
ningscgenskabcr, har en karakteristisk meget grøn
~t:lk. Den har middel1angl, nogenlunde stift std
og miJdel'ih)re kerner med ret hØj rumvægt. Sor·
ten~ meldllgrc')i~lens er tils)'neladende ikke så god
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0.-J}J1. v.·J~1l N.-J)II. Jylland
AnIa! forsø!: " " 21 "
PaUas 46,) 41,8 46,5 45,2
MaIa +2,6 +2,1 +1,6 +2,1
Sultan +2,3 +1,6 +0,1 +1,1
Kristina 71,0 +0.5 +1,0 +0,6
Bine +2,9 +2,2 +1,7 +2,3
LSD 1,4 U 1,1 0,7

Hele landel
Kar. r. Sir!' Kn. f 11011. "".letes I;n\gde meldug ~;I;"gr ,,=

Antal rorsog J22 12. 7. " ns
Pallas 5 76 4,5 109 47,9
Maia 4 RI 0,7 112 +2,7
Sultan 4 80 1,9 III +1,6
Kristina 2 79 4,9 107 +0,4
Bine 4 80 0,7 I IO +3,0
LSD 0,6

Ø<m,.,
51,2

--3,4
+2,2
70.3
+3,9

1.0

Bomh
S

52.8
+0.6
70,1
..J-2.7
+ 1.3

Bygsorler Il (3).

hk~ kerne pr. ha.
I'\n Loll.·F.
21 ,

48,2 46,7
....... 5.8 -+-3,R
+4,4 + 1,3
10,0 71.5

+6,4 +~,2

r ,9

Temb)'g, der i forsøgene 1970 placerede sig
MJm den hpjestydende, har ogs1\ i 1971 klaret sig
særdeles godt og i gennemsnit af alle forsØgene
givet et merudbytte på 3,5 hkg kerne over måle
sorten. Det gode re~ultat er opnået i alle lands
dele bortset fra Bornholm, hvor Ternbyg har
givel 1,6 hkg kerne mindre end Pallasbyg i gen
nemsnit af 11 forsøg. Ternbyg var fØrste gang
med i forsog i 1967, men i et mindre antal. T gen
nemsnit af de 5 ~r, den indtil nu er afprø..-et, har
den gi\et 2.0 hkg mere end Pallasbyg cller et mer
udbyttc på 4 pet.

Ternbyg har god rcsi~tent mod meldug. Den er
ret langstrået og h:u særdeles god stdi~tyrke uden
tilbøjelighed til ncdknækning. Kernerne er rcl sm&
og rumvægten høj. Ternbyg er middeltidlig og an
gives at være en velegnet maltbygsort.

Wingbyg er resi~tent mod meldug, som det
rremg~r af kamktertallene. Den er rct langstrliet
os har god str styrke. Kernerne er knap midrJel·
store, men rumvægten er høj, og sortcn angivcs al
have gode maltningsegenskaber. Wingbyg er mid
deltidlig.

Med baggrund i det store antal forsdg i den her
omtalte forsClg<»erie er det forsvarligt at drage
sammenligning vedrØrende bygudbyllet i de for
skellige land~dele. p:'! Bornholm var gennemsnits
udbyIlet af Palla::.byg i J J forsøg 54,4 hkg kerne.
Derefter placerer Sjælland ~ig med et udbytte al
m;He~orten p:\ 52,7 hkg kerne, mens den i 64
forsøg i Vestjylland kun har givet 38,8 hkg kerne.
Gennemsnit for alle forss)gene er 46,J hkg kerne
mel1 49,9 hkg pr. ha for Øerne og 43,5 hkg pr. hn
for J)·lJanl1. Bn af årsagerne til, at udbyttet på
Sjælland er væsentligt bedre end f.ds. på F} n, er
nok at finde i det forhold, al angrebene af meldug
var mindre skadelige på Sjælland enl1 ptt fyn og i
det sydlige og pstlige Jylland. Dette understreges
bl.a. også af, at merudbytterne for de modstands
d)gtige sorter navnlig Lofa og Tern - er større
p;l Fyn enl1 p& Sjælland.

b. Bygsorter, plan Il.

I denne for~øg~plan er sorterne Maia, Bine,
Sultan og Kristina afprøvet. lait er gennemført
138 for~øg, hvoraf 63 på Øerne og 75 i J) \land.
Lol1and-Fal~ter og Bornholm er kun repræsenteret
med henholdsvis 3 og 5 forsøg.

Sj~ll.

Antal for!>"! 3~

Pallas 53,2
~Iala 1~2,3

Sultan + 1.3
Kristina -;.-0.8
Bine +3.0
LSD l.2
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Sflm tidligere. Sultanbyg er middeltidlig, og den er
rel modtagelig for nogen brand.

Kristinab)'g har i gennemsnit for alle forsøg
givel 0.4 hkg kerne mindre end I'allasbyg. I fire
:'I.r, hvoraf 1968 var del bedste for Knslinabyg. har
del gennemsnillige udbytte værel 0.9 hkg kerne
h"ierc cmi af Pallasb}/g.

KriMinabyg er meget stivstrflel. og ..,trået er mid
tlell<lOgt. Kernerne er smfl og rumvægten lav. Sur·
ten adskiller ..,ig fra tie ovrige sorter ved at være i
besitldel\e af særlig ~tClr og tidlig spirevillighed,
tl\ilket er en ulempe under ugunslige høstforholtl
\{ m i 1970. men en fOrtie I "ed anvendelse til
maltning. Den er cher de anfdrte karakterer mod
tagelig for meldug i stærkere grad end Pallashyg.
"ri'ltinabyg er midtleltidlig.

Uinch)'g, der blev markedsført i 1971, har haft
et særdele'i godt fir med et udbytte på 3,0 hkg
kcrne mcrc end Palla..,byg. Dct gode resultat er
opnået i alle laI1lJ'idcle. l flrene 1969 til 1971 har
den givet genncm')nitligt 1,8 hkg eller 4 pct. mere
end millesor(en. med del bedste resultat på Øerne.

Rincb}g har middellangt strn med god Slr~

SI}'rke, Kernerne er middehtore med middelhØj
rumvægl. Meldugresi..,tensen er god og ifølge de
anfØrle karakterer af samme ... tyrke som Lofas,
Maias og den senere omtalte Bomibygs resistem.
Delle er formentlig ingen lilFældighed, idet alle
fire 'ioner har modstandsdyglighed stammende
fra Minervahyg, Binebyg er middellidlig.

Udbytlefor..,kcllene mellem målesorten og de
fire prØvedc sorter er gennemgående ~må og min·
dre i denne forsogsserie end i de to foregående,
og tallene for I SD·værdiernc er i mange tilfælde
"tprre end de gennemsnitlige for~pgsudslag.

UomibY1-= har i alle omn\derne klaret :sig bedre
end Palla~byg. St~ir~l Cl' for~kellen i ØSljYlland,
hvor merudbYllct er 2,8 hkg kerne. mens Domi
b~ g. i gennem-;nil af alle arels forsøg har givct 1,7
hkg kerne mere end målesarten, I de sidste 5 ars
fors()g er merudbyttet for llomibyg 1.0 ht.g eller
2 pet. med den bedste placering i 1967 og d;irligste
i 1970,

Romib}s har ret langt ol! ikKe særlig ~Iifl str!!
med tilbojelighed lil nedknækning. Sorten har rcl
god re~islens mod meldug og nøgen brand. Ker
nerne er megcl SInre, men rumvægtcn er lav,
Bcmibyg er middellidlig,

Sctab:r~ har i årels forsøg ydet 0.2 hkg kerne
mere end Pallasbyg og i de sidste 5 års arprØv~

ning er Setab}gs merudbyue 0,7 hkg. Den har
hvert :'tr liggel p. linie med eller et par procent
over målesorLcn.

Selab)g hM 'ltr. længde lidt over middel og mid~

delgod str3.slyrke. Sorten er ikke meldug resistent,
men er m(K1slandsdygtig mod npgen brand. Ker·
ncrne er små og rumvægten lav. Setabyg er mid~

deltidlig,

/lele lander
Kar. r. Strå· Kar. r. 11011, "".lejes. længde meldug \zgl kerne

Anlal rorsog 71 76 42 ,
"Pallas 4 75 3,8 III 42,2

Bomi 4 80 0,7 109 +1,7
Sela 3 81 3,2 l07 +0,2
Elbo 3 84 3,7 III -;.-1,0
Siri 2 77 3,2 Il I +0.0
LSD 0,6

c. n)'~sortCJ", p1:m III.
For~ogene efter denne forsogsplan er næsten alle

gennemfdrt i Jylland med næMen lige mange i hver
af de Ire områder. 7 af forsdgene har været gen·
nemf(lrt på Sjælland. Når de sorter. der indglir i
plancn. tilsyneladende har mindre interesse pil
Øerne. skyldes del formentlig. at tre af dem er
modtagelige for meklug.

Sirih)J: har i gennemsnit af alle forsøgene været
P•.dI3..!lb}g jævnb}rdig og har t.laret sig særlig godt
i de sjællandske forsøg:. Ogsfi i forsøgsårene
1967-71 er stillingen ens for de to sorter. Det
skal bemærke... at næsten alle forsøg gennem
!arene med Siribyg er gcnnemfOCt i Jylland.

Siribyg er som Elbobyg resistent mod havrenc·
matoder, men til forskel fra denne mod både
race I og race ". Den har ikke meldugresislens,
men er m(K1slandsdygtig mod npgen brand. Sorten
har middellangt slrå med god slr&styrke, og dcn
er middellidlig. Kernerne er rel sm1\ med middel·
hØj rumvægt.

Elbob)'~t dt:r i 1970 g:w bemærkelsesværdigl
hØje ullb}tlcr i Jylland. har i 1971 haft et dårligt
fir med et ~cnncmsnitligt udb}'tte på 1,0 hkg kerne
mindre end Pallasbyg. I de 7 forsøg pil Sjælland
er resultatel godt, men navnlig i lordj)'lIand er
det giJet mindre tilfredsstillende for sorlen, På
grund af tidligere gode år, navnlig: i 1968 og
1970. hæ"der Elbobyg sig med et gennem.. nitligl
merudbytle i 5 ar på 0,6 hkg over Pallasbyg.

Elbobyg er langstrået, men !ltrå~Lyrken er rel
goli. Sorten er ikke meldugre'iistcnl, men har re~i<

..,Iens mod n<igen brand, og endvidere mod hav<
rcncmalodracc I. Kernerne er store og rumvægten
under middel. Elbobyg er sildig.

Jylland

"41,4
+1,5
+0,1
71.2
-7- 0,2

0,6

N,-J}'ll.
31

45,\
+0,6
70,6
.:-1.5
: 0.1

1.1

BYlfjOrlcr III (4),
hkg keme pr. ha,

O.·J)'Il. V.·J}'I!.
27 30

41,0 37,9
+2.8 + 1.5
+0,1 +0,8
71,2 70,9
tO,O 70,5

I, I 1.0

Sjælland
AnfRI rorsøG 7

Ilailas 5J,1
Bomi +2,5
Scl. +0,9
Elbo .p.3
Siri +2.0
LSD
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l de tre sidste forsøgsplaner er afprøvet nye
sorler, hvoraf enkelte er ført på markedel i 1971,
nogle bliver del i 1972, mens de fleste endnu er
under afprØvning.

Der er i disse forsøgsserier gennemført et væ·
sentligt mindre antal forsØg end i de foregående,
og resultaterne for de enkelte områder kan derfor
ikke vurderes med samme sikkerhed, som de hidtil
omlalte. Kun i enkelte tilfælde er materialel så
stort, at en beregning af LSD-værdierne er fore
taget.

d.. Bygsor1er, plan IV.

Jah er der gennemført 54 forsøg efter plan IV,
og hovedresullalet er, al sorlerne Varunda og
Nordal har klaret sig særdeles godt, og at sor·
lerne Visir og Nordgård 265 har hævdet sig ret
godl, mens Laudabyg ikke har kunnel klare sig.
Der er rel stor forskel fra område til område.
F.eks. har Lauda i sammenligning med PaUasbyg
langt bedre resultat på Fyn og i Østjylland end på
Sjælland, i Vestjylland og navnlig i Nordjylland.
Sorten Nordal er fint placeret i alle områder.

Bygsorter IV (5).
hkg kerne pr. ha

SJoell. Fyn LoII.-F. Bomh. <kmo
Antal fonøg " 11 3 I ]J

PaUas 52,0 51,3 46,8 59,2 51,S
Lauda +2,2 +1,3 +0.5 +10,1 ~I,I

Varunda + 1.4 +6,7 +2.4 +3.2 +3.1
Visir +1,0 +3.3 +0,8 +4,8 +0.5
Nordal +3,0 +3,6 +6,5 +2,9 +3,5
N. 265 +0,2 +2,1 +0,9 +1,8 +0,6
LSD l,S 2,8 1,4

Ø.-1yll. v.-Iyn. N.-1y11. Jylland
AJ:l~1 forsøg , , 7 21
Pallas 46,7 43,0 46,8 45,9
Lauda +0,6 +2.3 +6,3 +2,4
Varunda +3,7 +3,2 +1,0 +2,7
Visir +2,6 +1,9 +0,6 +0,5
Nordal +4.0 +2,3 +4.6 +3,8
N. 265 +2,4 +1,2 +1,4 +1,8
LSD 1,9

Hele landet
Kat. f. Sui.· Kat. T. Holl. '"ItJeRd lznsde mcldu, ,,,,,. umo

Antal Torsøg SO •• " I. ...
PaJlas 6 74 4.8 110 49,3
Lauda 4 85 0.2 114 +1,6
Varunda 3 78 0,7 III +2,9
Visir 5 74 0.2 110 +0.5
Nordal 6 74 0.4 112 +3.6
N. 265 5 79 0,3 115 + 1.1
LSD 1,1

Laudab}~ er Jangstrået med ret god stråstyrke.
Den har god meldugresistens. men har ifØlge flere
forsøgsledere været en del angrebet af bladsyg·
domme i 1971. Rumvægten er h~ij og sorten er
middeltidlig.

Varundabyg har middellangt stift strå. Sorten er
meldugresistent. Kernerne lange og middelstore

med middelhØj rumvægt. Sorten er middeltidlig
og den fOfventes markedsfØrt i 1973.

Visirb}'g, der blev markedsført i 1971, har ret
kort strå med ret god stråstyrke, men nogen til
bøjelighed til nedknækni.ng. Meldugresistensen er
god. og den er modstandsdygtig mod nøgen brand.
Kernerne er rcl små med lav rumvægt. Visirbyg er
middeltidlig.

Nordalbyg - tidligere Nordgård 264 - er ret
kortstrået med nogenlunde stift strå. Sorten er
meldugresistent, men modtagelig for nøgen brand.
Kernerne er store med middelhøj rumvægt. Sorten
er middeltidlig. Den bringes i bande I i begrænset
omfang i 1972.

Nordglird 265 har middellangl strå med ret god
stråstyrke. Sorten er meldugrcsistent. Kernens
rumvægt er høj.

e. Bygsorter, plan V.

Sorterne der indgår i plan V har alle resistens
mod havrenematoder, og bortset fra sorten Allin
demagle 285 er de samtidig modstandsdygtige mod
meldug. Når disse sorler bringes på markedet. vil
det således være muligt for kØbere at gardere sig
mod to alvorlige komsygdomme samtidig. Ingen
af sorterne er endnu i handel.

Bygsorter V (6)

hlr:& kerne: pr. ha.
Sj:dl Fyn Bomh. <kmo

AJ:l~1 fo",,& " 8 l 29

Pallas 5110 52,4 63,. 52,6
Ingrid MNN +1,1 +3.6 +2,7 +1,4
WW 6207 MNN +0,7 +4.3 +0,8 +1,6
Zita +3,1' +6,1 +1,1 +3,7
Salka +4,2 +9,3 +2,6 +5,4
LSD l,S 1,2

Ø.·Jyll. V..Jyll. N.-1)·U. JyllaDd
An~1 TOf"llllg IO • , 21

Pallas 46,0 42,3 46.4 45,0
Ingrid MNN +2,2 +2,2 ..;.-0,6 +1,5
\VW 6207 MNN +2,3 +2.1 +0,9 +1,5
Zita +4,4 +5,2 +1,6 +4,0
Salka +5,0 +5,2 +2,4 +4,4
Allindemagle 285 +0,6 +1,7 +1.9 ..;.-1,2
LSD 1,7 1,2

Hele landel
K.r. T. Slr.to KM.T. Holl. hk,
le;C,. lcngdc. meldu, ,~.. 'o...

Antal forsøg .. 43 l2 " lO

Pallas 6 75 4,4 109 49,4
Ingrid MNN 4 83 0,3 113 +1,5
WW 6207 MNN 4 84 0,3 113 +1,5
Zita 4 76 0,9 112 +3,8
Salka 4 82 0,8 111 +5,0
Allindemagle 285 (5) (84) (3,9) Ilt +5,0
LSD 0,9
( ) _ mindre .DI.I To,"",!
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meldug. men modstandsdygtig mod begge nerna
todrncer.

Seje. 678060 har eL slrå af middellængde og en
god styrke. Sorten har rel god resistens mod mel
dug. Rumvægten er ret lav, og sorten er middel·
tidlig.

Mon3bn~ er meget kortstrået med middel strå
styrke. Monabyg har god meldugresistens. Ker
nerne er ret store med middel rumvægt. Monabyg,
der bringes pli markedet i begrænset omfang i
1972. er tidligere end samtlige øvrige afprøvede
sorter.

hk,
kerne

"49,2
+5.1
+J.9

+2,7
+1,5

1.4

øerne

"52,6
+4.9
+2.7

+2.7
+2,0

2.1
Jylland

20

45,0
+5,3
+5,4
+4.3
+2.7
+1.0

1.7

Oornh.
2

56,5
+0.4
+J.7
+1,9
+2.9
+1.1

N.-Jyll.
IO

47,8
+4.9
+6.4
+4.0
+2.8
+ 1.6

2.6

+5.7
+J.9

V.-Jyll.,
42,4

+6.4
+J.8
+5.0
+J.J
+0.8

O.-Jyll

•
42,2

+5.1
+5.0
+4.4
+2.1
+0.0

f. Blgsorter, plan VI.

lah er gennemført 45 forsag efter plan VI for
delt med 25 på Øerne og 20 i Jylland. Svaløfsor·
ten 65522 har dog ikke været med i de fyn:-.ke
forsdg. De tre nummer~orter ~kal gennem en
fortsat afprØvning, inden de sendes på markedet,
mens Monabyg og Cillabyg tilbydes til udlæg
forår 1972. Alle fem sorter har klaret sig pænt.
Bedst placerer Sejctsorten sig med 5,1 hkg kerne
over Pallas, fulgt af Monab)'g, der har givet 3,9
hkg i merudbytle. I tidligere års afpr(Svning og
navnlig i 1970 har Monabyg ikke kunnel hævde
sig overfor PalJasbyg. I de h'skc forseg 1971 har
S"aløf 65522 liaret sig bedre end Svaløf 66367.

8ygsorfer VJ (7)
hkg kerne pr. ha

Sjæl!. Fyn
14 9

5J,4 50,4
oL 3.6 +R.2
+0.6 +7.4
+2.6
+1.6
+1.2

2.J

Antal rorsøg
Pallas
Seje! 67~060

Mona
Sv. 65522
Sv. 66J67
Cilla
LSD

Ant;,,1 forwl

PalJas
Sejet 678060
Mona
Sv. 65522
Sv. 66367
Cilla
LSD

( ) = mindre antll ronøg

Hele larIdet
Kar.r. StrA- Kar.f. Ifoll.
lejes. b:'ngde meldug "'~Ilt

Antal rorsog " .. " "Palla.s 5 75 4.7 108
Seje. 678060 3 75 0.9 109
Mona 4 67 0.2 108
Sv. 65522 (J) (7]) <0.2) (110)
Sv. 66367 4 75 0.2 108
Cilla 4 79 4.3 112
LSD

hkg kerne ;rg og tan-er
ener hilst

7 forsøg 12 forsøg 6 fOTSUS
:11:1 og larver pr. kg
jord "ed anlzg 700 10.300 $.SOO

Pallas ~9.2 4J.4 6.900
Ingrid l\fNN +1.2 J.5 2.200
\VW 6207 \1:--1 +1.1 +3.7 1.600
Zita +1.0 +5.7 2.000
Salka +J.7 +6.3 2.200

IngridbJ'g M;"\lN OJ.: WW 6207 MNN er begge
ret langstråcde sorler. med rel god strastyrke og
god meldugresistens. Begge er resistente mod både
nematodrace I og II, hvilket NN er udLryk fnr.

Der er gennemført 29 forsøg på Øerne, heraf 18
på Sjælland, og 21 forsøg i Jylland.

De bedste udbytleresultater er opnået af de to
sorter fra Pajbjerg. Zita og Salka, der i gennem
snit af alle forsØg har givet 3,8 og 5,0 hkg kerne
mere end Pallas. Wcilbullsorlcrne Ingrid MNN
og 6207 MNN har begge givet gennemsnitligL 1,5
hkg kerne mere end målcsorlcn. Sorlen Allindc
magle 285 fra Carlsberg er klin prøvet i 21 jyske
for<;08, hvori den har givet 1.2 hkg kerne mindre
end Pallasbyg.

Værdien af resisten~en mod havrenematoder be
lyses ved at sammenligne resultaterne fra arealer
med forskellig infektion med nematoder.

I 19 forsøg. hvori der blev foretaget anal)scring
for indhold af æg og laf\'er ved forsøgsanlæg. var
der i 7 af forsøgene gennemsnitligt 700 pr. kg jord
varierende fra 200 til 1600. I 12 forsØg var ind
holdet 10.300 æg og larver pr. kg jord varierende
fra 6400 til 21.000. I følgende tabel findes udb)/(
leresullaterne af de lo forsdgsgrupper og endvi
dere analyser fnr nematodindhold efter høst i 6
fors~;g.

Alle fire prøvede sorter har givet væsenlligl
mere end PalJa...bYH i de forsøg. hvor jorden inde
holdl et højt antal æg og larver af havrenemaIo
der. J de 7 forsøg med lille nematodindhold har de
svenske resistente sarier givet mindre end Pa1la...
Zitabyg har givet 1.0 hkg kerne og Salka 3.7 hkg
"erne mere end rnålesorten.

Af resultalerne af de 6 forsØg. hvori der er
be~temt æg og laner efler hØ~t. fremgår, al ind
holdet i jorden er mindre efter de prØvede re"ii
S(enle sorter end efter Pallasbyg.

Zitub)'g har milklellangt strn med ret god strå
"ityd..e og rct god resistcns mod meldug. Zitabyg
cr resislent mod b?lde race I og II.

S:ltkab)'g er ret langstrået med ret god strå
styrke. Som det gælder for Zita, stammer sortens
meldugresislens fra Vadabyg. Salknbyg har kun
resi"lcns mod nemalodracc I.

Allindemagle 285 er rct langslrået og ikke særlig
l'Itivstr5el. Som nævnt er sorten ikke resistent mod

Nummcrsortcnlc 65522 og 66367 fra. Svaløf har
begge middellangt strå med ret god stdbtyrke og
god resistens mod meldug.
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Tabel 3. Oversigt o\'(!r 5 Ars forsog med b~'gsorter. Forholdstal for kerneudbyUe.

1
1967 1

Osti)'lllnd I V<'ti,lI,"d Nordi)'ll.nd
So"

"!"I 70 1 IGn, 67 1"1"1 70 1 IGns, I "I "I 7. I IGM" 71 " 71

Pallas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lofa 128 106 99 107 109 I IO I I I 106 99 107 110 106 IOd IOd 100 109 106 lOd
Emir 124 IOd 99 98 106 106 - 101 98 98 IOd 100 109 101 98 102 IOd 10J
Tern - - 98 112 108 106 - - 97 - 110 IOd - - 99 - 106 10J
Bomi 117 107 98 96 105 105 108 10J 97 95 IOd 101 IOd 101 95 9d 101 99
Seta 106 103 99 107 100 103 101 105 101 IO' 102 102 99 100 99 10J 99 100
Elbo 115 10J 97 109 97 IO' 96 105 102 107 98 102 97 105 100 109 97 101
Siri 101 101 101 100 100 100 - 101 101 96 99 99 102 102 97 98 100 100
Maia - 105 101 107 106 105 - 106 98 IOd 105 10J - 101 99 IO' IO' 102
Bine - 10J 99 99 107 102 - 100 97 - 105 101 - - 98 - JOd 101
Wing - 102 96 107 105 102 - - 95 - IO' 99 - - 96 - 101 99
Sultan - IOd 100 10J 105 10J - 102 - 100 IO' 102 - 99 101 100 100
Kristina - 103 - 100 98 100 - - - 100 101 101 - - 101 98 99
Visir - - 101 106 103 - - - 9' - - - - - - -
Varunda - - 105 108 108 107 - - - - - - - - - - - -
Ingrid MNN - - - 106 105 105 - - - 99 - - - - - - - -
Cilla - - - 107 - - - - - 101 - - - - - 106 10J IOd

Sjælland

1Gn.1
F}'n

IGn, I Hele landet

1%1/ 68 I "I 70 I 71 "1"1 "I iO I il 67 I " I ., 1 7. I 71 IGn,

Pallas 100 100 100 100 100 100 100 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lofa 115 107 101 109 105 107 IJ7 III 98 107 IIJ 113 120 107 99 108 108 108
Emir 118 109 101 101 102 106 IJ9 III 99 102 106 111 122 105 99 100 IO' 106
Tern - 107 98 II.' 105 106 - - IOd 110 112 109 100 107 99 112 108 IOd
Bomi Il I 106 99 98 - 10J 120 106 99 101 - 106 110 IO' 98 96 IOd 102
Seta 102 10J - - - 10J 108 - - - - - 102 102 100 IO' 100 102
Elbo 90 - - - - 99 - - - - 97 105 100 108 98 101
Siri - 102 101 - - 101 - - - - - 102 101 100 98 100 100
MaIa - 108 101 109 IOd 105 - III 99 108 112 107 - 107 100 107 106 105
Dine - 106 101 112 106 106 - - 10) IO' IIJ 107 - IOd 100 106 106 IOd
Wing - IO' 99 108 102 10J - - IOd 106 III 107 - IOd 97 107 IOd 10J
Sultan - 108 102 106 102 105 - - - 107 109 108 - IOd 101 IOd 10J 10J
Kristina 105 10J IOd 99 102 - - 100 100 100 100 - IOd 10J 101 99 102
Visir - - - 101 98 100 - - - 97 106 102 - 10J 98 96 101 100
Varunda - - - - 10J - - - - 115 II) Ild - - 105 I IO 106 108
Sv. 65522 - - 102 - 105 10J - - - - - - - - 101 IO' 107 IOd
Ingrid MNN - - 101 109 102 IO' - - - 106 - - - - 99 107 IOJ 10J
Mona - - 96 89 101 95 - - - 88 115 101 - - 96 88 108 98
lauda - - - 118 96 107 - - - 10J - - - 118 97 107
Sv. 66J67 - - - IOd 10J IOd - - - 99 III 105 - - - 102 105 IO'
Nordal - - 101 - 106 10J - - - - 107 - - 101 - 107 104
Cilla - - - 102 - - - - - 108 - - - - IOd 10J 10J
N.265 - - 100 - 100 100 - - - IOd - - - 100 - 102 101

Cillabyg er rel langstdet med middelgod ..trli·
~lyrke, Kernernc er ret storc med hØj rumvægt.
Sorten er ikke resistent mod meldug, men har god
modstandsdygtighed mod nøgen brand, og den er
middeltidlig. Cillabyg marJ..edsføres forar 1972.

g. Oversigt onr 5 hs forsog med bygsarter.

I tabellerne foran er for hver enkelt plan J..un
nævnt resultaterne for torspgene i 1971. De flc:stc
sorter har været afpqSvel i flere år, og i de f1estc
tilfælde både på Sjælland, Fyn og i de tre jyske
områder. J tabel a er resultaterne for hvert af

ålene vist som forhulthtal for de prØvede sorters
udb~'lle. når udbyttet af Pallasbyg sættes lil 100.
Der er kun medtaget resultatet af sammenlignin
ger, h\'llfi indg3.r mindst IO forsøg. I langt de
fleste tilfældc er forsogsantallel langt større. End·
\ idere er kun medtaget sorter, der er afprøvet i
mind~t to rir.

Folges talrækkerne lodret, kan man få el ind
tq k af de enkelte sorters placering i det enkelte år
indenfor de respektive områder. FØlges tallene
vandret indenfor hver landsdel kan man danne sig
et indtryk af den enkelte sort sammenlignet med
Palla..byg over en flmekke, Yder~t til højre cr i
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hvert tabclafsnit vist gennemsnittet af sortens år
lige udb) Itcresultater i de r. den har været a[
pqjvcl.

I 1967 gav de mcldugresi':ltente sorter væsentligl
mere end den modtagelige rnåJesorl. Delte fremgår
af de hoje forholdstal i 1967 for Emir. Lofa og
Bomibn~. Siden har ovcrleg.enheden ikke været af
lib\arende storrelse. og re ...ultatet fra 1967 er
derfor ... tærkt medvirkeniJc til. at disse sorters gen
nCm\nilSresuhat er bedre end andre sorters. der
kun er afprp\'et i årene 1968 til 1971.

h. Andre b)'gsorlcr.

I flere landboforenin!,:er er der gennemf~jrt

M)rtsfors~Sg, der ikke følgcr fællesplanerne. Blandt
de afpnhciJc sorter er flere nye og enkelte ældre.
Resultatet af sammenligninger. der omfatter miniJ ..t
IO for':løg. vises i folgende label. hvor de afprøvede
sorter er ...ammenlignet med Palla,>hyg.

nemsnitlig har udb) ((et været meget nær udbyttet
af Pallasbyg. Sortcrne har samme lejesæd ...karaktcr
ug Lone lidt længere sir!!. Jlverken Pallasb)'B eller
Lonebyg har resistens mod meldug, men tihyne·
ladende er Lonebyg me~( angrebet. Sorten er end
videre modtagelig for nogen brand. men resistent
mlld haHcnematodcr race I og Il.

R)J,:sorten 6~Z2, der ikke lidligere har været
med i forsog. Cl' pnhet p,l Fyn. i Syd~hljylland og
i enkelte for~og p.i Sjælland. Den har j gennem
snit af 37 forsøg givet 6.3 hkg kernc mere end
Palla:.byg. Sortcn, iJer er meldugresistent, p.n.alder
~ig interesse på grund af resultatet i 1971. og den
bor afpnsvcs yderligere.

Scjctsortemc 678107 ~ 678074 har hver været
med i Il fur~ug og har opnået merudbytter p:'l
2.H ug 2.2 hkg kerne o ... er måle~ortcn. Begge sorter
Cl' ret langstr;\ede, og 678074 er ikke særlig stiv
.. Ir:-Iel. De har begge rC'>i ..tens mod meldug.

Uuo .... er dis<ie sort ..samlllenligninger har 80f/lis-

11 ".\'1:. Illg,idbyg og IW.lIhy!: .... æret med i gan'>ke få
100 (orspg og anure ..,orter i enkelte forsog.
106

Lonch)g er afprovet i 24 (orsOg, der alle er
genncmf~)rt i J}lland og flest i Nordjylland. Gen-

Vudab)g har værel med i 32 forsog. hvoraf de
30 er gennemfØrt i Haderslev amts Landbofor
ening. Sorten har gennemsnitlig givet 4.1 hkg
kernc mere end PaIla...byg, dcr har været kraftigt
angrebet af meldug. Vadabyg har ret god meldug
relii..ten .... Dcn har længere strfl end m:'lle"orten,
mcn bedrc stråstyrke.

Andre bygwrlu
Kar. f. Slr:a· Holl. Kar. f. hk.
kjn. Lrngdc: 'it11 meldug Lemc:

Anlalforsog 26 " JO "
Palla~ 7 7\ 5.4 51,7
Vada 5 82 I.S +4,1

Anlllforsøi II " 7 24

Pallas 4 69 2,7 43,9
Lone 4 72 3,3 +0,9

Antalforsog " " 12 26 37

Palla .. 6 77 107 5,1 49,5
64-22 4 80 116 1,0 +6,3

Anlll forsøg • II 2 4 II

Pallas 3 76 113 5,0 46,4
Sejel 678107 2 88 114 0,5 +2.8

Anlal rorsog • II 4 II

Palla~ 3 76 116 5,0 44,5
Seje. 678074 4 87 III 0.5 ~2.2

AnLaI ror og 22 22 6 17 24

Pallas 6 73 102 6,3 46,9
As~e 3 93 97 4.~ +2.1

Anlal forsøg , , 6

Pallas 4 74 115 8 .t6,2
Clermont O 91 l I) ) -;- 12, I

Fh'

J2

100
108

24

100
98

J7

100
I I)

II

100
105

\sscb.H': er en tidlig. tysk. 6-raiJet b)g, der ikke
har ~ærlig goiJ str;I~lyrl.e. Surtcn har ikke meldug
re..i ...tcns. l gcnnem'>nil af 2.t forsøg har den gi\'et
2.1 hkg mere end Pallasbyg. Sorten har nogen
lilbojelighed li! abknækning.

Cfcrmonlb)J; er udover i de føromtalte arts·
for~pg afprp\'ct i 6 fOl ...pg med Pallasbyg og har i
gennemsnit af dis\e gi\'cl 12,1 hkg kerne mindre
end m1ile...ortcn.

i. U)gsorlcr Hd to k\'ælstofmængder.

I 160 ~f bygfor'>ogene p:\ Sjælland og i J)l1and.
med langt det Mør"te antal i de fprste Ire forsogll
planer. er der tilfprt 2 l.væbtofmængder, hen
huldwi" nurmal g(tdskning og normal gødskning
+ cbtra tilførsel af ca. 30 kg kvælstof pr. ha.

I tabellerne findes fØrst SOrlernes lejesædkarak·
tercr ved de to kvælstofmængder. Dernæst måle
'>Oflc", udbyltc ug de prØvede sorter'i lllerudb)'lte.
I den femte kolonne vises differencen mellem de
\ istc resultater ved lIormal og ved ekstra kvælstof·
~\)J ... "ning.

ror PallasbHl er differencen el direkte udtryk
for \ irkningcn af den ekstra kvælstoftilfprsel. For
lic provede sorter er iJifferencen udtryk for, hvor
meget den p!lg.cldende sorts stilling i forhold til
m:ile'>Orlen er furbedret eller forringet ved forØgel·
scn af kvæbtofmængden. Yderst tilhpjre i tabel
lerne er for iJe tre f~;rsle serier vist LSD-værdier.
I de tilfælde. hvor L D-værdien er mindre end



47,4 46.7
+1.4 +3.2
+0.6 +3,6
+3.2 +4.4
+4.7 +6.6

(+0,9) ( +O.S)

48,2 48,S
+4,9 +S.O
+3.4 +2,3
+4.0 +3.8
+2.2 +1,3
+2.4 +1.3

Plarl l, 74 forsøg (8)
PaJ las
Emir
Lofa
Wing .
Tern

Plan II, 34 forsøg (9)
PaUas .
Maia .
Sultan .
Kristina
Bine

Plan lll, 31 forsøg (10)

PalJas
Berni .
Seta .
Elbo
Siri

Plan IV, 6 forsøg (11)
Pallas
lauda .
Varunda
Visir
Nordal
Nordgård 265

Plan V, 10 forsøg (12)
Pallas .
Ingrid MNN
WW 6207 MNN
Zita _...
Salka .
AUindemagle 285

Plan VI, 5 forsøg (13)

PaJ1as .
Seje! 678060
Mona
Sv. 65522
Sv. 66367
Cilla
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Kar. f. leJe=d
grund ekstra
gDdel k"V'"zlst.

5 6
3 5
4 5
3 5
3 4

S 6
3 S
4 S
2 3
4 5

4 4
4 S
3 4
3 4
2 3

S 7
4 6
3 5
6 8
7 8
6 7

6 7
4 S
3 S
3 4
4 S

(S) (6)

6 6
4 4
S 6
S 5
5 5
4 4

grund
gødel

47,0
+1,3
+3,1
+1,1
+3,7

46,3
+1.6
+0,6
+1.1
+1,9

42.2
+1.0
+0.3
+2.0
+0.1

47,7
+1.2
+1.9
+0.4
+3.9
+3.5

ekstra
kl-ælsl.

46,9
+2.0
+3.8
+ 1.6
+4.3

46,4
+2.5
+0,8
+1,4
+2,3

43,1
+0,1
+1.1
+2,7
+1,3

48,\
+0.1
+4.3
+1.6
+3,6
+2,8

hkg keme

Difference

+0,1
+0,7
+0,7
+0,5
+0,6

+0,1
+0,9
+0.2
+0,3
+0.4

+0,9
+1.1
+0.8
~0,7

-:--1,4

+0,4
+ 1,3
+2,4
+2.0
+0,3
+0.7

+0,7
+1,8
+3,0
+1.2
+1,9

+0.3
+0,1
+1.1
+0,2
+0,9
+1,1

LSD·
v:erdi

0,7
0,6
0,6
0,7
0,7

1.0
0,9
0,9
1,2
1,0

0,9
0,7
0,8
0,9
1,2

( ) = mindre anlal forsog.

eller af samme stØrrelse som differencen, er den
fundne forskel statistisk sikker. Såfremt LSD·vær
dien er større end forskellen vil denne ofte være
usikker.

Af bedØmmelsen af lejesædtilbøjeligheden frem
går i næsten alle sammenligninger. at karakteren
for lejesæd er steget en eller hØjst to. ved tilførsel
af ekstra kvælstof.

I plan l og Il har der intet rcell udslag været
for ekstra 30 kg N til P;:\Ilasbyg. Merudbyttet i
plan nI på 0.9 hkg kerne er, som det ses af LSD
værdien. statistisk sikkert.

For Emir. Lofa og Maia er de fundne positive
forskelle i merudbyuerne ved de to kvælstof
mængder større end eller af samme størrelse som
LSD-værdierne, og der er sålelles ret stor sikker
hed for, at de tre sorter bedre betaler for del ~sgeJe

kvælstoftilskud end Pallasbyg.

TilsvarenlIe viser de negative forskelle i plan
III for nomi, Sela og Siri sammenholdt med
LSD-værdierne, at der er sandsynlighed for, al
ekstra kvælstof til disse sorter vil give dårligere
re ..ultat end ekstra kvælslOflib","ud til Pallasb)'s·

I de tre sillste serier har klin få forsøg deltaget i
afprØvningen, og resultaterne er derfor usik.re. Det
bemærkes. at der er lale om store differencer,
na\'nlig i plan IV og V.

j. Kvælstof til maUb)·gsorter.

På tredje år er i samarbejde med Horsens Ny
Malteri AIS gennemført forsØg med bygsarter,
der angives at være egnede maltbygsarter. FarsØ·
genes formål har værel al belyse kvælstofgødsk·
ningen~ indflydelse p~ kerneudbyIle og protein
indhold i maltbyg.
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Kvælstofgødningen er givct i form af kalkam
monsalpetcr i mængdernc 60, 90 og 120 kg N
pr. ha.

Dcr forcligger resultatcr af 9 forsøg.. De prøvc·
de sorter cr Sullanbyg, Ternbyg. Imbcrbyg og
Malab)g.

Gcnnemsnitsrcsuhalerne af de 9 forsøg ses af
fplgende tabel.

KI'tt/sfol (il maltbyg (14).
pet, prOlein I I0rsto( hkg kerne

B)'glor! WN 90 N 120 N WN 90N 120 N

Sultan 11.1 II.~ 12.9 44,6 47,1 46,9
Tern IO.~ 11.9 12.8 +0,2 +0,3 +0,9
Imber I 1.6 12,5 13,5 +4.6 +5.7 +4.4
MaIa 11,1 12.2 13,3 +1.0 +1,0 +0,0

Dct har ikke været renlabelt at tilfpre mere end
90 kg kvælslof pr. ha. Udbyttet af Sllltanbyg er
forpget med 2.5 hkg kerne for tilførsel af 30 kg
kvælstof. Udbyttet er reduceret lidi ved yderligere
tilforscl af 30 J...g.

Kvælstoftilfprsclen har haft til folge. al protein.
procenten for alle sorler er steget ca, I enhed for
hver gang. dcr cr tilført 30 kg kvælstof. Kun vcd
det laveste kvælstoftilskud - 60 kg pr. ha - er
protcinindholdcl undcr eller omkring 11.5 pct., der
angivc'l al være maximlIm for god maltbyg. Det
mind'1c indhold af protein er fundet i Ternbyg.
Sortcn Imber har ikke udbyuemæssigt kunnet
klare sig for de ~h'rige sorter,

På Fyn er gennemført 5 forsøg med maltb)'g·
sorterne Sultan og Wing uden kvælstoftilførsel og
godet med to kvælstofmængder samt h~.htet på to
forskellige tidspunkter. Hovedresultatet er såledc'l.

Kwrlstol til maltbyg (/5).
pc!. protein i lorslor hk! kerne
ON 40N ~ON O~ 40N 80N

Sultafl

Tid!. høst 10.2 10.1 11.3 29,3 42.\ 49,S
Sen. høst 10.1 9.9 I 1,4 +0,5 +0,6 +0.7

Wing
Tid!. høst 10.2 9.9 11.0 30.8 42,S 50,1
Sen. høst 10,2 10.1 11.3 ~O,4 +1,2 + 1.5

Tidlig h,m har varieret fra 5. august til 19,
august og andet lid"punkl fra 18. august til 7.
september. I de enJ...e1le forsog var afstanden fra
fprslc til anden høstlid mellem 7 og 19 dage.

Det mc'il marJ...ante resultat af fors~;gene er det
store udslag for tilfdrsel af 40 og 80 kg kvælst()f.
der er opnaet uden at protein indholdet er steget
o\cr det dnskelige. Udslagene for udsættelse af
hosttidspunJ...tet er ..mit og usikre. mcn vio;er dog en
tendens tl! nedsat udb)'tlc \ed at vente med hostcn.

k. Kunklusion \'cdrørende "'alg af bn~SOr1.

Ved valget af bygsort bdr resultaterne af sorts·
forsøgene indg!a som vurderingsgrundlag. Valget
bør ikle træffes på grundlag af eet !rs forsøg.

Flere års afprøvning og mange forsog. der har væ·
ret placeret i forskellige landsdele. giver god bag·
grund for vurderingen af den enkelte sort.

De :hsvllrialioner, der i de scnere år har kunnet
noteres i sorternes indb)'rdes stilling, skyldes først
og fremmest forskellig styrke i angrebenc af mel
dug. Denne s)gdom, der i 1967 og 196M var meget
undartet, men som i 1969 og 1970 forekom ret
moderal, har igen i 1971 optrådt ret udbredt i det
mel)te af landet og særlig slemt på Fyn. Ogs!a i
Ve ..t- og Nordjylland, der hidtil næsten er gået
fri, fandte~ i 1971 udbredt meldugangreb. Den
:,iHerhed i dyrkningen, som anvendelsen af mel·
dugresislente ..orter gi\er. bØr nu også indgå !tOm
grundlag \ed valget af b)g:.ort i disse omrllder.

A!;lOdl de grundigt afprØvede sorter med me!
dug resistens har Lofabyg i alle områder placeret
:,ig særdeles godt både i 1971 og i de foreg. ende
;lr, Denne stabilitet berettiger sorten lil udbredt
d)'r~ning. Blandt de sorter, der er tidligere end
Lofab)g. øg som også er meldugresistente, må
Ternb)g fremhæves. På grund af gode resultater i
alle områder i 1970 og 71 påkalder sorten sig
stor interel>Se. Emirbyg. der i de seneste år har
\ æret den mest dyrkede bygsort. har ogs i årets
for~pg placeret sig pænt, men da sorten i 1971
i modsil'lning til tidligere blev ret kraftigt angre
bet af meldug, må det forudses, nt den næppe kan
hulde sin slore andel i dyrkningen. Bomibys, der
for fa år ~iden blev dyrket i :,tort omfang. har nu
mindre inlere...se bl. a. på grund af sit bløde strå.

Af de meldugmodtagelige ældre sorter bn $ela·
byg. Sirib)g og Pallasbyg have nogen interesse i
det nordlige og vestlige Jylland. Elbobyg er på
grund af sin sildighed velegnet til blandsæd med
ha.. re.

Il.) arealer. der er truet af angreb af havre
nematoder, bor nematodresistcnle sorter foretræk·
kel). Den sildigc Elbobyg er resistenc mod race l,
mens Siribyg. der er tidligere, har mod:,tands·
d)gtigheJ mod både race 1 og racc II.

En del Mlrlcr angives at være særlig velegnede
til maltning. Det gælder Tern byS. Wingbyg, Sul
tanbyg og den mcldugmodtagelige Kri'itinabyg.

I\f n)e højt)'dende sorter, der udbydes i 1972,
bor l\lalab)g og Nordalbyg. der begge er egnede
til maltning. og Monabyg, som er meget tidlig,
samt Dineb)'g nævnes.

Flere nye sorter har i forssSgene givet lovende
resultater i 1971, og en fortsat afprøvning følges
med stor interesse,

3. Havresorter.
Der foreligger resultater fra afprøvning af I I

havresorler i 2 forsØg~planer med iah 158 forsdg.
Efter lokale forsØgsplaner er desuden gcnnemf~lrt

cnl-elte for~Øg med andre havresorter.
St:'ilhavre har i alle forsøg været målesort. En

kelte forsog er gennemfort med to kvæh.tofmæng·
der. henholdsvis normal gOdskning (lg normal
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g~;dskning med ekstra tilfØrsel af ca. 30 kg kvæl
stof pr. ha. I det følgende er kun medtaget resul·
tater fra de normalgødede forsøg.

a, I-Iavresorter, plan I.

De sorter, der indgår i denne forspgsplan, er
alle markel.hfprte, og har deltaget i afprØvningen
siden 1967~68. Der er iall gennemfØrt 1t3 forsøg,
heraf 34 på Øerne og 79 i Jylland. Kun ganske
enkelte af forsØgene er gennemført på Lolland
Falster og Bornholm.

Havresorrer I (/6).
bkg kc:me pr. ha

Sja::Uand F}'n Loll.-F. Bomb. !km.
Anlal r~. 17 13 1 3 "Sdl 46,3 46,2 39,3 52,1 46,6
Selma +2,5 +4,6 +0,1 +11,5 +4,0
Astor +3,3 +5,7 +2,6 +9,6 -;-4,7
Condor +2,7 +3,9 +1,3 +8,3 +3,6
Bento +0,9 +3,7 ~0,3 +7,6 +2,5
Mustang +3,0 +5,1 +0,5 +9,8 +4,3
LSD 1,5 2,1 1.2

Ø.-hll. V.-Jyll. N.-Jyll. J}"lIand
Anlal rs. 21 26 32 79

Stål 41,3 40,0 40,6 40,6
Selma +3,8 +4,1 -H,4 +4,2
Astor +2,8 +3,2 +2,9 +3,0
Condor +2.7 +2,2 +1,9 +2,2
BenLo +2,8 +2,6 + 1,/\ +2,2
M lIstang +3,0 +3,5 +4,2 +3,7
LSD 1,3 1,4 1,2 0,8

Hele larrdn
Kar. f. Slrå- Holl. hk,
lejesæd længde W~'I kerne

Antal (s. 7J 101 20 113

Stål 5 102 79 42,4
Selma 4 90 79 +4,1
Astor 4 87 77 +3,5
Condor 4 88 77 +2,6
BenLo 3 88 77 +2,3
Mustang 4 89 78 +3,9
LSD 0,6

Under resultaterne for de enkelte landsdele er
anført LSD-værdien, men kun for de landsdele,
hvor der har været mere end 10 forsøg.

[ forsØgene på Sjælland har merudbyttet for
Benlt) været mindre end den beregnede LSD-værdi
og "an derfor ikke betegnes som særlig sikkert.
l de Øvrige landsdele har de opnåede merudbytter
for de prØvede sOrler alle været betydeligt ~t~jrre

end LSD-værdierne, hvorfor de må betegnes ~I)m

stati~li.,k sikre.
I det fdlgende skal de enkelte sorter omtales

nærmere, idet Jer. udover resultaterne fra 1971,
kan henvises til en oversigt over de nærmest fore
gående års forsøg. der er anført i tabel b side
1031. og det samlede resultat for de enkelte sor~

lers afprø\ning i mindst 5 år. der er vist i ovcr
sigtstabellen side 1035.

Slålhavrc har gennem en meget lang ~rræJ..ke

været målesort i forsøgene med havrcsorter. Den
var i mange år den mesL dyrkede af vore havre
sorter. men er nu ved at blive fortrængt af mere
stråsti\'e og yderige sorter, hvoraf enkelte endda
har nogen resistens mod angreb af havrenemato
der.

St!l(havre er højtydende med ret langt, men
nogenlunde stift strå. Kernen er stor, tyndskallet
med Iwi rumvægt.

Sehn:.thavr-e har pli Øerne givet 4,0 hkg kerne
mere end Stålhavre. I Jylland har Selma i alle
områder været den højestydenJe med 4,2 hkg
J..crnc mere end Stålhavre.

Selmahavre indgar desuden i forsØgene i plan
II. Udb)lLeniveauet er på Øerne en smule lavere
i plan II end i plan I. Selmahavre giver her 2,7
hkg kerne mere end Stålhavre. 1 forsØgene i Jyl
land har SeIrT\ahavre i plan (( i alle områder givet
det sls)rste kerneudbyue med 1,9 hkg kerne mere
end målesorten. 1 gennemsnit for hele landet har
Selmahavre givet det største kerneudbyue i 1971,
i plan I 4.1 og i plan II 2,2 hkg kerne mere end
St[t1havrc.

Selmahavre har deltaget i forsøgene siden 1968
og har i gennemsnit af 4 .5.rs forsøg givet 7 pet.
"'crne mere end Stålhavre. De vanskelige høstfor
hold i 170 var særligt uheldige for Sclmahavre.
I gennemsnit for hele landet gav den 2 pet. mindre
kerne end målesorLen.

Selmahavre er kort og stråstiv. Den har middel
tendens til nedknækning ved overmodenhed. Den
modner middeltidligt, men er modtagelig overfor
meldug. Kernen er middellang og middelstor, ret
fyldig. tyndskallet. hvid og med hØj rumvægt.

Astorbane har de ~idste år været en meget be
n~ lIel havresurt. På Øerne har tlen i gennemsnit
af forsogene i 1971 givel det største udbytte, 4,7
h"g mere end Stålhavre. I Jylland har Astorhavre
givel 3.0 hkg mere end Stålhavre, men den har i
alle områder en dårligere placering end Selma og
Mustang. Astorhavre har i gennemsnit af de sidste
4 [lrs forsøg i hele landet givet 5 pet. kerne mere
end Stålhavre.

Åstorhavre er meget kort, strrlstiv og har kerner
med en ret hØj skalprocent. Rumvægten er mid
delhøj. Astorhavre modner middeltidligt.

Condorhavre har været dyrket en del her j lan·
et de ~eneste år. Ligesom de f1e"le andre havre
sorter klarede Condor sig dårligt overfor Stålhavre
i 1970, men den har i 1971 p& Øerne givet 3,6
hkg mere end Stålhavre. I Jylland har Condor,
uden betydende variation fra område til område,
givet 2.2 hkg kerne mere end målesorten.

1 gcnnemc:;niL af 5 i1rs forsØg har Condor klaret
sig bedst overfor Stålhavre i Østjylland og på
øerne. hvor den har give l 4 pet. mere kerne, me
dens den i Vest- og Nordjylland kun gav 2 pet.
kerne mere end Stålhavre.



Condorhavre er kUrl og str;Jsllv. Kernerne el
middeblOre med lav runn-ægt og millde1hpj skal
procent.

Uenloha""re har kun i begræn-.el omfang været
dyrkct her i landel. Den har i forsogene i 197\
f!i\ct 2,5 hkg kerne mere end StllJhavre pft øerne.
Der er imidlCrlid nogen variation. idet merudbyllel
p:"t Sjælland kun er p~ 0,9 hkg. medens det på Fyn
er 3,7 hkg. l J~lland er merudb}uet p;i 2.2 hkg og
la\cre i Nordj}lIand end i de "Hige jyske om
rader.

lkntoha\ re har i gcnnem..nit af 5 års fors~;g

gi,e( 4 pet. kerne mere end SlålhaHe. (lg der Cl
l\..ke store variationer mellem de enkelte lands·
dele. Sorlen er kort og megct strå\tiv. Dcn mod
ner middcltidligl og har midcJcltendcns til ned
knækning af siri!. men ret slor tendens til kerne
spihJ veu ovcrmndenheJ. Kernerne er hvide, store.
middel1angc. Ict IYl1lbkallcde med middelhøj rum
vægt.

l\1ust:.lll~banc er en ret ny SOlI. 1 1971 har den
i gennem .. nit pft Øerne givet 4.3 hkg kerne mere
end St~lha\fe. Ser man hml fra de fil forsog pr..
I.ulland-Falster og Rornholm. har mcrudb~Ild
varierct fra 5.1 hk~ p;\ Fyn til 3.0 hkg kerne pCt
Sj.t'lIand.

I J)lIand har meruub)ttct \æret p~ 3,7 hkg
kerne overfor StalhaHe, og uden ~a ... tore varia
titlOcr som på øerne.
Genncm~nihrc.. ult:.tet for de 4 il r, Mu..tang har

været i fnr'iug, er ct merudb}'lle p~ 1,7 hkg kerne
overfor St:\lhavre eller 4 pet.. og med lidt bedre
resultat i Nordj) lI;md end i den ,}vrige del af
lam.let.

l\1u<,tanghavre er kort og strft~ti\·. Sorten mod
ner tidligt. Den har hvide, Marc. middelbrcde kcr
ner. Den er rel I) k<,kallct og har lav rumvægt.

b. lIa\fcsorfcr. phlO II.

Der er kun genncmf~Srt furholdsvis få forsdg
efter denne fur<,(\gsplan. 19 for ..~jg p.~ Øerne og 26
i Jylland. l de enkelte Jand:'tdek er del kun øst·
h Band og Sjæll:.nd. der har re:'tultaler fra mere end
10 for~og i 1971. LSD-værdierne er derfor kun
anfort for dis-c lam.l<;delc, og de viser nogen usik
kerhed bag rC"lIltaterne for enkelte af de prØvede
sorter.

1I(1I·rt'~ortcr /I (.17 J.

hJo.g Jo.~m~ pr. h;a
Sjzll.llnd t'\n loll ..F Bom" "'m,

Anlal fs. 11 6 I I 19

Stål H.7 ~ 1.6 35.9 56,1 43.8
Selma +2.3 +1.9 + 1,2 T 12.3 +2.7
Sorbo +1.5 -t 0.7 +7.7 +6.0 +0.0
Silva +1.3 -t 0.5 +6.5 +1.0 +0.6
Sejet 68 I ..;-3.2 +3,4 : 5.9 +2,6 +3.4
WW
16804 NN +2.5 +5.1 +3,9 +3.4 +3.0
LSD 2,1 1,8
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O.-J}ll. V-J}II '1-J)1I J)lIanJ
Anlal's. 11 • 7 "SLåI 36.7 ~2.~ 39,J 39,.
Selma +1,3 +,.9 +2,M +',9
Sorbo +0.4 +3.5 +1,0 +1.5
Silva +0.0 +1.6 +1,8 1,0
Seje t 681 +3,5 +3.1 +4,1 +3.6
WW 1680~ NN +0,6 -: 0,3 +0.8 +0.1
LSD 2.2 1,4

Ih/e /emdet.
Kar. f. !:Ilr..- !lull hk,
Ie,nord Ia:nllde \l~gt l.emc

Antal f~ ]J .. 11 "Stål ~ 1U2 77 41,1
Selma 3 l)() 78 ...... 2.2
5'ørbo 4 94 7~ +0,9
Silva ... 4 98 76 +0,3
Sejet 681 3 99 75 +3,5
WW 16804 NN. 3 85 79 -t 1,3
LSD 1,1

Scllllahavrc im.lg1'lr , begge fors{'\gsplaner meu
havlesorter i 1971 og er omtalt under plan I.

Sorbuh~vre har klaret sig dårligt ovcrfor Stål
havre i 1971. I gennem5nil af s;lmtligc forsøe
1968-71 i hele landet hal Sørbo givet samme
kerneudb)!te ..nm StjlhaHc. men ser man p:\ re
!o,uhaterne fra dc enkelte <.If, er del alene udb}ttct
i 1969. der betinger delte ret h~)jc genncmsnits
udby tle.

SolbOha\fc er ret stråstiv og middellang. Den
modner ret tidligt. men har stor tendens til ned·
knækning og ret stort kerne~pild 'red ovcrmodcn
hed. Kernen er stor, middellang, tyndskallet og
hvid. med miduclhØi rumvægt.

Sih'ah:nre har i 1971 ghet \lmtrenl ...amme
kcrncudbylle som Stålha\,re. uden 'ilørre variation
fra land~del til landsdel. J gennemsnit af forsogene
I St68-7 I er udb)'lIel ligeledes som for St5lhavre.

Silvahavre er !ltr!tstiv, middellang og modner
tidlig.!. St)rtcn har middel tendens til nedknæk
ning af SIra "cd mermodenhed. men er mOtHage
lig over for meldug. Den har nogen re... islens
overfor to af havrenematodens ..miucraeer. Ker·
nen er middellang, lille, ret ~lank. hvid l11ed mid
del skaltykkebe og lav rumvægt.

Seje.havre 681 har haft et d:'r1igt rtr i 1971,
Inor den i alle landsdele gav 3 til 4 hkg kerne
mindre end SI:'IIhavre. I 1970 var resultatet hed re,
i...:cr p{l Sjælland. hvor sorten gav 8 pet. merc end
Stålha\Te. I 2 års afprøvning har Sejet 681 for
hele landet ,gi\Cl 4 pet. mindre kerne end måle·
Soorten.

Sejet 6M I m~ betegne" 'iom en st~lha\'retypc,

ret langstråel. men ikke særlig str tiv. Af betyd
ning er sortens resistens mod to af ha\'renemalo
dens smitteracer.

WW 16804 NN er en nummcr!tort fra Weibull,
der i 1971 for fs}rstc gang har deltaget i for
sogene. Sorten er resistent mod to af havrenema·
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todens smitteracer, hvilket kan være årsagen til de
noget varierende resultater i de enkelte land:'ldele.
l gennemsnit for hele landet giver sorten 1.3 hkg
kerne eller 3 pet. mere end Stålhavre.

1 ni af forsøgene efter plan 11 er udtaget jord
prøver til bestemmelse af populationens størrelse
af havrenematod(:r ved forsøgenes anlæg i april
1971. Der er imidlertid ingen korrelation mellem
infektionen~ omfang og de opnåede merudbytter
for de 3 nævnte resistente sorter. Derimod er der i
3 af de nævnte 9 forsøg tillige udtaget jordprØver
efter hSht. Efter undersØgelser af disse jordprØver
fremg<'ir det. at de 3 resistente sorter gennem
vækstperioden har form<'iet at begrænse omfanget
af havrenematodcr meget væsentligt.

C'. Andre bavresorter.

Der er i flere landboforeninger gennemfØrt
nogle få sortsforsog, der ikke fØlger fællespla
nerne.

mahavre, der også er kort og stråstiv, har en bedre
kerneb:alitet. Selmahavre har endvidere i gennem·
!'tnit af 4 års forsøg gi"'et 7 pet. kerne mere end
Stålhavre og er dermed den højest ydende sort.
Også af den grund påkalder den sig interesse.

Silvahavre har nogen resistens mod havrene·
matoder og bør fortrinsvis anvendes på arealer,
h\or angreb heraf kan ventes.

Sejer 681 og WW 16804 NN er kun prøvet i
fætlesf()r~pgene i henholdsvis 2 og 1 år. De har
begge nogen resistens mod 2 af havrenematodernes
.. mitteracer og bør derfor følges med interesse i
de kommende !Irs forsøg.

4. Vårhvedesorter.
Afpr~Svningen er gennemfØrt i omtrent samme

omfang som de foregående år. Fa::ltesforsøgenc cr
gennemfort efter samme plan som i 1970 med iah
56 fursøg i hele landet, 34 på Øerne og 22 i Jyl
land.

ll. V:irhndesorter, plan l.

Koga vårhvcde 11 blev i 1970 afløst af Kolibri
vårhvcdc som målesort. idet interessen for Koga
Il var svindende på grund af dens dårlige protein
kvalitet og det lave kerneudbytte.

Det vil af følgende teksttabel fremgå, at der i
ca. halvdelen af forsøgene er gennemført analyse·
ring for protein og faldtal.

<km,
34

49,8
+1,0
+0,9
+0.5

1,2

49,9
+1,2
+0,4
+0,7

2,0

VårJn'edesorler (18-19).
hkg kerne pr. II;,

Fyn Loll.-f'. Bornh.
11 4 I

41,1 56,0
+2,6 +3,2
+3,2 +2,1
+2,9 +2,5

SJ~ll.

"5.,4
+0.7
+2.2
+1.3

J,7

100 An'al fø.
109 Kolibri

5
Kleiber
Sappo

100 WW I 1882
106 1.SD

101

,
100

"".7

100
108

Hm're.
Kar. f. Std· Holl. h'.
lejesrd Izngdr VlJ::gl "eme

Antal fs. 6 7 7 7

Stål 3,8 J06 78 49,8
Leanda 1.8 85 78 +4,2

Antal fs. 7 , 5 ,
Stål 5,0 108 77 46,6
Sofi (lVW
16826) 4,3 92 77 +0,5

Antal fs. 6 7 7 ,
Stål 4,0 111 75 46,8
Panter 1,3 99 75 +4,4

Antal fs. , 5 5 5

Stål 4.5 108 77 40,7
Tiger 0.0 94 76 +2,4

Kolibri vårh"cde, der er målesort, er omtrent
den eneste dyrkede vårhvede. Sorten dækkede i

I-SD·værdicn for de i 1971 gennemførte forsøg
med sorter af vårhvede angiver, at der er ret stor
u~ikkerhed bag de opnåede resultater.

Det er o"ervejende nye sorter, der her indgår i
en orienterende afprøvning. og enkelte bØr sikkert
følges med opmærksomhed de kommende år. Så
ledcs bØr nævnes Sofi (WW 16826), der i gennem
snit af 9 forsøg kun har givet et lidt større kerne
udbytte end Stålhavre, men sorten er resistent,
ikke alene mod meldug, men mod to af havrenc
matodens smitteracer. Panter og Leanda indgår
i el lidt færre antal forsøg. men må nævnes, da de
i t97 I har givet henholdsvis 9 og 8 pet. kerne
mere end Stalhavre.

d. Konklusion vedrørende valg af bavresort.

Det er de korte stråstive havresorter, man har
Ønsket i praksis. Det er derfor naturligt. at Condor
os især Astor har fået en betydelig udbredelse,
samtidig med at arealerne med Stålhavre er gået
tilbage. Kernekvaliteten for Astor, Condor, Bento
og den n~·e Mustanghavre er imidlertid ikke helt
tilfredsstillende, idet skalprocenten er ret hpj. Scl·

0.-Jyll. V.·Jyll. N.-Jyll. Jyl/.
Antal fs. • 6 • 22

Kolibri 47,1 44,4 46,3 46.0
Kleiber +1.3 +2.3 +2,6 +1,1
Sappo +2.1 ~0.5 +1,5 +0,1
WW 118R2 +3.1 +0,0 +1.7 +0,5
LSD 1,6

Hele landel.
Kar. r. Strl- Kar. r. Holl. ",..
le~ Igd. mc:k1ug """ prol.

Antal f,. " " '6 19 "Kolibri I 94 2.4 125 14,4
Kleiber 1 93 2.2 122 14,6
Sarpo l 94 0.4 125 12,9
WW 11882 2 96 0,4 126 13,3

Hele
lan4et

56

48,4
-:- 1,0
+0,5
+0.1

1.0

Fald..,
"348
394
330
326
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Tabel b. Ol'crsigl Ol'er S års forsøg med havrcsor(cr. Forholdstlil for kcrncudbyttc.

71 Ions.
Sort

Stål 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Astor 105 110 105 96 107 IOS 102 106 108 96 108 104 103 104 101 98 107 IO)
Bento 101 102 109 102 107 104 99 104 110 IOD 107 104 96 104 107 102 104 IO)
Condor 108 107 107 92 107 104 104 102 107 91 106 102 IO) IO) IO) 95 105 102
Silva - 101 IO) 94 100 100 - - 107 9) - 100 - - 107 95 - 101
Selma - 108 112 97 107 106 - 109 114 99 109 107 - 111 112 105 110 110
Mustang - IO) 109 89 107 102 - 102 106 94 109 IO) - 104 111 9) 110 105
Sørbo - 101 108 92 99 100 - 98 108 91 - 99 - 98 108 96 - 101
Seje! 681 - - - 102 90 96 - - - 99 - - - - - 99 - -

'Iæ"'"" I Fyn I 1I(le lindel

67 I 68 I ., I 70 I 71 IGM. '7 I " I .9 I 70 1 71 1 Gn,. 1967 1 68 I .9 I 70 I 71 1Gns.

Slål 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Astor 102 110 IO) 99 107 104 IO) 109 105 102 112 106 10) 109 105 98 108 105
Bento 94 112 105 102 102 10) 95 107 108 102 108 104 99 107 108 102 105 104
Condor 105 108 IO) 96 106 104 105 104 105 97 108 104 105 106 106 94 106 IO)
Silva - - - 95 IO) 99 - - - - - - 102 102 105 95 99 101
Selma - 105 110 95 105 104 - - - 97 108 10) - 108 112 98 108 107
Mustang - 104 106 87 106 101 - - - - 111 - - 104 108 92 109 10)
Sorbo - 10) 105 92 97 99 - 99 108 92 - 100 - 101 107 92 98 100
Sejet 681 - - - 108 9) 100 - - - - - - - - - 101 91 96

1970 omtrent 90 pet. af arealerne. Kolibri er strå·
stiv. middellang og modner tidligt. Den har nogen
resistens mod meldug. Kernen er stor. bred og
fyldig med rel høj rumvægt og proteinindhold.

Kleiber vårhvede bar kun i få forsøg på Born·
holm og i Østjylland givet større kernelIdbytte end
Kolibri. l gennemsnil af samtlige forsØg i 1971
gav Kleiber l.0 hkg kerne mindre end Kolibri.
Sorlen er prøvet gennem 3 fir, hvor den i gcnncm
snit har givet 1,9 hkg eller 4 pet. mere end Kolibri.

Kleiber er middcllang og slråstiv med nogen
resistens mod meldug. Den modner miJdeltidligt
og har ovale røde kerner med middel rumvægt og
proteinindhold.

sultatcr i de enkelte landsdele. l gennemsnit af 2
ålS forM'g har sorten givet 4 pet. kerne mere end
Kolibri vårhvedc.

W W 11882 vårhvede er som de øvrige sorter
middellang og stråstiv med god resistens mod
meldug. Kernen er lille, rød og ret ucnsarteLSortcn
modner middeltidligt og har hØj rumvægt samt et
ret hS* proleinindhold.

b. Andre vArhvedesorter.

Udover forannævnte resultater fra fællesforsø·
gene er der gennemført enkelte forsøg, hvori bl. a.
indgår dc ikke tidligere prøvede vårhvedesorter:
Trane (lire 2656) og Solo (Streng 208).

6

49,2
+1,0

hk,
lr::eme
Il

46,4
+9,4

,
92
78

SorTer udenfor ftrllespfanen.
Kar. r. SlrA-
leiesa:d længde

2 IO

) 91
6 96

Antal rOTS"8

Kolibri
Solo

Antal ronog

Kolibri
Trane .

S:IPPO vårhvede er tidligere prøvet under beteg
nelsen WW 11693. I 3 af de anførte omrflder har
Sappo givet lidt større kemeudbytle end Kolibri,
men i gennemsnit for hele landet har Sappo i 1967
givet 0.5 hkg. kerne mindre end Kolibri. Sorten har
deltaget i forSØgene i 3 år, hvor den i gennemsnit
har givet 1,2 hkg eller 3 pet. kerne mere end
målesorten.

Sappo er slr!istiv, midJellang og har særdeles
god resi~tens mod meldug. Den modner middel
tidligt og har høj rumvægt samt ret højt protein
indhold.

\VW J1882 har i forsogcne 1971 i gennemsnit
for hele lanuet givet omtrent samme udbytte som
Kolibri. Der er nogen variation i de opnåede re·

De prØvede sorter har i disse forsØg givet mindre
kerneudbytte end Kolibri vårhvede. men indholdet
af protein har i begge sorter været en smule
højere end i målesorten.
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3 års forsøg nIl'd l'ur1n·edc~orler.

Sort 1969 70 7J ,.".
øerne:
Kolibri ........ 100 100 100 100
Kleibel 104 III 98 104
Sappo 96 115 98 103
WW 11882 109 99 104

J)'lIand:
Kolibri 100 100 100 100
Kleiber 109 109 98 105
Suppo 96 112 100 103
\VW 11882 112 101 106

Hele [atUlel:
Kolibri ........ 100 100 100 100
Kleiber 105 110 98 104
Sappo 96 114 99 103
\VW 11882 110 100 105

c. Vul~ af vårhvcdcsorf.

l foråret 1972 vil del mere blive tie til rådighed
værende udsædsmængder af de enkelte sorter af
vårhvede end de opnåede forsøgsresultater, der
vil være afgørende for sortsvalget.

Kolibri må således i stort omfang anvendes som
udsæd, selvom Kleiber i gennemsnit af de sidste
3 år i hele landet har givet 4 pet. større kerne
udbytte. Efter foretagne analyser hos Statens For
søgsvirksomhed skulle der ikke være nogen større
forskel på bagekvaliteten mellem de to sorter.
men der er en antydning af, at meludbyttet for
Kleiber cr en smule mindre cnd for Kolibri.
Protein indholdet har været af samme størrelse i
de to ~orter.

Sappovårhvede vil i begrænset omfang blive
markclhfØrt i 1972. Bageegenskaberne betegnes
som gode og bedre end for de 2 Heine-sorter.
Proteinindholdet har været en smule lavere end
for de to forannævnte sorter, og kerneudbyttet
af samme størrelse som for Kleiber.

Faldtaliet har været højt i del gode høstvejr i
1971, varierende fra omkring 325 til næsten 400.
I Sverige, hvor landbruget får ct stigende pristillæg
ved stigende faldlal. starter dette pristillæg ved et
faldtal p& 200 og standser ved faldtal på omkring
300-310. Se iØvrigt omtalen af faldtal i fOl'bin
delse med vintcrhvedcforsøgene side 1034.

De anfØrte karakterer for angreb af meldug
viser varierende angreb lan<.let over, men nogen
lunde samstcmmende. at Heine Kolibris resistens
er vigende. medens de to nye Weibullsorter, Sappo
og WW 11882, har særdeles god resi~tens mod
meldug.

5. Sorter af l'interhvcdc.
Bctingelserne for dyrkning af vinterhvede var

ret gode i 1971, idel der dog i visse egne var an
greb af den hessi!'Jkc flue fritflue og fodsyge. Af
fællesforsøg efter plan I er gennemført 55 forsøg.
med 35 på Øerne og 20 i Jylland. Plan Il er kun
gennemført på Sjælland med ialt 6 forsøg.

St'lrkehveJe er fortsat målcsort i forsøgene,
trods ...artens efterhånden begrænsede dyrknings
omr{ldc.

a. Hvcdesorter, plan J.

følgende teksttabel er anført, at der i 26 af de
iah 55 forsøg er gennemført analysering for ind
hold af protein i kernetorstof samt faldtalsbestem
mclser.

Sid ... t under omtalen af vinterhvedesarter er
meddelt resultaterne fra fryseforsog gennemført
på »Boelshojgård« af D.L.F. og F.D.B.'s foræd
lin!,svirksomhed.

HI'cdcsort(!T J (20).
hkg kerne pr. ha

Sjæll. F~'n Loll.-F. Bornh. Øerne
Anlal rs. "

, 9 J JS

Starke 56,4 58,6 50,S 58,3 55,5
\VW 18168 +3,5 +4,4 +-0,4 +1,2 +2,5
Albatros +6.2 +K.8 +4,4 +9,0 +6.6
Kranieh +3,K +6,6 +2,9 +8,4 +4,6
Cato +5.1 +7,2 +4.9 +10.7 +6.0
LSD 2.1 2,5 2,3 1,3

Hele
Ø.-Jyll. V.-Jyll N.-Jyll. Jyl!. landel

Anlal r•. "
, , 20 "Starke 56,1 53,0 54,8 55,2 55,4

\VW 18168 +2,6 +2.8 +1,5 +2.5 +2,5
Albatros +2,6 +1.7 + 11.4 +3.3 +5.4
Kranich +3,9 +3.4 +11,5 +4,5 +4,6
Cato +4,9 +3.2 +7.8 +4,8 +5,6
LSD 2.5 2.0 1,1

Hele landet.
Kar. r. Strå- Kar.r. Holl. ",.. Fald·

le;Cs. ljtd. meldug \ægl prOI. 'ol
Ant31 (s. 34 " l. 24 ,. ,.
Starke 3 104 2.0 129 12,3 314
\VW 18168 I 96 1.8 129 12,0 305
Albatros I 90 1.3 128 12,6 265
Kranieh O 84 1.1 127 12,4 277
Cato I 91 2.0 128 12,1 273

D~t vil af de beregnede LSD-værdier fremgå, at
de anførte resultater er rel sikre.

Starkehvcde har, indtil mere yderige sorter
fremkolll. været cn meget dyrket hvedesart. Den er
meget vintel'fasl med et ret langt. men slift strå.
Kernerne er små, men har en hoj rumvægt. Star
kchvedc har været mftlcsort i fællesforsogenc siden
1967.

WW 18168 har været ~fprøvet i 3 år. l 1971 gav
denne nummersort i alle landsdele, bortset fra
Lolland-Falster. ct sikkert merudbytte overfor
Slarke. Landsgennemsniuct er på 2.5 hkg kerne i
merudhyllc, og deL ~:lmme merudbytte er opnået i
gennemsnit for Øerne og Jylland.

Sorten er ret kort og stråSliv med en god kerne
kvalitet. , genncm..nil af 3 års forsøg har \VW
1816~ givet 6 pet. kerne mere end St,nke.

Alb;\fros (I-IPG 11181) deltog første gang i fæl
lesforsogene i 1971. I alle landsdele har den givet
et lidl varierende, men stort merudbytte overfor
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Starke. l ordjyJland og især på Øerne var udb)ft·
let af Albatros fuldt ud på højde med udbyttet
af Kranieh og Calo, medens den i øst· og Vest
jylland h.u givet lidt mindre "'erne end de tO
nævnte .,orlcr.

Albatros er "'ort og stråstiv. Den har et rCI hojt
proteinindhold og en god kerndvatilcl.

Kr.michl" ede har i genncm'init for hele landet
givet 4.6 h"'g kerne mere end Starke, men kun i
Vest· og ordjylland er udb) Het hajere end for
Cato.

KT<lnich har deltagct i afprovningen siden 1967
og har i gcnnem.,nil af dc 5 år for hele landet gi·
vel 12 pct. kerne mere end Slarke, varierende fra
el merudb)t1c på 4 pct. i 1967 til el merudbyttc
på 16 pet. i 1970.

Kranichhvede er "'ort og str.3 ..tiv med oprel
aks ved modenhed. Den har nogen resistens mod
meldug. Kernen er rød, middelstor, lidt uensartet,
med ret lav rumvægt og rel lavl prolcinindhold.

Catoh"cfic har i 1971 givet et merudbylle over
for Swrke på 6,0 hkg kerne i forsøgene på Øerne
og 4,8 h"'g i Jylland. Af for~"gcne i de enkelte
landsdele er det kun i Ve'it- og Nordjylland, at
Cato il..ke har njcl \;\mme kerneudhytte som Kra
nich.

Cato har j gennem\nit af de sidste 5 års forsog
giveL 12 pct. "'erne mere end Slar"'e. l\lerudbyttet
var slOrst i 1968 og 69, hvor Cato for hele landet
gav 14 pet. merc.

Calohvcdc er korlog meget ~tr;hliv, men noget
modtagelig overfor meldug. Kernen er rod, mid
delstor mel! lidt lav rumvægt og ret lavt protein
indhold.

b. lIvcdesorter. plan II.

Der er gennemfart 6 forsog på Sjælland efter
denne plan.

lb'ede II (2/).
Klir Kar r. 11011.

r.lc'n. Slr!llgll mddul! Helll Mg lernt
Antal r,. 7 7 2 • 6

Starkc 3 106 2.0 129 58.2
AH 84-36-22 O 91 J.5 127 +2.9
Kormoran O 90 1.0 124 +0.1
Trjfolium 92 l 100 J.5 124 +2,4
Sv. 65646 O 94 2,0 128 -'- 4. I

All 84-36·22 og KorOloran har ik"'c j disse for·
søg kunnet nå Slarke i I..crneudb)'t!e, medens Tri
folium 92 og sval"f<,orten Sv. 65646 har givet
henholdsvi~ 2,4 og 4, J hkg "'erne mere end
Starke.

c. Andre sorter af vinterhvede.

enkelte land~c1e er afpTP\'et nogle (;l sorter,
der iUe indgår i fællc ..for'ingcne. Af disse bn
nævnes 2 nummer..ortcr fra Abed. hvoraf kun den
ene har givet ct merudbytte overfor St::uke. Svalof
Seb:l Il"r i 4 forsog givet 4,8 hkg i merudbytte.

J Oversigter

Jo~:) Cambier og Falk (Heine 468) henholdsvis
0,7 og I. 7 hkg kerne mere end Starke, der ogsfl j
dis~e for~"g er anvendLsom målesorl.

Kar r.lt/u. Str!llgd. hkg "c:roe
Anlal rs. I 8 ,
Starkc ........... I 101 53,4
Sv. 65646 O 94 +4.0

An~l rJ 7 7

Star"'e ..... - .. l 101 51.5
loss Cambier O 76 +0.7

Antal fs. 6 6

Slarke 99 50,3
Falk (Heine 468) 90 +1,7

Antal rs 6

Starke .... . ...... 99 50,3
Abed 7088 ... , .... ? +3.9

ADtal fJ 6 6

Slarke . .......... 99 50,3
Abcd 8105 ........ 85 +0,0

Antal ri. • •
Starkc 2 102 62,2
5eha 3 97 +4,8

d. 1I\'t~dcso...tenJcs vintcrf3sthed.

vinteren 1970-71 blev 3 af de i plan l afprø·
vede sorter af vinterhvede under~ogt for vinter
fasthed.

Wcibulb Starkehvede var målesort, og denne
hvede indgik også som målesart i de tidligere i
PJ58-59 gennemførte fryseforsag.

Dc opnåede rcsultater vil fremgå af folgende
teksttabel.

pct. OHrlc:\c:ndc: planler

/9iO-71
Icmpcr.llUnnn. CCklUS .,.-:- 11- -:- 1)-

Star"'e . ....... 90,0 86.2 12.7
Kranich 78,7 60.5 0.5
Cato . . ......... 61,0 29.8 0.0
AlbaIras 75,3 56,3 1,1

/958-59 ..:.. Ir ".

Slar"'c ......... 53,3 4,5

SIMLe må efter disse undersogeiser stadig an~"

for at ...ære en meget vinterfast hvedesort og mere
vintcrfasl end Kranich og vel især Cato, men i de
.3r. de to sorter har været dyrket her i landet, har
vinlrene jae været så strenge som 1941-42, da
n:c.,ten alle hvedemarker blev pdelagt af frO'it.

Albatros. Jer i år er indgået i fællesforsøgene,
ser ud lil al være mindst lige så vinterfast som
Kranich.

e. Anal)ser for indhold af protein
og bestemmelse af fald lal.

I 26 af de 55 fællesforsøg efter phm I er gen·
nemfort undersøgelser for indhold af protein og
be'>(e01mebe af faldta!.
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6. Rugsorter.
Der er gennemført 6 forsøg med rugsorter i

Jylland i 1971. De 4 forsog er gennemført i Øst
jylland og de 2 i Vestjylland.

Jylland
KaT.

f. kjcs. SlfiJld. Holl. l'ZIt
Antal (s. 6 • •
Petkus II ......... 3 106 117
Kongs 11 . ......... 2 III 112
Pekuro 3 108 116
Sejet E 68 ........ 3 114 114
Sejet E 69 ........ 3 112 116

Petkusrug II bar været målesort i forsøgene.
Ingen af de 4 prøvede sorter har i disse 6 forsøg
givet hojere kerneudbyue end målesorten. Kongs·
rug II har den bedste stråstyrke, men den la·
veste hollandske vægt. Den ene af de 2 prøvede
Sejetsorter (Elite 69) ligger nærmest Petkusrug Il
i kerneudbyue, men strået er betydelig længere
end mllesortcn.

7. Oyersigt oyer sortsforsøg og kornsorter.
I omtalen foran af de enkelte sorter er i mange

tilfælde nævnt forsøgsresultaterne for de fem sid~

ste års afprøvning. J tabel c er disse resultater
stillet op for hele landet, og opdelt for henholds
vis Jylland og Øerne. For hele landet er vist
sorternes lejesædskarakterer og strålængder målt
imod målesorten samt udbyue af målesort, mer·
udbytte for den provede sort og endelig forholds·
tal for den prøvede sorts udbyue, når målesorten
er sat til 100. I landsdelsopdelingen er kun ud·
byuesammenligningerne vist.

Grundlaget for tabellen er gennemsnitsresul·
tater for de enkelte år, hvori de forskellige sorter
har været under afprøvning. Således vejer hvert
års resultat lige meget i gennemsnitsresultat i
modsætning til tidligere års opgørelser, hvor lig
nende oversigter har haft det samlede anlal forsøg
som grundlag, uan~et at der i et år var gennemført
langt flere forsog end i et andet. Resuhatet af
sorL<;sammenligninger for del enkelte år er kun
medtaget, såfremt de pågældende sorter er afprø·
vet i mindst IO forsøg. Endvidere er i oversigten
kun medtaget sorter, der har været i forsøg i
mindst 2 år.

Der er kun i enkelte tilfælde under beskrivelsen

Jylland
6

42,9
+3,5
+1,3
...;-1,3
...;-0,5

bkl kerne pr. ha
D.-Jylland V..JyUand

• 2

44,4 40,0
+3,7 +3,2
",;-1,4· ...;-1,0
+1,0 +2,0
+0,1 +1,9

Rugsorter (23)

ADlal fs.

Petkus 11 .....•...
Kongs Jl .
Pekuro .
Sejel E 68 .
Sejel 69 E .

f. Valg af l·inlerbvedesort.

Da Albatros ikke bliver markedsført i det kom
mende år, vil sortsvalget i J972 igen hovedsagelig
blive et valg mellem Kranich og Cato. Begge sor·
ter har givel høje og stabile udbytter i de år, de
har været dyrket. M en møllerne har været lidt
utilfredse med Calo. Mellldbyuet har været for
lille og de forholdsvis få undersøgelser af de 10
sorlers bagekvalitet foretaget af Statens forsøgs
virksomhed viser vel også en lille fordel for Kra
nich. J praksis har man flere steder klaget over
det stive opreUe aks, der findes hos Kranich ved
modenhed. Dette medfører, at Kranich ikke så
hurtigt som Cato kommer ned på acceptable
vandproccnter under fugtige hostforhold, idet Ca
to ved modning har cl nedad bojet aks, hvilket i
nogen grad forhindrer fugtigheden i at samle sig i
akset.

Fra enkelte områder af landet blev i 1970 an·
ført, at Kranieh var folsom og flere steder led
skade efler anvendelse af de mest almindelige
anvendte ukrudlsmidler.

Forsogslederne blev derfor i 1971 anmodet om
at tage dette forhold med i deres bemærkninger til
forsøgene.

Der er imidlertid kun indkommet få besvarel·
ser, og da der er anvendt mange forskellige
ukrudtsmidler kan der ikke uddrages nogen sikker
konklusion af materialet. Kun ganske enkelte af
forsogslcdcrne mener at kunne påvise en skade·
virkning i 1971. løvrigl henvises til specielle for·
sog med vinterhvedens følsomhed overfor ukrudLS·
midler side 1062.

Faldtallet varierer efter høsttidspunktet og efter
kernernes begyndende spiring. Spiringen forringer
brDdkornets bagekvalitet betydeligt og siver el
lavt faldtal, idet der under spiringen sker en ke·
misk biologisk reaktion på grund af enl.ymaktivite·
ten, bvorved stivelse omdannes til sukker.

Af det foranstående vil fremgi, at faldtallets
størrelse desuden kan være sonsafhængigt. idet
sorter, der under modningen hurtigt bliver spire
modne, på et tidligere tidspunkt vil give lavere
faldtal end sorter, der ret sent bliver spire·
modne.

De anførte faldlal for 26 forsøg efter plan 1
viser, borL<;et fra et enkelt forsøg, meget høje og
gode værdier. Hvede med faldtal på 200 og der
over regnes for at være af god kvalitet.

De anførte ennemsnitslal for proteinindholdet
viser ingen betydende forskelJe sorterne imellem,
men et årsgennemsnit på over 12 pet. protein i
vinterhvede er meget hojt. Variationerne i protein
indholdet fra forsøg til forsøg skyldes i det v<escnt·
lige forfrugtvirkningen saml de anvendte kv~l

stofmængder og tidspunktet for udbringningen af
kvælstofgødningerne.
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Tabel c. Dversigl Ol'er sortsforsog i korn.

Hele landet Jylland ø,,~

Ku. for IStrålg,!.. Udb. og mcrudb. Udb. Dg mCTudb. Udb. og mc:rudb.
Jcje~ ,m hkl kerne pr. ha hkg kunc pr. ha hkg kerne pr. ha

Sort Antal Anl:al AnJa' I
Mi

~ ~ ~ ." ;; •• I
~ ~(ouug

~
~

~
forsøg

~
~ " forsøg

~~
~ ~ ~

19-
~

~
"O '9- ~ "O 19-

~
o

~
~ • ~ • ~ •e ~ ~ e <; ~

<; :; ~ Æ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Byg
10 10Pallas - - - - - - - - - - -100

Lora 67-71 4,.1 3,J 68 71 45,7 J,7 108 67-71 44,8 J,8 108 67-71 47,2 J,8108

Emir 67-71 4,3 2,6 68 68 45,5 2,6 106 67-71 44,3 1,9104 67-71 47,6 3,6108

Tern 67-71 J,8 2,4 67 71 46,0 2,0 104 67-71 43,9 1,7 104 68-71 49,6 J,I 106

Yada 67-70 4,2 J,S 68 70 46,7 1,9 104 67-70 46,0 I,J 10J 67-69 47,8 2,7106

Bomi 67-71 4,0 4,2 68 72 44,2 1,0 102 67-71 4J,4 0,7 102 67-70 46,9 1,610J

Sela 67-71 4,0 J,4 68 73 44,1 0,7 102 67-71 43,8 0,7 102 67-68 46,8 1,510J

Elbo 67-71 4,0 2,8 67 78 4J,7 0,6 101 67-71 4J,5 0,6 101 67 43,6 J,4 92
Lone 67-70 4,1 J,8 65 67 42,5 O,J 101 67-70 42,7 0,4 101 67-70 40,6 0,0 100

Siri 67-71 4,2 J,4 67 69 42,6 0,0 100 67-71 42,2 ~O,I 100 68-69 52,4 0,6 101

Proctor 67-70 4,0 J,9 66 71 48,J ~O,6 99 67-70 46,9 ~0,6 99 67-70 48,2 0,1 100

Bonus 67-70 J,J 4,7 65 67 44,1 ~ 1,2 97 67-70 44,1 ~I,I 98 67 40,4 0,7 98

Mari 67-70 J,6 4,0 66 57 45.1 ~J,8 92 67-70 42,8 ~J,2 9J 67-70 47,1 4,4 91

Maia
...

68-71 4,8 J,4 68 71 47,2 2,2105 68 71 45,6 1,6 68-71 49,3 J,O 106104
Bine 68-71 4,5 4,0 68 70 47,2 1,8 104 68-71 45,1 0,4 101 68-71 49,J J, I 106

Sultan 68-71 4,7 3,7 69 71 48,0 1,4103 68-71 45,9 0,6 101 68-71 50,1 2,4 105

Wing 68-71 4,0 J,2 68 7J 47,0 I,J 10J 68-71 44,9 O,J 101 68-71 49,1 2,1 104

Kristina 68-71 4,5 2,1 69 71 47,8 0,9 102 68-71 44.7 1,0 102 68-71 50,5 1,1 102
Visir 68-71 4,1 4,4 66 66 47.1 0,1 100 68-71 44,9 ~0,8 98 68-71 49,9 0,5 101

Sv. 65522 69-71 4,7 J,I 68 65 46,7 1.7 104 69-71 4J,5 1,7 104 69-71 54,7 1,5 iOl
Ingrid MN 69-71 4,4 J,J 65 71 47,2 1,2 10J 69-71 42,0 0.2100 69-71 50,7 1,7 10J

Mona 69-71 3,8 2,9 68 60 48,8 ~O,9 98 69-71 42,2 ~O, I 100 69-71 49,9 ~1,4 97

Yarunda 70-71 J,2 2,3 65 69 47,7 J,7 i08 70-71 47,1 J,4107 70-71 47,2 4,1 109

Sv. 66367 70-71 J,7 J,I 65 65 46,0 1,9 104 71 45,0 2,7 106 70-71 48,0 1,9 104

Cilla 70-71 4.8 J,6 66 70 43,9 1,5 10J 70-71 41,7 1,3 103 71 52,6 2,0 104
- --- ---

Hane
S,ål - - - - - - -100 - - - 100 - - - 100

Astor 67-71 .1,8 3,1 98 83 44,1 2,1 105 67-71 4J,3 1,9104 67-71 45,5 2,5 105

Benta 67-71 3,8 2,8 98 83 4J,6 1,8 104 67-71 42,7 1,6 104 67-71 45,4 1,8 104

Condor 67-71 3,8 3,0 98 84 44,0 1,6 104 67-71 43,3 1,3 103 67-71 45,5 2,1 105

Selma 68-71 4,0 3,1 100 89 44,9 3,1 107 68-71 44.4 J,5 108 68-71 45,8 2,5 105

Mustang 68-71 4.1 J,4 100 87 44,5 1.7 104 68-71 43,7 1,6 104 68-71 45,8 1,9 104

Silva 68-71 J,5 3,3 94 92 J9,6 0,1 100 68-71 39,4 -.:-0,2 99 68-71 40,8 0,3 101

Sorbo 68-71 3.4 3,6 97 90 4J,1 0,0 100 68-71 42,2 : 0,4 99 68-71 44,3 0,5 101

Sejet 681 70-71 3,7 3,4 93 90 39,8 ~ 1,5 96 70-71 39,2 ·1,9 95 70-71 40,1 : 0,7 98

WW 16804 NN 71 4,0 3,0 102 84 41,3 1,3 10J 71 39,1 ~O,I 100 71 44,3 2,9 107
--- --- -- -

V;\rhvcde
Kolibri - - - - - - -100 - - - 100 - - -100

Klcibcr 69-71 0,2 0.3 88 86 45,4 1.9 104 69-71 43,4 2,2 105 69-71 46,3 1,7 104

Sappo 69-71 O,J 0,2 88 88 45,6 1,2 103 69-71 44,4 1,3 103 69-71 46,3 1,1 102

\VW 11882 70-71 0,3 0,4 84 86 45,1 2,0 104 70-71 44,5 2,8 106 70-71 45,6 1,6 104
- --- ---

Hvede
Starkc - - - - - - - 100 - - - 100 - - - 100

Cato 67-71 0,8 0,3 101 88 55,3 6,8 112 67-71 56,3 5,9 110 67-71 55,1 7,1 113

Kranich 67-71 0,8 0,1 100 84 55,1 6,6112 68-71 56,2 6,6 112 67-71 54,8 6,9 113

Seba 67-69 0,4 0,6 106 103 57,1 2,7 105 67-69 58,9 2,7 105 67-69 56,5 2,8 105

WW 18168 69-71 1,1 0,3 98 93 52,7 3,1 106 69-71 53,7 2,8 105 69-71 52,4 3,2 106

Albatros 71 3,0 0,7 103 90 55,2 5,3 110 71 54,5 2,9 105 71 55,5 6,6 112

,.
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KorDSorleroes oprindelse.

SoM Mzrt~ I FoTædkr R~lisu~ret _I AfswnniDI11" nr.

Byg
Pallas - Svalor, Sverige - - R"nlgenmutanl af Bonus
Bonus - Svalor, Sverige - - Abed Maja x (Sv. Sejr x Abcd Opal)
Ingrid - Weibull, Sverige - - Balder x (Abcd Binder X Abed Opal)
Mari - Svalor, Sverige - - Rontgenmutanl af Bonus
Minerva - IvPI), Holland - - Hordeum laevigatum x Guldbyg
Vada - IvPI). Holland - - Hordcum lacvigatum x Guldbyg
Praetar - NSDO'l, England - - Abcd Kenia x Plumage Archer
Borni O4J Abed, Danmark 1966 12 Bonus x Minerva
Emir - Cebeco, Holland 1966 Il Delta x (Agio x Kenia2 x Arabische)
Seta 61/9122 Sejet. Danmark 1967 22 51/1732 X Sortkernet byg
Lora OJI7 Abed, Danmark: 1968 27 Proctor x Minerva
Elbo '/,-19 Pajbjerg, Danmark 1968 28 Rika x Drost
Lone C.lOO Pajbjerg, Danmark 1968 29 (191 x Herta~ X Carlsberg"
Sultan - Cebeto, Holland 1968 ]J Balder x (Agio KeniaJ x Arabische)
Kristina A61726 Svalor. Sverige 1968 51 Domen x Mari
Siri S-28-J Pajbjerg, Danmark 1969 57 (191 X HertaJ) X 5°/884

Maris Druid 4J3 NSDD'l, England 1969 62 HB 279/shIJ X Proctor
Tern 5448 vLPJ), Tyskland 1969 68 Heine 2369 x HeineOS530 x Heine0553
Visir 64505 Sva!of, Sverige 1970 87 Long Glumes x Pallas
Wing 6040 Weibull, Sverige 1970 89 LyaJlpur X Ingrid6
Maia OJI8 Abed, Danmark 1971 101 Proctor x Minerva
Varunda 63-10 IvP, Holland 1971 102 Vada x Hylkema 1148
Bine I-I Pajbjerg, Danmark 1971 103 Balder x Minerva
Cilla 592J WeibulJ, Sverige - - Ingrid x Hadostrcng
Mona 65505 Svalor, Sverige 1971 115 Mari x Monte Christa

ordal 264 Carlsb., Danmark 1971 114 Heine 4808 Dana
Zita 102J51 Pajbjerg. Danmark - - pr. 203 x Vada
Salka 102221 Pajbjerg. Danmark - - Elbo x Vada
Lauda 2370 vLPJ), Tyskland 1972 - FLO 1625-56 x Union x Ingrid
Ansgar 6156 Weibull, Sverige 1972 - (191 x HertaS) x Ingrid5 x Wing
Ass. - Breustedt, Tysk!. - - Vinterbygstamme Triesdorr X Frifia
Rupal 65522 Svalor, Sverige 1972 - PaJlas x Rupee
Sv. 66J67 - Svaler, Sverige - - Pallas x Rupec
Allindem. 28S - Carlsb., Danmark - - (191 X Hcrta5) x Dana
64-22 - IvPl). Holland - - Vada x Union
N.265 - Carlsb., Danmark - - Heine 4808 x Dana
WW.6207 - Weibull, Sverige - - (191 x HerlaS) X IngridS x \yjng
Sejet 678060 - Sejet, Danmark 1972 - Ania x Minerva

Havre
Stål - Svalor, Sverige - - Sv. Ørn X Sv. Stjerne
Condor - Cl V4), Holland - - Express X Abed Minor
Astor - elV"),I'lolland 1966 9 Marne x Abed Minor
Benta - MGH'l, Holland 1969 55 CORdor x Marino
Silva - 8redstcdt, Tysk!. 1969 56 Halle 2760139 X Gopher
Sørbo - Svalør, Sverige 1969 59 (Perle x Stjern) X Stål
Selma - Weibull, Sverige 1970 84 Palu x Saxo
Mustang - MGI!'l, Holland 1971 104 Candor x Phonix
Ansi 681 Sejet, Danmark 1972 - StåJ16 X US 1624
Leanda - Cebeco, Holland - - Condor X Cebeco 725
Sofi 16826 Weibull, Sverige - - Krydsninger, hvori indgår Saxo. Condor.

Clint land 60 og S 1624
Panter - Cl V4), Holland - - Audax Astor

VArhvede
Koga 11 - vLPJ), Tyskland - - (Heine kolben x Garnet) x (Heine kai·

ben Ralckes Weisspelzigcr)
Kolibri 1119 vLP3), Tyskland 1969 67 Sclkirk x Peko l x Koga LI
Sappo 1169J Weibull. S\'crige 1971 105 W 177-62 x W 176-62
Kleiber - vLP3), Tyskland 1971 108 (Heine2174 x Peko I) x Koga Il
Drabant 11882 Weibull, Sverige 1972 - Cl 126JJ x Ring6

FOrllællCI næ:stc Iklc
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F~ler Afstamninl

Vinlerh"cde
Slarke - WeibuJl, Sverige - Soslcrlinie til Oanco x (Eroica ;.., Virtus)
Cato 63187 MG l-IS), Holland 1969 54 5793 (Ibis x 5732) x 5732 (Heine VlI X

Carstens VILL)
Kranich 651 vLr), Tyskland 1969 66 (Ileine 2167 x Heine VII) x Merlin
Albatro>;tI) 11181 vLP3), Tyskland 1972 - 0.5. 9505 x H.eine 2806
Kormoran 7432 vLPJ). Tyskland 1972 - (Capelle x Heine 2806) x Heine 646
\VW. 18168 - Wcibull, Sverige - - Slarke x (Odin Oanco)
AH 84-36-22 - Algot Holmb., Sve. - - Star~c (Vakka Odin)
Trifolium 92 - Trifolium, Danm. - - Slarke Capelle
Sv. 65646 - 5\'alof, Sverige - - Oanco Verna

Rug
PCI~US II - vLPJ), Tyskland - - Udvalgt arvon Lochows Pctkus
Kongs II - Svalor, Sverige - - Udvalgt af Svaler Stålrug

I) IvP InslIIut \oor Plantenveredelingcn, Wagcningcn. Uolland
2) NSDO = National Seed Dcvclopment Org. Ltd., Cambridge. England
3) vLP S. von Lochow-Pctkus, Tyskland.
4) CIV Kweekbedriijf C. I. V., OlIersunl. Holland.
S) MG H = R. J. Mansholt. G. Geertsema og 1). J. \'an der Have, Holland.
6) Navnet ikke godkendt.

a. ~orler af hestebønner, plan I.

Af sorterne i denne forsogsplan har Diana ik.ke
tidligere deltaget i fælJesforsogene.

Ocr er ennemfort iah 38 forsøg, hvoraf 21 på
Øerne og 17 i Jylland.

J. Sorter af hestebønner.
Fællesforsogene med sortcr af hestebonner er

1971 gennemfort i et noget mindre omfang end i
1970. Ocr er prøvet 7 sorter i 2 forsøgsserier med
iall 92 forsog.

Kleine ThUringer har været målcsort i begge for
~øgsplancr.

lntf.'ressen for dyrkningen blev fra 1969 støttet
med ct arealtilskud på 200.. kr. pr. ha ved dyrk·
ning lil modenhed.

Vore planteforædlere indledle samlidig el for
ædling~arbejde, idet man tilstræbte tidligtmodne,
højtydende sorter, tilpasset mere tidssvarende
dyrkningsmetoder.

l afprøvningen af sorter af hestebønner er siden
1967 indgået gamle europæiske sorter, medens af
prøvningen af ærtesorler hovedsageligt er gennem
fort med nycre sorter, der for fleres vedkommende
er egnet til direkte høstning med mejetærsker.

Ø<~

"31,6

+0,4
+1,1
+0,1

l,S

+1,8
+0,1
+0,6

+1,2
+0,1
+0,2

Sjæl!.
12

33,4

+0,5
+ 2,1
+0,4

2,2

Huteb,nner J (24).
bklk:c.mc pr. ba
Fyn LoII.-F.

• 3

28,6 30,7Kleine Thuringcr
Dr. Frands

Ackerperle
!"'Ierz Freya
Diana
LSD

B)'g. Mono Silva
Binc $eta Sørbo
Romi Siri
Danpro Sullan Vår/Il·et/e.

Deba Tern Capa
Elbo Varunda Kleiber
Emir Wing Kolibri
Impala Visir Rang
Ini~ Sappo
Kristina /I(l\·u'.

lofa Aslor ,. jfl,er/Il·ede.

Lone Bento Cato
MaIa Muc;tang Kranicb
Maris Druid Selma Seba

I lov nr. 169 af maj 1968 om beskyttelse af
plantenyheder er der fastlagt. at enhver, der bc·
nytter udsæd af besJ...yuede sorter, skal betale en
forædlingsafgift. Dcnne afgift, der er fastsat til
3.- kr. pr. 100 J...g udsæd, skal betales ved omsæt
ning af folgende sorter:

II. SORTER AF BÆLGSÆD

På baggrund af landbrugets interesse for øget
selvforsyning med hjemmeavlet protein indledles i
1967 cl forsøgsarbejde med sorter af heslebønner,
senere også med sorter af ærter.

af de cnJ...ellc sortcr nævnt om sortens oprindelse,
idet der hcnvises til den samlede ovcrsigt ovcnfor.
I ovcr~igten cr sortsnavn. nr. eller mærke, hvor·
under sorter er afprøvet, samt forædlerinstitutio
nen og nationalitet nævnt i de forste kolonner.
Dernæst findes oplysning om sortens registrering
under Plantenyhedsnævnet. H vornår sorten er regi
streret og under hvilkct nummer. Endelig er yderst
tilhøjre anført de enkehe sorters afstamning.
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0.-Jyl!. V.-Jyll. N.-Jyll. Jylland
Actal r•. II I , 11

Kleine Thiiringer 27,0 23,1 17,7 14,0
Dr. Francks

Ackerperle +1,6 +6,1 +1,1 -:-.1,1
Hen Freya -:-.0,6 +0,5 +1.7 +0,1
Diana -:-.0,1 +2,2 +2,2 +0,5
LSD 2,5 1,7

Hele landet.
1000

SlrilJd.• ko~ pcL råprot. hk,
= yqt. &: af tøntof k,~

Antal fi. l 11 n ,.
Kleine Thiiringer 140 519 29,5 28,2
Dr. Francks

Ackerperle 145 384 28,8 +0,7
Hen Freya 155 402 28,9 +0,6
Diana 145 406 30,5 +0,2
LSD 1,1

De enkelte sorter skal omtales nærmere i det
folgende, og der kan udover resultaterne fra 1971
henvises til en oversigt over de nærmest foregående
Ars forsøg, der er anført i tabellen side 1039.

Der har været en betydelig variation i de op
nåede udbytter fra landsdel til landsdel i 1971.
Lavest har det været i Nordjylland, hvor der i
gennemsnit af 5 forsøg er opnået et udbytte af
Kleine Thuringer på 17,7 hkg. Her har alle de
prøvede sorter givet et lille merudbytte. Modsat er
det gået i 12 forsøg på Sjælland, hvor Kleine
Thuringer har givet 33,4 hkg, og hvor ajle de 3
prøvede sorter bar givet mindre udbytte end måle
sorten. Det bemærkes dog, at de målte forskelle
mellem sorterne er små og usikre i alle grupperne.

Kleint Thiirilll;fr har som målesort været an
vendt i afprøvningen siden forsøgene begyndte j

1967. Det første år kunne ingen af de prøvede
sorter nå mdlesorten i udbytte. 1 1968 og 1969
havde Kleine Thuringer et dårligt udbytte, men i
1970 og 1971 bar den igen vist gode resultater
sammenlignet med andre sorter.

Kleine ThGringer har middellængde. Den har
nogen lejetilbojelighed og nogen tilbøjelighed til
nedknækning. Sorten modner middeltidligt og har
ret store frø med normal skalprocent og normalt
indhold af rå protein.

jylland og på Sjælland givet en smule mindre end
målesorten, men i gennemsnit af 38 forsøg i hele
landet er udbyttet omtrent det samme. Herz Freya
giver i disse forsøg 0,6 hkg mindre end målesor
ten.

Igennem de år, lien Freya har deltaget i for
søgene, har sorten gennemgående været bedre ud
byttemxssigt placeret i Jylland end på Øerne.

Sorten er ret lav og ret stråstiv med lidt tilbøje
lighed lil nedknækning. Den modner tidligt og har
ret små fro med middelhøj skalprocent og et ret
lavt indhold af råprotein.

Diana har i 1971 for første gang deltaget i fæl
lesforsogene. Udbyttet varierer kun lidt fra lands~

del til landsdel. I gennemsnit af alle forsøg har
sorten givet praktisk talt samme udbytte som
Kleine Thtiringer.

Diana minder en del om Herz Freya i tidlighed
og frostørrelse, og er den af de i )97 J prøvede
sorter, der har det højeste indhold af råprotein i
kernelorstoffet.

b. Sorter af hestebønner, plan U.

Der er efter denne forsogsplan gennemført 31
forsog på Øerne og 23 i Jylland, og som det g~l

der for plan I er de fleste af forsøgene gennemført
i Østjylland og på Sjælland.

Jl~steb'lnner II (25).
hkS kerne pr. ha.

SJæll. Fyn Lell.-F. Bombolm "'~Antal r•. 20 1 3 I 31

KJ. ThGringer 36,2 32,0 34,7 28,5 34,8
Wieselburgcr + 1,6 +1,2 +8,0 +3,4 +2,2
Breustcdts
Schladener +0,4 +0,0 +1,3 +2,0 +0,3

Erfordia +1,7 +1,8 +2,5 +11,5 +2,1
LSD 1,6 1,3

0.-Jyll. V.-Jyll. N.-Jyll. Jylland
Anlal r•. 12 l • 23

Kleine ThGringer 28,1 14,7 22,4 24,'
Wieselburger +1,7 +1,5 +3,6 +2,4
Breustedts

Scbladener +0,9 +1,6 +2,6 +0,7
Erfordia +0,6 +1,2 +3,6 +1,8
LSD 1,7 1,5

Kleine Thiiringer er også i denne plan anvendt
som målesort. Udbyueniveauet i forsøgene i plan
11 ligger en smule højere end i forsøgene efter
plan 1.

Strfllld.•

=l
145
149
139
154

Dr. Fruncks Ackerperle har i forsøgene 1971
kun klaret sig i udbytte overfor målesortcn i 3
forsøg på lolland-Falster og i 5 forsøg i Nord
jylland. I gennemsnit af 38 forsøg i hele landet
har sorten givet 0,7 hkg fro mindre end Kleine
Tbtiringer. I tidligere års forsøg har Dr. Francks
Ackerperle kun givet slørre udbytte end målesor
len i 196708 1969.

Sorten er middelhøj og modner middeltidligt.
Den har ret lille tendens til nedknækning og har
små frø med normal skalprocent, men med ret
lavt indhold af råprotein.

Herz Freya bar i de store forsøgsgrupper i øst-

Antal rs.

Kleine Thtiringer
Wieselburger
Breustedts Schlad.
Erfordia
LSD

Hele landel.
1000

korns
_CO

21

525
408
467
484

pcl. rlprot.
ar løntor..

29,7
29,9
29,4
29,4

hk,
k~,.
30,5

+2,3
+0,1
+2,0

1,0
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Flavanda, udbytte

Inden den folgende omtale af de enkelte SOrter,
der deltager i forsøgene i 1971, skal gives en over·
sigt over de opnåede resultater fra foregående års
forsøg.

flele landel.
1000 pct. r4proc. hk.

Slrålgd. korns v..::gt ar lørstof ilCTlcr
Anlal ri. , l. 36 .3
Flavanda 69 361 24,0 34,8
Mansholt Birte 66 290 25.0 +0,4
Øtofte Sixtus 117 202 26,0 +1,2
Trifo1. Elite 1 127 263 26,0 +2,2
LSD 2,3

2. Sorter af ærter.
Vanskelige vejrforhold under høsten af ærter

medførte i 1971 mange steder, at kvaliteten af
kogeærter blev utilfredsstillende. Kun i enkelte
omdder i den østligsle del af landet blev der op·
nået en kvalitet af kogeærtcr, der gav mulighed
for eksport.

Der er gennemført 43 fællesforsøg med 4 sorter
af ærter i 1971. De 20 af forsøgene er gennemført
på Øerne, de 23 i Jylland.

Sorler af ærter.
1969 1970 1971 Gns.
35,3 37,0 34,8 35,7

Forholdstal (Flavandn _ 100)

102 104 102 103
109 106 97 104

106 106 106

d. Valg; af bestebønllcsort.

De noget varierende resultater, der gennem
årene er opnået i hcslebønneforsøgene, gør sorts
valget vanskeligt. I praksis ønsker maD tidligt·
modne sorter, og her må peget på Herz Freya, der
især i forsøgene i Jylland har klaret sig pænt.

På Øerne bør de lidt mere højtydende sorter
som Erfordia. Breustedts Schladener og Wiesel·
burger fremhæves, men målesorten Klejne ThU
ringer må også nævnes.

Det er altid væsentligt, al den anvendte udsæd
er fri for infektioner af de frøbårne sygdomme,
ehokoladeplet- og heslebønnebladplelsyge. Derfor
tilrådes det. at udsæden afsvampes.

Sorler af ærter (26).
hkg pr. ha

Sjzll. F}'n Bornholm ø"",
Anlal 15. " 3 2 2.

Flavanda 33,8 32,1 56,0 35,8
Mansholt Birte +0,8 +1,8 +0,8 +0,9
Øtofle Sixtus +3,3 +3,1 +7,9 +3,7
Trifol. Elite 1 +2.3 +4,3 -:- 7,9 +1,6
LSD 5,0 4,0

0.-Jyll. V.-J)'II. N.-Jyll. Jylland
Anlal rs. • , 12 "Flavanda 34,1 29,3 35,8 37,2
Manshalt Birte +0,8 +0,8 +0,8 +0,1
0tofte Sixtus +0,6 +1,5 +1,5 +1,1
Trifo1. Elite 1 +3,5 +2,4 +2,6 +3,1
LSD 3,0 2,6

Birte
Sixtus
Trifolium Elite I

5 års forsøg med sorter af hestebønner.
Son 1968 1968 1969 1970 1971 Gn5.
Kleine Thurin·

gcr, udb. 36,4 42,6 26,2 41,5 29,6 35,3

Dr. Francks
Ackerperle 106 87 119 90 98 100

Herz Freya 94 107 92 98 98
Wiesclburgcr 100 113 102 108 106
Breust. Sehladen. - 113 100 100 104
Erfordia 104 107 105
Diana 101
Maris Head 105 98 107 94 101
Kornberger 120 93 106
Svalof Primus 104 77 110 97

Forholdstal (Klcine Thilrlnger _ 100)

c. Oversigt over forsØg med sorter
af hestebønner.

1 følgende oversigt ses resultaterne af de sidste
5 års forsøg med sorter af hestebønner. For hvert
af årene vises det gennemsnitlige udbytte af Kleine
Thtiringer, mens de øvrige sorters placering er an
givet ved forholdstal.

Wicsclhurger har givet lidt varierende, men i
alle landsdele højere udbytte end målcsorten. l
gennemsnit af 54 forsøg i hele landet et merud·
bylle på 2,3 hkg. WiescJburger har deltaget i fæl
lesforsøgene siden 1968, og har i alle år og i alle
landsdele givet højere udbytte end Kleine ThU·
ringer.

Wieselburger er hø; med lille lejetilbøjelighed
og kun lille tilbøjelighed til ncdknækning. Sorten
modner rel sen I og har frø med rel høj skalpro·
cent og middelhøjt indhold af råprotein.

6reuSfedts Schladcnn varierer j udbytte kun
lidt fra målesorten i de enkelte landsdele. I gen·
nemsnit af forsagene i 1971 er udbyttet praktisk
talt det samme som for målesorten.

I 1968 og 1969 gav Breustedts Schladener om·
kring IO pet. større udbytte end målesorten, men
dc 2 sidste år har udbytterne været af samme
størrelse.

Brcustedts Sehladener er ret stiv med kun lidt
nedknækning. Den modner middeltidliglog har
frø med ret lav skalprocent og middelhøjt indhold
af råprotein.

Erfordia har i alle landsdele, og i de mange
forsøg i Østjylland og på Sjælland, givet større
udbytte end målesorten Kleine ThGringer. J gen
nemsnit af alle (orsøg i 1971 er merudbyttet på
2,0 hkg.

Erfardia er kun prøvet i forholdsvis få forsøg i
tidligere år, men har i alle forsøg og i alle år
givet et lidt større udbytte end Kleine ThUringer.

Erfordia er temmelig høj med kun lidt ]ejetil*
bøjelighed og ncdknækning under modningen. Dcn
må belegnes som middeltidlig.

Frøstørrelse, skalprocent og indhold af råpro
tein er som gennemsnit for de øvrige prøvede
sorter.
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Udbyttet af Flavanda er vist for hvert af årene.
medens de prøvede sorters stilling er angivet ved
forholdstal.

Flavaoda er anvendt som måJesort i forsøgene.
Den er kOft, med hvide blomster, har uregelmæs
sige lysegule, lidt grønlige (rø med Javt indhold af
dprotein. Den blomstrer tidligt og er tidligt mo
den. Som koge.ært er Flavanda efterspurgt på eks
portmarkedet på grund af sin gode kvalitet.

Mansholt Birte bar i næsten alle landsdele givet
et lidt større udbytte i 1971 end Flavanda. l t2
forsøg i Nordjylland har Birte givet mindre end
mtdesorten, mens den i de øvrige områder pla
cerer sig bedre.

Birte bar også deltaget i fæJlesforsøgene i 1969
og 1970, hvor den ligeledes gav større udbytte end
Flavanda.

Mansbolt Birte er en kogeært. Den er lav,
blomstrer tidligt og er tidligt moden.

0tofte Sixtus har j 12 forsøg i Nordjylland givet
ct merudbytte på l,S hkg. medens den i 15 forsøg
på Sjælland har givet 3.3 hkg mindre end måle
sorten Flavanda. I de ovrige land'Odele, hvor der
kun er gennemfot få forsog. har forskellen mel
lem de to SOrters udbytte været endnu større. I
gennemsnit af 43 forsøg i hele landet giver Øtofte
Sixtus 1,2 bkg mindre end Flavanda.

I de IO foregående års forsøg har der ligeledes
været ret store variationer i udbyttet af de to sor
ter. En del af årsagen hertil må tilskrives, at spildet
af frø under bjærgningen har været større i den
meget korte Flavanda. end det bar været for
øtofte Sixtus.

øtofte Sixtus er en kogeært. Den er meget høj
og hvidblomstret og har sildig blomstring og mod
ning. Frøene er runde, middelstore, enkelte grøn
lige, og med et ret højt indhold af råprotein.

Trifolium Elite I har i alle landsdele med und
ragelse af BornhOlm givet et stort og sikkert mer
udbytte overfor målesorten. J gennemsnit for hele
landet har merudbyttet i 1971 \'æret på 2,2 hkg.
I gennemsnit af 35 forsog i hele landet i 1970 gav
Trifoliumsoncn J,5 hkg mere end Flavanda.

Trifolium Elite I er en foderært. Den er meget
hoj og har brune marmorerede frø med ret hojt
indhold af råprotein. Dcn modner nogenlunde
$.'lmmc lid som 0tofte Sixtus.

Der er gennemført ganske enkelte forsog med
sorten Allround.

1000 korns pct. r:1prOI.
'.... i tørstof bkg ETtct Forbolds-

Antal fs. 6 S 6 .al

Flavanda 363 24,5 45,6 100
Allround J()() 23,1 +1,8 96

I'ed sorls,·algl'l al lrrlU bor Flamnda /orelrll'J.
J..es, så/remI det gælder J..o"lraklov/ 0/ k.ogeærter.
MatlS/1011 Birle og Olo/Ie SiYIUS er lige/edes egnel,
men ikke så efler.fpllrgll' som Flava"da.

De 3 lIæl·"'e J..o/:t'll'rter karl samme" med Tri
lolium Elile I ClIIl·l'/ldes som /oderærter, mell del
må {rem/uf'ves, al ØfO/II! Sixlus og Trijolilmurrtell
"ar mellem I og 2 pCI. lInjere indhold af råprouill
end de IO Itwe J..ogeærlC'r, og endvidere al de ikke
er så spildsomme /Inder l'anskelige h,Jsrforllold
:lOm de korte, lave (f'rte_~orler.
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C. KORNDYRK ING

Af Bent Ullerup.

Til belysning af forskelige spørgsmål i forbin
delse med dyrkning af !..orn er gennemført forsøg
eflcr fællc'iplancr. Enkeltforsøgenes resultater fin
des i labclafsnitlclS tabeller nr. 27-33.

Fndvidcre er der gennemfort enkelte forsøg med
forskellige opgaver, som vil blive omtalt i el særligt
afsnit. Endelig vil der blive gjort rede for den om
sætning af sædekorn. der i 1970-71 skete gen
nem landboforeningerne og i til"llulning henil vi
ses, hvorledes sortsfordelingen var for del sæde
korn. der blev plomberet af Slatc;(rckonlrollcn til
anvendelse i 1971.

d. v. s. I parcel fra hvert af forsøgsleddene. De fire
blokke er godet med henholdsvis 60, 90, 120 og
ISO kg kvælstof. Til afgroderne bederoer og klø
vergnes er der ikke tilfort forskellige 'kæ)stof
mxngder.

11. 7. forsogs:\r.

Ifølge forsøs"planen. som er skitseret foran.
har der i 7. forsogs:\r været veksclafgrooer i sæd
-;kiflCfor'iogene. Der foreligger resultater fra 10
forsag i 1971 fra serien, som startede i 1965. l
1970 gennemførtes 17 forsøg fra serien, som blev
anlagt i 1964, og i folgende tabel vises resultatet af
iall 27 forsøg gennemført i 7. forsogsår.

SlrdsJ..ifl~forsøg.8. år (18).
Byg I. IJr ~frer l"t~ks~/afgrødl!r. /9 forsøg /97/.

Merudb)lle
for kVlltlllof

Ve"sel hkg kerne pr hl hkg kerne pr. hil
ar.r~e 60" 90" 120 N ISO N 90N 120N 150 N

Ilyg 36,2 40,4 40.9 43,3 4,2 4.7 7.1
!lavre 35.9 42.1 42,5 43,3 6.2 6.6 7,4
Beder. 40.B 44.6 45.B 44,6 3,8 5,0 3,8
Kl.græs 41,8 44,9 44.5 42,5 3,1 2,7 0,7

Merudb) Ile for ''C''sel.rsreder.
Havre +0.3 1.7 1.6 0.0
Beder. 4.6 4.2 4.9 1.3
KI.,græs 5.6 4.5 3,6 +0,8

Der er hostet gennem.snitlig 94 afgrodeenheder
i roer og 64 afgrødeenheder i græs, men da det er
for\ogenes opga\c aL belyse ydeevnen af kornar
terne. navnlig byg. og ikke at sammenligne ud
byttet af forc;kellige afgroder i et sædskifte, skal
disse udbytter ikke vurderes nærmere.

I gennemsnit af dc 27 forsøg har byggen givet
36,9 hkg "-erne og havren 4,8 hkg minlIre. DeL har
været rentabelt at tilføre 90 kg kvælstof til både
byg og havre, idet merudb)'tterne for at tilføre 30
kg N er henholdsvis 4,4 hkg byg og 3,9 Hg havre.
Et yderligere tilskud af kvælstof har ikke foroget
udbytlet.

b. 8. f or..fJJ:slr.

Ocr blev i 1971 gennemfort 19 forsog i for
sogs~erien. som slartede i 1964. Da forsogene blev
anlagt på arealer, hvor der i 1962 var korn og i
1963 byg med udlæs. har der i 1971 i forsogs·
leddet med ensidig bygdyrkning været byg på 9. :\1'
og i de fleste tilfælde for IO. g.ang.

Slrc1sJ..;flf'fQr~·pg. 7. ~r. 27 forsog. (27)1. Sædskiiteforsøg.
Der blev i 1964 og i 1965 anlagt sædskifteforsog

med det form I at sammenligne vid.ningen af en
ensidig bygd}'rl..ning med sædskifter. hvori havre,
bederoer eJler klovergræs indgår som vekselafgro
der. Forsollspkmen var Og er således:

b ,
l. år. , .. Ilyg Havre Beder. Kløv.gr.
2. Ar .... Ilyg Byg Byg Ilyg
3. år .... Ilyg Ilyg Ilyg Ilyg
4. ~r .... Ilyg Havre Beder. Kløv.gr .
5. år .... Byg Byg Ilyg Ilyg
6. år .... Byg Byg Ilyg Ilyg
7. år .... Byg Havre Beder. Kløv.gr.
8. år .... Byg Byg Ilyg Ilyg
9. Ar .... Byg BY8 Ilyg Byg

Det var ved forsøgenes anlæg planlagt, at de
skulle gennemfores over en 5- rig periode, og der
blev derfor i 1969 foretaget en behandling af de
forste 5 års resultater. I Berelning om Fællesforsog
1969 side 2H 1 er der gjort rede for delle arbejde.
hvis hovedkonklusion var, at den ensidige b)'g
dyrkning klarede sig forbavsende god I , og at havre
havde en betydelig sanerende virkning på arealer
med væ"entiige angreb af goldfoJsyge.

I 1. og 4. forsøgsår blev kornafgn'ldcrne godet
med 62 kg kvælstof pr. ha, mens bygafgroderne
uanset forfrugt i 2.• 3. og 5. for"ogsår blev gødet
med Io kva:l~tofmængder. henholdsvis 46.5 og 93
kg pr. ha.

For at undersoge, om mnn ved et !.WTrC kvæl
stoflibkud ville være i stand lil i hujcre grad og på
økonomi!.k grundlag al udligne vekc;elafgrøderne:-.
forskellige virkning på den efterfolgende bygaf
grode. har man ved fortsællelse af forsogene til
delt stprrc kvæl'lotofmængder.

Fra og med 1969 er forsogenes kornafgroder
opdelt i .t blokke. der hver omfatter 4 parceller.

AfgrOik
Ilyg
Havre

601<

33.6
29.2

90"
38.0
33.1

Il... kerne pr. ha
IlDN IjON

37.9 38.0
33.1 33.0

Gnl.

36,9
32,1



1042

Bygudbyttet i forsøgsleddet efter byg og med en
tilførsel af 60 kg kvælstof pr. ha har været gen
nemsnitlig 36,2 hkg kerne. I tabellens tre kolonner
yderst til højre findes merudbylteme for tilførsel
af 90, 120 og 150 kg kvælstof. Det har uanset
forfrugt været rentabelt at øge kvælstofmængden
fra 60 til 90 kg, idet 30 kg kvælstof koster mellem
40 og 60 kr., hvilket svarer til værdien af 1,0 til
l,S hkg byg. Ifølge forsøgene har det nelop kunnet
betale sig at øge kvælstofmængden til 120 kg, hvor
bederoer var forfrugt, ligesom der er rentabelt
merudbytte for at gå op til 150 kg kvælstof ved
ensidig bygdyrkning. Ved vurderingen af disse
resultater må man tage i betragtning, at delingen
af de enkelte forsogsled med tilførsel af forskel
lige kvælstofmængder giver udbyttetal , der er be
hæftet med st,0ITe usikkerhed, fordi de stammer
fra enkeltparceller og ikke fra flere fællesparceller.

Det fremgår af tabellens udbyttetaJ, at de høje
ste udbytter er opnået, hvor bederoer og kløver
græs har været forlrugt, og hvor der er tilført 90
120 kg kvælstof til efterafgrøden. Hvor byg og
havre har været forlrugt, er udbyttet selv ved an
vendelse af 150 kg kvælstof ikke nået op på helt
samme højde. Af den nederste opstilling i tabellen
fremgår, at vekselafgrødernes forfrugtsvirkning
næsten har kunnet udlignes ved tilførsel af 150 kg
kvælstof pr. ha.

På stub. Q& rodprover fra 18 af forsøgene er der
af Statens plantepatologiske Forsøg bestemt, hvor
stor infektionen med goldfodsyge var efter de for
skellige forfrugter og kvælstofmængder. Resultatet
ses i følgende tabel.

+4,3

d.

Resist. byg
do.

Havre
Resist. byg

do.
Havre
ResisL byg

,.
Resist. byg

do.
do.
do.
do.
do.
do.

h.lr:lkeme pr. ba

+0.141,9

Bt!kæmptlse af havrenemaloder (29).
3 fors,g 6. år

Tusinde .:g OIlal'Vl:r af IICmllodcr pr.kl Jord
• b e d

9,5 9,5 3,2 3,2
8,8 8,8 l,S I,S

10,2 2,8 2,1 2,9
4,9 2,3 I,S O,g
7,9 6,5 I,S 3,9

16M 2,3 '4 2~

6. år ......

I. år.
2. år.
3. år ..
4. år. .
S. år. .
6. år ..

1 sædskifte a. kunne på grundlag af erfaringer
fra praksis ventes angreb af nematoder, mens
havren skulle modvirke goldfodsygen.

l sædskifte b. er havren udskiftet med andre
vekselafgrøder. Vekselafgrødeme i 3. og 6. for
søgsår har været forskellige, men ofte hestebøn
ner, ærter eller roer.

Sædskifte c. er ensidig dyrkning af nematodresi
stent byg, mens der i sædskifte d. er indsat havre
hvert 3. år imellem dyrkning af resistent byg.

Der er i 1971 gennemført 3 6. års, 10 5. års, I
4. års og I 3. års forsøg. [ den følgende tabelop
slilli,ng er de IO forsøg på 4. og 3. år regnet sam
men med tilsvarende forsøg fra tidligere år.

I. år ..
2. år ..
3. år ..
4. år ..
S. år ..
6. år ..
7. år..

tidligere omtalte sædskifteforsøg er påvist, at hav
ren har fodsygesanerende virkning i et sædskifte.
har det v<r:ret nærliggende at søge sådanne sæd
skiftemæssige foranstaltninger nærmere belyst. De
første forsøg blev anlagt i 1965 og de sidste
1969. Forsogsplanen er følgende:

•. b.

Byg Byg
Byg Byg
Havre Vekselafgr.
Byg Byg
Byg Byg
Havre Vekselafgr.
Byg Byg

/8 forsøg 1971.
pct. rodnet angrebel af goldTocllyge

601'1' 90 I20N 1501'1'

17 20 21 20
12 14 16 IS
12 12 14 12
11 12 12 13

veksclaTgrode

Byg .
Havre .
Bederoer .
KJøvergræs

J2 forsøg 4. år.
Tusinde q og Iantt pr. k. lord

11,0 11,0 2,3 2,3
8,3 8,3 0,8 0,8

12.7 2,3 0,7 1,8
9,2 2,6 0,1 0,9

+1,0

+1,0

hklkcrne pr. ha

+2,4 +3,140,7

37,8

JO forsøg 5. år.
Tusinde q og lan~r pr. kr jord

12,1 12,7 2,6 2,6
1,3 1,3 1,0 1,0

10,1 2,0 0,8 1,4
9,4 2,5 0,1 0,9
9.9 5,8 0,1 1,S

pct. goldfodsYle

11 14 20 23
hkl kerne pr. ba

1.2 +0,0

4. år ......

l. år.
2. år.
3. år. .
4. år ......

S.år ......

l. år .
2. år ..
3. år ..
4. år .
S. år. .

S. år ......

Hvor byg har været forfrugt, var angrebene af
,oldfodsyge større, end bvor der året før var
havre, roer eller kløvergræs. Men angrebsprocen
terne er i alle tilfælde moderate, og der er tilsyne
ladende ikke udslag for de forskellige kvælstof·
mængder.

Sædskiftdorsøgene fortsætter på 8. og 9 år. i
1972.

2. Bekæmpelse af havrenematoder.
Blandt de ulemper, som en øget korndyrkning

må forventes at medføre, er cn udbyttenedgang
på grund af angreb af havreål eller, som det nu
hedder, havrenemaloder. Efter at der gennem for
ædling er fremkommet bygsorter, der er resi
stente mod nemaloder. har det interesse at vise,
om anvendelsen af disse sorter kan holde nema
todebestanden i jorden på ct lavt niveau, således
at udbyttet kan opretholdes. Da det samlidig i de



1043

a. B)J.: contra hestebonner.

IO forsog med byg og hestebønner er gennem
fort i 1971. Der er foretaget bestemmelse af jor
dens sammensætning, hvoraf ses, at det drejer sig
om lerjorder og ret gode sandjorder. Jordbunds·
analyserne fortæller, at jordernes fosfor· og kali
umindhold har været af en rimelig højde.

Byggen er hostet i tiden mellem 18. og 27. au
gust. Hosten af hestebønnerne er sket mellem 16.

J. HestebØnner SOI11 vekselafgrøde.
De problemer, en øget kornd)'rkning i alminde

lighed rejser, luses i næsten alle tilfælde ved dyrk·
ning af vekselafgroder med sanerende virkning på
de såkaldte sædskiftesygdomme, havrenem,\toder
og navnlig goldrodsyge. Virkningen giver sig ud
tryk i forfrugtvirkningen af vekselafgrøderne.

Siden 1966 har der i Jylland været gennemført
forsag med sammenligning af byg og hestebønner,
og i 1970 og 1971 er eftervirkningen af de to af
grøder målt i de forsøg. der blev gennemført året
i forvejen. Denne del af fOJ'~øgsopgaven omtales i
det cfterfolgcndc afsnit.

Tællingen af nematodernes æg og larver, der er
foretaget hvert år. viser en meget væsentlig reduk
tion, når der dyrkes resistente bygsarter. Dette
fremgjr tydeligt i I. og 2. år ved sammenligning
af sædskifte a og b med c og d.

Vckselafgrøderne i 3. år har reduceret nema·
todbestanden, men meget interessant er det. at
dyrkning af resistente bygsorter i to år (sædskifte
d) har bevirket, at der i det 3. år har kunnet dyr·
kes havre uden særlig stor vækst i nematodind
holdet i jorden. Dette har udbyttemæssigt i 14
forsøg givet sig udtryk i et udbytte på 7,9 hkg
havre mcrc efter resistente bygsarter, end hvor der
i de to foregående år blev d)'rket almindelig byg.

I 5. forsøgsår er foretaget undersøgelse af gold
fodsygeinfektionen. Angrebet har ikke været sær·
ligt kraftigt, mindst hvor der er dyrket veksel·
nfgrøder og ikke større eller ensidig bygdyrkning.
end hvor havren er brugt som mellemafgrøde.

Forsogene fortsætter, og en endelig konklusion
skal forst drages, når de afsluttes. Men de bar
indtil nu givet særdeles interessante resultater.
Havrens gavnlige virkning i en udvidet korndyrk
ning bliver større, når de anvendte byg50rter er
resistente mod havrenematoder . således at hav
rens virkning ikke reduceres på grllnd af et sti
gende nematodinfektion.

14 jorsøg 3. dr.
Tusinde :l'g og laner pr. l.:g Jord

12,6 12,6 3,2 3,2
10,3 10,3 0,8 0,8
12,7 2,4 0,7 1,6

7.2
6.8
4.7

me:rudbyllc
ror forrruBI
Dc!tebenner

33,8
41.0
43.0

udbytic m by!
som forrrugt

26,6
34,2
38,3

Ejtf!rl'irkning af byg og hestebønner (JI).
30 forsøg /970-71.

hk, kerne JlT. ha
udbyUe m.
hestebønner
som forfrugt

Forholdstal
AnIa! rO(" bønner.
fon"l by, heslcbønner by, _ 100

1966 ... 8 37.3 31,3 84
1967 .. 13 43.5 40.3 93
1968 ... 15 46,8 37,3 80
1969 .. 21 41,9 31.8 76
1970 .... 15 32,6 32.7 100
1971. 10 48.2 24,0 50

Gns. af 6 år ... 41,7 32.9 70

o N.
SON .

1001'1 ..

I gennemsnit af den 6-årige forsøgsperiode har
byg givel 30 pct. større udbytte end hestebønner.

Dyg cOlltra hestebøllner (30).
bk, pr. ha

b. Eflen'irkning af hestebønner.

I vurderingen af hestebonnernes værdi i dyrk·
ning sammenlignet med byg må ogs forfrugt·
værdien tages i betragtning.

Der blev gennemført 14 forsøg i 1970 og 16
forsag i 1971, hvori eftervirkningen af byg og
he'itebonner er målt i en bygafgrøde.

Forsøgene er gennemfart således, at forfrugt
virkningen af både byg og hestebønner er målt
ved tre kvælstoftrin, O N, 50 N og 100 N.

Der er opnået meget varierende virkning af
kvælstoftilforslen, men i alle forsøg på nær et i de
tO år, er udbyttet af byg efter hestebønner større
end af byg efter byg ved samme kvælstofmængde.

I genncm~nit af 30 forsøg er resultatet således:

september og 25. oktober. med de fles~e omkring
5. oktober.

Udbyttet af byggen har i gennemsnit :af de IO
for'iog været 48,2 hkg, mens hestebønnernc i alle
forsog har givet væsentligt mindre og i gennem·
snit 24,0 hkg bønner. Dette resultat er det dArlig
ste år:-.re'iultat, der i byg· og hestebonneforsøgene
er opnået for hestebønnerne.

Af folgende opstilling fremgår, hvorledes det er
gået i de 6 års forsog, hvori sammenligning mel·
lem byg og hestebenner er foretaget.

Hvor der ikke er tilført kvælstof til byg i efter·
afgrødeåret, har udbyttet efter hestebønner været
7.2 hkg kerne sWrre end efter byg. Dette merud·
bytte er reduceret til 4,7 hkg kerne, m\r byggen er
~ødct med 100 kg kvælstof.

I kurvetcgningen fig. 3 er forfrugtvirkningen af
hestebønner og byg anskueliggjort.

l tennemsnit af de 30 forsog, hvori der er målt

+7,9
hkl kerne pr. ha

+0,543,0

l. år ....
2. år.
3. år. .....

3. år .
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Der blev gennemført 11 forsøg i 1971. 6 (orsøg
er gennemført i Nordjylland, 2 i Vestjylland, 2
i Østjylland og l på Bornholm. Der er foretaget
teksturanalyser og kemiske jordanalyser. Det frem·
går heraf, at der er tale om lerjorder og gode
sandjorder.

Ryggen er gødet med 120 kg kvælstof, og de 200
kg kvælstof til kløvergræsset er fordelt ad 4 gange,
l. gang i foråret og de følgende tilskud efter hver
af de forsle 3 slæt. der er hostet. De øvrige af·
grøder er ik.ke kvælstofgødet. Forsøgenes resultat
ses af følende tabel.

hkg pr. ha
kerne råproleln

40,4 4,51
19,8 4,79
28,6 5,73
(18,8) (6,73)

B.3
28.7
23,7

(43,1)

Proteilla!grøder (32).
JJ forsøg J971 .

pct. råprol.
l terstof

Byg
Hestebønner
Ærter
Lupin·)

Forfrugt byg

Forfrugt hestebønner

30

Udbytte
hkg kerne pr. ha

45

torstof

25
Kløvergræs, ON ..
Kløvergræs, 200 N
.) 6 ronog.

16,3
15,0

69,6
103,6

11,37
15.21

Fig. 3 Forfrugtvirkning af byg og hestebønner

eftervirkning, var udbytterne i l. forsøgsår af byg
4.5 hkg større end udbyttet af hestebønner.

Forudsat at prisen sættes ens for byg og bønner
er dette mindre udbytte af hestebønnerne i I. for·
søgså.r opvejet af afgrødens gode forfrugtvirkning.
Dette gælder såvel, hvor afgrøden uden kvælstof·
har givet 7.2 hkg mere efter bønner end efter byg,
som hvor der efter tilførsel af 50 kg N er høstet
6,8 hkg merc. Ved tilførsel af tOO kg kvælstof til
efterafgrøden er heslcbønnernes forfrugtvirkning
reduceret lil 4,7 hkg kerne.

4. Proteinafgrøderoes sædskiflemæssige
værdi.

I diskussionen om sikkerheden i dyrk.ninen af
forskellige proteinafgrøder sammenlignet med
dYl"kning af byg og i vurderingen af slØrrelsen af
de tilskud. der gives til dyrkning af sådanne af·
groder, fremhæves ofte disse afgrøders sædskifte
mæssige værdi.

For at belyse disse spørgsmål og for at vise, om
det bedre lader sig gøre at dYl"ke bælgrlanter til
modenhed i nogte områder af landet end andre,
blev der i 1971 anlagt forsøg efter folgende plan:

ON 50 N lOON Byggen og ærterne er høstet i sidste halvdel af
august. mens hestebonnernc er høstet sidst i sep·
tcmber og først i oktober. Kløvergræsset er høstet
ad 4 gange med I. slæt omk.ring 1. juni, 2. slæt
C3. I. juli, 3. slæt i løbet af august og 4. slæt fra
forsl i september til midt i oktober. Lupinerne er
høstet i 7 forsøg, hvoraf dog forsøget på Born·
holm har givet et meget lille udbytte. l et forsøg
spirede lupinerne ikke tilfredsstillende, og i to for·
sog var afgrøden ikke moden, før vinteren satte
ind ca. 20 november.

Af tabellen fremgår, at der er høstet ganske pæ
ne udbytter af byg, ærter og kløvergræs. Kerneud·
byttet af hestebønner og lupiner er mindre, men
det høje indhold af protein i tørstoffet i lupinerne
medfører, at udbyttet af protein er højere i denne
afgrøde end i byg, hestebønner og ærter. I kløver
græsset er høstet 2-3 gange så stort udbytte af
protein som i de øvrige afgrøder.

I 1972 måles eftervirkningen af disse afgrøder
i byg.

S. Andre korndyrkningsforsøg.
I flere landboforeninger er gennemført forskel·

lige forsøg til belysning af korndyrkningsspørgs·
mål. I de fleste tilfælde drejer det sig om enkelte
forsag. og reultaterne vil i disse tilfælde ikke blive
omtalt i denne oversigt.

Byg
Kløvergræs uden kvælstof
Kløvergræs tilført 200 kg kvælstof
I-Iestebønner
Ærter
Lupiner

:.t. Udsædsmængder af byg.

Fra fire forsøg i Fåborgegnens Landboforening
viw.. resultatet af enkcJtforsogene og gennemsnit
tet deraf sammen med resultatcrne af forsøg på.
Fyn eftcr samme plan i de foreg&ende tre år.



1045

Der er prøvet udsædsmængderne 180 kg og 90
kg pr. ha ved henholdo;vis almindelig rækkeaf
stand på 11 cm og den dobbelte afsl~nd. De for·

b. tider og metoder.
J to forsøg på Lolland·Falster. nr. 3121 og 3122,

og 4 ror~og på Sjælland, nr. 1054-57, er der
prøvet for.. kcllige sålider for vinterhvede. 1 for
'Sogene med Kraoichhvede og Catohvede har I. så
lid med stor sikkcrhed givet det største udbytte,
men i forsøget med Starkehvcde er højeste udbytte
opnåcl ved J. "åtid den 24. september.

l lrc for~lJg på Sjælland er forsøgt forskellige
s&!it..!cr for byg. I nr. 666 har såning den 9. februar
gi\'ct stone udbytte. end hvor såliden er udsat til
20. mart ... og 17. april. I nr. 1058 er udb}'t1et næ:
sien eno; efler såning sidst i februar og sidst i
marl~. I nr. 1320 har det værel en fordel at ud
'i,ctle sflningcn fra 16. februar til 14. april.

I for"og nr. 1182 med vårhvede og 1181 med
haHe i GI. Roskilde amts Landboforening er sam
menli.gnct \:ining med almindelig såmaskine med
'iåning fra fly. I begge forsog er udbyttet størst
ved traditionel ."ining. V~rhveden har givet 6,0
hkg mindre og havren 1.7 hkg mindre vcd såning
fra fly.

På Lolland·Fahtcr har man i forsøgene 3118,
3119 og 3120 prøvet byg og hestebønner og efter·
virkningen deraf efter en lidt anden plan end
dc jyske forsog. Resultaterne har været varierende.

l folgende andre forsøg har forskellige kom
dyrkningli'iporgsmål været undersogt: ensidig byg·
dyrkning j nr. 1783 og 1123-25, forfrugtafgrøder
i nr. 95 og 935, kvælstof til bygsorter i nr. 910
13, og 'iålider og kvælstof til byg i nr. 2047.

skellige sporgsmål er belyst ved lilførscl af 46,5
kg og 93 kg kvælstof pr. ha. Der har uanset ud
sædsmængde og ræ:kkeafstand været rcntabelt
udslag for dCI storMe kvælsloftilsklld. Storst mcr
udbyllc for kvæblof er opnael ved 180 kg udloæd
og rille rækkeafMand.

Der har været en udbyuenedgang ved at ned·
'>ælte lIdsædsmængden fra 180 til 90 kg på 1,4
hkg kerne vcd den lille kvælstofmængde og 7,2
hkg ved del Slore kvxlstoftilsklld.

Ved at oge rækkeafslanden er udbyttet yderli
gere gåel tilbage. Nedgangen er storst ved den
lille l..vxl\tofmængde.

D~t har således iUe i disse forsog været muligt
med et ekslra kvælstoftilskud at kompensere for
en tynd plantebe..tand. Om foranstaltningerne med
mindre ud ..æd og dobbelt rækkeafstand lil dæk
'iæden vil rC'SlIltere i bedre betingelser for og større
udb~lIe af de udlagte frøafgrøder. vil blive belyst
i na:"le år... forliog.

I forsøgene nr. 3251 og 3250 har anvendelsen
af 1..10 kg udsæd pr. ha af byg givet storre ud
bytte ent..! 170 og 200 kg lI{hæd. og i forsog nr.
1059 på lavbundsjord har 60 kg udsæd af Cler·
montb}'& givcl bedre resultat end storre udsæds·
mæn~de. Tre forsog omhandler udsædsmængder
af vinICrh\'ede. Del bedste resultat er opnået ved
anvendelsen af I Okg udsæd.

S.9
3.1
5,S

mcrl.ldb) Ile
for hllagt l'S

hl.g ke:rne:
46.5 N 93.0 N

3S.9 47.8
37.5 40.6
30,4 36.2

I
2°I

°
II
\I
22

Udslt'dsmæ"glier nI: rfl'kJ..cCljsrande (3).
6 fmsøg /97/.

Kar r.
ra::l.ke:· Ie:Je:~~d

lIfSland "1 N 1]'11"udsæd

a 180
b 90
c 90

Merudbytlc for nedsat
udsædsmængde(a-.7-b) -.7-1,4 -.7-7.2

Merudbytte for række·
afstand b-.7-c) -.7-7.1 -.7-4,4

D:t har i alle forsogene 1971 givet større ud
b)'lle at oge udS<l:dsmængdcn ud over 90 kg pr. ha.
Navnlig i forsag nr. 588 er merudbytlet stort.

I gennemsnit af fire års forsog er resultatet et
merudbytte på 1.4 hkg !..eroc for at oge udsæds
mængden fra 90 !..g til 135 kg pr. ha.

Ved vunJeringen af den reelle gevinst ved ud·
sædsforøgelsen. må der lages hensyn til udgiften
til den Slorre lIdsædsmængde. Sættes værdien pr.
hkg udkl:d til det dobbelte af avlens værdi, og
træ~~es dilise kvanla fra de gennemsnitlige mer
udbytter. <;om de er anforl i tabellen, fremkommer
ncltomerudnylterne i labellens sidste linie. Det har
herefter "ærel en fordel at anvende 135 kg uds.Td.
rorcIages beregningen på årets forsog, findes til
svarende. at dcr ikke er opnået yderligere gevinst
ved at oge udsæden over 135 kg pr. ha.

I Ringstedegnens Landboforening har man på
Stenmarl.sgårdcn i 6 for'iøg med Suhanbyg prøvet
2 kvælstofmængder til udlægsbn: ved forskellige
udsædsmængder og forskellig rækkeafstand. For
søgenes primære formål er at undersoge, hvilken
indflydelse dæksædens s1\.metode og gødskning har
på udbyttel af forskellige fr,,~fgroder, men da der
er foretaget for~ogsmæssig host i lIdiægsåret, fore
ligger i 1971 re'iultrller. der bclyo;cr forhold vcdro·
rende korn~finingcn_

Af folgende tabel ses forsogencs gennem~l1ils

resultat.

kg uds.~ pr. hil
Forwl nr. Son 90 ')5 IR. m

hkl ke:rne pr. hil

589 ..... Lofa 53,3 + I.S -'-3,8 2.5
586 ..... Lofa 50,3 +2.0 +0.2 +1,7
588 ... Emir 47.5 +4.4 +5,4 +7.1
5S7 .... Emir 43,S + 1.9 +2,2 +4.1

Gns. af 4 fors. 1971 4S,7 +2,5 +2,9 +3,9
Gns. af 4 fors. 1970 39,5 +0,8 +O,S +1,3
Gns. af 10 fors. 1969 49.7 +2.0 +1,7 +2.1
Gns. af 20 fors. 1968 55.6 +0,1 +1,3 +1.5

Gns. af 4 års forsog 48.4 + 1.4 +1,7 +2.2
2 X udsJorøg .. hkg 0.9 1,8 2.7

eltomcrudb., hkg +0.5 ",0,1 ",0.5
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Forsøg nr. 183 omhandler udsædmængder af
ærter. Bedste økonomiske resultat er opnået ved
en udsædsmængde på ca. 250 kg pr. ba.

Vinterhvede
Kranieh .
Cato .
Starke _.
Andre sorter .

I
91
8

55
32
12

I

86
11
2
I

6. Omsætning af sædekorn.
I delte afsnit omtales hvilke sorter der er an

vendt lil udsæd 1970-71, og i hvor stor mængde,
samt gives en oversigt over omsætningen af sæde
korn i de enkelte landboforeninger.

a. Sortsfordelingeo i sædekomsomsætningeo.

På grundlag af Statsfrøkontrollens oplysninger
om, hvilke kvanta af de forskellige sorter der er
plomberet til forhandling under sædekomsordnin
gen, kan man danne sig et billede af sortsanven
delsen. Sammenlignet med lignende opgørelser i
tidligere år får man et indtryk af en hastig ud
skiftning af sorterne. Det samlede kornareal i
1971 er opgjort til 1.754.000 ha. Men en skønnet
udsædsmængde på ca. 180 kg pr, ha, vil udsædsbe
hovet være 3.120.000 hkg. Det plomberede kvan
tum var ),560.000 hkg og således ret nøje 50 pCt.

af det samlede udsædsbehov.
I følgende tabel er udbredelsen af kornsorterne

vist fra 1968, 1970 og 1971. I 1968 er opgørelsen
baseret på firmaernes besvarelse af spørgeskemaer,
l 1970 og 71 refererer undersøgelsen til omsæt
ningen under sædekornsordningen.

Kornsorternes udbredel.re
Procent

".. 1970

12 SJ
J3

12 S
21 II

J
IS 7

På Sjælland bar 3 foreninger oplyst om sæde·
kornsomsælning, mens de øvrige 30 indberettende
foreninger alle er jyske. Ifølge den tilsvarende

3
2

""'-81
13

I

81

66

95
5

100

54

7S

90
IO

306.917
32.423

274.494

hk,
249.900

39.252
3.466

383
8.944
4.972

77
23

Heraf Sjælland
Jylland

Byg _. _. _ .
Havre .......•......
Vårbvede .......•• _ .
Yårru8 ..
Vinterhvede .
Vinterrug .

Havre. Astorhavren var både i 1970 og i 1971
den mest anvendte havresort. Stålhavre er fortsat
på retur og Selmahavren på indtog.

VArhvede. Kolibri var næsten enerådende i
1971. Af vårhvedeudsæden var 83 pet. plombuet
af Statsfrøkontrollen.

n}/.:. Emirbyg dominerede i omsætninen både i
1970 og 1971. I 1968 var spredningen større. løv·
rigt fremgår det, at af komarterne omsættcs
navnlig byg udenfor sædekomsordningen.

Vinterhvede og rug samler sig ligeledes om en·
kelle sorter. Kraniehhve<ie er mest udbredt af hve
desorleme, og Petkus Il dominerer rugomsætnin·
gen.

Det hurtige skifte i anvendelsen af de forskel
lige sorter er en bekræftelse på, at landmænd på
grundlag af sortsforsøgenes resultater hurtigt tager
de bedste og højestydende nye sorter ind i dyrk·
ningen.

b. Sredekornsomsætningeu
i landboforeningerne.

En stor part af det i landbruget anvendte sæde
korn omsættes gennem de Jolale landboforenin·
ger på basis af aftaleforhold mellem forening og
sædekornsfirma... l nogle tilfælde drejer det sig om
private firmaer i andre om andelsforeninger.

Af følgende oversigt fremgår. hvor stor omsæt
ningen har været i de 33 forenincr, der har givet
oplysning derom. J de pågældende foreniners beo
retning er der givet. detaljeret oplysning om forde
lingen på arter og sorter.

Vif/termg
Petkus Il .
Kongs li .

pet. af udsædsbehov ..

pet. af udsædsbehov ..

7

63

83

97
2
I

37
24
18
14
5
2

46

1971

49
16
S
5
5
5
4
3
I

92

7

3
3

6

12

89
I
3

38
34
23

2
3

SO

4

14
9
6

II

8
60
25
7

J4
39
43

pet. af udsædsbehov .

Vårhl'ede
Kolibri .......•....
Svenno Il .
Koga il .. _ .
Ring .
Andre sorter .

pet. af udsædsbehov . _

pet. af udsædsbehov ..

Havre
Astor ...........•.
Condor ........••..
Stlll .
Selma ...........•.
Silva .
Andre sorter .

Byg
Emir .
Lofa , .
Pallas .....•.......
Bomi __ .
Sultan ....•••......
Bonus . _..•..••....
Wing ........•••...
Tern ........•••...
Vada .
Ingrid .
Proctor .
Andre sorter .



Byg pet.

Emir.. 44
Lora .....•.... 21
Pallas .. IO
Bom i ". 6
Bonus ....••... 5
Vada 3
Elbo.......... 3
Tern ... 2
Sultan . 2
Kristina l
Ingrid l
Andre 2

100
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oversigt i den jyske planteavlsberetning i 1970 var
omsætningen i Jylland 284.352 hkg eller ca. 10.000
hkg større i 1970 end i 1971.

Langt hovedparten af omsætningen er byS, mens
omsætningen af vintersæd er meget begrænset. Det
tyder på. at filan overlader denne omsætning helt
lil firmaerne.

Fordelingen på de enkelte sorter indenfor hver
kornart fremgår af følgende tabel.

Sammenlignet med tabellen foran vedrørende
de plomberede kvanla er fordelingen ikke meget
forskellig. Man m, ved sammenligningen tage hen
syn til, at den sidste oversigt navnlig er jysk om
sætning og endvidere, at en meget væsentlig part
af foreningernes omsætnLng er kontrolleret og
plomberet under sædekornsordningen.

Rug
Petkus II
Kongs II

PC"
96

4

100

11m re

Astor ..
Condor
Slål .
$Orbo
Selma
Andre

Vfir/lI·ede

Kolibri
Andre ....

Viflfl'rhl'ede
Kranich .
Cato .
Andre

PC"
51
26
18
2
2
I

100

PC"
96

4

100

PC"
70
23

7

100
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D. FORSØG MED JORDBEHANDLING

Af K. Skriver.

Til belysning af jordbehandlingsspØrgsmål er der
i 1971 arbejdet med følgende (orsøgsopgavcr: Me·
kanisk. contra kemisk kvikbckæmpclse, jordbehand·
ling forud for såning af byg, tidspunktet for cfter·
årspløjning og forsøg med tromling forud for så·
ning af fabriksroer.

De tre første opgaver er udføn efter planer ud·
sendt af Sædskifte· og Jordbehandlingsudvalget,
og heraf er de to hirste en fortsættelse af forsøgs
arbejde, der er påbegyndt i tidligere år. De to
sidste er nye opgaver, der er taget op til hØst i
197 J. ForsØget med tromling forud for såning af
fabrikssukkerroer er udfØrt på foranledning af og
under medvirken af AIS De danske Sukkerfa·
brikker, der ved ForsØgsstation Maribo har fore
stået indsamling og bearbejdning af talmaterialet.

1. Mekanisk contra kemisk kvik
bekæmpelse.

Ved en tidligere gennemført forsøgsserie med
stubbehandlingsmetoder blev det konstateret, at
den gavnlige effekt, der i visse tilfælde måles efter
stubbehandlinger, stort set må tilskrives en reduk
tion af kvikforekomsterne.

Denne konstatering af kvikgræsscls betydning
(or korndyrkning rejste tIernæst spørgsmålet, om
dette ukrudt bedst og mest rationelt bekæmpes
ved mekanisk stubbehandling eller eventuelt ved
anvendelse af kemiske kvikbekæmpelsesmidler.

De første forsøg til belysning heraf blev anlagt
i efteråret 1967, og der er siden anlagt nye forsØg
hvert efterår i årene 1968,69,70 og 71.

ForsØgene anlægges i stubmarker, hvor der skal
være byg det følgende år. Om muligt fastholdes
forssSgeL gennem en årrække med fortsat korn
dyrkning, idet fors~Sgsbehandlingen gentages hvert
år efter hØst.

Forsøgsbehandlingen omfatter et led med tradi
tionel god stubbehandling ved enten gentagne
stubharvninger eller skrælpløjning efterfulgt af
harvninger. Dernæst et led uden stubbehandling
og, i forsøgene der blev anlagt i efteråret 1967,
et lcd med kemisk kvikbekæmpelse ved udsprØjt
ning af 15 kg dalapon pr. ha på ubehandlet stub
med fremspirende kvik.

ForsØgene anlagt J968 og senere er gennemført
med to forsøgsled med udsprøjtning af dalapon
med doseringer på henholdsvis 10 kg og 20 kg
dalapon pr. ha. UdsprØjtningen er sket, når kvik
ken har været IO-IS cm hØj, men udfØres inden
J. oktober. Alle forsøgene er vinterplØjede i no
vember.

I 1971 er der videreført 4 forsØg på fjerde
;lr efter den oprindelige treledede plan. Efter den
reviderede plan er der gennemført 9 forsøg, deraf
I rå andet år og 2 på tredje år. Enke1tresultatcrnc
fremgår af tabel 34 i tabelafsnittet. Der er tillige
anført resultater af fysiske og kemiske jordanaly
~er ved forsøgenes anlæg.

Forsagenes resultater er udtrykt ved de forskel
lige behandlingers indflydelse på. antal kvikaks
pr. m2 før hØst og ved udbyttet. Gennemsnits·
resultatet af de forsØg, der blev anlagt i 1967
efter den oprindelige plan, fremgår af fØlgende
op~til1ing.

Mekallisk eOIl/ra kemisk hikhckæmpclse (34).

Traditionel god stubbehandling
Ingen stubbehandling
Sprøjtning med 15 kg dalapon

Traditionel god stubbehandling
Ingen stubbehandling ..... ,.
Sprøjtning med 15 kg dalapon

11 fs... "
3,1

12,0
4,6

46.7
+1,3
+0,8

Kvikaks pr. m' ror høsl
IO Cs. 6 fs.
2. år 3. år

5,1 0.2
31,~ 3,0
8,9 0.1

hkg ko:rne pr. ha

43,5 37,6
~3,9 +3,5
+0,1 +0.6

4 fs.
4. år

0,6
4,0
0.7

43,0
+3,6
+0,6

Når der mod forventning ikke forekommer en
stigende kvikforurening fra ur til år ved disse for
søg udtrykt ved antal kvikaks pr. m2 fØr høst,
er årsagerne nere, men bl.a .. at de mest kvik for
urenede af de tilbageværende forsØg ikke er vidc
reført fra henholsvis andet til tredje år og fra
tredje til fjerde forsøgsår. Endvidere at kvikkens
akssætning var meget ringe i 1970, samt at dyb-

plpjning, der gennemføres i alle forsøgsled, i alle
tilfælde har cn betydelig virkning overfor kvikken.

Det går imidlertid tydeligt igennem alle hØstår,
at forureningen med k.vik er stærkest, hvor der
ikke er gennemført nogen form for stubbeband
ling, og medens den manglende behandling det
fØrste år kun medfØrte en beskeden gennemsnit·
lig udbyttenedgang på 1,3 hkg kerne pr. ha, er
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udbyttenedgangen <..le tre hUgende år væ~ntligt

stvrre med fra 3.5 til 3,9 hkg kerne pr. ha. Der
imod er der ikke nogen større forskel i hverken
hikforurening eJler i udb}uct. om kvikbekæmpel
sen er fnrq;:let ved mekanisk stuhbehandling eller
ved dalapo!\"projtning.

Resultaterne af forsogene anlagt eftertlrene 1968.
69 og 70 efter den ændrede plan med udsprøjt
ning af tu mængder dalapon fremgår af følgende
oversigt.

marJ..l'r IIIl' l'tUt', tit sål'el om/altl'lICle swbbe!la"cJ·
ling som nenwel sprøj1ning metl kemi~J..e kdJ..
bl'kæmpdresmidler J..an Imtllades p/J tlrealer. der er
hl!lt eller nogenlIInde frie jor hik. Er tier )'(l'sent·
lige J..1'iJ../orekomstt'r, bor der derimod Strttl'S ind
med bt'kwmpl'1se ('lIfen r('d jordbehandling eller
H>d J..emiJ..tlfiet1lll'emll'lst!. De fa mefoder SY'It!S
lige t!l/l'J..rile, og prtlJ..1iJJ..e og økol/ot1/i~J..e forhold
klin der/ar i h l'ert c"kelt lil/ælde l'll're afgørendc'
/01' \'tJI?f!1 li/ /remgall?sm/Jde.

KOIlI.It".{;OIIl'" a/ dl! hidtidigl' fOl'sdJ,r Iff/der Jord.
bellallllfillg$/llhalget med s111hbehmllllillgsmetoder
og meJ..ll"isJ.. (-o"tra J..cmisJ,; beJ,;æmpeiu i st/lb-

De 9 for.."g i 1969 er fdrste,oJ.rs forsøg. Af de
4 forsøg i 1970 er 2 fors te-års Og 2 andel-år~

forsøg. og af de 9 fnrsog i 1971 er 6 fdrste-års
forss;g. I andet-års og 2 tredje·!trs for~øg. Der er
således men ejende tale CIm for..te·års forsøg
for hvert af de anførte host. r. Resultaterne af
s~hel kvikuptællinger sum udb}ue falder nær ~am·

men med første·iirs rc~ultalernc i de foran nævnte
forsøg efter Jen 3-leddede plan.

Kvikforurening og udb}'lle er Og'ltl her ... turt set
uafhængig af, om k\ikbekæmpelsen er sket ved
stubbehandling eller ...ed dalaponspnsjtning. men
det bemær~es. at 20 ~g dalapon har været lidt
mere effektiv merfor kvikken og har givet lidt
stSSrre udbyue end IO kg dalaptln,

Nogle af di'ise fo,..~;g !ld~c .. fortsat i 1972. N}c
forsøg med mekanisk og eller kemisk efterilrs
bekæmpel-e af kvik ... il derimod blive anlagt efter
en ændret rlan under Kemikalieud\alget. der lige
ledes har udført forsøg med sporgsmålel. Der
er i forsf5gene under Kemikalieudalget opn!'let fuldt
sti gode resultater ved udsprØjtning af Antergon
20 (maleinhydrazid). der med de nU\ærcnde
prisrelationer tillige "an udfores lil en lavcre pris
end an\endel ..en af IS kg dalapon. Del er i<hrigt
udgifter. der ~\ arer nogenlunde til. h\'ad en effek
tiv eftedrsjordbehandling i stubmarker kO'iler på
mask insta tiono;ba .. is.

, de nye for'i(Sg under Kemikalieudvalgcl. anlagt
i stubmarker, hvor der !lkal være \'årsæd j 1972,
undef'ioges tillige virkningen af en kombineret
mekani'\ok og kemisk bckæmpche af hik.

Traditionel god stubbehandling
Ingen stubbehandling ..
Sprøjtning med IO kg dalapon
Sprøjtning med 20 kg dalapon

Traditionel god stubbehandJing
Ingen ~tubbchandling

Sprøjtning: med IO kg dalaron
Sprøjtning med 20 kg dalapon

a. Almindelig opharvning, såning mcd alm_ ma
.. kine.

b. Ingen opharvning. !låning med harvclands"å·
lI1a...~ine.

For h\er af disse forspg!lled afprøves igcn to
....Jmetoder:

A. Ingen plpjning,
H. Plpjning eflcrar,
C. Pløjning foraL

2. Jordbehandling forud for s' ning af byg,

I foråret 1970 var der meget store arealer, der
iUe \ar ble\ct pipjet efterOJret forud, fordi en tid·
I:g og langvarig vinter havde hindret dette. Situa·
ti<lIlcn er ikke ualmindelig, og som tidligere var
ocr blandt prakti~ere og konsulenter delte menin
ger om betimcligheden af at forårspløje sådanne
arealer.

Ved en forsdgsmæs... ig belysning af SpØrgsmålet
blev der i en del tdfælde opn et gode resultater
for foro.ir'iplojningen i forhold til for!'lr~opharvnin

ger alenc saml til saning med en speciel kultivator·
landss&maskine hell uden forudgående jordbe
handling.

Opgaven er derfor \'idereført 1970-71 i føl·
gende n~c for~og..plan. hvor også efterårspløjning
er taget med.

Da der er udtalt formodning om, at der vcd
r10jning frigøres dstra "vælstof, er forspgene
tillige anlagt med 2 hæhtofmængder, idet 2 af
for"ogene~ ~ gentageber er tilført ekstra 200 kg
kalk-alrcler pr. ha lige efter kornets saning.

For"ngene er anlagt efter korn 1970, og h\'or
der har været byg i 1971, ForSt1gllbchandling og
..aning er foretaget mcd lokalt materiel bort'iet fra,
~lt s{lIlingen med harvetand'is1\maskine cr udfØrt
ilf et rCj''ichold fra Planteavlskontnret i Skander·
llOrg.

Efter den udvidede plan er der gennemfs)rt 7
fOl~pg p1't fnr~kellige jordtyper, og enkeltresulta
terne cl' ~ammen med oplysninger om tekstur og
humu~indhold os resultaterne af kembke jord
bund'\anal>~ropfort i tabel 35 i l~lbclafsniltel.

h"lI lune pr. ha,

-l1,8 .fO,S 38,3
+ 2.6 +0.9 + 1.4
+0,2 ..1-0.1 ...;-0.2
+0.7 +0,9 +0,7

k\-iJ..bl'kll'mpelsc (34).
K,lkalu pr, ml rur hOSI

9r5. 4r~. 'Jrs
1969 1970 197.

4.1 0,1 2.7
12,3 3,6 9.1
3.3 0.3 3.3
2,6 0.2 2.3

Mekanisk nJlltra J..emiJk
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Forsøg med jordb~ha"dliflg forud for såning
af b)'g, 7 fa".g /97/ (]5).

Af O\:enstaende o ....ersigt fremg§r. at der igen i
1971 har været en betydelig udbyttenedgang ....ed
undladel!>e af plsljning. Hvor der er foretaget al·
mindelig harvning og såning er udbyttet gennem-

48,5 4~,6

50, \ 49,2
46.9 45,6

lo;nitligt reduceret med 2,0 hkg kerne i forhold til
efterårspløjning og med 3,Q hkg kerne i forhold
til forårspløjning. der i disse fdrste års forsøg sAle·
de~ fremviser det bedste udbytteresultat.

Hvor der er s3et med harvetandssåmaskine uden
forudg<1ende jordbehandling er udbyttet generelt
la\ ere. og udbyttefor~kellen mellem ingen plØj
ning og de 2 plØjetider er yderligere forØget med
ca. 1 hkg kerne, Ekstra kvælstoftilførsel har ikke
retluceret udbyttcforskellen mellem plpjetidspunk
terne uanset forårsjordbehandling og ~ltmetoder,

og der er ingen effekt af ekstra kvælsto( overho
veJet i afdelingen med normalopharvning og så
ning. Hvor harvetand:isltmaskinen er anvendt, er
der et mindre udslag p1\. ca. l hkg kerne (or den
ehtra kvæhtoftilførsel til efterårsplØjet jord og til
jord. der iUe er pløjet.

Spørg~målet om for,lr::.plØjning bør gennemføres
i ~ituationer, hvor cfterårspløjning af kornstub ikke
har kunnet gennernfdre ... er tillige belyst i følgende
opstilling. oer omfalter de 2 års forsøg med dette
spOrg\mål.

48.2
49,1
45.\

47,7
4~,9

44,5

49.0
50,0
47.0

U<Jb.• hlog "croe pr. ha
mgen ophar.-n

i<lnlng
med ho.r'e·

landullmask
alm.ophan-n

og 5llmng

49,5
50,0
47,0

Grundgødel
Pløjning, efterår
Pløjning, forår
Ingen pløjning

J/ N ekstra
Pløjning. efterår
Pløjning, forår
Ingen pløjning

C l',wem.mit
Pløjning, efterår
Pløjning. forår
Ingen pløjning

F(Jr~øg lIll'd forårsjortlbehutldling fomd for såning af hYR_

Forårspløjning. harvning, alm. såning
Ingen pløjning. alm. opharvning og såning ....
Ingen pløjning og harvning. sået med barvelandssåmaskine

9 fs. 1970

39,2
~ 1.5
+2.7

h1l., loerne pr. ha
7r~1971 16(,197071

50,0 4J,9
7J,O 72.1
~4.9 73,6

Fordelen ved en fod\.rsp1øjning er blevet for·
stærket af forsssgsresullaterne i 1971. Hvor pløj·
ningen helt undlades, synes traditionel forårsop
harvning og ~åning at være at foretrække. De 2-3
hkg kerne, det i forsøgene har kostet at undlade
pløjningen er omtrent af samme sl~Srrelsesorden

som udgiften til pl,sjearbejdet, men det skal til·
fojes, at kvikken efter høst tydeligt har haft den
største udbredelse, hvor pløjningen er undladt.
Dernæst er der tendens til lidt kraftigere kvik·
bestand ved efterårsplpjning fremfor forårspløj
ning. og i alle tilfæld~ efter anvendelse af harve
tanct<:såmaskine. Derimod kan der ikke af dette
ene års forsøg drages nogen konklusioner vedrø·
rende problemstillingen efter<:.rsplojning contra
forårspldjning,

Pors~,igene fortsætter,

3, Forskellige tidspunkter ior efterårs
pløjning,

På grundlag af resultaterne af tidligere gennem·
førte forsøgsscrier er der konkluderet, at det er
forsvarligt at undlade stllbbehandling og nøjes
med en dybplØjning som eneste jordbehantlling

om efteråret. dersom arealet ikke er forurenet
meJ kvik.

Spørgsmålet er derefter, om denne dybpløj·
ning: hØr ske lige efter kornhØst, eller om den
med fordel kan vente til benere på efteråret. Til
belysning heraf blev lier efteråret 1970 anlagt
fors(~g efter følgende plan i stubarealer forud for
blg i 1971.

a. Oybplojning i september. ingen harvning.
b. D~bpldjning i september. let harvning ca. I

måned ..enere.
c. Gentagne stubharvninger. d~bpløjning i nO\ern·

bero
d. Stubben ubehandlet indtil dybpl,~jning i no~

vember.
Da jordens fllgtighed~tilstand på pløjetid::.punktet

kan have o;tor indnydelse på plojearbejdcts kvalitet
og dermed på udbyttet, er der ved begge pløje
tidspunkter i september og no....ember udtaget prØ
ver til be ..temmelse af jordens vandindhold.

Resultaterne af dis~ og øvrige analyser er
sammen med enkcltforsøgene~ udbytteresullater
vi ..t i tabel 36 i tabclahnittet, medens hovedresul·
tatet er vist i fdlgende opstilling.

70.8
+0,5

hlog "trnc pr, ha
6 fs. 8 b.

52,0 49,J
70.4
70,R
70,3

0.5
I.J

ForJøR med tid~-P/lllkter for efferårspløjlliflg 197J (J6).
K'·ilotk:ud pr. m' efler hl"l

6 rs. 8 rs.
1,6 1,2
1.3
0.7
1,7

D}'bpløjning i sept.. ingen harvning
Dybpløjning i sept.. lelharvninger senere
Gentagne stubharvninger. dybpløjning inovb..
Ingen srubbehandling, dybplojning i nm'b,



Tromling furud for .Hjllifl1: af fahrl/.,Iroer (37)

I to af forsøgene har den planlagte letharvning
pa plpjel fure i forsøgsled b ikke kunnet gennem
fpres på grund af vejrforholdene. Bestemmelsen
af jordens vandindhold viste, at delte i alle forsØg
la pa meget nær ~amme nivcau ved de to pløje
tidspun~tcr og i alle tilfælde re!ati ..-t 130\ t. Plpjear
bejdet er \<lledes udfdrt under gode betingelser.
og de forskellige plpjelidspunkters og behandlin
ger~ indflydelse på udbyltet er da også små og
u-,ikre. Derimod er kvikbcstanden efter hØst tyde
ligt reducere!. hvor der er foretaget ~tubbehand

linger inden d)bplpjning i november.
Forsøgene fortsætter.

4. Forsøg med og uden tromling lomd
lor såning allabriksroer.

På foranledning af AIS De danske Sukkerfa
brikker er der gennem en arrække udført forsøg
med for~kellige former for jordbehandling forud
for sflOing af fabrik!.rocr. Hensigten er at fm de
relning-,Iinjer for ctablering af et godt såbcd til
merne. hvilket er en hovedbetingelse for at kunne
anvende ~tørre frpafstand eller eventuelt såning
af roerne til blivende plantebestand.

De ofte meget markant forskellige jordbehand
Iing·metoder. der har været anvendt, har dog på
virket sukkerroernes frem~piring ns udbytle langt
mindre cnd ventet, mcn for sladig at fØlge det
\iSligc spørgsmM op, er der i 1971 påbegyndt en
ny for\øg .....crie med del enkle ~ig(e al belyse
ln:mringcn~ indflydclse pft roernes fremspiring og
udbytte. Tromlingen er udført med efterhængt
ietharve umiddelbart f~)r roernes ::iltning.

6 fs. 1971
Plantc'itedcr pr. 20 m ræ~~c:

Ved frcm\piring
Ved udt) ndingssladict
Før roerne lukker rækkerne

1000 pl~lI1ter v. optagning.
hkS rod pr. ha.
h~g sukkcr pr. ha.

.'

l romlel

59
71
7'
69

392
69.3

Ulrom1ct

61
74
73
69

385
67.9
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Kca~tionen pil forsøgsbehandlingen må forud~s

stærkt afhængig af de lukale fur5Øgsbelingel'tCf. I
de .t af forsogene er der sma positive udslag og i
de 2: for<:.og små negative udslag for tromlingen.
l~g som det fremgår af up..lillmgcn, er den gen
nem\nitiige pa\'ir~ning: af roernes fremspiring og
udb)tle meget ringe.

TII ..k) ndel~en Iii for~ogcnes anlæg i år var rel
store os positi\'e ud~lag for tromling forud for
roernc\ \åning i enkelte fors~Sg med spprg..m!lIet
l I97t1.......lrsogsopgaven føres derfor viderc.

5. Andre jordbehandlingslorsøg.
Udover de her omtalte forsøg samt Kemika

lieUlJvalgcb forsØg med jordbehandling og kemisk
bekæmpelsc af ukrudt har man i flere andre for~øg

be kæftigct sig med disse emner. enlen ved en
videreførel~ af en tidligere ahlultet fors~Sg..serie
eller ved am-endelse af planer. der er mere eller
mindle afvigende fra de her refererede planer
for fælle .. forsog.

.\1ed forsogene nr. 2660-63 er sMedes afsluttet
en -t-f1rig forspgsrække. hvor stubbehandling med
('g lIlIen d}hplpjning er sammenlignet med kemisk
hik bekæmpelse \'ed en kombineret gramoxone
og lIal~pon!>projtning. For~,~gene bekræfter, at
slubbehandtingen forslog fremmest bor tilrette
lægges under hensyntagen lil forekom~len af kvik,
l'laml al lI}bpldjningen i alle tilfælde har en bely·
delig dæmpende virkning p~ kvikkens udbredelse.

For\{)gene or. 1944 og 2643 omfatter mll1imal
jordbehandling, og dj!)~e bekræfter, at !)yslemel
med ingen jordbehandling og såning med special
sftma~kine kan være mindre helJig. Derimod viser
di· ..c og andre for....og. at italiensb. rajgræs ~(lm

cflerafgr<:k!e i korn kan være ct po~i iVI led i jord
behandlingen.

I nr. 2229 er der p.i andel ar et betydeligt mer·
udb)lIc for en 75 cm dyb plpjning i 1966, der i
d.: forste i1r medfØrte en udbyttctilbagegang. l nr.
1189 og 1190 samt i under..ogel~r. der er omlalt

..ide 252 og 25~. er der malt varierende virkning
efter gravearbejder fra nedlægning af kluakled
ninger.
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E. BEKÆMPELSE AF PLANTESYGDOMME,
SKADEDYR OG UKRUDT SAMT VÆKSTREGULERING

Af J. U"degaard og li. EJbek Pedersen.

I 1971 er gennemført et betydeligt antal forsØg,
hovedsagelig under ledelse af Kemikalieudvalget.

I. SYGDOMME OG SKADE·
DYR

I. Bejdsning af såsæd.
Det systemiske fungicid Benlate, der som virk·

somt slof indeholder bcnomyl. er i cn række forSØg
sammenlignet med kviksØlvmidlel Tillantin S·
tørbejd~e. som afwampning...middel mod (rØbårne
svampesygdomme.

I følgende op.!>tilling vise .. resultatel af 7 fors~~g

i Kranichhvcdc.

Udsæden er af udvalget leveret bej<.lset til for
sØg~le<.lernc. I hvedens I Y.! -bladstadie er foretaget
en optælling af antal planter pr. 5 m række, og
der er optalt efler samme såtu<.l i alle parceller. Det
se~, al der ingen væsentlig forskel er i fremspiring
efter de forskellige behandlinger af såsæden.

Forår og sommer er foretaget iagttagelse ug
bedømmelse for angreb af sncskimmcl og en række
andre svampesygdomme, men da angreb i alle
tilfælde har været minimale, anfØres ingen be
dpmmcIsesrcsu Italer.

Som helhed er der positive merudbytter for
bejd~ningen, 0,5 hkg kerne pr. ha efter kviksølv~

behandling ng 0,8-1.2 h~g efter bejdsning med
Benlate.

Efter ~amme princip er gennemført 7 forsØg i
Kristinabyg og I i Condorhavre. HovC'drc~ultater

ne ses i følgende oversigt.

Heller ikke i denne forsøgsserie viser bejdsnin
gen særlig indflydelse på antal fremspirede kom~

planler. Diverse svampeangreb har været moderate,
men ved enkelte belydelige forekomster af meldug
er der cn !'Ivag tendens til, at de største doseringer
af Benlatc har en gavnlig indvirkning.

Der er positive merudbytter på 0,2-l,2 hkg
~erne pr. ha efter anvendelse af Benlate.

Belllllte har i bejtl.\-cforsøgctlC' gi\'ct o\'erraskende
slore merlldbytler sammenlignet med den "orma/e
hiksøh·bt'jdsning. Yderligere forsØg md afgØre
om Bell/arc kali ersffltle h'iksØlv som bejdsemiddel
fil kOrll.

a. Forsø~ med Benlate.

l\1ed Benlate, der angi"es at virke dels mod mel·
dug. ru~l og fodsyge og dels mod en det frøbårne
svampc:)ygdomme, er ogs!\. gennemfØrt 12 <.lubbeIt·
forsøg: i Krislinabyg. der ikke er resistent mod
meldug. At det er dobbcltfon.og vil sige, at de er
anlagt p~rallelt i samme mark. I det ene forsøg
er udsædcn bejdset og i det andet s~røjtet med
Bcnlntc.

For at eliminere udslag for virkning mod frø
b{lrnc \vampesygdomme er der i for~~Sgene an
vendl kvi~sohbejdset mbæd, og hvor der er bejd
set med Bcnlate. er denne le\eret af udvalget til
forsdgslederne. Hovedresultaterne ses i f~slgende

opstillin~.

Bejd!'lning af kartofler: For at undersøge virk~

ningen ~f Dithane-M 45, der er et mancozeb, og
Benlate !<om bejdsemiddel mod rodfiltsvamp er
gennemført 4 for!'lØg. Resultaterne derfra ses i af~

snittet om kartoffeldyrkning.

2. Bejdsrung og sprøjtning mod meldug
og iodsyge.

Afprøvning af beskyttelsesmidler mod meldug i
korn og engrapgræs samt midler, der eventuelt
kan nedsætte angreb af fodsyge er fortsat i 1971
i betydeligt omfang.

hlo:g loerne

63,0
-U,5
+0,8
+1.0
+1,2

188
19U
187
187
184

kviksølv
bcnomyl

Bejdsning af !ln'de (J8}
FrcllUp. pI.
pr.Smrk.7 js /97/

Ubehandlet
Tillantin S-lorbejdse, 100 g
Benlale, 50 g .
Benlale, 100 g .
Benlale, 200 g .

Til/anie S-tørbejdse
Benlale

1Jl'jdsllillg af l'l1r1æd (39) Bejd.mil/(? og Jprøjminr,: mud m('/dllg og fodsyge

Fn:m~p. pl. /1 /.r 197/ (40)
8 j, 197/ pr. .5 m rk. hltg kerne flejdwi"g af Kar. 1. meldug IXt. rodn. angr.
Ubehandlet ............. 211 ';2,1 Ud.Hl'd maj jUni juli ar goldrods\ge M.g };emc

Tillantin S-lørbejd!'le,50 g 212 +0.1 Ubehandlet Z 5 5 14 42,1
Bcnlatc. 50 g 220 +0,2 Benlatc. U.5 kg 4 4 15 +U,7
Bcnlatc. 100 8 ......... 21l": +0.5 Bcnlalc. 1,0 kg 3 3 15 t- 1,5
Benlale, 20U g ::!Ot{ +1.2 Benlale. 2,0 kg 3 2 16 +1,8
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SprøJt"ilJ/.: pli
4-6 bladHat/it'

Ubehandlet
Benlate. 0.5 kg
Benlate 1.0 kg
Benlate. 2.0 l..g

Kar f. meldug
maj iuni juh

6 5
4 4
4 J
J 3

p"l. rodn. angr.
af l!ol.Jfoossyge hkg "'erne

J2 41,1
14 + 1,6
]J +1,9
15 +2,9

Bejdsning mod meldug (4/)

10 Is 197/
Ftcnup. pI. Kar. r. meldug
pr.Smr.... m., Juni juli hl.:, "eme

Ubehandlet 145 2 4 5 4~,t
.\tilstem co! 0,4 141 1 2 J +2,3
.\tiislem col 0,5 140 1 2 2 +3,6
~fllstem col 0,6 IJ~ 1 2 2 +3,6

IJ I' 1970
8ejt/:H1ilJ/.: af lU/Sll'd
LJbchandlct 1 2 5 40,9
Benlate. 0.5 l..g 1 5 +1,0
Ben/atc. 1.0 ~g ° 6 +1,2
Benlate. 2.0 ~g 1 5 +0,8

Sprøjf/ling P(; 4-6 bladstadie
Ubchandlet I 1 2 7 41,0
Benlate. 0.5 ~g 1 I 1 6 +0,8
Benlatc. 1,0 kg ° 1 I 4 +1,1
Benlale. 2,0 kg ° ° l 4 +1,7

Ved I.ofnets 11,"2 -bladstadie er foretaget optæl
ling af antal frem'ipirede korn planter. Ved samme
lid 'inm normalt for ukrudtssprpjtning med hor.
monmidler er Benlate. lilsat spredemidlet Triton B
1956. lId,>projtet. Samtidig med sprøjtningen er
meltlugangreb bedØmt forste gang og efter den
sædvanlige !ll.aIa 0-10, hvor IO er stærkt angreb.
Der er forctaget 2 bedpmmelser ~nere med ca. 3
uge,,> interval.

Det \c'>. at der kun er meget svage angreb ved
f~lIste bcJpmmclsc. Senere tiltog angrebene til
karaktererne 5-6 i ubehandlet. Anbrebsgraden er
~vagere i de behanJledc forsØgslcd, aftagende metl
stigende do\edng af Benlate og ens. enten der
er foretaget bejd~ning eller sprssjtning.
Kornpnhcr med rod blev ind~endt til Statens plan
tepatolngiske Forsøg i Lyngby til fodsygeunder
sogelse. Det ses. at goldfodsygen er up!tvirket af
Benlate uan..et anvendelsesm:\den. Kornprøvema~

lerialet var ikke velegnet til en ~iHer bedØmmelse
af forholdet vcdrsSrende knækkefodsyge.

Af udbytlerc'lullateme fremgår. al Benlate har
en gavnlig' irkning. der måske ogsa kan hidrdre
fra andre omstændigheder end reduceringen af
meldugangreb. I bejdscforsøgene er opn~et stigen
de merudbytter med stigende dosis af Benlate,
fra 0.7 til 1.8 h~g kerne pr. ha. , sprsSjteforsdgene
er forholdet tilsvarende, men p. ct højere niveau,
idet udbyuestigningen er 1,6-2,9 hkg.

Rc...u1taler fra 13 forsog 1970 'iser tilsvarende
billede. Det ses, at meldugangrebene er meget
svage. og alligevel er der betydelige merudbyller
for behandling med Benlate, og sts'rst efter sprøjt
ning.

37 Is 1970
Ubehandlet 180 1 1 I 38,5
.\f ilstem col 0,5 I 162 ° ° O +0,9

29 f> 1969
LJbehandJet ° 2 49,~

Milstem col 0,5 1 ° I +0,5
Milslem col clhirimol

Bejdsemitllel. der er flydende, er anvendt med 3
forl\keJlige doseringer. 0.4, 0,5 og 0,6 I pr. hkg ud·

..æd. Med .loligende dosering spores en betydnings
løs nedgang i antal fremspirede planter.

Mcldugkarakterer er givet fprste gang ved nor·
mal ukrudtssprojtetid og derefter 2 gange med 3
uger... mellemrum. Allerede ved anvendelse af fØr
ste dosis er meldugangrebet halveret ved første
bedømmelse. og 'ielv om angrebet forstærkes sene·
re. har Milc;lem en god effekt, og merudbyttet cr
2..l hkg kerne pr. ha. Efter anvendelse af de Ø,'rige
2 doser ~tiI~tem er merudbyttet i begge tilfælde
J,6 h~g.

Med Milstem er gennemført 29 forsøg i 1969
og 37 for~,sg i 1970. Begge :'tr er der prøvet med
0,5 l pr. hkg udsæd. Trods meget svage angreb af
meldug opn!tedes i gennemsnit et merudbytte p~

0.5 hkg kerne pr. ha i 1969 og 0,9 hkg i 1970.

c. SprøjtninJ,: mod meldug.

Almindelige fors,sg med sprøjtning mod meldug
I lorn er gennemført efter 3 forskellige forsøgs
pIaner. og resultaterne ses i fØlgende oversigter

Sprøjflting mod meldug (42)

J Is i I"'ede S~'ovl

Ub<· RO pcl. Calillin iknlale. EJ-H)
1971 han.Jkl S.S ~g 0.7 I 1.0 ~g 2.0 I

~fcldugkarakter:

Juni l 1 I ° l
Juli 1 1 l 1 1
hkg kerne 60,9 +1,0 +O,J +3,9 +1,2

6 Is i hl'(!'de 1970

Meldtlgkara~ter:

Juni 4 1 1
Juli 6 4 2
hkg kerne 54,3 +0,2 +2,4

b. Forsstg med Milstem.

Med det systemiske meldugpræparat Milstem
col er gennemført 20 bejdseforsøg i Kristinabyg.
Udsæden er leveret bejdset af udvalget. Hoved
resultaterne ses af følgende.

8 Is i byg 1971
Meldugkarakter:
Juni 5 3
Juli 7 4
hkg kerne 46,8 + 1,0

Calixin tridemorph
EI·273 triarimol

1
2

+2,1

2
J

+1.3

I
2

+2,3
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I vinterhveden er for'ogene :r.projlet på hvedens
buskningsstadie. lige fdr strækningen begynder. l
året.. 3 forspg var der næsten ingen meldug på
<;prpjtetidspunktet. og angrebene forblev svage
"nmmeren igennem. Alligevel er der et merudbytte
P:I gns. 0.3-3.9 hkg kerne pr. ha efter de respek·
tive behandlinger.

Med Calixin Ilg EI-273 gennemfprtes 6 forsØg
i hvcde 1970. I dette i1f var der stærkere meldug·
angreb. Karakter i juni ubehandlet 4 og efter be
hamIling med de 10 præparatef 1. I juli var karak
tererne for ubehandlet 6. efter Calixinbehandling 4
og efter anvendelse af EI-273 2. Gennemsnitsud
byttet dette år var 54,3 hkg kerne pr. ha. og mer
udbytlet for Cali.xin -7- 0,2 og for EI-273 2,4 hkg.

I bygfur:r.pgene er sprøjtningen foretaget ved
normal tidspunkt for ukrudtssprØjlning. Der fore·
kom da meget lidt meldug, men senere blev an
grebene ret betydelige. så meldugkaraklercn i juni
for ubehandlet er 5. og i juli 7.

Det ses. at alle midlerne er i stand til at reducere
angrebene. Stærkest virkende er Calixin og EI-2?3.
hvorfor de og betinger de hdjeste merudbytter
på henholdsvis 2.1 og 2.3 hkg kerne. Efter svovl·
og benlateanvendelse er merudbyttet i gennemsnit
henholdsvis 1,0 og 1.3 hkg kerne pr. ha. Sammen
med Benlate anvendes spredernidlet Triton B 1956.

I en anden forsogsra:kke er anvendt midlerne
Imugan og CA 70203.

Sprøjtni"g mod ml'lJuJ,f (41).
S\'o,,1

Ube- 80 pcl. Calbrin Tmugan'") CA 70203
handlet $.Skil 0.71 1,01 1.01

2 Is i In'ede 197/
~Ieldugkaraktcr:

Juni O O O O O
Juli O O O O O
hkg kerne 63.1 +1.2 +0.9 +0,9 +0.2

5 Is j IH'~de /97/
~reldugkarakter:

Juni 1 O O
Juli O O O
hkg kerne 61,7 +1,1 +0.2

6 Is j ln'ede 1970
~feldug.karakter:

Juni 4 1 2
Juli 6 4 3
hkg kerne 54.3 :-0.2 +0,5

S,o,1
L:bc· 80 Pl:t. Calixln [mIlJan'") Ca 7020]

handlet S.S "g 0.71 1.0 I 1.0 I

R {.f j byg 197/
~leldug.kara~tcr:

Juni 5 4 1 3 2
Juli 7 5 3 4 5
hkg kerne 46,7 "T 1,9 ,3.7 -r- 2,8 \-2,3

/6 fs i byg /97/
~felducli.arakter:

Juni - 5 3 l
Juli 7 5 2
hkgkerne 46,7 +1,4 +2.9

.) i 1970 var do!>eringen 0.75 I
Imugan chloraniformethan
CA 70203 piperazin-formamide.

Behandlingstidspunkterne er de samme i denne
serie...om i forrige, og ved sprøjtningen samt som·
meren igennem blev der ikke iagttaget meldug i de
2 vinterhvedeforsøg. Calixin og 1mugan nedsatte
udbyttet med 0.9 hkg, medens svovlpræparatet
ogede det med 1.2 hkg kerne.

I 1970 gennemførtes 6 fon.øg i hvede. hvor der
blev sprøjtet med Calixin og lmugan. Meldugka
rakteren \ ar i gennemsnit for juni 4 i ubehandlet
og efter Calixin og Imugan henholdsvis 1 og 2.
I juli var tallene i samme rækkefølge 6. 4 og 3.
Der blev dog intet merudbytte. men en gennem·
-;nitlig udb)ttereduktion på henholdsvis 0,2 og 0,5
hkg pr. ha.

lmugan og nummerpræparatet CA 70203 ned
satte i 8 for~~~g i byg meldugkaraktcren i juni
fra 5 i ubehandlet til 3 respektive 2 og i juli fra
7 til henholdsvis 4 og 5, ligesom de betinger ct
merudbytte på ~ennemsnit1igt 2,8 og 2,3 hkg kerne.

Svovl og Calixin er sammenlignet i de 2 seriers
16 forsøg i byg. 1 juni reducerer svovl meldug·
karakteren fra 5 til 3 og Ca1ixin til l. l juli er
de respektive karakterer 7, 5 og 2. edsættelsen
af meldugangrebet medfprer, at svovlanvendelsen
dger udbyttet med gennemsnitligt 1,4 og Calixin
med 2.9 hkg kerne pr. ha.

d. Flel"c gange SPl"øjtning mod meldug.

Den tredie serie drejer sig om 6 hvedeforsØg,
de 5 er i Cato- og det sjette i Kranichhvede. Der
sprpjlcs med svovl i forspgsled b og med Calixin i

Flere gange sprøjtning af In'ede mod meldug (43)

• b , • , r

6 Is /97/
Calidn CaJixin 'ah.xin

5"0,'1 S.S kg Svo\1 S.S"~ O.S 1 0.51 0.51
Meldugkarakter: Ubehandlet 3 gan~ 2 gange lidlig 2 gan~ sent

2. sprøjtetid 1 O 1 O O 1
3. sprøjtetid . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2
14 dage - I måned senere 3 1 2 2 I 1
hkg kerne 58,9 +3.0 +2,5 +0,8 +0,4 +05

6 Is /970
Meldugkaraktcl":
2. sprøjtetid 2 2 2 2 2
3. sprøjtetid 5 1 2 5 5
14 dage - l måned senere 5 2 2 3 3
hkg kerne ......... 56,5 +2.0 +1.1 +1,5 +0,8
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HeJ..(l'f1lpel~1' af Ml',hJ..ifresy):domme (44)

Bejdsning mod meldug:
I 2 drs jonøJ: ",ed hejdwinl? mod meldug i byg

har Belllale og MilJtf!t1I I ilt ell synlig effekt som·
mer!!/l ige"nem. Der er høstet pænt merudby/le.
S/(ust fur Milstem.

e. Bekæmpelse af sædskirtesygdomme.

For ,\I unde"')dge. om man i byg kan nedsæHe
angreb af fodsyge eller måske andre sædskifte-.
sygdomme. er der i år 8cnnemført en række for
søg i ensidige byg..a:d.. lifter med korn for mindst
3. år i træk. Hovedresultater fra 15 forsøg ses i
efterfol8ende opstilling.

Midlerne Cl SPlpjlCl ud, når kornet har 3-6
blade. Der er J;ivet karakter for meldug. og korn·
prØver indsendt til Slatens plantcpatolugiske For
sog f~jr høst Cl' unders,;gt for angreb af goldfod·
syge.

Det ~es, at ingen af de prøvede midler har
været \ir~,,(lmme overfor goldfods)'!;c, Selvom
angrebene af meldug er svage, har behandlingerne
resulterct i merudbytter. Nummerpræparatet har
øget udbyttet med 1,3 hkg kerne. Calixin med 1,1
og en blanding af begge med 2,0 hke_

'"kerne

(45)

3
I
I

,\'\'idnillg.n'irkllillg
Kar. r

mlngln
man~l-

S)'mplomct
14dg-lnW
erl. lpr0/lll

/L/(Hlgaflmhlfen

101·,/971
DLG D-prop-mix, 5 l.. ,
do. + mangan<:oulfat 15.0 ~g

do. + mangano:~)'d 7.3 ~g

J. ,\tanJl;anholdige midlers s\'idningsvirkning.

For at undersØge, om tier er forskel på Sv id·
ningsvir~ningen af 2 manganholdige forbindelser,
når de anvendes sammen med et ukrudtsmiddel,
er gennemfdrt IO for\og i v"rsæd på arealer, hvor
der erfarlllg...mæ",~igt forekommer manganmangel
elkr S} mptomcr herpå. Disse angives ved cn ka
ra~terskal;l O-IO. hvor O = ingen symptomer,
IO = alle planter med symptomer. Gennemsnits
resultalerne er således:

5 Is 1970
DLG D-prop-mix, 5 I. 27,9
do. - mangamulfat 15,0 kg +0.8
do. + mangano\yd 10,0 kg + 1,2

DLG D-prop-mix ~1CPA + dichlorprop.
Mangansulfat ca. 2H pet. mangan,
~,1anganoxyd ca. 5~ pct. mangan,

Cijmæl'f1er lIjgdr, 0111 midlerne 11Id bruges ti}
Ol'{.'IIf1tPl'llte Jormlil.

Sprolltling mod meldug:
V'imerln·ede. 2 drs forspg har rist. lJt Ca/ixi"

iHc bør alll'elldes til meldug:"bl'krrmpelse i III'ede,
Benlale har \"iJt god effekt og sikre merlldbJuer.

Byg. Cali:cin har en særd~/es god effekt og beo
"irJ..er l'f Jtort merudbY1/e. Sprøjtning foretages
,'ed begyndende a"greb,

O, rige midla hør vderligere ajp(()I'l'.f,

Sprøjtning udføre", pii normalt sprpjtetidspunkt
for ukruotsbelæmpel'>e. Der anvende~ maximalt
300 l vand pr, ha for bcd re al f:1. en eventucl for
skel i ~vidningsvirknillg frem.

8 forsssg var i byg og 2 i vårhvcdc. Ved sprøjte
tidspunktet var ~arakteren for mangan mangel 3.
lol dage senere var den det samme, hvor ukrudts·
midlet \ ar anvendt alene, medcns den var nedsat
til I. hvor der var iblandet manganmidler, Mel
dugangreb var wage og ens i allc 3 fors~jgsled.

Ocr ble\ i næstcn alle forsøg konstateret en
svag svidning af bladplader og bladspidser, navn
lig efter ~prøjtning med mangansulfat. Svidnings·
s)mptomer forsvandt senere, men mangansulfatct
medfprte en udb)1tenedgang på 0,4 hkg kerne,
medens anvendelse af manganoxyd Øgede udbyttet
med 0.3 hkg. 1970 gennemførtes 5 forsøg med
manganmidler og i gennemsnit opn~edes el mer
udb)'t1e på 0,8 og 1.2 hkg kerne pr. ha for hen
hold~vis mangansulfat· og manganoxydanvendelse.

""g kerne

47,4
+1,3
+1,1

+2.0

2
I
I

2
I
O

Meldult"at
lun, lull

14
15
17

P'=I roJnc:1
angn:bcl

.r loldrodnge15 Is /971
Ubehandlet
BAS 0660 W. 3.0 I
Calixin 0.5 I
BAS 0660 W 3.0 I +
Calixin 0.5 I 16 O

BAS 0660 \V morpholinderi\ at

d og e. n~\r hveden har busket sig. inden stræk
ningen begynder. IO dage ~nere sprøjtes med
5\,0\'1 i b. og c og 10---14 dage ,enere igen med
,\ovl i b og c og med Calixin i e og f.

Kun I en~c1te for<;dg blev tier iagttaget meldug
\ed l. sprpjtning. Karaktererne ved 2. og 3. sprpj
tetid tmlrmer hovedsagelig fra 2 forsøg. Senere
optræder sygdommen i alle forsøg. Det ses. at 3
gange .. v()\ I. 2 gange Calixin og I gang Calixin
scnt har den bed~l be!lkytlcnde virkning,

I årets for~0g har anvendebe af svovl 3 gange
mcdfort en udb)tleforpgelse på 3,0 hkg kerne.
medens Calixin 2 gange og den sene calixinan
vendeise har nedsat udbyttet med henholdsvis 0,4
og 0.5 hkg kerne. hvilkct overvcjende hidrører fra
et enkelt forsog. I 1970 gennemførles også 6
forseg med tilsvarende svovl- og calixinanvendel.
~. Her opn!ledes et gennemsnitligt merudbyue pil
2.0 h~g efter .. prØjlning med wovl 3 gange og 1,5
og 0,8 h~g efter henholdsvis tidlig og sen an ven·
dehe af Calixin I gang.

Forspg med bekæmpelse af meldug i udenland
sle stammer af engrapgræs er refereret i afsnittet
om frø og specialafgrøder,
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Uden at man har konstateret forskel i antal
angrebne strå eller antal puparier pr. strå, er der
dog opn&et et væsentligt merudbytte, specielt for
dobbeltbehandlingen. Hn'(/e.

tiller, al man herved forebygger angreb, hvilket
normalt giver bedre resultater end en bekæm·
pel~e. og at man ved tilrettelægningen kan sikre
en god udnyttelse af det sprøjtemateriel, der er til
rådighed.

Af ulemperne "'ed plansprØjtning er de vigtig·
sle. at sprojtning, hvor der ikke er angreb, med·
fØrer en unØdig forøgelse af naturforureningen
med pesticider. Ved hyppig sprØjtning lØber man
ligeledes en risiko for at hæmme en del gavnlige
insekter, f. eks. bladlusenes fjender, således, at en
opformering af lus kan ske hurtigere. Ved gen
tagen anvendelse af et insekticid SOm parathion i
nedsat dosering, risikerer man også en opforme·
ring af rc<:;islente inscktformer.

Til bel}'sning af plansprøjtningens udbynemæs
sige virkning er der i et samarbejde mellem KFK
Landbrugsflyvning, de lokale konsulenter og
Land~konlorel for Planteavl gennemført en for·
søgs~erie efter følgende plan.

a. Ubehandlet.
b. 3 sprøjlninger:

I. spr. 0.55 I parathion + 2.25 kg maneb.
2. spr. 0.55 t parathion + U:l kg svovl-thi

ram + evt. næringsstoffer.
3.spr. 0.55 I parathion + 1,8 kg svovl·thi·

ram.

Ved sprpjtningerne er der anvendt parathion
mod skadedyr samt maneb og svovJ-thiram mod
s\ ampes~gdomme. Desuden er der i nogle af for
spgene til"at nærings~toffer ved 2. sprpjtetid. I
h\cdefnrsssgenc drejer det sig om 7 kg urea pr.
ha. I vf!rsædforsøgene blev næringsstofsprøjtnin·
gen tilrettelagt på grundlag af bladanalyser. Ana·
l)seringcn viste. at mange af afgrØderne manglede
kalium på tidspunktet for prØveudtagning. Der
blev derfor i disse forsØg udsprøjtet 2,5 kg kali
salpeter sammen med 6 kg urea. Disse mængder
må betragtes som for små til at afhjælpe en be
tydende næringsstofmangel, men det er ikke mu·
ligt at opløse større mængder i de 30 I vand pr. ha,
der anvendes "ed f1)sprøjtningen. SpØrgsmålet om
gol.!:,knins ptl grundlag af planteanalyser er nær·
mere omtalt side 1103.

PlansprØjtningsforsØgene i hvede og vårhvede
er gennemført med 3 forsØgsled. idet sprØjtningen
er gennemført savel uden som med næringsstof
fer, men på grund af en beskeden og usikker
vir~ning af de små næringsstofmængder, der er
udsprøjtel. er de to sprØjtede led sammenregnet i
fØlgende oversigt.

+1.6

1.4
~ 0.9

4
+1.9

1.5
+3.5

4
+1.0

1.4
+1.1

13

1.9
44.3

8ekæmprise af de" ht'ssiske flue.

Forsøg fir. 1996 ; byg og 1997 ; ,·årllvede.
1.S I parathion

UbchOl.fldkt d. 26 S d. 26;5 + 7/6 d.7/6

17 15 14

Bekampelse af fritfluer i byg (46).
8 fmsøg 1971.

Spmjtntng med pllTathJoll
Ubchandkl l g. tidligt 2 gange l g. sildig·,

pet. planter med
angrebne skud 8
hkg kerne pr. ha 50.9
x) I.S-2 I pr. hl pr. sprøjtning.

Ved angrcbsstedcrne har der været opstillet
ruser, og i samarbejde med plantepatologerne er
foretaget analyse og optælling af insekter, ligesom
100 planter pr. forsøgs led er undersØgt for an·
grebne sideskud.

Efter at flyvning og æglægning har fundet sted,
er foretaget sprøjtning med parathion. Der er
prøvet med sprØjtning l gang tidligt (maj). l gang
tidligt + 8-14 dage senere og I gang sildigt
(juni-juln, d. v. s. efter formodet toppunkt i ruse·
fangster.

Det fremgår af resultaterne, at behandlingerne
har halveret antal angrebne skud. og at der er op
nået et merudbytte af kerne af stØrrelsesordenen
1,0-1,9 hkg pr. ha. EnkeltforsØgene udviser be
tydelige variationer, ligesom det er varierende
efter hvilken behandlingstid. der er opnået det
bedste resultat. Delle hænger uden tvivl sammen
med, at der også samtidig er iagttaget optræden af
andre skadelige insekter, således nævnes bl. a.
thrips. kornbladbiller, kornlus og den hessiske flue.

pet. strå angrebet
Antal puparier

pr. strå
h kg kerne pr. ha

4. Bekæmpelse af fritfluer og andre skade
dyr i kom.

Betydelige angreb af frilrJuens larve de sidste
par Ar har givet anledning til, at man i samar
bejde med Statens plantepatologiske ForsØg har
gennemfort forsøg med bekæmpelse i vårsædmar·
ker efter ompl"jet eller omharvct vinterhvede, som
havde forfrugt græs eller frøgræs, og som vaf øde·
Jagt af fritfluer.

GennemsnitsresultateT fra 7 forsøg i byg og l
i vårhvcdc ses i følgende opstilling.

Vår/n·ede.

489 2215
2360 21/5

0,110 rQr ~pr"ltnlng

I , 3

9/5 1/6 26'6
9'5 1/6 2616

5. Forsøg med plansprØjtning fra fly.
Den sl\kaldte plansprØjtning mod kornets syg

domme og skadedyr er et kontroversielt emne
med tungtvejende argumenter både for og imod.

Til fordel for sprøjtning efter en forud lagt plan

r •. nr.

4RR
S 270

18/6
14/6

3/7
3'7

hkg "eme
ubehandlet sprujlet

62.7 + 6.1
44.8 + 16.1

54.1 + 0.2
53.3 + 3.0
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Ocr er sprøjtet, n:'lr der før~te gang er konsta
teret luseangreb i for~øget. dog :lJtid før heste
bØnnernes blomstring.

Luseangreh i foro;og de sid~le 2 år har været
svagc. hvorfor del udbyuema:!oosigc udslag for
spntjlning har \æret ret ringe, men ses på de 4
(orspg i 1969. hvor der var stærkere angreb, er der
vundet 5.0 hkg bØnner pr. ha for behandling med
Anthio.

6,0+6.0 I

(6.0+0, I IH
(6.0+0,1 I)

6,0+~,0 I

(6,0+ 2,0 IH
(6,0+2,01+
1,0+1,01

dosering I pr. ha
6,0 I

a. Betanal efter frem~piring +
2. hakning .

b. Belanal cft. frcmsp_ + Beta
nal efter udt. ....

c. (Betanal + Sandovit kone)
efter fremsp. + tBetanal 
Sandovil 1..onc) efter udt..

d. (Belanal + AnLhio) efter
fremo;p. + (Betanal + Anthio)
efter udt. + Ekatin 14 dage
senere + Ekatin 3 uger senere

e. Betanal ef t. fremsp. + Belanal
eft. udt. + Anthio og Ekatin
efter behov .

7. FOl'Sjlg med midler mod skadedyr i
bederoer. '"

For at undersøge muligheden (Ol' at erstatte 2.
gangs hakning med sprØjtning med roeherbicidet
Relanal og samtidig forsøge udsprØjtning af dette
sammen med illsekticiderne Anthio og B.:atin er
Jer p!l 3. &r gennemført en dcl fors~~g i bederoer.

FOfspgene de sidsle 2 &r er gennemført efter en
lidt inJviklct plan, der ses i fØlgende opstilling.

Sandm'it konc. er et spredemiddel. Anthio er et
<;1..adedyrsmiddel med bade systemisk virkning og
kontakt\irkning og er dermed egnet overfor såvel
sugende som gnavende inse1..ler. Når det anvendes
efter behov, er do:.eringen 2 I pr. ha. Ekalin er el
s}stemi~k virkende insektmiddel og velegnet til
bekæmpelsc af lus. Hvor dette anvendes efter beo
hov, er doseringen 1 l pr. ha.

Efter roernes fremspiring spr~~jtes, nflr det
'itørste ul-..rudt er veJ at skifte fra 2 til 4 løvblade,
dog således at fuld virkning, som forventes i IØbct
af R~10 dage. Cl' opnået inden udtyndingen. Eflcr
udtynding sprøjtes, når nyfrclllspirct ukrudt er ved
at sl-..ifte fra 2 til 4 løvblade. Enkelte hovcdre..,ul·
laler fremg[lr af fdlgende:

Sll.lu/edyr i bederoer (47).
1000 roer pr. ha hk! pr. ha
\ed optagmng ",<I 10P
S fs. 7 f5. S l's. 7 fs. S fs. 7 fs.
1970 1971 1970 1971 1970 1971

a 50 54 539 SH~ 332 3HH
b 50 54 + 5 +12 +1 +2
c 50 54 +11 +22 +7 +4
d 50 53 +30 +22 +7 +2
< 50 54 +13 +12 +4 O

Relanal phenmedipham.
Anthio formothion.
E1..atin Ihiometon.

Som helhed har der 1..un været svage skadedyrs·
angreb i 1970 og 1971. Alligevel er der opnaet
hCI~deljge merudbytter for anvendelse af insckti·
cider. hvilket hovcd!)agelig skyldes enkelte forsøg, i
1971 såledc'l for<;øg nr. 3341 og 519. Beg~e

,Irene er der for den kombinerede anvendelse af
I1culIlal og insekticider opnået ca. dobbelt ~fJ slort
merudbytte. hvor insekticidet cr anvendt systema·

+0.2
10.8

+.1.0

hkg lt.:erne
ubehandlet spr"Jlel

57.0 + 4,9
56,7 + 1,0
51,9 +10,0
51,7 + 6,3

2lLO
35,2
29,l:i

S-O oxydcmeton-meth~I.
formolhion.

0810 for SprUJlning
I , 3

21 5 14 6 3 7
21 5 14 6 3 7
265 14;6 27
26 5 14/6 2 7

Fs_ nr.
2361
1137

H75
H74

Byg.

Ons. 2 fs. 1971
Gns. 2 fs. 1970
Gns. 4 fs. 1969

Meta Systo.\
Anthio

I bygforsøgene er der tilsat kaliumnitral + urea
i nr. 2361 og nr. 1137, men ikke i nr, 875 og 874.

Som følge af flyspr~Sjlningstcknikken er der
~tørrc afstand mellem forsøgsparcellerne end nor
malt i markforsøg. Usikkerheden er derfor rel
stor, men i nogle af forsøgene er merudbylternc
::å store, at de nalurlig\'i~ ikke kan være tilfæl
dige. Der har da og~å i en del tilfælde været
synlig \ irl..ning af behandlingerne. Virkningen
0\ errur angreb af kornlus syntes at være del mest
iøjnefaldende. men der er i nogle tilfælde ogs~

bemærket virkning mod Ihrips og meldug.
Dcr er foretaget indgående analysering af argq~·

demc fra forsøgene. PJansprøjtningen har ikke på
virket protcinindhold, hollandsk vægt. spireevne
ng faldta! i væsentlig grad, men en sortering af
bygkernerne viser en tendens til forbedret kvalitet
efter behandlingen.

I for!>pgene nr. InS og R74 er der medtaget et
ekstra for~øgsled, hWJr Anthio er anvendt i stedet
for parathion. Det er ikke muligt på grundlag af
di~ forsog at sige noget væsentligt om mulighe
derne for at erstatte parathion med et mindre gif·
tigl middel.

Virkningerne af en plansprøjtning bør under
søges nærmere i et fortsat forsøgsarbejde. hvor
man i størst mulig udstrækning tager sprØjtning
efter behov med som sammenligningsgrundlag.

6. Bekæmpelse af lus i hestebønner.
Der er i 1971 gennemført 2 forsøg med præpa·

raterne fl,feta SY'ltox S-Q og Anthio til be1..æmpelsc
af lu' i hestebønner. ogle få forsøg er de 2 fore·
g:iende nI' gennemfcm med Anthio. Resultaterne
se~ af følgende.

Lus i lie.5fChøtlllu (Is. lir. /6/9 og 2799).
h~~ oonner

Ubchllndlcl.\fclaSystoxS-O Anthlo
O,S l 2.0 1

+0,4
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tisk frem for efter behov. I 1970 var merudbytte
tallene således henholdsvis 30 og 13 hkg rod pr.
ha og i ]971 22 og 12 hkg. Tallene giver således
udtryk for. at man ldber en vis risiko for at opdage
et sprf~jtebehov for sent.

Virkningen af Betanal overfor ukrudtet har
været tilfredsstillende. Der er taget tid på udtyn
dingen og der er endvidere taget tid på 2. hakning
i forsøgsled a, medens der ikke er hakket 2. gang
i de sh'rige forsogsled. Ved Betanal-sprpjtningen
efter udtynding er opnået en besparelse på 18 ti·
mer pr. ha i 1970 og 15 limer i 1971 ved undla
delse af 2. hakning. Denne arbejdsbesparelse 011\
medregnes. når økonomien ved de forskellige
behandlinger udregnes.

II. UKRUDT

Kemi...k ukrudtsbekæmpelse er fortsat et vigtigt
led i den række hjælpemidler, der står til land
brugets rådighed. Fra den kemiske industri frem
kommer der hvert år nye ukrudbmidler eller blan
dinger. En effektiv og hurtig afprøvning af disse er
påkrævet. 1971 er således heller ikke nogen und
tagelse. l det fØlgende er omtalt en række nye
produkter.

I. Ukrudt i vårsæd.
Bekæmpelse af ukrudt i korn er det område,

der påkalder størst opmærksomhed. Der udbydes
et meget stort antal midler. og forsøgsarbejdet har
derfor etlilsvarende stort omfang.

a. Vl1rsæd. Gul okseØje.

Gul okseøje hØrer til de modstandsdygtige
ukrudtsarter. hvor man for år tilbage ~kulle bruge
DNOC eller dinoseb for at opnå en hæderlig
bekæmpelse. Nye og mere effektive midler er af
prøvet i sammenligning med .dc gule midler •.

GIlI oJi.seøjl· i rårsæd (48).
Plan l Kar. r ..,'- hkg kerne
IO Is 197/ gul olt.Sc'ole ukrudt pr, hil

Ubehandlet IO 19 42,2
DLG DNOC 90,

2,7 kg 3 6 +2,9
DLG Dinoseb 20.

3.0 1 4 6 +2.2
DLG Dinoseb 500.

1.0 I 4 5 +1.9

DLU DNOC 90 DNOC ammoniumsalt
DLG Dino~eb 20 dinoseb ammoniumsalt
DLG Dinoscb 500 dinoseb fri syre

I plan I indgår 10 forsØg, hvor I DNOC-middel
LIg 2 dinosebmidler er afprøvet. Med OLG DNOC
90 er der opnået den bedste virkning overfor gul
ol.. ...eøje med karakteren 3 i forhold til ubehand·
[et JO. likrudtsprocenten er nedsat fra 19 til 6. og
der er høstet et merudbytte på 2.9 hl..g kerne. De
w dino~bmidler har virket lidt svagere end
DNOC·sprS'jtningen, men dog med pænt merud·
bytte.

I plan IT er afprøvet 3 specialmidler mod gul
okseøje.

Disse midler er sammenlignet med DNOC.
ONOe 90 har i 22 forsøg 1971 fået karakter

3 for bekæmpelse af gul oksepje, nedsat den totale
ukrudlsmængde fra 19 pet. i ubehandlet til 9 pct.
og givet et merudbytte po' 2,6 hkg kerne. De tre
ovrige midler har formået yderligere at reducere
be~landen af gul okseøje og andet ukrudt, samt at
hæve merudbyuerne til 3,0 for BAS 3580 H og
2,9 hkg for Faneron, mens Oxitril opnåede 2,3
hkg, Faneron har over en 4-årig periode givet
en særdeles fremragende bekæmpelse af gul okse
øje med et sikkert og stort merudbytte i kerne. De
ovrige midler bØr fortsat afprØves.

22 b.
71

43,7

+2,6
+3.0
+2.9
+2.3

+4,5 +2,5
+2.7

hkg kerne pr, ha
39 rs. 13 f~.

()8-{j9 70

42,4 37,1

IO r~.

70

35,6

+1.1
+ 1.8

1
4

"årsæd (49J.
p;1. ukrudl
39 r$, IHs, 2Us.
68~9 70 71

25 25 19

9
3
3
3

3
2

thianon + dichlorprop
bromofenoxim
ioxynil + bromoxynil

IO f$.
70

15

3
1
1
1

O
2

2
2

elli okseøje i
lUr. f. gul okseøje

10 rs. 39 (s. 13 f~. 22 fs.
1970 6R-69 70 71

IO IO IO IO

Plan II

Ubehandlet
DLG DNOC 90.

2.7 kg
BAS 3580 H, 4,0 kg')
Faneron, 3,0 kg··) .,
Oxitril, 2.0 I . , , .
~) i 1970 vardosering= 3.36 kg,
n) i 1968-69 \ar doscrinp:en 5.0 kg,

BAS 3580 H
Faneron
Oxitril

b. Vl1rsæd. Vanskelige ukrudtsarter.

Ved vanskelige ukrudtsarter tænkes særligt på
fuglegræs. hanekro, kamille, pileurt og ærenpris.

Vedrørende dette specielle emne er der i 1971
udført ialt 76 forsøg fordelt på planerne Tn-VTI.

I plan m bringes resultater af 10 forsøg med to

blandingsmidler og to dichlorprop-midler. Der er
opnået en god ukrudtsvirkning med merudbYtte
p5 fra 0,9 lil 1,2 hkg pr, ha. DLG D-propionat 80
har været afprøvet i en 4-årig periode og opnået
en for den pågældende type normal ukrudtseffekt.
MerudbyHerne for de enkelte år varierer fra 0,5
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Vanskeligt ukrudt i l'(lrsæd (50-52).
pc!. ukrudt hkg. kerne pr. ha

Plan II I
25 [s. 1~ Cs. 20 [s. 10 fs. 25 Cs. IS Cs. 20 r~. lU fs.
1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971

Ubehandlet 13 9 II IO 44,0 41,4 35,9 42,8

DLG D-prop-mix pulver 2,5 kg O I I +0,3 +1,8 +1,1
DLG D-prop-combi pulv., 2,5 kg I 2 +1,8 +1,2
DLG D-propional SO, 2,5 kg . 2 2 I +0,7 +0,5 +1,8 +1,1
EK 470, 3,0 I I +0.9

Plan IV
16 fs. 29 [s. 21 [s. 10 Cs. 16 Cs. 29 [s. 21 fs. IO Cs.
1965 1969 1970 197. 1968 1969 1970 1971

Ubehandlel 12 14 IO 9 44,2 39,5 40,2 42,0

Propimix fl .. 2,7 I 3 2 O +1,4 +0,9 +2,4
Prokamix-DPD, 2.7 I ° +1,8
Propinox·D 75, 2,7 I 3 2 I +1,2 +0,9 +1,7
Probatox lriplc, 3,3 l') 3 2 I +0,6 +1,0 +0,8 +1.2
el i 1968 \"ar doseringen 4.0 l.

Plan V
74 Cs. 21 fs. 19 Cs. 22 Cs. 74 fs. 21 Cs. 19 Cs. 22 [s.

1966-68 1969 1970 1971 1966-68 1969 1970 1971

Ubehandlel . . . . . . . , . . 17 14 18 15 38,3 40,. 35,6 38,9

Hcrbamix DPM 800. 2.5 kg'). 2 3 I +1.0 +2,2 +2.1
Hcrbamix-DPD 800. 2.5 kg*). I 4 I +1,0 +2,3 +1,9
Cerlro! IB 500. 3.0 I O +2,6
Herba-Ranvel·M 750, 1,3 kg 2 J I +1,8 +1,1 +1,6 +2,0
4) i 1969 og 70 blev an\'endt en mere lavpfOcenlig vare. med n:r.ltcn tilivarende dosering.

Plan III: OLG O-prop-mix pulver
DLG D·prop-combi pulver
DLG D-propionat 80
EK 470

Plan lY: Propimix fl.
Prokamix-OPO
Propinox·D 75
Probatox trip le

Plan V: Hcrbamix-DPM 800
Herbamix-OPO 800
Certrol m 500
Herba-Banvel-M 750

I'v1CPA + dichlorprop
2,4-0 + dichlorprop
diehlorprop
dichlorprop ester
MCPA + diclllorprop
2,4-0 + diclllorprop
diehlorprop
MCPA + diehlorprop + dicamba
MCPA + dichlorprop
2,4-0 + dichlorprop
MCPA + dichlorprop + ioxynil + bromoxynil
MCPA + dieamha

til I, I hkg pr. ha, DLG D-prop-mix pulver har i
en 3-årig periode en anelse bedre ukrudtseffekt
meJ. !>lort set samme merudbytte.

r næste serie - plan IV - findes 10 forsøg med
3 blandingsmidler og et dichlorpropmiddel.
Ukrudlsvirkning er tilfreds~tillende for samtlige
midler, og der er opnftct 1,2-2,4 hkg kerne pr. ha
i merudbytte. Probatox triple har været prøvet i
4 år i 76 forsØg med en ret tilfredsstillende
ukrudtscffekt og et nogenlunde ensartet merud
bytte i samme periode.

r 22 forsøg i ph," V er der opnået en særdeles
tilfredsstillende ukrudtscffekt - en reduktion fra
15 pet. ukrudt til l peL ~ og der er opn~et et
merudbytte på 1.9-2,6 hkg pr. ha. Hcrba-Banvel·
M 750 har været afprØvet over en 6-~rig periode
i ialt 136 forsØg med en ret tilfredsstillende
ukrudtseffekt og rel ensartede merudbyLter.

I plan VI er afprøvet 4 blandingsmidler samt et
middel indeholdende bromofenoxim. Samtlige mid
lel h~r bevirkel en tilfredsstillende ukrudtseffekt
og t..ler er opnået lidt varierende merudbytter.
Aetril 4, der lnt..leholder 4 aktive bestanddele, har
i 55 forsØg de sidste 3 år givet en konstanl og

sikker ukrudlscffekl med merudbytter på 2,4, 1,6
og 2,3 hkg kerne pr. ha. Shellprox·P har knap så
~ikker en ukrudtseffekt med merudbytter på 1,5,
1,0 og 2,3 hkg pr. ha.

Faneron har i 40 forsØg j en 3-årig periode
givet en konstant tilfredsstillende ukrudtsvirkning
og ca. 2.0 hkg kerne i merudbytte.

Blandingen Bladex 50 WP + diehlorprop har
været prøvet i to år i varierende dosering med en
god ukrudbeffekt. Blandingen er tilsyneladende
lidt hård ved afgrøden og bØr yderligere afpr~Sves.

Plan VII indeholder II forsøg med 5 blandings
produkter, og resultalerne er særdeles lovende.
Ukrudtsvirkning er for samtlige midler meget
tilfredsstillende, og der er opnået meget store
merudbytter.

4 midler har således givet over 3 hkg kerne pr
ha. Pescoprop, med 3 virksomme komponenter,
bl. a. TBA. har i 86 forsøg i 4 år opnået en til
fred<;~tillende ukrudtscffekt, men merudbyttet har
de 3 foregrlende år været lavt 0,2. 0,9 og 0,2 hkg.
I 1971 er der derimod opnået 3,4 hkg kerne pr. ha
i merudbytte.

De to Ccrtrol-produkter har kun været afprØvel
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VUll.\keligt ukrudt i vårsæd (53-54).
pct. ukrudt hkg. kerne pr. ha

Plan VI
IO rs. 16 fs. 2) (s. 10 fs. 16 rs. 2J fs.
1969 1970 1971 1969 1970 1971

Ubehandlet ........ IO II 12 42,6 35,8 43,6
Shellprox-P, 2,4 kg O 3 2 +1,5 +1,0 +2,3
Shell Proxtat-DP. 2.4 kg 4 I +1,4 +1,8
Actril 4, 2,7 I I +2,3
Faneron. 3,0 kg I +1,9
Bladex 50 WP + dichlorprop,

0.5 kg + 3,0 l') ........ 2 +1,6 +0,6
It) i 1910 var doseringen 0.1 1;1: + 3.0 l

6 (s. 12 fs. 20 (s. Il (s. 6fl1. 12 rs. 20 !s. Il fs.
1969 1969 1970 1970 1969 1969 1970 1970

Ubehandlel 18 22 II 12 35,2 39,0 35,9 40,5
AClril 4, 2,7 I I I +2,4 +1,6
Faneron, 3,0 kg") 2 +I,R +2,3
x) i 1969 vardOSCtJngen J.5 kg.

Plan VII
25 fs. 33 IS. 17 fs. 11 fs. 2.5 (s. Hrs. 17 (s. 11 (s.
19611 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1911

Ubehandlet .............. 13 12 IO 12 44,0 41,1 35,8 42,1
Certro) 3, 3,3 l O +3,4
Cerlrol tetra. 2,91 O +3,0
DM 68, 5,0 I . . . . . . . . . . . . . . I +1,7
Pescoprop, 4,5) 3 I +0,2 +0,9 +0,2 +3,4
BAS 3580 II, 4,0 I O +3,1

Plan VI: Shcllprox·P
Shcll Proxtat·DP
Aetril 4
Faneron
Rladex 50 WP+

d ieh lorprop
Plan VlI: Ccrlrol 3

Certrol tetra
DM 68
Peseoprop
BAS 3580 H

MCPA + dichlorprop
2.4-D + diehlorprop
MCPA + dichlorprop + ioxynil + bromoxynil
bromofenoxim
cn sammensat nitrile + dichlorprop

~'ICPA + dichlorprop + bromoxyniJ
MCPA + dichlorprop + ioxynil + bromoxyniJ
mechlorprop + dinoterb
MCPA + meehlorprop + 2. 3, 6 - TBA
thianon + dichlorprop

Ved at betragte enkelttallene i tabel 55 ses, at
MCPA i flere forsøg ikke har baft en helt til
fredsstillende ukrudtseffekt.

l år. Ukrudtsvirkningen har været særdeles god,
ukrudtsmængden er nedbragt til O pet. for sprøjt
ning og med merudbytte på 3,4 og 3,0 hkg pr. ha.
BAS 3580 H er også med for første gang med
samme gode resuhat. Midlerne bør yderligere af
prøves.

I de foranstående forsØg er overalt anvendt
handels- og forsØgsprodukt i den af firmaerne
angivne mængde. l de to efterfØlgende planer er
sammenlignet forskellige kemikalietyper i den af
Statens ForsØgsvirksomhed i Plantekullur aner
kendte dosering.

Plan IX:
26 forsøg /97/
Ubehandlet
MCPA + ioxynil
MCPA + dichlorprop

+ ioxynil
MCPA + dichlorprop
+ ioxynil + brornoxynil
MCPA + rnechlorprop
+2.3.6·TBA+dicamba

Dosering. kg
\Irksomt stof pcl.

pr. ha \Ikrudl

14
1,00+0,33 I
0,36+0.84+

0,22
0,38+0,90+
0.13+0,09
0,45+0,34+
0,09+0,11

hkll kerne
pr. ha

41,6
+2,9

+3,1

+3,1

+2,6

J plan VIII har de fire midler været ret jævn
byrdige i såvel ukrudtseffekt som i merudbytte.

l den ovenstående plan bringes resultaterne af
26 forsøg med 4 blandingspræparater. Ukrudts
virkningen har været god og ensartet, en reduk
tion fra 14 pet. i ubehandlet til I pet. for samtlige
midler. Merudbytterne for behandlingen har for de
3 fØrste midler været jævnbyrdige 2,9, 3,1 og 3,1
hkg. Kun for det sidste produkt der indeholder
bl. a. TBA og dicamba, er merudbyttet lidl lavere,
2,6 hk8 pr. ha,

Begge planer bØr yderligere afprøves.

44,1
+2,0
+2,1
+2,1
+2,1

13
I
I
O
O

pet. bkg kerne
ukrudt pr b..

1,5
2,06

0,41 + 1,62
1,00+0,33

Do~ering. kg
virksomt stof

pr. ha

Vmrskefict ukrudt i wJrsæd (55~56)

Plan VIll:
19 forsøg /97/'
Ubehandlet
MCPA
Dichlorprop
MCPA + diehlorprop
MCPA + ioxynil
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2. Ukrudt i vintersæd.

a. Efte • rs- contra rOn\rssprf.jtllin~

med Tdbunil.

leflerilret 1970 blev der anlagt forsøg med ef
Icr:\r~- og for:'\.rs':lprojtning mod u"-rudt i vintersæd.
Gcnncmsni(Src5ultalcl af 6 forsog blcv:

Ukrudr i l'illtcrsæd (57)

mcthahcnzlhiazuron
2,4-0 + mcchlorprop

hlg kernc
pet. ulrudl pr. hil

24 52,8
5 +1.1
J +2.7
3 +0.8
2 ... 2.9

~1CPA dichlorprop
mechlorprop
~1CPA + mechlorprop +
TBA
~ICPA + mechlorprop +
ioxynil + bromoxynil

Plan I:

5 for.røR 1971

Ubehandlet .
Ilerb::ulli;.;·OPM 800. 3.0 kg
IIerbato'(·MP 500, 5,0 I
Pescoprop, 5.5 I
Cerlrol In 500. 4.5 I

Ilerbami,,-DPM 800
Herb::\lo'(-~IP 500
Pe'icoprop

ning mod u~rudt i vintersæd.
Gennemsnitsresultatet af 5 forsøg i plan I blc\'

følgende:

UÅr/ulr I'illlrrwrt! (58)

Ccrtrol IB 500

hkll kerne
pr. ha

63.6

+2.5
+2,2
+0,4

+0,6

JJ

5
J
5

pcl. ukrudt6 lor.l"øg /971

Ubehandlet
-, ribunil. 3.0 J..g:

lige efter såning
efler fremsp. eftcd.r _.
tidligt forår .

Ba)'cr Hcdonal c\IPD, 5.0 I
forår .

Tribuni!
Baycr Iledonal "'11'0

Triollnil. Jer er Cl jordherbiCId. har givel slorst
mCrLldb)'tlc ved crtcr!tr:.behandlingen. Ukrudtsef·
(dIen har været bedst ved sprpjtning efter kornets
frcm ...piring. (J-blad stadiet). Til sammenligning
er medtaget Ba)'cr Ilcdonal M PD. el blandings
produ~t. udsprojtet tillligt forår mell et lille mer·
ud b) tie. men her er opnået den bedstc ukrudts
effc~1.

b. For' rssPrt,jfning af vintersæd.

I fire forsogsserier er der udfprt for!lrssprøjt.

I for~{)gcne har der været en kraftig ukrudts·
bestand. og effekten af de anvendte midler har
været god. bed..t dog for Certrol IB 500. der har
ned...at lIkrlldt~bestanden fra 24 pet. lil 2 pet. Ccr
trol har ogs!t givet det stprste merudbytte, 2,9 hkg.
derefter fplger I-Ierbatox-~tP 500. Pescoprop har
en god u"rudt~effcb.t. men har ogs.i en sJ..adelig
\'irJ..ning pa kornel.

I (Jen f,"sende opstilling bringes re!louhater for
nogle midler. der har været afprøvet ovcr cn !tr·
ræUc. ng re~ultalerne for de enkelte år llt:'!.r opfsSrt.

Ulo.mdl i l';lIIt!r.wrd (59 60).
pel. ubudl hl.:1l I..crnc pr. ha.

Plan It f~. Hs. 2 fs. 2 fs. 2 f). 8 ll. Hs. 2 f~. 2 fJ. 2 f~.II: ,%8 "'iS 1969 19'0 19~1 '96' "68 1969 1970 1971

Ubchandlet .................... 8 7 17 7 24 56.3 55,1 33,8 50,6 61.0
DLG D-prop-mi" pulv.. 3.0 kg .... ° 12 O 4 -0.6 + 1.6 -;.-2.2 +4.5
DIG D-prop-eombi pulv.• 3.0 kg .. ° 2 +1.9 +5.3
DIG D-propionat HO, 3,75 kg .... 7 O 7 + 1.2 0-1.6 + 1.1 14.6
EK 470. 4.5 J. ... ......... . J -5.2

Plan 1110 J fJ. 6 f~. 4 fs. 5 fs. 91, .; fs. 6f, 4 fs. Hs. 91~.

'96' 1970 1969 19'0 1'171 1969 11)70 1969 1970 1911

Ubehandlet ............... 16 9 5 11 1(, 51,2 51,2 49.9 51.0 50,7
Propimix fl .• J,5 I ............ 2 I 2 10.7 ·1 1.7 +0.8
Propinox·M Kombin. 4 1 2 +1,1 +O,? +0.7
Probalox triple, 4,0 I .. ....... , .. I 2 +0,5 +1,1 +0,3
BAS J580 H, 4.0 kg ......... I +3,0
ActriI 4, 4.0 1*) ...... . ......... 2 I +0.6 +1.7 10.7
• ) 1 1969 Ol 70 \'lir doscnngt:n 4.5 I.

Plan IV: H, ", li b. 9k H, .\ f) 6 r,. 'Ih.
'968 '969 1970 1971 '96' '969 1970 1'171

Ubchandlct ............ -..... 1(, 1(, 9 2J 56,0 51.2 51,2 49.0
Certrol 1, 5.0 I ......... . ........ 3 4.3
Certrol letra, 4.3 I ....... .......... 2 -4.1
D~I 6H. 7.0 I . ............... I +~.9

Faneron, 3.0 kg ') ........ 5 J 2 3 +2.0 +2.2 +1.9 14.4
Faneron + diehlorprop, 2,0 kg + 3.0 I") 7 J 2 l 2.2 I 1,5 I 4,7

.) I 1968 var dosenngcn 5,0 kg og i 19693,5 kg.
..) I 1969 \'Ilr doscringcn 2.5 kil 3.0 l.



1062

Plan II: DLG D-prop-mix pulv.
DLG D-prop-combi pul ....
DlG D-propionat
EK 470

Plan lU: Propimix fl.
Propinox-M Kombi
Probatox triplc
BAS 35S0 H
Actril 4

Plan IV: Certrol 3
Certrol tetra
DM 6S
Faneron
Faneron + dichlorprop

MCPA + dichlorprop
2,4-0 + dichlorprop
dichlorprop
dich lorprop ester

MCPA + dichlorprop
2.4-0 + mechlorporp
t\lCPA + mechlorprop T dieamba
thianon + dichlorprop
MCPA + dichlorprop +
ioxynil + bromoxynil

MCPA + dichlorprop + bromoxynil
MCPA + dichlorprop + ioxynil + bromoxynil
mcchlorprop + dinolerb
bromofenoxim
bromofenoxim + dichlorprop

des i den pågældende mark. ForsØgene er anlagt.
den dag marken er ukrudtssprøjtet.

I opstillingen bringes enkeltresultaterne af ialL
l (l forsøg.

+0,4

",1,3
+4,9
.,.2,4

.,.16,S

69,1
69,1
69,1
69,1

61,5

4/5
14/5
26 5
4,6

15/5

Propimix
132g J,J kg 1715 62,5 .,.15,4
607 3.5 kg 14/5 60,2 -<-I,S
607 7.0 kg 1415 60,2 .,. 3,2

DtG D·prop-mix
3g9 5.5 I 5/5 5S,4 +1,5

Slrellpror-P
965 1,2 kg 14/5 3S,1 +0.4

Propinor Af Kombin
1136 4.0 I 11/5 65.5 .,. 2.6
1135 2.g I 11/5 62,2 .,.4,7

I'rokamix DPD
390 3,3 4'5 7S,0 .,.0,5
60S 3.3 14 5 63.9 +2,6
60S 6.5 14 5 63,9 +2,3

Ceruol I B 500
1491 4,5 14/5 55,6 e3.1

KrOllidd"'eties følsomhed
Doscnng Dato for hit, Iterne

pr. ha. sprej!DlnB ubehaDdkt sprelle!

Shell Af propionaf 25
Ig31 5,0 I

Propinox-D 75
516 6,0 I
516 6.0 I
516 6.0 I
516 6,0 I

De opnåede merudbytter for herbicidanvendel
sen varierer meget stærkt, - fra + 4,9 hkg til
-7- 16,8 hkg pr. ha. Disse yderpunkter stammer fra
fors,Sg nr. 516, hVllr der er anvendt 1!t2 normal
dosis diehlorprop på fire forskellige spr,sjtetids
punkter. Kun ved sprØjtning 14, maj er opnået et
merudbytte. T nr. 607 er der i samme forsøg sprøj
tet med normal og dobbelt dosis, med størst ned
gang i udbyttet ved den store dosering. 1 forsØg
608 er også anvendt to doseringer. Her er der
opnået merudbytte på 2,6 hkg ved normal dosis

Efter plan n foreligger imidlertid kun 2 forsøs
(nr. 315 I og t forsøg fra fynske husmandsfor
eninger) i 1971. De to blandingsmidler har en gOll
virkning overfor ukrudt, idet der er en reduktion
fra 24 pet. til 4 pel. og 2 pet. og særdeles pæne
merudbytter. De tidligere års resultater ud,'iser
imidlertid nogen svingning i såvel ukrudtseffekt
som merudbytter. DLG D-propionat 80 har vist
en noget dårligere ukrudbvirkning end de to fore
gående. EK 470, en cster·forbindelse. har vist så·
vel god ukrudtsvirkning som stort merudbytte, og
bør yderligere afprøves.

l plan lU bringes resultatet af 9 forsøg 1971. De
1ft: fØrste midler, alle blandingsmidler, har alle
haft en god og tilfredsstillende ukrudlsvirkning i
1971. Det samme er tilfældet i 9 forsØg fra 1969
70. Merudbyttet for sprØjtning er 0,3-0,8 hkg,
hvilket er lidt lavere end de foregående to år. BAS
3580 l-log Actril 4 har haft en særdeles god
ukrudtsvirkning, en reduktion fra 16 pel. i ube·
handlet til 1 pel. for begge midler. BAS 3580 H
udviser det største merudbytte, 3,0 hkg, i denne
serie. M id let må afprØves yderligere.

Efter plan IVer gennemført 9 forsøg i 1971. De
tre første midler er afprøvet for fØrste gang med
et særdeles godt resultat, både hvad angår ukrudlS
virkning og merudbytte i kerne. Faneran og blan
dingen med dichtorprop har været i afprøvning
siden 1968. l 1968 og 1969 har der været anvendt
større mængder Faneron end i 1970 og 1971. I de
9 forsØg i 1971 er der opnået en særdeles god
ukrudtseffekt, en reduktion fra 23 pet. til 3 pet. og
2 pet. med merudbytter på 4,4 og 4,7 hkg kerne.
De foreg!tende ar har ukrudtseffekten været noget
ringere og med et merudbytte på 1,5 til 2.2 hkg
kerne.

c. Kranicbbvedes følsomhed
overfor berbicider.

Ved høst 1970 konstaterede man flere steder al
yorlige sprØjteskader i Kranichhvedc efter en for·
udgående ukrudtssprØjtning.

Kemikalieudvalget har søgt dette SpØrgsmål for
søgsmæssigt belyst, og der blev i foråret 1971 an
lagt forsØg i Kranichhvede. Som forsØgspræparat
blev anvendt det sprøjtemiddel, der skulle an ven-
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og en anelM: mindre \cd dobbelt mængde. I forsøg
1136 er anvendt lidt under normal dosIs i 300 I
\-am.l, udsproJtct den 11.5. ~1. 15.00. 1 forsØg 1135
er aO\-endt ~4 normal dO"I'" I 165 I vand den 11.5.
kl. 05.00. Sid.. tc sprojtetidspunkt har skadet me~t.

Ukrudt...clfcktcn har i samtlige forsøg været til~

fredsstillende.
Ud fra dls<,c forsog kan Kranichhvede iHe

med sikkerhed betegne .. ~om en følsom sort over
for en given ukrudls...prøjtning. Bemærkningerne
til fors~;genc peger dog i retning af stMst udbytte·
nedgang ved de tidlige og ~nc sprØjtetidspunktcr.
Derfor bØr Kranichhvedc sprøjtes til normal sprøj
lclidspunkt (4-5 blade). med normal dosis, under
iagttagelse af de gængse regler for vandmængde
ug temperalur m. v.

3. Ukrudt i vårsæd med udlæg.
Rekæmpclsc af ukrudt i kornmarker med udlæg

er forbundet med særlige problemer. Kravet er
stør!lt mulig effekt på ll~rud«,planterne med mini~

mal påvirkning af korn- og udlægspJanter. Ingen
midler har hidtil opnået anerl.endel~ til men
nævnte formål.

gennemsnit fra 0,4 til 1,-:\ hl.g kerne pr. ha. Herha
zollll - M 650 har ukrudtsmæ~igt klaret sig på
linje med Dinoscb. men er lidt mere aggressiv
mcrfor k'overen. Merudbyttet er noget højere end
fur oinm.eb. BAS 1510 H er afprpvet for første
gang og har givet den bedste ukrudbeffekt. Ind
\"ir~ningen på khheren er den samme som for
dinmeb. I'g der cr opnaet 2.0 hkg i merudb) tle.
Ydcrli~ afprovning vil afgøre. om der i BAS 3510
Il er fundet et nyt middel, dcr bn afløse de langt
gIftigere "gule midlert:.

b. EflcrvirkniuJ,: i 1. f'S klovergræs.

:".ederst i opstillingen bnnges resultater af
lIkrlldt~sprøjtningem eftcrvirkning i I. års klpver·
!:Iæ~.

Der er igennem 3 &r foretaget iall 17 for!lISg
meJ Agfo Dinoseb 20 og Hcrhazolin-M 650.
t..:krudt~mæssig er der ikke opnået nogen større
effekt. Sprpjtning året i forvejen har givet en min
drc rcllul.tion i l.lo\erbe~tanllen. I årene 1969 og
JO Cl dt:r hØ~tel cl be~kedent merudbytte fra 5-7
hkt:: gmnt for sprøjtning og i 1971 er udbyttet helt
ur>a\irket af behandlingen.

For~ugene fnrt!lætler.

a. UdlæJ:;slrel.

I 1971 har der været udført IO forsog efter ne·
dennævnte plan, hvor dinoseb har været ~tandard

præparatet. Det er klØveren .. udviklingstrin. der
bestemmel \pnijtetidspunktet. idet der sprojtes. n!lr
klØveren har 2 trekoblede blade. I udlægsåret må
les sprpjtevirkningen på ukrudt og dæksæd. Del
følgende flr males virkningen plI kløvergræsset.

Fra J968-71 har der været udfØrt 42 for<;~;g

med Agfo Dinoseb 20. Ul.rudtsvirkning har varie
ret noget gennem årene. I 1970 var der kun en re
dul.ti()n fra 14 pet. ukrudt til 8 pct.. hvorimod der
i 1971 er opn:'tcl en redul.tion fra 14 til 2 pet.
Dino~bspn~jtning har hafl en mindre negativ ind
f1)'deh.e på l.ldverplanterne. Merudbyttet har i den
forløbne 4- rs periode varierer noget. nemlig i

4. Ukrudlsarter og berbicidvirkning.
Det er værdifuldt at følge de enkelte ukrudts

arter.. udbredelse genncm årene. Siden 1965 er der
i h\cn 1l~rudtsforso8 i korn og roer noteret. hvilke
fem ukrulltsarter der er fremherskende. I 1971 er
der gjort notater i 138 vårsædfofsøg. 37 vinter·
~æd<;- og 32 rocforsøg,

I tabel 63 i tabelværket bringes resultater af un·
dcrM~gel..,en. Heraf fremgår det, at i vårsæd har
flIglegræs. pileurt og -mældet: været fremherskende
efterfulgt af agerkål og ærenpris. I de 37 forSØg i
vinter...xd er riCl.l.ef~)lgen fuglegræs, kamille, ager
..teclmoder. burresnerre og tvetand.

I cn tilsvarende undersøgelse 1960-63 blev
ra:Uefulgen i \'å~d pileurt - fuglegræs - ager·

Ukrudt i I'årsæd med Ildlæg (61)
pcl. ukrudl Kar. ( tx~1 af klo~·er·)

19(>8 69 70 71 68 69 70 71
12f~ 12fs 8r. HH. 12(. I~f. 8(s 10f.

Efterl"irknillg i /. drs
pd. ukrudl

1969 70 71
~(s 4f. 6(.

6 27 38 51
3 24 35 51
3 24 33 4K

dino...eb ammonium'ialt
MePA .!- benalOlin
thianon

J..føl'ergræs (62)
pcl. bælgplanlu

69 70 71
7fs 4fs 6f.

hk. kerne
6' .. 7. 71

12 r. 12 fs ør, JO f.

42,7 40.5 35.5 34,0
+1.3 +0.4 +0.5 +1,0
+1.5 +1.1 +1.2 +2.1

+2,0

hk! gmnl

" 70 71
H, H, 6f,

202 126 204
+6 +4 +1
+6 +8 -:- 1

9
8
7
8

9
8
8

9
X
6

9
X
7

14
2
2
l

3
l
I

14
8
6

3
l
l

IO
3
1

.) IO fula bestand af sunde planler.

Ubehandlet IJ
f\gro Dino..eb 20, 3,0 I 9
"erbazolin-~f 650.0,8 kg 3
BAS 3510 II. 3.0 kg

Ubehandlet ..
"gro Dino'ieb 20. 3.0 I
lIerhazolin-M 650 0.8 kg

Agro-Dinoseb 20
Jlerbalolin-~1 650
BAS 3510 II
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Tabel d. Ukrudtsmidlernes "irkning på enkelte ukrudtsartcr.
Karakter O - IO. JO = ",behandlel, O ~ alle pinnier dr.cbt

MldlelslYpe

Ukrudtsart
MCPA + MCPA + MCPA +

c:ller·sl:s::gt MCPA + 2,40 + MCPA+ dkhlorprop mec!1lorpropdichlorprop dichlorprop dichlorprop ioxynil dichlorprop + iGllynil + + '!icambn +... iOll;ynil bromoxynil 2.3,6 -TBA

»Agerkål{{ O O O O O O O
Ager-snerle 1 O - O O O O
Ager-stedmoder 2 2 I 2 2 I 2
Ager-tidsel I l - 1 I - I
Burresnerre - l - - - - -
Forglemmigej 2 2 - - 2 - -
fuglegræs I l O I O O O
Følfod 5 4 - - 4 - 4
Gul okseøje 6 7 - - 4 J -
Hanekro 2 I 2 I l l l
Kamille 2 2 I I 1 l I
Kornblomst - O - - - - -
Krumhals l I - O O l I
»MæJdc<{ O O O O O O O
Pileurt l I O I O O O
Spergel 1 I 1 I O l l
Svinemælk J 2 l 2 I - -
Tvetand 2 I I l O I I
Ærenpris I I I l O O I

kål - )mældec og hanekro. For vinlerl'tæd følgen
de arter fuglegræ~ - ærenpris _ agertidsel - ager
stedmoder - tvetand.

I vårsæd er der ikke store ændringer i række
fØlgen, men hyppigheden, hvormed de vanskeligste
ukrudtsarter fremtræder i fon.øgene, er steget. Så
ledes oplræder fuglegræs og pileurl i 1967-71 i
over 70 pet. af forsøgene mod 56-61 pet. i 1960
63. Ærenprisarterne og IUglløs kamille er steget
voldsomt i udbredelse i den forløbne periode fra
3-6 pet. i 1960-63 til ca. 20 pet. i perioden 1969
71.

l vintersæd er den mest bemærkelsesværdige
forskydning sket for lugtløs kamille. l perioden
1960-63 optrådte kamille i 21 pet. af forsøgene,
i 1971 i 68 pet. Agerlidsel er ikke så dominerende
nu som i undersØgelsesperioden 60-63.

I roe forsøgene er rækkefølgen .. mælc.lec, pileurt.
fuglegræs. ærenpris og agerstedmoder. Den libva
rende rækkefølge i 1967 var fuglegræs, pileurt,
mælde. spergel og kamille.

De for:\kydniner, der gennem årene har værel i
udbredelsen af de enkelte ukrudtsarter eller slægter
i forsøgene. stemmer nøje overens mec.l den udvik·
ling, der har kunnet spores i praksis. Hovedparten
af de fremherskende ukrudtsarter hører til grup
pen modstandsdygtige eller vanskelige ukrudtsarter.
Det er derfor af afgørende betydning, al der væl
ges del relle ukrudt..middel til den bestilende
ukrudbbcstand.

I tabel 64 i tabelværket er meddelt virkningen
af 29 handelspræparater. I tabel d er foretaget el
sammendrag. Til grund for tabellen foreligger et

varierende antal forsØg indenfor de enkelte
ukrudtsarter. I de tilfælde, hvor forsøgsantallet er
under IO, er der markeret med en streg. Tallene
angiver gennemsnitskarakteren for virkning på de
angivne ukrudtsplanter 0-10. Karakteren X IO, er
lig procent ukrudt i forhold til ubehandlet. Ved
en vurdering af tallene er O den ideelle virkning
på ukrudtsplanten. 1 angiver en acceptabel virk~

ning. med de øvrige talværdier opnås ofte en util~

strækkelig virkning.
Af opstillingen ses, at der ikke opnås en til~

slrækkelig effekt på en blandet ukrudtsbestand
ved brugen af et middel indeholdende et virkstof
som blandt andet diehlorprop. Samme synspunkt
dækker også midler, der indeholder enten MCPA,
2.4-D eller mcchlorprop. Til en blandet ukrudts~

bcstand opnås den bedste effekt ved at benytte et
blandingsmiddel.

En plante som gul okseøje er vanskelig at be
kæmpe med de i opstillingen nævnte præparater.
Af tabel 64 fremgår, at præparatet Oxitril og for
3øgsproduklerne Faneron. BAS 3580 H og EK 470
har en lilfredsslillcnde virkning.

Ved valg af ukrudtsmiddel må man have nøje
kcnd-skab til hvilken ukrudtsflora. der optræder i
den mark, man Ønsker at sprøjte. og vælge del
middel, der har den bredesle virkning.

5. Ukrudt i bælgsæd.
a. Ukrudt i hestebØnner.

Der er stor interesse for bekæmpelse af ukrudt
i hcstebdnner. og der er i 1971 gennemført et
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betydeligt antal forsØg efler 4 forskellige planer og
med mange forskellige midler.

Den første opstilling viser hO\edresultater fra
15 forsøg efter en plan, der også blev anvendt i 18
forsøg 1970.

Afalon og Tribunil udsprøjtes straks eiler så
ning, helst pA fugtig jord, og der foretages ikke
nogen form for jordbehandling bagefter. Dinoseb
præparatcrne Ærlox og Agro Dinoseb 20 udsprøj~

tes efter frcmspiring, når hestebØnnerne er 3-5
cm høje.

2-4 uger efter forsogsbchandling er der fore·
taget optælling af kultur· og ukrudtsplanter. Jord
herbiciderne har ikke skadet fremspiringen. Der er
lige så mange bønneplantcr efter behandling med
dis~e som i ubehandlet. Ukrudtsbestanden er af
Afalon reduceret fra 152 til SI og af Tribunil til 95
planter pr. mf. Dinosebpræparaterne har nedsat
antallet til henholdsvis 60 og 63. Ukrudtsvirknin~

gen var gennemgftende bedre :'iret forud.

Ubehandlet .
Afalon efter ~ning. 2.0 kg
Tribunil efter såning. 3.0 kg
Ærtox efter fremspiring, 4,0 I
Agro Dinoseb 20 eft. fremsp., 4.0 I

Afalon
Tribunil
Ærtox
Agro Dinoseb 20

Uk rudI i hestebønner (65).
Vkrud15pl. pr. m" ener sprujtnlng
Il rs. 14 (s. IH b. 15 (s.
J968 1969 1970 1911

334 263 163 152
70 30 59 81

66 95
53 54 53 60

86 75 63

linuron
methabcnzthiazuron
dinoscb aminsalt
dinoscb aminsait

hkl bønntT
12 ri. 14 r•. 18 rs. IS rs.

"" "" 1970 1971

39,8 27,4 36,9 27,1
+0.9 +1,6 +1.7 +0,3

+1,4 +0,1
+0,1 +1,4 +0,3 +0,4

+1,2 +0.8 +0.5

Ukrudt i hestebønner (65).
3 lo"og 1971.

RcgJonc. som er tilsat spredemidlet Lissapol,
uclsprojtes lige fØr fremspiring af hestebønner,
s~lede~ at mest muligt ukrudt er spiret frem for·
inden. Dinosebpræpnraterne udspl'Øjtcs, når hC'itc·
bønnerne er 3-5 cm høje.

Det fremg;lr af resultaterne. at udbyueniveauet
I 1971 er lavt. 27,1 (variation 12.7-42,S) hkg bØn
ner pr. ha imod 36.9 hkg i 1970. Tilsyneladende
har bønnerne været lidt sensible i 1971, så der er
en tendens til skadevirkning af præparaterne. Kun
Agro Dinoseb 20 har øget udbytiet og kun med
0,5 bkg pr. ha. I 1970 var der merudbytte efter an~

vendeise af alle præparaterne, st~sr~t efter jordher~

biciderne med 1,7 hkg efter Afalon og 1,4 hkg cf·
ler tribunilanvendelse.

I cn anden serie er gennem føn 3 forsøg efter
planen, der kan ses af fØlgende.

hkg bonner
IS rs. 8 r.. IO es.
1969 1970 1971

27,5 31,7 33,7

40 76 +1,0 +2,3 +0,3

30 65 +1,9 +25 +0,8

36 50 +3.1 +0.3

24 4S +2.6 +1,4

prometr}ne
terbuLryne
chloretin
en sammensat nitrile

52

46

FrflllJ.mdl i hestebønner (66).
Vkrudtspl. pr. m'
tncr sprøjlning

15 fs. 8 rs. IO r,.
1969 1970 1971

247 139 120UbehandJ.
Gesag. 50

205 kg
A 1866

2.5 kg
BULisan

7.01
Blade,,; 50

WP.2.0kg -

Gesagard 50
A 1866
Butisan
Bladex 50 WP

Gesagard 50 og A 1866 er sammenlignet i for
~øg de sidste 3 fir, og er lige fordragelige overfor

Plantebestanden af bønner er ens i ubehandlede
og behandlede forsøgsled. Ukrudtsbestanden er
134 planter pr. m! i ubehandlet. Delte antal ned
sætter dinoseb-præparaterne til 45-57, men Reglo
ne kun til 129. Vel svider Reglone ukrudtsplanter·
ne væk før bønnernes frem spiring, men fra denne
og lil ukrudtstællingen 2-4 uger efter sidste dino
seb·sprøjtning er således fremkommet en ny slor
ukrudlsbestand. Det lille negative merudbytte cf·
ter dobbeltsprpjtningen skyldes alene det ene for·
søg og er sikkert en tilfældighed. EJlers ligger mer·
udb}'uct i de enkelte forsØgs led meget nær ens,
varierende fra 0,4 lil 0,6 hkg hestebønner pr. ha.

1 en tredie serie er prøvet 4 præparater, der alle
er an\endt lige efter - og senest 4 dage efter 
hestcbpnnernes såning. Hovedresultaterne ses i føl·
gcndc opstilling.28,4

+0,1
+0.6

+0,4

27,5
+0.8

+0.5

49

57

45
129

Ukrvdlspl. pr. m"
t{ltr ,prøjtninl

134Ubehandlet .
DLG Dinoseb 500 dt.

fremspiring. 1,3 I ... " ..
DLG Dinoseb 20 efler frem·

spiring, 4.0 I .
Reglone føJ' fremsp .. 1.5 I +

DLG Oinoseb 20 efter
fremspiring, 4,01

Reglone før fremsp., 1,5 I..

J7 forsøg 1969.
Ubehandlet . . . . . . . . . . . 247
DLG Dinoseb 20, 4,01 52

DLG Dino~eb 500 dinoseb fri syre
DLG Dinoseb 20 dinoseb ammoniumsalt
Reglone diqual.

, Ovtrsiglcr
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fremspiring af de unge bønneplanter. Det ses også,
at de har en ganske god ukrudtseffekt, der igen
medvirker til et øget hØstudbytte. Tilsyneladende
har A 1866 i aUe årene et lille fortrin.

Butisan og Bladex SO WP har været med til
sammenligning de sidste 2 år. Begge præparater
virker godt overfor ukrudt, men Butisan synes
hårdest overfor hestebønneme, specielt i 1970.
hvor det nedsalte plantetallet fra 43 til 28 pr. ml.
Af de 4 præparater har Bladex SO WP begge h
virket stzrkest overfor ukrudtet og samtidig be·
tinget det største merudbytte af bØnner. Af hensyn
til dette pncparat er i 6 af årets forsøg udtaget
jordprøver til teksturanalyser. men resultaterne fra
disse virker ikke vejledende i nogen retning.

3 af forsøgene i 1971 er udvidet med en dino
sebsprøjtning, nAr bØnnerne er 3-S cm høje, efter
at der tidligere er sprØjlel med anfØrte 4 præpara·
ter. SammenfaUende kan nævnes, at dobbeltbe·
handlingen har en lille udbytte·reduktion til følge
sammenlignet med enkeltbehandlingen.

De sidste 3 år er gennemføn forsøg med bc·
kæmpeise af ukrudt i hestebØnner ved anvendelse
af det kendte roeherbicid Venzar. I 1971 er det
sammenlignet med Trenan, dog kun i 2 forsøg.
Hovedresultater fra årene 1969-71 ses i fØlgende
oversigt

Bekæmpelse af ukrudl i heslebllnner.
Forsøg 2g05 og 2806.

Antal pcl. af lordover·
planter pr. m' ca. tladen dækket

2 mdr. encr dnlng af u!r;nldt
bønncr ukrudl \"ed bMl bkg bønner

Ubehandlet 42 231 80 23,4
Treflan 44 75 57 +1,1
Venzar før

såning, 1,0 kg 39 139 57 +1,1
Venzar før

såning, 2,0 kg 30 129 44 +1,4
Venzar lige

eft. sån., 1 kg 38 188 54 +0,9

II forsøg 1970.
Ubehandlet 49 191 37 39,0
Venzar før

såning, 1,0 kg 49 96 18 +0,3
Venzar efter

såning, 2,0 kg 49 89 17 +0,4

5 forsøg 1969.
Ubehandlet 56 215 27,0
Venzar før

såning, 1,0 kg 47 95 +1,7
TreOan ltifluralin
Venzar lenacil

Teenan udsprØjtts og nedharves i 5-8 cm's
dybde fØr såning. og vigtigt for præparateLS virk·
ning er cn effektiv indarbejdning i jordlaget. Ven·
zar udsprøjtes på det færdiglilberedtc såbed før
såning eller på jorden lige efter såning, og i begge
tilfælde nedharves det straks i 2-3 ern's d}bde.

1 årets 2 forsØg har Trenan været mest tolerant

overfor kulturplanterne samt haft den bedste
ukrudtsvirkning og derved øget hØstudbYttet med
1,1 hkg bØnner pr. ha.

Af de tre forskellige Venzar·behandliger er me
toden med 2,0 kg af herbicidet fØr såning, den der
virker stærkest, overfor ukrudtet. men den har
reducerel plantetallet så meget, at udbyttet er ned·
sat med 1,4 bkg bønner. l de 11 forsøg 1970 ses,
at udslaget overfor såvel plantelal og ukrudt som
udb)'ue er ens, enten der er anvendt 1,0 kg Venzar
før eller 2,0 kg efter såning.

Af resuhaterne fra de S forsøg 1969 ses, at der
trods en nedgang i plantetal af bønner fra 56 til
47 pr. m~ alligevel er en udbynestigning på 1,7
hkg pr. ha. Ukrudtsbestanden er også reducerel
væsentligt, nemlig fra 215 til 9S planter pr. ml.
I forsøgene de sidste 2 år er renbedstilstanden i
marken bedØmt ved høst, og det ses, at herbici·
derne har en virkning, der spores tydeligt helt til
dette tidspunkt.

Endelig er der de sidste 2 Ar gennemført 3
forsøg med præparaterne Treflan og Kerb, der
begge skal nedharves i 5-8 cm dybde før såning.
De har en god virkning overfor ukrudt, men var
vel hArde ved hestebØnnerne i Arets forsØg. Der
imod havde de et bedre år i 1970, hvor de i 2
forsøg begge bevirkede et merudbytte på 2,9-3,0
hkg pr. ha.

l forsøget 1971 anvendtes også blandingen
Ramrod + Du Poot Linuron SO og med el godt
resultat overfor ukrudt og udbytte af heste·
bØnner. Som det fremgår af fØlgende oversigt, er
denne blanding prøvet i et betydeligt antal forsØg
i årene 1968-70.

Beklt"mpelse o/ ukrudt i "eslebømlu.
Forsøg nr. 14/7.

pct. af }ord·
overlladen dæk:-

Antal pI. pr. m· kCI af ukrudt..~, ukrudl \"ed bøsl hkl bonncr
Ubehandlet 62 78 81 28,7
Treflan 1,8 I 60 20 40 +1,5
Kerb 3,0 kg 65 32 33 +3,7
Ramrod + Du

P. Linur. 50
1,5 + 1,0 kg 60 15 59 +1,4

2 forsøg 1970.
Ubehandlel 92 70 33,9
Treflan t ,8 1 16 20 +2,9
Kerh 3,0 kg 50 IO +3,0

II forsøg /970.
Ubehandlet 49 191 37 39,0
Ramrod + Du

P. Linur. SO
1,5 + 1,0 kg 48 47 13 +1,2

5 forsøg /969.
Ubehandlet 56 215 27,0
Ramrod + Du

P. LinuT. SO
I.5 + 1,0 kg 54 38 +2,7
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+0,8
+1,1

hkll ærler
pr. ha

41,6
+1,5
+0,2

hkg ærter

33,2
+2,6
+2,3
+1,3

16
26

MCPA
dinoseb amillsalt.

Bekæmpe/se af ukrudt i tzrter.
Cm. af forsøg fir. /85 og 723.

Antal ukrudUlplllnter
pr. m" 2'4 uger efter

si(lSle sprøjtning

125
66
60

Ubehandlet ....
Ærtox, 4,0 I
OLG Dinoseb 20, 4.0 I
DLG Dinoseb 500, 1,3 1

Ubehandlet .
Gesagard 50. 2,5 kg.
A IR66. 2,5 kg ..
A 1866 + Herbatox-M

750, 1,0 + 0,33 kg.
Premilan, 4,0 I ...

Herbato,'\:-M 750
Premilan

Som dct ses af opstillingen, har Gesagard 50 og
A ]866 kun reduceret ukrudtsbestanden med ca.
halvdelen, nemlig fra 125 til 60-66 planter pr.
m~. Blandingen har nedsat antallet af planter til
16 og Premilan til 26. Der er opnået merudbytter
på 0,2-1.5 hkg ærter pr. ha, og størst efter an
vendelse af Ge~agard 50 og Premilan.

Endelig er der gennemfØrt 8 forsØg med 3
dinosebpræparaler udSpr{~jlel, når ærterne er 3-5
cm høje, og med fØlgende udbytteresultater.

Ærtox. Derimod ses en udbyttenedgang efter
B1adex-anvendelse. Denne hidrører hoved!'iagclig
fra et enkelt forsSSg, hvor man fik sprøjtet for
sent. så ærterne var for store ved sprøjtningen.
I 2 forsøg er Gesagard 50 og A 1866 udsprØjtct
lige efter :>åning, medens Premilan og blandingen
af A 1866 + J-1erbalox-M 750 er anvendt, når
ærterne er 3-5 cm høje.

Bekæmpelse af ukrudt i ærrer (68).
8 forsøg /971.

I disse forspg er kun foretaget få underspgelser
vedrorende plantetal af ærter og ukrudtsbesland,
men der er opnået merudbytter på 2,6 og 2,3 hkg
ærter pr. ha efter sprøjlning med henholdsvis Ær
lox og OLG Dinoseb 20. Efter anvendelse af DLG
Dinoseb 500, hvor Dinoseb er til stede som fri
s~ re, er der i næsten alle forsØg et mindre mer
udb}ltc end efter de 2 andre præparater, idet ud
bytlefor~jgel"en i gennemsnit kun er 1,3 hkg ærter.

29,9
-;-3,3

31,4
+4,1
+2,4
+0,6

hkg ærter
pr. ha

40,3
+2,1
+2,3
+3,2
+2,7

+0,5
propyzamid
propachlor
linuron.

250

5 forsøg 1968.
pc!. tf lord

overnaden da:ok·
ket af ukrudt

ved h0St hkll bønner

42,488

95 97

Linuran 50

Antal pI. pr. m'
oonner ukrudt

Bekæmpe/se af ukrudt i ({'rIer (67).
9 forsøg J971.

Antal
planter pr. m' 2-4 uger

efter sidste sprøjtn.
ærter ukrudt

Ubehandlet
Ramrod + Du

P. Linur. 50
1,5 + 1,0 kg

Kerb
Ramrod
Du Ponl

Ubehandlet
Bladex 50 WP, 2.0 kg

Ubehandlet ... 45 121
Bladex 50 WP, 2,0 kg 45 37
Tribunil, 3.0 kg 44 5l
Ærto.,\:. 4.0 I 45 40
Agro Dinoseb. 4,0 1 43 44

8 forsøg /970.
Ubehandlet .. 177
Tribunil, 3,0 kg 61
Ærtox, 4.0 l 47
Agro Dinos.. 20. 4.0 1 81

4 forsøg 1970.
fi5
15

Det ses, al i alle ttrene viser blandingen, der ud
sprøjtes straks efter såningen og helst på fugtig
jord. skånsomhed overfor kulturplanter og en god
ukruJtseffekt, der spores megel lydeligt lige til
høst. Gennemsnihresullaterne viser i de forskellige
forsogsår merudbytter for behandlingen på 0.5
2.7 hkg bønner pr. ha.

b. Ukrudt i ærter.

Med øget interesse for dyrkning af ærter er det
naturligt, at der ogs< pnskes afprøvet herbicider
til bekæmpelse af ukrudt i denne afgrØde, og der
er prøvet en del af de samme, som er omtalt
under afsnittet om hesleb~~nner.

I en serie på 9 forsøg, hvor Bladex 50 WP og
Tribunil blev udsprØjtet umiddelbart efter ærternes
s-'ning, og dino~ebpræparalerne spr~Sjtel ud, da
ærterne var 3-5 cm høje, opnåedcs fØlgende
gennemsnitsresullater.

Det ~es. at alle 4 præparater er meget toleranle
overfor de unge ærlepJanter. De virker godt over
for ukrudt. Bladex 50 WP reducerer således antal
ukrudtsplanter pr. m! fra 121 til 37. men og~å de
Øvrige 3 fplger godl med, idet de får antallet ned
til 40-5 J.

UdbyHeniveauet af ærter er hØjt, 40,3 hkg pr.
ha. Alligevel medfører forsøgsbehandlingerne et
betragteligt merudb}'lle varierende fra 2,1 til 3.2
hkg ærter.

l forsogene 1969 og 1970 blev der også betyde
lige merudbytter efter anvendelse af Tribunil og

6. Bekæmpelse af græsukrudt.

II. Flp'ebavre.

For"s'g med bekæmpelse af flyvehavre er fort
sat. 16 forsøg i byg og I i vårhvedo er gennemført
dlcr den plan, der ses i følgende opslilling, og
man anlægger forsøgene, hvor del formodes, at
f1yveha .... re vil optræde.

Der er prøvet 3 forskellige præparater, nemlig
Avadex BW som gramilalog som sprøjtemiddel
samt Ridisin. Avadcx BW granulat er anvendt
dels i det tidlige forår, efter at jorden er f<eldet,

S'
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men fØr opharvning til såning, og dels umiddelbart
efter såning, men uden nedarbejdning. Avadex BW
udsprøjtes lige efter såning og nedbarves straks i
2-3 cm d)'bde ved hjælp at ukrudLSharve eller

sløv letharve. På de første flyvehavreplanters 4
bladstadie er sprøjtet dels med Bidisin alene og
dels med Bidisin, hvor der tidligere er sprøjtet med
Avadex.

Bdampelse af flyvehavre (69).
Anw fty''Chavnpt pr. IO m'

HI. 18 fa. IHI. IHa.
1968 1969 1910 1911

128 93 65 35

nI>
1971

46,2

+0,1

+0,6
+0,4

+0,8
+0,5

hkl kerne pr. ha.
l8fs. 'Sfl.
1969 1970

46,4 38,4

+1,0 +0,8

+0,8
+0,7 +0,9

+0,3 +0,4

sr•.,...
43,2

+0,2

+0,5

+3,7

4

15
6

2
16

tri-allal.
tri-aJlat.
metachlorphenprop.

18

18
18

21

33

22

33

60

•) 11.5 kil 1%8-10.

Ubehandlet .
Avadex BW granul. fØf opharv-

ning, 12,0 kg·} .
Avadex BW granul. efter såning,

12,0 kg') .
Avadex BW efter såning, 3,0 I ..
Avadex BW efter såning, 3,0 l +

Bidisin forte, 5,0 I eft. fremspir.
Bidisin forte, 5,0 l efter fremspir. 5 28

Avadex BW granulat
Avadex BW
Bidisin forte

b. Kvik.

Som et led i den fortsatte interesse for mekanisk
contra kemisk kvikbekæmpelse er gennemfØrt 9
forsøg med forskellig behandling af stubmark i
efteråret 1970 og med nedenstående resultater.

Princippet i forsøgene er, at kvikken lades urørt
fra hØst, til kvikken er ca_ 15 cm hØj, hvorpå der
sprøjtes med Antergon 20 på den opgroede kvik,
det vil sige i september eller fØrste halvdel af okto·
bero Fra sprØjtning til vinterp1Øjning bør gA 4-6
uger.

I de ubehandlede parceller gives jordbehandling
som den øvrige mark, men hele forsøget vinler·

Her er Avadex BW udsprøjtel og granulatet ud
strØC:t Ijge efter såningen og straks nedarbejdet i
2-3 em dybde. Treflan udsprøjtes før opbarvning
af såbedet, efter at jorden er fældet, og det ned
harves straks efter udsprØjtniogen og helst ved
krydsharvning med en fjedertandsharve, idet en
effektiv indblanding i jorden er vigtig.

Det ses, at såvel en behandling med Trenan som
med granulatet har nedsat antal flyvebavreplanter
fra 122 pr. IO m! til 18. Udsprøjtning af Avadex
DW har reduceret antallet lil 37. Der er efter alle
behandlingsmåder opnået et merudbytte varie
rende fra 0,2 til 0,9 hkg bØnner pr. ha.

I samme serie er gennemført l forsØg - nr.
485 - i vårraps. Der er ikke optalt flyvehavre·
planter, men opnået et beskedent merudbytte efter
alle 3 behandlingsmetoder.

+0,9

hkl benøer
pr. ha.

28,t
+0,2
+0,9

122
18
37

18
trifluralin.

Bekampelse af flyvehavre i hestebønner (70).
4 forsøg /97/.

AnlaJ nynhnrepl
pr. 10m'

Ubehandlet .
Treflan før opharvn., 1,8 l
Avadex BW ell. sin., 3,0 l
Avadex BW granu!. efter

såning, 12,0 kg
Treflan

Efter gennemskridning er foretaget aflugning og
optælJing af Oyvehavreplanter. 1 5 forsøg 1971
forekom ikke flyvehavre, og i 5 andre var der kun
svage forekomster. I gennemsnit forefandtes 35
planter at flyvehavre pr. 10 m!. Dette antal er
godt og vel halveret af Bidisin alene og af granu·
latet anvendt efter såning. Stærkest har behandlin
gen Avadex BW + Bidisin virket, idet antal Oyve
bavreplanter er reduceret til 2, men også granulalet
anvendt før opharvning medfører en god effekt,
ideL det tilbageblevne antal kun er 4.

ForsØgene er høstet, og der er i gennemsnit op
nået et merudbylle efter alle behandlingsmetoder,
varierende fra 0,1 til 0,8 hkg kerne pr. ha. Dette
er ikke så hØjt som i forsøgene, der er gennemført
i de foregående år, hvilket sikkert hænger sammen
med de relativt svage angreb af flyvehavre. Ses på
enkeltforsøgene, fremgår det, at der er betydelige
variationer l plantetal og merudbytte.

1 en anden serie er forsøgt at bekæmpe flyve·
havre i hestebØnner. Der er gennemført 4 forsøg,
hvis resultat er anført i følgende opstilling.

9 forsøg 71
2 forsøg 70
7 forsøg 68
8 forsøg 67

Eflerårsbekampeise af kvik (7/).
Antal frobænnde Antal k'lJkskUd

kvlkakapr.IOm'rØrhøsl Jk.-m'C1nCTbøst
ubehandlet AnlerJon·) ubehandjet Antel'JOn·)

62 31 177 114
40 60 22 107

150 70 51 36
320 40 111 24

Antergon maleinhydrazid
") 34.0 I i 1967-68.lS.0 II 1910-71.

hkg kerne pr. ha
ubehandlet AnlerjOn·)

34.0 +3,4
33,1 +2,4
44,2 +1,2
35,6 +2,1
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c. Agemenbale.

Visse ukrudtsgræsser optræder lokalt ret ond·
artet. Det er således til(ældet med agerrallehole på
de sydlige øer. På Langeland cr gennemført 4
forsøg med ej/erdrsbekæmpelse i vi"terhvede, som
det ses af følgende opstilling:

Avadex BW udsprØjtes lige efter hvedens såning
og nedarbejdes straks i 2-3 cm dybde. Dicuran og
Tok ultra udsprojtes senest 3-4 dage efter såning,
men nedhar\'es ikke. Granulatet udstrØs før såning
og indarbejdes i det øverste jordlag. A 1866 og
Tribunil udspr~Sjles senest 3-4 dase efter sfining,
men ned harves ikke.

Fon;~Sg nr. 609 og 610 er gennemført i samme
mark. og de 2 forsøg gennemfØrt under husmands·
foreningerne og mærket Hmf hidrdrer ligeledes
fra en mark, men på en anden ejendom. Angrebs·
graden af agerrævehale er vidt forskellig de 2 ste
der. men meget alvorlig det ene sted, hvor der er
optalt 768 og 1106 aks pr. m! imod 20 og 72.

plojes samtidigt. Ved ubehandlet jord forstås såle.
des jord uden herbicidanvendelse.

FØr hØst 1971 er foretaget optælling af kvikkens
fr~Sbærende aks pr. 10m! og efter høst en optæl
ling af kvikskud pr. m!. Antal frøbærende kvikaks
før hØst er i gennemsnit reduceret fra 62 på meka·
nisk behandlet stubjord til 31, hvor der er anvendt
Antergon 20. eller nØjagtig en halvering. og kvik·
s~ud efter høst er reduceret fra 177 til 114.

Ved udbyttebestemmelscn var der et positivt
merudbytte i !lamllige forsøg og i gennemsnit 3,4
hkg kerne pr. ha for anvendelse af Antergon 20
frem for almindelig mekanisk jordbehandling. Den
sparede udgift til jordbehandling sammen med
værdien af merudbyttet er en god betaling for
herbicidbehandlingen, der tilmed giver en renere
jord. Antergol1 20 har nu været prøvet i 4 år og
hvcrt år med bedre resullater end normal jord
behandling.

h", kerne
nr.609 Hmr.

Avadex BW granulat udbringes i det tidlige
forår uden nedarbcjdning. De øvrige 4 prcr:parater
ud!lprojtcs ogs!\; tidligt, så snart væksten er begyndt
og mindst IO dage fØr normal tid for ukrudts
sprs~jtning i vintersæd.

l begge de langelandske forsøg ses en meget stor
bestand af agerrævehale, henholdsvis 1276 og 1479
aks pr. m! i ubehandlet. I det første tilfælde er
bestanden halveret efter anvendelse af V.L.P. 100
og Basanor. I det andet har Tribunil og A J866
mcdfdrt en halvering, medens de to førstnævnte
har \'irket for ringe.

Hvedeudbytterne er ikke store, henholdsvis 35,4
og 27.1 hkg J..erne pr. ha, hvilket kan skyldes den
stærke infektion med agerrævehale.

Ingen af præparaterne har skadet afgrØden, og
i næsten samtlige tilfælde ses merudbytte, varie·
rende fra O lil 7.3 hkg. I forsøget p~ Lolland-Fal·
ster var der 45 pet. ukrudt, og anvendelse af
Tribunil og Basanor har dgel udbyttet med hen
holdsvis 3,9 og 2.6 hkg hvede pr. ha.

Bekæmpelse af agerrævehale i vårsæd er gen·
nem ført i 4 forsØg, 2 bygforsøg på Langeland

I forsdg 609 med 20 agerrævehaleaks pr. m! i
ubehandlet opnåedes intet merudbytte for bekæm
pelse med de anfØrte midler trods en betydelig
reducering af ukrudtet. Midlerne medførte store
merudbytlcr i det andet forsøg efter sanune plan,
Avadex BW sAledes 7,3 hkg, Dicuran 10,2 hkg og
Tak ultra 7,7 hkg kerne pr ha, efter at antal ager
rævehaleaks var reduceret fra 1106 i ubehandlet
til henholdsvis 698, 70 og 162.

Billedet er tilsvarende i de 2 forsøg efter den
anden plan. I nL 610 nedsatte granulatet nok
antal ukrudtsaks fra 72 til 25. men udbyttet af
hvede går alligevel ned med l, l hkg. A 1866 og
Tribllnil. der har reduceret antallet til henholdsvis
13 og 10 har hæ\'et udbyttet med 1,2 og 3,1 hkg
kerne pr. ha. I det andet forsøg med den meget
større ukrudlSbestand har anvendelsen af de 3
midler medførl store merudb)tter. henholdsvis
6,9. 10,4 og 7.4 hkg pr. ha.

Forårsbekll'l1Ipelu i \'interh\'l!dt er prøvet i 3
forsøg, 2 gennemført under husmandsforeningerne
på Langeland og I under landboforeningerne på
Lolland·Falstcr. I det sidste er foretaget udbytte
bestemmelse, men ikke optælling (nr. 3003).

8ekæmpel.ft! a/ agl.'rr{r\'l'hale.
Aks Ir Ilerræ..-ehllc hk, kerne

IImf Hmr IImf Hm! ]00]

Ubehandlet 1276 1479 35,4 27,1 32,9
V.L.P. 100,

6.3 kg 623 1427 +0.0 +3.7 -;.-0,1
Tribunil, 4kg 1010 704 +2,8 +7.3 +3,9
A 1866,2,5 kg 876 753 +3.1 +4.2 -;.-0.1
Basan., 3.0 kg 638 1092 +1,4 +2,7 +2,6
Avadex BW.

gran.. 12 kg 808 1117 +0,0 +0,9

V.L.P. 100 DNOC + simazin
Bao;anor brompyrazon + trieuron

Hm!

37,6

+ 6.9
+10.4
+ 7,4

39,2
+ 7.3
+10.2
+ 7.7

55,6
-:-0,8
-;.-3.2
-;.-0.5

tri-allat
chlorloluron
nitrofen + lin uran
tri·allat
terbutryne
methabenzthiazuron

nr.610 IImr nr. 610

72 768 50,3

25 328 -;.-1.1
13 66 +1,2
10 106 +3.1

Bd,{l'mpelse a/ llgerrll!\'ellOle.
aks ar IIlcf'Tt\"dalc

anlalpr.m"
nr.609 Hm!.

20 1106
5 698
I 70
2 162

Ubehandlet .
Avadex BW. 3,0 I
Dicuran, 2.0 kg
Tak ultra, 9,0 I

Ubehandlet
A vadex BW granul..

15,0 kg .
A 1866. 3.Hg .
Tribunil, 4.0 kg

Avadex RW
Dicuran
Tok ultra
Avadex BW gran.
A 1866
Tribunil
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og I byg· og I vårbvedeforsøg på Lolland·Fal·
sler. I de sidste 2 tilfælde nr. 30tH og 3002 var
bestanden af agernevehale så lille, at den ikke er
anføn specielt.

d. Græsukrudt Iluce.rne.
ForespØrgsel om bekæmpelse af gra:sukrudl i

lucerne forekommer jævnligt. Der har de sidste tre
h været arbejdet med forskellige midler til dette
formAl.

Cræsukrudl i luceTfle, alle slæt (72).
5 forsøg 197/ ..

BotanISK analyse hk.
l\J.Cltrne træs andet grønl

Ubehandlet 90 5 5 432
Kerb, 3,0 kg 98 ° 2 ... IO
Carbelamex, 7,0 I 96 l 3 3
Gramoxone, l,S I 97 2 l -:- 5

Præparaterne er anvendt som beskrevet under
foregAende forsøgsserier. Der ses eD god ukrudlS
effekt og et positivt merudbytte i gennemsnit Det
bØr anfØres, al i forsØget med 1015 agerrævehale
aks pr. m!, og med en god effekt af de respektive
præparater, var udbyttet i ubehandlet kun 30,2
hkg byg pr. ha. De 3 præparater øgede udbyttet,
de to Avadcx-midler sAlcdes med 10,1 og 10,8
hkg, Tribunil med 3,6 og Basanor med 3,2 h.kg pr.
ha. Oversigten viser, hvorledes ukrudlSbeslanden
blev reduceret. I forsøget med den svagere infek
tion var udbyttet af ubehandlet 42,2 hkg pr. ha.
Der blev udbyllestigning i alle tilfælde og i anfØrte
rækkefØlge af præparater med 1,2 - J ,6 - 1,8 og
0,7 hkg kerne pr. ba.

De hidtidige forsØg viser, at der forekommer
midler, der .kan bekæmpe agerrævehale og på
stærkt inficerede arealer derved øge kerneudbyttet
betydeligt

a. Bederoer til foder.

Plan I. P)raminJ Ro-Neet~ Vel1zaJ'. l gruppe I i
tabel e ses resultater af 9 forsøg gennemført 1971.
Her er Pyramin i normal dosis udsprøjtet umid
delbart efter rocsåningen. Ro·Neet og Ro-Nect i
blanding med Venzar udsprøjtes lige før såning og
nedharves straks omhyggeligt til 4 cm dybde. To
af forsøgsspørgsmålene er gentagelse fra 1970,
hvilket fremgår af gruppe 2.

Antallet af roeplanter pr. 10 m række fØr udtyn
dingen er praktisk taget ens i 3 af de 4 forsøgsted,
og når det er lidt lavere. hvor Ro-Neet er anvendt
alene, er det sikkert en tilfældighed, da lignende
ikke forekom året fØr.

Ukrudtsplanternes antal er reduceret, og det har
medført, at arbejdstiden ved udtynding og 2. hak·
ning er nedsat med ialt 13-14 timer pr. ha efter
de forskellige herbicidanvendelser. Behandlingerne
har resulteret i næsten uændret udbytte af rod,
mens der er en tendens til stigninger i topudbyttet.

Ved at betragte gruppe 3 med gennemsnitsresul·
tater fra 543 forsøg med Pyramin i årene 1963
69 sammen med årelS forsøg ses en nedgang i
plantelal pr. IO m række før udtynding fra 145 til
omkring 80. Det er et udtryk for, at mange efter
hånden sår roer til blivende afstand, og det ses, at
man ikke kan holde samme plantetal ved roernes
optagning som fØr. Pyramins effekt overfor ukrudt
er fortsat den samme - 65-70 pet. - og det er
naturligt, at antal sparede arbejdstimer nu er færre,
når roerne står på større afstand, ligesom det er
forklarligt, at herbicidbebandlingen tidligere med-

7. Frøukrudl i rocr.

Kcmikalieudvalget har fortsat forsøgene med
roeherbjcjder i bederoer og kålroer, hvortil der i
1971 ikke har været anmeldt nye midler.

Forsøgenes enkeltresultater er at finde i tabel
værket, mens hovedresultaterne fra årets forsøgs
grupper ses i tabel e, der også omfatter en del
gennemsnitsresultater fra tidligere år.

Carbetamex har været afprØvet i 3 Ar. Der ud
sprøjtes 7,0 J præparat i februar måned. Effekten
mod græsukrudtet har i aUe år været god. Virk
ningen på andet ukrudt har været uden betydning.
I de 3 år er der hØstet 7 hkg grønmasse mindre.
Kerb udsprpjtet under tilsvarende forhold gav
samme effekt overfor græsukrudt og fuldt så god
effekt mod alm. ukrudt som Carbetamex. Kerb har
i alle slæt i de 3 år givet 3 hkg mindre end
usprøjtel. Med Gramoxone er der i 5 forsØg 1971
opnået tilsvarende resultater. Af undersøgelsen ses,
at det er muligt at bortsprøjte græsukrudt i lucerne
\'ed hjælp af de afprØvede midler, men der er ikke
opnået noget merudbytte for behandlingen, 
tværtimod har sprdjtningen medført 1-3 pet. ned
gang af grpntudbyttet.

378
+1
... 9

346
... 8

+2,4

+3,7
+2,1
+0,5

hkB kemepr.
ha gns. 4 forsøg

31,7

2
l

9
8

IO

332

443
356
597

64

55
104
96

propyumid
carbetamid
paraquat

9 forsøg /970.
79 12
91 I
89 1

2 forsøg /969.
78 21
96 4

Agurævehale i vårsæd.
Akt af .le~Y'l:b.aJe

anlal pr. 1'11"
Hmf Hm!

159 1015

Ubehandlet
Kerb, 3,0 kg .
Carbetamex, 7,0 I

Ubehandlet
Carbetamex, 7,0 I

Kerb
Carbetamex
Gramoxone

Ubehandlet .
Avadex BW gran. før

opharvning, 12,0 kg .
Avadex BW gran. lige

efter såning, 12,0 kg.
Tribunil, 4,0 kg
Basanor, 3,0 kg .
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Tabel e. Ukrudt i bederoer til roder (73-75).

Planler pr. Timer Udb)'U1:og •IOmrlF:. ror
pr. ha merudbytte, ~

udtyndln, hk, pr. ha ~~. .. d •
FOrlOgsnl:ltkc

<c - ~ C< • ..:c 0::1'-

.... ..: • o· ~~c

CO .. -il .. ~~~
~- ~

~
~ 'ae. ~.cn ~ ~

; •
~i

... o

~
<

~
o ";1:'"

c ... g li'O ~

Plan I
1.9 farses 191\

Ubehandlet - 80 236 49 17 46 595 400 48
Pyramin vcd såning 4 83 72 38 15 47 .;-1 13 15
Ro·Neel nedharvet 4 76 113 41 12 46 ~3 3 18
Ro·Neel + Venzar nedharvct 3 0.5 82 85 39 13 48 2 II 13

2. 12 forsøg 1970
Ubehandlet - 114 153 45 15 50 583 414 -
Pyramin ved såning 4 112 86 36 15 51 12 20 -
Ro- leet ncdhanct 4 115 70 36 13 51 .;-1 14 -

3.543 forsøg 1963-69
Ubehandlet - 145 260 57 26 52 513 372 30
Pyramin ved såning 4 144 91 42 19 54 16 18 20

Plan II
4.6 forsog 1971

behandlet - 110 66 38 20 53 658 445 8
Venzar nedhar\'. tidl. forår I 102 17 30 16 53 .;-4 I 3
VenIar ned har\'. lige for såning I 105 32 32 15 54 O 8 2
Venzar nedhar\'. lige cftcr såning I 85 28 29 14 49 ~29 .;-35 4
Venzar nedhar\'. lige ror ~åning + I
Venzar nedharv. ener ulJlynding 2 112 36 32 - 54 5 O I

5. 12 forsøg 1970
Ubehandlet - 120 155 53 20 47 640 404 26
Venzar nedharv. lige ror såning I 113 82 42 18 47 .;-9 3 7
Venzar nedharv. lige ener såning I 103 88 43 18 45 .;-3 ~2 7
Venzar nedharv. lige før ~åning + I I
Venzar ener udtynding 2 III 82 45 - 48 .;-9 O 9

6.110 [o"og 1966-69
Ubehandlet - 149 232 59 25 53 576 385 -
Venzar nedharv. lige for såning I 143 76 44 18 54 9 14 -

Plan III
7. 17 forsog 1971

Ubehandlet - 97 146 47 21 49 607 377 23
Pyramin ved såning 4 93 74 40 15 51 22 12 IO
Pyramin ved såning og erter udtynding 4+4 96 71 38 - 51 8 7 9
Pyramin ved såning + BClanal erter fremsp. + 4+6+
Pyramin efter udtynding 4 97 23 30 - 54 2 17 8
Betanal efter fremsp. + IJyramin efter udtynd. 6·,-4 101 50 33 - 54 4 15 II

8. 20 forsøg 1970
Ubehandlet - 130 107 53 21 52 630 426 21
Pyramin ved såning 4 128 52 44 17 53 16 12 9
Pyramin ved såning og efter udtynding 4+4 125 53 44 - 54 .;-2 7 8
Pyramin ved såning + Betanal efter fremsp. + 4-r-6+
Pyramin efter udtynding 4 124 II 37 - 54 .;-13 7 5
Betanal efter fremsp. - Pyramin erter udtynd. 6+4 126 21 39 - 54 ~IO 5 IO

P)'ramin
Ro-Neel
Betanal
Venzar

pyrazon
C)'cJothiocarbamate
phcnmedipham
lcnacil
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virkede til st.ørre plantetal ved opt.agningen, og
dermed større merudbytter.

Yderst tilhØjre i t.abellen ses, at ifølge karakter
givning ved roernes optagning kan herbicidvirk
ningen tydeligt spores lil dette tidspunkt. Når i
ubehandlet 48 pet. af jordoverfladen er dækket
med ukrudt, er ukrudlSprocenten nedsat til 13-18
efter de respektive behandlinger. En virkning af
herbiciderne, der er effektiv til roernes optagning,
er målet i forbindelse med såni.ng til blivende af
stand, så udtynding og hakning fremover kan und
gås, og fremvækst af ukrudtsplanter, der modner
frØ, reduceres til et minimum.

Plan 11. Venzar. I grupperne 4-6 vises resul
taterne af forsøg med Venzar efter forskellige an
vendelsesmetoder. I det tidlige forAr udsprØjtes
Venzar straks, når jorden er farbar og fældet, og
midlet harves ned med det samme. Yderligere
indblanding sker ved den normale opharvning
af såbedet. Anvendt lige fØr såning vil sige ud
sprøjtet på det færdiglavede såbed, og nedharvet til
2-3 cm dybde ved hjælp af ukrudtsharve eller
sløv letharve. Udsprøjtning og let nedharvning lige
efter sAning er prøvet for at undersøge, om man
herved skader frØfordelingen og dermed plante
bestanden. T det sidste forsøgsled er prøvet med
Venzar lige fØr såning og dertil en ekstra behand
ling med dobbelt dosis uden nedarbejdning efter
udtynding, hvorefter 2. gangs hakning er udeladt.

Al nedharve Yenzar lige efter såningen går ikke.
Såvel i 1971 som i 1970 ses en stærk nedgang i
planteantaUet fØr udtynding, og frØ fordelingen bli~

ver så uheldig, at man ikke opnår så stort antal
planter ved optagningen som i de Øvrige forsØgsled.
så der navnlig i 1971 kan konstateres en betydelig
nedgang i udbyttet af rod og top.

Medens Venzar-anvendelsen i de 2 forsøgsår
har reduceret ukrodtsanta1Jel til omkring halvde
len, er det bemærkelsesværdigt, at den allertidlig
ste anvendelse i 1971 har nedsat antallet til ca. en
fjerdedel. Den mere normale effekt er ifØlge de
mange forsøg i gruppe 6 på omkring 66 pet. Det
bemærkes, at også Yenzar har en god langtids
effekt.

Da ukrudtscf(ekten i 1971 er bedre end året før,
er det naturligt, at arbejdsbesparelsen ved udtyn·
ding og hakning også er større. 2 års forsØg med
Venzar·anvendeIse efter udtynding viser, at der
ved denne metode er sparet 15-18 timers hakke
arbejde pr. ha.

Plan m. Pyramin, BetanaJ. Grupperne 7 og 8
omfatter 17 forsØg i 1971 og 20 forsØg i 1970 ef
ter nøjagtig samme forsøgsplan. Pyramin anvendes
lige efter såning uden nedarbejdning, og Betanal
efter fremspiring udsprøjtes. når det største ukrudt
skifter fra 2 til 4 løvblade, dog således at fuld
virkning - som normalt opnb i løbet af 8-10
dage - er opnået inden udtynding. Pyramin efter
udtynding udsprøjtes uden nedarbejdning lige efter
første radrensning efter udtynding. Princippet i de

sidste 3 forsøgs led er at få belyst mulighederne
(or at undgå 2. hakning.

Det ses, at enten man anvender Pyramin alene
ved såning eller sammen med Betanal efter frem~

spiring ellcr anvender Betanal alene, er plantetallet
af roer fØr udtynding på det nærmeste ens. Plan·
tetallet var i 1971 betydelig lavere end Aret før,
antagelig grundet på ugunstige spiringsbetingelser.

Begge årene har anvendelsen af Pyramin med
ført en halvering af ukrudtsbestanden fØr udtyn
ding, men Pyramin efterfulgt af Betanal har i
1971 nedsat antal ukrudtsplanter pr. 10 ID række
fra 146 til 23 og i 1970 fra 107 til JJ. hvilket har
medført en arbejdsbesparelse på 1&-17 timer pr.
ha ved udtyndingen. Betanal alene har også med
fØrt en betydelig ukrudtsreduktion og en besparelse
på 14 timers udtyndingsarbejde. Pyramin ved så
ning har begge år nedsat arbejdstiden for udtyn
ding og 2. gangs hakning med 13 timer pr. ha. I de
3 sidste forsØgsled er hakning helt sparet, h.... ilket
.... il sige en besparelse på 21 timer pr. ha. Det er
interessant at bemærke, at langtidseffekten efter l
gang Pyramin er på hØjde med effekten efter dob
beltbehandlingerne. Den tredobbelte behandling
virker dog stærkest, navnlig i 1970.

J forsøgene 1971 er der merudbytte af rod i
alle forsØgsled, og størst med 22 hkg pr. ha efter
Pyramin ved såning alene. I dette forsØgsled var
der også et merudbytte på 16 hkg rod i 1970,
medens de Øvrige forsØgsled havde udbyttened·
gang, og stØrst hvor der var anvendt Betanal. Beg
ge: år opviser merudbyttet af t.op i alle forsØgsled.

Med fordrets klimatiske forhold i erindring er
197/-jorsøgenes udb)'tteresultater ikke Ilden ell
vis interesse. Ved stlning var det for tørt for jord
herbicideme til at virke godt overfor ukrudtet, og
da der senere kom megen væde og varme, blev
mange roer udsat for en depression, som de dog
ifølge forSØgene stort set overvandt.

De 2 drs forsØg viser, at man kan erstalle 2.
hakning med en sprØjtning efter udtynding, Ilden
at markens renhed forringes, og Ilden at det pdvir
ker roeudbyttet.i væsentlig grad.

b. Fabriksroer.

Forsøgene i fabriksroer er udfØrt i snævert sam
arbejde med forsØgsudvalget for sukkerroedyrk
ning og De danske Sukkerfabrikker AIS. BedØm·
melser, optagning, prøveudtagning samt beregning
af forsØgene er forestået af De danske Sukker
fabrikker, hvilket giver mulighed for ensartet be~

dØmmeise og behandling af aJle forsøgene.
ForsØgsplanens udformning tager hovedsagelig

sigte på at belyse, i hvor stort omfang man skal
foretage kemisk bekæmpelse af ukrudt for at ren
holde roer sået på blivende plantebestand, samt i
hvor hØj grad en ddan bekæmpelse påvirker ud
byttet. l alle forsØgsted er sået Monova-frø på 15
cm afstand, og der foretages ingen udtynding. 1
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det ikke-kemisk. behandlede forsøgsled fjernes
ukrudtet ved 2 lugninger henholdsvis på udtyn
dingsstadieL og på stadiet for 2. hakning, uden at
der fjernes rocplanter.

Ocr er gennemført 7 forsøg efter planen, og
desuden er der gennemfØrt 8 såkaldte unders~Sgel-

ser. Disse er anlagl som forsøgene og bedØmt på
samme m.'de, men de er ikke høstet forsØgsmæs
sigt.

1970 gennemfØrtes efter samme plan 7 forsøg,
cg 14 undersøgelser. Resultaterne fra begge fir
samt forspgsplanen ses af følgende opstilling:

FOrsog51~d Ukrudt i fabriksroer (76).
l Manuel renholdelse uden fjernelse af roeplanter.
2 Pyramin ved såning.
3 ~:):) + Pyramin og Citowett på udtyndingsstadie,
4 :):t:) + Betanal på udtyndingsstadie.
5 :t:t:t + Betanal ef t. fremspir. + Pyramin og Citowett på udtyndingsstadie.

FOT'50gslcd J. 2. J. 4. ,.
1970 197. 1970 1971 1970 197. 1970 197. 1970 1971

Ukrudtsbest.*) før udtynd,stadie, 4,2 2,8 1,4 1,9 1.5 1,9 1.1 1,6 0,6 0,6
Ukrudtsbesland før optagning 2,5 1,5 3, I 2,8 2,4 1,5 2,0 1.4 1,3 0,8
Roernes sundhedstilstand*"')

Før udLyndingsstadie, 10,0 10,0 9.6 9.5 9,7 9,5 9.7 9,2 9,5 7.7
Efter udlyndingsstadie, 10,0 10,0 9,7 9.4 9,5 8.3 9,8 8,7 9.3 7.1

1000 planter pr. ha ved optagning 72 72 71 72 70 67 71 73 73 67
hkg roer pr. ha ., ....... 351 438 315 415 337 427 359 437 353 425
hkg sukker pr. ha 58,2 77,0 51,9 73.0 56.0 74,7 59.4 76,5 58,6 74.4
-) O"" intct ukrudt .. IO - lordcn totalt dækkct --)10 sundc roer. O_ odelagtc rocr

Vcd første vurdering af ukrudt er der cndnu
ikke foretagel aflusning af ukrudt i forsØgsled 1.
I forsØgsled 2, 3 og 4 er der sprØjtel med Pyramin
ved sfaning, medens der i forsøgsled 5 også er
sprøjtet med Betanal. Den bedre ukrudtsbekæm
pelse ved dobbeltbehandlingen er tydelig begge fir
- karakter 0,6 mod 1,1-1,9 efter Pyramin alene.

Vurderingen af ukrudtsbestand ved optagning
viser, at Pyramin ved såning alene ikke kan holde
markcn så ren, som når der borlluges ukrudt 2
gange, idet der begge Ar cr væsentligt mere ukrudt
ved optagning i led 2 end i led 1.

Pyramin ved såning efterfulgt af Pyramin +
Citowett har ca. samme karakter for ukrudt, som
opnået ved lugning. Pyramin + Betanal har været
en anelse bedre, medens 3 gange kemi~k bekæm
pelse giver kun ca, halvt s~ megel ukrudt ved høst,
som hvor der er foretagel bortlugning.

Roernes ~undhedstilstand er vurderet til at være
lidt dHrligere, hvor der er behandlel med Pyramin
ved s&ning end i ubehandlet, karaktererne er 9,2
9,7 imod IO. 1970 var sundhed~libtanden den
samme. hvor der desuden var sprpjtct mcd Beta·
nal. medens den i 1971 synles at være forringet en
dej, gennemsnilskarakteren 7,7.

Vurdering af roerne..; sundhedstilstand efter ud
tyndingssladiet viser, al både Pyramin + CitoweLL
Og Betanal i 1971 har hæmmet roerne yderligere.
men de retlede sig igen således. al roerne i alle
forsdgslcd kunne betegnes næsten helt sunde lige
fØr optagning.

Antal 1000 roer pr. ha ved optagning viser i
1971 et lidt lavere plantetal i forspg~led 3 ng 5
cnd i de Øvrige fors~jgsled, Del. tyder p& at be
handlingen med Pyramin + Citowett i .'Ir i mod-

~ætning lil sidste år har tyndet planLebestanden
lidL ud, idcl der kun var 67.000 planter pr. ha mod
72-73.000 planter i de sivrige led.

Dct lavcre plantelal giver sig imidlertid ikke
udslag i et nævneværdigt lavcre udbytte.

I ~uHcrudbytle cr der ikke større forskel mel
lem det lugede forspgsled og forsØgsled 3, 4 og 5,
hvor ukrudtsbekæmpelsen virkedc på linie med
lugning,

forsøg .... led 2 har imidlertid begge år Jigget på et
lavere udbytteniveau med II og 5 pct. mindre i
sukkerudb)t1e end forsogsled I. Da der begge fir
har været mere ukrudt i forsØgslcd 2 end i l, er
del natllrligt med el lavere udbyttc.

KOIIJ,.llIsiollen (lf de 2 €lrs forsøg nll) bl/\'e, eJ/

roerne mindst lige så godt kali ho/tles rene for
jl'ouk/"lldt I'ed 2-3 spq}jfllillger som l'ed 2 hak.
nillga. Virkningen llj P)'wU/ill "ed såning alene
kllf! ikke holde længe nok til, at ukrudtet ikke
hummer afgrøden. Ved 2 gange sprØjtning er
Pyramill + Bellmal lidt lIIere \'irksomt end 2
gange P)'ramill. specielt hl'or der er IH'idmelet
ftåsefod. 3 glmge :,prpjlrling - P)'wmin + Betanal
+ Pyrlllllill - l'irker bedst ol'erfor ukrudtet, og
de/1 e\'/. forekommende depression ejter behamJ
Iil/gt'mf! IIdligJll'S inden høst og pål'irker kUTl IId
byt/et U/ej{l'/ fidt.

c. Kålroer.
I kålrocr er gennemfprt 5 fors~Sg med 3 præ·

parater. som alle er prøvet tidligere. Da Butisan
kun har deltaget i 4 af forsØgene, er der kun
gennemsnit af 4 fors~~g i 1971.

Der har ikke været nævneværdig forskel p:"l
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antal rocr fØr udtynding. Tidligere år har Butisan
været anvendt i hØjere doseringer, og har da be
virket et lavere planteantal på. dette tidspunkt.
Ved høst har der været ca. samme bestand af roer
i alle forsØgs led alle forsøgsår.

Uk.rudsrallel, der er på 93 planter pr. 10 m ræk-

ke for udtynding i ubehandlet, er af Ramrod redu
ceret til 37, af Butisan til 29 og 3f Treflan til 22.
Virkningen af Ramrod er knap på højde med tid
li!;ere års virkning, hvorimod Treflan har haft en
bedre virkning end tidligere år og reduceret
ukrudtsbestanden til under en fjerdedel.

Bekæmpelse af ukrud, kdlroer (77).
Planu:r pr. IO m rk. pct, jonIo\'er1\.ade

rør udlynding Tiznc:r Pf". ha d.Zlletar hk,
"'" ukn>d' uthyndin. 2. hak:nin. ukrudt nd høst ro<1

4 fors,g /97/.
Ubehandlet .. . , . . . . .. , , . . . 116 93 33 15 IO 729
Ramrod, 7 kg ... . . , . , .. . . . , 114 37 28 IO 8 +15
Butisan, 6 l , .. , ..... , .. ,. , 112 29 27 IO 8 +12
Tref1an, 1,21 113 22 27 8 6 +21

8 fors,g 1970.
Ubehandlet . . , . . . . . . . . 100 99 32 15 16 861
Butisan. 7 I ........ 93 30 26 12 6 +19
Treflan, 1,2 I . . . . . . . . . . . 98 51 28 14 2 + 9

14 fors,g /969.
Ubehandlet .. 102 94 32 20 561
Ramrod, 7 kg 103 28 24 20 ~ 6
Bulisan, JO I 93 IO 22 20 +12
Treflan, 1,2 I ........ 101 41 26 20 4

43 forsøg 1968.
Ubehandlet .......... J21 217 49 28 40 839
Ramrod, 7 kg ....... , ...... 116 42 33 18 20 ~ 4
Treflan, 1,2 I ....... 119 81 37 22 IO + 8

Ramrod propachlor
Butisan chloretin
TreHao trifluralin

Udtyndingstiden er nedsat fra 33 limer pr. ha til
27-28 timer. og også ved anden gangs hakning er
der tilsvarende: tid at spare.

Ramrod har været afprøvet i 61 forsøg i 3 år.
Ved udtynding har roerne været upåvirket af midlet.
Ukrudtseffekten har gennem årene varieret en del.
Der er opnået en arbejdsbesparelse p~ 5--S timer
ved udtynding. Arbejdsbesparelsen giver sig også
udslag ved 2. hak.ning. Over en 6·årig forsØgs
periode med ca. 150 forsøg er udbyttet up~virket.

Treflan har deltaget i 69 forsØg i 4 år. Ukrudts
virkningen har været knapt så god som for Ram
rod, hvorimod arbejdslettelsen er af samme stør
relse. nemlig ca. 30 pct. I en 5·årig periode med
ialt 82 forsøg har behandling ikke ovet nævne
værdig indflydelse p~ udbyttet.

d. Ukrudtsarter og roeberbicider.

Siden 1965 er der i hvert forsØg med ukrudB
bekæmpelse i rocr foretaget nolater om de 5
fremherskende ukrudtsarter. Resultatet af optæl
lingen bringes i tabel 78 i tabelværket. Et udtog
af resultaterne vises i tabel f.

Ved at sammenligne de forskellige midlers
virkningsgrad på en ukrudtsart, fremkommer der

en forskel midlerne imellem. Som eksempel k.an
nævnes amældec. Samtlige midler har et stort an
lal forsØg i mældegruppen. For Pyramin og Ven
zar (nedarbejdet) er virkningen 55 og 56 pro
cent. For Betanal derimod 86 pet Er _mælde.
et problem i bederocmarken. bør Betanal indgå
i ~prøjteplanen. Gælder det kamille, vej-pileurt og
rapgræs, opnås over 90 peL virkning med Pyramin
og Venzar, hvor Betanal viser 70, 43 og 28 pet.
vil kning. I marker med kamille som fremher
skende ukrudt bør anvendes pyramin eller Ven
zar.

III. VÆKSTREGULERI G
OG NEDVISNING

1. Vækstregulering i roer.
Man har tidligere gennemført forsØg med vækst

regulering i kom. Formålet var her at opnå et
kortere og stivere str , hvorved der skulle sikres
en bedre kvælstofudnyttelse med hØjere udbytte
til følge.

Vækstregulering i roer har ikke en retardering
i væksten som formål, men det prØvede middel
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Tabel r. Roeukrudlsmidlernes "irkning på enkelte ukrudrsarler. procent '-irkning.

8cdcroelmdlcr KJlroemidk.r

- ....:i 2_ ::- -Ukrudlsarl " ;:;~ -. ~.5 :3 -
cller-sl;r:JlI • ::i ;: • N -

J
NU "'11

~.:~ "~ " N~ • ~

~ ~. • "'. U

!•• .~ " .' , ~.. ..
~ ~~

u
~>~ >. •

)~Agerl-ål( 70 68 73 93 22 38 28 38
Ager4snerle 63 81 - - - 57 - -
Ager4sledmodcr 52 20 39 85 - 60 - -
Fuglegræs 61 82 78 83 30 86 70 81
Gul ol-seoje 77 - - - - - -
Hanekro 46 59 - - 61 - -
Kamille 93 96 91 70 O 88 30 97
Krumhals 61 73 - - 70 - -
)~Mælde~( 55 67 56 86 50 80 73 64
IJileurt 64 75 57 60 59 59 41 17

Bl. og fersken pileurt 6S 60 50 65 - - -
Snerle-pileurt 73 84 56 69 - J2 - -
Vej-pileurt 93 95 - 43 - - - -

Rapgræs 90 96 91 28 - 95 - -
Spergel 78 90 71 n 53 86 71 90
Tvetand 62 71 - 89 - - - -
Ærenpris 80 73 39 80 87 93 93 -

!ll..ulle I-unne fremme væksten og endvidere be
\'Irke hojere tørstof- og sukkerindhold.

Ocr blev gennemfØrt 8 forsøg i bederoer, I i
lalroer og 2 i fabriksroer.

I folgende upstilling vises resultaterne af for
søgene i bede- og fabriksroer:

VæJ..slregfJlerillC i roer (79).
8 forsf'g i bederoer /971.

PRBfl PRB IIllranulal A
Ubc:llandlel emulsion A 1.0 I 2Skg SO k, IOOkg

pcl. tørstof i rod 17,9 18.2 18.2 18,2 18,1
M.g rod ... 680 +14 +20 3 +18
hkg IOp 393 +14 + 3 +10 + l
hkg tørstof rod . . . . . . . . . 120,3 + 1.1 +1.9 +0,9 +1,6

2 forsøg i fllbril..sroer /97/.
pct. sukker 17,1 17.2 16,7 17.1 17,0
hkg rod ..... ............ . 527 +2 l + 2 3
hl-g sukker ........ 90.6 +0,8 +1,8 0.4 +0,8

PRD 8 emulsion A
PRR ~ granulat A

2 (B-k lor-B-(;yanoetyJ)-64klor-luluen.
2 (B4k Ior-B-cyanoetyll-64k lor-t Lillien.

PRB H emulsion A udsprojtcs på afgrøden i juli
måned, PRR 8 granulat A anvendes på samme
tidspunkt ved udstrØning.

I -4 af for!lpgene er målt en lille stigning i tør·
.,Iofprocenten efter behandling med PRB 8, hvilket
har resulteret i gennemsnitlig 0,2-0,3 pet. hØjere
indhold i gennemsnit af samtlige for~Øg. TØrstof4
rrocenten er il ke ~tigende med stigende dosering
af PR B ~ granulat A.

I gennemsnit er der imidlertid et lavere udbytte
af rod i alle de behandlede forspgsled, (ra 3-20
hkg mindre end i ubehandlet. Den lidt hØjere
t~)rstofprocent har ikke kunnet opveje de færre

kg roer. s. der er mindreudbyue af tørstof i de 3
forsog~led. Merudb)ttet p 0,9 hkg tørstof efter 50
kg PRB 8 granulat A må derfor tages med meget
forbehold .

I de 2 (orsøg i fabriksroer er der heller il..ke
opnået sil..rc stigninger. hverken i sukkerprocent
eller suU.erudbylte. Heller ikke forsøget i kålroer
har gi\·et grund til oplimisme.

2. Nedvisning <li byg.

For at underss,ge, om man under vanskelige
hØstforhold med grØnskud. lejesæd, bundukrudt
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2. Muldvarpe.
Bekæmpelse af muldvarpe foretages fortrinsvis

af kommunerne. Fra ca. 50 landboforeninger fore
ligger der indberetninger, der oplyser om meget
varierende resultater af bekæmpelsen. Mange ste
der spores en forringet virkning i de seneste år.

På Stevns har der været foretaget en større
undersøgelse vedrØrende muldvarpebekæmpelse. l
1969 retlede de Østsjællandske landboorganisati0
ner en henvendelse til Landbrugsministeriets Gift·
nævn om frigivelse 'af 1 pet. strylminoplpsning til
bekæmpelse af muldvarpe. l samarbejde med Sta
tens Skadedyrslaboratorium er der foretaget et om
fattende forsøgsarbejde de sidste 3 år. Man har
sammenlignet effektiviteten af regnorme behandlet
med henholdsvis strykning og thaliurn. Resultatet
af underspgeLsen blev, at hvor der var anvendt I
pet. strykninoplØsning, bar bekæmpelsen været
effektiv. Kun hvor der har været større kolonier
af muldvarpe, har det været nØdvendigt med flere
udlægninger.

Hvor der har været anvendt thalium, har det
været nødvendigt at foretage mange udlægninger,
uden at bekæmpelsen har været tilfredsstillende.

3. Råger.
På Øerne og i det Østlige JyUand findes flere

steder en del rAgekolonier. Hvert år fremkommer
der klager om rågernes skade på forskellige mark
afgrØder. Tidligere års erfaringer har vist, at en
bekæmpelse af rågerne er både vanskelig og kost
bar. For at fa problemstillingen omkring rågernes
adfærdsmØnster nærmere undersØgt, har Djurs
lands samvirkende Landboforeninger indledt et
~amarbejde med Vildtbiologisk Station ved Kalø.
Formålet er bl. a. at fA. undersøgt skadernes Øko
nomiske omfang. To undersØgelser udfØrt ved hØst
1971 har ikke kunnet give et sikkert holdepunkt.
Undersøgelsen fortsætter i 1972.

4. Sortrust.
Angreb af sortrust dukker op med års mellem

rum. Svampen har værtskifte med berberis-busken,
men fjernsmitte fra det østlige og sydlige Mellem
europa kan ikke udelukkes. I Djurslands samvir
kende Landboforenjnger har man i sommeren
1971 konstateret angreb i Kolindsund området
Angrebet er konstateret sen~ i sidste halvdel af
august, uden at det har været muligt at finde
smittekilden.

Foranlediget af ovennævnte angreb er der i
store dele af Østjylland foretaget inspektion af
vårhvedemarker fra fly. for om mulig ad den vej
at konstatere angreb. Men inspektionen førte ikke
til kendskab af yderligere angreb, så teorierne om
fjernsmitte har ikke kunnet bekræftes. Angrebet i
Kolindsund mA. betegnes som et lokalt problem,
men over bele landet må tilstedeværelsen af sort
rust og berberisbuske nøje følges. Iøvrigt henvises
til omtalen i beretningen for Djurslands samvir
kende Landboforeninger.

65

301

7
+0,2

88
46
44
14

1,10
140

492
100

2910

4049
1497

behandlet

960
1290
401

1650

9 8
+0.9 +0.3

propionsyre.

Nedrisning af b)'g.
Forspg nr. 2791 og 191.

Propcom
10 I 201

Landboforeninger med organiserel sprpjlning
Bek. sYl

Ukrudubck. domme Ol
ba SkadW}T. ha

Ubebandkl

Kar. f. nedvisning 10
hkg kerne pr. ha 50.6

Propcom 99,9 pet.

lait 1971 .... 34410
lait 1970.... 34404

A( opstillingen ses, at der i 1971 er
C3. 39.000 ha mod 36.000 i 1970.

eller spiring i aksene med fordel kan foretage en
sprØjtning med propionsyre, blev der anlagt en
del forsøg fØr hØst 1971. Der fremkom imidlertid
kun resultater fra 2 forsøg, antagelig fordi hØsten
ikke gav store problemer af omtalte art.

Resultatet af de 2 gennemførte forsøg ses i føl·
gende opstilling:

Ved udsprøjtning er anvendt 200 l vand pr. ba.
Der har ikke været større udbyltemæssige for

dele ved at anvende propionsyre i disse 2 forsøg,
og da der endvidere ikke er overensstemmelse de
2 forsøg imellem, må resultatet tages med forbe
hold.

l det ene forsøg, hvor der er givet karakter for
nedvisning, har denne ikke været tilfredsstillende.
men er dog øget med stigende dosering.

En spireanalyse af kornet foretaget en uges tid
efter høst viste ingen forskel i spirec\·ne.

Metoden bør prøves under vanskeligere hØ5t
forhold end i 1971.

IV. BEKÆMPELSES
ARBEJDE I FORENINGERNE

1. Sprøjt,virksomhed.
En del foreninger gennemfører eller fører tilsyn

med marksprØjtning.

Sjal/and
Holbæk amts øl.:. selskab
Odsherreds .
Stevns og omegns planteatvsf.
Vestsjællands

Jyl/and
Ans-Kjellerup 1952
Hammershøj og omegns 1849
Hammerum herreds _. _. . 932
Himmerlands samv. 1820
Hjcrm..<Jinding herreds 5700
Kalø-Knebelvig 2256
Langaa 1275
Ringkjøbing-egnen 545
Rougsø-5ønderhald herr. 4200
Silkeborg og omegns __ . 3820
Struer egnens 1000
Thyrsting·Vrads herr. 1160
Viborg amts 10k. f. 3600
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F. GØDSK I G OG KALK ING

Af K. Skriver.

For/rugt ForSUl 1971
Karakltr for Forsøg 1967-70

ron k:jc$zd hkg "eme hkg "erne

Antal fs. 6 12 B 15 2 31
Grundgødcl O O 37,9 35,0 ~0,4 35,S

40 N O 1 +9,B -,- 9,9 -;2,6 +B,6
BO N 2 3 +13,7 -r 15,2 +3,1 +",9

120 4 5 -,- 14,5 +17,4 +1,4 +12,9
160 N 5 -r 14,1 +0,3

Forsog 1971
pcl r:l.prOlcln l lørstof

kernt halm

Handelsgødning er el meget betYdningsfuldt pro
duktionsmiddel for landbruget. og forbruget er
stadig stigende for kvælslofgødningcrncs vedkom
mende. Det er derfor vigtigt. at denne produk
lionsfaklor bli\'cr anvendt og udnyttet så rationelt
som muligt. og hertil er gødningsforsogenc en be
lydelig hjælp. De belyser, hvilke gødningsmængder
der bø, tilføres under forskellige forhold. og hvil·
kc godningstyper der kan anvendes med størst for
del. Foruden at være direkte vejledende i disse
vigtige spørg~m~1 giver gødningsforsøgene tillige
mulighed for en vi!) kontrol med. om de gødnings·
mængder, der generelt anvendes i det praktiske
landbrug, også har været af en hensigtsmæssig
størrcl'ic'iorden.

Antal fs.
Grllndgødet ..

40 N
BO N

120 N
160 N

Il 18
9,9 9,7

10,2 10,1
11,6 11,2
12,7 12,4
14,0

Il 18
4,2 3,8
4,0 3,7
4,2 3,9
4,9 4,5
5,1

I. KVÆLSTOFHOLDIGE
GØD INGER

1. ForsØg med kvælstofmængder.

I fur!oogene afprøves stigende mængder af do
tre hm'cdnærings... toffer, men d:~ fosfor· og kali·
umforsØgene indg:h i specielle serier, omtales do
først senere. Re~u\(aterne af k..,ælstofforsøgene
meddeles i delle afsnit, hvor ogs!! spørgsmålet
Om \..væbtofgodskningens pkonomi behandles.

Forsogsanlallet er stort i byg. l ovenstående op·
stilling er vist resultaterne af forsØgsserier med til
forsel af 40. 80, 120 og 160 kg N. Materialet er
her opdelt efter forfrugt og sammenholdt med

"kfuJt.,,,.
MII<f~'p, ....

". "'""'""

,
/,,,,,,,,

11'_.
""",""'_'

,,,,
I,,.,,

I,,,

,,,.....,,,,,,,,

",,,, ... ,-,~,,,rwc
,

/,,,,,,,,

4{)N ION 1211N
---"Jh"'.'r -IP11

"

"

'"

Fig. 4. Virkningen af stigcnde hrlslofmængder til byS 08 h\·wc.

"

,.

3. Kom og rodfru~t.

Der gennemfores hvert år landet over et stort
anlal forsog med stigende mængder kvælstof til
for~kellige afgrOder. men f~~rsl og fremmest til b)g
og h\ede. Enkeltresllllaterne af s:\danne forsØg er
samlet i tabelaf'inlttet i tabellerne nr. 80 lil nr. 82.
og for de storre forsøgsgruppcrs vedkommende er
resultaterne tillige opdelt efter forfrugt og lands·
dele. Del er de her refererede udbytteresultater
fra forsøg efter fælles planer, der sammen med
andre oplY!lninger om forsogene er grundlagel for
de eflerfolgende opstillinger og mersigter.

BY8 (BO)

For/rugl Forsøg 1971
Kuakler for Forsøg 1967·70

kom lejc~ htg teme IItg kcrne

Antal fs. 27 43 33 52 IO 165
Grundgødct O O 31,1 32,9 24,5 27,8

40 N l l +7,9 +B,3 +6,6 +10,3
BO N 2 2 +12,5 +12,5 +9,8 +14,4

120 N 4 5 +14,3 +13,8 +12,0 +17,1
160 N 5 +14,5 +12,5
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Tabel g. Stigende mængder hælslorgødning til 10.01"0 1962-71.
Udbytte og merudbytte, hkg kerne pr. ha.

Forlrult

Plln Kom I R~, I !w. IOl~-I G~rmI"""'\Klø,,,.
0<= I Jylland I Lerjord I Sandjord lofter planter planter Ines

Byg
Antal fs. 13 52 28 64 JI 89 IO 27 J) J I - I S
Grundg. 28,2 33,S 28,9 28,8 31,7 33,3 19,2 23,0 35,2 20,4 45,0 - 50,1 34,4
40N 7,2 9,J 8,0 9,7 1,5 9,5 8,7 9,4 9,1 12,2 5,2 - 5,J 5,3
80N lO,S 12,9 13,0 15,J 11,4 13,9 14,5 15,4 IJ,O 17,J 9,1 - 8,7 8,7

120N 12,6 14,1 14,9 17,6 IJ,2 15,3 17,0 18,2 14,1 19,4 8,3 - 9,5 9,5
I60N 13,0 - 15,4 - 13,8 - 17,3 - - - - - - 8,4
Anlal fs. 4 16 45 82 2J SS 26 43 13 I 2 - - -
Grundg. 30,6 29,8 24,0 25,9 28,S 28,9 21,0 23,6 35,1 34,6 46,2 - - -

47 12,3 12,9 10,9 11,4 12,5 12,6 9,8 10,4 9,7 15,9 10,6 - - -
93 N 17,1 17,0 15,3 15,9 17,2 17,3 13,9 14,5 13,8 19,1 13,3 - - -

140N 18,0 18,3 16,6 17,5 18,0 18,5 IS,S 16,4 14,9 21,0 I J,O - - -
186 N 18,4 - 17,4 - 18,6 - 16,6 - - - - - - -
H\'ede
Antal fs. 24 90 14 52 J7 IJ8 I 4 3 - 26 45 52 22
Grundg. 31,9 35,3 33,6 31,9 36,8 34,5 19,0 19,_ 31,1 - 37,6 31,1 43,8 40,4

SON 10,4 12,1 10,9 12,6 10,5 12,3 15,9 10,8 12,9 - 10,0 12,8 9,7 10,2
100N 16,2 18,3 17,4 19,5 16,5 18,8 21,4 15,6 18,1 - 14,5 18,6 IJ,9 14,1
150N 18,9 20,6 20,7 22,S 19,4 21,4 26,4 19,6 19,9 - 15,6 20,9 14,7 14,1
200 N 20,S - 22,4 - 21,0 - 27,4 - - - - - - -
Rug
Antal fs. I - 19 - J - 17 I 4 I - - -
Grundg. 29,4 - 19,4 - 26,7 - 18,7 - 15,4 12,9 15,1 - - -

50 N 16,4 - 12,1 - 15,8 - 11,7 - 15,0 9,2 8,7 - - -
JOON 26,4 - 15,9 - 25,2 - 14,9 - 16,5 8,6 8,0 - - -
150 N 15,7 - 11,5 - 25,2 - 16,0 - 17,4 8,6 5,7 - - -

VArhycde
Antal fs. 8 - 3 - 8 - 3 - IO - J I 4 3
Grundg. 37,1 - 26,6 - 36,1 - 29,1 - 42,S - 42,8 32,8 38,8 41,4

SO 6,1 - 9,4 - 5,7 - 10,6 - 6,4 - 3,8 9,5 5,6 3,6
100N 7,5 - 14,5 - 6,7 - 16,6 - 8,1 - 4,2 11,0 6,9 2,9
ISON 7,5 - 16,6 - 7,1 - 17,5 - 8,5 - 4,1 4,J 1,9 J,2

gennemsnitsresultatet fra de nærmest foregående
år. Forsøgsanlallenes grupperinger viser, al et sta
digt større antal forsØg i overensstemmelse med
praksis anlægges med de helt store kvælstofmæng
der. Resultaterne fra forsøgsserierne er tillige vist
i form af merudbyUekurver i figur 4.

Det fremgår af både tal og kurver, at kvælstof
virkningen til byg med korn som forfrugt har
været relativt lav i 1971, medens kvælstofudslagene
til byg efter rodfrugt modsat har været usædvan
ligt høje. Hvor det første forhold kan have en
del af forklaringen i, at grundudbyuet uden kvæl
stof er ca. 5 hkg hØjere i 1971 end i de foregående
år, kan det være mere vanskeligt at finde årsagen
til de store udslag i byg efter rodfrugt i forhold
til de foregående år. Her er udbytterne uden kvæl
stoftilfØrsel ens, men årsagen kan være, at 5 af de
IS forsøg i 1971 er fra LoIJand-Falster, hvor for
frugten, der er fabrikssukkerroer, ikke er tilført
staldgØdning og ajle.

De helt store kvælstofmængder til byg har dog
kun sjældent været rentable. Den Økonomiske
grænse for kvælstofanvendelsen har gennemsnitligt
ligget omkring 100-120 kg N pr. ha. Råprote
inindholdet i kernetØrstoffet er derimod Øget
stærkt med stigende kva:lstoftilfØrsel.

t vinterhveden er tal og kurver sammenfaldende
med de foreg~ende Ar, og kvælstofvirkningen så
ledes normal. Materialet omfatter som nævnt
kun resultater fra forsøg efter fælles planer. Ud
byttet af de grundgødede forsøgsled er lidt højere,
hvor forfrugten er frøgræs, men udslagene for til
fØrt kvælstof er meget nær af samme størrelses
orden som med korn som forfrugt. Det bekræf
ter at frøgræs nok er en velegnet forfrngt for
hvede, men som stråafgrøde ligeså kvælstofkræ
vende en forfrugt som korn. Forsøgsmaterialet,
hvor vinterhveden har anden forfrugt end de her
nævnte, er lille i 1971 og derfor ikke medtaget i
oversigten, men vil kunne findes i labelafsnittet.
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Tabe) h. Stigende mængder kHtlstofgodning til rodfrugt.
Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha.

1961-71

o,,~ Jylland Lerjord Sandjord

p,,,,
• • •a 'O a • a • 'O• ~

:; ~ • ~ " ~ • ~ ~ ~ ~
:; ~e e f- e o o f- e o o o< " ~ < '"

,. < " ,. ,. " ,. ~

Bederoer

35011461477 97)349
med naturgødning

Grundgodet 47 598 103,7 84.9 303 70 571 123 469 84.7 295
47 N 38 5,5 38 44 6.3 48 40 5,2 47 44 6,6 45
93 N 54 6,2 81 69 10.0 85 59 1,2 89 69 10,1 S2

140 61 6.2 100 85 11.2

1

111 70 7,3 109 85 11.5108

uden naturgødning
Grundgodct 31 415 87,S 248 65 352 67,0212 54 410 82.1 254 42 325 62,6 184

75 N 75 14,3 91 80 14,9 79 77 14,8 91 80 14,6 73
150 N 104 18,3 166 118 20,3 139 108 18,6 161 121 21.0 III

Klirocr
med naturgødning

Grundgodct 3 S54 I JO,I 111 56 766 90,8 98 22 947 109,7 115 37 665 81,1 87
47 N 84 5,9 23 77 7.4 16 66 6.9 II 84 7.6 20
93 N 86 1,9 18 142 11,2 33 118 8,0 25 151 12,4 J8

140 N 96 2,8 34 163 11,7 46 118 8.7 36 172 12,8 52

uden naturgødning
Grundgodct - - - - 63 562 74,6 75 IS 7J4 96,6 92 45 494 65,8 69
75 N - - - 176 18,4 27 185 16,5 29 173 19,2 26

150 N - - 283 26,6 57 262 21,2 88 291 28,7 44

Kartofler
med naturgollning

Grundgodct - - - - 14 331 77,S - - - - - 14 331 77,S -
40 N - - - 13 4,6 - - - 13 4,6 -
80 N - - - 29 7,1 - - - - 29 7,1 -

120 N - - - 28 6,5 - - - 28 6,5 -
uden naturgodning

Grundgodcl - - - - 17 241 57,7 - 1 256 53,8 16 240 5S,0 -
40 N - - - 54 1l,4 - 49 8,9 55 13,6 -
80 N - - - 78 20,3 - 61 8,2 80 21,0 -

120 N - - - 89 22.4 - 64 8,0 90 23,3 -

Hl'ede (8/)

Forsøg
1910
hk.

kun<

4
39,6

+3,3
+5,1
+6,6
+6,0

4

4J,4
+6.0
+7,8
+7,9
+9,0

Vdr/H'ede (82)
For,ol!911

Karuter for hkg
IcicsEd kc:mc:

I varhvcde er materialet med de anførte kva:l
stofmængde ikke stort.

De 4 refererede forsøg er udført på lerjord, og
det er karakteristisk, al merudbyuerne for kvæl·
stof som sædvanlig er meget små her, uden at
grundudb}'t1crne kan siges at ligge særlig hojt.

Antal !s. . . . . . . . . .. 4

Grundgødet O
50 N O

100 N O
150 N O
100 N + 50 14 uger senere O38

36,7
+13,2
+18,7
+20,9

120
34,0

+12,4
+18,7
+21,2

Forsøg 1%:!·70
hk! terne

3

34,9
+9,7

+16,0
+18,6
+18,9

16
38,6

+9,1
+13,8
+15,6
+17,1

7

39,1
+11,0
+18,1
+21,2
+23,0

FOr'5Ø1 197.
Karakter fOf

Iek53:'d hkg keme

9 22
O 34.7
I + 11,7
I +18,7
2 +22,5
3 +24.7

For/rugt
kom

For/rugr !røgreu
Antal fs . . ' 3

Grundgodct .. O
50 N O

100 N O
150 1
200 N 3

Antal fs.
Grundgødct

50
100 N
150 N . o •••••

200 N
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Den økonomiske grænse for kvælstoftilførsej til
vårhvede på lerjord ligger således lavt og i alle
tilfælde væsentligt under, hvad kornariens strå
styrke ellers betinger.

Dette forhold fremgår ligeledes af tabel g ne
derst, hvor de sidste J l års forsøg med de anførte
stigende kvælstofmængder til henholdsvis byg, hve
de, rug og vårhvede er opført.

Det store forsøgsmatedale fra denne årrække er
opdelt efter forfrugt, og da gruppen med korn som
forfrugt er særdeles stor, er der i denne tillige fo
retaget en opdeling i henholdsvis Øerne og Jyl
land og i lerjord og sandjord.

r byg, der dominerer materialet, er udbyttet
af det grundgØdede forsØgsled betydeligt højere
på lerjord end på sandjord, og det er dette for·
hold, der er årsag til det generelt højere niveau på
Øerne end i Jylland, hvor et forholdsvis større
antal af forsØgene er udfØrt på sandjord. Der·

imod er der ingen sikre forskelle i merudbytternc
for tilfØrt kvælstof mellem de to landsdele og
mellem de to jordtyper.

1 tabel h er samlet resultaterne af forsØgene
1961-71 med stigende mængder kvælstofgØd·
ning til rodfrugt. Her er ligeledes foretaget opde·
ling efter landsdele og jordtype og tillige efter
grundgødskning med naturgØdning. Det vil ses, at
selvom der er en noget bedre kvælstofvirkning,
hvor der ikke er anvendt naturgødning til roerne,
er udbytterne her betydeligt mindre end på de
slaldgødede arealer. Forholdet er knap så ud·
præget i kartofler, hvor også kvælstofudslagene er
forholdsvis slØrre, navnlig uden samtidig anven·
dclse af naturgØdning. Der er også en lidt bedre
kvælstofvirknjng til roer i Jylland og på sandjord,
men trods dette er det tydeligt, at totaludbytterne
i Jylland og pA sandjord er væsentligt mindre end
på Øerne og på lerjord.

Tabel l. Økonomien l'ed anvendelse af kvælstofgodning.

Optimal N-gødnlngsm:e1\gde. kg N pr. ha

"
Merudbyue ror tillagt gøe:lnlng I kg N kosterhltg kerne eller al'grødccnheder

~ 1.00 kr. l 1.50 kr. 2.00 kr.~

ArfTooe ,

r ~ anvendte g0dningsrnzngder I b"S"erne 1 hkg keroe l hks: kerne••
"

.~ "IN pr. ha "Ollter kOSler koster.. i li
c ~~

" I ,. I " 1'00 I'" I". "1"1'· "1"1'" "1"1'"< :>~

H l'ede, kerne
Forfrugt korn 142 34,1 7,0 12,3 16,1 18,7 20,3 21,3 155 160 164 138 143 147 125 131 135
Forfrugt olieplantcr 26 37,6 5,8 10,0 12,8 14,5 15,3 15,6 120 123 125 109 113 115 99 103 107
Forfrugt græsfrø 45 37,1 7,7 12,8 16,3 18,6 20,1 20,9 147 151 153 132 137 141 120 125 130
Forfrugt bælgplanter 52 43,8 5,7 9,7 12,4 13,9 14,6 14,7 115 117 119 104 107 110 95 99 102
Forfrugt kløvergræs 22 40,4 6,0 10,2 12,8 14,1 14,4 14,1 104 106 107 96 99 101 89 92 94
Rug, kerne
Forfrugt korn 20 19,9 7,5 12,3 15,1 16,5 17,1 17,4 109 112 114 98 101 104 90 93 96

Byg, kerne
Forfrugt korn 139 27,2 6,9 11,2 13,9 15,5 16,4 16,9 128 131 134 113 117 121 100 105 110
Forfrugt roer 46 35,3 6,3 10,4 12,7 13,8 14,4 - 106 110 114 93 97 100 84 88 91
Forfrugt kløvergræs 36 37,9 3,5 5,8 6,9 6,6 - - 70 72 73 64 66 68 58 61 63

'T 'j": 1"1''i": I '.e. kOlller

J;i 1:< ~ ~ .:; ~

~ 1~ I~Bcdcroer a. e. ~ ;;: ~ ~ ~ ~

Grundgødct med naturgødn. 193 96,8 4,8 8,6 11,5 13,6 14,9 15,6 115 130138 94 115 126 75 101 115
Grundgødel uden naturgødn. 96 79,9 7,2 13,3 18,3 22,1 24,8 26,4 144 153 158 131 144 151 117 135 144

Kllroer a. e.
Grundgødet med naturgodn. 59 83,4 4,1 7,0 8,9 10,0 10,3 10,0 82 95 102 64 82 91 48 70 82
Grundgødct uden naturgodn. 63 67,8 6,6 12,2 16,7 20,2 22,7 24,1 142 152 157 127 142 150 112 132 142

~Tii~ I~Tii'~ I~al'ij'~Kartofter a. e.
Grundgødet med naturgodn. 14 77,8 3,1 5,5 6,9 7,2 6,2 - 81186188175181185168177181
Grundgødet uden nalurgødn. 17 57,7 9,2 15,7 19,7 21,8 22,4 -111115117106111114100107111

Til I. a. c. er regnet I, I hkg tørstofi kålroer og bederoer, 1,0 hkg tørstof i kartofler eller 12 hkg bederoetop.
Afhcnsyn tilopbevaringstab er dog fradraget 30 pct artopudbyttet. Kålroetoppen er ikke medregnet.
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Tabel j. Sti~('ndc mængder }n-æISlor til klovergræs og reni græs 1961-71.
Udbyuc, hkg pr. ha.

J~lland I F)'n Helelande!

•
~g -"

rIa"
:'.:

"" ;~

~

~
~ .< ":; ..

~ < < <
.~

.!:.; ••• .2~.2 .~ .2 '0 .2 ~oi.. • g E .. • g e ;; • g Q eS

• e • ~ ~
E ~

~ e • a 2" ~~< ~ < • 01 "~< '" ~ • '" ~ < '" ~ ~~ :>~

Klonrgr~cs

Grundgollct 194 355 67.9 11.5 101 470 79,4 14,8 925 395 71,8 12,7 44,9 - -
150 N 469 91,8 14,3 559 101,3 16,7 500 95,2 15,2 59,5 14,6 15
300 N 583 109,3 18,7 668 115,6 20,5 61J 111,6 19,4 69,7 10.2 22

Grundgodcl 68 JJ6 64,7 10,6 2J 442 80,3 IJ.2 91 J6J 68,6 11,3 42,9 - -
150 N 429 90,8 13,8 5JO 99,0 15,6 455 92,9 14,2 58,1 15.2 15
JOO N 568 108,5 18.1 620 II J,2 18,J 581 109.7 18.1 68,6 10,5 21
450 N 628 116,6 21,8 662 120,2 21,1 6J6 117,5 21,6 73,4 4,8 47

Rent græs o\cnintret
Grundgodct 18 186 42,1 52 14 J54 69.7 9.8 32 260 54,2 7,2 33,9 - -
150 N 390 82,7 10,8 5J7 102,9 14,5 454 91,5 12,ol 57,2 23,J 10
300 N 554 106,2 16,7 659 120.4 18,7 600 112,4 17,6 70,2 13.0 17

lIal. rajgræs udlagt uden
dæko;æd
Grundgodcl 40 322 52,4 8,0 4 223 39,9 5.0 44 JIJ 51.J 7.7 J2.1 - -
150 N 595 89,4 14,2 517 80.5 11,2 587 88.6 13.9 55,4 23,3 10
JOO N 764 107.1 20,4 665 96,2 17.8 755 106,1 20.2 66,3 10,9 21
450 N 831 113,4 24.6 75J 106.0 20,3 823 112,8 24,2 70.5 4.2 54

Til I a. c. er regne l 1,2 hkg telrslof. NeltouJb)'lIc er beregnet som 75"0 af bruttoudbytte!. Der er anvendt en
g0dnilll:<;pri~ på \.50 I...r. pr. \..g J..vælslof.

kvælstoftilforslen ved ændrede dyrkningsvilkår
som f. eks. anden forfrugt og andre kvælstof- og
produl..tpriser.

Dc anvendte kvæbtofmængder er udbragt ad
flere gange. henholdsvis om foråret og efler hver
ar de f"rste 2-3 slæt.

Udbyttet af deL grundgpdede forsogsled er stort.
Alligc\cl er mcrudb)'tlcrnc for kvælstoftilfØrselen

b. Cmsmarks.1fgrdder.

InlCre~M:n for "vælstofforsøg i græsmarksaf
grpder er fortsat stor, og i nedenstående oversigt
er vi~t gennem!tnitsresuhatct af 26 for~Øg 1971
med 150, 300 og 450 kg rent kvælstof pr. ha til
klo\·crgræs.

gront

407
509
651
726

Forsøg med stigende "u/!ngder J.. \'trlstoj til
kløl'ergNrs (83)

Udb}ttc. hkg pr. h.a
tlJntor r!aprOlcln

74.8 11.9
102.8 14.6
12J.J 19,J
132.7 23,7

26 jorsøg /97/
Grunc..lgodct
150 N
300 N
4.\0 N

Øl...onllmicn ved amendelse af kvælstofgØdning
till.om og til h1dfrugt er \'i~t i tabel i, der om
fatter forsøg fra årene 1961 til 1971.

Resultaterne fra I.ornfoNjgenc. der er opdelt ef
ler fodrugt og fra rodfrugtforsdgene, der er op
delt efler ~laldgodnings.1n\'endclse,er beregnet så
ledes, at godning~\'irl.ningen vises for hvert tillæg
af 25 I.g n:nt "vælMof (N) pr, ha.

Iler ud fra er så beregnet den optimale gød
ning'tlllxngde i kg N pr. ha. som det vil kunne
betale ... ig al tilfpre de furskellige kornafgrØder
\cJ cn I.\'æl'itofpris p. I,on. 1.50. eller 2.00 kr, pr.
kg. og n,lr prisen pr. hkg korn er henholdsvi~

40, 45 eller _liD kr. Ligeledes hvilke kvælslofmæng·
der der mest fordelagtigt "an anvendes lil roer.
~t'll1 kan omsætte.., til henholdsvis 20. 30 eller 40
kr. pr, afgnSdecnhed og lil kartofler til 40, 60 og
80 kr. pr. afgWdeenhcd (a.c.) eller IO, 15 og 20 kr.
pr. Ill.g.

Di~ ...c gCl1ncmsnit~resultater skal naturligvis til
lempes lokale forhold, lig har man her kendskab
til de optimale godningsmænsder under givnc vil
I..år gennem pral..ti!tke erfaringer eller eventuelle
chal..tc for"øg. vil label len og~' kunne anvise slor·
relsesordenen af de ændringer. der bor gøres i
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ForsØg i kom.

I 1971 er 38 af forsøgene viderefØrt i kornaf·
groder. heraf 3.\ i byg, I i vårhvede og de Øvrige
i rug og vinterhvede.

22 f,.
3.-6, år

25,1

+15.2
+21.0
+20.9
+21.6
+21,9

7 fs.
S.-6. år

26,4
+13.8
+18.6
+17.8
+19.1
-+ 17.4

I··or.~øg i kom.
F(wligr:('"de J..\'/('/.\·to!Jor~øg 1971 (84)

h)"g I.:erll( P". ha.
IS rs.

3.-4. At

24,5
+15.8
+22.1
+22.3
+22,8
+24,0
+22.1

= 120 N. 38 P og 90 K.

Vllrsa'd

Ugødet
V2 NPK

I NPK
1 PK + kas
I PK + urea
1 PK + fI a.
1 PK -I ks ..

I gødningsmængde

Da alle de ovennævnte godninger eller gØd
ning:»kombinationer er kalk forbrugende, omend i
noget forskellig grad, blev der i 1968 suppleret
med en ny forss,gs~rie, hvori også kalksalpeter +
PK·godning indg~r, idet kalksalpeter i modsæt
ning til de øvrige prøvede kvælstofgødninger nær
mest virker hæ\'ende på jorden~ reaktionstal i det
lange I~b,

Alle godninger c1ler g~jdning5kombinationer af·
rrd\eS med samme mængde kvælstof, fosfor og
kalium. 1ængderne var efter de oprindelige pla
ner 80 kg kvælstof. 25 kg fosfor og 60 kg kalium
lil kornafgr~kJer og de dobbelte mængder til rod
frugt. men siden 1970 er et stadigt større antal af
~ornforsøgene med forfrugl kom gennemfØrt med
anvendelse af 120 kg N. 38 kg P og 90 kg K, For
at få et udtr}k for udbyttekurvens forlØb er der
desuden i alle fursogsserierne medtaget et forsØgs
led med halv mængde NPK·gødning,

lidt over normal stØrrelse, således at der i for
~pgene 1971 er opnuet særdeles store udbytter.

I tabel j er samlet resuhaterne af det store antal
fursøg. der i de sidste Il :h er udh)rt meL! 3tigende
mængde kvælstof til forskellige typer af græsaf·
grøder. f\1aterialct er opdell i Jylland og Fyn, der
er alene om at repræsentere :t0ernec i disse for
søg~orsaver.

Det ses, at grundudbyuerne uden kvælstof er
\;csentligt storre p3 Fyn end i Jylland. For~kellen

udlignes dog i nogen grad efter kvælstoftilfØrsc1,
idet udslagene her er lidt storre i de jyske forspg.
Klpvcrgræs giver også langt stprre udb}Ue end
ren græs. men her udlignes udbYlteforskellen stort
set fuld ..tændigt ved den stærke kvælstofgødsk
ning.

I de 3 kolonner længst til højre i tabellen er
foretagel en beregning af foderværdien af de hØ
stede afg:rOder og gpdskningsokonomien. idet der
til en n.e, er regnet 1.2 hkg torslof. Udbyttet er her
beregnet ...om nettoudbytte, idet der er fradraget
25 pet. som afgræ'inings- eJler konserveringssvind.

Ved okonomibcregningen er der anvendt en
gddning.. pri~ på 1.50 kr, pr. kg kvælstof, og det
fremgår af "-olonnen helt til højre i tabellen. at en
nettofoderenhed ved anvendelse af t 50 kg N pr.
ha er frembragt for 15 Øre i klØvergræs og for 10
Øre i rent græs. Denne kvælstofmængde har såle·
des været særdeles rentabel. Ved forøgelse af
kvæl..tofmængden fra 150 til 300 kg N pr. ha har
en nettofodercnhcd i kløvergræsset kostet 21-22
øre og i de rene græsafgrøder 17-21 øre, Også
her har der været rentabilitet forudsat en nngen
lunde god lldnYllelsc af afgrØderne.

Ved den ~idste forØgelse af kvælstofmængden
fra 300 til 450 kg N pr. ha har en foderenhed
kO~lel 47 Øre i klpvergræs og 54 ~ire j rent græs, og
rentabililetsgrænsen er a1l5:\ her langloverskredet.

1\(J11l..lr.siUIJ('/I, cia 1..011 IId/edes af clet omfll1
rC'lIdp fOl'Sogmwteria/t', "Il} blive. at det j gefll/en/
sIIit har I'(UPI rentabelt at allI'(!IU/t· 300 J..g J.. \'(('1
Slof pr. !la j sc}\'el kløn'rgra'S som re'l// gnl','f. v{'tI
I'"rdaingell l'r da iUe tal!et !leIIsy" 'il dpI! for
øgelse af riiprotf'i"indho/del. der er sl..et l'ed J..,'(p/
slofgpdsk/li,,!:t'II. Taftes denne i b{'lrOt;llli"g, b1in'r
pJ..otlOlIJie" I'ed 1..1'(('IS10follH.'Ildeln'tl ydaligere
!orhet/re,.

hk!! kerne pr. ha
S fs. 7. fs. 12 rs.

S.-6 år 3.-4. år 3.-6, ir

Ugodel 25,0 29,8 27,8
'h )oIPK +9.5 + 11.8 +10.8
I NPK +17.1 +18.4 +17.9
I PK + kas +17.0 +18.8 +18.0
1 PK urea + 16.4 +18,4 + 17.5
1 PK + fI a .. +17.4 +18,8 +18,2
1 PK + ks +19,4

godningsmængde == ~o N, 25 P og 60 K

2. Flerårige forsøg Oled kvælstofgødninger.
a. Fastliggende kvælslorrorsø~.

disse forsogsscricr. der blev paheg)nrJl i 1966
Og 191)7, s:lmmen\ignes de mest almindelip:t an
\endte gorJningskombinationer. nemlig 'PK·gpd
ning. Ii.alkammon'ialpeter + PK·g~>dning. urea +
PK-gddning og flydende ammoniak + PK-gdrJ
ning, Formålet med forsøgene er at belyse kvæl
slofgødningerne'i langtidwirkning, herunder ogs.~

godningernes indflydelse pn jordens reaktionstal.

I opMillingcn over resultaterne i vårsæd i 1971
\'i<;,cr forste halvdel forsøgene med de største
kvælstofmængder, der er anvendt, hvor korn er
forfrug.t. De 22 forsøg her er tillige alle jyske
f(lrs,~g, Af de 12 forsog på det lavere kvælstof·
ni\eau, 80 N. er de 7 udfØrt på Lolland-Falster.
Kvælstofgødningerne har dog virket meget nær ens
uan..et landsdele. bortset fra urea, der som tid·
ligere kon ..taleret har den relativt dårligste virk
ning på lolland-Fahter - og. på de svære jor·
der. Derimod har urea i de 22 j~'ske forsøg vir·
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ket en smtlle bedre end de øvrige faste kvælstof
gødninger.

I f\;lgende op'lilling er Jer vist de hidtil opnåede
resllltater af samtlige forsøg siden dercs anlæg i
hcnholdwis 1966-67 og 1968-69. Af hensyn til

sammendragcne er anvendt bctcgnelsen Ih NPK
og l NPK eller tilsvarende af de prØvede gød
ninger llanset om kvælstoftilfØrsclcn de senere år
hM været 80 eller 120 N i forsØgene.

Fast/iggertde kl"(rlsroflor~øg (84)
hkg kerne pr. hil

45 rs. 22 (s. 211 (~. 18 (s' 12 rs.

Vårsæd
1.-2. il.r 2.-3. år 3.-4. år 4.-5. ar 5.-6. ar
1966-67 l'" 19M 1970 1971

Ugødet . . . . . . . . . . .. . 28,1 31,3 23,1 20.2 25,8
'h NPK ... ......... . + 10,2 +10.7 +14,5 + 12,7 +12,0

I NPK ............ o.· +15,2 + 17,3 +22,H +IS,4 +18,0
I PK + kas + 15,3 +17,S +22,9 +IS.I +17,5
l PK + urea +14,9 -j- 16.S +22.S +IS.I +18,0
I PK + fJ a ......... + 16,3 +19.3 +25,0 120.7 +17.4

4) (s. 21 (s. 22 fs. 116 (s. 211 (s.-)

Forsøg al/lagr
1.·2. år 2.-3. år 3.-4 år 4.-5. år 5.-6. /lr

/968 og 69 1968·69 19iO 1911 1968-11 1966-11

Ugødel . . . . . . . . . . . 28,8 23,S 26,2 26,9 26,6
'l> NPK ................. +11,9 +12,7 +14,5 +12,S +12.2

I NPK ............... +17,6 +IS,1 +20.9 +IS.6 + 18.3
l PK + kas .......... +17,9 + 17.6 +21,2 + 18,7 +18,3
l I'K + llrC;t ........ +17.7 +18,2 +21,4 + 18,7 +IS,2
I I'K + fI a ........ +19.3 +20,6 +22,4 +20,4 +19,9
I PK + k> + IS,3 +16.7 +21.3 +18,5

') anlagt 1966.

DCI fremgilr af tallene. at virkningen af de
stærkt kalkforbrugcndc gødninger, NPK-gØdning,
urca og flydende ammoniak. ikke er forringet gen
nem {Irene i sammenligning med kalkammonsal
peter, der har dehaget i 5-6 år og med kalksal
peter. der foreløbig er afprøvet i 3-4 år.

Det bemærke~. at tie faste kvælstufgØdninger er
udstnlct og således ikke nedbragt i jorden udover,
hvad en radsåmaskine i nogle tilfælde måtte have
udvirke!. De frl.~te gØdninger har i gennemsnit af
del samlede forspgsmatcriale virket ens, men har
ved den <Imcndle metodik givet 1,6-1,7 hkg
kerne mindre pr. ha end f1ydcnde ammoniak.

l genncmsnit af de 4 J forSØg i 1967-7 I er der
kun en ringe forskel mellem de 4 kvælstofgød
ninger. Der er således ikke her som i kornfor4

..,(igene nogen særlig effekt af flydende ammoniak.
NPK-g'hJning har placeret sig bedst med godt I
hkg tprslof mere pr. ha end de øvrige faste gØd
ninger og ca. ~ hkg tørstof over flydende am
moniak.

I de forseg, hvor der indg~r kalksalpeter, ligger
denne gpdning bctydeligt undcr dc Øvrige gØdsk
nings~)'slcrner, og specielt er forskellen stor til
NPK·gødning_ Da gruppens forsøgsantal er lille.
bør resultatet tages med forbehold.

ForsØg i bederoer.

Materialet her omfatter kun 5 forsØg i 1971.
Resultaterne af di ...se er sammen mcd de foregåen
de :1rs resultater i bederoer vist i følgende tekst
tabel.

b. Stigende mængder !'i'JlK·gØdllillg:.

Forsogs'>erien blev iværksat i 1965 med det for
ndl at belyse virkningsforholdet mellem NPK
gddning og PK-godning + kalksalpctcr ved for
~J..ellig gcidskning~inlcmitet.

Fors"gcnc gcnnemfdrcs under ledelse af Fosfor
...}re- og Kaliudvalget. og der arbejdes efter f~~I

gcndc plan:

a. Ugødet
b. 300 NPK 16-5-12 (48 N, 15 P, 36 K)
c. 600 NPK 16-5-12 (96 N, 30 P, 72 K)
d. 632 kalhalpctcr + l8~ PK 0-5-13 m Mg

(96 N, 30 P, 72 K)
c. 316 kalksalpetcr + 294 PK 0-5-13 m Mg

148 N. 15 1',36 K)

9 (s.

2.-4. år
1970-71

80,3
+25.6
+35.1
+31,4
+33,1
+33.l
+2~,7

lf.Q N, 50 P og 120 K.

36 J's.
2.-5. ~r
1967-70

90,4
+20.3
+27.9
+26.5
+26,9
+26,9

Fasr/iucende hælslollorsøl: (85)
hl.:g tur5Io(pr. ha.

srs. 4Ir~.

4.-6. ~r 2-6. år
1971 1967-71

71,4 88,8
+21,4 +20,4
+28.2 +27.9
+26.S +26,6
-+ 26.5 +26,S
+30.0 +27,3

Bederol'r
Ugødet
Ih NPK

l NPK
I PK + kas
J PK + urea
1 PK + fI a
I PK + ks

I 8ødning~ma:ngde =
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forsøg i kom.
Der er gennemført 19 forsØg i byg, heraf 12

med korn som forfrugt og 7 med roer eller græs
som forfrugt. Gennemsnitsresultaterne er opført
neden~tående sammen med de foregående års
re~ultater.

Udslagene for tilført gødning er meget normale
i byg efter korn, hvorimod grundudb}ltct er hØjt
og gødningsvirkningen tilsvarende mindre i gruP4
pen efter roer og græs. hvor 5 af de 7 forsog i
år har haft græs til forfrugt. lovrigt er der lige
som i tidligere år opn. et praktisk taget samme
virkning af PK-gcdningen som af samme mæng
de plantenæringsstoffer tilfØrt i form af PK-god
ning og kalksalpeter, og f1rets forsøg har s~ledes

ikke påvirket de hidtidige gennemsnit~resultatcr.

Oet var oprindeligt meningen, at serien skulle
have været afsluttet i 1968 efter 4. forsøg.<.år. Der
har imidlertid været stor interesse for fors,Sgsop
gaven, og da der til disse fast liggende forsøg år
efter år tilføres gØdning i henhold til planen på de
samme arealer. blev det beslUltet at fortsætte serien
i videst muligt omfang endnu en 4-års periode.
Gennem gødningernes langtid~virkning søges be
I}st eventuel indflydebe po'\. jordbundsreaktionen
og virkningen ipvrigt af de to gOdskningssystemers
noget forskellige indhold af følgestoffer.

Ved afslutning af den fØrste 4-års periode i
1968 blev der udarbejdet en umfattende beretning.
l 1971 er det syvende gang. der tilføres gødning
efter forsØgsplanen. De heri anførte gØdnings·
mængder er anvendt til vårsæd med korn som
forfrugt og til staldgødede roer samt til hver slæt
i græsmarksafgrøder. Til rocr på ikke-staldgodet
jord er godningsmængdcrne fordoblede. og til vår·
sæd med roer eHer græs som forfrugt er mæng
derne mindsket til 200 og 400 kg PK 16-5-12
og tilsvarende mængder PK-gØdning + kalksa)
peter.

lait er der gennemført 29 forsog i 1971 eller et
lignende anlal som de to foregåenrJe år. Der er
således stadig et betydeligt forsØgsmateriale til
r~dighed i den anden 4-~rs periode. der slutter
med forsøgene i 1972. Enkeltforsøgenes resultater
for 1971 er meddelt i tabelafsnittet. I det fØlgende
gives en oversigt over gennemsnitsresultaterne for
samtlige forsøgsår.

l gødningsmængde svarer til 300 l\1)K

Stigende mængder

46 f•.
1%5·71

79,S
11,9
18,1
18,2
10,9

16-5-12.

42 (s.
196j-71

59,5
24,2
33,8
32,5
23,2

16-5-12.

Udb)'Ue Ol merudbylle hkg WrsIO( pr. t1a.
4) (~. forsøg nr. 1971

1965-70 2823 191j 2295

59,3 79.4 45,3 62,2
23,9 34.7 13,5 34,7
33.2 44.2 26,8 56,2
32.1 41,M IMA 51,2
22,8 36.M 13,8 33,6

Hyg efter rou hkg kerne pr. h.

ef/er KUl'."
119 fs. Hs. 126 f5

1965-70 1971 1965-71

Ugooet 30.6 33,2 JO,8
I NPK + 9A + 6.5 + 9,2
2 NPK .. +14.0 +10,9 + 13,8
2ks+ PK +13,8 +10.2 +13.6

ks + PK - 9.3 + 5,7 + 9,1

gødningsmængde svarer til 200 PK 16-5-12

Forsøg i roer.

Der er gennemført 5 forsØg i 1971, heraf 3
uden lilfØrsel af staldgødning og 2 med staldgØd
ningsanvendelsc. Alle forsøg er udført i foder
beder, og resultaterne er opstillet enkeltvis i fØl
gende tabel, hvor ogs:\ de foreg:\ende Ars resulta
ter er vist.

gødningsmængde svarer til 600 NPK

Ugødct
I NPK
2 NPK
2 ks + PK
I ks + PK

Forsøg i græs.

Ocr er viderefØrt 5 forsøg på arealer, hvor af
grØden har været græs. Alle 5 forsog er gennem4

ført med 3 slæl, og resultaterne blev som vist i
labellen rå næste side.

GØdningstilf~ir!.Clen har mere end fordoblet ud
b} ttct i grønt og tdrstof og omtrent fordoblet ud4
hyttet af rflprotein. Eller.. er udbyttet ved de to
g(ld~knillgssystemer ens, såvel i 1971 som i de
forcgåcnde "rs forsøg.

Forso~cne fortsætter til særlig opgorelse vcd af
slutningen af anden 4-års periode i 1972.

Stigende nuet/gder NPK·gødning.
Bederoer IIde'l s/aldgødning.

Der er i årets forsøg målt noget større mer
udb}tter efter NPK-gOdning end efter PK-god
ning + kalksalpcter. Vurderet på grundlag af det
~tørre forspgsmatcriaie i 1965-71 er dcr i gruP4
ren uden staldgødning. hvor der er opnået langt
de største gødningsudslag, også en antydning af.
at NPK-gødning har klaret sig bedst.

Bederoer med stuldgødning.
40 fs. f0""8 nr. 1971

1965-70 276 216j

Ugødet 79,3 92,9 73,7
I NPK 12,1 12,3 4,4
2 NPK IR.O 17,6 24,1
2 ks + PK IM,3 9.9 21,4
1 ks + PK lU 10,1 +1.5

l gødningsmængde svarer til 300 :"JPK

244 (s.
19a5·71

25,0
+12.5
+19.1
+IR.8
+12.9

16--5-12

'"PK-gødning
hkg kerne pr. ha.

12 rs.
1971

23.4
+ 13.5
~ 18,9
+18.9
+14.3

232 fs.
1965·70

25,1
,12,5
+19,1
+18.R
+ 12,8

Byg
ef/er kom
Ugødet. .
I NPK .
2 NPK ..
2 ks + PK
I ks + PK
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269
+117
+223
+216
+"1

Stigende mængder NPK-gøtlnillg (87).

Græs med 3 !ih~f. grønl 5 f~:::;~o:971 råprolcin

Ugødet 229 50, t 7,80
I NPK + 142 +32,8 +4,01
2 NPK +241 +53,8 +7,65
2 ks + I'K +244 +52,8 +7,48
1 ks + I'K +138 +32,5 +3,25

l g,ødning!imængde svarer til 300 NPK 16-5-12 pr. slæt.

grønt
30 (Ol"$øg 1967-71

IOrslof

57,2
+26,3
+43,5
+42,2
+24,8

rdprolein

9,54
+2,52
+5,95
+6,06
+2.34

3. Nedfældning af kvælstorgØdninger.
11. Nedfældning af kalkaDlDlonsaJpeter, urea

og flydende ammoniak.

J de fastliggende kvælstofforsøg samt i tidligere
ud fdrte forspg!)Scricr har flydende ammoniak som
regel vist en noget bedre gcnncmSnil!:lvirkning i byg
end de faste kvæbtofgødninger. Da flydende am·
moniak ikke indeholder fplgestoffer af nogen art.
er del nærliggende at begrunde denne forskel med
det forhold, at den flydende ammoniak nedfældes
og derfor placeres i en mere gunstig position for
planterne end de faste gødninger. der udstrøes
ovenpå jorden.

I 1966 blev der p!l.begyndt forss)g til belysning
af. om antagelsen er rigtig. I forsØgene sammen
ligne~ flydende ammoniak med kalkammonsalpe
tcr og urea, der afprøves såvel udstrØ<:t ovenpå
jorden som nedfældct med rads!amaskine.

Til nedfældning af de faste gddninger har der
gennem ;'irene været anvendt forskelligt apparatur.
De to første år blev der opnået en nedfældnings
dybuc på 2-5 cm ved en rækkeafsland på 15 cm.
I 1968-69 var dybden ved ændret metodik 4-6
cm og rækkeafstandene 12 cm, ng de to sidste fir,

hvor nedfældningen er sket med en kullivalor·
tandss.Jmaskinc med 15 cm rækkeafsw,nd, har
nedfældningsdybden været 6-10 cm alt efter jor
dens tibtand.

Til udbringningen ovenpå jorden er anvendt den
samme maskine. idet der da blot er kØrt med
løftede skær. Nedfældningen af flydende ammo
niak er sket p:\ sædvanlig vis, og her er tilstræbt
en nedfældningsdybde på 12-15 cm.

ForspgsafgrØden er byg. og for at fj så markeret
forskel som muligt mellem udstrøning og ned
fædning af de faste gødninger, er forsøgene søgt
udført umiddelbart eftcr kornets såning, hvilket
også har kunnet ladc sig gøre i de allerfleste til
fælde. Der skulle således ikke kunne være tale om,
at nedfældningen kan have skadet afgrØden i år.
Hvor der i enkelte tilfælde er fremkommct iØj
nefaldcnde mindreudbytler for nedfældning, har
forsøgslederen bemærket, at årsagen har v;eret
stærk lejesæd. forårsaget af en forØget effekt af
nedfældningen.

Der er i 1971 gennemført 50 forsøg og gennem
snitsresultaterne af disse og forss~gene i foregå
ende lir er f~)'gr:nde:

.Ved/ældning af ka.~. urea og fl. a. (88).
Byg. hkg kerne pr. ha.

S es. 12 fs. 24 (s. 31 Is. 37 fs. ~fs. 159 fs.
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1966-71

Grundgødet ... 24,5 28,4 31.7 32,0 27,0 35,6 31,4
1:10 N ikas. lIdstrøet +15,2 +12.8 +17,9 +14,8 + 9,8 +12.0 +13.1
80 N i kas, nedfældet +16,2 +14.3 +18,1 +14.8 +11.6 +12.6 +13,9
80 N i urea. ud~trøet +13,9 +12,0 +16,3 +14.0 + 9,7 + IlA +12.3
80 N i urea, nedfældet. +15,1 +14,0 +18,3 +14,7 +12,0 +12.7 +13,9
80 N i fl. a. +16,0 +13,1 +19,1 +14,8 +12,8 + 11.7 +13.9

Det gennemsnitlige udbytte af de grundgØdede
forsøgsled er høj i årets forsøg. men alligevel er
udslagene for tilført gødning pæne og af omtrent
normal størrelsesorden. Der er for nedfældningen
af kalkammonsalpcter opnået et lille merudbytte
p:'I 0,6 hkg kerne pr. ha. Urea udsln~t ovenpå
jorden har virket lidt ringere end kalkamrnon.
salpeter ustrpet, men efter nedfældning er mer·
udbytierne praktisk taget ens, og de to faste gØd
ninger er derved for tredie gang i de 6 forsøgsår
r:i h~'jde med eller har overgået virkningen af
flydende nmmoniak. Del er iøvrigt kendetegnende

for årets forsøg med flydende ammoniak, at virk
ningen af denne gØdning anvendt til vårsæd har
været noget ringere end normalt.

Med undtagelse af kalkammonsalpeter i 1969 er
der hvert :ir opnået forøget udbytte \'ed nedfæld·
ning af begge de faste kvæbtofgodninger. Udbytte
l>tigningen har været størst for urea, sandsynligvis
fordi nedfældningen ud over den bedre placering
også modvirker den fordampning, der ellers kan
ske. når denne gØdning lldslrfles ovenpå jorden.
For kalkammonsalpeterets vcdkommende er det
kun et spprgsm:~1 om bedre placering.
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I gennemsnit af samtlige 159 forsøg i 6 år er
effekten af nedfældningen af kalkammonsalpeter
således 0.8 hkg kerne pr. ha mod 1,6 hkg for urea.
Merudbyttet for såvel kalkammonsalpeter som
urea. 13,9 hkg kerne pr. ha, er dermed nøjagtigt
det samme ~om det gennemsnitlige merudbytte for
flydende ammoniak.

Forsøgene med nedfældning af faste gØdninger
og sammenligningen med flydende ammoniak
fortsættes.

gen i 8 cm dybde ca. 5 cm ved siden af roe
rækken.

Forsøgs1cddet med den placerede gØdning var
iøjnefaldende først i vækstperioden. og merud
byttet for placeringen af de 100 N i kalkammon
salpeter var 7,7 hkg sukker pr. ha og 5,3 hkg suk
ker over udbyttet for 150 N i kalkammonsalpeter
ud~trpet.

Forspgsopgaven lages op i større omfang i
1972, s..'\vel i byg efter den anførte plan for de tre
fors~)g i Jylland ~om i rodfrugt.

Udover de her refererede fæliesforsøg har spØrgs
målet om en forbedret effekt af faste kvælstof
gØdninger ved nedfældning været behandlet i en
kelte forsøg efter lokale planer. Det drejer sig om
forsøg med kalkammonsalpeter og urea uden før
nævnte sammenligning med flydende ammoniak.
men hvis resultater for de fasle g~hjninger iØvrigl
er sammenfaldende med fællesforsøgene. Endvide
re om nogle få forsø,:,: i de 101lant,1-falsterske
landboforeninger, hvor der med varierende re
sulLal er arbejdet med nedfældning af NPK·gød
ning lil byg.

Der er udført 6 forsøg i byg, 3 i Østjylland og
3 i NordØst~jælland, og i de 5 af fursøgene er der
anvendt NPK-gØdning. ForsØgsplanerne fremgår
af opstillingen. l de 3 jyske forsøg er der foruden
udstrøning og placering tillige prøvet almindelig
nedfældning i 9-10 cm dybde, mcn uden be
stemt pacering af gødningen i forhold til udsæden.
I de få forsøg i vårsæd er der opnået pæne mer
udbytter for både nedfældning og placering.

1 el enkelt forsØg i sukkerroer. nr. 3415 udført
på forsøgsgården -Godthåb ... er der anvendt 50,
100 og 150 N i kalkammonsalpeler udstrøet ng
100 N i kalkammonsalpeter placeret .....ed rocsånin-

b. Placering ar gødning.

Som en videre udvikling af spØrgsmålet om
nedfældning af faste gØdninger er der i 1971
gennemført nogle få orienterende forsØg. hvor
gØdningen samtidig med nedfældningen tillige er
blevet be~lemt placeret i forhold til udsæden. For
søgene er udført med en kombineret såmaskine,
combi-matic, stillet til rådighed af A/S P. Nord
sten, Hillerød. Maskinen placerer gødning og sår
korn i samme arbejdsgang, og gødningen er pla
ceret i 8-10 cm dybde mellem hveranden så~

række, hvilket svarer til ca. 26 cm rækkeafsland
mellem gØdningsskærene.

Plllcerifll.: af

Byg.
Grundgødet
Gødning udstrøet
Gødning nedfældet
Gødning placeret

l.:ødniflR (89).
hkg kerne pr. ha.

J fs. 6. fs.

34,2 34,6
+17,9 +17,6
+19,5
+20.0 +20,8

c. Forsøg med nedfældnillgsskade.

Øn~keL om al få nedfældel flydende ammoniak
under forårsopharvningen og inden vårsæden
såes, vil erfaringsmæssigt ikke kunne efterkommes
i lige stort omfang hvert forår, medmindre ned·
fældningskapaciteten skal være meget slor'.

N~dfældning efter komels såning og fremspiring
praktiseres derfor også i el betydeligt omfang.
Måske forholdsvis mest på de sværere jorder,
h.. or liden mellem npharvning og kornets såning
- kan - ng skal være kort.

Imidlertid har der i den lokale forsøgsvirksom
hed hidlil kun været udført ganske enkelte egent·
lige torsog til bcly!)ning af den rolle, nedfældning
efter kornets såning og fremspiring måtte spille
for ammoniakkens virkning og mulige nedfæld
ning~skader i afgrØden. Man har i vurderingen af
spørg~målel væsentlig l holdl sig lil det meget store
antal forsog. der gennem årene er udført med
f1)dende ammoniak og kalksalpeter. Her er ned~

fældningen i mere end halvdelen af forsøgene sket
efter såning, og en opdeling efter ncdfældnings
Li~J:.,punkter i forhold til tiden for kornsåning indi·
eerer ikke, at ammoniakken ved de sene udbring
ning~tider har haft forholdsvis ringere effekt over
for kalksalpeler. der udbringes uden mekanisk på~

virkning at afgrøden.
På grundlag af dette forsøgsmateriale er der

derfor dragel den slutning, at mulige gener og
skader på del fremspirende korn. ingen nævne
værdig betydning har haft for udbyuet.

Nu må det fOl'ventes. at resultaterne af de sene
ammoniak nedfældninger i alle tilfælde vil være
afhængige af nedfældningsvilkftrene - færdsels
forhold, bonitet, afgrØdens udvikling, eventuel
rodllkrudl m. v., ~amt fremk(iring~hastigheden.

Statens forsøgsvirksomhed i Plantekultur har tao
get opgaven op ved særlige undersøgelser over
kornets spiring og udvikling efler nedfældning af
nydende ammoniak på forskellige tidspunkter ef
ter kornsåningen. l den lokale forsØgsvirksomhed
søges spørgsmåleL om mulige mekaniske skader
belyst ved i et stort antal markforsøg at foretage
korsel med nedfælder på varierende tidspunkter
uden samtidig tildeling af flydende ammoniak.

Forsøgene er derfor udført med lokalt nedfæld
ningsmateriel i bygmarker. der er fuldt kvælstof·
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FO"~'øg II/t'r/ lIedl(l'ldl/il/gs.~J..(lller (90-9/).

Ubehandlet 51,5 52,0 39.8
6 km pr. time. IO

dage efler såning +1.5 ~1.2 +0.3
12 km pr. time. IO

dage efter såning + 1.1 +1.4 +1.3
6 km pr. time. 20

dage cfter såning ~3.8 -:-2.9 + 1.6
12 km pr. time. 20

dage efter ~åning .-;-5.2 +4,4 +3,5

&1111 det ~es af opstillingen. er der dog i gen
nem<,nit af aUc 67 forsog fremkommet mindre
udb}ttcr ved alle nedfældningstid~pllnkter og
frcm k'Sring~h a:.tighedcr.

Nedfældningsbctingelscrne. \ urderet vcd færd
~ebf(lfholdene. er i~~vrigt af forsØgslederne i næ·
sten alle tilfældc betegnet som gode. Alligcvel vi
ser karakteren for plantcbesl:mdcn, bcdømt ca. 14
dage eftcr sidste kØrllcl, at der er sket en væsentlig
udtynding ved nedfældningen.

prl grundlag af udfdrtc teksturanalyser er der
foretaget en opdeling efter forsØgsjordernes boni·
tet. udtrykt vcd Icrindholdet.

godet ved J...ornsåningen. og der kØres - harves 
stiledes blot med nedfælderen uden arnmoniaktil·
førscl i en dybde på 12-15 cm.

Nedfældningen er udfprt henhold~vis 10 og 20
dagc eflcr kornets s&ning og ved begge tid~punkter

med en fremkøring:.haslighed på 6 og 12 km i
timen.

Dct fremgår af de to hovcdtabeller i tabclaf
~nilld. flt dcr har været ret stOl' variation mellem
enkeltforsogene for behandlingen. formentlig netop
afhængig af lokale forhol{1. F. eks. har der i en del
tilfa:lde været positivt udslag for især den tidligste
-ncdfældning« og de laveste kdrchastigheder.

56 fs.
1970-71

25,9
+14,2
+14.6

+14.8

+15.0

+ 14.5

+14,6

23 l's.
1970

22.6
+15,0
- 15.4

-I 15.2

+15,5

J..1·(l'Islol1!ødsktliJlg al byg (92).
h\.g Ic.erne pr. ha.

J3 l's.
1971

28.2
+ 13.7
+14,1

Dell

grund til en del overvejelser. Nlir resultaterne sll.
ledc~ Cl' nogct afvigendc fra de før omtalte stati·
"is!..e vurderinger, og hvad der på grundlag af dis
se tidligere Cl' sagt om spørgsmålet. skal der gøres
opm:crksom på, at k~;rcha~tigheden med forsØgs
udstyret i forsøgene med sammcnligning af fly
dende ammoniak ug kalk~alpeter almindeligvis
!..un har været 3-4 km i timen.

Spdrgsmnlcl. om fremksjringshastigheden ~Sger

~k::tden ved nedfældningen af flydendc ammoniak.
har også \leret behandlet i 3 fllr~~Sg i vinterhvede
på Langeland. forsøgene nr. 612-14, saml i nr.
1019. Forsøgen~ prl Langeland er udf\jrt omkring
l. maj på hard og tør jord. K(~rehasligheden var
4 og 8 km i limen ng der blcv m&lt mindreudbyt·
Icr pfl henhold~vis 1,y og 3.1 hkg kerne pr. ha.

Grundgødet
100 N v. såning
150 N \'. såning
100 N v. såning

+ 50 N sen.
150 N v. såning

+ 25 N sen.

4, Udbringningstider for kvælstof
gØdning,

a. Delt k\'ælslofgØdsknin~af byJ.:.

Ocr er tidligere gcnncmført omfaltende forsøgs·
serier. hvor engangsudbringning af kvælstofgød
ning til b}'g er sammcnlignet med en deling på to
udbrillgning!llidcr. nemlig omkring såning og ca. 5
ugcr ~cncrc. Delingen af kvælstofmængden gav ret
godc resuhiltcr. men metoden var mere arbejds·
krævende og fandt kun illleres~e unLler særligc for
hold.

Forsøgene blev imidlertid i sammenligning med
praksis i dag gennemført med megct sm& kvælstof
micngdcr. nemlig kun 300 kg kalk'mlpeter svarende
til knap 50 kg kvælstof pr. ha. Man har derfor
rejst spørgsmålet. om ikke der vcd de store kvæl
stofm~cngdcr. der nu anvendes i praksis. kunnc
være cn sldrre fordel end tidligcre ved at udbringe
gødningen ad 2 gange.

Til belysning af ~pørgsm~Jct blev der derfor i
1970 p~begyndt en forsøgsscrie efter planen, der
frcmstlr af fdlgcndc tcksttabel.

-:-2.7

+1,3

+4.2

hkB Ic.nnc
pr. ha.

47,7

under
8,0 pcl ler

21 fs.

9

S

7

6

IO

hO; g kerne pr. ha.
11.0 pcl.ler 8.0-11.0
og derover pel. ler

22 fs. :W l'S.

nedltl'ldllillj:.I"s/.:(lder (90-91).
Kar. r.

planlebaland

ForsøR nini

67 IOf.\øg.
Ubchandlct
6 km pr. time. 10 dagc

eftcr 3åning
12 km pr. time. IO dage

efter ~åning

6 km pr. time. 20 dage
efter såning

12 km pr. time. 20 dage
efter såning

Opdelingen viser en tendens til, at nedfældnings·
skaderne under delte 51'S vilkår har været størst på
dc sværere jorder.

ForsØgene fortsætter til belysning af problem
stillingen under muligt andre nedfældnings· og
vækstvilkår.

Alligevel vil disse l. års resultater nok give

Da planen blev iværksat under de jyske landbo
foreninger, er alle forsøgene i begge fors~Sgs~r

udelukkende udført i Jylland.
I forsøgenc a,fprsSvcs dels stigende mængder

kvæbltlf. nemlig 100 og 150 kg N pr. ha udbragt
ved s5ning. dels en deling af dcn største af disse
mængder med 100 kg N ved s5ning og 50 kg ca. I.
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100
127
157
146
135
152

Forholdstal

Udhrilll:lIillgsridl'r for kl'(e!jfof til villter/ll'ede.
6 forsøg Lolland·Falster /971.

hkg pr. ha

38,7
+10,4
+21.8
+17,5
+11,2
+19,8

b. Andre forsøg med udbringning af kvælstof.

Muligheden for et øget udbyue ved delt tilførsel
af kvælstof til byg har været prøvet i forsØg uden·
for den foran omtalte fællesplan, bl. a. på Lol
land-Falster. Del er gennem de senere år blevet
:-.tadig mere udpræget, at ~tigningstakten i kvælstof·
forbruget til byg i denne landsdel ikke er nær så
stærk som i de Øvrige landsdele.

Spørgsmålet delt kvælstofgødskning til byg er
derfor prøvet ved mindre mængder, nemlig 90 og
120 N ved såning. dels med 30 N yderligere og
~enere til de sammc mængder ved såning. Det hØ
jestc udbYIle blev opnået ved 90 kg N ved såning.
Ekstra kvælstoftilf~~rsel, delt eiler uoell, medførte
kun øget lejesæd og udbyttenedgang på 3-7 pet.
for 120 og 150 kg N.

Spørgsmålet om udbringningstidspunkter iøvrigt
uden deling af mængderne har ligeledes været
behandlel i en del forsøg efter lokale planer. De
f1e~te er udfØrt i vinterhvede. hvor SpØrgsmålet er
mc.st aktuelt. De f5. spredte forsøg, der hvert år
udførcs i vårsæd, bekræfter. at der ved udbrjog~

ning af kvælstof på 1 gang generelt opnås den
bcdslc virkning for udbringning ved kornets så·
ning.

På Lolland-Falster er udført en del forsøg med
udbringningstider for kvælstof til vinterhvede, og
gennemsnitsresultatet af 6 forsØg efter samme plan
er vist i følgende teksttabel.

er helt sammenfaldcnde med sidste års undersøgel
ser.

Ved I.jddahlmetoden får man et udtryk for det
totale indhold af rå protein. medens promcterme
toden i højere grad skulle angive mængden af det
mest værdifulde protein, herunder lysin, som i
væsentlig grad er afgørende for proteinets udnyt
lclsesværdi. Det gennemsnitlige indhold af rå.
protein i de forskellige forsøgsled er dog så
ens ved de to analysemetoder, at prometermetoden
i delte tilfælde næppe har givet bedre udtryk for
proteinkvalitelcn end kjeldahlanalysen.

I opstillingen er tillige vist den gennemsnitlige
mængde af tilgængeligt lysin angivet i g pr. J6 g
kvælstof (N). Det forøgede råproteinindhold ved
kvælstofgødskningen medfører et forøget protein
udbytte. herunder også af lysin, men stigningen
modsvares af en relativ k.valitetsforringelse af
proteinet, udtrykt ved det faldcnde lysinindhold
pr.16gN.

Grundgødct
50 N i kas ca. 23!4.

100 N i kas ca. 1/4.
IDON i kas ca. 23/4.
IOON l kas ca. 15/5.
100N I fl. a. ca. 2314.

juni. Endelig er der medtaget et forsØgsled med
supplementsgØdskning, hvor de 150 N udbragt
ved såning suppleres med 25 kg N ekstra ca. l.
juni. Som kvælstofgødning er anvendt kalkammon
salpeter.

Af enkeltforsøgene i labelafsnittet fremgår det,
at de 150 kg kvælstof eller mere har været for
~ tor en kvælstofmængde i ca. den ene lredjedel
af forsØgene. 100 kg N har her givet topudbytte,
og yderligere kvælstoftilførsel har uanset en even
tucl deling medført stærk forØgct lejesæd og ofte
direkte udbyttenedgang. Et forhold der ogs~ gjorde
sig gældende sidste år.

Det fremgår også af teksttabellens genncmsnits
re~ullater. at der kun er et beskedent merudbytte
for at gå fra 100 kg til 150 kg . En deling af de
150 kg N på to udbringningstider har kun øget
udbyttet cn ubetydelighed yderligere. Det ses også.
at de to års forSØgsresultater falder meget nær
sammen. Trods de ret betydelige forskelle i for
søgenes grundudbytler i 1970 og 1971 er der altså
normale og ensartede udslag for kvælstoftilforse
Icn.

Det er en almindelig erfaring, at protein indhol
det i kernen stiger ved stigende kvæbtof!ilCørsel
og ved udsættelse af udbringningstidspunktel for
kvæ Istofg~~dni ngen.

Dette spørgsmål er også taget op i en del af
for ..ogene. hvor råproteinindholdet er bestemt både
ved en kjeldahlanalyse. som er den klassiske me
tode til bestemmelse af protein. og ved prometer·
metoden, der er en nyere og hurtigere form for
protcinanalyse.

I gennemsnil af 18 forsøg 1971 blev indholdet
af råprotein bestemt ved de to metoder fØlgende:

Delt h'ælstofgødskt1i"K af byg.
18 forsøg 197/.
pet. råproleln beSlemt efter Tilgængelig

kIeldahl prometer 1)'singI16gN

Grundgødet I 1.0 11.0 VD
JOO N v. såning 12.8 12.8 2.59
150 N v. såning 14,5 14,4 2,57
100 N v. såning

+ 50 N sen. 15,0 14.8 2.52
ISO N v. såning

+ 25 N sen. 15.2 15.1 2,43

29 forsøg /970-71.
Grundgødct I 1.1 I 1.1 2.83
looN v. såning 12.8 12.6 2.65
150N v. såning 14.5 14.1 2.58
100 N v. såning

+ 50 N sen. 14,9 14.8 2.54
ISDN v. såning

+ 25 N sen .. 15.1 15,2 2,45

Ved tilførsel af hcnholdsvis 100 og 150 kg N
vcd såning er råprotein i tørstoffet steget fra 11,0
til 12.8 og 14.5 pet. Ved en deling af kvælstof·
mængden er råproteinindholdet ~tegel til 14,9 pet..
og ved tillæg af 25 kg N ekstra er råproteiniOlI
holdet steget til 15.1 pct. af tør~toffet. Resultaterne
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Det fremg!\r af forsØgsplanen, at der af hensyn
til sammenligningen af kalkammonsalpetcr og
f1}dende ammoniak tillige er ct forsøgsled med
halv kvælstofmængde, 50 N. for at få et udtryk
fM udbytlekunell~ fnrlpb.

Forsøgene viser markant udbyltctilbagegang for
udsættelse af udbringning~tidspunktet fra ca. l.
april lil 15. maj, der ellers har været betragtet
som et gUlhtigt udbringningstidspunkt til de tid·
!igere dyrkede. men og~å mindre str&stive hvede·
sorter. Udbyttenedgangen har været 4,3 hkg kerne
pr. ha for hver gang, udbringningen af kvælstof
udsættes 3 uger.

Arsagen kan være specielle vækst forhold i april
maj 1971, men da der i dag anvendes hvedesarter,
dcr i type, str:'istyrkc, mcldugmodlagclighed o. s. v.,
er ret afvigende fra tidligere dyrkede sorter, kan
der m;iskc være grund lil at eflerpr~tve spørg~må

Iel om tidspllnklet for udbringning af kvælstof til
hvede i nye forsøg.

Den flydende ;lOlmoniak har i fors~tgsscrien og
så klaret sig bedre overfor fast gødning, end det
har været tilfældet i tidligere års forspg.

Udover de foran nævnte forsØg er udbringnings
tider for kvælstof belyst i forsøg i hver af de 4
kornarter i Slngclse-egnens Landboforening. J vin
tersæd tillige i nr. 444 og 3062. I nr. 3076 er der
lil vinterhvede opnået god virkning af flydende
ammoniak tilfdrt tidligt cfter5.r før vinterhvedens
såning.

5. KvælstofgØdning til bederoer.

a. Nntriumlloldige gødninger til bederoer.

De for~øg. der i de ~enel'e fir har været udført I
sukkerroeegne med kv~t:lstofgØdninger til fabriks
roer, har vist sikre og ret væsentlige merudbytter
for anvendelse af chilesalpeter. De gunstige re
sultater, der tillæggcs chilesalpctcrets indhold af
natrium, foranledigede Fosfor~yre- og Kaliud
valgct lil i 1970 at sS;gc spprgsmålct om natriums
betydning for bederoernes gød~kning taget op til
fornyet belysning. For~l}gcne havde tillige vist, at
natrillmeffekten var størst ved tilfØrsel af de
første 2-400 kg chilesalpeter pr. ha, og at gØd
ningens natriumindhold er unØdigt hs~jt. n~r clen
anvendes som eneste kvælstofgØdning. For at ud
nytte natriumeffektcn kan chile~alpeter derfor med
udbyltemæssig fordel kombineres med anden kvæl
~tofgØdning. Noget sådant er imidlertid arbejds~

krævende, og da chilesalpeter også er en forholdsvis
dyr gødning. ville det være en fordel, om billigere
og industrielt fremstillet g~jdning med passende
natriumindhold kunnc være til rfldighed til an
vendelse til bederoer.

Superfos a/s havdc undcr uuvikling af en ny
proces til fremstilling af NPK· og PK-gØdninger
arbejdet mcd spØrg~mfllet, og pfl opfordring af
Fosforsyre- og Kaliudvalget levercde firmact for
spg~gØdninger, hvis ~ammensætning er anført
!.)\crst i fdlgende opstilling.

16,0

N.
3.2
3,2
0,8

27,7

M,
1,7
1,75
2,1

I'

3,66
3,77
3.56

N

13.1

I/{urillmho/dige gødninger.
Indhold i procenl

"
15,0
16.2
16.7

A fIalyser af

NPK 13 4-17 m Mg og Na .
PK 0-4-17 m f\1g og Na .
PK 0-4-17 m Mg
Chilesalpeter

Der er ved fremstillingen af NPK-gØdningen til
stræbt et forholu mellem N, P og K ...om i NPK
14-4-17, idet det le forhold betragtes som nogen
lunde ideelt for bederoer på de fleste jorder. PK
gØdningen har et tilsvarende forhold mellem P og
K. Gsltlningernes nalriumindhold er så beskedent
som 3.2 pct. Fosforsyre- og Kaliudvalget havde
øn~ket 6-8 pct. natrium i de nævnte typer af gØd
ninger, som anvendt i normale gødningsmængder
skpnnc~ at ville hnve tilført bederoerne optimal
natriumforsyning. Det vi~tc sig imidlertid van~ke

ligt at fremstille gpdninger med s5 hØjt indhold
ved den anvendte teknik.

Enu\idcrc er der i f(Jrs~jgcne anvendt PK 0-4-17
uden natrillllllilsætning, d. \'. s. dog med det meget
beskedne indhold af natrium. der findes i hojpro
cenlige kalillmg~)dningcr. Af analyseresultaterne
ses {lg~:l. at natrillmindholdet i chilesalpeter er ca.
IO gange stdrre end i de industrielt fremstillede
natriumholdige gØdninger.

Den anvcnule plan til forspgsopgavcn er føl
gende:

Fors~igsplan:

a. 30 P og 140 K i PK 0-4-17 m Mg (uden Na)
b. 75 N i chilesalpeter + 30 P og 140 K PK

0-4-17 m Mg (uden Na)
c. 120 N j chilesalpeter + 30 P og 140 K PK

0-4-17 m Mg (uden Na)
d. 120 N, JO P og 140 K i NPK 13--4-17 m Mg

og Na
c. 120 N i f La. + 30 r og 140 K i rK 0--4-17

mMgogNa
f. 120 N i fl.a. + 30 P og 140 K i PK 0-4-17 m

Mg (udcn Na)

Der er i de fuldgddedc forsS;gslcli c·f anvendt
hoved næringsstoffer i de mængder. der normalt
anbefales til bederoer. Derimod er de enkelte for·
<;dgslcd godct meget forskelligt med natrium. I
fOfsøgslcd a og f tilføres praktisk taget intet na
trium. men til led b ca. 130 kg natrium. til led c
godt 200 kg natrium og til led d og e 25-30 kg
natrium pr. ha.

Der cr i 1971 gcnnemfsSrt 26 forsøg i bederoer,
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heraf 12 i Jylland. 5 pli Sjælland og 9 på LolJand
.Falstcr. Dc sid.\>tnævnte 14 samt to jyske forsøg
er ut!fort i sukkerroer. Den planlagle anvendelse
af f1ydendc ammoniak er gennemfdrt i de 22 af
fursøgene. 1 de 4 tilfælde. hvor fursØg~apparaturct

lil nedfældningcn ikke har kunnet skaffes rettidigt
frem. er anvendl kalkammonsalpctcr.

Genncmsnitsresullaternc for 1971 er sammen
med re ...uhaterne fra de tilsvarende forsøg sidste
år vist i folgende op.\>tilling.

NUlriumholdige gødninger (93-94).

26 fursøg /971.
PC! nurium i IOnlo( pcl.lonlor hkS lontor pr. ha.

",d ,op ,od 'op 'od ,op•. Grundgødct 0,10 1.07 22.5 16.7 100,7 40,1
b. 75 i C 0,15 1,62 22.4 15.7 -;- 18,8 + 9,9
c. 120N i C 0,18 1.80 22.2 15,3 +20,6 -'- 14,4
d. NPK + N. 0,12 1,29 22.3 15.1 +19.3 ,... 13,9
c. FI. a. + Na 0,11 1,25 22.3 15,4 +18.6 ]13.6
f. FI. a. N• ... . _- .. 0.10 1.20 22.3 15,8 +16,2 -'-13,3

20 fur.)ø;.: /970... Grundgødet . .......... 0,07 0,74 21,9 15.2 92,2 35,0
b. 75 i C .... 0,12 1,09 21.8 15,0 +17,0 +10,9
c. 120 N iC . ..... _. 0,14 1,33 21.4 14.6 +19,0 +16.2
d. NPK + Na 0,12 1.01 21.2 14,6 +16,2 +16,8
c. FI. a. + Na 0.09 0,90 21,3 14.6 +15,8 +17,7
f. FI. a. 7 Na ......... 0.08 0,79 21,4 14.9 + 14,5 +16,6

Jyllane:t I] fs.
85,8 33,8

+ 14.3 + 9,6
+ 15,5 + 14,5
+12.7 +15,5
+12.5 -'-16.4
-+'11,2 -+-13.9

37,3
+13,2
+19,4
+19,2
+20.2
+21,5

104,2
+22.1
+25.6
+22.6
+21.9
+20.5

Forsøg /970.
lollan(1·FIl$lcr 7 h.

101,7
+23,1
+25.7
+23,9
+24,1
+21.8

iVlltriumholtJige gødninger (93).
Forsøg /971.

hkS tørstof pr. ha.
Øerne. 14 r~. J~·llan(1. 12 rs.

rod tOp ro(1 top

37,6 99,4 43,0
+12,3 +13,7 + 7,0
+17,5 +14,7 +10,8
+15,2 +13,8 +12,5
+ 17,2 + 12,1 + 9,3
+ 16,6 + 9,8 + 9,5

iL Grundgødet
b. 75 N i C
c. 120 N i C
d. NPK ... Na
c...,. a. - Na
f. 1'-'. a. 7 Na

li::;k taget lige store udslag for nalrium i de to
landsdele. og dette er overraskende på baggrund af
den klimatiske forskel og re~ultalerne fra tidligcre
gcnnemfsjrte forsØg. Det skal også bemærkes, at
der vcd anvendelsen af 75 kg kvælstof i chiJesal
peter i begge landsdele og begge forsøgsår er op·
nflct et merudbytte i rodtorstof af samme stØrrelse
:'>011\ udbyttet for 120 kg N i form af flydende
ammoniak eller NPK-gØdning.

1 forsøgene på Lolland-Falster er der gennem
ført en undersøgclse af god..kningens indflydelse på
roc'iaflcn~ halitet til sukkerfremstilling.

SuHcfsafrcns indhold af kalium. natrium og
amino·kvælstof fremgår af op~tillingen. og et hØjt
indhold af disse stoffer i saften er uheldigt. idet
d:;- binder suUcr. S(1m derfor går med ovcr i me
lasse. t>.teget kvælstof giver desuden mere farvestof.

a. Grundgødet
b.75 i C
c. 120 N i C
d. NPK + Na
e. FJ. a. + Na
f. Fl. a. 7 Na

Dct har kostet 2.4 hkg tørstof pr. ha at und
\'ærc natriumindholdet i PK-gødningen i forsøgs
kd f i forhold til forsøg.\>[cd e, og derved er udbyt
tet blevet 4,4 hkg tørstof lavere. end hvor der er
lilfMt samme kvælstofmængde i chilesalpeter. Den
nat ri lim berigede NPK-g~)dning har placeret sig ca.
midt mellem chilesalpeter og f1ydcnde ammoniak
+ PK-gØ<lning med Na. Linjen er den samme som
i forsøgene 1970. men resultaterne for de natrium
holuige PK- og NPK·gsSdninger er gunstigere i
1971.

Topuub}t1el :oynes temmeligt uafhængigt af hvil
ken godning')type, der er anvendt. Flydende am
moniak uden natriumholdig PK-gØdning har dog
givet det mindste topurJbytte begge forsøgs.'l.r.

Natriumindholdet i toppen er langt højere end i
roden, og forsøgsbehandiingens indflydelse slår
da Og~tl betydeligt slærkere igennem her. Det pro
centisl:e natrium indhold i rodtørstoffet varierer en
del efler tørstofindholdet. Ved vurdering af enkelt
for~~)gcnc i labelafsnitlcl findes, at natriumilld
holdet er 2 J gange shirre i de lavprocentige
bederoer end i de tørstofrige fabrikssukkerroer. I
rnetoppen tenderer natriumindholdet derimod til
i di~"c fnrSi)g at stige en smule med stigende tør
stofprocent.

N.lr der ikke amendcs natriumholdige godnin
ger. m~ ho\cdparlen af natriumlilfØrseien til jord
og planter stamme fra luftens og nedborens ind
hold. I denne forbindelse er det af interesse at
betragte forsogene i J) lIand og P:l Øerne hver for
sig. idet luftens og nedbørens natriumindhold er
højest i landelSvestlige egne. I hos'itående opstilling
er forsogene opdelt efter landsdele.

L:dbytlcl ar grundgØdet er omtrent ens i 1971
på Øernc og i J)lIand, men k\ælstofudslagene er
dobbelt S~t store pa Øerne. Derimod er der prak-
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sum 01;1 ud\a... kes. Til hØjre i tabellen er anfØrt
den s;"lkaldtc impurity value, der er et samlende
mal for ~aftens urenheder. Dettc tal bercgnes efter
formlen: Kalium X 2.5 + natrium X 3,5 +
amino-kvæl,lof X 10.0.

h. Chilcsall)cter OJ.: NI)K-gØdnillJ.:'
fil fabriksroer.

Den gode effekt, der er fundet ved anvendelse af
chilesalpeter lil sukkerroer - og i foranstående
f(lrsøgsserie tillige i foderbeder - medfører, at
der trods gødningens relativt hoje pris pr. kg kvæl
stof forhal er interc ...~ for at benytte den, specielt
som supplcmcntsgpdning til andre og billigere
h'ælstofgodninger. I sukkerroeegnene har ehile
salpeter især ViSI sig egnet til kombination med
flydende ammoniak.

Impurit)' value er rclativ h~sjt i :'ir, og resulta·
tcrne vi ...er, <\t der efter anvendelse af stigendc
hælstofmængder ~ker en fOf\'ærring af saftens
forurening med aminokvælstnf og dermed en for
pgehe af den samlede mængde af urenheder.
Forholdet har værel praktisk taget uafhængigt af.
hvilken kvæl"'LOfgpdning. der er anvendt.

Natriumtilfdr!>elen har ikke på\irket mængden
af urenheder i nævne\xrdig grad. Der sker en lillc
stigning i nalrillmindhuldel. men delte modsvares
af en tendens til fald i kalium indholdet.

Forsøgene fnrt\ættes.

Nalrillmholdigl' gøtlllillcer.
8 !or5pg i fabriksroer /97/.

Lolllllu/-F(lIster.
SIlU.ersafll~ns mdhold

Imgpr.IOOg5afl
~ahllm nalrlllm amino_N

I forspgene har NPK-gØdning generelt haft
bedre effekt end flydende ammoniak til sukker
roer. men ogs~ NPK-gØl1ning har ~tadig været
chilc~aJpeter lIdbyttemæssigt underlegen. Dette rej
ser .!lpdrgsmålet om kombinationen af NPK-gpd
ning + chile'>alpcter kan bringe lien samlede
kv,dstofvirkning på nive::\U med chilesalpeter alene.

POl initiativ af Forsdg~udvalget for Sukkerroe
dyrkning og i samarbejde med De danske Sukker·
fabrikker A S er der derfor udført forsøg efter
en plan. h\'or 120 kg kvæl'Hof i chilesalpeter sam
menlisnc'i med .!lamme hæblofmængde i NPK·
godnm{!: 14--+-17. Endvidere sammenlignes sam·
me gpdning...mængdc, 120 i PK-gpdning, .!lUp
pieret med 30 kg N i chile"ialpcter med l SO kg N
i PK-gt)dning. I aJle forsdgsled er der tilfdrt
PK-J;,x1ning .!J' arende til gpd...kningen med den
\tørste :'\ PK-mængde.

Foc'idgsgodningcn er udbragl før roernes s~ning

for at male eventuel spirehæmmende virkning af
godskningssystemerne. Optællingen af fremspirede
planter for udlyndingen antyder en smule lavere
plantelal. hvor dcr var anvendt store mængder
chile...alpcler.

Der er gennemført 8 for.!løg efler planen i 1971.
heraf UC 6 p. Lolland-Falster, l på Sjælland og l
på Fyn. og gennermnitsrcsul13tct er visl nedenfor.

120 N i chile~alpcler har eivet samme rod ud·
hy tte .)0111 150 N i lcd e oe f, hvor NPK er hoved
gddning cller eneste g,;dning. men i kraft af en
bedre sul--kerproccnt cr sukkerudbyttct højest ved
120 kg N i chilcs..1Ipeter. Der er her opnået 3,2 hkg
~lIl--kcr mere pr. ha end for samme kvælstofmæng
de i NPK·g~'dnil1g. Suppleringen med 30 kg N i
chi[e~alpclcr har ~}gel udbyttct med 1.8 hkg sukker
til ca. samme udbytte som for ISO N i NPK
gouning :.tIenc.

Dc ekstra tilfprte kvælstofmængder i led e og
f er blcVCl pænt betalt af udbyttestigningen, men
det h;Jr altså ikke kunnet bringe sukkerudbyuet
på h,'jde med selv den mindre kvælstofanvendclse
i chilc'talpeter.

3143
3466
3749
3641
3838
3923

ImpunI)"
\alue

94
122
145
139
148
159

39
67
84
58
64
66

a. Grundgodet N28
b.75 i C 804
c. 120 i C 802
d. 'PK + 1'a 820
c. FI. a. + l\a ~55

f. FI. a . .,. Na 841

Chitf'.wlpeler og NPK tit !abril..5roer (95).

8 for.føg /97/.
1000 planler hkg pr ha.

"ed optagnmg p..l sukhr ,od sukker

a. G rundgødct . ....... (O 19.0 389 74.0
b. 75 N i C .. 61 19.1 + 92 + 17.7
c. 120 N i C ro 18.8 +117 +21.4
d. 120 i NPK 14A 17 60 1 .8 ...... 102 -18.2
e. 120 N i NPK 1+.-4--17 ~ 30N l C. 60 18.6 +116 +20.0
f. 150 i NPK 14-4-17 ......... 59 18,5 120 +20,2

rorsdgcnc fortsætter, men de foreldbige resul
taler bekræfter. at bederoer il..l--e absolut skal have
Ct be... leml antal kg N. men at der \ed ansættelse
af k\ælslofmængderne må tage.) hensyn til, at de
forskellige gddninger og gØl1ning..kombinalioner er
ret foftikclltg;e i gddningscffekt og i indk(Sbspris.

c. St:lrlJ.:odskning af bederocr.

Del hu \æret hævdet. at tidlig tilfdrsel af kalk·
salpeter til roer. der er florlet med f1y.dende am
moniak. be\ irl..er en hurtigere fremspiring og en
hurtigere \';rk~1 ft\fq i sæsonen.

Sporgsmålet ble\ laget op i Jylland i 1970 efter
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Udbyne sandfri afsrødeenhcder
(a.e.) pr. ha

28 fOr!0g 17 forsøg 18 forsøg
1969 1970 1971

Grundgødet 44.3 49.8 54.4
150N ikas 63.4 69.0 72.S
300 N ikas 74.7 78.9 88,4
300 N rI. a. 67.3 68.3 74.6
200 fl. a. +
IOON kas 71.5 72,0 76.4

63 forsøg 1969-7/.
pcL pcl. af lenlof Udb)'IIC

1"~lof råprolcln NO.-N sana sandfri a.e.

Grundgodet 19.9 17.5 0,03 2.7 48.9
150 N ikas 20,2 16.6 0,04 2,2 67.6
300 N ikas 19.4 18.4 0.08 2.3 79.8
300 N i f1.a. 20.6 18.5 0.09 6.3 69,6
200N;(I.a.+
100N ikas 20,2 18.9 0,10 4.0 73.0

l)~r cr i 197 J, som i de to foreg ende år, op
Idet det højeste udbytte i afgrødeenheder, hvor
der er :lnvendt 300 kg N i kalkammonsalpeter ud·
bra~t ad 3 gange. Udbytlet efter 300 kg flydende
ammoniak nedfældet ad 3 g:lnge har hvert år og i
praktisk taget alle forsog været en del lavere. I
:;ennemsnit af de 3 års forsog er udby Uet således
ca. 10 afgrødeenhct.ler eller 13 pet. mindre end for
samme l..vælstofmængde i kalkammonsalpetcr, Ved
l..ombin:ltion af 200 N i flydende ammoniak og
100 N i kalkammonsalpcler er der indhentet ca.
I J af dcnne udbyttcforf\kel.

I o;~stilliilge"" lleder"Otc halvdel er foretaget

I de nye forsøg, der blev påbegyndt i 1969. er
anvendt en speciel nedfælder, fremstillet og stillet
til rådighed af maskinfabrikken .Marsk Stig-, og
delle ny'e apparatur må betegnes som ret egnet til
form.llet.

forslIgene gennemføres efter felgende plan:
a. Grundgudel
b. 150 N i kalkammonsalpeter ad 3 gange
c. 300 N i kalkammon::.alpcter ad 3 gange
d. 300 N i flydende ammoniak ad 3 gange
e. 200 N i f1ydendc ammoniak forår +

lOO i kas efter 2. slæt
Der tages 4 slæt. og i forsogsled b, c og d ud·

bringes sødningen tidligt forår samt efter l. og 2.
slæt. Der tilføres ikk.e gødning efter 3. sJæt. hvor·
for man i 4. sllf:t måler eftervirkningen af den tid·
ligere udbragte gødning. Forsøgsarealerne grund·
gødes med 1000 kg PK 0-4-21.

Der er i 1971 gennemfart 18 forsog. heraf 15
i J}'lIand og 3 på Fyn. I tabelafsnitlCl, hvor en·
keltfor~ogene er opført, er der givet oplysninger
om jordbundsforhold og jordbundsanalyser ved
forso~cncs anlæg. ~amt om forsøgsbehandlingens
indflyJehe på bælgplantebestanden. De øvrige re·
sullater fra for!>ogcne er tillige vist i de følgende
sammendrag S3mmen med hovedresultaterne fra
1969 og 1970.

Flydende ammoniak fil klørergras, affe sltrl
(97-99).

+1.9

+4,3

,2,2

+3,0

+3,6

+4,8

+0,4

+0,1

+3,5

SlUrtgø(/lIillg til bederoer (96).
hhg lørslorpr ha.

2l b. 3l fs. 56 rs
1970 19;1 197~71

107,4 110,5 109,2

6. Flydende ammoniak til kløvergræs
Foranlediget af den stigende interesse, der i

praksis vises for sporgsmålet flydende ammoniak
til gT<c.. marker, blev forsog.sarbejdet med delte
cmne tagel op igcn i 1969.

Sporf!sm~ilet blev bel}"t i en mindre forso{,'sserie
i årene 1962-64. Nedfældning af ammonial..
i en etableret græ,m:lTk vi::.te sig imidlertid at
være forhundet med betydelige vanskeligheder, og
selvom der i de tre år hkv provct forskellige
udformninger af ncdfælJninV"iapparawr, var re·
sultaterne langt fra tilfredsstillende, Og opgaven
blev henlagt indtil mere egnet apP[lr~ltur her var
til rådighed.

Forsøgene er udført i Jylland og de er alle tilført
flydende ammoniak i mængder fra 110 til 180 kg
pr. ha. Dc to tredjedele af forsøgene er tillige
tilfprt staldgodning.

Der er i 1971 freml..ommet et gennemsnitligt
merudbytte på 3.0 hkg roct~)r~lOr pr. ha for ekstra
kvælstof i form af kalksalpctcr ved roernes så
ning. mcn da merudbyttet er 3,6 hkg torsto[ for
samme kvælstofmængde ved roernes udtynding,
må der være tale om en almindelig kvælstofvirk
ning og ikke om nogen ~peciel startvirl..ning.

I sidste 5.rs forsØg var der ingen generel kvæl·
stofvirkning af det ekstra tilførte kalksalpeter og
sliledes heller ikke nogen sikker startvirkning af
gØdskningen.

Chilesalpeter har begge år givet merudbytte for
anvendelsen og noget bedre end kalksalpeter. Det
skyldes uden tvivl den samtidige tilførsel af na·
trium, der har forøget den almindelige kvælstof
virkning. og chilesalpeter kan efter forsøgene
næppe tillægges nogen speciel positiv virkning for
roerne~ ~tart. når disse i forvejen er rigeligt gØdet
med kvælstof.

Forspgene fortsætter.

Grundgødet
30 N i J..alkS3lpeter

ved såning .....
30 N i J..alksalpeter

ved udtynding
30 N i chile~alpetCT

ved såning ..

en plan. hvor 30 N i form af kalksalpetcr tilfprt
ved roerne~ s;"tning er sammenlignet med samme
gØdningsmængde lige for roerncs udtynding. End
vidcre er der medtaget 30 i form af chilesalpe
ter ved roernes såning, hvormed der således tillige
tilfØres ruerne ca. 50 kg natrium pr. ha.

I 1971 blev der gennemført 33 forsøg efter pia·
nen, og gennemsnitsresultatet af disse er sammen
med sidste års resulLater vist i følgende opstilling.
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sammendrag af de 3 års forsag. Der er her givet
oplysninger om afgrødernes procentiske indhold af
lPrstof. råprotcin. nitrat kvælstof (NOa-N) og
sand. Det ses, at d.proteinindholdel falder en smu
le ved lilførsel af dcn lille kvælstofmængde i kalk
ammonsalpeter. Det fremgår af bedømmelserne
for bælgplantcbe~l;lndcn. at kløveren her er svæk
~et omtrent ligeså stærkt som ved tilforsel af de
store kvælstofmængder, men det tilførte kvælstof
har ikke været tilstrækkelig til erstatning for den
reducerede bælgplanlebestand. Ved anvendelse af
300 N er proteinindholdet derimod steget igen,
og det tOlale råprotcinudbytte er for de store
kvælstofmængder aget 60-70 pet.

Indholdet af nitratkvælstof er ikke foruroli
gende slort. idet man regner med, at indhold op til
0.20 pct. ikke er skadeligt, og så højt et indhold
er kun f\lndet i et enkelt forsøg.

Derimod er sandindholdct relativt højt. især
hvor der er anvendt flydende ammoniak, og dette
påvirker den flydende :lmmoniaks stilling væsent
ligt efter bere~ningen af afgrodecnheder P< grund
lag af sandfrit tørstof. Foruden at foderværdien
forringes, vanskeliggør et højt sandindhold et gun
stigt forløb af selve ensileringsprocessen.

l følgende opstilling er de samme oplysninger
om afgrodernes procentiske indhold af tørstof, rå·
protein, nitratkvæbtof og sand opført for de en
kelte slæt i gennemsnit for dc 3 forsogsår. Tillige
er opført udbytte i sandfri afgmdcenhedcr.

Flydende ammQllilJk til klpl'ergrtn (97-99).
63 /o'Søg /969-7/.
",.. pet. af IOrslof UdbylIt'

tur.ilof råprouln NO,-N sand sand fri iI.e

Grundgødcl 20.7 16.4 0.D3 2,6 IJ,l
l. slæt.
l50Nikas 19.4 16.7 0,04 2,2 20,2
300 N ikas 18,l 18,8 0,06 1,9 23.1
JOD N i fl. a. 19,7 19,4 0,08 l,l 17,0
200 N i fl.a. +
100 N ikas 18,9 21.8 0,13 l,1 17,9

2. slæt.
Grtllldgødct IS.S 16,4 0.02 2,1 16,7
150N ikas IS.7 16.6 0.04 1,6 2J,4
300 N ikas 18,0 18,9 0,1 I 1,9 26,6
300 N i fl. a. 18,9 18,8 O,IJ 4,3 24.5
200 N ifl.a.+
lOONikas 19,1 17,9 0,10 2,S 26,2

3. slæl.
Grundgøder 20,2 IS,S 0,02 J,4 IJ,8
150 N ikas 22.2 16,4 0,03 3,6 19,1
300 N ikas IS,9 18,2 0.09 J,O 2J,0
300 N i fl. a. 22,4 17,9 0.09 9,7 21,3
2ooNifl.a.+
100Nikas 21.2 18.2 O,OS 4,) 22.6

4. slæt.
Grundg~'dct 21,9 20,J 0,02 J,4 4,9
150 N ikas 24,9 16,3 0,02 J,J 4,9
300 N ikas 24,8 Ifi,6 0,02 J,4 7,1
JOD N i rI. a. 24,fi 17,1 0,02 4.4 6,8
200 N i fl.a. +
100 Nikas 24,6 17,5 0,02 J.4 6,J

Torstofrrocenter. råproteillindhold Og udbytter
hHr været ret ens i dc tre furste 1oolæl. Kvælstof·
eftervirkningen har været beskeden både af f1y
denlIe ammoniak og kalkarnmonsalpeter i 4. slæl.

S:tndindholdet, der af hensyn til bl. a. dyrenes
ædelyst bor være under 2 pet. af tørstoffel, ser ud
til at være et problem, hvor der anvendes fly
dende ammoniak. fordi der selv ved nedfældning
med egnet materiel uundgåeligl vil ske en oprod·
ning af slorre eller mindre jordmængder.

SanJindholdet i afgroden er derfor stærkt på
virket af. om ,t:;ræssel hostes med slåmaskine med
knivbjælke eller med grønthøster.

Dette forhold er belyst i følgende opstilling,
hvor de 2 sidste års forspg er o;:>delt efter anvendt
hostnwteriel.

Flydende Wl111l0lliak til kløl'ergræs 1970-71
(97-99).

pet. sand i tørstoffet
25 rs hl'lslet med IO f~ høstel med

slåmaskine ~rol1\høster

I. Sl~l 2. silet 3. sJa:t 1, sl:el 2. sltet 3. Slæ.l

Grundgødet 1,7 2,l 2,S 5,0 4,1 9,4
150 N ikas 1,4 1,6 2,3 4.J 4,0 6,l
300 N ikas I,J 2,0 2,8 J,7 J,2 7,l
JOD N i fl.a. J,l 4.9 6,9 JO,J 10,8 24,J
200Nif1.a.+
IOONikas J.O J,6 J,l 10.2 6,6 10,4

Del ses af opstillingen, al langt de fleste af
forsøgene er høstet med slåmaskine. Det fundne
gcnnem~nitlige indhold af sand i dct samlede for
~agsmateriate i de tidligere viste opstillinger er
derfor formentlig mindre. cnd man normalt vil
finde i almindelig praksis. hvor der oftere anvendes
rnmthoster lil bjærgning af græsset.

Som det fremgår af opstillingen. er der i gen·
nemsnit af de 25 forsøg, der er høstel med
<;Iåmas~ine, el ret væsentligt indhold af sand i
navnlig 2. og ~. slæt, hvor der er anvendt flydende
ammoniak.

Forholdet forværres imidlertid stærkt. hvor for·
sogcne er høstet med grønthoster. idet sandind
holdet her i de forskellige forsogsled er 2-3 gan
ge s5. stort. som hvor der er anvendt slåmaskine.
Selvom forsogsmaterialet ganske vist er præget af
enkelte forseg med meget stort sandindhold, spe
cielt i 3. slæt. er den generelle forageise af sand
indholdet efter ammoniaknedfældningerne ganske
betydelig og gør i virkeligheden græsset uanven
deligt som kvægfoder.

FOf<,!'gcne med anvendelse af flydende ammo
niak til klovcrgræs bctragtes nu som afsluttede.

['li grumIllIg af de resultater og er/llringa. der a
opnået med tiet bcnyttcde nedfll'ldnillg.Hllataiel,
1//(i tiet kom/maes. at ned/ældningefl af /fyderll/e
1II1wIOIliak i etablerede græsmarker fortsaf ikke er
lillI'" prob{cmer. Med ('Ruet Iled/ældnillgslldstyr
bedømmes muligheden for tab a/ ammoniak \led
Jordlllll/millg for minimal. Derimod Ilfrdg(is der
næppe mekll/li.{k skade på afgrøden Rellnem den
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1969-71

'"6.6
6,7
9.3

1971
92

6,7
6.9
9.3

6.6
6.5
9.5

6,5
6,7
9,0

Økotlomi/or.\f/lg med /os/or og kaliwlI
til vårsæd (JOO).

1969 1970
127 116Antal rorsog

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. KI

:.I. Forsøg i \'årsæd.

Der har været stor interesse for forsogsopgaven,
hvilket har givet sig udloolag i, at der er gennemført
iah 335 forsog i vårsæd i de tre år, sådan som det
fremgår af følgende opstilling.

se, kob og salg af afgroder, godningskøb o. s. v.J
på de ejendomme, hvor de gennemføres.

Ocr anvendes normale kvælstofmængder til for
sogsarealerne. Derudover grundgooes fosforforsø
gene med 50 kg kalium pr. ha og kaliumforsøgene
grundgodes med 15 kg fosfor pr. ha. Desuden til
f!Jre~ magnesium og mikronæringsstof[er efter be
hov.

Enkehforsogenes resultater er sammen med op
lysninger om forsøgssted og såvcl kemiske analy
ser som tcksturanalyscr vist i tabclafsniUet. For
søgenes gennemsnitsresulLater vises i de følgende
lckswpstillinger under de forskellige afgrødearter.

/øl/nil/g og opmdning al jord, lIed/æ/deren /orår
sager. især I'ed gefltagne ned/æ/dnilll{ef, og som
kan bevirke el ~J(/e1{rJ:gendt! I",jl indhold a/ sand
I'ed mekanisk Imsrnin[: af gffl's.'.el ril slald/adring,
ensilering el/er 1~"rillg. Ved a/græsf/;'Ig, h\'or d)'
rene seh' selekterer G.lf kan undgå sandel i betyde
lig grad, er del/e forhold a/ mindre betydning.
Ligeledes kan det i praksis el'(!l/fuelt være muligt
at ski/te korse/srt,tllitlK n'd gl.'fltagtle ned/æle/tli"
ger, formlen lI/ en eller/o/gende tromling også
kan medl'irke til at reducere disse ulemper I'ed
rørefll/e saflr/inr/llOldet.

Den meJ...a1/i.~J.e skade flå afgrøden med/orer en
rNluktion a/ IIdhYl/et. Udhylte/or.~k.el/ell madsL'a~

res dOK slort .\el a/ <'ri {avere pris for .flydende
ommoniak e1l(1 for kalkammoflsafpetCT.

lI!'is dell flydende ammorliak skal am·efllle.~ til
wæ.l'11larker. er det imidlertid afgørende, ar det
kan ske på ell sådO/l nuide, at .wncl/orurenillgetl
Iwldes Iled<' på et l'æsel/lliRt laI'ere niveau, end
lil/ældel har nuet i /or.wwelle.

II. FOSFOR· OG KALIUM·
GØDNINGER

l. Økonomiforsøg med fosfor og kalium.
I 1969 blev der påbegyndt en ny forspgsserie til

belysning af okonomien ved anvendelse af fosfor
og: kaliumgødning på dct fosfor- og kaliumniveau,
man nu almindeligvis arbejder på i landbruget.
Motiveringen for at tage forsøgsopgaven op er
bl. a.. de stærkt divergerende opfattelser af, om ud
viklingen i gødning!lCorbruget er rigtig. Medens
mangc mener. at man med den gødningskraft, dan
ske jorder efterhånden er i. har mulighed for at
nedskære fo::.for- og kaliumforbruget, hævder an
dre, a.t del stærkt stigende kvælstofforbrug må be
grunde en forøget anvendelse af fosfor~ og kalium.

Opgaven søges løst ved gennemførelse af dob
beltforsøg efter følgende plan.

I. Fosforforsog.
3. GrundgØliel
b. 15 P (192 superfosfal).
c. 30 P (385 superfosfat).

II. Kaliumforsog.
a. Grumlgodet.
h. 50 K (102 kaligudning).
e. lOU K (204 kaligodning).

Forsøgene er en-årige og gennemføres med fos
for og kalium i samme mark og så vidt muligt
også i en årrække på samme ejendom, idet for
søgene følger en bestemt afgrøde i sædskifte (fler
årige, flyttelige fon,øg). Som forsogsafgrPde an
vende.. vårsæd, roer eller græs.

Forsøgenes resultater sogcs suppleret med op
lysninger om driftsforholdene (besætningsstørrel-

hkB kerne pr. ha

Grundgødet 43,4 37.2 44,0 41,4
15 P +1.1 +0.6 +0,9 +0.9
30 P +1.7 +1,0 +1,4 +1,4
Grundgødet 43,2 37,3 44,3 41,5

50 K +1.0 +0,6 +0,7 +0,8
100 K +1.2 +0.9 +1,0 +1,0

Det gennemsnillige merudhytte for tilførsel af
15 og 30 kg fosfor (P) i 1971, henholdsvis 0.9 og
1,4 hkg kerne pr. ha, er knap ~ store som i første
forsøgsår . men større end merudbytterne i 1970,
som blev præget af de noget afvigende vækstfor
hold. Dette afspejler sig tillige i, at udbyttet af det
grundgødede forsobsled i 1970 er ca, 15 pet, la·
ve re end irct før og året eflcr. Kaliumvirkningen
i 1971 er ligeSOm fosforvirkningen af en beskeden
silirreIse.

Gødningsudgiften ved de IO fosformængder er
godt 50 og godt 100 kr., og udgiften ved de to
k:.lliummængder er ca. 40 og 80 kr. l gennemsnit
af de 3 års for::."g har der således dårligt nok væ
ret okonomi ved selv det første gødningstilskud,
men der kan naturligvis regnes med eftervirkning
af de tiifIlrte godning:-.mængder.

Af det store forsogsantal i vårsæd Cl' 54 forsøg
gennemfort på de samme ejendomme hvert år, og
resultalerne af di~::.e for:-.og er således.

Økonomi/orsøg med fmfur og kaliutn
til \'årsæd (100).

54 rOf!log på samme ejendomme
1969 1970 1971

Gns. RI 6,7 6.7 6.7
Gns. Fl 7,1 7.1 6,8
Gns. Kl 8,7 10.0 9,6
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hk/; kerne pr. h, hkg keT"e pr. ha

Grundgødct 4~,2 38,5 45,2 Grllndgødet 40,3 41,9 42,3
15 P ......... . +1,1 +0.3 +0,8 15 I' ......... +1,0 +0.9 +0.7
30 I' .......... +1.5 +0.7 -1,3 30 I' +1.6 -1.3 +1,2
Grundgodet 44.2 37.8 ~S,7 Grundgødct 40.2 41.8 43,0

50 K +1.0 +0.5 +1.1 50 K T 1,3 +0.6 +0.5
100 K + 1.0 +0.9 +1.3 100 K +1.5 +0.9 +0.7

Udslagene for tilfort godning er af samme
slorrc:l ..e"onJen som i det samlede forSOb~materjale.

rsvarialionernc i udbyltcnivcaucl er her tillige af
en rent slatistisk interesse. da dCI er dc ~:lmmc 54
ejendomme. der ~ammenligncsalle J ll.r.

Byg er dcn heil dominerende af~rodc i vdrs:cds·
forsogene. og en opdeling af de 3 års bygforsog
efter fosfor::.yrclal giver falgende rcsuhat.

LJ,la!=enc for tilforsel af l.aliumgodning er
'Ior.>t i gruppen med l.aliunllal undcr 7.0. Ol.ono
Olien \'cd dcn lille godning,mængde cr god her.
mcn der er ingen rentabilitet ved :lnvendelsen :lf
den ,:orc kaliIlOlm::engde. I de IO ovrigc gruppcr
er ~'jlJning\Virl.ninren for de Io kaliummængder
nT'iicn cn~.

hlt.l "eme pr. ...
Grundgødcl 38,5 ·41,9 ~~,2

15 I' +1.2 +0,1i +0,7
30 P +2.0 +1.1 +O.R
Grundgodet . 39.1 42.8 43.9

50 K +0.9 ,0.7 +0.8
100 K +1.1 +0.9 +1.0

311
14
23

348
2
2

92,4
0.4
1.0

90,5
2.2
2.6

493
li
7

485
12
17

øJ.ollomiforsøg med fO.lfor OK J..(lfiwlI
fif foderHlJ.J.arorr (101-01).

hkg pr. ha
lJ forsØ8 1971 jj (orsø8 1969·71

rod Il"SIOf IOP roJ IOfSl.a( IOP

512 95,5 330
12 2.0 4
14 2.5 7

502 92,7 317
12 2.1 13
17 3.1 20

L'd,ragcne for tilforsel af fo,for er i 1971
·.ærdeles .!>ma. Kaliumvirkningen er ogs:\ lilJe. men
dog :lf en mere almindelig slOrrelscsordcn.

J gennemsnit af de 3 års forsøg i roerne er dcr
for tilfmsel af 15 og 30 l.g P opnået merudbytler
på henholdwis 2.0 og 2.5 hkg wrslof, svarende
til henholdsvis l.R og 2.3 afgmdeenhedcr. Da ud
giften for tilforsel :lf 15 kg P er godt 50 kr., er I
foderenhed ved det forsle godningstilskud frem
bragt for l.nap JO ure, medens produktionspriscn
ved till,cg af yderlibere 15 kg P har været godt l
kr.

ror lilforscl :lf 50 og 100 l.g K har merudbyttet
i genncOl,nit af dc H forsog været 2. I og 3. I hkr
torSlof. svarende lil 1.9 og 2.8 afgmdeenheder.
Da 50 l.g K ~O'itcr ca. 40 kr.. bliver gO<.Jningsud
giften her ca. 21 øre pr. foderenhed for det
forste gC)dningslil\~lld. og 44 ore ....ed at forøge
god!l~ningcn fra 50 lil 100 l.g K pr. ha.

L folgende opstilling er Vi:-'l gennem~nitsrcsul

taterne i hkg torstof fra 7 for..øg i roer gennemført
på de samme ejendomme alle 3 år.

Og dis,.·.e forsog viser meget ')må udslag for
godning"lilforselen i 1971, specielt er de store g~x1.

ningsmængder heil urentable.

b. Forsog i fodersukkerroer.

I I')71 er der genncmfort 13 okonomiforsog i
:-odcr\ul.kerrocr. Resultaterne af disse er sammen
med gennemsnittet af de J års forl'oog i fodersuk
~errocr vist i følgende opstilling. hvor udbytterne
,r o~f{}n i hkg rod. [lln.tof og top.

Grundgodn.
15 P
30 P
Grllndgodn.

50 K
100 K

6.7
1i.8
R.3

Kt under 1.0..
1i.4
5,7
5.4

Øl..orlfJ"';lor~øJ.: med {cHlnr og J...a/iU/l1 ril bYl!.
19M-li (1001.

Opdeli/l~ af 3/0 forsøg efter fo.\jonyrc'lcz/.
Ft under 6.0 FI 6,0-~.9 fol 8.0 og dcro\cr

117 110 SJ

6.3 6.1i 7.0
4.5 6.9 10.0
~.U 9.7 10.R

(Jkoflomiforsøg med fosfor 0R k(llillm fil byg.
1969-lI (lOU).

Opdf'fi/1f: af 310 for.føg efrer kalillftl(a1.
KIIO.Oog

KI1.1)-9.9 derover
103 108

6.7
7,9

13,9

Antal forsog

Gns. Rt
Gns. FI
Gns. Kt

Anlll (orsøg

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt

Af labellens ovcrSle .. f..nil fremgår dct, al man
samtidig med en opdeling eflcr fosforsyretal ogs:\ i
nogen grad sorterer malerialel eher real.lionslal
o~ l.aliumlal. Dette hænger sammen med. at de
arealcr. der er vclblkede og rige på et planlenæ
ringo;<;tof. afså ofle vil være velforsynede med
andre.

De storste udslaJ; for fO!lfonilforscl er tydeligt
O;måcl i gruppen med fosforsyrctal under 6, me
dens der l.un er ringe for\l.el på godningsvirknin
gen mellem de IO grupper med højere fosforsyretal.
Beregnes merudb} Ilet for en forøgelse af god
ning<imængden fra 15 til 30 kg P findes dog en
rel siH.er linje. idet merudbYllcl i den laveste Ft
gruppe er 0.8_ i dcn mellcmste gruppe 0.5 og j

!!rllppen med dct hojeste fosfor'}'retal 0.1 hkg ker·
ne pr. ha.

En lilsvarende opdcling af bygforsogene eftcr
kaliunllal giver folgende resultat.
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De v:..:c gennemsnitstal dækker over betydelige
varialioner. hvoraf en del skyldes forsog"arealer
nes for!>kellige reserver :tf tJe to prpvede plante
nær:ngs~toffer. rosforsyretallcne og kaliumlallene
udtrykker sådanne reserver. og ved at opdele det
efterhånden ret store forsøgsantal i roer i nogen
lunde lige store grupper efter niveauet af fosfor
syretallene fås følgende resultater.

1971

114,4
+0,1
+4,9
111,3
+2.9
+3,3

'96'
87,1

+2.1
+5,7

90,1
+3.6
+5.2

Økollomi/orsøg ml'd fosfor og kalium Iii græs
og kløl'uf(ra's (lOJ--04).

8 forsøg pi sammi: ejendommc
hkg I"nlor pr. ha

1970

85,9
+3.1
+5.6
84,5

+3.1
+3,9

Grundg0det
30 P
60 Il
Grundgødet
100 K
200 K

pkmlOmiforSPM f1/('(/ fosfor og kaiium
tii græs og k/øl'ugræs (103-04),

hkg pr. ha
24 forsøg 1971 63 forsug 1969-71

Imnl tørstOf råprole1n grU"1 lonlof råprOlein

Grundg. 563 109,0 17,8 482 94,8 16,3
30 p -,-25 .J.. 3.2 +0.5 +27 +4.3 +0,5
/\0 P +41 +6.5 +1.1 +41 +6,7 +1,1
Grundg. 541 109,0 \8.0 467 95.6 16,5
lOOK -'- 34 +2,8 +0.4 +32 +3,4 +0,4
200 K +50 +2.9 +0,3 +47 +4.5 +0,6

Gr::r::o.udbyttet er hojt i 1971, men godningsvirk~

ningen er ikke helt så god som i de foregående år.
specielt ikke for den store kalium mængdes ved
I-.ommcnde.

I gennemsnit <lf de 63 forsøg 1969-71 har 30
Og 60 kg P givet mcrUlJbytter på henholdsvis 4,3
og 6,7 hkg torstof. sV<lrende til henholdsvis 3,6 og
5.6 afgrudeenheder pr. ha. Da tilfor~1 af 30 kg P
vil koste godt 100 kr. har en foderenhed ved det
forslc lilskud af fosfor kostet 25 ore og ved det
næste lil,kud 53 ore.

100 og; 200 kg K har givet merudbytter på hen~

holdsvi!<t 3.4 og 4.5 hkg torstof pr. ha svarende lil
2,8 og 3.8 afgrødeenheder. Da 100 kg ka
lium koster ca. 80 kr.. er 1 foderenhed her
fremkommet for 28 øre ved det første gødnings~

tilskud og for 80 øre ved forhøjelse af gødnings~

mængden fra 100 til 200 kg renl kalium pr. ha.
I 8 for<;ng. der er gennemført l1å de samme

ejendomme i årene 1969.70 og 71. scr resullater~

nc i de enkelte år s~ledes ud.

Det fremgår også :.If denne opdeling. at der er
pænl udslag for 100 kg K indtil kaliumtal 11,5.
Endvidere at der ligeledes er rentabelt udslag for
fo"fortilforscl ved fo,>forsyretal på gennemsnitlig
4.6.

c. Forsøg i græsnrarksafgrpd('r.

Disse forsog er gennemført i klovergræs og rent
l ra~s, og der anvende::. dobbelt så store gpdnings~

ma.:ngder af fosfor og k:11ium som til korn og fo~

dersukkerrocr. Gødningen er udbragt tidligt forå.r
og dIer 2. ::.Iæl.

D.:r er laget 4 slæt i forsøgene. og udb}uel er
m;"l1t i gronvægt og wr"'lof. foruden at der er be~

stemt råproteinindhold. Gennemsnihresultaterne
vises i de følgende opstillinger.

KI 8.0-1 1.4

'O
6.6
5.7
9,4

97,6
+0.0
+1,9
94,9

+2,4
+5.0

6.3
4./\
/\.1

84,9
+4.6
+4.4
83,4

+2.4
+4.5

KI under 8.0

"

ØAo/lomiforspg med fusfor og kalium til
fodermkkerroer (IOI-fJl).

Opdeling a/ 33 forsø~ efter kaliumw/.
hkClønlofpr. ha

Kl II,S og
dero'cr

12

6,5
7.6

17.1
103,5
+1,4
+1,4
99,5

+1,4
+0,2

øl.ollomifonøg med fosfor og kaliuJII
lil /odersukkerroer (/01-02),

Opt/eling o/ 33 forsøg eff('T /osfoT.l"yrnal.
hkg lurstof pr. ha

Fe under $.0 Ft 5,0-6,4 FI 6.5 og ~(Io'·er

li 10 12

6.2 6.5 6.7
3.9 5.5 R.5
7.2 11.5 1~.3

86, \ 95.0 \ 04.5
+4.1 11.1 +1.0
+4.8 "-1.2 + 1.6
81.6 95.8 \ 00.4

+4.0 +1.9 +0.4
+5,2 +4.0 +0.4

Øl.otlomi/or.\'øg med fosfor og kalium til
/odersukkerroer (/0/-01),

hkg hJrstol pr. lUl
$ lorwg på samme ejendomme

1969 1970 1971

78.7 116,4 99,0
4.6 1.5 2.2
4.2 2,3 0.7

76,0 104, I 97,S
3.4 4.1 J.5
3.6 6.0 1./

Anlal fonøg

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt
Grundgodet
15 p
30 P
Grunugødct

50 K
100 K

Anli! forsøg

Gns. RI
Gns. Ft
Gns. Kt
Grundgødet
15 p .....
30 P
Grundgodet

50 K .........
100 K

Ved forforsyrelal under 5,0 fremkommer der
nu et pænt udslag for tilfort fosfor. medens der
kun er beskedne merudb}'uer ved fosforsyret31
over 5,0.

Som nævnt sker der ved opdelingen efter det ene
hold !,odninptal også i nogen grad en sortering
efter det andet. i dette tilfælde tillige efter kalium
lal. Eher dis..e al dømme er der god udslag for
100 kg K også ved gennemsnitlige kaliumtal på
11.5.

En tilsv,lrcnde opdeling efter kaliumtal viser
fulgende.

Grundgødel
15 P
30 P
Grundgodel

50 K
100 K
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Antal forsøg

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt
Grundgødet
JO p
60 I'
Grundgødel
100 K
200 K

kaliumforbrug. men spørgsmålet må vurderes over
en længere årrække.

Mængderne fordobles til klovergræs. Der er så
ledes ikke noget lcd uden kvæhtofgodning, idel Cl
~ådant må betragtes ~Onl en noget uheldig grund
rodskning i ct fosfor- og. kaliumforsog.

Ved for<;o,genes anlc.cg er der foretaget en grun
di!! undersøgelse af jord variationen ved udtagning
af et stolTe antal jordprøver i plojelagcl og i un
dergrund lil analysering for reaktionstal. fosforsy
re-, kalium-o magnesium- og kobbertal o;amt tekstur
og hurnusindhold. Endvidere udtnges jordprø\'er
hvert år eflcr hosl efter særlige rctning<;linjer.

Disse or1ysninger vil blive beh,lndlel og offent
ligJ!jort sammen med udbyltcrcsul!llter, når for
søgene har ligget en årrække. og der efterhånden
tillige bliver tale om for~kellige grader af udpining
af jorden for de Ire hoved næringsstoffer.

I dct følgende skal blot kort meddeles gen·
ncmsnilsresultalerne af de tre første forsogsi\r.

I 1969 gennemfortes 11 forsog i byg, og resul
taterne af di<;se er vist i den fmMe op.!>tilling.

2. VekselvirkningsforsØg med k,,'ælstof,
fosfor og kalium.

Fra forskel/ig side har der været udlalt ønske
om :H få sporg~målct om optimale mængder af
fosfor- og kaliumgodning under almindelige sæd
skifleforhold tagel op lil en mere langsigtet belys
ning. end det har været tilfældel i andre forsøgs
serier. Samtidig ønskes vekselvirkningen mellem
hovednæringsstofferne bclY!>L Med henblik herpå
blev der i 1969 på egnede arealer påbegyndt en
~erie faslliggendc forsog, som søges fa~!holdt i en
ca. IO-flrig periode.

Forsogene er anlagl med Ire forskellige kvæl~

~lOfmængder. Ire fosformængder og tre kalium
mængder. således 31 hver af de tre kvælslofmæng
der afprøves ved hvert af de tre fosfortrin, og
hver af disse (9) kombinationer afproves ved
hvert af de tre kaliunllrin. Med to gCllIagelser om
fatter el forsøg ialt 54 parceller.

Dc forskellige godningsmængder. der anvendes i
forsogsplanen er til korn og roer f0lgende.

UtlSIBg

1.5
1,3
0,9

fosfor

50. 100 og 150 kg pr. ha
O. 15 og 30 kg pr. ha
O. 50 og 100 kg pr. ha

OP

47.7
47.9
47.6

",0,1

Ve~seit'irkfli"g mel/em kl·ælstof.
og kali/lili 1969 (/05).

II forsøg.
Byg. I. år hkg lernc pr. ha

IS P JO I'

48.2 49.2
49.2 49.2
4S.5 4S,5

0,3 : 0,7

Kvælstof (N)
Fosfor (P)
Kalium (K)

50 N
100 N
150N

Udslag

Stigende !1ul'f1gdn fosfor Of! kalium til grtrJ
Ol: kløl'l'rf!rfl's (/03-04).

Opdeling af 63 for":øg ('ftu fosfors)'retal.
hl(:. lorslofpr. ha

FI under S.O FI S.6-6.4 Ft 6.S og derover
20 19 24

lU 6,5 6,5
3.1 5,7 8,9
7.5 10.6 9,8

1j9,7 89.9 103,0
+8.1 +3,2 + 1,8

+ 10.0 +5.5 +4,9
90,7 H9,3 104,6
/-5.4 / 3.2 + J,7

-/5,4 +4.5 +3,2

KI 10.0 og
KI under 6.0 KI 6.0-9.9 derO'er

Anl;!l fOr.''''G 16 26 21

Gns. Rt 6.5 6.5 6,4
Gns. FI 4.0 7.1 6.5
Gns. Kt 4.3 S.1 14.6
Grundgødct 83,5 102,8 93,6
30 I' +R.I +2.7 +3.2
60 I' +10.2 +5.5 +5.6
Grund,!:ødet 82,0 102,6 97,1
100 K +7.3 +2.5 +1.4
200 K +9,0 +3,7 -/.2.2

1.:lngt de shlrste mcrudbyltcr for tilførsel af
fosfor er opnnct vcd de laveste fosforsyrctal. Det
benu:rke~. al og~å udslagene for kalium er storst
i denne gruppe. Det skyldes, at tallene SOm nævnt
foran er koblede. så lave katiumtal ofre træffes
sammen med lave fo~for...yrclal.

Fn opdeling efter kaliumtal giver folgende re
sultat.

Der er O!!~tl her en pæn linje i tallene, s'ledes ilt
knliumvirkningen Cl' storre, tksto lavere kaliumt:ll
lenc er. og man finder gnn~kc ~ammc koblings
fænomen ...om nævnt for.

Del bor tilfojes. at gennemsnitsresultaterne i
analysetalgrupperne dækker over meget store va
riationer. De højere merudbyttetal ved dc lave~le

anaJy~ctal er siiledes fremkommet ved, al enkelte
forsag har givet meget hoje merudbytler, meden ...
andre ikke har vi ..t na:vncværdi!:c udslag selv ved
lave lal. Bland! andel derfor er der ikke foretaget
okonomibcrcgning for de for .. kellige an:ll)'setul
grupper. Økonomiforsu!!-ene med fosfor og kalium
fortsættes. Forelobig tyder dc opnåede resultater
ikke på. at der er grund lil at a:ndre den almin
delige anvendte praksis med hensyn lil fosfor- og

Det fremgår af tør~loflldbytternc, at gødnings
virkningen også i disse forsag har været I::tvere i
1971 cnd i de foregående 2 år.

De 63 fors'1g i græo;nlarh:lfgrodcr er i folgende
opstilling opdel! efter fosforsyretal.

StigC'fIlh' mfl'llgda jO.I/ur og J.alillm til NNl'S

og khH'ergræs (103-04).
Opdeling af 63 forsøg efter k(/Iiumtal.

hl, 100'SIOf pr. ha

7 Oversigter
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3,3
3,4
6,8

Udllal

4,3
3,3
6,1

-;,-0,8
7,2
7,1

60P

72,7
90,1

102,5
29.8
200 K

70,3
88,7

101,9
31,6
81,5
89,6
89,8

8,3

OP
68,4
86,8
96,4
28,0
OK

67,0
85.3
95,1
28,1
82,3
82,4
82,7

0,4

Vdse/\'irkning mellem kvabtof, fosfor
og kalium (106-107).

GrlPs, 2. og 3. år, Ilkg lørslof.
4 forsøg.

>oP
71,0
90,0

102,7
31,7
lOOK

74,8
92,9

104,6
29,8
87,8
91,7
92,8

5,0

I 2. og 3. forscgsår er der udført nogle få forsøg
i roer. Der er fremkommet ret pæne udslag for
kalium og kvælstof, men resultaterne viser ikke
nogen sikker vekselvirkning mellem næringsstof·
feroe.

I 4 forsøg udført i græs er der store udslag for
kvælstof og antydning af vekselvirkning mellem
kvælstof og fosfor og mere udpræget mellem
kvælstof og kalium samt mellem fosfor og kalium,
men resultaterne er foreløbig præget af stor varia
tion og usikkerhed.

Forsøgene fortsættes.

100 N
200 N
300N
Udsla8
OP

30 P
60 P

dslag

100
200 N
300 N
Udslag

J, Udbringningslider lor losfor og kalium.
Udviklingen i landbrugets arbejdskraftsituation

medfører sammen med almindelige ratiooalise·
ringsbestræbelser stærkere ønsker om, at kunst
gødning udbringes af leverandører eller maskin
stationer.

For at få spr~dearbejdet udført under de bedst
mulige færdselsforbold og for at få en så lang
udbrinpningssæson som muligt er en tidlig eCter
årsudbringning af PK-gødning blevet aktualiseret.

I de hidtil gennemførte forsøg med efterårsud·
bringning af fosfor· og kaliumgødninger er ud·
bringningcn fortrinsvis sket i det sene efterår, og
spørgsmålet om en tidlig efterårsudbringning af
fosfor og kalium er ikke særlig godt belyst.

Da der i spredte forsøg i de senere år tillige er
målt en noget ringere virkning ved efterårs· end
ved fortlrsudbringning af især ka1iumgødninger på
jord, hvor der foretages almindelig jordbehandling
om efteråret er hele udbringningsspfJrgsmålet mget
op ved anlæg af nye forsøg i efteråret 1970 på
arealer, hvor der skulle være vårsæd i 1971.

Der arbejdes efter følgende forsøgsplaner.

I. FosforforM'g (grundgDdet med 100 K i marts).
3. Grundgødct
b. 30 P (385 sup) i september
c. 30 P (385 sup) i november

4,2
6.4
4.9

5,4
4.0
6,1

0,7
0,6
0,5

0,6
0,9
0,3

U(151&8

2,8
2,9
0,1

UdJ1aa:

1,1
1,3
1,8

-;.-0.3
0,5

-;.-0,2

0.7
-;.-0,3
-;.-0,4

103,3
104,5
104,9

1,6

>oP
101.8
104,2
104.1

2,3
lOOK

102.5
103.7
106.5

4,0

99,8
101,9
102.2

2,4
SOK

100.8
104,0
103,5

2.7

101.8
101.2
105.2

3,4

OP
37,5
42,4
41,2

3,7

OP
99,0

101,3
104,0

5,0
OK

97,1
99,7

100,4
3,3

99,1
98,1

100,0
0,9

50N
100 N
150N
Udslag

OP
15 P
30 P
Udslag

50N
100N
150N
Udslag

50N
100
150N
Udslag

OK SOK lOOK

50 N 48,2 48,1 48,9
100 48,8 49,1 48,5
150 N 48,0 49,1 47,6
Udslag -;.-0,2 1,0 -;,-1,3

O p 47,7 48,2 47,4
15 P 48,5 48,4 49,0
30 p 48,8 49,6 48,6
Udslag 1,1 1,4 1,2

Udslagene for fosfor og kalium er som normalt
små i l. års kornforsøg på velgodede sædskifte·
marker. Udslagene for kvælstof er også små uanset
grundgødskningen, og der er ikke i disse forsøg
antydning af vekselvirkning mellem nogen af næ·
ringsstoffemc.

Vekselvirkning mellem halstof, fosfor
og kalitun (106-07).

Byg, 2. og 3. dr, hkg keme pr. ha.
12 fors,g.
UP 30P

38,8 38,6
43,2 43,7
42,1 43,0

3,3 4,4
OK SOK lOOK

I~ m ~~:~ ~~:l
150 N 41,6 42,6 42,1
Udslag 3,8 4,1 3,6

OP 39,8 40,9 40,4
15 P 40,9 41,5 41,8
30 p 41,2 42,6 41,5
Udslag 1,4 1,7 1,1

Også i 2. og 3. års forsøgene i kom, hvorfra
resultaterne er vist i den næste opstilling, er ud·
slagene for fosfor og kalium af en beskeden stør·
re Ise, medens der nu er storre udslag for kvælstof.
Der er en usikker antydning af en positiv veksel
virkning mellem fosfor og kvælstof, men ikke meJ·
lem kvælstof og kalium eller fosfor og kalium ind·
byrdes.

Vdsell'irknillg mellem kV/r/slof. fosfor
og kalium (/06-107).

Bederoer 2. og 3. år, hkg Iflrstof i rod.
5 forsfIg.

UP
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Udslagene for tilført fosfor varierer stærkt og er
i m:mge af enkeltforsogene små og usikre. Delte
gælder for forsogene begge år. I gennemsnit af d~

2 :'irs forsøg har diammoniumfosfat virket praktisk
taget lige så godt som superfosfat, og delte har
også været tilfældet i de enkeltforsøg. hvor der
har været store og sikre merudbylter for tilført
fosfor.

Forsogene fortsættes.

III. M A G N E S I U M

l. Magnesiumgødninger, k,'ælstof
og kalk.

Denne serie ret omfattende fors"g blev påbe
gyndt i 1963 med 6 forsøg og i J964 med 2 forsøg
med det form:il :H belyse en eventuel vekselvirk·
ning mellem magnesium. kvælstof og kalk og des
uden at sammenligne virkningen af tre forskellige
magnesi umforbindelser.

Forsøgene er anlagt efter en kaldt faktoriel
plan, s dan at en del af de parceller, der indgår i
dcnne sammenligning, er godet med en forholdsvis
moderat kvælstofmængde, medens andre er godet
stærkere med kvælstof, og på tilsvarende måde er
nogle parceller ukalkede. medens andre er tilført
5 tons kulsur kalk. men disse forskellige faktorer
indgår lige mange gange i hvert af de opstillede
forsog"led. s~ledes at disse i gennemsnit er ens
stillede.

Tillige skal an fores, aL udbytterne for hver af de
Ire udbringningsmetoder er gennemsnit af trc gød
ninger. medens udbytterne for hver af de tre gød.
ninger er gennemsnit af de tre udbringningsme·
toder.

5 forsog er viderefort i 1971, hvor afgrøden var
vårsæd. og resultaterne er vist i folgende opstilling:

Magnesium. J..n~/s,of og I..alk (J IO)
h)J. hk, kerne pr. b.

5 fors"g 197/
hlle N- Ilor N-

uk.lltet hllet mzns:de rru:ngde:

Grundgødet 29.0 29.5 28.1 30,"
IO Mg hvert år 0.7 +0.2 +0.5 +0.3
50 Mg ved anlæg. +0.9 +1.0 +1.1 +0.8
50 Mg \ed anlæg
+ IO Mg hvert år. +0.6 +0.9 +1.0 +0,6
Magnesiumsulfat +0.6 0,0 +0.5 +0.1
Magnesiumilte +0,7 +0.9 +l,2 +0.4
Kieserit .... -LI,I +1.2 +1,0 +1.3

Ocr har i de fleste af enkeltfor<;ogene været po
sitive udslag for magnesium gødskning. Som det
frems"r af opstillingen, er merudbyuerne dog
gennemgående af en beskeden størrelsesorden, og
de siger ikke noget afgørende om magnesium·
virkningen i de forskellige forsøgssporgsmål. Det
ser dog ikke ud til, at de 50 kg magnesium udbragt
ved forsogenes anlæg for 8-9 år siden er opbrugt.

Af de tre magnesiumforbindelser, magnesium·
sulfat. magnesiumilte og kieseril har sidstnævnte

vist den stØrste virkning i 197 J, Arets magnesium
udslag i vårsæd siger heller ikke noget om even·
tuelle forskelle i magnesiumvirkning med eller
uden ~alk eller ved stor c1ler lille kvælstofmængde.

forsogene afsluttes næste år i foderafgroder,
hvor udslagene for magnesium erfaringsmæssigt er
~wrre. end det er tilfældet i vårsæd.

Udo\er den nævnte forsogsserie er der udført
en del forsøg med magnesium på lokalL initiativ.
Det er især sket ved videreforeIse af de såkaldte
indkredsningsforsos med 2 mængder magnesium,
50 og JOO kg, i form af kieserit. De fleste forsøg er
udfort i vårsæd, og der er her fremkommet varie
rende. men gennemgående beskedne udslag, me
dens udslagene for de tilførte magnesiumOlængder
ofte er væsentlig slOrre i forsog udfurt i rodfrugt.

IV. M I K R O Æ R I N G S
STOFFER

I 1969 og J970 blev der afsluttel flere forsøgs·
serier med sporgs:mål omhandlende forskellige
mikronæringssloffer og deres anvendelse. Der har
ikke været iværksat forsøg efter fælles planer vedr.
di!."c sporgsm:il i 1971, udover at der under Kemi·
kalieudvalget er behandlet emnet manganvirkning
og mangansvidning i vårsæd af de to forbindelser
mangansulfat og manganoxyd, når de anvendes
sammen med ukrudtsmidler. Der henvises lil om
talen af denne opgave i kemikalieafsniltet.

Spørgsmål vedrørende mangan har også været
behandlet i forsog i Præstø amts Landboforening,
hvor der i forsogsnumrene 761-63 er arbejdet
med forskellige mængder af mangansulfat til ud
sprøjtning.

For\og med kobberholdige midler og kobber
mængder har ligeledes været udført på lokaiL ini·
tialiv. Forsogenes resultater vidner om, at der
stadig forekommer arealer. hvor mangel på delte
mikronæringsstof er aktuel. I Frederi~shavO'i og
omeg.ns Landboforening (forsogsnumrene 2542
44). er virkningen af 25 kg blåsten eller 6,15 kg Cu
sammenlignet med kobbcrholdig PK-godning med
iah 1.6 kg Cu. Der er i første forsogsår for disse
2 kobbcrmængder opn:\et gennemsnitsmerudbytler
på henholdsvis J.8 og 2,9 hkg kerne pr. ha.

V. KA LK

Under Kalkudvalget er det store kalkforsog på
Statens Arbejdshus, Sdr. Omme, (fors:og nr. 2449
50) gennemfør! med havre som forsogsafgrode.
Der blev ved forsøgeLS anlæg i 1947 tilfort 4 og K
ton.. kulsur kal~ i form af forskellige kalk- og
mergelformer. Da de oprindeligt tilførte "'alk·
mængder efterhånden vaf ved at være opbrugte,
blev hele forsoRsarealet tilfort 5 tons kulsur kaJ k
pr. ha i efteråret 1969.

Der er i 1971 opnået merudbylter p:\ 0.7-3.1
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hkg kerne pr. ha, hvor der oprindelig blev tilført 4
tons kulsur kalk i 1947. og 3,8-7.1 hkg, hvor der
blev anvendt 8 tons kulsur kalk.. Reaktionstallene
i den første afdeling, der ved anlæg blev tilført
4 t kalk, ligger nu fra 5,4 til 5.6. Hvor der blev til·
førl 8 t kalk ligger reaktionstallene i 1971 pA 5,5
5.9.

I Vestsjælland er anlagt forsøg med kryolit·
kalkslam, der er et spildprodukl fra kryolitfabri
katioDen pA Gørlev sukkerfabrik. Produktet inde
holder ifclge analyse 90 pet. kulsur kalk i tørstof
fel og har en tørstofprocent på ca. 50. Udover
kalkindholdet indeholder produktet en række spor
stoffer, heriblandt 0.06 pet baseopløseligt fluor og
0,23 pet. syreopløselige flour. Formålet med for·
søgene er specielt at konstatere eventuel fluor·
giftvirkning. Til sammenligning er anvendt pulve
riseret Faxekalk i tilsvarende mængde kulsur kalk.
Resultaterne af forsøgene er vist i følgende op-
stilling:

Forsøg med kr)'olilJ.a/ks/om.
FOfSltI nr. bk, pr. b.1I

R•• Ukalku Fa:.ekallt Kf)"olilkalk
kulJUr bUr. O 5.5 5.5 11.0

• YR. terne
685 6.9 56.5 + 1,2 +0.2 +0, I

1345 7.1 52,8 +1,3 + 1.2 +0.5
1074 - I 51.5 +0.8 +0, l +0,4
1349 7,1 46.3 +3,0 +1,4 +3.6

VAr/n-ede. kerne
1075 H,I 57,0 +0.2 0.8 1,9

Viflterh~'edt'. J...t?rnl?
1347 6.7 56,7 +7.9 +3,8 +5,4

Sukkerroer, suJ..ker
1076 8,1 81,9 +8.6 +1,9 +0,8
686 6,6 81,0 +2.4 0.0 +3,8
687 6.6 65,0 +2,7 +0.3 +5,4

Der har været varierende merudbylter af kalk
tilforselen, men en mulig gifLvirkning af de nævnte
sporstoffer synes ikke at være forekommet i disse
første års forsøg, idet selv ikke den dobbelte
mængde kryoJitkalkslam har givet udbyttenedgang.

Under Græsmarl..ssektionen gennemføres forsøg
mcd h~nblik på at ~Iyse indflydelsen af jordens
reaktion på udbyttct af lucerne. Forsøg~ne gen·
nemfores på mineraljord med lavt til middelhøjt
reaktionstal. og efter kalkbcho"'ibestemmelser til
fores der l..all..mængder...om teoretisk skulle med·
fore stigninger i reaktionstallene på henholdsvis
0.5, 1.0 og 1,5 enheder i forhold lil udgangs
reaktionen. Resullaterne af disse forsøg er om
talt i afsnillet om græsmarksforsøg.

rorsogcne med vedligeholdelseskalkning er fort
sat med noget varierende resultater. Der henvises
lil forsogsnumrene 163. 1582. 1652-54. 2110.
2193. 2454. 2545 og 2546. En oversigt over disse
forsog vil senere blive udarbejdet. Vedrørende an·
dre forsøg med kalk henvif..e~ der endvidere til for·
søgsnumrene 144.2452 og 2453.

VI. JORDBU DS
U DERSØGELSER

Antallet af jordanalyser udført i landbofor·
eningerne i beretningsåret 1971 er opdelt efter
landsdele vist i følgende oversigt

Jordona/yseresultaler /971, onta/.
R' f' K' M" Cu'

Bornholm 1621 1365 1365 2 7
Lolland-Falster 1319 1200 1189 267 189
Sjælland 20434 14868 14933 605 279
Fyn 18856 69M3 6993 277 122
Østjylland 32097 24326 24338 684 638
Nordjylland 30098 20696 20674 1580 2589
Vestjylland 37364 23510 23507 1026 985

Hele landet 141789 92948 92999 4441 4809

Ocr er ikke redegjort for omfanget af jord
bundsundersøgelserne i de foregående Ar, meD an
tallet i 1971 er ca. 20 pet. højere end i 1970,
hvilket først og fremmest skyldes bedre betingelser
for proveudtagningen i indeværende år.

Da de fleste prøver, der er undersøgt for fosfor
og kaliumindhold, stammer fra standardunders.o
gelser og ikke fra specielle pletanalyser, mi man
gå ud fra, at de er nogenlunde repræsentative for
vore landbrugsjorder. Analyseresultaternes forde·
ling kan derfor give ee indtryk af, hvordan jor
dernes gødningstilstand er i de enkelte landsdele.

Dct er første gang, det er muligt at foretage en
lo.ådan sammenligning landsdelene imellem, idet de
enkelte landsdele tidligere anvendte noget forskel
lige grupperinger ved tilsvarende opgørelser. Af
samme grund er det kun muligt at vise en opde
ling af analysematerialet fra hele landet for inde
værende år.

Reaktionstallenes gennemsnitlige højde varierer
stærkt og i overensstemmelse med de domine
rende jordtyper i de enkelte landsdele. Udover
opdelingen af reaktionstal i intervaller har konsu
lenterne angivet, hvor mange procent af prøverne
man har vurderet SOm repræsenterende kalklræn·
gende jorder. Den gennemsnitlige bedømmelse
heraf er anfort under opdelingen af reakliooslal
lene. og ogs~ her er d~r store variaeioner lands
delene imellem_ Hvor f. eks. over 70 pet. af reak·
tionstallene på Lolland-falster er vurderet til at
repræsentere' jord uden kalktrang - i overens
stemmelse med at 82 pet. af reaktionstallene er på
7.5 og derover - er situationen næsten omvendt
i det meste af Jylland.

Fosforsyrclallene fordeler sig mere jævnt. på
Lolland-Falster grupperer del største antal sig i
intervallet 6 til 7,9. Det gennemsnitlige niveau
falder derefter i rækkefølge Nordjylland, Sjælland,
Fyn. Bornholm, Østjylland og Vestjylland, hvor
proverne i de sidstnævnte landsdele overvejende
grupperer sig i området fra 4 til 7,9.

Kaliumtallene fordeler sig ligeledes meget jævnt.
J alle landsdele er ca. en tredjedel af prøverne pla-
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Jorda/lllly ~eresll't(lfer /97/, procentisk fordeling.

ceret i området 6 til 9,9, halvdelen ligger fra 6 til
11.9, og med undtagelse af Vestjylland grupperer
de to tredjedele af kaliumtallene sig fra 6 til 13,9.

0011235
6 2 5 8 9 7 24

3 I 19 27 30 29 21 33
30 41 34 28 30 29 20
17 24 20 20 18 23 IO
777 879 3
333 3 342
2 I I I I 2 I
I I I O O I I
1100000
2 I I I I I I

IO 16 14 5
19 40 29 22
23 25 29 25
24 IO 15 22
9 4 7 Il
8 2 3 7
2 O 2 3
2 O I 2
O O I I
I O O O
2 I 1 2

Magnesiumtallene er tydeligt faldende fra øer·
ne og over Østjylland til Nord· og Vestjylland, og
del samme er tilfældet med kobbertallenc. Det er
dog bemærkelsesværdigt, at der i relation til de
dominerende jordtyper i de enkelte landsdele er
fundct en forholdsvis stor procentdel af kobber·
tallene i gruppen under 1,9. Når situationen i Øst·
jylland er belydeligt ringere end i f. eks. Vestjyl
land. m:\ det formemlig bero på en mere kome'
J...wnt tod!>kning med kobber i denne landsdel.

Vcdnlrcndc jordbundsanalyser, specielt reak
tion<;talsbestemmelser, og resullaternes anvendelse
kan oply:-.es. at 52 foreninger i 1971 har indbe
rettet om medvirken ved fremskaffelse af kalk
midler lit medlemmerne. Omsætningen har i 1971
andraget 196.176 tons jordbrugskalk, eller 29.579
tons mere end sidste år. Desuden er der fremskaf·
fet 41.664 tons mergel mod sidste år 1918 tons.

Af Jens /\lolla Nil'lufI. Kai SJ.r;l'(:r
og Jens lIede~ård.

I Inhet af de sidMC ti år er der på afdelingen for
landbrugsplantcrnes ernæring, Den kgl. Veterinær
og Landboh"j~kolc, blevet udviklet en metode til
vurdering og regulering af kornafgrooers ernæ·
ringstilstand med udgangspunkt i de unge planters
kerni~kc ~ammen'ilClning.

I 1969 blev der indledt et samarbejde mellem
den lokale forso,!!svirksomhed. statens forsøgsvirk·
:-.omhed og landbohøjskolen med det formål at
afprove og videreudvikle metoden. Efter at me·
loden l 1969 var blevet orienterende afprøvet,
hlev der i 1970 indledl en forsøgsserie med særligt
henblik p:\ ralionel cflergødskning af bygafgrøder.

1 1971 indgik der i denne forsøgsserie ca. 50
fors,,!:! j vi'm.æd i Danmark. Desuden blev der ud·
fl'll'1 forsug mcd eftcrg(ld~knin,g af byg på ti loka·
liteter j Sverige, i et omddc på 50.000 ha i Tjek·
J...oslo\'otJ...ict samt i kar på karforsøgsst3tionen ved
afdelingen for landbrugsplanternes ernæring.

I dct følgende omtales de danske markforsøg
drsæd I 1971 i sammenhæng med forsøgene
19iO.

VII. F O R S ø G M E D E F T E R·
GØDSKNING PÅ GRUNDLAG

AF KEMISKE PLANTE·
ANALYSER

l. Ma,kforsllgcne 1971.

Form.lct med forsøgene i 1971 var, lige'iom
dct var tilfæl<.let i 1970, at undersøge mulighe·
derne for at forbe<tre cn vårsædafgrødes ernæ·
ringstilswnd ved tidligt i vækstperioden at efter
gude med de næringsstoffer. som en Io'urdering af
planterne på grundlag af deres kemiske sammen·
~ætning viste. al planierne manglede.

I I
4 IO

II 20
16 21
19 16
16 12
11 7
8 5
5 3
3 2
6 3

2 I
9 5

15 Il
17 26
17 21
12 12
8 11
6 4
4 2
3 2
7 5

'"~'l:I S.."
:t~ ~~

4 12
21 35
38 36
25 13

9 3
3 I

65 77
35 23

O
3
7

14
19
18
13
9
6
3
8

I
3
9

17
18
13
13
7
4
5

IO

I
2

IO
15
18
17
12
8
5
4
8

O
O
()

Il
17
IO
19
Il
6

IO
16

c €'2
Jt' G.!!

O O I I 3
6 O 3 7 13

23 2 13 19 29
45 4 25 34 32
25 12 28 26 17

I 82 30 13 6

70 28 39 49 66
30 72 61 51 34

O 2
O 4
I 5

IO 8
15 15

- 27 16
17 15
9 14
8 6
3 2

IO 13

I 7
9 12

- 29 15
- 26 38
- 20 17

6 4
6 3
I I
I O
O I
l 2

O O O
O l 2
448

14 14 20
22 20 23
18 18 18
12 15 Il
897
8 4 4
4 4 2

IO Il 5

MagnesiumUII. MgI

O- 0.9.
1- 1,9.
2- 2.9 ..
3- 3.9 ..........
4- 4,9.
5- 5.9 ..
6- 6.9.
7- 7,9.
8- 8.9.
9- 9.9 ..

IO og derover

fO'!fOT'S}Tttl11. Fl

O- 1,9.
2- 3.9.
4- 5,9.
6- 7.9.
8- 9,9 ..

10-11,9 ..
12-13,9.
14-15.9.
16-17,9.
18-19,9.
20 og derover ..

under 5.5
5,5-5.9
6.0-6,4
6,5-6,9
7,0-7,4
7,5 og derover

l\'led kalJ...trang
Uden kalktrang

RnklionSlal. RI

O- 1,9.
2- 3.9.
4- 5.9.
6- 7.9.
8- 9,9.

10-11.9.
12-13.9 ...
14-15.9.
16-17,9 ..
18-19.9.
20 Og derover.

Kaliumtal. Kl

Kobbenal. CUI

0- 0.9.
1- 1,9.
2- 2,9.
3- 3.9.
4- 4,9 ..
5- 5.9.
6- 6.9.
7- 7.9.
8- 8.9 ..
9- 9,9 ..

IO og derover.
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8. Materialer og meloder.

Fordelt udover landet blev der afsat ca. 50 for
søgsarealer a 750 m! nelto i færdiggodede byg
marker. Fra hvert forsogsareal blev der udtaget l
eller 2 planteprøver, som omfattede de samlede
overjordiske plantedele af 30-J25 planter. Plan
terne blev udtaget jævnt fordelt over hele for
søgsarealet, der på det pågældende tidspunkt end
nu var ensartet gødet. Prøveudtagningen skete i
tidsrummet fra 14. maj til It. juni og foregik,
som det er illustreret i figur 5.

Figur S. Udtagning af pmver ul analysering

Planteprøverne blev i plasticposer sendt lil Sta
tens Plantcavls-L'lboratorium, Vejle, hvor prø
verne blev tørret og analyseret for kvælstof (tec
nicon autoanalysator), fosfor og kobber (kolorime
trisk), kalium og natrium (flammefolometrisk)
samt magnesium, calcium og mangan (atoOlab
sorption). Fra de fleste af forsøgsarealerne blev
udtaget dobbeltrrøver. Ana.lyseresultaterne viste.
at der såvel i 1971 som i 1970 var en absolut
tilfredsstillende overensstemmelse mellem dobbelt
prøverne.

Resultaterne for vægt og kemisk sammensæt
ning af planterne blev sendt til Jens Moller Niel
sen, som udfra disse data stillede en diagnm.e for
planternes ernæringstilstand og en prognose for
kerneproouklionen ved modenhed, samt anviste en
næringsstofterapi for den unge afgrode.

Efter at diagnosen og udbytteprognoscn er stil-

let, kan der udfra udbylteprognosen tages stilling
til. om der skal foretages en eftergødskning. Diag
nosen viser på sin side. hvilke næringsstoffer der
skal tilføres. Spørgsmålet om. i hvilke mængder og
former næringsstofferne skal tilføres, besvares ud
fra en terapi model. Principper for brug af diag
nose-, prognose- og terapi modeller er i korthed
omtalt i beretningen om forsøgene J970 (Beret
ning om Fælle:-.forsøg 1970 s. 330).

Hurtigst muligt efter at resultaterne af vurde
ringen forelå. blev der på de ca. 50 forsøgsarealer
anlagt forM1g eftcr følgende plan.

a. Grundgodet.
b. 30 kg N i kalksalpeter.

Eftergødskning på grundlag af diagnosen.
c. Udstrøning af det næringsstof, der var domi

nerende mangel på.
d. Udstrøning af alle manglende næringsstoffer

(Mn og Cu udsprøjrcr).
e. Udsprøjtning af alle manglende næringsstoffer.

Udsprøjtningen af næringsstofferne er ofre sket
ad 2 gange med ca. en uges mellemrum. Ud
strøning og I. udsprøjtning er sket i tidsrummet
fra 28. maj til 15. juni.

Begrundelsen for, at leddet b med forud fastlagt
kalksalpetermængde indgår i forsøgsplanen, er, at
en eftergødskning med kalksalpeter vel er den
mest nærliggende behandling af en afgrøde, som
uden forklarlig årsag står for svagt. Desuden kan
det have interesse al undersoge Olerudbytternes
fordeling for dette led, for forsøg hvor der hen
holdsvis er og ikke er anbefalet kvælstoftilførsel
på grundlag af diagnosen.

b. Forsø~cncs resultater.
Af de 52 anlagte forsøg udgik 3. og desuden

blev 2 forsøg udskudt på grund af manglende op
lysninger om planteantallet i planteprøverne. Re
sultalerne af de resterende 47 forsøg, 42 forsøg i
byg:. 4 forsøg i havre og 1 forsøg i vårhvede, er
anført i tabellcrne 111-113 i tabelværket.

På grundlag af den diagnosticerede ernærings
tilstand blcv dct vurderet, om der forekom man
gelsymptomer på planterne. Resultaterne heraf var
som oftest i overensstemmelse med, hvad konsu
lenterne havde iagttaget.

I det følgende forctages der en analyse af de i
tabel I 12 anførte udbytter og merudbytter ved
relevante gruppeopdelinger.

tJdb)'ttt nd grundgødskning. Med udgangspunkt
i den diagnosticerede ernæringstilstand i de unge
rlanter forsøgtes det at forudsige kerneudbyttet i
~CI ,t;:fllOdgudedl: for~ogsled.

Relationer mcllem prognosticeret og aktuelt ker·
neudbytte er vist i figur 6. fOf 1970-71 og for de
IO år hver for sig. Regrcssionsligninger og korrela
tionskoefficienter er anført for diverse sammen
hæng.
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UdhriIlRtl;f1gstidN for /o.\"/or og klllilllll
i \'årsæd (108).

Fos/or/arsøg.

Kalium/orsflg.
Grundgooel 49,7 44,1
lOOKisepl. +0,1 +0,7
100 K i nov. +0,5 +1,2
100 K i marIS +0,5 + 1.6
50 K i marts +0,6 +1,1

I ~aliumforsogene er udslagene for tilfort god
ning af en noget mindre og mere usikker stDrrel
scsorden. men ligesom ved fo..for er virkningen
bedst for den for rsLilforte fooning. 50 K i marts
har givet samme udbytte som 100 K i november
og n;c!'.ten dobbelt så stort et merudbytte som 100
K lHJbragt i ~eptember.

Kaliumtallene efter host viser samme linje som
ud:"yueresllltalel. Jo tættere på vækstsæsonen ka
I:ungodningen er udbragt, des større har effekten
været på udbyttet, og des større kalium lal er gen
fundet i analY'icn efter host.

Fa~torer som nedbørsmængder og jordtyper,
herunder landsdelsbestemte forskelle, forudses at
være af væsentlig belydning for resultaterne af
forsogsopgaver som disse.

I folgende opstilling er derfor vist en opdeling af
materialct i forsog på Øerne og i Jylland.

d. 30 P (385 sup.) i marts
e. 15 P (192 sup.) i marts

Il. Kaliumforsog (grundgodet med 30 P i marts.)
a. Grundgodet
b. 100 K (204 ~alig.) i september
c. IUO K (204 kalis.) i november
d. 100 K (204 kalis.) i marts
e. 50 K (102 kalig.) i marts

Forsøgene er =mlagt som dobbeltforsøg i samme
mark, sideliggende eller i forlængelse af hinanden.
Ved anlæg er der for hele forsogsarealet under et
udtaget en jordprovc i plojelagct lil analysering for
reaktionstal (Rt), fosforsyretal (Ft), kaliumlal
(Kt) samt teb.lllr og humusindhold. Desuden er
der udtaget en undergrundsprøve i 20-40 cm
dybde til tilsvarende analysering. Efter kornhøst er
der udtaget en pr~ve i hvert af de IO forsogsled
til bestemmclsc af reaktionstal, fosforsyretal og
kaliumlal.

l 1971 er der gennemført 42 forsøg efter for
sogsplanen, og resultaterne af det samlede mate
riale ses i fol!,:cnde opstilling.

Udbr;"K"ings'ider for fosfor og kalit""
; I'årsad (/08).

Fosfor/orsøg. 41 forsøg /97J.
RI Ft Kt M.g lemt.

Ved anl:rg 6.5 6,5 9.2
dIer hOl!

Grundgødet 6.7 6.4 10,9 44,3
30 P i sept. 6,7 6.6 10,4 +1,0
30 P i nov. 6.6 6,5 10,5 +1,7
30 P i marts 6,6 6,6 10,4 +2,0
15 P i marts 6,6 6,6 10.2 +1,3

AnIa! (OI"Si:lI

Grundgødel
30 p i sepl.
30 P i nov.
30 p i marIS
15 Il i marL~

ø,=
7

47,6
+1,2
+1,3
+1,9
+1,3

hk, I.:etne
Jyll.lnd

"43,6
+0,9
+I,H
+2,1
+1,3

KtJlium/or.iøg, 41 forsøg /97/.
Ved anlæg 6,5 6.5 9,2

dter l\est

Grundgødet 6.6 6,2 H.6 45,0
100 K i sept. 6,6 6,4 8,9 +0,6
100 K i nov. 6.6 6,4 9.7 +1,0
100 K i martlt (1,6 6,2 10.0 +1,4
50 K i mart~ 6,6 6.1 9,4 + 1.0

Der er i gennem"nit af forsogene et forholdsvis
stort udslag for de tilførte fosformængder. og
virkningen har været bedst for forårsudbragt god
ning. 15 P udbragt i marts h:tr givet større mer
udbyue end den dobbelte fosformængde, 30 p. ud
bragt i september. Virkningen af novemberudbragt
godning har v~ret tydeligt bedre end af den tidligt
efterårsudbragte. og er omtrent på højde med
samme mængde fosfor udbragt i marts. Den bedste
okonomi ved fosforgodskningen er opnået ved
den lille mængde, 15 P, udbragt om foråret.

Den tilforte fosforgødning har kun påvirket
jordanalyseresultaterne i en meget ringe grad.
Mellem analyseresultaterne ved anlæg og efter
høst er der i lid næsten et lir. og små forskelle
her m:\ tages med forbehold.

"

For~of'santallet på Øerne er hlle, og med dette
forbehold synes der ikke al være nogen sikker for
skel i fosforvirkningen i de to landsdele forudsat
o;amme udbringningslidspunkt. Virkningen af for
årsudbragt fosfor er i begge landsdele noget bedre
end af efterårsudbragt.

Derimod har virkningen af de tilførte kalium·
mængder været 2-3 gange større i Jylland end på
øerne. Et sådant resultat kan bero på forskelle i
jordtyper og udvaskningsmuligheder, herunder for
skelle i nedbørsmængder. og til mulig belysning
heraf er forsøgene i omstAende opstilling deH op i
lerjord og sandjord efter teuturanalyseresulta·
terne.

Det fremgår af resultaterne, at 30 P udbragt på
lerjord i september kun har givet samme merud
bytte som den halve mængde, 15 P, udbragt i
marts. På sandjord er septemberudbringningen
endnu dårli{;ere, og merudbyttet er kun halvt så
stort som for den lille fosformængde om foråret.
Derudover er der, ligesom ved opdelingen efter
landsdele, kun ringe forskel på fosforvirkningen
på de tO jordtyper ved samme udbringningslids
punkter.
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Udbrillgllingstider for /os/or og kalium
i l'(lrsad (J08).

Fos/ors,,!::.

rødning undersogt i enkelte forsøg efter andre
planer.

Således er der i Slagelse-egnens Landboforening,
hvor der er arbejdet med disse opgaver i en det år,
tillige forsøgt sammenligning af efterårs· og for·
årsudbragt PK-godning med NPK-godning.

I de Lolland-Falsterske Landboforeninger er
der arbejdet med udbringningstider for PK- og
NPK·go<!ning til vinterbvede. Der er i 9 forsøg
over 2 år ikke opnået sikre merudbytter for til
førsel af fosfor og kalium til vinterhvede uanset
udbrinrningslidspunkt og gødningst)'pe. Fosfor·
syre· og Kaliudvalget har overtaget forsogsopga·
ven og søger spørgsmålet yderligere belyst ved
anlæg af et større antal forsog landet over i vinter
hvede i efteråret 1971.

40,3
+0,4
+1,1
+2,1
,1.5

hka kerne
IC'dord saodjord

oyer 8.0 pcl. ler uDder 8.0 pct. kr
<&",. 11.6 pcl. ler) (8n,. 5.l pcl.ler)

16 20

50,. 40,3
+1,2 +0,7
+1,4 +1,7
+1,7 +1,8
+1,3 +1,4

Kalium/ors"g.
5.,6

+0,5
+0,7
+0,4
+0.6

Anlat forlØB

Grundgødet
30 p i sepl.
30 P i nov.
30 p i marts
15 p i marts

Grundgødet
100 K i sept.
100 K i nov.
100 K i marts
50 K i marts .

a. Grundgødet .
b. 15 P i superfosfat
c.30 P i superfosfat
d. 30 P i diammoniumfosfal

Udslagene for kalium udbragt på lerjord er ge·
nerel! meget små uanset udbringningstidspunkt.
Derimod har kalium udbragt på sandjord om for
året givet et forholdsvis pænt merudbytte. Den tid
lige efterårsudbringning af kalium på sandjord
har baft meget lilJe effekt. Udbringningen i no
vember er væsentligt bedre, men merudbyttet er
stadig kun ca. halvt så stort som for samme ka
liumm~ngde udbragt imans.

J. års re..<iultaterne af disse forsøg med ud
bringningstider for fosfor og kalium antyder, at
muligheden for nogen udvaskning af tidligt ud
bragt fosforgødning måske kan være til stede på
sandjord, men ellers er der formentlig tale om en
kemisk fastlægning af tidligt udbragt gødning som
årsag til eventuel reducering af fosforvirkningen.
Ved udbringning umiddelbart fer vækstsæsonen
frcmkommer der tilsyneladende en sikker effekt
af selv små mængder fosfor, formentlig på grund
af en god tilgængelighed.

For kaliums vedkommende er der overvejende
tale om ud...·askningsrisiko. Derfor er forsøgsre
sultaterne med udbringningstider for kaliumgød
ning meget stærkere præget af jordtypen og ud
bringningst idspunktet.

Der skal gøres opmærksom på, at merudbyt
terne for de tilførte fosfor. og kaliummængder er
stærkt varierende og i mange af forsøgene små og
usikre. Linjen i de viste gennemsnitsresultater er
dog meget entydig, og selvom de fundne udbytte
forskelle mellem udbringningstiderne også er små,
kan de dog være rel afgørende for ekonomien ved
fosfor- og kaliumanvendelsen betragtet ud fra J.
årsvirkningen alene.

Resultaterne bør derfor i alle tilfælde vejes op
imod arbejds· og prism~ssige fordele og ulemper
iøvrlgt ved udbringning af fosfor· og kaliumgod
ninger på forskellige tidspunkter.

Forsøgene fortsættes.

Foruden det store antal forsag efter planen, er
spørgsmålet om udbringningstidspunkter for PK-

4. ForsØg med diammoniumfosfat.

Diammoniumfosfat er en kvælstof- og fosfor·
holdig gødning (N P·gødning), der anvendes i
stigende omfang i flere lande. Gødningen har kun
været afprøvet i få danske forsøg indtil sidste år.
Da blev der bragt mindre partier af gødningen i
handelen herhjemme, og derfor blev der også
ivær~'k'lt en forsogsseric til afprøvning af gød
ningen.

Den anvendte diammoniumfosfat indeholder
20,8 pet. kvælstof, heraf 19,0 pet. som ammo
niumkvælstof. Fosforindholdet er 20.0 pct., hvoraf
18 pet. er vandopJøseligt og 2 pet. er citratop
loseligt fosfor.

Kvælstofindholdet i diammoniumfosfat forven·
tes at virke på højde med ammoniumkvælstof j

andre forbindelser. Derfor afprøvcs gødningen
kun M>m fosforgødning, og forsøgene er søgt gen·
nemfort på sA fosfortrængcnde arealer som muligt
efter forsogsplancn, der fremgår af følgende op
stilling.

Djammollium/os/at (109)
hkg kerne PJ. ha

15 (s. IS f.. 30 f•.
1970 1!il7\ 1!il7!).71

35,4 37,0 36,2
+ 1,0 +0,4 +0,7
+1,3 +1,2 +1,3
+1,3 +1,0 +1.1

Superfosfat er medtaget som målegødning og
afproves ved 15 og 30 kg fosfor (P). medens diam
moniumfosfal \tun afprøves ved 30 kg fosfor pr.
ha. Til udligning af den kvælstofmængde, der fol·
ger med 150 diammoniumfosfat (30 P), er fol'"
søgsleddene a, b og c tilført kvælstof i form af
kalkammonsalpetcr.

Der er i 1971 gennemført 15 forsog efter pia·
nen, l3 forsog i byg, I i vårhvede og I i havre.
Det fremgår af jordanalysetallene. der er anført i
tabelafsniuet, at det ikke i alle tilfælde er lykkedes
at finde fosforfauig jord, idet fosforsyretallene
fordeler sig jævnt fra 1,4 til ca. 6,0.
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,UltX']l uJb)'Ile:
1970-71

ALlucll udbytte
1970

Aktuelt udb)'lIc
1971hLg kerne pr ha M:~ Lemc: pr ha hk, kerne pi' ha
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20 JO 40 IO 60 20 JO 40 IO 60 O IO 20 JO '0 IO 'O
Prognose hkg kerne Prognose hkg kerne Prognose hkg kerne

pr. ha pr. ha pr. ha

Flg. 6. Relationen mellem progn051iserel og altucll kerneudbylIc.

Det ses af figur 6, at sammenhængen mellem
rrogno"liccrct og aktuel udbytte i 1971 såvel kva
litativt (udtrykt ved korrelationskoefficienten) som
",,,anlitl"! (udtryk.t vcd regressionsligningerne) var
lidi bedre end i 1970.

I'IJO 11

• •

IUO

• •

1t1l

..
"

kot>
svid-

• o .,. 2 O·, ~. I I

af næringsstoffer - specielt
- har medfort en betydelig

l 1l 2. I lU •

,.

"
"

'" ,~ ,An""N.-Ib).... "". lcnot P' IN

Flg. 7. Merudbyllemes (ordeling, .nc forsøg.

Blandt de indsendte plantepfPver var der nogle,
hvj.. indhold af pIanicnæringsstoffer var så højt,
at supplerende gødskning m~lIe skønnes at være
uden praktisk inlcresse. Man har dog gennemført
for'mgene som planlagt. men udbytterne i disse
forsøg var som ventet gennemgående sm:\ eller
negalivc. Uden di\se forsøgs resultater ville de
gcnnem..nillige merudbytter have værel noget
..torre.

Ud ...pwjtning
ber og mangan

GM
H,

35,4
+1,1

+1,9

+1.5

+1,8

+2,2

+1,9

]8 ri.
1970

33,S
+0,6

+1.5
+1,1

Gødskning ej/er plclllu:analyur (/ / /-13).
hl.g kerne

42 rs.
1971

37,3
+1,5

Byg, alle forsøg.
a. Grundgødet
b. 30 N i kalksalpetcr ... _.

Gø<hkning efter anal)''\er:
e. Kun dominerende

næringsst. udstr.
d. Alle manglende

nærings~l. udstr.
e. Alle manfdende

næringssl. udspr.

Tabellen vi'ier, at lIdstrøning (d) og udsprøjl
ning (c) af de manglende næring:-.'\Ioffcr samlet for
årene 1970 og 71 har givet et gennemsnitligt mer·
udbyIle på 1,5-1.9 hkg kerne pr. ha. I 1970 var
merudh)ttel 1.1-1.5 hkg og i 1971 1.9-2,2 hkg. De
gennemsnitlige merlIdb) Iler var således væsentligt
større i 1971 end i 1970, og de var i begge år no
get storre ved udstrøning (d) end ved udsprojtning
(e) af næringsstofferne.

Merudb)lte ved dlergødskll.ing. I figur 7, 8. 9.
IO og II er eftergodskningens effekt i byg frem
stillet ved hi"togrammcr. hvor sojlchøjden angiver
hyppigheden af positive og negative merudbylter,
som er inddelt i klasser med en varialionsbrcdtle
pi I hkg kerne pr. ha. I figurerne er resultaterne
for 1970 og 71 først vist sammen og derefter hver
for sig.

figur 7 vi:-ocr merudbyllcrnes fordeling ved ud
strøning (d) og ved udsprøjtning (e) af de næ·
ringsstoffer. som diagnosen visle, at afgrøderne
manglede. Det gennemsnitlige merudbytte af byg,
forsogene se~ af folgende opstilling.
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Fig. S. Mcrutlbyllcrnes fOfdehng \ed \(\,lItlstofulførwl.

+3.0

+2,6

,..
21.

35,S
+2,3

+3.9

+4.1

+3,1

+1,8

+2,0

12 b.
1970

31,9
+1,7

('ft/!r plafl(Mnalyser (l J l-U).
Dominerende N-manseI

h"B kerne
12 fs.
1971

33,0
+2.9

Gød.~klJjll[.f

a. Grundgødet .
b. 30 1\' i kalksalpeter

Gødskning efter analyser:
c. Kun dominerende

næringsst. ud!otr.
d. Alle manglende

næringsst. udstr.
e. Alle manglende

næringsst. udspr.

positive gennemsnitlige mcrudbytter, både for de
i forvejen fastlagte og for de anbefalede kvælstof·
tilførsler. De gennemsnitlige merudbytter for ef
lergudskning med kvælstof var gennemgående lidt
sterre ved de lave end ved de høje udbytteprog·
nmer. meget storre ved de udfra diagnosen anbe·
falede end ved de fastlagte gødningsmængder. ncr
get Slorre ved udstroning end ved udsprojtning
af næringsstofferne og væsentligt større i 1971 end
i 1970.

1 figur 9 vises merudbytlerne ved eftergødskning
med kvælstof i de forsøg, hvor diagnosen viste. at
der Vllr domi"f'rende kva:lslofmangel i den unge
afgrode.

I gennemsnit <lf forsøgene er der opnået føl
gende udbyttetal.

~
~0~46'1012

Ino lnl
X.~I"••~llodcl

Ino-ll

"

..."

"~j l., .' ~L
• \I 4 ~ I lU (. <) l ( 6 I 2 (Ilt 6 I Ulff

n
IO II I.

1';-0 1'11

b. t.J ol"

"~0-71

"
"

'l.~~ RIT ~L.
101.......,... ~l' ~..... I'" ha

rIg. 9. Merudbyllemu rordelIng. K\TlslOfsel3s"ninl &rIber.let.
dominerende ",zluofmansd

tJt4~. ~ J.~.

ning i nogle forsøg. Dette forhold virker ~andsYD

ligvis også sænkende på de gennemsnitlige mer·
udbytter.

Eftcrgødslrning med kvælstof. l figur 8 er mcr·
udbytternes fordeling fremstillet ved eflergødsk
ning med kvælstof. Resultaterne er Opdelt efter. om
der ud fra diagnosen kunne anbefales kvælstoftil·
førsel eller ej.

Del ses af den øverste figurrække, at efter
gødskning med kvælstof. hvor en sådan ik.ke blev
anbefalet, heller ikke gav merudbytte. Det sam
lede gennemsnit for 1970 og 71 var, som det ses af
følgende opstilling. praktisk laget O hkg kerne
pr. ha.

G,dskning eft~' planuullulyser (111-13)
hklkcrnc

forsøg uden forsog med
N·manAd N-m.nltel

2Ofs. 13fs. 18fs 29fs
1970 1971 1970 1971

a. Grundgødel 31,6 42,8 35,3 37,6
b.30 Nikalksalpeter +0.1 +0.4 +1,4 +2,0

Gødskning efter analyser:
c. Kun dominerende

næringssL udstr. +2,3
d. Alle manglende

næringsst. udstr. +1,0 +3.0
c. Alle manglende

meringsst. udspr.. + 1,8 ..J.. 2,4

Ved eftergødskning med kvælslof, hvor denne
kunne anbefales udfra diagnosen, blev der opnået
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1t70 71 1910 1971
Forsøgenes gennemsnit fremgår af følgende op

~lillinf'.

"Ul Ji I,,.~

, O., "0' ""0""

1.A.". l ..~
M"u,ll"""<,~,l""',,, ...

Eflergodslmil1g med kalium. I figur Il vises
merudbyuernes fordeling ved eftergodskning med
kalium i de forsøg. hvor diagnosen viste. at der
var dominerende kaliummangel.

Ved eftcrgødskning med kalium, hvor der var
dominerende kalium mangel. er der opnået ret
pæne gennemsnitlige merudbytter i 1971. De har
været lidt større ved lave end ved høje udbyt·
tcprognoscresultatcr og lidt større ved udstrøning
end ved udsprojtning af gødningerne. l 1970 var
der iHe udslag for eftcrgødskningen med kalium.

Fors(lgencs gennemsnit fremgår af følgende op·
slilling.

."'2å'
33,4

+0,6

+1.6

+1,0

+1.2

+ J,)

+0,9

+ 1.8

+1,0

22 fs.
1970

30,2
+0,4

e/ter pltlllteo1/tllysl'r (J / 1-/3).
Dominerende P-mangel

hkg kerne
22 fs.
1971

36,6
+0.7

Gøl!.l'Ji.f1illM

a. Grundgødet .
b. 30 N i kalksalpeter

G0<hkning efter analyser:
c. Kun dominerende

næringsst. udstr.
d. Alle manglende

næringsst. udslr,
e. Alle manglende

næringssl. udspr.

~
• l O 2 4 6 I IO

.' f> I I

'l''''

L'OL'.fltLl,~,I',n",

"

"
"

"

Fig. IO, Mcrudb}'lIernes fordeling. Fosforgoosl:nJng anbefalet, do
minerende fosformangel.

1'71

"

:t

"
Hvor vllrderingen af afgrodens ernæringstilstand

udfrn de unge planters kemiske sammensætning
havde vi!>t, al der var dominerende kvælstofman·
gel, blev der naturligvis anbefalet eftergødskning
med k.væIMof. Eftergodskningen bevirkede da også
ret hoje gennemsnitlige merudbytter. som var høje
re ved dc anbefalede end ved de fastlagte kvæl
~Ioflilforslcr. højere vcd udstmning end ved ud
sprøjtning af nærings~toffcrneog højere i 1971 end
i 1970. r 1971 forekom der klin 4 negative mer·
udbyuercsultater. Di!>se er betcgnende nok alle
fremk.ommet ved dcn sene. og formentlig for
sene kvæl"toftilforsel.

F.frergodskning med fosfor. I figur IO vises
mcrudbyltcrnes fordeling ved eftergødskning med
fosfor i de forsøg. hvor diagnosen viste. at der
Vrlr dominercnLle fosformangel.

Ved eftergpdskning med fosfor, hvor der var
dominerende fosformangel. er der opnået gen
nemsnitlige merudbytter på mellem I og 2 hkg
kerne pr. ha. De gennemsnitlige merudbytter var
lidt større ved lave end ved høje udbytteprognose·
reSUII:.ltcr. noget storre ved udstroning end ved
udsprojlning af gødningerne og lidt større i 1970
end i 1971.

Flg. ll. Merudbyllernes fordeling. Kaliumgødskning anbefalel. do
minerende kaliummllngcl.
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3. Diskussion.
Når der i forsøgene med eftergødskning af byg

blev opnået et væsentligt bedre resultat i 1971 end
i 1970, er det formentlig dels fordi procedurens
forskellige led: Prøveudtagning, analysering. vur
dering og eftergødskning er blevet forbedret og
tidsmæssigt sammentrængt udfra de indhØStede
erfaringer i 1970, og dels fordi forsommerens
vejrlig i 1971 stillede eftergødskningen gunstigere
end i 1970. Der er dog gode muligheder for at
forbedre og forkorte proceduren yderligere. Ind
fries disse muligheder i de kommende års forsøg
følger heraf muligheden for, at merudbyuernes
fordelingskurver vil rykke stedse dybere ind i del

lag af en gennemsnitlig diagnose: 0,3 pet. N, 0,10
pc!. P. 2,0 pc!. K., 0.Q2 pc!. Mg., °pc!. Ca, 15
ppm Mn og 2 ppm Cu. Kaliummangel domine
rede.

Den 29. maj blev der udstrøet 100 kg kaIksal
peter og 500 kg PK C>-4--21 m. Mg pr. ha og sam
tidigt blev der udsprojtet mangan og kobber.

Der blev høstet gennemsnitlig 51 hkg kerne pr.
ha i det eftergødskede areal mod kun 41 hkg ved
gårdens grundgødskning.

Det gode resultat må formentlig delvis tilskrives
den omstændighed, at eflergødskningen blev fore
taget for pinseregnen satte ind. Det skal dog be
mærkes, at merudbyttet på grund af den specielle
teknik er behæftet med større usiHerhed end
resultaterne fra egentlige markforsøg.

Forseg i udlandet. Resultaterne af forsøgene
med eftergødskning af byg i Sverige og Tjekko
slovakiet i t 971 vil blive publiceret andetsteds,
men det skal her nævnes, at de var af en sådan
ka.rakter, at efterprøvningen af metoden plan
lægges fortsat og udvidet i begge lande i 1972.

I Tjekkoslovakiet, hvor metoden nu finder an
vendelse i almindelig landbrugspraksis, er det
lykkedes at indsnævre tidsrummet mellem plante
proveudtagningen og eftergOdskningen ved brug af
følgende metodik:

I et landbrugsdistrikt indsamles bygprøver i
samtlige bygmarker af dertil uddannede personer.
Prøverne overgives samme dag til distriktets cen
trallaboratorium, hvor de bliver analyseret hur'
tigt. 1 et EDB-anlæg bliver afgrødens ernærings
tilstand herefter vurderet, og eftergødskning anbe
falet Eftergødsk.ningen foretages hurtigt herefter
med distriklets flyvemaskiner.

Karforsø~. Som resultat af karforsøg med efter
gødskning af byg i 1971 på karforsøgsstationen
ved afdelingen for landbrugsplanternes ernæring
opnåedes der store merudbytter. Væsentlige grunde
lil det gode resultat var formentlig, at eftergødsk
ningen her blev foretaget allerede dagen efter
planteproveudlagningen. og at næringsstofferne
tilfortes i forbindelse med vand.

+1,2
+1,7
+1,6

70,1
+0,2

G~.skn;ng ~fler planuanolyser (l 1/-13).
DomiDcn:nde K-mangel

toki kcl'1'le
5(, 25 Is
1970 1971

35,3 38,6
71.6 +1,1

a. Grundgødet .
b. 30 i kalksalpeter .

Gødskning efter analyser:
c. Kun dominerende næringsst. udstr.
d. Alle manglende næringsst. udslr..
e. do. do. do. udspr.

Andre afgrøder. I J971 blev der udover i byg
afgrøder stillet diagnoser og udbyueprognoser
~amt cftcrgødel i 4 forsøg med havre o;;; I med
vlrhvede.

I de fire forsøg med havre virkede eftcrgodsk
ningen ikke efter hensigten. Forklaringen herpå er
formentlig i et forsøg, al udbyttet på det grund
fodede forsogsled Var meget stort (udbytteprogno
sen var større end 45 hkg kerne pr. ha), og i
2 andre forsøg. at afgrøderne i de pågældende
vestjyske områder var tørkeramte.

r forsaget med vårhvede (Dr. 108) blev der op
nået meget store merudbytter ved eflergødskning
med kalium, som diagnosen viste, at der var stærk
mangel på. En medvirkende årsag til derte gode
resultat er formentlig, at eftergødskningen blev
foretaget. lige før der kom regn i dagene omkring
f. juni. f denne henseende danner dette forsag des
værre en af de få undtagelser fra de generelle
eftergødskningstidspunkter i 1971. I de fleste for
søg skete udbringningen i begyndelsen af juni _
en måned, der var fattig på regn i 1971 og for
øvrigt også i 1970.

2. Andre forsøg med eftergødskning
af byg.

DemonstrntionsfoJ"SØg. For at afprøve diagnose
og terapi meloden under de omstændigheder, hvor
under den kan finde anvendelse i almindelig land
brugspral..sis. blev den forsøgt anvendt på en
gårds samlede bygareal. Forsøgsgården var Vin
kelgården. Vigersted, og forsøget blev foreSlået af
Ringstcdegnens Landboforening.

Forsøgsareal: 14 ha med byg, fordelt på 4
marker.

Grundgødskning: Efterår 1970, 600 kg 0-5-13
pr. ha. Forår 1971, flOkg fly
dende ammoniak pr. ha.

Forsøgets anlæg: Den 24. maj blev der udtaget 40
planter jævnt udover arealet i
hver bygmarlc Planternes gen
nemsnitlige tørstofvægt var 0.07
gram.

Efter at planterne var analyseret og diagnoserne
stillet, udbragtes de manglende næringsstoffer til
markerne, med undtagelse af en 8 m bred stribe
hen over markerne, som altså ikke blev eflergødct.
Diagnoserne var ret ensartede for de fire marker,
hvorfor de alle bleveftergodet ensartet på grund-
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positIve område. Eflersom dette netop er målet
for anvendel~en af diagnose-, udbytteprognose- og
lerapimeloden. bør de kommende års forsøgsar
bejde centreres om at forbedre metoden ved at:

J. Videreudvikle og forbedre vurderingsmodel
Icrne samt modificere dem således, at planlepro
verne !.an udtages tidligere end hidtil.

2. Udvide kendskabet lil cftcrgodskningens på
virkning af planternes kemiske sammensætning
ved al følge denne i løbet af planternes udvikling.

3. Afkorte proceduretiden fra planteudtagning til
cftcrgødskning vcd at udvikle et EDB-program
til diagnose. udbytteprognose og terapi samt even
tuelt skabe direkte forbilH.lclsc mellem dette lcd
og analy:o.eringsleddct.

4. Endelig ved sledse al understrege, at forud
sætningen for. at metoden kan fungere, er, at af·

grøden får de manglende næringsstoffer tilført lid
ligt i \ækstperioden, hvor den har brug for dem. og
at en forsinkelse i el eller flere af leddene i den
endnu ret omstændelige procedure meget vel kan
give Cl uønsket resultat.

4. Konklusion.

Forsøgene med eflergDdskning af byg på grund
lag af den unge afgrodes kemiske sammensæt·
ning gav i 1971 el rel slort gennemsnitligt mer
udbytte. Det var størst, hvor der forekom kraftigt
dominerende koncentrationsmangler og navnlig
stort ved dominerende kvælstofmangel samt ved
udstrøning af næringsstofferne. Det gennem~nitlige

merudbytte var væsentligt større i 1971 end i 1970.
ForsoBsarbejdet fortsætter.
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G. FRØ OG SPECIALAFGRØDER

Af Ole Thøgersen.

Der er i 1971 af den lokale forsøgsvirksomhed
gennemført ct stort antal forsøg i forskellige frø
afgroder. l det følgende er meddelt resultater fra
93 forsog, der for størstedelens vedkommende er
gennemfart efter fælles forsogsplaner, udsendt af
Froavlsudvalgct.

Forsøgene er gennemført i (ølgende afgrøder:
2 forsag i hvidkloverfremarker

78 forsøg i forskellige græsfrøarter
I forsog i bederoefr"
7 forsøg i oliefrøafgrøder (industriplanler)
5 forsog i bavefroafgrøder

D!n hostede fr"vare er fra samtlige forsøg til
sendt D.LEs afdeling i Hojme på Fyn, bvor
hamsning og rensning af de enkelle (orsogsled er
foretaget på dertil specielt bygget renseanlæg.

Alle nødvendige frøanaJyser er udført af Stats
fr"kontrollen. Enkeltresultatcme fra flere af de
starre forsogsserier er meddelt i beretningens ta
belafsnit.

Mange af de frøafgrøder, der er hostet i 1971,
er udsået med byg som dæksæd i 1970. Kornså
ningen i 1970 skete meget sent, og der blev megen
lejesæd og mange .gronskudc. Det blev i mange
tilfælde ret sent i september, før halmen kunne
fjernes fra udla:gsmarkerne, der på delte tidspunkt
var meget svage i udvikJing. En del græsfrøarter
måtte ompløjes inden vinteren. Det var især timo
the og rød svingel, der stod svagt, men tilførsel af
kvælstofgødning efterfulgt af en mild og fugtig
eflerårsperiode, samt en mild vinter med kun korte
frost perioder, bevirkede, at mange græsfrømarker
havde en passende udvikling, da væksten i det
tidlige forår kunne begynde. Del var kun få mar
ker, der måtte omplojes foråret 1971, væsentlig
ila I. rajgræs, der i enkelte områder på Øerne var
stærkt medtaget af sneskimmel.

Regnen sidst i maj gaven god udvikling i fro
markerne, og de tidligtmodne græsfroal'tcr blev
hostet under gode vejrforhold. En del hvidkløver
frømarker og flere af vore sent modne græsfroar
ter led nogen skade under fugtige vejrforhold,
mens bederoefroct og de ret store arealer med
vårraps gennemgående blev bjærget i en forholds
vis god tilstand.

I. Frøavl af bvidkJØ,'er.

Forsøg med afhugning af hvidkløver er i 1971
fortsat på Gronhøjgård, Slagelse.

Forsøg
Alhugning ol hl/Mk/øvtr.

kl hvidkløverfrø pr. ba
nr. /150 ubebandlel afhugget IS. maj afhUSltl 25. maj

1963 .... 699 + 22 +140
1964 .... S96 + 32 + 16
1965 .... 203 22 48
1966 .... 366 S8
1967 .... 8S2 + 9 + 2
1968 .... 728 +100 + 73
1969 .... S8S + S3 +121
1970 .... 206 21 IO
1971 .... SS7 47 62

Det vil af ovenstående fremgå, al forsøgene har
været gennemført i 9 år på Grønhøjgård. Sam·
menholdes de opnåede resultater for de enkelte år
med vækstbetingelserne i maj måned, kan det kon
stalefes, at i år med tidlig og kraftig vækst i hvid
kloverfrcmarken vil den sene afhugnng være for
delagtig. Modsat vil del i år med en sen og svag
udvikling være rigtigt at undlade afhugningen.

I forsøg nr. 1144 er i 1971 høstet hvidkløverfrø
efter udla:g i byg med forskellige udszdsmæcngder.
Der er opnået el merudbytte på 72 kg hvidkløver
frø ved at noos<tHe udsædsma:ngden af dæksæden
fra den normale mængde på 180 kg pr. ha til 120
kg pr. ha, men den lille udsædsmængde gav i 1970
3,0 hkg kerne pr. ha mindre, end hvor der var
anvendl normal udsædsmængde.

2. Frøavl af græsart.r.
a. Udsæds- og bælstofmængder til dæksæd

fOl' fr,afgrØder.

Efter fællesplaner blev der i 1971 gennemføre 6
forsog. hvor forskellige froarter blev udlagt med
hyg som dæksæd.

De opnåede kerne ud bylter af dæksæden efter
anvendelse af forskellige udsæds- og kvælstof
mængder er i 1971 anførl i berelningens afsnit om
lorndyrlning side 1045. De udlagte fmarter vil
blive hOStet i 1972, og resuhaterne fra forsøgene
meddelt i de kommende års beretninger.

b. Udsædsmængdtr og rzkkcalstaDd.
Der er gennemført 5 forsøG, hvorfra resulta

terne er meddelt i omslående teksttabel.
Forsøg nr. 41 Her gennemført i en dansk sLamme

af alm. rajgræs, sildig, de øvrige 4 forsøg i en hol
landsk stamme. De 4 forsøg er gennemført i sam
me fromark.
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For.føg nr. 418 kg rro med 97 prOCC'rll renhed
93 N forår 754 750 783

Kvælstofmængde
FoniOg nr.

efterår forår ." 82' 82l 82.
40 N 47 N 984 980 1089 934
40 N 93 N 1214 1255 1248 1157
40 N 140 N 1401 1388 1471 1304

Resultaterne fra 2 års forsog i alm. rajgræs sildig
peger på, at en lIdsa:dsmængde på mellem 8 og 16
kg pr. ha har givet det sh,rsle froudbyUe og del
mindste indhold af ukrudt i frøvaren.

Efter omtrent samme forsøgsplan er i 1971 gen
nemfart 4 forsøg i alm. rajgræs. sildig.

Der er j disse forsog yderligere prøvet med va
rierende udsædsmængder af dæksæden og forskel
lig rækk.eahtand af den udsåedc frøart.

Resultaterne pcger som i de foranstående forsog
på. at en udsædsmængde ::If alm. rajgræs, sildig,
på ca. 8 kg. pr. ha giver det største frøudbytte. Der
er i forsøgene en tcndens til. at den lilJe udsæds
mængde af dæksæd og den dermed følgende mere

l for~"g nr. 418 er det største frøudbytte op
""Ct ved en udsædsmængde på 6 kg pr. ha og en
rækkeahtand på 22 cm.

Den holland!>ke slamme, der er mere bladrig end
dcn danske, har ligeledes givet det størsle frøud
bYlIe ved 6 kg udsæd og 22 cm rækkeafstand.
Hvor man i dis~e forsos går ned på 3,5 kg udsæd,
falder froudbyttet. Der er desuden prøvet med
stigende mængder kvælstofgødning til den hol
landske slamme, og uanset udsædsmængde og ræk
"-.eafsland har den største af de prøvede kvælSlof
mængder givet del sWrste (roudbytte i de enkelte
forsog.

Forsogene med stigende udsædsmængder efter
fællesplaner er fortsat med 2 forsøg i 1971. I for
sog i ital. rajgræs og l forsog i alm. rajgræs, sildig.
Resultaterne er i fol gende opstilling sammenholdt
med de i 1970 opnåede resullater.

p.;1. ukrudl i frøvare

Ud:uetlsmællgder af frø og dæk.urd.
Alm. rajgræs, sildig, Nora
Forsøg nr. 1140 1141 l 142 I 143

Uds;rdsm..~ngde af rrø. kg pr. ha

2 4 8 16

åbne b)'gafgrøde har været en fordel for græs
udlægget.

Ududsm.J:ngde
og rzki;carsland
;tr dzk~d 1970 Frøudh)"lIe. i;g pr. ha
120 kg II cm 1541 1416 1828 1759
140 kg " cm 1667 1925 142H 1328
160 kg II cm 1526 1505 1732 1715
180 kg " cm 1757 1748 1514 1405
180 kg 22 cm 1625 1618 1528 1480

procenl ukrudl I rr0\'an:
120 kg " cm 0,4 0,9 0,1 0,0
140 kg II cm 0,0 0,2 0,1 0,3
160 kg " cm 0.0 0,3 0,1 0,0
180 kg " cm 0.1 0,1 0,1 0,0
180 kg 22 cm 0.1 0,1 0,1 0,1

l,.'. Sen udbringning af knt~1.'lilofgødning

til frdgræs.

For..~)gene er i 1971 fortsat efter fællespJaner.
Hovedresultatet fra de sidste års forsøg er anført
i IckStlabeJlen næste side.

Ila!. rajgræs. Efter 3 års forsøg har 105 kg
kvælstof tilført om foråret i kalkammonsalpeter,
i alle ,h og aJle forsøg, vist sig at være for lidt.
1 1969 er det sLOrste frolIdbytte opnået ved tilfør
sel af 125 kg kvælstof i kalkammonsalpeter i det
tidlige forår, medens det i 1970 og 1971 har været
en fordel at tilføre 105 kg kvælslof i kalkammon
salpeter om forårcl og yderligere 20 kg kvælstof
i urea en uge fIJr skridningen.

Alm. rajgræs. Der har været for store variatio
ner mellem de enkelte år og de enkelte forsøg til
al angive klare retningslinier. De opnåede merud
bytter ved at dele den angivne kvælstofmængde
og tilføre 105 kg N om foråret og 20 kg N I uge
fol' skridningen har været små og usikre. Også for
IWlldpRNrs. etfgsdruWI. rød si'ingel og t'''grapgrll'S
viser de gennemforte forsag, at det kun er i f~ til
fælde. der kan forventes merudbytte ved allilføre
en dcl af kvælstofgødningen I uge før skridningen.
såfremt afgrøden er tilført passende mængder
kvælstofgødning om foråret.

For.."gene bor imidlertid forL'\ættes, der er endnu
for få forsog j de enkeile græsser lil, at der kan
drages afgørende konklusioner.

d. Sen udbringllin~ af kvælstof
lil færdiggødede frøgræsmurker.

Forsof'ene har været gennemført efter fælles
planer i forskellige græsfrøarier siden 1969. Ho
vedresultatet fra 3 års forsøg er meddelt nederst
i tekslIabc)Jcn på næste side.

3,5
22

0,1
0.3
0.1
0.1

il~liemJc

raJgrxsOO)
nr. 3172

2290
+115
+ 97
+106

0.4
0,3
0,1
0.1

6 6
11 22

2217
+ 90
+171
+260

r(l'kkca/SIOllde.

1174
+195
+272
+255

419
+29
-i- 34
-i- 74

Udsædsmærrgder.
kg rrø pr ha

alm. raJgncs.
engr~pgrll:S·) ,ildr!·O)

l (s. 1970 2 rs. 1970 nr. JI7J

Udsædsmællgdcr og
Alm. rajgræs, sildig

Udsædsmængde, kg 12
Rækkeafst.1nd. cm II

UdSI'Cds
mø:ngde:
2 kg
4 kg
8 kg

16 kg

2 kg
4 kg
8 kg

16 kg
°190 p.;1. renhed. 00) 97 pc!. renhed.
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St>llgødfl.. "illg af Ir,græs (/I4-Jl5 J.
kg frø. pr ha

Kvæ15lofgodd.nmg llal. raignes alm. raigræ~ hundegnu
rorår I uge 7 rs. 2 rs. 4 fs. 6b. 8 f~. Sfs. 3 fs. J b.
t .. rllr skridning 1969 1910 1911 1969 1970 1971 ,%, 1971

105 N O 1398 1270 1446 1145 1039 1377 977 986
70 N J5 N i ks +14 T 65 -109 Il 2 +IJ2 +47 +44

125 N O +87 + 54 +171 + 4J + 12 97 +40 +42
105 N 20 N ks +52 "1"" 104 +196 + 66 + l 91 + 58 + 59
105 N 20 N urea +17 +178 -203 + IK + IJ + 114 + l2 + 71

timOlhc elll;5vingel rod 8\'ingel cngr:lpgrz:s
l fs. 1 b. 4 f~. 2 fs. 2 f,. I fs. 2 fs. 1 fs.
1969 J969 1910 1969 1911 1969 1970 1911

90 N O 116 821 645 915 767 652 272 1209
60 30 N i ks 8 + l7 4J + 5J 74 I O +105

110 N O + 2 +20 + I 18 + IJ 44 + 7J + 29 ~288

90 N 20 N i ks + l4 +Il + IJ5 + 24 5J +150 + 5 98
90 N 20 N i urea + 25 +21 ~ 157 70 JK -4- 109 ~ 7 68

illl. ralg~ .Im. calgra." hundcgl'1u
lrs. l fs. 6 fs. Sk 4 Is. 3 fs. I fl. 2 fl.
1969 1970 1911 1969 1970 1971 1910 1971

Grundgødel 2139 1307 1379 1337 70S 1043 1149 819
l I N i ks tidligl forår +l25 +122 + l6 + 62 f 124 + l6 5 +5l
JI i ks 1 uge før skridn. +l07 +141 12 + 59 + 70 4 17 + 5l +82
II N i urea do. -4- 230 + R9 9 + 76 + 26 + 46 +92 +14

cngs\tngc1 rod s\'lngc1 engrapgnn
Ih. I fs. 3 b. 1 rs. 5 fs. ... f•. S fs. 2 fs.
1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

Grundgødet 603 5116 961 5n 1100 765 466 1120
II N i ks tidligt forår +114 + l + 17 29 + 15 52 J6 Il
Jl N i ks 1 uge før sk.ridn. + 46 + 5R + 65 55 + 25 + 24 + IO n
31 i urea do. - 42 22 + 86 98 + 61 II + 16 21

97 pet. renhed af ital. rajgræs.. alm. rajgræs. timothe og engsvingel.
90 pet. renhed af hundegræs. rød svingel og engrapgræs.

Det kunne være ønskeligt med flere forsog i de
enkelte grupper, men alligevel er der en nogen·
lunde klar linje, der viser, al grundgodskningen..
d. v. s. gårdens normale gødskning med kvælstof.
har været utilstrækkelig, idel et tillæg til grund
gødet på 31 kg kvælstof tilfort i kalhalpeter i
det tidlige forår har givet et pænt merudbytte i
alle græsfrøarter med undtagel ...e af engrapgræs.

Den sene udbringning af kvælstof - ca. luge
inden græssernes skridning - har sivet varierende
resultater gennem de 3 års foro;og. Arsagen hertil
kan være varierende nedborsforhold fra forsøg til
forsøg og fra år til år. De få forsøgsresultater
kan ikke med .!tikkerhcd afgøre.. om det på dette
sene tidspunkt vil være en fordel at anvende urea
fremfor kalksalpeter.

c. Stigende mlellJ:dcr kvælstof til rro~ræs.

Efter fællesplaner gennemfarcs årli~1 en del
forsog med stigende mængder kalkammonsalpeter
lil fOr.)kellige grædronrtcr. I hosstående tek ...t1ahel
gives en oversigt over de orniieLle resultater fm
for~og gennemført i ftrene 1966-71.

Del må erkendes. at der er nogen årsvarialion
bag de i tabellen anførte gennemsnitstal, men på
baggrund af de gennemførte forsug kan L1et tilrå·
des vcd froavl af ilal. rajgræs at tilføre fra 90 til
120 kg kvælstof pr. ha i kalkammonsalpeter i det

tidlige forår. Der er ikke i tabellen skelnet mellem
tidlige og sildige stammer af alm. rajgræs. De
fleste af forsøgene er imidlertid gennemført i de
\ildige stammer. og her må det tilddes al anvende
fra 110 til 130 kg kvælstof i kalkammonsalpeter
om foråret. De tidlige stammer bor tilføres noget
minLIre kvælstof. ca. IO til 20 kg h'ælstof pr. ha
mindre end de ... ildige stammer af alm. rajgræs.

Sri1:('//(le l1unl1:der J.ulkammofUalpcler (1/6).

/966-71
"II: rflt pr. h.

grdg. 46.S ~ 9JN 1l9.S N

hal. rajgræs, 9 fs. 1062 +l29 +5l6 +54R
Alm. rajgræs. 20 fs. 546 +J98 +636 +671
I. års engrapgræs,

3 forsøg 926 +116 +101 + 14
2. års engrapgræs.

l for"øg RI6 22 52 21
I. års rød svingel.

5 forsøg 904 +22R +278 +182
2. års rød svingel,

1 forsøg 78l +14l +125 + 89

I. års engsvingel. JI s 62N 93 N

J for"øg 614 4 61 + Il5 +213
2. års engsvingel.

I forsøg: 515 ~ 38 +165 +242
Timothe.. 2 fs. 247 + 25 + 45 + 74

For de øvrige i tabellen anførte græsfrøarter er
der kun få fors,,~, men sammenfattende kan det
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næppe tilddes at anvcnde mcre end 90 kg kvælstof
rr. ha i kalkammonsalpctcr til di~sc græsser, så·
freme der er tilført fra 15 til 45 kg kvælstof pr. ha
om eftcr;jrct.

tcr i hundegræsfrømarker, hvor dcr blev opnået
ret pæne merudbyllcr ved sclv ret sene afpuds·
ningslidspunkler. men der blev ikke dengang til
fort kvælstofgødning om efteråret eftcr afpuds
ningen.

Uanset udbringningslidspunkt og godningsart Cl'
der i de IO forsøg opnået samme virkning af de
provede godninger.

f. UdbrinJ:::ningslider for gødning til frøgræs.

Fra Bornholm og Østjylland foreligger resultater
fra 4 forsøg. hvor lldbrin~ningslider for uren til
Io græsfrøarter er undersogt.

A 1m. rajgrll'.\· 120 N 120 N 120N 120 N ON

3168 2380 2043 2370 236~

H3 1151 1199 1182 1198 449
84 1020 1215 1083 1072 463

Gns. 3 fs. 1517 1486 1545 1546

80
91

RO
104

RO
110

kj! fro pr. ha
hundeg~s en,svmgel engl'1lpgræs

I. ir 2.år 2. år 2.år
621 622 623 624

64
130

l.lJIIge/al/d
Forwg nr.

kg N i NPK
16-5 12 15/~

kg N i kas. forår

21/9 og 28/9 og 2819 og 17/9 og
DatO for afpudsninger 22{l0 ISjlO ISIIO 23/10

lngen afpudsning 431 717 699 931
Tidlig afpudsning + 135 + R9 +142 +141
do. + 31 N i ks +146 + 93 +142 +263
Sen afpudsning + 71 +193 +247 +252
do. + 31 N i ks +172 +273 +130 +311

Østjylland hundegr.t's eogsvlogcl rød svingel
2. år 2. Ar 2. Ar

Forsag nr. 1799 1800 1801

kg N i NPK
21-4-1020/R ~2 62 94

kg N i NPK
21-4 IO 9110 83 H3

kg N i kas forår 130 91 91

Ingen afpudsning 1213 812 824
Afpudsning 15/9 +124 + 62
Afpudsning 5/10 + 63 + 54
Afpudsning 26/10 .,. 24 + 73 +242

Forårsslæl af i/al. rajgræs.
kil fro pr. l1a med 97 pc!. renhed

fs. nr. S4S fs. nr. 626 gns.2 fs.

Ubehandlet 1350 1150 1250
Afhugget først i maj ..;- 193 + 161 *) +177
-) 400 ks tilforl ener s~t. frohoSI 14 dage senere end ubehandlet.

I begge forsøg er afhugningen foretaget først i
maj, hvor der i forsøg nr. 626 blcv høstct 110 hkg
grønt pr. ha med et IOrstofindhold på 19 pet. Af·
hugningen har i disse forsøg forårsaget en væ·
scnllig nedgang i frøudbyllCI.

For"'l,gcne gennemfart i 1971 antyder, al af
pudsningen næppe bor ske senere end i midten af
oktober. og at der bor tilfores kvælstofgødning
efter afpud~ningen, men forsøgene vil blive fortsat
og skal derfor ikke nærmere kommenteres.

l følgende tcksttabel er anført resultatcr fra 2
forsag i ita!' rajgræs.

For~'øg mcd fOr.fke/lil:/' afp/I(Jsllillg~'fidspullkter

e/leuir.

h. Mangansulfat til frøgr.æs.

Ocr foreligger resulL'ltcr fra forsag i forskellige
græsfroaner. hvor der er prøvet med 10-12 kg
mangansulfat udsprpjtet i maj.

De i 197 I opn~ede resultater er i fDigende over
sigt sammenholdt med forsogsresultater fra 1970.

Slutn. af
marts
120 N

1269

+1197
+ 1312

+ 126~

+ 1233

+1151
+ 1360

+1262
+1249

+1243
+1263

+ 1274
+1216

30/3
13/4

301l

301l
13/4

uf J.:ød"i"g Iii allll. rajgræs, siidiT:.
kg fr" pr. ha med 97 p.:::t. renhed
rorsog nr. rorsøg nr. gos.

U<lbr. dalO )170 )171 2 fOI'S'lg

1005 1067 1036

midI i
febr.
80 N

1239

Forskellig udbri/lgnings/id for 1lI'('(J til fr~gr(('s.

Vdbytle. kg fro pr. ha
Urea udbraGt

beg. af slutn. af midt i
mariS OlUIS aprJl
SON SON SON

1378 1373 1323

Vdbring"iu/.:

Forsøg nr.

Rød sl'ingel

3169

PK 0-5-13
PK ()"'5-1l +

93 N ikas.
do.

93 N i NPK
16-5-12

do.

Forsøgene viser, at vil man anvende urca til sine
græsfrørnarker, kan denne g()(lning udbringes me
gct tidligt, idet urca langsommere end andre faste
kvælstofgodninger omsæLles og udvaskes.

I 2 forsag på Bornholm er rrøvct. 0111 NPK
16-5-12 ved IO udhringningslider til almindelig
rajgræs. sildig, har haft samme virkning som
samme gødningsmængdcr tilført i kalkammonsal
peter og PK O 5-13.

J:::. Afpudsning i frøgræsmarker.

Fnkelte forsag i forskelli~c græsfraarter er i
l ':J 7 l gennemfart i flere landboforeninger med det
formål at belyse mulighederne for at foretage slæt
cflcr hosl af dæksæd og igen om foråret forud for
frøhosl. I Tidsskrift for Planteavl. bind 74. sidc
549. foreligger beretning om tilsvarende unt.1ersø
gelser i 2 års udlæg af diploid ita!' rajgræs.

Ocr har i årcne 1961-65 været gennemført
fællesforsøg med forskellige afputlsningstidspunk-

8 Oversig.ter
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Grundgødet
31 N .
62 N .
93 N .

Mangansuljat til jrøgræs.
"gfr0p1".ha

Mangan IO 1.1
FOTWg nr. udlpr. ubcbandlel manl:lJlSulC.a}

1181. rajgræs
1366 . - _ .......... 315 900 +126
l forsøg 1970 ... 443 54
Alm. rajgræs, sildig
625 ....... 2615 1434 + 41

1367 ....... 4 5 1057 + 16
l forsøg 1970 999 + 96
Engsvingel, l. år
1365 ..... ....... . 6.'5 707 + 32

Engrapgræs 1363. , .. 6/5 1100 +217
3 forsøg 1970 547 8
Rød svinge11364 .. 415 1783 ~2oo

I forsøg 1970 664 + 22
Hundegræs
1368 ... 3 5 1023 6H
Timothe
l forsøg 1970 ..... 369 55
·)12 kil manll.mlulfat 1970

l flere af de provede græsfroarter er der opnået
betydelige merudbytter ved anvendclse af mangan
sulfat, men merudbyttct folger kun i få af for
sogene de gennem jordbundsanalyser konstaterede
indhold af mangan i jorden.

3. Stigende mængder kvælstol
til olie(,I.nter.

Forsøgene med stigende mængder kalbalpeter
udbragt om efteråret til vinterraps er fortsat i
t971 med 2 forspg. De opnåede resultatcr er sam·
menholdt med resu1t:tterne fra 1970 i falgende
teksttabel.

Kalksalpett'T til t'illtl'Traps. ejterår-.
kB pr. ba (9 pcl. 'llnd)

(ro olle
2 fs. 1970 2: (I. 1971 2 (s 1970 2: fl. 19-'

161S 1965 655 821
+30 +74 +10 +28
+95 +73 +40 +30

+165 +124 +70 +4H

l 1970 blev der om forliret grundgodet med 232
kg N i kalkammonsalpcter, i 1971 blev anvendt
208 kg: N også i kalkammonsalpcter.

De 2 års forsøg peger på. at dct cr fordelagtigt
at tilfore vinterraps kvælMofgodning om efteråret.

l vårraps er i 1971 gennemfort 3 fors~~g (nr.
1083. 1373 og 2027), hvor der er provet med sti·
gende mængder kvælstof. Forsøgene er gennem
(prt efter forskellige (orsøgsplaner, hvorfor reslll~

taterne ikke kan sammenstilles. Den økonomiske
grænsc for tilførsel af kvælstof har i de 3 (orsog
varieret fra omkring 100 kg N til 150 kg N pr. ha.

Der foreligger resultater fra 2 forsag (nr. 1084
og 108S), hvor der er provet med stigende mæng-

der flydende ammoniak i valmue til fro. Der var i
forsagene grundgodet med 28 kg N pr. ha, tilført i
borkalksalpeler. De prøvede mængder flydende
ammoniak svarede til 80. 100 og 120 kg kvælstof
pr. ha. og i begge forsog blev det største frpudbytte
opnået efter tilferscl af 120 kg lvælstof pr. ha. i
f1)'dende ammoniak.

4. Avl og omsætning al markfrØ 1970--71.
Avlen foregår ved et samarbejde mellem Land

bo- og Husm3.ndsforcningerne og Danske Land~

boforeningers Fraforsyning. Avlen tilrettelægges og
ledes af D.L.F. Så golit som allc de landøkonomi
~ke foreninger er tilmeldt D.L.F.

1 beretningsåret har der været ca_ 5800 aktive
avlere.

Omsætningen af markfro sker ved et samarbejde
mellem Landbo- og Husmand!tforeningerne og
F<f:llesforeningen for Danmarks Brugsforeninger.
der gennem brugsforeningerne og Landbo· og
Husmandsforeningernes Frosalg sælger direkte til
landmændene.

Lokalt er samarbejdet organio,;eret ved et fælles
udvalg nedsat af brugsforeningerne, landbofor·
eningerne og husmandsforeningerne i områder,
der normalt dækker en landboforenings virkeom
råde. Dette udvalg tilrettelægger salgs· og oplys·
ningsarbejdet indenfor de enkelte områder.

Salget har i afvigte sæson liggct på godt 4,5
mil!. kg for hele landet.

Kontrollen med avl og omsætning ledes af
Landbo- og Husmandsforeningernes Komrolnævn.
der ved Kontroludvalgct lader udtage prover af
samtlige partier til undersøgelse v~d Statsfrokon~

trollen og til kontroldyrkning i udvalgets kontrol·
marker for undersøgelse af stammeæglhed.

Forædlingsar~jdet med landbrugsplanter drives.
af 'ielskaberne i fællesskab. Der arbejdes med
forbedring af græ'lmarksplanter. rodfrugter, gront
foder- og industriplantcr.

1 beretnings~ret er anerkendt følgende stammer
med betegnelsen S 70:
Kålroer: Bangholm Ruta øtofte. Anbo Otofte.

Wilby 0tofte og Wilhelmsburger Sator øtofte.
Itul. rajgræs: Prima Roskilde og Gero øtofte.
Engsvingel: Fero Ølofte. Arva 0tofte, Elvin 0tof·

tc.
Hundegræs: Fens" 0tofte, Luna Roskilde. Asla

Roskilde.
Tidlig rødkløver: Olvi 0toftc. Corona Øtoftc.

Kalo Øtofte.
F.D B. driver en omfattende forædlingsvirk

somhed for køkkenurter. 1 beretningsåret er aner·
kendt felgende stammer:
Grønkål: Halvh"j kruset. Bona Tofto P 70. Lav

kru'iet, Indu ToflO P 70.
Sommerh"'idHI: Tidlig Ditmarsker. Frigga Tofto

p 70.
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pct. normalc splrcr. mLlu";I\C hårdc fro i ba:lgplanlcr
SIaUfrøkonlrolkns Icnn~msnnJilalfor 19':'0--71

For at f5. et indlr)'~ af prpvetagningens siHer
hed cr der af h\'er af de undersogte pakninger
udtaget 2 prøver helt uafhængig af hinanden.

Der er ~n antydning af at ~iUerheden ved pro
veudlagning er ~tlJr"l ved den "lore sækkestorrelsc.

Dette forhold kan skyldc." at dct er vanskeligere
for frofirmaerne 3l egalisere blandingen i de små
pa~ninger end i de større sække.

5. Orienterende undersØgelse omfattende
indbold og kvalitet af en af de i landbruget

mest anvendte grresmarksfrØblandinger.

Undersøgelsen er gennemført under medvirken
af landbrugsorganis3tioncrnes planteavbkonsulen-
ter. og har lil formål al MJge klarlagt. om det fra
landbrugets side matie være ønskeligt at få en
udvidet "-ontro) med det amcndtc markfro.

Resultatet af undersogeisen kan være vejle
dende med hensyn lil m den for og omfanget af
den efterkontrol. det vil blive nodvendigt at gen
nemfore af det p hjemmemarkedet anvendte
marUro. såfremt Danmarl.. tilsluttes det europæi
ske fællc"'!ilab.

Frol..ontrolkommi~sionen og Statsfrokonlrollen
har velvilligt "Iuttet undersogeisen og deltaget i
planlægningen. Samtlige analyser. der indgår i un·
dersogeisen. er gennemført af Statsfrpkontrollen.

Da undersogeisen som ~mf(jrt er rent oriente·
rende. blev del mcddelt de plantcavlskonsulenter.
der pålog sig at udlage de nodvendige prøver. at
de opnåede resultater ine ~unne anvcndes i for
binllclsc med en c\cnlllc1 retsforfolgelse. og at
navne på de firmaer. hvorfra provcr indgik i un
der~ogcl...en. ikke ville blive offentliggjort. Dette
har bekl:lgeligvis medfort. at re.sullater fra enkelt
prøver ikke har ~lInnet tilsendes de konsulenter,
der har mIlaget dem.

Omtrent alle firmaer. der forhandler markfro.
tilbyder I:lndbrugel gra: ...mar~ ...froblandinger i hen
hold lil .froblandingsforslag. udarbejdet af Sta
tens Forsøgsvirksomhcd i PIaniekultur og de pro
vinsielle landbcr o~ hu:-.mandsforeningers kon~lI·

lenler :-.aml græ~l1larkskonSlllenterne.

For al begrænse undersogeIsens omfang blcv det
vedtaget kun at undcr""ge en af de græsmarks·
froblanllinger. der indg~ir i ovennævnte frøblan·
ding... for... lag. De Io IllC"t solgte er forslag nr. 5
og 6. og da rod· og hvidl-Iover kun indgår i nr. 6.
blev del denne blanding. der kom til at indgå i
undersøgelsen.

Froblandingsforslagel nr. 6 har folgende sam
mc""ælning. pri" og kvalitet:

hvid_
kluocr

1.77
1.07
I.OB

G~nncm5nilhl (hlt'crcncc i pcl.
rai- limo- rød·,ron Ih~ khn~r

2.06 1.2l 1.27
U2 0.96 1.38
1.28 1.10 O.BI

An,,'
parvlJiC
pr''''cr

Gennemsnitlig differeIIce mellem pan'is Ild/ag",.
prfll'er fra .wl'kke af forsJ..ellig srørrelse.

Sa:kkc
Slur-
relse eng-
kl soin,c1

2.3 I.B9
IO 2.20
16-80 1.48

22
46
12

Ulf(lnspgelse al Irpblulfl/i"ger /971.
(;elf"emsllitsresultater af retllledslJlldersøgdSl'lf.

Vlf:llprOCenli,k indhold af r~nl fro
Anlal un- enl- raj· Iimo- ""'. hOld·

Firm. d~rsollclJi~r svingel ."" oh, L""cr kløvcr

Frob'and in,sforslal
nr. 6 17.2 18.2 18.2 18.2 18.2

I 114 24.8 18.0 IB.4 18,5 18,6
II 24 26.6 IB.O 17.5 IB.2 16.B

III IB 17.l 21.B 16.5 29.3 14.1
IV 12 25,3 17,1 18.6 18.9 18.2
V 8 24.9 18,3 18.7 17.) 19.0

VI 4 13.4 40.1 10.2 15.3 19.9
VII 4 26.4 20.1 17.4 IB.9 14.0

Gns. detailpris:
kr. kg 1971 6.90 ).lO 8.00 8.90 22.60

Geflll(·m.milsre.flI/later af .lpirillf.:Jlltldenøge!.fl'fl.
Jl'C'1. normale spirer,"". hvid-

Antal un- cng· ral· tlmo- kllJ\'cr k1"v~r

Firma d~nllgclscr øvlnllel .=. oh, (Incl. hårdc fnJ)

I 38 86 93 B9 86 92
II 12 88 92 82 n 92

lIT 9 83 87 86 58 8l
IV 6 84 93 89 87 B9
V 4 83 91 B4 BI B6

VI 2 85 93 Bl 88 90
VII 2 86 88 81 82 93

I\:onklusion: Firmaerne med betegnelsen I, II.
IV og V har gennemgående leveret det. forbru
gerne matie forvente efter de foreliggende tilbud.
Måske bor der peges på den lave spireevne i den
leverede rødkløver fra firma nr. II - 72 pet.

Firma nr. III har derimod forsyndet sig groft
mod forbrugern~s intere~se. Det har været en pien
blanding at se på med det store indhold af klover
fro. men når spireevnen for det anvendte fro af
rod~lover ligger !<tå lavt wm 58 pct.. er sagen al
vorlig.

Omregnet i rent spiret fro er der ganske vist den
mængde ~piredygtig rod~lo"erfro, der angives i
for~lag nr. 6, men de mange kilo dårligt spirende

J den her gennemforte undersogeise må den
anførte forskel på 1 og 2 pet. mellem prøverne
angive" som ret lille og nogenlunde tilfredsstil
lendc.

I de folgende tabeller er de opnåede resultater
fra de gennemførte analyser sammenholdt med de
priser og ~valitetskra". der i 1971 var gældende
for græsmarksfroblanding nr. 6.

Statsfrøkontrollens
gennemsnitstal for
året 1970-71 86.6 92.9 89.0 87.6 B9.6

89.6

22.608.90

B7.6

8.00

89.0

3.l0

92.9

VElltproc~nuJik indhold af reni frø
rajgnn llmolh~ rodLh"cr h\idLIO\~r

18,2 IR,2 18,2 18.2

G~nncnunllJid~lallpn~ 1971. lr. pr. LI f10

6.90

86.6

••
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G0dskning af spin,ufr0
kg fr0 pr. ha

l fs. 1910 nr. 1145 nr. 1146

væglpct. af frø, der ifølge frøhlandingsforslag nr.
6 skal være i blandingen.

6. ForsØg med havefrøafgrøder.
Der er i 1971 resultater fra 2 forsøg med have

frøafgrøder. hvor der efter fællesplaner er prøvet
med forskellige gødningsmængder til spinatfrø.
Endvidere foreligger resultater fra 2 forsøg i
spinatfrø. hvor virkningen af stigende mængder
kiescrit er prøvet. T radisefrøavlen er der gennem·
ført et enkelt forsøg med stigende mængder kalk
ammonsalpeter.

rødkløver har medført, at firma nr. IH har kunnet
spare på det dyre hvidkløver· og engsvingelfrø.

Firma nr. VI bør også anklages. Frøkvaliteten
er måske i orden. Spireevnen i de anvendte arter
er god. men der er ganske åbenlyst anvendt billigt
rajgræsfrø på de dyre arters bekostning.

For firma nr. VII må pegc~ på det meget lille
indhold af hvid kløverfrø. men hvid kløverfrø V:lr jo
også dyrt i 11.)71.

Det havde været ønskeligt. at de udtagne prøver
var fordelt noget bedre mellem de 7 firmaer, men
det var helt overladt provetagcrnc, "'onsulenternc.
at afgøre, hvil"'e firmaer de på denne måde ønsl-e
de at få kontrolleret.

Søjlediagrammerne i figur 12 viser spredningen
eller variationsbredden af de enkelte arter i de
udtagne fmblandinger fra hvert enkell firma, og
den stiplede linje angiver for hvert froart den

PK 0-5-12
do. + 150 N ikas

NPK 16-5-12 ((SON)

1856
812
467

1225
89"
902

till
1014
849

fil"'" II

IIrrro ~l

ru".. v

IIrm.1

1-1"",111

1 ...... 1\

hro.. \11

Tin10th(

l

ri

,11 rirn

l(

.",} 1<c "

RaJgr.cs
M~ \"101'
pH..... r'd'~'r,,,,... \11

"~ '-'" J 'I_I _--ÆL C, ,
;~FI""" VI I' ,. F,..... VI

CD. ,

;_ Gib C

,
FI"~' \ ~I"'" Y

-l
F""",I\

t~n"
F""",I\ I--,

, ', , ,.
hm.ur , '

~ :1•

il [jo

r111O:ib:nw

..,.
,
•}Æ
"

,o
nHL"•

'" "

.~""'I
pr .... "

'I
~~-- -

'; Oll,r-

RudkIO\'1:r kudklu\l:r. spiredYj!ligl fm Ihidklo\(r

Fi~. 12. Fordel/nll. "r Undersøgle PI1n'tr efter \a:~lproceDI rent fro. Frøblandingsforslag nr. 6 markeret med lodrel stiplel linje.
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Ukrudtsbekæmpelse i hvidklønr til frø. Lugtløs
kamille kan være særdeles ondartet i kløverfrø.
I følgende opstilling bringes gennemsnitsresulta~

terne af forsøgene 1971 (nI'. 1257, 1353 og 3031
)4).

458
+3

421

379

439
+15

+11

+48

~55

3

2

IO
5

IO
7

IO

IO

Bekæmpelse af ukrudt i hddkløl·crfrø.
2 forsøg. Kar. for ".mllle "g fri! pr. ha

Ubehandlet . . . . . . . . IO 514
2,5 l Reglone, dec. 1970 4 + 4

5 forsøg.
Ubehandlet
2.51 Regiane, feb.-maris 1971

5 forsøg.
Ubehandlet
2,5 I Reglone, april 1971

3 for.\·øc.
Ubehandlet
2,5 I Reglone, feb.-marts +

2,5 I Reglone, april 1971
2,5 I Reglone, feb.-marts +

18 I dinoseb, april 197 J

4 forsøg.
Ubehandlet
2.5 I Reglone 1971 april +

I ~ I dinoseb 14 dage senere

Regiane diquat
AgI'O Dinoseb 20 dinoseb

Begge midlers virhing beror på en svidnings·
effekt. I Io forsøg er dcr \ldført en sprøjtning i
december. Der er opn~el en nogenlunde virkning
på kamille, og hvid kløver er stort set upåvirket.
Den tilsvarende sprøjtning i februar-marts har
bevirket lidt då.rligere effekt mod kamille. Sprøjt·
ning i april har ikke givet tilstrækkelig effekt. på
det tidspunkt er ukrudtsplanterne blevet for store,
idel væksten er begyndt. Hvidkløveren er blevet
~kadet noget, og der er hostet 15 kg frø mindre
ved aprilsprøjtningen.

For al undersøge. om det er muligt at opnå en
bedre bekæmpelse af kamille, har man forsøgt med
to gange sprøjtning. I tre forsøg er der anvendt
2.5 I Reglone i februar-marts og saOlJne mængde
i april. Der er opnået en bedre bekæmpelse end
ved I sprøjtning, idet der er opnåct ukrudt'lkarak
teren 3 for behandling sammenlignel med 10 i
ubehandlet. Udbyttet er imidlertid også gået 10
pet. tilbage. idet der er høstet 4l:l kg frø mindre
ved de to gange reglonesprøjlning. I næsle forsøgs
led er sidste regloneanvendelse erstattet af cn di
nosebsprøjlning. Der er opnået en lidi bedre virk~

ning på kamille, og nedgangen i udbyttet er redu
ceret til ca, 3 pct.. svarendc til 11 kg frø.

l sidste gruppe er Rcglone benyttet i april, og ca.
14 dage senere er der sprøjtet med dinoseb. Ved
denne behandling er opnået den bedste ukrudts
virkning, men udbyttenedgangen er ogs:\ slCrst,
nemlig 55 kg frø.

I et enkelt forsog, nr 3034, er der anvendt 5,0

7. Forsøg med sl'ecialafgrøder.

Af grønsager på friland blev i 1970, 68,8 pet. 
eller iah 9610 ha - dyrket i landbruget. Af de
største arealer kan n:evnes 3286 ha med forskel
lige arier af kål, 3200 ha med konservesærter, 1780
ha med gulerødder og 1200 ha med spiscløg.

De fleste af de for~og, der i landboforeningerne
er gennemfort med speeialafgroder, Cl' da også
anlagt i forannævnte afgroder.

Mange af forsogene er anlagt og gennemført i
cl nært samarbejde med Statens Forsøgsvirksom
hed i Plantekultur, hvorfra resultaterne vil blive
meddelt i korte beretninger.

Dc f1esle af de forsog, der er genncmført i
1971. er anlagt efler varierende forsogsplaner,
hvorfra del er vanskeligt at bringe sammendrag.
Der ~kal derfor her kun anfores navnene på de
foreninger, der h"r gennemfort 2 cller flere forsøg
med specialafgrøder.

Samso Landboforening (side 93)
Bondestandens Landboforening, Fyn (side 145)
Od~herrcds Landboforening (Lammefjord og la-

vc arealer) (side 166)
Stevns Og omegns plal1tcavlsforening (side 207)

I foranstående label er resullater fra 2 forsøg
spinatfrø sammenholdl med forsøs gennemført
1970.

I 1970 var virkningen af NPK 16-5-12 ikke
så god som virkningcn af samme gødningsmæng
der i PK 0-5-13 og kalkammons:lIpctCf. 1 de 2
forsøg i 1971 har der ikke været slørrc forskel i
virkningen af de nævnte gødninger.

I forsøgenc nr. 865 og 866 er prøvct mcd 200.
400 og 600 kg kiescrit pr. ha til spinatfrø. Kieserit,
der er en magne<;iumgødning, har givet et noget
varierende merudbytte i disse fors~g, men del til
rådes at anvende kieserit til spinatfrø. såfremt
magnesiumtallet ligger væsentligt under 5.0.

I forsog nI'. 3166 er provet med stigende mæng
der kalkammonsalpeter i frøavl af radise. Det stør·
slc frpudbytte blev nået ved tilførsel af 90 kg N pr.
ha. Froets spireevne blev ikke i dettc forsøg på
vid,CI væsentligt af de stigende mængder kvælstof.

8. Sygdomme, skadedyr og ukrudt i frØ
og industriafgrøder.
Af II. Elhek P<'c!er:'(·fl.

:1. Skadcd}'r O}:: ukrudt i bælgphmtcr.

UekæmlJclsc af kldversnudebiller. I to fOfSØg.
nr. 1351 og 1352, er der !>prpjtel med parathion
mod khlversnudebilJer. I forsøg 1351 er opnået cl
merudbytte på 119 kg frø. I det andcl forsøg er
der en nedgang i udbytte på 17 kg. To forsog ud
ført i 1970 fremviser et merudbytte på 29 og
97 kg.

Bekæmpelse af kløversnudebiller bor foretages
hvert år.
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I Regiane i stedet for 2,5 l. Ukrudtseffekten for
bedres, herved, men kløveren er blevet beskadiget
mere end ved 2,5 l pr. ha.

I forsøg or. 3035 er målt eftervirkning i eog
rapgræs efter reglone- og dinosebsprøjtning 1970.
Der er for samtlige sprojtetidspunkter høstet mer
udbytte på 2-10 pet. Størst er merudbyttet for
dobbelt behandling med Regiane 15. april + dino
seb 5. maj. Merudbyttet er her 74 kg frø svarende
til IO pet. i forhold til ubehandlet.

I følgende opstilling bringes resultaterne af to
forsøg med bekæmpelse af græsukrudt.

UkrudLSvirknjngen har for de fleste midler været
tilfredsstillende. I flere forsøg er det ubehandlede
forsøgsled inficeret med 25-35 pct. ukrudt, ho
vedsagelig lugtløs kamille. Dc i opstillingen anførte
tal angiver pet. ukrudtsfrø i forrenset frøvare. Det
ses af tallene. at der med flere midler er opnået
en forbedring af frøvaren.

Udbyttetallene viser en meget stor variation,
ikke blot fra forsøg til forsøg. men også midlerne
imellem.

Forsøgene videreføres.

Bekæmpelse :lf ukrudl. Lugtløs kamille er en af
de ukrudtsplanter, der er vanskelig at bekæmpe i en
græsfrømark. I opstillingen side 1119 bringes en
keJtresultater af de forsøg. der er udført i 1971.

b. Svampesygdomme og ukrudl i frØgræs.
Belurmpelse ar meldug. Engrapgrzs, i særde

leshed udenlandske stammer, angribes ofte af
meldug. Slagelseegnens Landboforening har gen
nem 3 år arbejdet med spørgsmålet. og resulLatet
bringes her i opstilling (nr. 1369-72).

Der er sprøjtet med de to midler sidst i maj
måned. Med Thiovit. som indeholder 80 PCl.

svovl, er der opnået sikre merudbytter på 37 og
43 kg frø pr. ha i 1971 og 1970. Anvendelsen af
Calixin har i de tre år værel uden nævneværdig
indflydelse på udbyttet. Calixin har haft den bedste
effekt overfor meldug.

Forsøgene er udført med 3 typer kemikalier, og
der er anvendt samme dosering i forsøgene. Forsøg
nr. 1354 er sprøjtet 7. april og nr. 1353 den 18.
marts. Denne forskel har stort set kun givet udslag
i høstudbyttet. Behandling med Carbelamex eller
Gramoxone den 7. april har givet et stort mindre
udbytte.

Der henvises endvidere til forsøgene side 1070
med samme midler i lucerne til slæt.

b" 2f,
1971

52,7
+1,3
73,9

,ro
1970

46,8
+1,6
74,1

Ukrudt i vdrsad med "d/a-g af bederoefrø.
hk! kerne pr. hl

v6rhvede
21s Jfs
1970 1971

41,1 56,9
+2,1 ...;- 1,1
+8,9 +7.1

Ubehandlet
Alipur, 4 I
Pyramin, 4 kg ..

Engrapgræs iblandet enårig rapgræs er en dårlig
salgsvare, og mange frøavlere er interesserel i
muligheden for en effektiv bekæmpelse.

I forsøg nr. 1254 er der prøvet 3 midler mod
enårig rapgræs. Midlerne er udsprøjtet den 2. nov.
1970. Alle midler har haft effekt. Den rensede
frøvare er undersøgt for indhold af enårig rap
græs. Ubehandlet rapgræs indeholdt 2.4 pct., epta
purbehandlet 1.7 pct, basanorbehandlet 1,9 pct. og
sinbarbehandlet, 0.9 pet. I 4 forsøg i 1970 er de
tilsvarende lal 0,5. 0,3, 0,4 og 0,2 pet. Arets
forsøg har bevirket en udbyttereduktion på 6-12
pet. for de 3 midler.

Af forsøgene ses. at det er muligt at bekæmpe
enårig rapgræs i engrapgræs. Forsøgene må fort
sættes, så man kan fastlægge midlernes relte an·
vendeisestidspunkt og dosering.

c. Ukrudt i roefrØ.

For at undersøge, hvilke muligbeder der forelig
ger for ukrudtsbek.æmpelse i bederoer til frø, bar
man i 1970-71 anlagt forsøg med behandling så·
vel i roernes høstår som i lIdiægsåret.

I forsøg nr. 1210 er ukrudtssprøjtningen udført
i rocfrøcts høstår. Ved høst er der konstateret
en god ukrudtscffekt. bedst for 2 gange sprøjtning
med henholdsvis Betanal og Pyramin med 14 da
ges mellemrum.

I 1970 blev der gennemført et tilsvarende forsøg
(se jyske landboforeningers beretning i 1970 nr.
• 303). Der er i de to år høstet meget store mer
udbytter. For to gange behandling er merudbyttet
således 17 peL i 1971. og endnu mere i 70.

I samarbejde med for~øgsudvalget for sukker
rocd~'rkning, Alstedgård, er der anlagt en række
forsøg, hvor der foretages ukrudtsbekæmpelse i
lIdIægsåret samt i høståret. I 1971 er anlagt 3
forsøg i vårhvede og 2 i byg med udlæg af bede
roer (forsøg nr. 3025-29).

254
+5
+1
20

kg fre

550
7112
7276
+311

3,0
2,0
2,B
4,4

15,B
4,9
2,8
B,8

kg fro pr. ha
5 f.. 4 fs. 4fs.
69 70 71

1089 457 1189
+43 +37

+5 713 +22

10
4
5
6

10
IO
IO
8

Karakter for meldug
5(1. 4 f•. 4fs.
69 70 71

5 5 4
3 3

2 3 2

Græsukrudt j /ividklø\'er til frø.
Karakler for

.kadevirlr.ning pcl. ukrudl
p:l kløver p! rajgræs i frøv.re

10 IO
9 2

10 4
9 5

Ubehandlet
Thiovit 5.5 kg
Calixin 0.75 kg

Fl. nr. IH4.
Sprøjlel714

Ubehandlet
Kerb, 3,0 kg
Carbetamex, 7,0 I
Gramoxone, 1,5 I
F •. nr. 1355. Sprøjlel1813

Ubehandlet
Kerb, 3,0 kg
Carbetamex, 7,0 I
Gramoxone, J,5 I
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Alipur har givet en ret beskeden skadevirkning
p;"l kornel, medens pyrnrninanvcndclsen har med
forl en bctydelig større skadevirkning på brlde byg
og vårhvede. Ukrudtsvirkningen har været bedre
for Pyramin. men indtil videre er det ikke tilladt
at anvcnde Pyramin i cn "ornafgrode.

Af de 5 forsøg fra 1970 foreligger kun høst
resultat fra l forsøg, or. 3030, i bederoefrø i 1971.
Dc forskellige behandlingsmåder skal ikke yderli
gere kommenteres, blot skal fastslåes, at ingen af
sprøjtningerne har beskadiget rocfroet.

Ukmdl i frøgr/u.
Almindelig raiglWl haliens~ rlljgr:n Eng5vlngel Rod svlngeJ

Forsøg nr. 'S 77 18 42. 76 419 3175 74 3174
Dalo for sprøjlning 11/5 10fS 14/S 30/4 14/S 30.'4 10/5 IOIS IO/S

pet. ukrudl i farrensel frøvare
Ubehandlet 8.4 1,6 0,9 0,1 2.4 0,2 5,0 6,5 16,8
Certrol-M 667, 2.5 kg 2.4 0,0 1,9 6.6
Cer tro IB 500, 4,5 l. 0,5 0.0 0.4 4,1
Actril 3, 5,0 I 0,4 0,0 0,4 0,6 2.8
Actril PD, 7.01 0.4 0,0 0,3 0,5 4,5
Pescoprop, 5,5 I 0.1 0,0 0.1 0.5 1.6
Herbalox

D 500, 3.5 kg 1,1 1,1 0,0 2,4
Herbatox

MP 500, 5,0 I 1,0 0,6 0.5
Herbamix

OPM 800, 3,0 kg .. 0,3 1,0 0,8
Fanefon, 2,5 kg 0,6 0.6 6,1
Faneron. 3.0 kg 0,3 0,8 6,8

~8 fm pr. bo

Ubehandlet ........ 1231 1160 190 1616 1241 1100 149 424 661
Certrol M 661, 2,5 kg +95 + 164 +195 9
Certrol IB 500. 4,5 I +50 +116 + 111 +J6
Aetril J, 5,01 I +5J +J14 +201 +6J
Actril PO, 1,0 I +24 +269 +246 +J06 + 121
Pescoprop, 5,5 I +11 1 + 2 +198 +J6
Hefbal. D 500, J,5 kg -7- 296 + 2 +141 +11
Hefbal. MP 500, 5,0 I +2~5 +86 +11
Herbamix

OPM 800. J,O kg +364 +15 +111
Faneron, 2,5 kg +201 +81 +12
Faneron, J,O kg +161 + J 4

Certrol-M 667 MCPA + ioxynil
Certrol-I B 500 MCPA + dichlorprop + ioxynil + bromoxynil
Actril J MCPA + dichlorprop + ioxynil
Acuil PO Mechlorprop + ioxynil
Pescoprop MCPA + mech lorprop + 2.J.6.-TBA
Herbatox D 500 2.4 - D
Hcrbatox MP 500 Meehlorprop
Herbamix DPM ~OO MCPA + dichlorprop
Faneron bromofenoxim

e. Ukrudt i raps og sellnep.
Ukrudl pr. m' ~8 frø pr. ha

e. Ukrudt i raps og sennep.

Det er kun lykkedes at gcnnemføre et enkelt
forsøg i vårraps, nr. 400.

Virkningen overfor ukrudtet, der fortrinsvis bc
Mod af hvidmelet gåsefod. fuglegræs og snerle
pileurt. var meget fin. og behandlingen har bevir
ket cl merudbyuc på JO kg frø pr. ha. Treflan er
lIdsprøjtet og nedharvcl grundigt før såning.

Fra et ikke høstet rapsforsøg mcddeles der om
en særdeles god virkning af Trefl:ln på flyvehavre.

d. Ukrudt i radiser Ul frø.

Et enkelt forsøg, llr. lIlO, omhandler ukrudts~

bekæmpelse i radiser. Ocr er afprøvet midlerne
Tref1an, 1,5 I pr. ha. lldsprojtct og nedhafvel for
såning. og Ramrod. 7 l pr. ha, lldsprøjlct 4 dage
eftcr såning.

Begge midler har haft cn god virkning mod
ukrlldtsbeslanden. Trcf1an har pr. tO m række
rcduceret ukrudtsmængden fra 336 til 121 plan
ter. Efter ramrodbehandling var dcr 160 ukrudts
plantcr. t\'lidlerne har ikke haft nogen skadevirk
ning på afgrøderne. Udbyltcmæssigl cr der opnået
15 pc!. merudbytte for behandling med Treflan.
Ramrodbehandling har bevirkel en 9 pct. forøgelsc
af lldbylleL

Spirecvnen har ikke været p:ivirket.

Ubehandlet
Treflan J.2 pr. ha

63
J

2241
+30
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f. Ukrudt i valmuer.
I valmuer er der gennemført to forsøg, nr. 61<4

og 401. med bekæmpelse af ukrudt med midlet Di
euran indeholdende chlorloluron.

f. Ukrudt i l'lt!mIH'r.
Ukrudt pr. m'

Ubehandlet . . 58
Behandling eher såning:

2,0 kg Dicuran 25
3,0 kg Dicuran 22

Behandling efter frem spiring:
2.0 kg Dicuran 3
3,0 kg Dicuran 2

kg fm pr. ha

1629

+111
+87

-7- 821
+ 1207

Spmjtning efter valmuens fremspiring har be
virket cn meget stærk beskadigelse af afgrøden. og
udbyttet er mere end h~ll\'eret. Behandling med 2
kg Dicuran umidd.elbart efler såning har bevirket
en mindre skadevirkning på valmucrne. og der er
ct merudbytte på 111 kg frø. 3.0 kg Dicuran er
tihyneladende for slor en dosering for valmuerne.

For~ugene fortsættes.

I ct enkelt forsøg. nr. 1374. er der prøvet at
:<.prøjte valmuer med MCPA, 0.4 kg af en 75 pet.
vare. Der er opnået en pæn effekt på ukrudt,
hovedsagelig hvidmelet gåsefod. Sprøjtning har
bevirket en udbyttcforøgelse på 22 pct.
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H.KARTOFFELDYRK ING
Af V. \lp//t:" Erikse':.

DianelIa, der en lang årræUe har været måle
sort i forsag med foder- og industrikartorJer, er
meget udbredt. idel den dyrkes p:t ca. 4000 ha.
Sortcn cr forholc.h'o'is tidlig og hojtydcnde og har
gode Jyrkningscgcm.l;:tbcr. men er ret rnodt:lgelig
for kartoffelslimmcl. Dcn klarer sig bedst i de år.
hvor skimmc\angrebene er s'o'age.

l gennemsnil har Dianeii" i de 19 forsøg givel
et udbytte på 3:'2 hkg knolde og 59.6 hkg stivelse.

Tylva er en sildig sort med slore knokle og en
kraftig top, der dækker jorden goc.JL Dcn er meget
mod'itand'idygtig mod kartoffelskimmel.

Tylva er frembragt po\ Tylstrup Forsogc;station.
men er o\,ertaget af Landbrugets Karloffelfond.
Det er en værdifuld sorl, der fortjener en solid
plads i dyrkningen af induslrikartofler.

I Slaug'i herreds og Sdr. Omme landboforenin
ger er gennemfort et forsag med Kaptah. Tylva
og Amia. (nr. 2455) Tylva og Amia er begge måle
"erten Kaptah meget overlegen. Kaptah har givet
cl udbytte på 365 hkg lnolde og 86.9 hkg torstof.
Torstofprocenten var 2.l.g. I forhold hertil har
Tylva gi'o'el et merudbytte på 81 hkg lnoldc og
12.1 hke lorstof med en torstofprocent på 22.2. o!-!
Amia h~r givet 67 hlg knolde og n.g hkg torslof
mere end Il\ Icsorten. torslofproccnlen var 23.3.

Amia har i 1971 været DianelIa meget over
legen. idet dcn i gennemsnit af de 19 forsag har
givet 86 hkg knolde og tR.S hkg ll.liveIse mere end
DianelIa. 51iveJscsprocenlen var 18,7 mod 18,0 for
DianeHa. I II forsog i 1970 V;:lr Amin jævnbyrdig
med DianelIa 'o'ed et udby tlcn iVC:.1 u prl 399 hkg
knolde og 75.5 hkg sti'o'else for m~lesorten. Med
det gode resultat. Amia har opnåel i 1971, har
...orle~ i JO forliog 1970171 givet et merudbytte i
forhold tilDianella på 57 hkg knolde og 12.2 hkg
stivelse med en stivelsesprocent på 18.7 mod måle
...orlen~ 18.J.

Amia er en hollandsk sort. Den er rct lidlig:. har
store knolde og er noget modc;tandsdygtig mod
lartoffc1..kimmel. Desuden er den resistent mod
kartoffelnematoder. og det gor den velegnet til
dyrkning på inficerede eller truede arealer.

O~'ers;gf OI'U forsøg med kllrfol/ehorter.
(Karlol/elme!s!llb,;kkcrnc 0i! huuJbo!ore/l;tri!t'rt/e).

Phl. for ud- 5Ih'cI8e-
b)llC IIf pct..

Å" Anlal stl~else forskel fr.
So" rorsøg fONØll mAles. - 100 111/lles.

DianelIa (målesort) - 100
Kaplah 1962-66 72 111 : 0.1
\1il\'a 1964-68 l3 92 .;-0.9
Tyha 1964-71 87 116 +0.6
Amia 1970-71 30 119 +0.4
Susanne 1959--62 29 93 .;-1,4
Fabricia 1959-62 21 95 +0.7
Rød Ankergård 1959-62 116 105 +1.9
Capella 1956-61 193 108 +0.7
Richtcrs Imperal. 1951-54 99 87 + 1.7
Robusta 1951-56 131 95 +2.0
Urtica 1952-54 IB 108 +0,4
Alpha 1951-53 77 88 +2,3
Dcodara 1951-53 77 82 +1.7

61,4
+9.7

357 65.~

57 +12.2

335
+40

18.3
18.7

18.3
19.0

36
36

35
35

81
92

78
89

Sorts/or!>øg mt:d jmlu\lriJ.arlOjler (/17).
19 forsøg knold- 1000 pI p.. 1 hk! J'1". ha
1971 '""æltE J'1". ha slh'cbc Io.noklc 5th-else

DianelIa 7J 36 IS.O 332 59,6
T~lv. 78 36 19.5 +68 + 18,4
Arni. 86 37 IV +86 + 18,5
87 Is. /964-71
DianeIla
Tyl'o'a
JO f". /970-71
DianelIa
Amia ...

1. Sorts!orSjlg.

a. Industri kartofler.

, o;amarbcjdc med Dc dans!l.e Kartoffelmels
fabrikkers Forsogs- og Frcmavh"irksomhcd er
der i 1971 gennemf"fl 19 SOrlsforsog i industri
kartofler. Med Dianc1la som målesort er afprøvet
de to sorter Amia og Tylv3.

Nedenstående label viser genncmsnitsresultalcrnc
af de 19 forsog i 1971. Desuden er medtaget gen
ncm~nit')rcsllltalcrnc fra de foregaende års forsag
med de tre sorter.

Udbytiet er angivet j hkg ~noldc og hkg stivelse
pr. ha. Sorlcrnc't stivetscsprocent. der også er an
rOrl, er beregnet lid fra wrslofproccnlcn bestemt
ved lorring i ovn, idet slivclscsproccnten er regnet
lig med IUf'itofproccntcn ..;- 5,75.

T)'lva har 'o'ed delle udbytlcnivcau givet 68 hkg
knolde og 18.4 hlg stivelse mere end DianelIa.
Sli'o'elsesproccnten 'o'ar 19.5 mod 18.0 for mi'l1e
.!lorten. Disse to sorter har i årene 1964 71 været
"ammen lignet i 87 for..og. og her har Tylva givet
40 hlg lnolde oS 9.7 hkg stin:lse mere end Dia
nella. Sti\'el ...e,",procenlen var 18.3 for DianeIla.
men" T}lva .. var 19.0. KnoldstorreJ<:.en har i gen
nem .. nit af de 87 forsog været 78 gr<lm for Diane!
la og 89 for Tyl'o'a.

Det meget gUO'otige resultat for T)'lva i 1971
m:\ :-.ikkert tilskrives det forhold. at DianelIa har
været væsentligt mere generet af \..artoffelskimmel
end Tylva.
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I foranstående tabel er givet en over~igl over
forsøgene med industrisorter gennemført under
kartoffelmelsfabrikkerne og landboforeningerne i
årene 1951-71. De en~elte sorters udbytte af
stivelse er n.ngivet ved forholdstal i forhold til
målesorten, og stivelsesproccnterne er angivet som
forskellen + eller -;-. ligelede~ i forhold lil måle
sorten.

b. Spisekartofler.

To sortsforsog med spisck3rlofler er gennemført
i Nordsjællands Landboforening. Det er dcn ne
matodresistente sort Octavia fra Vandel ( (j 8).
der er sammenlignet med Bintje. Forsøgene (nr.
980-981) er gennemført på smittefri jord, og
resultaterne er anført i nedenstående tabel.

Sorts/unllg "wl .fpi..eÅartu/1er.
S~un tal h~il knolde

2 forsøg 1971 (n(\SkurV)- pr. ha

Bintje 5 455
Octavia . . . . . . . . . 2 -7- 53
-) o _ Ingen skurv. 10 _ hele o_ernaden d:ekku.

Bintje har givet så højt et udbylIe som 455 hkS
knolde pr. ha i gennemsnit af de to forsøg. I for
hold hertil har Octavia givet 53 hkg knolde eller 12
pet. mindre. I forædlingsstationens egne forlOog har
den dog ~Iaret ~ig noget bedre end i disse to for
sog, men sorten regnes iHe for at være mere yde
rig på usmittet jord end Bintje. Når sorten alligevel
har belydelig interesse. skyldes del. at den er
brokimmun og resistent mod karloffelnematooer,
og at dens spise- og kogekv.lllitel Jigser meget nær
op ad Bintje. Desuden er sorten meget modslands
dygtig mod både neL'lkurv og almindelig skurv.
som det fremgår af karaktererne for skurv. Knol
dene angribes også væsentlist mindre af kartoffel
skimmei end Bintje.

Octavia vil derfor være en god afløser for
Bintje, såvel hvor der er problemer med kartoffel
nematoder som hvor der er problemer med net
skurv og almindelig skurv. Desuden vil den være
udmærkel egnet til dyrkning i haverne i stedet for
Binlje.

2. GØdningsforsøg.
a. Kvælstof.

I 1969 blev der i samarbejde med De danske
Kartoffelmelsfabrikker.. Forsogs- og Fremavls
virksomhed påbeg.yndt en ..erie forsøg med sti
gende mængder kvælstof lil indll.stri~artofler. For
søgene er gennemført .!lom dobbcttforsog dels med
og dels udcn staldgodning. Der foreligger kun
resultaler af to dobb<=ltfor..ug i 1971. Disse resul
tater er sammenregnet med resultaterne for de to
foregående års forsøg. I fol~endc tabel er
vist gennemsnitsresultaterne af 13 forsøg 1969-71.

Af tabellen fremgår det. at lIdbylteniveauet af
grundgødcl i den slaldgødcde afdeling er n4 hkg
knolde og 57.7 hkg stivelse pr. ha med en slive1
sesprocent på 17.8. Del førsle tihkud på 40 kg N

pr. ha har givet et merudbytte på 12 hkg "'noide og
3.1 hkS ~livelse pr. ha. Del andet lilskud på 40 kg
N op lil 80 kg pr. ha har givet yderligere 15 hkg
knolde og 1.7 hkg slivebe pr. ha. Her er k.væl
stofvirl..ningen ophørt. idet der intel merudbytte er
opnåel for det sidste tilskud på 40 kg: N op til
120 kg N pr. ha.

XI·ælSlol ,;1 korto/ler (/ /8).
13 jO'SPK. /969-71 hlcg pr. ha
Med .tloldgfldflillg pet. sti_else ~nolde stivelse

Grundgødel 17.8 32~ 57,7
40Nikas 18.1 + 12 +3.1
80 N i kas 17.8 +27 +4.8

120 N ikas 17.7 +26 +4.3

Ude" staldgødning
GrundgPdet 18,6 249 46,4
40Nikas 18.7 +55 +10,3
gO N kas 19.0 +82 +16.4

120 N kas 18.9 +92 +18.0

I den ikke-staldg.odede afdeling er udbytte
niveauet af grundgodet 249 hkg knolde og 46,4
hkg !ltiveJse eller 75 hkg knolde og 11,3 bkg
stivel~e under det lil ..varcnde forsogsled i den
staldgodcde afdeling. Denne forskel markerer det
merudbytte. der i di'lOe forsog er opnået ved
lilforsel af staldgødning.

Kvælstofvirkningen i den ikke-staldgodede af
deling er, som det normalt vil kunne ventes. væ
sentligt ..torre. end hvor der er tilført staldgødning.
For det rørste tilskud på 40 kg N pr. ha er der
her opnået et merudbytte på 55 hkg knolde og
10.3 hkg stivelse. Del andel tilskud op til 80 kg N
pr. ha har givel yderligere 27 hkg knolde og 6,1
hkg stivelse. Det tredje lillOkud op til 120 kg N pr.
ha har kun givel IO hkg knolde og 1.6 hkg stivelse,
således at del samlede merudbytte for 120 kg N
pr. ha er på 92 hkg knolde og 18.0 hkg stivelse.

Stivelsesprocenten har ikke i disse forsog været
særligt påvirkel af kvæl'itortilførselen, men mod
for....entning er der en tendens til stigende stivelses
procent med stigende kvælsloftilforsel i den ikke
staldg~xlede afdeling.

Ved sammenligning af stivc1sesprocenterne i de
to afdelinger vil det bemærkes, at stivebcsprocen
terne i den ikke-staldgødede afdeling ligger 0.6 til
1.2 enheder over de tilsvarende forsøgsled i den
afdeling, der har Hiet staldgødning.

Resultaterne viser, at {!:rænsen ror økonomisk
anvendelse af kvælstof til induslrikarlofler i disse
forsøg er nået ved IW kg N pr. ha. når der samlidig
er givet staldgødning. Hvor der ikke er givet stald
godnin~. har det iHe mere end lige kunnet betale
sig al gå op til 120 kg pr. ha. Det vil sige. at
den økonomiske grænse er nået ved tilforsel af 120
kg N pr. ha på ikke-stald~ødct jord.

b. Flere næringsstoffer.

for at undersøge kartoflernes kemiske sam
mensætning. holdbarhed og spireevne ved moderat
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og højt godskningsniveau blev der i 1969 i sam
arbejde mcd Forskningsin~tituuet for Handels- og
Industriplantcr i Kolding startet cn forsøgsserie
med stigende gødningsmængder til spise- og læg
gekartoffer.

Som det fremgår af forsogsplanen i nedenstå
ende tabel. er der anvendt stigende mængder N og
P i forholdet, 2,5 N til 1,0 p, fra 80 N og 32 P
til 160 N og 64 P pr. ha. Dertil er givet stigende
mængder kali fra 140 K lil 2MO K pr. ha, og des
uden er der tilfart zink i mængderne O. 9.1 og
18,2 kg Zn pr. ha.

I 1971 er der gennemført 5 forsøg (nr. 1659.
2456-57 og 2874 og I forsøg på forædlingsstatio
nen i Vandel). og resultaterne er vist øverst i label
len. Disse resultater er sammenregnet med de to
foregående år:-. for!'log, ~ledes at der fra 1969-71
foreligger resultater af I) forsøg, der alle er gen
nemfart i sorten Bintje. Gennemsnitsresultaterne er
anfarl nederst i tabellen.

Forsøg !H('d gødJJ.niflg a/ kartofler.

Gns_ 5 {r. /971
pcl. hk, hk,

t"rslor knolde t0rSIOf
80 N 32 P 20,8 269 56,0

120 N 48 P 20,S +17 +2,5
160 N 64 P 20,2 +27 +3,9

140 kalium ........ 20,9 280 58,4
210 kalium 20,5 + 6 +0,3
2~0 kalium 20,2 + S +0,6

0.0 zink. 20,6 284 58,4
9,1 zink ... 20,S + l +0,0

18,2 zink. 20,5 l +0,3

Gns. /3 j.f. /969-7/
80 N 32 P 21,0 270 56,8

120 N 48 P 20,7 + 7 +0,8
160 N 64 P 20.4 +15 +1,4

140 kalium 21,0 277 58,\
210 kalium 20.7 3 +1,4
280 kalium 20,5 + 5 +0,2

Q,O zink .. 20,7 274 56,6
9,1 zink .. 20.7 + 6 +1,3

18.2 zink. 20,M + 6 +1,5

Det ses, at udslagene for tilfort godning udover
del første trin kun har været små for kvælstof.
fosfor og zink. s:'l rentabilitelen kan drages ... tærkl j

tvivl. For kalitilfør~elen er der intet udslag. men
torstofprocenten har været svagt vigende med sti·
gende tilførsel. Det samme er tilfældet for kvæl
stof- og fosfonilforselen. Imidlertid er tørstofind
holdet i reglen af underordnet betydning i spise
og læggekartofler. men prøver fra samtlige parcel·
ler i alle tre års forsøg er underkastet indgående
kemiske og biologiske undersøgelser. Formålet her
med er at finde ud :If, om udbyttct p:l andre m:l
der er påvirket - j heldig eller uheldig retning 
af de stOre gødningsmængder.

Nrir disse undersøgelser er afslullct for 1971.
vil der fra forskningsinstitllltct udkomme en beret·
ning derom.

l NonbjælJands Landboforening er gennemført
et forsøg med stigende mængder kvælstof og kali
lun. Forsøget (nr. 983) blev anlagt for at undersøgc
udbyttet ved stigende tilførsel af kvælstof og
navnlig for at undersoge spise· og kogekvaliteten
ved stigende mængder kalium. Ud fra erfaringer
fra tidligere forsøg tilstræbte man kvælstoflkalium
forholdet I I.M. Der var i forsøgel stigende ud
b)'ue indtil 130 kg N pr. ha, og der var stigende
men ikke rentabelt udslag ved at øge kaliumgødsk
ningen fra 147 K til 234 K pr. ha. Udkognings
tendensen mindskedes kendeligt med den forøgede
kaliumtilfør ...el, idet karakteren gik ned fra 4 for
147 kg K til I for 234 kg K pr. ha (IO = stærk
udkogning).

Morkfarvningskaraktcren var O i alle forsøgsled,
hvilket er udtryk for. :U morkfarvning ikke fore
kom.

Tidligere gennemføne forsøg i samme forening
har vist mere markante udslag både i udbytte og
kvalitet.

3, Andre forSØg.
Forsøg med plt1.'itda'/willf{ og anvendelse af

E\.\·billllt'r ved dyrkning af tidlige kartofler er
gennemført j Nordsjællands Landboforening og
Odsherreds Landboforening. Der er gennemført et
forsøg i hver forening. og forsøgsplanerne har væ·
ret forskellige.

Es... binder udsprø;tes på jorden og angives lige·
som plastdækning al medvirke til en hurtigere op
varmning af jorden. J forsøg nr. 656 synes Ess
binder at have virket bedre end plast. idet der er et
lidt højere udbytte. men udslagene er ret små.
J forsøg nr. 987 har plastdækning været Essbindef
meget overlegen, og temperatllrmålinger i 6 cm
dybde har vist betydelig større stigning for plast
dækning end for Essbinder.

I Slaugs herreds og Sdr. Omme landboforenin·
ger har man fortsat forsogene med læggckartofler
nes kvalitet som et led i bekæmpelse af sortben
syge. Forsogene har gennem en årrække vist, at
våde læggekartofler giver en dårlig afgrøde, fordi
el stan antal planter angribes af sortbensyge, der
del ... giver mange spring i marken og dels dårlig
udvikling af planterne.

Forsøgsplanen. der ses nedcnfor. har været æn
dret lidt i sammenligning med de foregående år. og
forsøgene kan derfor ikke sammenstilles.

a. Vådborstet, opbevaret ved 6 0

b. Vådburslet, torret med varm blæst, opbevaret
ved 8 0

c. Vasket. alm. ,ørring, opbevaret ved 6 0

d. Va.o;kct, eftertørret med varm blæst, opbevaret
ved So

e. Vasket, eftertørret med varm blæst, pudret med
Bcnbte, opbevaret ved 8 0

•
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Nedenstående tabel viser, hvilken indfl>'delse de
forskellige behandlinger har haft på sorlben, vækst
og udbytte.

FonøS"
I"

a.
b.
c.
d.
e.

IK"t. IQC"lben
11/6 0/7

5,5 15,4
2.9 9.5
2,8 7.7
5,4 10.3
0,5 3,1

P"
~pnn&

27.0
10.0
0,5
0.5
0.9

pcl. n'age 1'I1.:( knolde
planter pr. ha

50 200
40 +61
14 +96
17 +105
9 + 113

-M 45 til 44 pel. og Benlate til 34 pet. Be;dsnin
gen har ikke haft nogen indflydelse på plantean
tallet ved host. Behandling har givet 4-6 pet.
merudbytte. Størst effekt overfor skurv og rodfill
svamp har Benlate hafl. Forsøgene fortsættes.

I forsøg nr. 2460-61 har man undersøgt virk·
ningen af bejdsning med Thiram og Benlale samt
behandling af jorden med quintozen. Tallene frem~

går af op"tillingen.

af hrs;s;ekarrofln.
Forsøget her viser. at våde læggekartofler kan

rettes delvis op ved en torring. men vask og efter
følgendc torring er bedre.

Vaskede læf!.ge(,.artofler har i alle forsøgsled
givet slorre udbyuc end ikke-va...(,.ede. Det bedste
resultat blev nået ved at behandle vaskede kartof
ler med svampemidlel Benlate. Angrebet af sortben
blev mere end halvcret, og plantebeslanden var
mere ensartct end ved de andre behandlinger.

Bejdsning

Udefl qll;flIO:;CfI

Ubehandlet .
100 g Thiram hkg
75 g Benlate/hkg

100 g Benlate/hkg

/00 Åg qlli"to1.l'fI

Ubehandlet ....
100 g Thiram/hkg
7S g Benlatc/hkg

100 g Bcnlatc/hkg

55
60
75
60

52
72
71
80

64
51
65
39

39
43
63
67

33
70
73
34

35
94
67
59

4. Svampesygdomme og ukrudt kartoUer.

M H. E/bek Pc,lInse".

3. SkUfV 0J; fodrHtsvamp.

For at undersøge effekten af Dithane-M 45 og
Benlate som bt:;dsemidler mod skurv og rodfilt
svamp på kartofler er der anlagt 4 forsøg i 1971.
Resultatet bringes i nedenstående o;>stilling.

Behandlingen har ikke haft :-.torre indflydelse
på udbyttet. Kvalilebmæssig er der opntlet en for
bedring.

l tre for<;øg gennemført i Nordsjællands land
boforening (nr. 984-1>15 og g6) er Brassicol udbragt
med specialmaskine. Forsøgene viser, at metoden
er brugbar i praksis.

R,4 56 2,3 +12
6.6 44 1.7 +13
6.6 34 1.2 + 9

80 4.8 320

81 4,3 O
75 4,3 + 8

thiram
manozeb
benumyl

I det ubehandlede forsogsled er der foretaget
normal jordbehandling og renholdelse.

Gesagard 50 har været afprøvet i 25 forsøg
siden 1966. Af ukrudtsbcdommelsen i juni ses, at

b. Ukrudt

Forsngene med ukrudhbckæmpelse i kartofler er
fonsat. omend i et noget beskedent omfang i 1971.
I opstillin~en bringes nrets resullater (nr. 982,
2642 og 2860).

linuron
promelryn
!'3mmensat nitrile

318
+ 6

hk,
knolde
PT- ba

354
+ 8
+12
+20

379
+18
+ 4
+50

20
30

Il
33
17
34

29
24

22
21
II
23

BeJ..æmpelse af uÅmdl ; kartofler.
pct.af]Ordo\erll.
d;æ-kkel af ukrudl
j Juni i Kp.-okt.

45 26
28 21
:n 27
36 28

3 for~øg /971

Renholdl mekanisk
Afalon 2.0 kg .
Gesagard 50 2.5 kg
Bladex 50 WP 2.0 kg

ti forsøg 1970
Renholdt mekanis.k
Afalon 2,0 kg
Gesagard 50 2,5 kg
Bladex 50 WP 2.0 kg

2l forsøg /966-70
Renholdt mekanisk
Ge!>agard 50 2.5 kg

Afalon
Gesagard 50
Bladex 50 WP

Bejdsningen af læggekartorler er foretaget i kar
toffellæggeren i de anbefalede mængder. Der er i
1971 gennemfort 4 forsøg_

Forsogene er bedømt i hele vækstrerioden og
der er konstateret en mere ensartet fremspiring og
vækst i de behandlede parceller. Overfor skurv
har midlerne haft en ret ubetydelig virkning. For
rcxlfiltsvampens vedkommende er i ubehandlet 63
pet. af knoldene angrebet af svampen. Thiram
behandling har nedsat angrebet lil 56 pet., Dithane

B~jd.HI;"g af lægt:(·J..arlofler (1/9).
Skurv RodfilIs, amp

4 { p.;1. pcl.
orsøg angrebne angrebne rodtlll-

/971 knolde skurv/al knolde ,vamplal hl.;g knolde

Ubehandlet 79 9,9 63 3.6 225
Bejdsning. 100 gr.
pr. hkg knolde:
Brøsle Thiram 71
Dithane·M 45 71
Benlate 66

3 forsøg 1970
Ubehandlet
Bejdsning. 100 gr.
pr. hkg knolde:
Brøste Thiram
Dithanc~M 45

Brøslc Thiram
Dilhanc-M 45
Benlatc
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juni. Ved optagning har der været lidi mere ukrudt
efter kemisk renholdelse. Der er opnået en ud
b)'ltcforogels.c P' 5 hkg svarclll.le lil ca. 2 pet.

O
+22
+IB

271
+ 9

+36

312
+ 5

5
IO

IO

15
IO
12

7
j

H

linuron
oxyzalin

Bekæmpelse al ukrudt ikartoller.
pel. .r Jordo\er- Udbylte
n.den dæu'ct og merudb.

.r ulrudt hkg knolde.
d 206 d. JOI. pr. ha

7 IO 357
5 IO III

Oll Pant Linuron
Ryzelan

TonpJ.: lir. 1479
Renholdl mekanisk
Du Pant Linuron 50, 2,0 kg
Du Pant Linuron 50 +

MCPA, 1,0 + 1.0 kg ..
Ryzelan. 1,0 kg
Ryzelan, 1,5 kg

I lorsøg 1970
Renholdl mekanisk ...
Du Pont Linuron 50, 2.0 kg
Du Pont Linuron 50 +
~ICPA. 1.0 + 1.0 kg.

Z7 forsøg /968-70
Renholdt mekanisk 22 20
Linuron 2,0 kg") 16 26
.) Araion 08 Du Pont Llnuron 50. der er Identiske.

Gesagard har fuldl så god en ukrudtsvirkning
SOm den melanisle renholdelse. Ved oplagning
har der været lidI mere ukrudt efter kemi::.k
renholuel ..e. Ocr har gennem årene værel en min·
lire udbyttenedgang på 2-4 pc!.

Afalon har været provet i 2 år med lidt <tf\'i·
gende reSllllal. UkrlluLScffckten har været bedst i
1971. Der har værel en mindre nedgang i udbyttet.

Bladcx 50 WP har ukrudlsmæssigt I..laret sig
~ammenlignet med mekanisk renholdehe. Udbytte
mæ~sigl er der en reduktion på 6--13 pc!.

I forsug nr. 1479 er provet Du Pont Linllron
alene samt i blanding med MePA. Ukrudlscffek
len var i begyndelsen lidt bedre end med mela
nisk renholdelse. men senere udjævnes delle for
hold. Ocr er hostel Il hkg mere ved behandling.
Blandingen l11ed I kg MCPA og l kg linuron har
bevirkel en lidi dårligere ukrudl.scffckl. men har
iHe hafl indvid.. ning på udbyttet. Ryzelan i de
(O doseringer har stort set samme dfell som den
mekani:-.ke renholdelse. Udbytlemæ~'iigt er der op
nået en forøgelse på 5-6 pcl.

Afalon og Oll Ponl Linllfon har i 2~ forsog si·
den 1968 vist cn god ukrudtseffekt sammenlignet
med mekanisk renholdelse ved bed~Jmmelsen i
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I. GROVFODERPRODUKTIO

Af Ahd Jacobsen og n. R. 8cmllo/m.

I. F O R S ø G V E D R ø R E N D E
DYRKNING AF ROER

I 1971 er der under Rodfru~tdyrkningsudvalget

arbejdet med froafslands· og frotypcforsog i fa
briksroer og fodersukkerroer.
. Forsogene i fabriksroer er gennemfort i samar
bejde med A/S De dan... kc Sukkerfabrikker. For
søgsstation :tMaribo« har forc!>l~en indsamling og
bearbejdning af forsøgenes talmateriale.

I. FrØalstands- og IrøtypelorsJlg
i fabriksroer.

af følgende orstilling genncm~nit af 30 forsøg
1970-71.

FrøalslondJ" og Irørypelorsflg i /abrjl..sroer (120).
Op~llint: pr. 20 m ~"t.c:

Udlyn-
om (nI.SI"- p,:1. rru dmgstid.
rr~ pllnlc:- C:Ddc: U:lc:ndc: urner
afSI. ueder planler pllnler-) pr. ha")

3. Perla-Pol y 6 157 129 82 29
b. Monova 6 185 171 92 28
c. Monova 15 83 78 94 II
d. Monova 15 83 79 95 O
e. Monova 18 69 65 94 O
f. I'erla-Poly 15 74 61 82 O
•) pcl. If planll::Slcder. U) hlIndtTimmel J c.

Frøals/(l1It!l'- og /røt}'pe/onøg i JabriJ.sroer (/20)

29 f'- om 1000 pi p;::l. hkg pr. ha
/970-71 rmafsl. pr. ha sukker rod sukker

:l. Perla·Poly 6 67 17.1 428 73,1
b. Monova 6 70 16.9 +3 +0,4
c. Monova 15 67 16.8 + 13 +3.4
d. Monova 15 68 16.9 +IH +4.0
c. Monova 18 60 16.8 +18 +4,4
f. Perla-Poly 15 61 17.0 +27 +4.9

Den større enl.imcthed og bedre fremspiring af
Monova betyder. at man kan anvende en storre
frøafstand til blivende bestand end med Perla
PolY og dog få en bedre plantefordeling med fær·
re Jobbeltplanter. hvilket leller optagningen me
get.

Udbytterne i forsogene fremgår af folgende
gennemsnit af 29 forsog. idet udbyttet af 1 forsøg
i 1970 ikke er medregnet.

Fremspiringen har i 1971 været ca. IO pet. bedre
end i 1970. Der er god overensstemmelse mellem
fremspiring i 1970 og 1971 i de enkelte forsogsled.
Fritstående planter har mere end I cm til nærmest
stående plante eller plantesamling. Beregnes antal
fritstående planter i procent af plantesteder fås et
godt udtryk for, hvor stor en del af fronøglerne
der har spire! med I kim i marken.

MORova spirer med 10--13 pet. flere cnkimcde
plantcr end Perla-Poly, hvilket ret ncje svarer lil
!>piring\result<ller fra 13boratorieundersogelser.

Ligeledes har Monova en bedre fremspiring end
Pcrla-Poly, når de sammenlignes på samme såaf
~Iand. som del ses af følgende oversigt.

For"ogene er fortsat i samme omfang SOm i tid
ligere år. 1 1970 og 1971 er anvendt fnl!,cndc for
søgsplan:

a. Perla·Poly, 6 cm frøafSland. håndudt}nding
b. Monova, 6 cm frøafsland. h;\ndudt)nding
c. MOOO\'3. 15 cm frøafstand. håndtrimning
d. Monova, 15 cm frø:lfstand. intet håndarbejde
e. Monava. 18 cm frøafstand, intet håndarbejde
f. Perla·Poly, 15 cm frøafstand, intet håndarbejde

Frolypen Perla·Poly er ... h:bCI til en enkimethed
på ca. 80 pcl. Den bruges som måleprove ved 6
cm frøafstand og håndlugning, men er og...å prøvet
på 15 cm frøafstand ude:n håndarbejde.

Frotypen Monova er f;cnelisk monogerm med
en naturlig enkimethcd på over 95 pet. På 6 cm
froafstand er foretaget en håndlugning. medens der
på 15 cm froafstand er h;indlrimmet, hvilket er en
hurtig gennemgang på IO 12 timer pr. ha for at
fjerne dobbcllplanter og ..~ort ukrudt i det omfang.
det er muligt. [ 2 for""g... kd med Monova på 15
og 18 cm frøafstand er iUc fm'.:taget håndarbejde.
Begge frøl)'per er pil1crcck.

Der hakkes ikke 2_ Frlllg i fOf\ogcne.
Alle forsorcnc er 'i:id meJ en 6-radct Slanhay

såma ...kine med bånd"rn1jl n-ngsudslyr. Der sprøj
tes med Pyramin \'eJ s:lning og på udlyndings
stadiet. D~~lIden anvende: ... Betanal. hvor hvidmelet
gåsefod udgor en bet}dcllde del af ukrudt..bestan
den.

Forso~ene e:r anlagt meJ v;crnehæher for al
nedsætte muligheden for. at roer i normal bestand
drager fordel af eventuelle ~pring i naboræUcrne.

For'iogsrocrne er aftoppet og optaget med ma
skine.

Ocr er iall gcnnemf~lrt 14 forsog efter planen.
O;lIællingen af plantc~lt:der og frit"lftcnde plan

ter for udtyndingen, samt IIdlyndingstiden fremgår

Per1a-Poly
MonO\'a

Forlloldslal lor /renupiring.
1967 1968 1969 1970

I 00 I 00 I 00 I00
116 109 114 114

1971

100
117

Gns.

100
114
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",..
norm.1e unorm.le 'nd'mm n"sler nugler 'm

a. b. Slebet 3.5-4,5 63 11 26
c. d. Tekn. mono 3.5-4.5 75 12 13

Den o'...en"t3.cnde oversigt viser. at det tekni')k
monogerme. pillercde bcderocfro ved laboralorie
,piringen har ca. 20 pet. '}tørre enkimethed end det
..Ichnc bederocfro.

Der er gennemført 24 for-;'lg efter planen. I II
for...og var planlelæthedcn s. Slor ved 12 em
"åaf~tand, at forsøgslederne anså del for rig·
tigst al foretage cn h1\ndlrimning, i for-;øg,lcd
b og J.

2. Frø.lstands- og Irøtyperorsøg
i fodersukkerroer.

FO':lpgene er i 1971 anlagt efter planen:
a. Slebet fru 3'h-4lh mm, 6 cm frøafstand,

håndlugning
b. Slebet frø 31/z-4~ mm, 12 cm ff0af~tand.

intet håndarbejde
c. Te"ni~k monogermt. pillcrel. 31/2:-4 Ih mm, 6

cm froafstand, håndJlIgning
d. Teknisk monogermt. pillercl. 31h-4!1.z mm. 12

cm frøaf"I:lIld, inlet hiindarbejde.

t::libningen. der sker ved. at frolloglerne kommer
ned i midten af en .... andret rotercnde slibcflade og
under pas!lagen mod periferien nedslibes til pas·
'iende ~torrcl..c, har skadet spireevnen noget. som
det 'C'i af procent dade fro. Pilleringen foretages
efter en sortering af fronoglerne. som .knækkes.
ved pa<''iagen mellem 2 t.æhtillede st1Uvalser. Den
ne behandling~form har givet færrest dade frø. De
.. Iehne og de piJlerede frøparlier har ikke samme
o;1rindehe. men er begge en blandingsvare nf flere
parlier. Dc 2. behandling..,formers indvirkning på
.. pirecvllen kan derfor ikke direkte sammenlignes.

3
l

38
21

59
]H

p..:t. af Iplred)'A118e nult1er
I :Spire 2 Spirer l spirer

Splre
hasti~hed

a. b. Slebet 70
c. d. lekn. mono 78

Pajbjcrg Korsroe S 69 er um'endt i alle forsogs
led.

Froct er leveret af Landbo- og Husmandsfor·
eningerne.. Frosalg. der har fået pilleringen fore
laget hos Zaat- und Emtclechnik. GMBH. Esch
wege. Veslty~kland, medens slibningen er gennem
fart på egne anlæg her i landet.

rnHtl-rudt på forsøgs:uealerne er bekæmpet ved
nnvendehe af Pyramin citer Vcnz.ar ved såning og
på udlynding'\Madict. IIvor hvidmelet gåsefOlI ud
gør en betydende del af Ilkrudl~bestanden. er an
vendl Belanal.

Eftcr planen udly'ndes forsogsled a og c. I for·
,o!,! .. led b og d udtyndes ikke. I 311e forsogsled
undlade, 2. gang hakning.

SI:lt ..frul-omrollen har ;'lOalyseret de anvendte
fmpartier Illed folgende rCllultat:

Ved 'iåning på 15 cm froafsland er plantclallel
efler Monova. uden håndarbejde. del samme som
for Pcrb·Poly og Monov3 ved traditionel dyrk·
ning på 6 cm såafstand. Ved såning af Mon0\3 på
18 em og Perla-Poly på 15 cm froafstand, er plan
tctallel lavere men rct ens.

Når Monova lldbyltemæ~-;igl klarcr sig dårligere
end Ilerla-Poly s"yldes det for en del, at Monova
har cl arveligt bClinget lavere sukkerindhold, som
del fremgår af suHerprocenlcrnc. Perla-Poly og
Monova har ved tr:lditionel dyrkning ydet næsten
samme udbyIle. Ved såning på 15 og 18 cm af
.. tand har Monova i gennemsnit ydet storre ud·
hylle end Perla-Poly ')ået på 15 cm. men forskel
len er ikke ret stor. Ilåndtrimningen af ~10nova

på 15 em ~åafstand har gh-et et merudbY'lIe på
0.6 hkg 'lukker pr. ha, h.... ilket langt fra kan betale
Jet ek ... lra :lrb~jde.

B:regnes omko..lningerne til froudsa:d og :lr·
beJd-;lon til udtynding og trimning. har såning på
blivende af ... tand i gennem~nit ktaret sig okono·
mi .. k bedre end (kn traditionelle dyrkning5.metooc
med håndlugning...elvom sukkcrudbyltet er 5-6
pet. lavere.

Ar-;vari:lIionen er dog betragtelig, som det se, af
fult;ende oversigt over de mest sammenlignelige
forsagsled i de ~id,te ~ ;"Ir.

PrØll!Jfwu/l· og !røt.\'pe/or~øf.: i /ilbri/.;,sro('T.
,m timer ICOO pI hkg pr. ha

/968 ar~land pr. ha pr. h. ",,, :sukker

Perla-Poly 6 26 64 446 73.5
Monova 6 26 66 -19 +2.0
Perlu·Poly 12 O 63 +49 +8,4
"'onova 12 O 67 +16 +4,0

/969
Pcrla-Poly 6 25 67 418 72.9
Ilerla·Poly 12 15 59 +33 +6.1
~lonova 12 13 69 +37 ~ 7.2
~10no\a 15 O 67 -.7- 52 +9.8

1970
l'crla·Poly' (, 29 66 406 67.4
\10nova 6 27 67 +22 +4,7
"10nova 15 II 62 +37 +7.3
Monova 15 O 63 >43 -.7-8,2

197/
Pcrla-Poly (, 29 68 450 7M,7
Monova 6 2H 72 +28 +3.9
Mono\:l I j II 72 +10 +0.6
Monova 15 ° 73 + 7 "+-0,2

Kun i 1971 har '.lning p bli\endc afstand gi\ct
sanllllC lIdhytlc \001 traditionel d}'rkning. I de _,
foreg;iende < r er der malt hetydeligt lavere udby+
ter efter 'iåning på bli\cnde afstand i forhold 111
håndlll~ning af rocr. s:.'ict pa 6 cm ..aaf.. tand.

net frem~år af oVCr!liglen, at de bedste resulta·
ter af ...åning på bli\endc af~land er målt. når der
er 2000-5000 flere planter pr. ha ved oplagnin·
gen end ved tl":lditionel dyrkning med håndlug
ning.
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Forsøgene er tilsået med forhåndenværende,
anerkendte specialma~kiner. Ocr er tydeligvis op
nåct en bctydelig lavere fremspiring af enkelt
planter. end det er lykkedes i fabriksroerne fra den
foregående forsegsserie. Variationen i fremspirin·
gen af enkeltplanter fremgår af felgende opdeling
af forsogene efter 1000 fritstående planter pr. ha.

Ved forsøgenes anlæg tilstræbes. at såbed. så
teknik og ukrudtsbekæmpelse er bedst mulig. For
skellen i fremspiringen af frihtående (cnkimedcJ
planeer er især bestemt af frotype og behandlings
formen.

Både enkimctheden og frøtypens evne til etable
ring træder tydeligt frem og viser, at slebet fro
klarer sig dårligst. Del genetisk monogerme bede
roefro. Monova, klarer sig bcd~1. medens der ikke
er nogen afgorende forskel på pillerct teknisk
monogermt frø af fodersukkerrocr og fabriksroer.

1 tabel 121 findes resultaterne af årets enkelt·
forseg. For~og efter planen ses overst. og resul·
laterne af forsøg med håndtrimning er vist nederst
i tabellen.

Udtyndingstid. plantetal ved optagning, pet.
spring og udbyttet ses i følgende oversigt i gen·
nemsnit af 24 forsøg gennemfort efter planen.

pr. ha, høstet
pr. ha. høstet
pr. ha, nedpløjet
pr. ha, nedpløjet

l, Belysning af virkningen af bøstel
og nedplØjet elterafgrØde 1968-71

J forsøgsserien måles efterafgrødens forfrugt
værdi, del., høstet og dels nedpløjet ved 40 og
80 k8 N pr. ha.

Forsøgene er gennemført på mineraljorder efter
planen:

a. Ubevoksel.
b. Efterafgrøde, 40 kg l

c_ Efterafgrøde. 80 kg N
d. Efterafgrøde, 40 kg :-.l
e. Eflcrafgrødc.80 kg N

Frøuf.\ltmds- og jrptype{or.HIC i /odeTJIIHerroer.
kB frit b. tinKr,'hll Il.t pr. ha
pr.ha pr.hll Sptlrtl ",d 'op

Slebet. 6 cm 6.0 70 105 35
Tekn. mono 6 cm 10.0 225 I 108 36
Slebet. 12 cm 3.0 35 34 97 35
fekn. mono 12 cm 5,0 113 )4 100 37

II. F O R S ø G V E D R ø R E N D E
DYRKNING AF GRÆS

teknisk monogermt. pillcret fro også noget st.ørre
ved samme såafstand end efter slebet frø, men
variationl:n fra forsog: til for~øg er stor.

Medens udbyttet i rod falder, m\r man øger
såafstanden fra 6 til 12 cm og undlader hånd
arbejde, er lopudbyltet ret uændret. og her er ud
bYllet efter pilleret fro ogsa bedst.

En "konomisk vurdering af forsøgcnes resulta·
ler m.i omfalte fropris. arbcjdsbehov og udbytte.
r del følgendc er vi"l en oversigt over disse for
hold.

Priserne for teknisk monogcrml pilleret bede
rocfro og ~Iebet bederoefrø er fra 1972 og gælder
Pajbjerg Kor~roe S 69. For andre roestammer
kan prisforholdene være anderledes.

DCI ma erindres. at re~lIhalernc slammer fra I
års forsog. men dette år har teknisk mooogermt,
pil/eret bedcrocfro ~ået på 12 cm afstand til bli
vende hestand klaret sig ~,konomisk Sadt sammen
lignet med slebet bederoefro ~ået på 6 cm frøaf
stand ved traditionel håndlllgning.

For~ugene fortsælter.

J
25
O
O

43
93

415
+21
+ 5
+33

4.1
7

714
+22
-;-58
-;- 34

14
O

O
O

19
3

~~

53

/røtypejor:J·pg i /oder.wk/..eTToer
(/21).

1000 pi
lImer pr. ha pcl. M:g pr. ha
pr. ha oplagtl spring rod IOp

cm 34 53 9
cm 33 57 5
cm O 5~ 13
cm O 62 9

jrøtype/orS(lg , joderslIUerroer.
II Z1).

Frilsll\tmJt plllnter. 1000 pr. ha
pcl. IIf forsøgcnc

unlkr 70 70--100 100--130 o\er \30

56 22
19 53
12 O
44 J

6 cm
(, cm

Frøujsrands- og

f'ahriksroer

Perla-Pol y,
Monova,

FoclerslIJ..kerroer
Slebet, 6 cm
Tekn. mono 6 cm
Slebet, 12 cm
Tekn. mono 12 cm

Z4 fo"øg /971.
Slebet, 6
Tekn. mono, 6
Slebet. 12
Tekn. mono. 12

Udtyndingstiden pr. ha ved 6 cm afsland er på
et ret rimeligl niveau med ca. 600 m luget pr. cf
fekliv time.

Plantetallel er 4000-5000 planter pr. ha større
ved teknisk monogermt pillerct end ved slebet
fro. hvilket svarer ret godt til de tidligere nævnte
laboratorieundersogelser og optællinger i marken
efter frem~piring.

Spring i rækkerne beregnet i procent t.:r el ud
tryk for plantebcslandcns jævnhed. Bestanden ef·
ter slebet fro viser den storste procent spring.
hvilket igen er et udtryk for en mere u"iU.er spi·
ring i marken. Som folge heraf er udb} Hel efter

Oæk!keden er il..ke høstet fo",øgsmæssigl. Sna
rest efter dæksædcns hø~tning er gødet med hen
holdsvis 40 og 80 kg N pr. ha efter planen.

Afgrøden i forsøgsled b og c er høslet ca. 15.
oklober. Jordbehandlingen i forsogsled a svarer
til forsogsstedct~ normale. Hele forsøgsarealet
vinterplojes ens..'utet.

Oel følgende år måle. eftervirkningen i byg af
den forskellige behandling af efterafgrøden året
før.

Der er i 1971 ~ennemført l forsøg, der har nr.
IJI. Del" udb}'lIe er indregnet i de følgende tekst
tabeller .
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Det gennelll~nitlige ud bylte af 19 forsøg er vist
nedenfor.

UdbYIle hkg kerne pr, ha

120 N/h,80 N40 NO

JO

Fig. 13. Ef'tcr\irl..ning af hO~lel og nedpllljcl crlerafgrllde, gennem.
Snll 18 rorsDg 1968-71.

2. Variclctcr af ita~ensk rajgræs udlagl
uden dæksæd 1968-71

Forsøgene gennemføres for at belyse udbytte og
udbyttefordeling af 3 varieteter af iLaliensk rnj
græs, hvoraf Roskilde Prima er diploid, medens
Harcnl.<\ og Westerwold begge er tClraploide.

Forsøgene anlæggcs på fasuromlct jord i det
tidlige for{"r uden dæksæd på alle jordtyper.

Udbyttet måles i 3 årlige slæt, idel der gødes
med 100 kg N pr. ha pr. slæt i NPK 16-5-12.

35

At du i e/tt'rtJ/grf1de og de1l tø/gem/e bygmark
er høstet et merudbytte pd 13,3 og 18,1 o/grøde
enhed pr. ha l'ed hefl!loldsl'is 40 og 80 kg tV pr.
ha ti! e/tua/grøden.

A/ merudbyttet øges med 0,6-1,1 hkg keme I'ed
at IIed/)løje e/ura/grøden fremfor at h"ste den.

AI e/tl'rtl/grødells /or/rug/I'ardi er /aldende. ndr
dl'n /ølgendc.' bygmark gødes med 80-110 kg N i
forhold lil 0-40 kg tV pr. l/ll.

Va er n/lUr et betragteligt merudbytre /)å ca. 18
afK'øtll'('"I/et/er pr. Ita i e/tera/grøde OK keme \'ed
80 kg tV pr. Jill til e/tuafgrøden i /orhold til ud
hyfft'f ; keme a/ bYK, som /ølger e/ter ubevoksel
jord det /orl'/:åellde år. Da detrc merudbytte IIfIstes
pli lidIigere /Ilulnyttet jord, bør itolien.sk rajgræs
tlJrl..c,~ .\'om e/lem/grøde pd det .rtør,rt mulige areal
på de ejendomme, der lægger nrgr pil en øget
plallll'produklion.

19 /onøg /løst og nedpløjning o/ c//ao/grøde, 50
/968-71. a.e. i hk, a.e.
For/rug/ Lejesæd") erterarg. kerne ill.ll

Ubcvokset 1,9 40,1 40,1 80 N. nedpl

40 N høstet 2,2 10,9 +2,4 + 13,3 45
80 N høslet 2,4 15,0 +3,1 +18,1
40 N nedpløjet 2.3 +3,0 + 3,0
80 N nedpløjet 2.6 +4,2 + 4,2
.) (}-10, IO IleU i leje

40
Udbyttet nf cflerafgrøtlen, der er høstet i 1967

70, er lavt, men det var heller ikke år med gun~

Slige vækstvilkår i eftersommeren. Bygudbyttet det
følgende :\r er det samme ved 80 kg N pr, ha til
høstet efterafgrode som ved 40 kg N pr. ha til
ncdpløjet efterafgrøde.

Merudbyttet er øget med 0.6--1,1 hkg kerne pr.
ha efter nedpløjning i forhold til høstet eflcraf
grøde året før.

Der er ingen sammenhæng mellem et stort eller
et lille udbyttc i eflerafgrøden året før og udbyl
tct i den følgende bygmark.

Regnes udbyttet af eflcrafgrødcn med. er der i
forhold Lil ubevokset jord som forfrugt høstet et
merudbytte på henholdsvis 13.3 og 18, I a.e, pr. ha
ved 40 og 80 kg N pr. ha til cflerafgrøden, hvilkct
er et betragLeligt merudbytte.

Forsøgene er anlagt, så de 4 fællesparceller gø
des med henholdsvis 0, 40, 80 og 120 kg N pr. ha.
Eftervirkningen kan således måles ved stigende
kvæhtoftilførsel til byggen, som det ses af følgen
de gennemsnit af 18 forsøg.

Udbyttet af byg efter ubevoksel jord året før
stiger jævnt med øget kvælstoftilførscl til byggen,
Efterafgrødens forfrugtværdi er størst. når den
efterfølgende bygmark gødes med O og 40 kg N
pr. ha, medens dens forfrugtværdi bliver mindre.
hvor byggen gødes med 80 og 120 kg N pr. ha.
Ved 120 kg N pr. ha Lit den efterfølgende byg
mark findes den mindste forskel i eftervirkningen
af høstet og nedpløjet efterafgrøde.

Det se... tydeligt af fig. 13, at ubevokset jord har
den ""vageste forfrugtvirkning, Ved den største
kvælslofgødskning på 120 kg N pr. ha til byggen
er der ikke afgørendc forskel på forfrugtværdien
af høslet og nedpløjet efterafgrøde.

De 111/ a/x/UI/('de forsøg //led e/ll!l"virkllill{!ell a/
!lØSIN n{! 1/f'dpløj('t e/tem/grøde \'iser:

/løst og "edpløj"ing {l/ e/lera/grøde.
/8 forsøg /968-71 h\(g kerne pr. ha
For/mgt ON 40N 'ON 120N

Ubevokset 31,2 38,9 44,3 46,3
40 N, høstet +4.7 +3,3 +1,9 +1.7
80 N, høstet +6.2 +4,6 +2,6 + 1.7
40 N. nedpløjet +6.6 +4,2 + 1.9 + 1.7
80 N, nedpløjet +9,5 +6.5 +3.3 +2.0

9 Oversigter
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Varieteter af italiensk rajgræs.
33 forsøg ",.. pcl. af 10nlof hkg F. ha
1968-71 t"rslof råprol. lnesl, 1""lOf rAprot.
Roskilde Prima 15,2 20,9 21,6 ]02,4 21,4
Barenza 14,1 20,8 21,6 +3,3 +0,6
Wcsterwold 16,0 18,4 26,3 +5,0 +1,6

Barenza har ydet det største udbytte i tørstof
pr, ha. medens Westerwold har ydet det mindste
udbytte af råprotein og del højeste udbytte af
træstor.

Det gennemsnitlige udbytte af 33 forsøg, samt
lørstoffets indhold er som følger.

Der er en ret betydelig spredning fra største til
mindste udbytte, idet humusjord har ydet det
største og sandjord det mindste udbytte. Dett.e for·
hold, der går igen hvert forsøgs:\r, skyldes, at
italiensk rajgræs uden dæksæd stiller meget store
krav til jordens vandboldcnde evne. Det er derfor
også en afgrøde. der i tørkeperioder kvitterer med
store merudbytter for vanding især på. sandjord.

l det følgende er anført det gennemsnitlige ud·
bytte af årets forsøg.

Barenza har det laveste tørstofindhold, WesLer
wold del højeste, medens Roskilde Prima indtager
en mellemslilIing.

Indholdet af råprotein, som er højt, og indhol·
det af lræstof, som er lavl, er ens for Roskilde
Prima og Barenz8. Her afviger Westerwold tyde·
Ugt med et Javere indhold af råprotein og et meget
højere indhold af træstof end de 2 andre variete
ter. Det skyldes i nogen grad, at Westerwold er
sommer-enårig. Den skyder derfor strakte sk.ud
med aks ved bver slæt, medens akssætningen er
minimal hos Roskilde Prima og Barcnza ved ud·
læg uden dæksæd i forårel.

Tørstoffets varierende indhold viser sig også i
udbyuet af råprotein og træstof, hvor Westcrwold
yder henholdsvis det mindste og det største ud
bylte.

I del følgende er udbyttet i afgrødeenheder for
delt på de enkelle slæt og iaIt pr. ha.

Varieteter af italiensk rajgræs.
hkg pr. ha

/968-71
Sandjord. 13 fs Lerjord. 9 fJ HumUII.IO ri
IØnlOr rlpr. tørslOf dpr. lento( dpr.

Roskilde Pr. 101 19 99 18 109 25
Barenza +5 +1 +9 +1 +2 +0
Westervold +7 +0 +2 +2 +5 +2

Udbytterne er simpelt gennemsnit af alle forsøg
på de forsk.ellige jordtyper.

Humusjord har givet det største udbyue, især af
n"lprolein, meden.;; der ikke er målt afgørende ud
bytleforskel på sandjord og lerjord.

De mi afsluttede forsøg med varieteter af ital.
rajgras liiser:

At WeJterwold hor udpr"cet fordrstidlighed.
medeIIs tIdbyttet sidst på sommerelf er lovere end
af cle 2 fll'rige ,'arieteter.

At BarelltQ yeler det sførste merudbytte sidst pd
sommeren, medeIIs Roskilde Prima indtager en
mellemstilling.

At det bedstc rcsultat af dyrkning af italiellsk
rajgræs Ildlagt uden dæksæd i det tidlige forår for
menflig opnflS ,'ed at blande ("(l, 30 dele Wester·
1I'0ld og ('a. 70 dele Barcllza.

dæksæd i fOfåret. Til gengæld yder den et lavere
udbytle i den sidste slæt. Delte skyldes måske, at
fritfluer foretrækker Westerwold frem for de
øvrige til æglægning af 3. generation. Denne æg·
lægning finder sted i slutningen af august og
først i september. Det passer godt for genvæksten
efter 2. slæt, der høstes 14. august.

Merudbyttet af Barenza er stigende i løbet af
vækstperioden og er størst i 3. slæt.

En passende blanding på ca. Ih vægtmængde
frø af Westerwold og ca. ;OS vægtmængde af Ba·
renu ser efter afgrødens indhold af tørstof, råpro·
lein og træstof, og udbyttefordelingen ud til at
opfylde ønsk.et om både tidligbed og udholdenhed
i produktionen. Roskilde Prima indtager rent ud·
byttemæssigt en mellemstilling i forhold til We
stervold og Barenz3.

En opdeling af forsøgene på sand-, ler- og hu
Olusjord viser følgende:

3. Flydende ammoniak til tetraploid
italiensk rajgræs udlagt uden dæksæd

i foråret 1967-7J

InestOr
22,5

+0,9
+6,0

Varieteter af italiensk rajgræs (122).
hk. pr. ha

lørsLOr rlpt"oleln
106,2 24,5
+4,6 +0,1
+2,5 +2,6

5 forsøg J97J «rønt
Rosk:iJde Prima 728
Barenza +83
Westerwold +20

Varieteter af italiellsk rajgræs.
•. e.pr.ha

11 forsøg 1968-7 J IO, juli 14, aUB, 10.okl. iaH

Roskilde Prima 31,9 27,2 26,2 85,3
Barenza +0,1 +0,8 +2, t +2,8
Westerwold + 5,3 + 1,0 + 2,1 + 4,2

T forhold til de øvrige varieteter har Wester
wold en Lydelig forårstid lighed, som er særdeles
ønskelig, hvor italiensk rajgræs udlægges uden

I forsøgene sammenholdes virkning og virk·
ningstid af flydende ammoniak, der nedfældes in
den såning <tf ilaliensk rajgræs uden dæksæd i det
tidlige for3r. med virkningen af kalknmmonsal·
peter. som fordeles med lige dele lil hver slæt.
Desuden mflles i l, slæt den indflydelse, de stigen~

de mængder flydende nmmoniak har på græstør
sloffets sammensætning.

Forsøgene placeres på alle jordtyper efter pIa·
nen:
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kg N pr. ha IJI:
l. sll~1 2. sl:C1 J. sl;c1

l! • ,,, ,,,
ko'

a. O 100 100 100
b. 100 () 100 100
c. 200 O O 100
d. 300 () O O

Den tilsigtede mængde f1}'dende ammoniak er
ikke ramt helt nøjagtigt, hvilket og..;i er umuligt
med den anvendte nedfældning..tcknik. Afvigelser
ne fra det tilsigtede er s;"\ sm~. at der iHe er kor
rigeret for dcm i udbylIerne. I teksttabelIerne st,h
anført de gennemsnitlige nedfældcde mængder fly
dende ammoniak.

UdbylIerne i 3 forsøg 197 J er det største. der er
målt i gennemsnit i de 5 forsøg<;;ir. men forholds
vis er udbytleforskellen mellem de enkelte for
søgsled som i de forcg;\ende år.

Det gennemsnitlige udbylte af 31 forsøg er føl
gende.

Flydende wlIIIJoll;ak lil it(J/it'llsk rajgrll'.\ (J 2J).
J l j.<. 1967-71
~g N pr. t1a ",.. pc!. Hg pr. ha
l! • ,,, lllrlll. råprOL gWMI l"UI. rAprol.

O 300 15,S IS,6 613 96,9 18,0
102 100 16, I IS,6 6 +1,0 +0.2
203 100 16,0 19.0 717 71,4 +0.1
29R ° 16,3 19,7 744 7).9 +0,)

Tørstof- og dproteinprocenlcn er stigende ved
øget nnvcndclse af f1yucndc ammoni:lk. Dct sl..yl
des i<;ær, at den I. ~Iæls andel af det samlede tør
slofudbyIIe <Indrager 40-60 pet. og derfor kom
mer til at præge tørstoffcts ~ammensætning meget.

Grønt- og tørstofudbyttet er lidt lavere. hvor
flydende ammoniak tilføres <ld 1 gang, medens
udbyttet Hf niprotein er næsten ens uanset gødsk
ningsmelode.

Udbytiet i afgrødeenheder er i det følgende for·
delt på de enkelte slxt og iah pr. ha i gennemsnit
af de samme 31 forsøg.

Flydcmie ammoniak til ilalh'fHk rajwl1's.
JI js. 1967-71

k:g N pr. ha a.e. pr. ha

'" hs IO. Jull JI. aug. 16.0k:1. iall

O 300 31,7 27,8 21,3 MO,8
102 200 +0.1 +0.5 +0,2 +0.8
203 100 ,2.2 73.4 70.1 71,)
29R ° +3.2 71.3 5,2 73.)

I I. slæl øges udbyttet SV<lgl med ~tigende

mængllcr kvæ'~lof i nedfældel flydende <lmmo·
niak. Vid,ningen <lf ea. 300 I.. g N pr. ha ad I gang
i flydende <lmmonial.. er udtøml i ue første 2 slæt.
Tilføres ca. 200 kg N rr. ha ad J gallg i flydende
ammoniak. opn;\s samme virl..ning ~om ved 200 kg
N pr. h<l ligelig fordelt au 2 gange i blbnllllon·
salpeter.

Udbyuerne i dc første 2 forsøgs led ved l. slæt
den IO. juli vi"er. <lI kvælstoffet i flydende nm-

••

moniak og blkammonsalpcter har S<lnlnle virk·
ning.

I 3. slæt den 16. oktober viser udbytterne <lf 1.,
2. og 3. forsøgsled. at 100 kg N pr. ha i k<llkam
monsalpcter bn genoprette produktionen til nor·
malt niveau, hvor virkningen af flydende ammo~

nial.. er helt udtøml efter 2. slæt.
Græstørstoffels indhold p:ivirkes i I. slæt Mærkt

af den varierende kvælstofgødskning...om det se..
af følgende gennemsnit af 31 forsøg.

F/ydende ammoniak Iii italiensk rajgræs. /. s/æl.
JI l" 1967-71

pcl.llr IOtS/olTel
);11 N pr. ha hlr.g l"rsl. nllral- mag-
I! • );as pr. ha ],,;\"irlsl. k\"æ15l. kalium neslum

° 100 3R,0 2,66 0,14 3,89 0,16
102 ° 38,2 2,70 0.14 3,82 0,16
203 O 40,7 ).07 0,29 4,00 0,19
29~ ° 41,9 3,12 0.40 4.01 0,20

Tørstoffets indhold af kvælstof er rel stærkt
stigende ved øget tilførsel af flydende ammoniak.

Dct høje kvælstofindhold vcd dcn største kvæl
stof tilførsel følges af ct stigcnde nitrat indhold i
lør~toffcl. Del er vcd 200 kg N pr. ha i flydende
ammoniak 0,29 pct., hvilket er mere cnd ønskelig!.
Dcn fordelagtig~te nilratmængdc i græstørstoffet
er ca. 0.20 pet., når afgrøden ensilere~. da 0,20 ret.
nill"alindhold i tørstoffet virker stærk I hæmmende
for smørsyrebakteriernes trivsel. De C<l. 0.20 pet.
nilralkvæbtof i græslørsloffct opn;\s ved ca. 150 kg
N pr. h<l i flyuende ammoni<lk.

Bruge~ afgrøden til ensilering efter forvejning,
kan det højeste indhold på 0.40 pet. nilratkvælstof
givc <lnledning til dannelse af nitrøse. giftige rød
brune luflarter. Under uheldige omstændigheder
(indendørs silo, utæl silo, fjernelse ;lf dækmateria
le Ol. v.). kan det rumme en fare for menneskers
og dyr.. ~lIndhed.

Bruges afgrøden til direkte afgræsning. høbjerg~

ning. st<lldfodring eller tørring, kan det højeste
indhold af nitratkvælslof også rumme en fare for
skade for dyrene ved dannelse af methæmo,globin.
der blol..erc blodcts ilnransporterende evne.

"tln ved ensilering sker der en omdanncl<;e af
nitratkvæJstof. inden dyrene æder græstørstoffet.

H;\de l..aliulll- og magnesiumindholdet stiger ved
øget tilførsel af flydende ammoniak. Navnlig er
kaliumindholdct langt over middel. I gennemsnit
fjernes ca. 375 kg K rr. ha med afgrøden. Ita
liemk rajgræs uden dæksæd må derfor belragtC'i
som storforbruger af kalium.

Afgrødens kalium indhold i tørstoffet afhængcr
foruden af kaliumgødskningen også af jordens re·
..ervc. som del ses af følgende oversigt, hvor for
~ogene er anført efter stigende kali11mtal ved for·
søgcncs anlæg.

Den stigende mængde kvælstof tilført i flydende
ammoniak giver ved kaliumtal under 10 kun et
svagt stigende indhold af kalium i græslørstoffcl.
Ved kaliumta! over 15 sker der en stigning i
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græsstoffets kaliumindhold, så det n~r op over
4 pet.

del af "itratkva/sto! og balancen mellem kalium
og magnesium,

Flyd~nde ammoniak Iii ilaliensk rajgræs.
pct. al ",~lOC i l. Ib:-I

Kl. under 10 Kl. o~'er 15
15 fortØI 6 fonog

kl N Jlf". b. mal- rMl-
li. a kas. kalium ocsium kalium o"ium

Det er så meget, at det kan give problemer med
dyrenes natrium- og magnesiumbalance, Forholdet
skærpes ved, at et højt kaliumindhold følges af et
lavere mllgnesiumindhold i græslørstoffet

Forsøgene er ikke anlagt med stigende mængder
kvælstor. Der kan derfor ikke beregnes noget
grænseudbytte, Da der er ret betydelig forskel på
kvælstofpriserne i flydende ammoniak og kalk
ammonsalpeter, er i det følgende vist gødningsud
giften pr, bruttofoderenhed pr. slæL

°102
203
298

100
100

°°

3,32
3,34
3,34
3,28

0,15
0,16
0,19
0,20

4,18
4,17
4,38
4,34

0,14
0,13
0,15
0,16

4. HestebØnner SOm grØnafgrøde 1969-71
Forsøgene viser udbytte og torstoffets kvalitet

af hestebønner, som høstes i grøn tilstand på 2
forskellige udviklingstrin uden og med kvælstof
tilførseL

Forsøgene er gennemført på alle ;ordtyper efter
planen:

a, Hestebønne O N, høst medio blomstring.
b, Hestebønne 75 , høst medio blomstring.
c, Hestebønne O N, høst medio bælgsætning,
d, Hestebønne 75 N, høst medio bælgsætning,

I hestebønne er udlagt med italiensk rajgræs,
der efter dæksædens høstning gødes med 100 kg
N pr. ha pr. slær, idet der her tilstræbes 2 slæt.

Et sammendrag af 5 forsøg J971 er anført ne
denfor.

J kalkammonsalpeter og nydende ammoniak er
l kg rent kvælstof sat til henholdsvis 2,05 og 1,21
kr., idet udbringningsprisen er beregnet ti) 20 kr.
pr. J00 kg N pr. ha i kalkammonsalpeter.

Priserne pr. bruttofoderenhed må tages med al
mulig forbehold, men den laveste pris pr, brutto
foderenhed er opnået ved øget anvendelse af fly
dende ammoniak.

Rent arbejdsmæssigt vil det betyde en del, at
udbringningsarbejdct spares, men tabet i udbyue
og forvrængningen i græstørstoffets sammensæt
ning ved den største mængde flydende ammoniak
på 300 kg N ad J gang peger i retning af en min
dre tilførsel af flydende ammoniak i foråret.

Det bør bemærkes, al der i alle til/alde er op
nåel billige /oduen"eder ved gødskningen, og al
forskellen på økonomien "ed all vende/se al de to
gødnillger iøvrigt er lille.

De nu alsluttede lorsøg med Ilydende ammo-
niak til italil'tlSk rajgræs udlagl uden dæksæd i
det tidlige lorår l'iser:

A t kvals/oliet i l/ydende ammoniak hor samme
virknitlg som ha/stollel i kalkammonsalpeler
ol/ufor udbyt/el af tørstol og råprotein. Virk"i,,·
gen al 200 kg N pr, ha i Ilydende ammoniak ad
J gang Si'orer Iii l'irkningen al 200 kg N pr. ha i
kalJ..ammonsolp~tu tillørt o/ 2 gange.

AI l'irkningell al 300 kg N pr, ha ; l/ydende
ammoniak er udtømt i de 2 første slæt.

A I ca. J50 kg N pr. ha i Ilydende ammoniak ad
J gang gi I'er den bedsle lodervardi al græstørslol
let i den l . .'Olai, lIår der lages hens)'n Iii indhol-

5 forsøg /971
Blomst. O N
Blomst. 75 N
Bælgs. °N
Bælgs. 75 N

q Npr.b.
ti. kas

O 300
102 200
203 100
298 °

N-udpn. øre pr, btutlofodercobed
1,11r1 2.11rt ),sbe1 Ins.

6,5 7,4 9,6 7,6
3,8 7,2 9,5 6.5
7,1 ° 9,7 5,6

10,4 ° ° 4,7

Heslebønne som grpna/grt'de (/24).
pcl, pd. MI pI', Ila

løralof rlpro!. lrenl lørator "pI'ot.

15.8 19.8 616 97,1 19,2
16.2 19,1 +21 +6,3 +0,5
16,5 18,8 +24 +0,3 +0,9
16,2 18,7 + I +2,6 +0,6

Udb)'ttet er på et noget højere niveau end i de
2 foregående ih, men udbytteforløbet svarer ret
nøje til følgende gennemsnit af 16 forsøg,

Jlesleb_llne som gr_no/grøde.
16 /orsIJg pc1, pcl. hkl Jlf".1la
1969-71 IØtllof r.toprot. lrent 1,",101' r.tiproL

Blomst. O N 15,8 19,6 560 88,7 17,4
Blomst. 75 N 15,8 19,7 +38 +5,8 + 1,2
Bælgs. °N 17,1 19,0 +45 +0.4 +0,6
Bælgs. 75 N 16,8 19,2 +20 +2,1 +0,0

Det samlede grønudbyne af hestebønne og ita
liensk. rajgræs nedsættes noget ved, at man udsæt
ter slæt af hestebønne fra midt i blomstring til
midt i bælgsætningspcrioden, medens udbytte af
tørstof og råprotein stort set er uændret

De 75 kg N pr, ha til hestebønne har en meget
begrænset indflydelse på det samlede udbytte af
råprotein.

J det følgende er kun regnet med udbytte af he
stebønne i gennemsnit af 20 forsøg, idet der i 4
forsøg kun er mAlt udbytte i hestebønne.

He,fteb"llllt? med grønalgrøde.
20 fors_g J969-71.

tlkl pr, ba
1,11r1 lrøn! 10ralOr rtpcolcin l~""
Blomst. ON 254 37,7 7,2 9,1
Blomst 75 N +41 + 4,9 +1,3 +1,4
Bælgs, ° +60 +20,8 +2,5 +6,8
Bælgs. 75 N +86 +22,9 +3,2 +7,0
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K\'ælstoftilforslen på 75 kg I pr. ha til hesle·
bonne har ved begge slællider oget udbytlct af
grønt. IPrstof og dprotein noget. medens tfæslof·
udbyttet er ret up virket. især ved den seneste
slætlid.

En udsættelse af slæltiden med de ca. 20 dage
fra midt i blom<;tringcn til midt i bælgsætnings
periodcn har øget udbytlet af grønt og råprolein
noget. medens tørstof· og træ'tofudb) Het er øget
meget.

Indholdet af nærings..toffer i hestebønnens grøn
udbytte er i gennem'}nit af de !>amme 20 forsøg
følgende:

Jlc.'itebøltlle som (!rflllafr:rødl'.
20 forsøg /969-7/.

'" p.;1. ar lønlolrcl
",nlor riprolCin IrYJlOr

~".Blom!>t. ON 14.8 19.1 24.1 1.0
Blomst. 75 N 14,4 20.0 24.6 0.9
Bælgs. ON 18.6 16.6 27.2 0.8
Bælgs. 75 N 17.8 17.2 26.6 0.8

Ved slæt i blomstringsperioden er indholdet af
tørstof lavt. og lavesl hvor der kvælstofgødes. Rå
proleinindholdet er ret højt og lræslofindholdet
middelhøjt

Ved slæt i bælgsætningspcrioden stiger især tor·
stof. og træ<;tofindholdel. medens råproleinind·
holdet falder nogel.

En gødskning på 75 kg pr. ha medfører kun
en rel svag stigning i råprotcinindholdet. hvilkel
viser, at hestebønnens knoldbakterier kan forsyne
afgrøden med næsten optimale mængder kvælstof.
Regnes 1.2 hkg tørstof i italiemk rajgræs og i tid·
lig slæt i hestebønne og 1.5 hkg tørstof ved sen
slæt i hestebønne til I afgrodeenhed, fås følgende
udbytlefordcling på de enkelte slæt og iall pr. ha.

5. Lucerne dyrkel "ed stigende Rt
1969-71

I forsøgenes resultater måles den indflydelse,
som jorden.. reaklion har på lucernens knoldbak
terier og dermed på lucernens udbytte af råpro
tein og tørstof. Desuden findes ved forsøgenes
anlæg ved kalkbehov~beslemmelse, hvor store
mængder kalk. der skal tilføres de forskellige jord
typer for at hæve reaktionstallet 0.5. 1.0 og l,S
Rt-enhed.

Forsøgcne placeres på mineral jorder med lavt
lil middelhøjt Rt. Efter lalkbc:hovsb::'itcmmc1se
tilføres de beregnede mængder kalk i udlægsåret
efter planen.

a. Oprindeligl Rt
b. Kallo.ning til 0.5 Rt·enhed over a
c. Kallo.ning til 1.0 Rt-enhed over a
d. Kallo.nlng til 1,5 RI·enhed ovcr a
Der tihtræbes således. at Rt stiger med 0,5 Rt·

enhed for hvert forsogsled.
Lucerncfrøet behandles med nitragin og sås på

tromlet jord lige efter dæhædcns såning. I ud·
lægsåret foretages ingen forsøgsmæssig høstning
af dælo.':cd og lucerne.

l I. brugsår grundgocles med 600 kg PK 0--4-21
pr. ha og efter l. slæt med 400 Io.g 60 pet. kali
gødning pr. ha.

Lucernen hO'itcs i 3 årlige slæt. når rodskudde
ne er 0.5-2.0 cm lange.

I et af forsøgcne 1971 fnr. 2072) er der et be
tragteligt udo:;lag for kalkningen. idet tørMofudbyt
tct stiger fra 5(;,9 til 104.0 hkg pr. ha. når RI
øges med 1.0 enhed.

l gennemsnit af 15 forsøg i l. år er udslagenc
for ~alkning mere beskedne. som det ses i det
følgende.

15,6
+1,3
+1,2
+1.7

hlo:, pr. ba
10f$t. r4prolcin

83,4
+5,0
+6,4
+7,3

,røn I

367
+20
+19
+25

Lucnl/e og stigende Rt, /. år (/25).
/5 forsøg /969-71.

pcl. pcl.
lønl. rApr.

22.7 18.7
22.8 19.1
23.3 18,7
23,1 19,1

Oåde tørstof· og råproteinindholdct er ret upå
virket af den øgede kalk tilførsel.

Derimod øges udbyttct af både grønt og navn·
lig lørslof ret jævnt i takt med stigende kalktilfør·
scl. Udbytlct af råprotein følger cn mere usikk.er
stigningsgrad. men øges dog noget ved stigende Re

En fordeling af udbyttet i afgrooeenheder pr. ha
er vist i det følgende. hvor 1,5 hkg tørscof er sat
til I afgmdeenhed.

Merudb)'uet for kalkningen er ret ensartet for
delt vækstperioden igennem. men er dog størst i
de forsle 2 slæt. Længst til venstre i tabellen er
vist de kalkmængder. der efter kalkbehovsbestem
mclscn er nødvendige at tilføre i gennemsnit for
:\1 nå de ønskede stigninger i Rt. Det drejer sig om

Opr. Rt
+ 0.5 RI
+ 1.0 RI
+ J.5 RI

Hestebønne som grf}llah:r"de.
16 fo'Søg /969-71.

a.c.pr.ha
Il. juli J. aug. 6. Kp!. 19.okl. tall

Blomst. ON 30.8 26.3 16.8 73.9
Blomst. 75 N 34,6 27.0 17.2 78,8
Bælgs.. ON 38.1 11.6 14.7 64.4
Bælgs. 75 N 38, l 12.7 14,8 65.6

Det største samlede udbytte er m:\lI. hvor kvæl
stofgødet hestebønne høstes mide i blomstrings
perioden. som er midt i juli måned. Del skyldes
især, at der kan høsles en pæn ..Iæt forst i seplem·
ber i italiensk rajgræs efter denne tidlige slæl i
hestebønne.

Udsættes slætten i hestebønne lil midt i bælg
sætningen. oges udbyttet i hestebønne noget. men
det kan ikke opveje det øgede tab i den følgende
slæt i ilaliensk rajgræs.

I den sidste slæt i oktober spores den forskellige
forsøgsbehandling i de 2 foregående slæt endnu
ret svagt.

Forsøgene fortsætter.
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ret store kalkmængder pr. ha for at hæve Rt 0.5
1,5 over del oprindelige Re

L'dbytterne af forsøgene i 2. år ligger på et lidt
højere niveau, som det ses af følgende oversigt.

6, Almindelig og italiensk rajgræs
1969-71

Lllceme og stigende Rt, 2. år.
II forsøg /970-7/.

",.. ",.. IIkg pr. ha
IOrst. rllpr. gr"nt IOrsl. råpr.

Opr. RI 19.0 20,0 547 103,9 20,8
+ 0,5 RI 18,9 20.0 +23 +3,9 +0,8
+ 1,0 RI 18,9 20,4 +25 +4,1 +1,2
+ l,S RI 19,1 20,6 +28 +6,2 +1.9

iall

93,7
74,4
73,7
75,1

for akiSaelning
7/61317 21/8 16/10

4 5 I I
4 5 I I
466 2
4 6 6 2

hkg pr. ha
grunt I"rst. rAprOI.

532 1l2,6 18,3
+22 75,3 70,7
734 74,5 72,2
+19 76" 71,9

16.3
16,4
14,9
15,4

21.2
19,4
21.7
19.3

35,0
74,4
74.8
74,0

2 n
4n
2n
4n

rajgræs u/: ital. rajgræs (/26).
/3 forsøg /969-71.

pct. pcl.
t"rst. råprot.

Alm. rajgræs og iral. rajgræs.
/3 forsøg /969-71.

a.e. pr. ha
7. Juni 13. Juli 21. aug. 16. okl.

26,0 18,3 14,4
70,4 +0,8 70,4
+2,2 +1.4 72,5
+1,1 +0.873,0

Forsøgene gødes med 75 kg N pr. ha pr. slæt i
NPK 16-5-12.

t 1971 foreligger resultater af 3 overlevede for·
søg. Udhyttct af italiensk rajgræs og af almindelig
rajgræs er henholdsvis 139 og 135 hkg tørstof pr.
ha i gennemsnit.

En oversigt ovcr udbyuct i :\ års (orsøg er vist i
det følgende. hvor udb~'ttet er simpelt gennemsnit
af 13 forsøg.

Alm.

Alm. rajgr..
Alm. rajgr.,
Ital. rajgr.,
Hal. rajgr..

Alm. rajJ.:rt~s og ital. rajgræs. karakter.-)
8 forsøg /969-71.

(or lejesæd
7/613/7211816/10

Alm. rajgræs, 2 n 3 I 2 I
Alm. rajgræs, 4 n 3 I I l
llal. rajgræs, 2 n 3 I 1 1
ha1. rajgræs, 4 n 3 I l I
.) 0-10. o - Ingen. IO _ liggende. mange aks.

Nogen lejesæd findes i l. slæt, men der er in·
gen forskel på de enkelte arter og stammer.

Italiensk rajgræs viser en betydelig større len·
dens til akssætning end almindelig rajgræs, især
ved den 3. slæt, medens der ikke er afgørende for
skel på arterne i I .. 2. og 4. slæt.

Udbyttet i afgrødeenheder pr. ha er som simpelt
gennemsnit følgende:

Diploid almindelig rajgræs har ydet del største
udbytte af tørstof og råprotein. Der er ikke nogen
betydende forskel på de øvrige stammers tørstof·
udbytte. Italiensk rajgræs g.iver et lavere udbytte
af råprotein end almindelig rajgræs.

Tørstofindholdet er lavere i de tctraploide slam
mer end i diploide stammer. RåproleinindhoJdet
er laves! i ilaliensk. rajgræs.

l de fleste forsøg er givet karakterer for leje·
tilbøjelighed og akssætning. Den følgende over
sigt er simpelt gennemsnit af 8 forsøg.

Alm. rajgr., 2 n
Alm. rajgr., 4 n
hal. rajgr.. 2 n
hal. rajgr.. 4 n

ialt

55,7
+3,2
+4,4
+4,9

Lucerne 0l: stigende Rt, I. år.
/5 forsøg /969-71.

tons kulsur a.e. pr. ha
kalk pr. ha 20.lunl 12.aug. Il.okt.

O 27,9 19,3 8.5
7,0 + 1,8 +0,7 +0,7

16,4 +2,4 +1,1 +0,9
29.3 + 2,4 + 1,3 + 1.2

Medens tørslofprocenten er ret upåvirket, sti
ger tørstoffet" indhold af råprotein her svagt i
takt med øget kalklitførsel. hvilket antyder, at lu
cernens knotdbaktericr gennem bedre levevilkår
øger kvælstofbindingen.

Udbyttet af grønt, tørstof og råprotein stiger ret
svagt.. men regelmæssigt ved øget kalktilførsel.

En fordeling af udbyttet i afgrødeenheder for·
delt p:\ de enkelte slæt og iall ses i det følgende.

Opr. RI
+ 0,5 RI
+ I,ORI
+ l,S RI

Merudbyttet er ret jævnt fordelt på de enkelte
slæt vækstperioden igennem, men det største mer
udbyttc høstes også her i den l. slæt.

Længst til venstre i tabellen er vist Rt efter 3.
slæt i 2. forsøgsår. Det ses her, at den mindste
kalkmængde har øget Rt mere end tilsigtet, me
dens middelmængcten svarer til målet. Den største
kalkmængde har ikke givet den tilsigtede hævning
af RI.

Forsøgene fortsætter.

Lucerne og .~Iigende Ri, 2. år.
JO forsøg /970-7/.

Rt eher a.e.pr.fla
J. slæl 13. JUni 6. aug 17.sepl. ialt

Opr. RI 6.5 29,1 23,9 15,3 68,3
+ 0,S RI 7,3 + 1.0 +0,8 +0,9 +2.7
+ 1,0 RI 7,5 +1,9 +0,4 +0,4 +2,7
+ 1,5 RI 7.6 +2.2 +0,8 +0,8 +3,8

Forsøgene gcnnemføres p:\ alle jordtyper for
at belyse udbytte. udbyuefordeling og overvin
tringsevne m. v. af italiensk rajgræs og almindelig
rajgræs. l begge arter anvendes diploide (2 o) og
tetraptoide (4 n) stammer.

Almindelig rajgræs har ydet det største udbytte
i l. slæt, italiensk. rajgræs yder laveste udbytter j

I. og 4. slæt, men klarer sig forholdsvis godt i 2.
og 3. slæt midt på sommeren.

Forsøgene fortsætter.
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8, Stigende mængder kaliumgødning
til lucerne 1970-7t

De senere års påvisning af kl0vergræssets luk·
susforbrug af kalium, når det var til rådighed i
rigelige mængder. er baggrunden for denne for·
søgsserie.

Forsøgene placeres på mineraljorder efter pia·
nen:

a. Grundgødet.
b. 240 kg K pr. ha forår.
c. 480 kg K pr. ha forilr.
d. Okg K pr. ha forår, 240 kg K pr. ha efter

1. slæt.
e. 120l..g K pr. ha forår, 120 kg K pr. ha efter

l. slæl.

l I. brugsår har rødkløver lydeligt den Slørste
produklionsevne i alle slæt, medens de øvrige ar·
ters udbytte er på et næsten ensartet lavere niveau.

I 2. brugsår dominerer lucernen med det største
udbyIle. Hvidkløver og kællingetand yder næsten
!.arnmc udbytte på et noget lavere niveau.

Forsøgene fortsætler.

54,3
+10,9
+12,8
+15,6

ilall
1. brugsår

6. aug. 14.01.:1.

]6,2 9,2
+3.6 +0,4
+4.8 +0,2
+3,9 +5,0

9. juni

28,9
+7,7
+8,2
+6.7

4 jonøg. /970-71.

Rødkløver
Hvidkløver
Kællingetand
Lucerne

lJæl~plf1lll(,lIrlel' i 1'{'lIbeS!afld (/27).

8 !orspg /969-11.
pct. ",.. hkg pr. ha. I å,

tørst. råprol. gront lllrsl. rl1prol.

Rødkløver 16.5 18.6 480 79,4 14,8
Hvidkløver 16,0 20.9 +146 +25,8 +3,6
Kællingct. 16.4 19.6 53 9,4 +1,1
Lucerne lO,Y 18.2 + 149 -;- 10,2 +2.2

Røtlkløvcn:n har ~'dct del største og hvidkløve·
fcn del mindste udbyllc, medens kællingetand og
lucerne indtager en mellcmstilling og yder et ud·
bytte i tørstof og råprotein, der indbyrdes er på
samme niVeall.

Lucerne har det største tørstofindhold, medens
rødkløver, hvidkløver og kællingetand har et no·
get lavere, merl ret ensartet tørstofindhold. I-Ivid
kløver har det højeste og lucerne det laveste ind·
hold af råprolein.

I 2. brugs:\r ændres udbyueforholdene meget,
som det ses i følgende oversigt.

7. Bælgplantearter irenbestand 1969-71

Forsøgenes resultater belyser udbytte. udbytte·
fordeling og næringsindhold i forskellige bælg
planter i renbcsland.

Forsøgsplanen og forsøgsbehandlingen fremgår
af tcksltabellernc.

l 1971 foreligger resultaterne af 3 forsøg. def
i gennemsnit ligger på el rct lavt udbytteniveau.

Dct gennemsnitlige udbytle i l. brugsår er vist i
det følgende:

}Jælgplafltcar/er irenbestalld.

4 forsøg /970-71.
",.. ",.. hkg pr. ha. 2. ir

tørsl. r;\proL grønl (ørst. råprot.

Rødkløver 16.9 17,6 385 65,2 11,5
Hvidkløver 18.9 19.0 +110 +13,1 +1,6
Kællinget. 17.5 18,2 29 3,0 +0,2
I.ucerne 20.6 17.1 +123 +39,7 +6,4

Der grundgødes med 40 kg P pr. ha.
UdbyIlet m:\Jcs i 3 årlige slæt, som høstes når

rodskuddene er 0,5-2,0 cm langc. I genncmsnit af
7 forsøg har den stærkt varierende kaliumgødsk.·
ning ikke haft ret stor indflydelse på udbyttet
hverken af tørstof eller af dprotein, som det ses
rlf følgende oversigt.

Her yder lucernen langt det største, og hvidklø·
Vel' det mindste udbytte i tørstof og råprotein.
Rødkløver og I..ællingetand yder næsten sanlIne
udbytte i tørstof og råprotein. I-Ividkløveren har
del største indhold af rå protein. lucerne det mind
ste.

Ved beregning af foderværdien er i rødkløver
og hvidkløver regnet 1.2 og i kællingetand og lu·
cerne 1,5 hkg tør!olof tillafgrødeenhed. l det føl
gende er vist gennemsnit i I. og 2. brugsår.

8æ!pplaml:ar(('T i rCllbes/and.

8 forsøR /969-7/.

Rødkløver
Hvidkløver
Kællingetand
Lucerne

23. juni

37,2
+15,7
+ 15.3
+16,1

a.e. pr. ha I. brugsår
IS. aug. 21. okl.

21,1 7,9
+3.7 +2,1
+3.7 +0,6
+3.2 +0,8

lal I

66,2
+21,5
+19,6
+20,1

SliRl'flt/e mæl/gder kalium lil /ut'eme. /. år (/28).

7 farsø/( /970-71.
", ... ",.. hkg pr. hu

kg K pr. ha lOrStOr r~prOleln gronl h.,rslOr råprOIc:!n

° 20,9 20,2 483 10 I, I 20,S
240 20,_ 19,7 +13 +0.2 +0,4
480 20,2 19,2 + 3 +2,7 +1,5

0+240 20,8 19,4 + 6 +0,5 +0,7
120+12020,4 19,4 + 7 +0,7 +0,9

Der er nærmest en tendens til, at dcn største
kaliumtilførsel har nedsat udbyttct noget. men
det kan skyldes en saltskadevirkning, da det er en
betydelig mængde der udstrøes i det tidlige forAr.

Kaliumgødskningen har lenderet til al ncdsælle
både tørstof· og råproteinindholdcl noget i for·
holc.l til grundgødet.

I gennemsnit af de samme 7 forsøg fås følgende
fordeling af udbyttet i afgrødeenheder pr. hH, når
1,5 hkg tørstof regnes til I afgrø<.1eenhed.
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Stigende mangder kalium til lucerne, l. dr.
7 forspg 1970-71.

Både i grønt og tørstof øges udbyttet noget ved
kaliumgødskningen, medens udbyttet af råprotein
er ret upåvirket.

En fordeling af udbyttet i afgrødeenheder pr.
ha er vist nedenfor.

pcr. K i !rzltøntotfc:tt, K pr. h. lO. Juni 16. aUI, 9. okl. ,nl.

° 2,24 2,06 2,49 2,24
240 2,88 2,47 2,98 2,75
480 2,78 2,58 3.11 2,78

0+240 2,41 2,47 2,95 2,55
120+120 2,63 2,49 2,92 2.65

10,7
+2,1
+0,5

grønt

196
+120
+34

Udlagsmetoder fo, lucerne. udltrgsdut.
IO forspg 1970-71.

pet. pet ar IØ~IO«c:.t

æntor rtpro&c.in Irzstor And

20,5 15,0 26,7 2,2
16,1 16,7 25,1 2,9
17,4 13,8 25,5 4,0

Udlægsmetoder Io' I/lcerne, udlcrgsåret (129),
JO forspg 1970-71.

hkl pr. M
tørltor ript'olc:in trdtor

40,. 6,0
+10,8 +2,5
+ 0,1 +0,5

Merudbyttet for kaliumgødskningen viser sig
især i 2, og 3. slæt.

Forsøgene fortsættes.

9. Udlægsmetoder for lucerne 1970--71
] den vestlige del af landet anvendes udlæg

uden dæksæd i nogen udstrækning ved etablering
af lucernemarker. Her anvendes også udlæg i
grønhavre temmelig ofte. I den østlige del anven·
des næsten kun udlæg i bygdæksoed til modenhed.

Forsøgene gennemføres for at skabe større klar
hed over de enkelte udlægsmetoders konkurrence·
evne med hensyn til udbytte og økonomi.

Forsøgene placeres p~ egnede mineraljorder ef·
ter planen:

a. Udlæg uden dæl..sa:d.
b. Udlæg i Maribyg.
c. Udlæg i Lofabyg.
d. Udlæg i hestebønne.
e. Udlæg i grønhavre,

Ved anlæg grundgødes forsøgsarealet med
1000 kg PK 0-4-21 pr. ha. Lucernefroet podes
med nitragin inden ~ning p~ tromlet jord. Ukrudt
beka:mpes på hele forsøgsarealet med 2.5 I Dino-.
seb 20 pr. ha. når lucernen har skiftet blade.

I 1971 foreligger resultater af 5 enkeltforsøg i
udla:gsåret. Udbytterne er i forhold til 1970-udbyt
terne betydeligt større, men udbyttcforholdet mel·
lem de enkelte metoder er ret ens.

l del følgende er vist en oversigt over IO forsøg
l lldlæg,tlret.

Udlæg i grønhavre og udlæg uden da:ksa:d har
ydet næsten samme udbytte i tørstof, råprotein og
træstof, medens hestebønner høstet grøn har ydet
et noget større udbyUe.

Dæksædens indhold af råprotein, træstof og
sand er for samme forsøg visl i det følgende.

Uden dæksæd
Hestebønne
Grønhavre

I hestebønne og havre høstet grøn er tørstof
indholdet lavere end i lucerne udlagt uden dæk·
sæd.

Grønhavre har det laveste indhold af råprolein
og hestebønne det højeste, medens lucerne indta-

Uden dæk.sæd
Hestebønne
Grønhavre

ialt

bl<

67,4
+0,1
+1,8
+0,3
+0,5

72,S
+2.8
+2,2
+4,0
+2,6

hkl pr. ha
tøntof rtprotc:in

108,8 21,4
+4,2 +0,6
+3,2 0,0
+5,9 +1,3
+3,9 +0,3

""ol
536

+35
+JJ
+32
+35

20. Juni
29,1

+0,4
+1,6
+0,4
+0,5

II. Juni

35,7
+0,8

0,0
+0,6
+0,9

Stigende mangder kalium til lucerne, l. dr.
7 forspg 1970-71.

a.e. pr. ha
16. aUI. 9. att.

23,3 15,0
+ 1,0 +0,5

0,0 +0,2
+0,8 +0,1

0,0 0,0

Stigende mangder kalium til lucerne, 2. d,.
4 forspg 1971.

pcl. per.
ter110f rtprotem

20,3 19,7
19,8 19,5
19,7 19,1
20,2 19,8
19,7 19,3

Stigend~ mangdu k.alium til luurne, 1. å,.
4 forsøg 1971.

•. c.pr.ha
II. aUI. 2.okt.

24,4 12,4
+1,7 +0,3
+1,7 +0,5
+1,7 +1,7
+ 1,J +0,4

tI K pr. ha

°240
480

0+240
120+ 120

] forhold Iii kaliumgødskningens udslag i gra:s·
tørstoffets kaliumindhold målt i tidligere forsøg er
kaliumindholdet her ret svagt påvirket. Det kan
skyldes, at grcesrødder begynder ny vækst fra rod·
stokken ved jordoverfladen hvert forår og -tøm
mer. jorden ovenfra, medens lucernerødder hvert
forår begynder vand· og næringsoptagelse i hele
roddybden. Derved kommer pløjelagets indhold til
at betyde forholdsvis mindre for kaliumoptagel·
~en.

Det gennemsnitlige udbytte af 4 forsøg i 2. år
er følgende:

tI K pr. ba

°240
480

0+240
120+120

De smA positive og negative udslag for kalium·
gødskning er ret ensartet fordelt pA de enkelte
sla:t. Forsøgene har gennemgående været placeret
på jorder med middelhøje lil høje kaliumtal. Det
har dog kun afspejlet sig ret svagt i tørstoffets
indhold af kalium, som det ses af følgende gen
nemsnit af 7 forsøg i I. års lucerne.

tI K pr. ha

°240
480

0+240
120+ 120
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ger en mellemo;tilling. Indholdet af træstof er ret
ens i nile 3 afgrøder,

En beregning af udbyuet i afgrødeenheder pr.
ha cr i del følgende gennemført på basis af sand
frit tørstof i de samme IO forsøg.

Udltrgsmetoder for luceme. t/(I/~gsårt't.

/0 /o".g /970-71.
a. e. pr. ha

1-«"sld.LO dzkszd 2. Slzl iah

Uden dæksæd 2n7-7 IO 26.1 12.0 38,1
Maribyg 16/8 34,9 34,9
LofabY8 268 43,5 43,5
Hestebønne 2717-7 IO 32.9 10,9 43,8
Grønhavre 517-7 IO 25,6 13,6 39,2

a. Udlægsfrø blandet med komet.
b. Udlægsfrø s~et for sig ved komsåning.
c. Udlægs(rø sået ved kornets l. blad.
d. Udlægsfrø sået ved kornets 3.-4. blad.
e. Udlægsfrø sAet snarest eller kornhøst.

Forsøgsled a og b sås ved normal komsånings·
lid. medens c og d udlægges med såmaskine uden
forudg~ende jordbehandling. Forsøgsled e sås ef·
ter lrallig opharvning på jævnet jord med såma·
skine.

Ocr foretages ingen for~øgsmæssig høstning af
dæksæden.

Resultatet af I forsøg gennemført efter planen
ses i følgende oversigt.

21,1
+3.4
~O,3

+1,0
+5,9

115,0
+10,5
+ 9,4
+11,3
+25,8

625
+101
+ 29
+ 47
+197

5,0
5,6
4.3
4.4

°

Såning af klø\'ergrusudJæg.

0) ().10. o _ Ingen. IO _ ren klo'er

II. Eflerafgrodens forfrugtværdi ved
stigende mængder kvælstof 1970-71

Forsøgene. der belyser forfrugtværdien af hø
slet og nedpløjet eflerafgrøde i forhold til normal
jordbehandling. placeres på alle jordtyper efter
planen:

a. Ingen efterafgrøde.
b. Eflerafgrøde, O nedpløjet.
c. Efterafgrøde. 45 nedpløjet.
d. Eflerafgrøde. 90 N, nedpløjet.
e. Eflerafgrøde. 90 N. høslet.

Det størSle udbytte vcd b:\de O og 300 kg N pr.
ha er opn:"lct ved at så udlæg for sig ved kornså
ningen. medens det mindste måles ved udlæg efter
kornhøst.

Forsøgene fortsætter.

Blandet m. Karaller hk, pr. h.
lornet ror klovcrO) aronl løntor "protein

og sået d. 1415 7.0 464 83,9 15,4
Sået f. sig d. 14/5 7,9 +185 +25,9 + 5,8
Såct d. 26/5 7,3 + 29 + 0,8 + 0,9
Såct d. 3/6 .... 6,9 + 33 + 2,6 + 1.2
Sået d. 22/9 1.5 +300 +50,4 +10,0

300 N
Blandet m. kornet
og sået d. 1415
Såe' f. s. d.14/5
Såc' d. 26 5
Såc' d. 3 6
Såe' d. 22 9

ialll. slrt

32.3 24,6 16,5 73,4
+8.1 +3,6 +0,7 +12,4
+8,6 +4.0 ~1.7 +14.3
+1.3 +0.3 +0.1 1.5
+7.2 +3.3 +1.3 +11,8

Som det ses af oversigten. er udbyuet ved ud·
læg i hC'iICbønne høstet grøn og i Lofabyg ens. ON
Det Iave·;tc udbyIIe er m:\1t ved Maribyg, medens
udlæg uden dæksæd og udlæg i havre h~tet grøn
indlager en mellem'itilJing.

Eflervirkningen af den forskellige dæksæd må·
les i 1. brugs:\r i 3 slzt.

I det følgende ses en oversigt over udbyltet
gennemsnit af 4 forsøg.

Ud/~K.mll!/oJcr for I/lcerne. J. bmgs{;r (130),
4 forsøg 197 J.

I forhold til udlæg uden dæksæd har alle former
for dæksæd nedsat udbyttct i dcn følgende lucer
nemark. Variationen er dog belydelig. idel udlæg
i hestebønne har svækkel udlægget mindst, Ole·
dens udlæg i J\'laribyg. Lofabyg og grønhavre har
'ivækket ret ensartet og rct stærkt.

En fordeling nf udbYIlet på de enkelte slæt er
vist i det følgende ud fra ~ndfril torstof.

Udlll'gsmeroder for I/lcerne, /. brugs&r.
4 forsø;.: /97/.

a. c. pr. ha
2. Slæl l. slætUdJrgsmC:lode:

Uden dæksæd
Maribyg
Lofabyg
Hestebønne
Grønhavre

p;l. ",.. hkg pr. ha
Udlægsmuode: lorslof rllprOlein ,ronl IØrslor r.l.prolein

Uden dæls. 20.2 19.6 550 t t .,2 2t,8
Maribyg 20,7 19.4 +102 +18,5 +3,8
Lofabyg 21.3 18,9 +131 +21,8 +4.9
Hestebønne 20,5 19.5 17 2.0 +0,5
Grønhavre 20,6 19,6 97 +17,7 +3,5

Det er i I. og 2. slæt. nt dct største nedslag efter
de for:-.lellige udlægsmeloder findes i forhold lil
udlæg uden dæksæd. I den 3. slæt er variationen
mellem de for<.lellige udlægsmetooer næsten helt
udvisket.

Forsøgene fortsamer

IO. Såtider for kIØ"ergræsudlæg 1971

Forsøgene placeres på alle jordtyper efter pIa·
nen:

I byg udlægges forsøgsled b-e med ca. 20 kg
italiensk rajgræs som eflerafgrøde. medens for
sogsled a er uden eflerafgrøde.

DæJ..sæden høstes ikke fors"so;mæssigt. Snarest
efter dæl~dens høstning godes eftcrafgrøden
med l \'æl~tof efler planen.

I forsøgslcd a gennemføres forsøgsstedets nor
male jordbehandling. I forsøgsled e høstes efter·
afgrøden forsøgsmæssig ca. 15. oKtober. hvorefter
hele for..øg...arealet vinterpløjes.
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Forfrugtværdien m3.les året efter i byg uden
udlæg af efterafgrøde.

I det følgende er vist en oversigt over det gen
nemsnitlige udbytte af 3 forsøg.

39,2
+41,0
+66,1
+7S,6

limOlbe
2 Ib:I 41l1tl

39,2
+ll,l
+42,l
+47,7

Stigende mao"gder ha/sloj og s/aolonta/
i grtuarlU 1971 (/34).

1 forsøg /971.
hk, 1"!'IIaT pr. ha

hundeJflft
211æ1 41lø

40,7 40,0
+36,6 +4l,5
+49,0 +76,6
+5l,2 +96,3

o
150 N
300
450N

Forsøgene gennemføres efter planen:

a. Okg kvælstof pr. ha.
b. 150 kg lvælstof pr. ha.
e. 300 kg kvælstof pr. ha.
d. 450 kg lvælstof pr. ha.
c. 600 kg kvælstof pr. ha.

Forsøgene udlægges med hundegræs og timothe
i renbestand, så den ene halvdel høstes i 3 og den
anden i 5 årlige slæt. Kvælstofgødningen fordeles
i lige dele på hver slæt i de 2 afdelinger.

Udbyttet af tørstof og råprotein er stærkt sti·
gende med øget kvælstoflilførsel. Hundegræs har
ved samme slætant .. ) ydct bctydeligt mere end
timolhe. Af de 2 ..nIagte forsøg blev sidste slæt
ædt af kreaturer i det ene forsøg.

Nedenfor er vist en oversigt over udbyttet ved
2 og 4 årlige slæt i 2 forsøg.

L'.
l~,

28,4
+ 6,9
+ 8,2
+ 9,9
+t5,9

hk,
keme

28,4
+6,9
+8,2
+9,9
+7,l

E/lua/grødens /or/rugtwudi ved stigende
mængdu kwzlsto/ (/33).

J fo'S_g /97/.
1e1e- a.e. Id
1oItd·) kraf,.

1,7
1,7
2.3
l.l
2,7 8,6

Tilbøjeligheden til lejesæd har været beskeden i
forsøgene. Udbyttet af efterafgrøden er lavt, men
eftersommeren 1970 havde ogs3. ugunstige vejr·
forhold. Kerneudbyttet er sLigende i takt med øge·
de mængder kvælstof til efterafgrøden, som der·
ved er blevet en bedre forfrugt. En høstning af
efterafgrøden året før har nedsat forfrugtværdien
noget. Regnes cftcrafgrøden og kernemerudbyttcl
sammen er der høstet ca. 1600 c.c. mere pr. ha i
forhold til ubevokset jord.

Forsøgene er anlagt, så det er muligt at måle
efterafgrødens forfrugtværdi ved stigende mæng·
der kva:lstof til den efterfølgende byg, som det
ses af følgende oversigt.

For/rugt.
Ubevokset
ON nedpløjet

45 N nedpløjet
90 N nedpløjet
90 N høstet
.) 0-10. IO helt i lek.

Ejtera/grødens /or/rugtwudi ved stigende
mængder kvælstaj.

J forsøg /971.

For/rugt.
hkg bme pr. ha

ON 40N SON 120N

Ubevokset 21,4 27,4 29,8 35,3
ON nedpløjet + S,O + S,l +4,2 +7,1

45 nedpløjet +ll,3 +",l +4,1 +3,9
90 N nedpløjet +ll,6 +14,9 +6,6 +4,5
90 N høstet + 5,6 +10,5 +6,1 +6,S

Med ubevokset jord som forfrugt er bygudbyttet
stigende ved øget kvælstoftilførsel.

Den nedpløjede kvælstofgø<1ede efterafgrørles
forfrugtværdi er størst, hvor den følgende byg·
mark gødes med 0-40 kg pr. ha.

Efterafgrødens forfrugtvirkning nedsættes noget,
når den følgende bygmark gødes med 80--120 kg N
pr. ha, men den er dog stadig betydelig målt i
forhold til ubevokset jord som forfrugt.

Forsøgene fortsæLter.

Fra samme udbytte i grundgødet græs, uanset
slætantal, har hundegræs i l. år efter kvælstoftil·
førsel ydet betydeligt højere udbytte end timothe,
især ved 4 3.rlige slæt.

Forsøgene fortsætter.

13. Slættider i grønmajs 1971

Gennem de senere års forædlingsarbejde i ud·
landet er fremkommet majssoner, der til normal
udvikling kræver en lavere varmesum end tidligere
kendte majssoner og derfor kan dyrkes længere
mod nord end tidligere.

Desuden søges til ensilering og tørring en grøn
afgrøde, der høstet ad J gang også er let at så,
pleje og høste. Delte er baggrunden for, at ud·
bytteforsøg i majs er genoptaget efter planen:

a. Slæt vcd blomstring af banblomsten.
b. Slæt ved begyndende kolbesætning.
c. Slæt medio kolbesælning.
d. Slæt ved kolbemodning.

12, Stigende mængder hælstof og slætantal
i græsarter 1971

forsøgene er et led i en internordisk plan. Det
er hensigten at måle udbyttet ved samme græsar·
ler og forsøgsbehandling fra det sydlige Danmark
til op omkring polarcirklen i Norge, Sverige og
finland for at belyse produktionspotentiellet I

stærkt gødede græsmarker i disse lande.

Forsøgene placcres på alle jordtypcr. Afgrøden
grundgødes med 210 kS N, 90 kS P OS 170 kg K
pr. ba.

Der anvendes 55 cm rækl..eafstand, hvor der
iU.e radrenses. Frøukrudt bekæmpes med 1,5 kg
aktivt stof pr. ha af 2,4 D-hormon, når majsplan·
tcrne er 10-12 cm hpje. Udb)'ttet i enkeltforsøgene
varierer som ventelig meget. idet det stprste ud·
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14, Undersøgelser over kvikindhold
i såsæd 1970-71

bytte er 188,4 og det mindste 41,8 hkg tørstof
pr. ha.

Det gennem..nitlige udbytte af 7 forsøg er vist
nedenfor.

",L ",.. ",.. ",L
{unlof r!lprotcin UH'SIOf råprotcm

29. aU8. 16.0 10.5 19,4 10,4
21. sept. 22.7 9,3 21.1 9,1
14.okt. 34.0 9.2 24.1 9,2

Sf~lIider i grønmajs (/35J.
7 forsøG /97/.

Sf~flid.
",.. pct. rjprol. hkl! pr. ha...... I t1.I"lII. I",nl lønl . dprol. a.c.

7. aug. 13,9 13,1 340 "',2 6.2 35,1
29. aug. 18,1 10,5 +55 +24,4 +1,3 55,1
21. sept. 21.8 9,2 +95 +47,5 +2,5 76.7
14. okt. 28,9 9,0 -;- 33 +41,4 +1,8 74,8

Indhold al hikfrø i byg/itll/. rajgrtl'sb/andillgu.
K.-.I.· Kvl);· K'lk· Kvlk·

Pr".·c ,.. Pnnc rM PrØ\C (,. Prøvc ".M. pr.ltl n'. pr. Itl n,. pr. kl n'. pr. III

I 140 13 69 25 33 37 18
2 113 14 69 26 33 38 18
3 109 15 68 27 J2 39 16
4 97 16 62 28 31 40 8
5 96 17 48 29 31 41 7
6 ~9 18 48 30 30 42 6
7 88 19 45 31 28 43 4
8 88 20 41 32 28 44 3
9 82 21 40 ]J 28 45 3

IO 79 22 40 34 22 46 O
II 71 23 39 35 22 47 O
12 69 24 35 36 18 48 O

Ved normal bygudsæd pr. ha vil der i værste
fald blive udsået 2.5 "tk. kvikfrø pr. m!. hvilket
under normale forhold vil give mulighed for en
betydelig I..vikforurening i marlen.

Ifølge gdrantien m!l ~ontrolleret såsæd iUe in·
de holde mere end højst I lvikfrø pr. 19. Under·
.."gelsen i år viser. at lun 3 af 48 tilfældigt ud·
tagne prøver af byg·ila liensk rajgræsblandi'lg eller
6 pcl. lunnc holde denne g3ranti.

Undersøgelsen forl~tter.

15. Andre forsøgsresultater

1 flere områder er forskellige former for kvæl
'tlOfgødning til græs afprøvet. I forsøgene 1375 76
har kalksalpeler virket lidt bedre end kalkammon·
salpeter. I forsøgene 2927 30 er opn3.el følgende
udbytier.

Forskellige N·gpdfliflger ,il eltaalgrøde.
4 forsøg /97/.

",L pct rAprol Udbyttc. hL.1 pr. ha
BON i tøfitof Ilon{or Ironi tDl'llof dlprotc!1'I
lallsalpeler 16,6 17,7 139 13,\ 4.10
RON i
NPK 21--4-10 16.5 IM,6 140 23,1 4,29
80N i
kalkamm.salp. 16.5 17,H 133 21,9 3,89
120 i
kalkamm.salp. 16,1 19,7 159 25.6 5,04

For samme kvælstofmængde er opn3.et et ret
ensartet udbytte.

1 en række forsøg som 2197. 2463-64 og 2765
66 er afprøvet forskellige former for d<eksæd hø·
o;tel grøn. Resultatet var et storre udbytte i den I.
slæt. men oftest et fald i det samlede udbytte i
forhold lil ingen dæksæd.

Forsøg nr. 2435 er høstet det 7. år med O, 150
og 300lg N pr. ha til naturgræs på klægjord. Ud
byttet er i 3.r 19. 49 og 72 afgrødeenhcder pr. ha
for de 3 kvælstoftrin. hvilket er et betragteligt
merudbytte af græs. der ved den største kvælstof·
tilførsel desuden opnår en bedre kvalitet.

I forsøg 2071 og 2302 er prøvet lucemeudsæd
blandet med forskellige bælgplanter eller græsser.

Sltrttider i gTønmajs.

8 fo"øg /97/.
Udb}IIC pr. ha

L.olbc + .'·ob SlZ'ftiC"1 + bladc
tønl. r~prol. a.C". toni råprol. a.C".
23.9 2,5 20.3 45.3 4,7 34,8
44,0 4.1 39.2 48,4 4,4 37.5
51.3 4.7 46.0 37,1 3.4 28,8

Udb} Hel af tørstof. råprotein og afgrødcenhe·
der øges efter 29. aug. stærkt i lolbc + svøb. me·
dens det er tilsvarende faldende i stængel +
blade.

Tørstofindholdet øges meget stærlt i kolbe
svøb i løbet af efteråret. meden.. det øges ret svagt
i stængel + blade.

Råproteinindholdet er ret 1:1\1 og faldende gen
nem hele efteråret til sidste slæt den 14. oktober.

Forsøgene fortsætter.

S/~ltjd.

29. aug.
21. sepl.
14. akt.

Tørstofindholdet er jævnl stigende, medens ind
holdet af råprotein er faldende i løbet af vækst·
perioden.

Tørstofudbyttet øges til midt i kolbemodnings
processen omkring 21. september. hvorefter det er
svagt faldende. Den samme linje i udvillingen går
igen i udbyttet af råprotein og afgrødeenheder.

I det følgende er vist udbyttets fordeling rå
kolbe + svøb og stængel + blade i gennemsnit
af 8 forsøg.

Undersøgelsen er fortsat i år, hvor planteavls·
konsulenterne efter gældende prøveudlagningsreg
ler har udtaget prøver fra enkelte gårdes byg ud
sæd. som er leveret iblandet italiensk rajgræs.

Prøverne er analyseret på SIUI"ifrøkontrollen,
Lyngby.

I år er lun am!Jyseret for antal kvikfrø pr. kg
ud..æd.

Resultaterne fremgår af følgende oversigt.
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Manganlilførselen, der sker pr. slæt. har især
øget indhold af raprotein og udbyttet af raprotein.

Lucerne i ren bestand har ydet det største ud·
bytle.

Udsprøjtning af mangan til kløvergræs er prøvet
i forsøg 328-29 med følgende resultat.

Mangan Iii k1,~'ergrt:rs.

2 fOTS~g /971.
",.. ",.. hkg pr. bf,

Ulll"llOr tAptOleiD wnter r'protein

225 N ...... 19,5 15,7 83,0 13,0.
263 N ...... 18,7 15,2 +11,2 +1,4
225 N +
S Mn udspr.. 19,3 16,3 2,0 +0,2
263 +
5 Mn udspr .. 18,3 17,7 + 8,8 +3,2

III.
U

DERS0GELSER OVER
GDYRE ES AFGRÆS·

I N G S F O R H O L D 1969-71

Især i Østjylland var forsommeren nedbørsfat·
tig lit i midten af juni, men i resten af vækstperio
den præget af gode vækstvilkår for gnesproduk·
tionen. Ikke mindst i efteråret var forholdene
usædvanligt gode.

Kontrollen er gennemført pa 22 ejendomme og
har omfattet ialt 75,5 ha og 441 stk. ungdyr.

I følgende oversigt er ejendommene opslilLet i
grupper efler sligende antal folde i algr.esnings·
systemet.

UngdYTelJu ajgr{zs/lingsjorhold 1969-71
(13/-32).

Antal afarlØ- Antal Anlal Antal
nlnpfolde ejendomme ha iall dyr IiII dyr pr. ha

l 7 19,2 98 5,3
2 S 19,2 114 6,0
4 S 22,8 130 6,2

5-6 S 14,3 99 7,3

lait og gos.
1971. ..... 22 75.5 441 6,2
1970 ...... 32 116,1 655 6,0
1969 ...... 24 81,4 498 6,6

Af B. R. Bell/holm og A. Nielsen·Englyst.

J 1969 indledte Græsmark.ssektionen en under·
søgeIse til belysning af ungdyrenes udnyttelse af
afgræsningsarealcme. Undersøgelsen afsluttes efter
planen i 1972, hvor den afsluttende beretning vil
blive offentliggjort. Derfor bringes i 1971 kun de
vigtigste hovedresultater.

Del daglige arbejde med græsningskontrollen og
indsamling af undersøgelsens data er foretaget af
assistent A. Nielsen-Englyst.

Mange års erfaringer fra den almindelige græs·
ningskontrol viste. at græsarealerne til ungdyr ofte
blev udnyttet med et stærkt varierende økonomisk
resultat.

Kontrollen med ungdyrafgræsningen søger at
belyse nogle af årsagerne til denne variation.

Undersøgelsen er, som beskrevet i de 2 fore
gående års beretninger, planlagt med 2 hoved
sigter.

1. Maling af neuoudbyltet i foderenheder pr.
ha ved forskellig fold an lal.

2. Måling af tilvæksten i kg pr. dyr og pr. ha i
løbet af græsningsperioden, samt at søge at
belyse årsager til variationen i tiivæksIens
størrelse.

Alle dyrene vejes ved udbinding på og indbin
ding fra kontrolarealet. Gennem hele græsnings·
perioden vejes de såvidt muligt hver 28. dag fru
fangfold ved hjælp af transpOrtabel vægt.

Ungdyrkontrollen er gennemført på ejendomme
dels i Skanderborg-Arhus området, dels i Vest·
himmerland.

l 1971 var produktionsbetingelseme i modsæt·
ning tiL 1969-70 ret normale og med velovervin·
Irede gnesmarker.

Der er næsten lige mange ejendomme i hver
gruppe. der repræsenterer næsten lige store græs·
arealer. bortset fra ejendommene med de mange
sk.iItefolde. Ved anvendelse af skiftefolde har der
i forhold til storfold græsset flere dyr pr. ha gr:r:s
areal.

Der var påbegyndt kontrol på yderligere 6 ejen·
domme, men den måtte indstilles, da en forsvar·
lig gennemførelse af forskellige grunde ikke var
mulig.

Kontrollens omfang har været mindre end i
1970, men af samme størrelsesorden som i 1969.
Til gengæLd er undersøgelsen over årsager til tri
velighedsvariationerne betydeligt udvidet.

Foranlediget af tilsyneladende forekomst af lø
be· og lungeorm i nere besætninger i 1970, blev
besluttet i højere grad at bel)se de parasitologiske
forhold i 1971. Efter samråd med Statens Veteri·
Dære Serumlaboratorium, Arhus, blev i samarbej·
de med dyrlæge Chr. Pilegdrd Andersen, planlagt
dels at udtage gødningsprøver fra endetarmen af
samtlige ungdyr inden udbinding dels på samme
m~dc at udtage gødningsprøver af aJle græssende
dyr ved vejningen på 8 udvalgte ejendomme
vækstperioden igennem. Gødningsprøverne blev
undersøgt for indhold af løbe-tarmorma:g og coc·
cidieoocyster pr. gram gødning samt forekomsten
af larver af lungeorm og æg af leverikter.

Senere på foråret blev samarbejdet udvidet til
Statens Veterinære Serumlaboratorium, Køben
havn, hvor dyrlæge Svend Age Henriksen, har fo
retaget en bestemmelse af antal løbe·tarmorm
larver pr. kg tørrel græs i prøver, der blev
klippet på ca. 500 udtagningssteder pr. fold på
afgræsningsarealerne med ca_ 4 ugers mellemrum
på de samme udvalgte 8 ejendomme, hvor der
blev udtaget gødningsprøver ved hver vejning. Der
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blev iall bestemt parasitindhold i 1322 gødnings
prover og forekomst af smiucfar!ige larver af lø
be-tarmorm i 134 græl'iprøvcr.

Disse undersøgelser over forekomster af para
sitter i gødning og i græs sigter dels på at belyse
parasiltcrnc!\ udbredelse i almindelig praksis ved
Væk'ilpcriodens beg.yndelse. dels på at følge para
siltcrnes udvikling vækstperioden igennem ved de
forskellige afgræsnin,gsmctoder. Derved søges
skabt et ,grundlag for at vurdere muligheden i
forudsigelse af angrebsst}rken, og anvise even
tuelle bd.æmpelsesforan~tallninger.

Som rølgende oversigt viser. har kontrolperio
den i 1971 som følge af glln~Ligc vækstvilkår væ·
rel lidt længere end i gennemsnit af de 3 undersø
gelsesår.

Ullf,fdyrenes ll/cra'slJingJ/oriw/d (J 3J-32).
Kontrol- kg I!lvækst

Anlal folde periodcns pr.dyrl
gns.1971 længdc i dage pr. d}r,ldag Sommer kg N ha

I. ..... 155 0,65 100 79
2...... 158 0,80 128 145
4...... 149 0.79 116 170
5-6.... 146 0,76 III 145
gns. 1969_71

I. 143 0,58 82 104
2. 151 0.65 100 134
4..... 148 0.66 97 126
5-6 ... 143 0,67 96 152

Tilvæksten i gram pr. dyr daglig har ved stor
foldsafgræsning været ca. 130 g lavere end ved af
græsning i skiftefolde, hvilket ogs.l viser sig i en
lavere tilvækst i kg pr. dyr pr. sommer. Tilvæksten
har i 1971 været den hidlil største pr. dyr pr. som·
mer. Kvælslortilrørslen har været lavest ved stor·
roldsargræ~ning, men er som hovedlinie i alle til
f:.elde søgt afpasset efter J..løvcrbc'\tanden.

En oversigt over udbylIe pr. ha i de enkelte for·
søgsår er vist i det følgende.

Ungdyrenes n/græsllings/orhold (131-32).
Antal pr. ha
ejendomme Antal Anlal -, Slæt pct :tf
1971 folde gr;rsaage llha:ksL f.e. f.c. udb}'lIe

7. 1 737 461 4379 1
5.... 2 79~ 675 5126 3
5..... 4 759 612 5346 IO
5...... 5-6 987 757 6535 II
1970

13. I 752 356 3494 O
5. 2 707 3~ 1 3702 3
9. 4 71 fi 424 42J~ 4
4. 5 1026 700 5463 (I

1969

IO .. 1 878 476 4045 O
6. 2 675 418 4247 IO
4. 4 ~(l5 4H8 4503 (I

4 .. 5-6 951 591 5928 19
1969-71

30 ... 1 7~9 431 3973 I
16 .. 2 727 491 435~ 5
18 ... 4 760 508 4696 5
13. 5-6 988 fi83 5975 IO

10 Ovnsicter

I alle 3 undersøgelsesår viser antal græsdage, at
der har været græs til flere dyr pr. arealenhed
jo flere folde græsarealet har været opdelt i.

Denne tendens viser sig i et øget nettoudbyIle i
græs udnyttet pr. ha. Regulering af græsvæksten
ved skiftefolde har medført. at der bjærges en sti·
gende procentdel af udbyIlet ved slæt i forsomme
ren.

J)en stigende tendens i udbytte fra storfold til
oget antal skiftefolde viser sig især i det økono
miske udbytte, der her er målt i kg tilvækst pr. ha.
Det er j 1971 steget fra 461 til 757 kg tilvækst pr.
ha eller med 64 procent. I gennemsnit af dc 3 tin·
dcrsøgelsesår er udbyIlet steget fra 431 til 683 kg
tilvækst pr. ha eller med 5~ procent.

Gennemsnitstallene i ovcnsti\ende oversi.!::t dæk
ker over en betragtelig spredning i kg tilvækst pr.
ha. som det ses af hovcdtabellerne i tabelværket
(131-32).

Det laveste og højeste udbytte er i J971 hen·
holdsvis 330 og 1049 kg tilvækst pr. ha. I 1970
var det laveste og højeste udbytte henholdsvis 102
og 9~O kg og i 1969 henholdsvis 234 og 899 kg
til\ælst pr. ha.

En nærmere gennemgang af resultaterne viser,
:u tilvæksten pr. ha også varierer meget indenfor
grupperne storfold samt 2. 4 og 5-6 skiftefolde,
selv på samme jordtype og gødskningsniveau.

Undersøgelsen over de parasilologiske forhold i
1971 viste, al der fandtes æg af løbe-tarmorm i
alle be!\ælninger vcd udbinding, dog i meget varie
rende antal. Desuden vistc det sig, at anlal æg og
larver af løbe-tarmorm i gennemsnit ikkc op·
formeres så stærkt, hvor et sligende antal skiftc
folde anvendes til afgræsning.

I det følgende cr vist et uddrag af resultaterne
fra de ~ ejendomme. hvor parasitundersøgeben
blev gennemført i hele græsningsperioden.

UlIgdyrelles a/crlf'stli/lgs/orllold.
Lobcorm i gns.

1971 æg.'g lan'er,kg "g 1i1 ..ækst Anlal gu:s-
l fold godn. "uret gron pr.d}·r daglig pr. ha dage pr. ha

51.7 120 117 73 0,43 330 769
Sko ~ 51 150· 81 0,46 364 800
2 folde

Sk.2 90 7 185 1,02 769 716
Sk.4 31 31 102 0,66 525 785
Sk.5 76 24 121 0,81 516 639
4 fold~

Sko IO 26 2 132 0,93 548 589
5·6 foll.lc

Sko 11 32 20 101 0,73 1049 1373
Sko [2 24 II 144 0,90 930 1038

SH:trrclscsordcnen af antal æg pr. gram gødning,
der her er fundet i gennemsnit, regnes ikke nor
malt for nogen alvorlig fare for dyrenes sundhcd,
men (allene ror tilvækst daglig og pr. ha antyder,
at parasitantallet har haft betydning for dyrenes
trivelighed i retning af en alvorlig nedgang i den
daglige tilvækst og i kg tilvækst pr. ha. Som an-
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tallet af smittedygtige larver pr. kg tørret græs vi
ser, har løbe-tarmorm især haft mulighed for op
formering, hvor afgræsningen er skel i storfold,
eller hvor dyrene har haft adgang til en fælles·
lesfold foruden 4 skiflefolde. som det har været
tilfældet ved sko 8. Denne ~storfoJdsvirk.ningc med
bensyn til opformering af Jøbe-tarmorm larver er
årsagen til, at sko 8 er sat i samme gruppe som
storfolden st. 7.

Resullaterne må dog tages med forbehold, da
de k.un stammer fra l år. Også andre fak.torer,
som kræver en nærmere undersøgelse, kan have
betydelig indflydelse.

Resultaterne illustreres af figur 14, hvor afgræs
ningssystemet, antal larver af løbe-tarmorm pr.
kg tørret græs, antal æg af løbe-tarmorm pr. gram
gødning og gram daglig tilvækst er vist for 3 ejen-

domme, for hver vejnin,gsperiode sommeren igen·
nem.

øverst er storfoldsafgræsning repræsenteret af
ejendom sI. 7. Skiftefoldsafgræsning med 6 skifte
foide er repræsenteret i skitsen midt i figur 14 af
ejendom sko II. Nederst i figur 14 er vist en mel
lemform fra ejendom sko H, hvor dyrene havde fri
adgang til et fællesareal med vandforsyning, Ole·
dens den øvrige afgræsning samtidig blev gennem
ført i 4 skiftefolde.

Antal æg af løbc·tarmorm pr. gram gødning, er
i gennemsnit ret lavt på alle ejendomme. I løbet
af vækstperioden kan der ikke ses nogen direkte
sammenhæng mellem antal æg udskilt i sødningen,
antal smiucdygtige larver i græsset og den daglige
tilvækst i de enkelte perioder sommeren igennem.
Derimod har afgræsningsmetoderne haft tydelig
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indflydelse på opformeringen af løbc-tarmorm
løbet af vækstperioden.

Larverne af løbe-tarmorm har åbenbart haft de
bedste muligheder for opformering, hvor dyrene
daglig har haft fri adgang som ved storfold og
på fællesarealet med vanding i forbindelse med de
4 skiftcfolde.

Slæt eller afgræsning j kort tid fulgt af lang
hvileperiode har tydeligvis givet larveme af løbe
larmorm de dårligstc muligheder for opformering.

Der er i undersøgelsen kun konstateret et så
lille antal larver af lungeorm, samt æg af bæn
delorm og leverikter i gøc.1ningsprøverne, at de
næppe har haft nogen indflydelse på dyrcnes triv
scl i 1971. I mange gødningsprøver fandtes ct be·
tragteligt antal coccidieoocystcr. Coccidiernes ind·
flydeise på dyrenes almcntilstand er endnu ukendt.

En nærmere undersøgelse af sammenspillet mel
lem parasiltcr, græssende dyr, afgræsningssystcmer
og dyrisk produktion er påkrævet, inden klarere
konklusioner kan drages.

Undersøgelsen fortsætter.

IV. GRÆSMARKSSEKTIONENS
V I R K S O M H E D 1971

J. ilc,l'øgene hos medlemmeme er gennemført i
normalt omfang. Efter at Aksel Jakobsen og B. R.
Bentholm er ansat som landskonsu[enter for grov
foderproduktion. besøger de stadig medlemmer
ne i henholdsvis det sydlige Jylland og Fyn og det
nordlige Jylland.

Konsulent. landbrugslærer Kr. Agergård, Lægård
Landbrugsskoic. Holstebro. er ansat som deltids·
konsulent og besøger medlemmerne i Ringkøbing
amt og Sydthy.

Ved medlcmsbcsøgene, der danner det egentlige
grundlag for Græsmarkssektionens virke, stilles
resultaterne fra forsøg. undersøgelser op. indvund
ne erfaringer ved direkte J..ontakl til mcdlemmer
nes rådighed.

2. Grtrsmarksmødel i /97/ blev afholdt i Hjer·
ting mandag den 7. juni. Mødet og udflugterne på
Esbjcrg og Varde-egncn havde samlet hcnholdsvis
ca. 300 og ca. 600 delIagere første og anden dag.

J. Græslr/arH.Smødel j 1972 vil efter den fore
løbige plan blive afholdt i Skivc mandag den 12.
juni. Udflugterne går lil landbrug i Salling og på
Viborgegnen.

4. Samarbejde m'er landegrænserne. l juni må
ncd deltog B. R. BCnLholm i N. J. F.'s kongres i
Uppsala. Sverige. hvor intensiv græsudnyuelse blev
drøftet i forbindelse med græsarternes varighed
under forskellige driftssystemer.

Både B. R. Renlholm og Aksel Jacobsen deltog
i september i ct fællesmøde for tyske græsmarks-

IO'

eksperter i Husum. hvor især omlægning af græs
arealer på lavbundsjord og græsarters varighed
vcd forskellige driftssystcmer blev drøftet.

I midten af september besøgte Aksel Jacobsen
forskningscentre i Frankrig. hvor konservering$
metoder og artsvalg til konservering blev diskute
ret.

Disse møder og ekskursioner med kollegaer,
som arbcjder med græsproduklionens planlægning
og udnyttelse i forskning og praksis, er meget
værdifulde, da de giver en hurtig orientering om
andre landes problemer og viden vedrørende græs·
marksdyrkning for tiden.

5. Erfaringer og iaglloge/ser i 1971. Aret 1971
må som helhed betragtes som et godt græsår i de
fleste områder af landet, især var eftersommerpro
duktionen stor.

I de egnc af landet, hvor nedbørsforholdene j for·
sommeren var gunstige, forekom de fleste angreb
af lungeorm i begyndelsen af august, hvilket især
var tilfældet i den nordlige del af Jylland. Mange
besætninger var her så stærkt angrebct, at både
ungdyr og malkekøer blev behandlet mod lunge·
orm. løvrigt blev det som helhed en god sæson
for ungdyrene.

For 3. år i træk var fritflueangreb udbredte i
både afgræsnings· og slætmarker, hvor især almin·
delig rajgræs og italiensk rajgræs bliver angrebet.
Forebyggelsc bør koncentreres om at undgå kort
stub eller hård afgræsning i juli-august.

Orienterende forsøg anlagt af plantepatologerne
med sprøjtning med paration på forskellig tid i
angrebne marker har tilsyneladende haft gunstig
virkning. men en nærmere vurdering af den øko
nomiske virkning kan først foretages, når de ende
lige resultater foreligger.

Mange græsmarker har en tynd plantebestand
på grund af dårlige spiringsbctingelser i etable·
ringsfascn, især på løse jorder. Et fast og jævnt
såbed er også på disse jorder en forudsætning for
al få cn jævn og tæt plantebestand i græsmarken.
Det er konstateret, at dygtige praktikere kan op
nå dette på disse jordtyper ved at tromle med
betontromle tidligt forår og efter kornsåning inden
frøsåning. For al begrænse farcn for sandflugt ud·
sprøjtes straks efter frøsåning et tyndt lag gylle.

Erfaringer fra England med gylle til afgræs
ningsmarker tyder på, at smittcfarlige parasitter
som løbe-tarmorm, lungcorm, cocddier og Cor·
skellige vira kan betyde en øget fare for det græs·
scnde kvægs sundhed og produktion. Eventuel an
vcndelse af gylle til græs bør derfor aldrig ske til
afgræsningsmarker, men bør forbeholdes slæt·
arealer cller gives i ct t)'ndt lag til dæksæden i
lIdiægsmarker.

En intensivering af græsprodllktionen, når area·
lerne brugcs til slæt. medførcr ofte, at der i visse
år ~lår uhøstcde. proteinrige afgrøder ved vinte~

rens komme. Efter det kraftige snefald i novem
ber er der konstateret stærke angreb af sneskim-
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mel i sådanne afgrøder. Specielt hvor man ønsker
at bevare sådanne marker intakt i flere år, kan der
opstå et ønske om bekæmpelse af sneskimmelen.

Der er i den anledning foretaget orienterende
undersøgelser over bekæmpelse af sneskimnlel i
græs ved sprøjtning med brassicol i dette efterår.

Rationsgræsning efter 4·ugers princippet til
malkekøer breder sig fortsat til nye brugere med
gode resultater. Denne udvikling går nu videre
til ungdyrene i en tillempet rationsgræsning i 4--6
skiftefolde. Denne form for ungdyrgræsning har
hid lil været særdeles lovende.

Det billigste kvægfoder er fortsat græs udnyttet
på roden. En velplanlagt udnyttelsesteknik har j en
årrække været et godt økonomisk aktiv.

Med udsigterne til næsten samme mælkepris
sommer og vinter i Fællesmarkedet vil der kunne
forudses en større vægt lagt på mælke- og kødpro
duktion direkte fra græsarealerne i selve vækst
perioden.

6. Grl1'smarkssekriollens orgollisatiofls!orhold.
Græsmarkssektionen havde 990 medlemmer pr. 1.
august. Sektionens arbejde ledes af Græsmarksud
valget, der har følgende sammensætning:

Hofjægermester. godsejer A. Olufsen. Quistrup,
Struer (fmd.)
Gårdejer A. Dons Hørlyck. Rurup, Toftlund
Proprietær Preben LUlZhøft, Tandrup, Bedsted.
Græsmarkssektionens sekretær, chefkonsulent

Johs. Olesen, Skanderborg, varetager sammen med
kasserer Kent Sommer sekretariatets forretninger.

Græsmarkssektionens konsulenter er:
Landskonsulent B. R. Bentholm, 8550 Bjerring
bro, telf. (06) 68 l3 93
landskonsulent Aksel Jacobsen, Skårup, 8660
Skanderborg, lelf. (06) 53 4l II (66).
Konsulent Kr. Agergård, 7500 Holstebro, telf.
(07) 442293
Græsmarkssektionen kontoradresse er:
GOdthfib, 8660 Skanderborg, telf. (06) 520666.
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J. UNDERSØGELSER VEDRØRENDE LÆVIRK ING

Af Frode Off'{l'II.

1. Læets indflydelse på klimaforholdene

:-'fcd det formål al undersøge omfanget af de
I-limaændringer, der forekommer i læ. og dc
res bet)uning for afgrødernes udviklinH. er der i
~kal1lkrborg gennem en &rrækkc udført observa·
tioner over dc klimatiske forhold ved forskelligt
lænivcau.

Vcd en 100 meter lang og 2 meler høj læskærm
med 45 procent hulareal er der i vækstperioden
rcgbtrcrcl vindhastighed. fordampning og lempe·
falliT i (, m!tlcpunldcr vinkelret på skærmens mid
te i retning. mod øsl.

Målcpunl..tcrne ligger i afstanden 4, IO. 20. 30.
40 og 60 meler fra læskærmen, idel punktet 60 m
= 30 X skærmhojdcn repræsenterer klimaforhol·
dene uden eller næsten uden læ og de øvrige af·
stande områder med stigende læ og deraf følgende
ændringer med hen5}n lil bl. a. temperatur og fug
tighed.

Tn'itrumcnterne er anbragt sådan, at målchøjden
kan re,G.ulcrcs med afgrodens vækst, og målingerne
er hele liden foretaget i 25 cm højde over be
vohningen. bortset fra jordtcmperaturen. der er
målt i 15 cm dybde.

:1. VindhasliJ,:hed og fordampning.

Neden..tåcnde op'>lilling vi..cr den gennemsnit
lige vindha ..ti,ghed. procent læ og procent nedsat
fordampning i målepunkterne i de to vækstperio
dcr 1970 og 1971.

l' imlhasf ighcd Of! fordampning (/36).
/970.8. maj-ll. (lug/uf.

M.llc- ATSlind fra VindhaslIghed. p.:1. nedsal
punkt Skærm. m m pr. sek. pd l..c fordampning

I 4 1.60 30.R 21A
2 IO 1.70 26.3 9.6
3 20 2.04 11.7 0,3
4 30 2.13 7.R .-;--2,9
5 40 2.19 .s,2 + 6.2
6 60 2.31 0.0 0.0

/971. /. april-23. (lI1~1I,\l.

I 4 1.60 26,1 32,7
2 IO I.RR 1.1.4 13,3
3 20 2,(l9 4.7 9,0
4 30 2.16 0,5 +4.0
5 40 2.19 +0,9 +0.7
6 60 2,17 0.0 0.0

En opgorelse over vind og fordampning i de en-
"-elle m. neder i de to perioder findes i tabelvær-
"-et. Gennemsnitstallene for væbtpcriodernes hel·
hed er ikke helt identiske med de her viste, fordi

de månedlige udslag virker ind på gennemsnittet
med \aricrende værdi.

I indtil 20 meters afstand fra læskærmen er der
en markerct nedgang i den potentielle fordamp
ning. Fra juni måned er der tendens til lidt storre
fordampning i af.standen 30 og 40 m end i tiO m
afstand. Hvorvidt delte skyldes en systematisk
m;\ldcjl. eller om der under visse betingel'icr kan
ortncde en sådan ::.tigning. kan ikkc med sikker
hed afgøres.

I æ,>kærmens distancevirkning vil om sommeren
være kortere end i fod.rstiden, idel afgrødens
vækst medfører, at skærmhøjden reduceres i for·
hold til målcinstrumenterne.

b. Tempernlurm!Uinger.

I il måling af lufttemperatur i 25 cm højde
over afgroden og jordtcmperatur i 15 cm dybde
bcn}lIe'i tcrmoelementer tl1sluuet en elektronisk
punkt'ikriver. Temperaturen regisIreres i alle måle
punkter en gang pr. time døgnel rundt.

Apparaturet er tilkoblet en vindrctningsskriver,
som gør det muligt al udskille de målinger. der
Cl' udført ved vestlige vindretninger.

DagtcmperalUrcn kJ. 8-20 er ved vestlige vind·
retningcr i afstanden 4 og IO meter 1-1,2 o C
hojere end i afstanden 6U m. I de øvrige måle
... tationer er der ikkc målt nogen temperaturæn
dring.

Jordtemperaturen 0111 dagen cr på samme måde
0.3 0.1" C hojere i indtil 10m afstand fra skær·
men. Den natlige jordtemperatur kJ. 20-8 er lige
ledes hojest i læ. mens !!ennem'initsnattemperatu
ren i luften er upå\ irket eller en smule lavere i læ.

J tabelværket (137) er vist de målte temperatu
rer dag og nat for henholdsvis lufl og jord i tiden
7 4-18 1971.

2. ForsØg med virkningen af læ
til malkekfler

Landsuuvalgcl for Læplantning har i årene
1968. 69 og 70 samarbejdet med Landøkonomisk
For::.ogslaboratorium om en serie forsøg til belys
ning af læcts betydning for mælke ydelsen hos
græssende køer. Forsøgene er iværksat på udval
gets foranledning. idet et udvidet kendskab til hus·
dyrenes reaktioner kan være nyttig for en helheds·
\ uruering af læets økonomi og bet}'dning og der
med for planlægning og tilrettelæggelse af læplant
ninger.
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14,0
13,7

20,0
19.3

C<

Hold 1
,,~

•._-.- t.o1_..

Fil!. 16. Læskærme i fold 2,

R~gislrering uf klimafall.torer (/38).
Vindhastighed m/s~k,

1%8 1969 1970

l læ, 75 em bøjdc .. 2, I 2,5 2,3
Uden læ, 75 cm højde 2.8 3,3 3,0
Uden læ. 200 cm højde 3,7 4,5 4,0

Genncm ...nitstemperaturen var, som det er nor
malt, i nattetimerne lidt lavere i læ og om dagen
mærkbart højere i læ. Døgnmiddel- og maksimum
temperaturen "ar i gennemsnit 0.3_1,4 0 C højere
i læ end uden læ.

Vindhastigheden var i læ i gennemsnit 2.3 m
pr. sekund mod 3,0 m pr. sekund udenfor læområ·
det. Målt i 2 m højde var den 4,1 m pr. sekund,
hvilket tjener som et mål for den generelle vind
hastighed ved Åbybro.

I følgende opstilling vises den gennemsnitlige
vindhastighed samt temperaturens døgnmiddel
og mal..simumværdier i læ og uden for læ gennem
de tre år.

Opstillingen omfatter gennemsnitsværdier for
perioden maj-oktober. medens resultaterne for de
enkelte måneder findes i tabelværket.

Fl!, IS. FOrlØlspan:c1kr Hd .. Rzv.k.rt1ård.. 1969 og 1970,

Tt>mperutur. døgnmiddel, gns.
l læ 13,4 13,8
Uden læ 12,M 13,7

Temperatllr, maksimum. gns.
l læ 19.2 19.4
Uden læ 17,8 19,0

I tidligere lævirkningsforsøg er der opnået et
ikke uvæsentligt merudbytte for læ til kløvergræs,
og det var derfor af interesse at få konstateret, om
den påvirkning af klimafaktorerne. der kan opnås
ved læ, også direkte over indrJydeise på køernes
stofskifte og ydelse.

Forsøgene er nu afsluttet og den fuldstændige
beretning ved Preben E. Andersen og E. Kirs
gård er offentliggjort i Forsøgslaboratoriets årbog
for 1971. Det folgende er et resume af de: vigtigste
resultater.

a, Planlægning og forsøgsareal.

Forsøgene blev gennemført over tre sommer
perioder på Rævkærgård ved Abybro. Arealerne
er her flade, ensartede og uden læ. Jorden er hæ
vet havbund, den er noget kold og klægagtig og
skulle normalt give en udmærket græsproduktion.

Der blev indrettet græsningsfolde for to hold
forsøgdyr a 10-12 køer af SOM, hcmf var den
ene (fold I) helt uden læ, mens der i den anden
(fold 2) blev fremskaffet et ret effektivt læ ved op
stilling af et system af 2.5 m høje læskærme af
forskallingsbrædder, ia1t 500 m.

Skærmene blev arrangeret således, at der ved
alle vindretninger var ca. 50 pet. læ i den cne
halvdel af folden. mens vindforholdene j den an
den halvdel var de samme som i fold I.

Vilkårene for de to hold dyr blev da. at hold I
ingen muligheder havde for læ. Hold 2 kunne
derimod efter vejret og eget forgodtbefindende
græsse i læ eller uden læ. Ved denne valgfrihed
for hold 2 kunne det undgås. at dyrene i varmt
vejr blev tvunget til at opholde sig under andre
temperaturforhold end kontrolholdet.

Forsøgsfoldene og læskærmene blev i foråret
1969 flyttet til en anden mark under iøvrigt sam
me betingelser. Der var oprindelig afsat 2,4 ha pr.
hold, men på grund af græsOlangel blev det i alle
årene nødvendigt at udvide foldene til henholdsvis
3,0 og 3,6 og 4,8 ha i de tre år.

De to hold koer blev tildelt samme mængder
tilskudsfoder på stald_ Kraftfoderet blev givet i
forhold til græssets mængde og kvalitet.

b. ReAistrering af klimafaktorer.

I forsøgsfoldene var indrettet tre målestationer
til registrering af de klimafaklorer. som kunne for
ventes at have betydning. Stationernes beliggenhed
fremgår af skitsen på figur 15. Ved stationerne A
og B blev temperatur og vindhastighed registreret
i 75 cm højde. Ved station C. der var placeret
udenfor læområdct, aflæstes vind, temperatur. 501
timer og nedbør i 75 cm højde. Her blev tillige
vindhastigheden i 2 ro højde registreret.

Aflæsning og komrollering af måleinstrumen
terne blev i alle år foretaget først på dagen og på
samme tidspunk.t. hvorved der fremkom målinger
for det foregående døgns klimafaktorer.
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c. Regisfrcring ar køernes ydelse.

Udvælgelse og inddeling af forsøgsdyrene blev
hvert år foretaget på grundlag af alder, afstand
fra kælvning saml ydelsestal fra tre kontrol1erin
ger. I denne forberedelsestid gik. dyrene sammen
med gårdens øvrige besætning, men i overgangs
tidcn inden forsøgenes start adskilt rra denne.

I 1970 var det nødvendigt at skifte halvdelen af
dyrene ud. og der blev derfor indskudt en ekstra
forberedelsestid. De egentlige forsøgsperioder
strakte sig i 1968 fra 6 1 5 til 27110, i 1969 fra
1215 'il 12/10 og i 1970 fra 18/5 Id 27/9.

Følgende tabel viser køernes vægt og ydelse i
forberedelsestiden forud for forsøgsperioderne.

Køernes ydelse og I'ægt i forberedel::><'stide".
.. pcl.

Å, Hold nr. Væ~1. Kg Ma::lk. kg Ft:dt. ptl. mælk. kg

1968 I 498 20,1 3,91 19,8
2 495 20,0 3,97 19,9

1969 I 564 22,1 3,55 20,6
2 544 21,9 3.70 20,9

1970 I 550 22,1 3,86 21,6
2 563 21,9 3,93 21,6

1970 I 537 21.2 3,83 20,6
2 540 21.1 3.78 20,4

Ydelsen blev målt med mælkekontrolapparalet
Milcoscope. Det første år blev der foretaget al
mindelig ydelscskontrol af de enkelte køers mælk
2 dage ugentligt med bestemmelse af fedtprocent
og protein procent 1 gang pr. uge. Dctte blev i de
to sidste år ændret lil eendagskontrol af de enkelte
køer hver anden uge, desuden blev ydelsen målt
morgen og aften med miicoscopel, og af en fælles·
prøve pr. hold målles fedtprocenten 5-6 dage om
ugen.

Resultaterne af ydelsC'Sopgørelserne er vist i føl
gende tabel.

d. Klimaraktorcrncs indvirken på mælkeydelse o~

fedtprocenten.

Selvom læ ikke i forsøgene har haft nogen sik·
ker virkning for ydelsen. kunne det være af in
teresse at undersøge. om visse klimafaktorer har
haft indflydelse på fedtprocent og mælkemængde.

Der er i udenlandske undersøgelser p;\vist en
sammenhæng mellem luftens temperatur og mæl
kens fedtindhold, således at der i tempcraturinter·
vallet 10-30 0 C er et svagt fald i fedtprocenten
med stigende temperatur. Nedgangen er størst for
køer på et højt ydelsesniveau.

En sammenstilling og talmæssig bearbejdelse af
de målte maksimumlemperaturer og de registrere
de fedlprocenter på Rævkærg;\rd i 1969 og 1970
bekræfter. at denne sammenhæng også her har
gjort sig gældende for begge hold forsøgsdyr.
Praktisk erfaring viser, at nedgangen i fedtprocent
i nogle tilfælde vil blive kompenseret i form af
mere mælk.

Der kunne ikke i forsøgene konstateres nogen
sikker sammenhæng mellem vindhastighed, mæl
kemængde og fedlprocent. Forholdet mellem mæl
kemængde og mm nedbør antyder en svag tendens
til fald i mælkeydclsen ved stigende nedbør, men
heller ikke denne sammenhæng er stalistisk sikker.

c. Observationer over dyrenes adfærd.

Mem forsøgene stod p~. blev der foretaget re
gelmæssige observationer vedrørende dyrenes fær
den i begge folde. På bestemte tidspunkter blev
der forelaget optællinger som viste. hvordan dyre
ne forholdt sig til de opstillede læskærme og om
de ved visse vejrbetingelser foretrækker at ophol·
de sig i eller udenfor læområdel.

Et sammendrag af talmaterialet fra alle år ved
rørende maksimumtemperaturer og procent køer i
fold 2 viser, at der er en svag tendens til, at køer·
ne ved høj tempera\m søger væk fra læet.

På meget solrige dage er der en tendens til, at
køerne søger til læafdelingen. hvor der kan være
visse muligheder for skygge.

KøerlleJ ydelse i forsøgsfidC'1I (/39).
4 p<:l.

Å, Hold nr. Ma::lk.kg Fedt. pcl. Smorfedl. Il ma~Jk. k:1l

1968 I 16.0 3.82 611 15,6
2 15,3 4.04 618 15,4

1969 1 16.8 3.78 636 16,3
2 17.4 3,90 678 17,1

1970 I 18.4 3.89 717 lR,l
2 18,5 4,00 740 18,5

Forskellen mellem holdene er meget liBe. og
der er ikke "on\tateret sikre forskelle mellem de
to hold i de tre forsøgsår.

Sammenhængen mellem mælkemængde, fedt·
procent og klimafaktorerne viser samme tendens
for begge hold.

Dc lidi forskellige opholdsvilkår i de to forsøgs
folde har således ikke påvirket ydelsen. ligesom
tilvæksten i forsøgsperioden stort set er den sam
me for de to hold køer.

Mak:slmumtemperalur °C

under 15
15-16
17-18
19-20 .
21-22
23-24 .
25-26
over 27

Anlal soltiOler

under 3
3-5
5-7
7-9 .
9-1 I .
o\'er Il

pcl. Køer i 1'1:

29
29
25
24
29
25
19
15

pcl. køer I Le

20
21
24
25
26
29
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Ved vindhastigheder over 6 m pr. sekund vil
køerne i stigende grad foretrække at opholde sig
i læ, hvilket ses af figur 17.

Observationerne gav ikke mulighed for at fast
slå, om dyrene i regnvejr i særlig grad opholdt sig
ved læskærmenc, andre klimafaktorer som f. eks.
vinden kan måske tilskynde herlil.

peratur. men der var i ingen af årene nogen for·
skel mellem de to hold forsøgsdyr.

Regelmæssige observationer har vist. at dyrenes
adfærd bliver påvirket af visse klimafaktorer og
af læets tilstedeværelse. men dette havde meget
lidI eller ingen indflydelse på køernes produktion.

Fi~.17. Vind!ulslighed og procenl dyr i læ.

r. Sammendrag.

Forsøgene gennem de tre år viser, at det under
de givne forhold ikke har haft betydning for køer
nes ydelse, at de har haft mulighed for at græsse
og opholde sig i læ.

Den gennemsnitlige vindhastighed målt i 75 cm
højde var i læfolden 2,3 m pr. sekund mod 3,0 m
pr. sekund uden læ. Døgnets middeltemperatur og
maksimumtemperaturer var 0,3-1,4" C højere i læ.

I forsøgstiden blev der konstateret en tendens
til et fald i mælkens fedtindhold ved stigende tem-

•
•
•

.__.....

=~
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1089-1092
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1065-1074

1024
212 213 703

1018 1025
170

1140-1143
363

1028

Bekæmpel~e af se na:Sle betydende ord
Benawtin mod ukrudl .... . .
Benlate mod meldug og foosyge 1052
Bcnlatc mod s}'gdomme i kartofler 1123
Bcnomyl = Benlatc .. 1052 1053 1123
Bentohavre _ , . , .
Beregning af afgrØ<!ecnhodcr (a.e.)
BClana!, ukrudlsmiddel. . ... 1057 1071
Bidisin mod flyvehavre. . . . .
Binebyg . .
Bintje, ~arlOffelson ..
Birte. ærtcsort
Bladex WP. ukrudtsmiddel 1060 1065 1067
Rladgødskning . . . . . . . . . M2!,
Homibyg
Brassicol super conc .
Hreustedls Schladener, hcstcbØnnesort
Bromofcnoxim mod ukruut
Bromoxynil mod ukrudt
Drun bØnne .
Drpste Thiram·Svovl
Butisan. ukrudtsmiddel ..
Byg ctr. hestebønner .
Hyg clr. æl1er
Byg. ensilering af .
Bygsortcr, oversigt over sorlsforsøg
Bælgpl;tntcr irenbestand .
UælgsædargrØdernes vækstbelingelser
Bælgsædarea! ,

D:l1apon mod kvik .
lJehaby~

OelL kvælstofgØdskning

Ca 70203 mod meldug
Caesar, nsjgen havre. . 515
Calixin mod meldug og fodsyge 1053
Capavi\rhvede 688 691
C:lpelIa. kartorrelsort
Carhclamex. ukrudtsmiddcl
Caribohvcdc .
Catohvedc ..
Cavity Spol indcx .
Cebecobyg .
Certrol 3. ukrudtsmiddel .
Ccrlrol IB 500, ukrudtsmiddel 1059
('ertml 1\1 667. ukrudtsmiddel
Cerlro! Tetra, uknldlsmiddel
Chilesalpeler til bederoer
Chilesalpeter til rØdbeder
Chlorelin mod ukrudt
Cillabyg
('IV 343'6. bl'gSOrl
Clermontbyg .
Coboltsulfat
Coccidier hos ungkvæg
Colun7..abyg
Condorhavrc .

1069
217
819
750

1033
74H
HI8

1038
1119
1061
1119
1124

H09
827

1110
1113
1069

1121
1121
616

1023
1029
1013
1138
1068
1057
1008
1037
1017
1025
1028
1069

1068
1114

748

1060

1065

1117
1033
1032
215

1118
1023
1040
1134

111(}-1114

1065 1067A 1866. ukrudtsmiddel
A 3623 . .
AbeJbyg 7337 702 750
AbeJbyg 9361 og 9425 .
Abedh ....C{!c 014. 021, 032, 053, 076. 078,

70H8, 8105, HI94 og 8200
Ab~d Plantcavlsst..1.lion
Acehvetlc = RI'B 6152
Ackerperle. hC~lcbØnnesort .
Actrii 3, ukrudtsmiddel
Actril 4. ukrudtsmiddel
Aclril PD. ukrudtsmiddel
A f,l1on , ukruJtsmiJdcl ..
Afhrænding nf halm ....
Afgrpdecnhcder. beregning nt
Afhugning af hvidkJpver ,
Afpudsning ;I( (røgræsmarker
Agerrævchalc. bekæmpelse af
AgfO Dinosen 20. llkrudtsmitldd

1063 1065 1067
AH 84-36·22. hvede
Albatroshvede
Alfarug
Atipur, ukrudlsmiJdel
Allindemaglebyg 285
Allround, ærtcsorl
Alm. rajgræs etf. ital. rnjgræ..
Alm. rajgræs lil frø .
Analyse af ... se næste betydende ord
Alpha, brtoffclsort .
Amin. knrtoffclsort
Ammus. ærtesort
Ansgar = Ingrid MNN
Ansi = Sejethavre 681 .
Antal forsøg ,
Ant:11 slæt i græsarter .
Antergon mod kvik .
Anlhio mod lus .
Arealanvendelsen .
Arc:tltilskud ,.
ArtsforsØg j korn .
Assebyg .
Astorhavre . . . . . . .. . . . . .. .. . 1018
Avadex BW gr:1nubt mcxl agerrævehale
Avadex BWog Avadex BW granulat mod

flyvehavre ...
Avl og olll~a:tning lir nlllrkfrØ

Uaren7..a. ita!. rajgræs......... . 1130
BA t; ()()FiO W rn<xJ sæds~ iftcsygdommc 1055
BAS 3510 H, ukrodtsmiddel .. 1063
RAS 3580 1-1. ukrudtsmiddel 1058 1060 1061
Basanor. ukrlldlsmiddel ,' 1069 170 111Ft
Bayer Hedon:l! MPD. ukrudtsmiddel 1061
Bayer 6159. ll~rlldts01iddel 217
Be<!eroefrø. LJ~nldl i . . . . . . . . . . 1118
Bedømmelse af forsøgene'} sikkerhed 827
Bejdsning 0100 meldug og fodsyge 1052
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Dcn hessiske fluc, bekæmpelse af . . . 1056
Dcodara, kartoffelsort 1121
Diammoniumfosfal . . . . . . . . . 1100
Diana. hcstebsSnnesort . . . . . . . .. 1038
DianeUa, kartoffelsort 1121
Dicamba mod ukrudt.,. .. 1059-1062
Dichlorprop mod ukrudt 105810621119
Dicuran, ukrudtsmiddel 1069 1120
Dinoseb mod ukmdl. 1058 1063 1065 1067 1117
Dinolerb mod ukrudt . __ ... , . . . . . . . . . . .. 1060
Diploid rajgræs cLr. teLraploid rajgræs. . . .. 1134
Diplom:llhvede _. . . . . . . . . . . . . . .. 399
Diquat mod ukrudt 1065 1117
Dithane·M 45 _. 1124
DLG Dinoseb 20 og 500, ukrudtsmidler

1058 1065 1067
DLG DNDe 90. ukmdlsmiddel 1058
DLG D·prop<ombi. ukrudtsmiddel .. 1059 1061
DLG D·propionat 80. ukrudtsmiddel 1059 1061
DLG D-prop-mix pulver. ukrudtsmiddel 1059 1061
DM 68. ukmdlsmiddel 1060 1061
D DC mod ukmdl 1058
Drabantvårhvede = \VW 11882 1031
Dr. Francks Ackerperle. hestebønnesort 1038
Du Pont Linuron. ukrudtsmiddel 1066 1125
Du Puils. lucernestamme 160
Dura·vinterbyg: 398 399
Dværgvårhvede . . . . . . . . . . 819

FI)'vehavreundersøgelser 112 243 593
Foderenheder (Le.), beregning af . . . . . . . . .. 827
Fodsyge. bekæmpelse af 1041 1052 1055
Forbrug af handelsgØdninger _. . . 1009
Fordampning og vindhastighed _ 1145
Fork~ring til LSD·værdi 1017
Forkortelser og priser .. ' . . . . . . . . . . 827
Formænd og konsulenter 828
Forsøg med .... se næste betydende ord
Forsøgsarbejdets omfang 1005 1013
Forsøgsopgaver _ 1014
Forsøgenes sikk.erhed ........•.......... 827
Forædlera(gift . _. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 1037
Fodl.rsjordbehandling 1050
Forårsplpjning 1049
Fosfor, stigende mængder 1094 1100 1123
Fosfor, udbringningSlider _ 1098
Fo."forsyretal (Ft) og -undersøgelser 1103
Freya. hestebpnnesort __ . . . . . .. 1038
FrilfJueangreb i græsmarker . 1143
Frilfluer. bekæmpelse af 1056
FryseforsØg i vinterhvede _. . . . .. 1033
FrpafgrØder. fOl"llg med 1110-1120
Fr~);.lfgrØdemes vækstbetingelser 1012
FrpafSlandsfol"llg _.. . . . . . . . .. 1126 1127
FrØblandinger, indhold og kvalitet liiS
Frogræsmarker, afpudsning af .. _. . . . . . . .. 1113
Frø- og specialafgrøder 1008 lIlO
Frplypero"'øg 1126 1127

Efterafgnklens forfrugtværdi 1128
EftergØdskning 823 1087
Eftervirkning af hestebønner
Eftervirkning af roer og græs .
EfterårsplØ;ning _. . . .. 1049
Efterårsudbringning af flydende ammoniak
Efterårsudbringning af kvælstof til vinterraps
EK. 470, ukrudtsmiddel 1059
Ekatin mod lus .
EL-273 mod meldug _ .
Elbobyg .
Elite I. ærtesort .
Elite 68 og 69, rugsorter
Emirbyg .
Engrapgræs. forsøg med .. . .. lill
Engsvingel. stigende mængde kvælstof til
Ensilering af spiret byg .. ' .
Enårig rapgræs i engrapgræs .
Eptam. ukrudtsmiddel .
Eptapur. ukrudtsmiddel .
Erlordia, heslebønnesort .. . ....•......
E'1isbinder . .
Ethirimol mod meldug .

Fabricia. kartoffelsort . .
Faldtal i vinterh..-edesortcr 1032
Faldtal i "'århvedesorter .
Falkhvede _. . . . . _..
Faneron. ukrudtsmiddel .. 1058 1060 106 t
Femahvede .
Fiskeby. soyabønnesort .
Flandria. lucemestamme ..
Flavanda, ærteson .
Flydende ammoniak, forsøg med

205 1082-1092 1114
Flvsprøilninger . .
Fly~ning .
Flyvehavre. bekæmpelse af
FI)'vehavreiagtL..lgei.scr . 29 40 370 488 494

1137
1103
1043
1041
1050
205

1114
1061
1057
1053
1021
1040
1034
1019
1112
1112
488

1118
174

1118
1038
1123
1053

1121
1033
1030
1033
1119
399
823
160

1040

1130
1056
1045
1067
813

Gennemfprle forsøg, antal 1013
Geslg>rd 50. ukrudlsmiddel 1065 1067 1124
Gips lil lØg... 115
God1Mb. fo",Øgsarbejdel på 818
Goldfodsyge i sædskifteforsøg .. ' 1042
Gramoxone, ukrudtsmiddel 1051 1070 1118
Grubning, forsøg med _ 558 729
Græsfrø. frøavl af lilO
Græsmarksdyrkning. forsøg vedr. 1128
Græsmarksfrøblan<linger. indhold og kvalitet 1115
Græsmarksmødet 1971 og 1972 1143
Græsmarkssektionens medlemsbesØg 1143
Græsmarksseklionens orgaqisationsforhold _ 1144
Græsmarksudvalget . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. 834
Græs.- og grønfoderareal 1008
Græs..·ielS vækstbetingelser 1012
Græsukrudt. beka:mpelse af . .. 1067 1118
Gronmajs, slæltider i 1138
GulerØdder. fo"'Øg med 147-148 166-170
GØdningSforbruget ... . . . . . . . . . . . . 1009
Gpdningsfol"llg i gulerØdder 169
Gødningsforsøg i kartofler........... 1122
GØdningsfol"llg j log. 97 115 219 220 300 302
Gødningsforsøg i valmuer _ 263
GØdskning og kalkning _. .. 1077

H-179-5. bygsort . . . . . . . . . .. 657
Halmafbrænding og -nedplØjning 809
Halmudbyl1et _.' 1011
HandelsgØdninger. forbrug af _. . 1009
HaT\'el:mdssåmaskine . . . . . . .. 1049
Har....ning af hvede . . . . . . . . . 146
Havebrugsberelnine:er 329 394 653
HavefrøafgrØder . . . . . . . • . . 1116
H:lVrenematodresistente bygsorter ... 1023 1042
Havrenemato<iresistente havresorter 1029
Havresorter. fooog med . . . . . . . . .. 1027
Hebebyg ......... .. . ... 363 515
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1076
1046
1008
8J4

1022
10JO
827

107J
587

1140
1124
1019
1025
1017
11 J6
1145
1118
1140
1044

IIJ3 IIJ5

1065 1066

1066 1070

Landboforen ingerncs sprøjtevirksomhcd
Landboforeningernes sædekornsomsætni ng ..
LandbnJgsarealels benyttelse
I and:.mJvalget for Planteavl
Laudabyg
Leandahavre
Lejesædst i[b~'ijel ighed
Lcnacil mod ukrudt
Lcrlægningsf()r~øg
Lcvcriktcr hos ungkvæg
Linuron mud ukrudt
Lofabyg
Lonebyg
LSD-værdi, forklaring til
Lucerne
LuftlcmperalUrer i læ ..
LugtlsSs kamille i frØmarker
Lungcorm hos ungkvæg .. '
Lupiner. forsøg med

Kalk, forsøg med 1[01-1102 1133
Kaptah, kartoffelsort . . . . . . . . . . 1121
Karakter for lejesæd. .. . 827 1017
Karakter for meldug og rust 827 1017
Kartofler. forsøg med......... 1121-1125
Kanoflernes vækstbetingelser 1011
Kasserede forsØg. antal 1013
Kemisk clr. mekanisk kvikbekæmpe[se 1048 1068
Kerh, ukrudtsmiddel 1066 1070 1118
Kieserit .. .... 1101 1117
Kleibcrvårhvcde . . . .. 1031
Kleine Thuringer, hestebønnesort 1038
Klimafaldurers indflydelse på mælkcydelsc

og fedtprocent 1147
Klimaforholdene i 1971 1005
K loakering. skader efter 252 288
KlØvergræsudlæg. såtidel' 1137
Kloversnudebiller. bekæmpelse af 1117
Kobber. forsøg med 1101
Kobbertal (Cut) og -undersØgelser 1103
Koge- og ~pisekvalitet af kartofler 1123
Ko[ibrivårhvcde ..... 1018 1030
Kongsrug II . . . . . . . 1034
Konsulenter og formænd . 828
Kormoranhvede t033
Kornafgrødernes vækstbclingelscr 1009
Kornareat ..... ' .. .. 1008
Kornarter 1017
Kornberger. hesleb~Snnesorl 1039
Korndyrkning uden jordbehandling 467 623
Kornkvaliteten 1010
Kornsonerne;; oprindelse ... 1036
Kornsorternes udbredelse 1046
Kraniehhvede ..... 1033 1062
Kristinabyg 1021
Kryolitkalkslam, forsøg mcd 1102
Kvalitet af sukkersaft 825 1091
Kvikhckæmp<:be 1048 1051 1068
Kvikindhold i såsæd 1139
KVK 71J020, 71J021 og 67J060 ukrudts-

midler .. .. 209
KVK 713006. -07, -08 og -09 ukrudts-

midler .... 195 208 217
Kvælstofmængder til dæksæd for frøafgrøder lilO
Kvælstofmængder til korn, rocr og græs 1077-1082
Kællingcland 1135
Køreha~tighcd ved ammoniaknedf. 513 773 1086
K"'lfluclarver i peberrod 148

IOJJ
1059
10611059

27
1027

825 1091
1054
1117
1121
1012
1049
102J
1119

160
1134
1139
IIJ9
1128

1110-1114
1129

1129-11 J2
1111
1129
551
55J

364
1048-1051

1102
1145
10J]
702
J64

1098
1094 112J 11)5

583

Heine 468 = Falkhvede ., .
Herba-Banvel·M 750, ukrudtsmiddel
Herbamix OPO MOO. ukrudtsmiddel
Herbamix DPM 800. ukrudtsmiddel

1059 1061

Iklwt .
Imberbyg ,
lmpurity vallie .
Imugan mod meldug .
InduslriafgrØder .
Induslrikartofler . .
Induslriplanterncs vækstbetingelser
Ingen pløjning .
Ingridbyg MN
Joxynil mod ukrudt 1058-1062
Jsis. lucerne&tamme . . . . .
Ilnl. rajgræs etr. 111m. rajgræs
Hal. rajgræs ibklOdCl såsæd .
Ital. rajgræs og kvik forurening
Jlal. rajgræs som efterafgrøde
Ital. rajgræs til frØ .
Ilal. rajgræs til nedplØjning .
Ita!. rajgræs uden dæksæd
J[al. rajgræs, udsædsmængder af
Jtn!. rajgræs. varieleter af
Ivr ~6-62. hygsort .
Ivr 179-5. 1l:!7-5 og 189-7, bygsorter. 307

1119
Harbasol, ukrudtsmiddel ,. 217
Herbatox D 500. ukrudtsmiddel. . 1119
Hcrbatox-M 750, ukrudtsmiddel 1067
Herbatox-MP 500. ukrudtsmiddel. 1061 1119
Hcrbazoljn 650. ukrudtsmiddel 1063
Herbicidvirkning og ukrudtsarter 1063 1075
Herz Freya, hestcbpnnesort .. 1038
Hessiske flue. bekæmpelse nf 1056
HestebØnner ctr. byg..... 1043 1044
HestebØnner, eflervirkning af 1043
HestebØnner, lus i . ... .. . . .. . . 1057
Hestebønner som grønafgrøde 1132
HestebØnner som vekselafgrØde 1043
Hestebønner, soflsforsog med 1037
I-Ijoflholms 6-r byg ... , . 172
1-1011 vægt i artsforsøg .,... 1018
Holl vægt i sorbforsøg 1019-1030
Hornisscbyg . . . . . . .. 703
HPG 2656 = Tranevårhvooe 1031
HPG 11181 = Albatros 1032
Hundegræs til frØ . .. .. .. . 1110-1114
Hvcde.'iortcrs vinterfnsthcd 1033
HvidklØver til frs~ 1110
HvidklØver til slæt og afgr:csning 1135
Hvidkfll. forsØg i 220
H~Ssttider i lucerne 668
Hosttider inalurgræs 668
HØstudbyttel Ion

Kaligodning, udbringningstider
Kaligødning stigende mængder.
Kalkformer

Janusvårhvcde ....
Jordbehandling. forsøg med
Jon..l humlsundcrsøgelser
Jordtemperalurer i læ
Jo~s Cambier. vinterhvede
Julillbyg
Jllliushavre
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N 265 = I ordgårdb)g 265 . . . . . . . .. 1022
Natriumholdige gødningcr .. 1089
Naturgræs. hosttidcr i 66~

Nedbørsforholdenc 1970-71 1005
Nedfældning af I-.vxlstofgØdninger, . 1085-1086
Ncdfældningsskade efter ammoniak 513 773 IOH6
NedplØjning af efterafgr6de 1128
Nedpløjning af halm 809
Nedvisning ... 1074-1076
NG 8 = Octavia. kartoffelsort 1122
Ncmatodresislente bygsorter ... 1023 1042
NcmaWdrc.,islcnte havresorter 1029
Nordalbyg .. 1022

1005
1039
1035
1058
1061

1022
1022
827

1023
819

1023
1019
1030

1051 1070
1056 1057

148
1034
1126
1119
1034

1071-1073
364 515

1126 1127
822 1086

1056

1060

Jlajbjcrgby g 102221 = Salkabyg ...
Pajbjergblg 102321 og 103176 .
Pa;bjergbyg 102351 = Zitabyg
Palla'ibyg .
Pantcrhavrc
Paraqu:.il mod ukrudt
Parathion mod !'>kadedyr.
Peberrod, forsøg i
Pekururug
Perla-P(lly. roefrp .
Pcscoprop. l1krudtsmiddel 1060 1061
Petkusrug II .
Phcnmcdipham mod ukrudt
Ph()cbu.,varhvede
Pillcrcl bederoefrø ....
Placering af gødning
Planspr~5jtninger fra fly
Planteavlsudvalgenc't formænd og

kon~lllentcr 828
Plasticdækning af kartofler I 123
PIaslicdækning af log 97
Plojning forår ctr. eftcr;;r 1049
Pompcvårhvcde 755
PRB R emulsion A og granulat A 1075
Premilan. ukrudtsmiddcl 1067
Primus, hestebønnesort ... 1039
Pri:.er og forkortelser. .. . . . . . . . . . . . . . 827
Probatox lriple, ukruc.lt!'>middel 1059 1061
Prokamix-OPD, ukrudtsmiddel 1059
Promctryne mod ukrudt 1065 1067 1124
Prnpachlor mod ukrudt 1066-1074
Propcorn til nedvisning. .. .. ... 1076
Propimix flydende, urkrudlsmiddel tOS9 1061
Propinox-D 75. urkrucJlsmiddel . _ 1059
Propinox·M Kombin, urkrudtsmiddel t061
Propionsyre til nedvisning 1076
Propyzamid mod ukrudt .... 1066 1070
Proteinafgrødcr, for:o.øg med 1037-10-J0 1043 1044
Protein i byg 1027 1077 1088
Protein i græs stigende mængder kvælstor 1081
Protcin i halm _ , _.. 1077
Protein i hestebønner 1038
Protein i vinterhvcdcsorter 1032 1033
Protein i vårhvedesorter 1030
Protein i ærter .. _... _. 1039
Prolcinindhold i maltbyg 1027
Pyramin. ukrudtsmiddel 1070-1073 t I 18
P)'razon mod ukrudt ... 1070-1073 I l 18

NorJgårdbyg 264 = Nurdal .
Nordgårdbyg 265 _ .
Normer for afgrodcenheder (a.e.)

Octavia, kartoffelsart 1122
Ofirbyg ... 515
Olieplanler, stigende mængde kvælstof 1114
Oms.'etning af markfrø . 1114
Omsætning af sædekorn . . . . . . . . . . .. 1046
QocY'.ter hos ungkvæg... .. .. .. .. 1140-1143
Oricienne, lucernestamme . . . . . . . . . . .. 160
Orlolanbyg . . . . . . . . . . . 395-397
Otellorug 215
Oversigt over resullater af forsag og

undersøgelser .
O\'crsigt o"cr ~ortsft>rsøg i hestebønner
O\cr~igt over surt!'>forsøg i korn
Oxilri1. ul-.rudtsmiddel
Oxilril -t = Actril 4, ukrudtsmiddel

1069
819
820

1101
1018
750

1053
1121
1051
1023
1126
755
513

1076
1029
1123

702

363

364

g23

1125
1119
363

1068
1118

1052-1055
827 1017

583
1057

750 1020

Mexicansk vårhvede
Mikrogranulater, forsøg med ..
Mikronæringsstoffer , .
Milnbyg 155-49
Milnbyg 158-203-2
M Hstem col mod mcldug ..
r-,·lilva. kartoffelsort
Minimal jordbehandling
Monabyg .
Monm'll. roefqs
Mostynhavre .
MoyjØrbyg
M uld varpe. bekæmpcl~e af
Mustanghavre .
Mdrkfarvning af kartofler

Magnesium, forssig med .
Magnesiumtal (Mgt) og -underspgclser
~lajs. for~)g med .
Maia Abed. sortsbeskrivclse
Malab)g
Maleinh)'drazid mod kvik
M.alta-vintcrbH~ _ _.. 398
Mahbygsorter _ .
Manahavre .
Mancozcb lil bejd~ning af kartofler
Mangan lil khSvcrgræs _ .
Mangano\yd og mangamulfat 1055
Man .. hnlt Birte, ærtesort .
Maribyg 213 359
Mari .. Read. he~tebØnnesort

Maris Druid. bygsort
MCPA mod ukrudt

1059-1062 1067 1119-1120
Mechlorprop mod ukrudt 1060 1062
Medusabyg .
Mekanisk clr. kemisk kvil-.bekæmpelse 1048
MelcJug i fn;græ~, bekæmpelse af
Meldug i korn, bekæmpelse af ..
Meldug og rust, karakter for ...
Mergelformer
Met<l-Sy:-,.lOX SO mou lus .
Metabcnzthiozuron mod ukrudt

1061 1065 1067

Lus i he~tebØnner . . . . . . . . . .. J057
Luxorhavre , . , , .. 398
Lysin i byg 1088
Lyspletsyge, bekæmpelse af 1055
Læplantningsarbejde .... 5 519 594 654 1145
Læets indfl)'deJsc på klimaforholdene 1145
Læets indflydelse på malkekøer... .. .. . 1145
Lævirkning, undersøgelser vedr. 1145
Løbeorm hos unghæg . . . . 1140
Løg, lor>l,g i 97 115 166 169 21 g-220 300-302

1101
1103
1138
750

1027
1068
399

1026
515

1124
1140
1113
1040
363

1039
549
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QuintoLC:n mod skurv og rodfiltsvamp .. 240 1124

Hadisefrø. for!)s~g i Il J 6
Ramrod, ukrudtsmiddel 1066 1074
Reaktionstal (Rt) og ·undersøgeiscr 1103
Reglone. ukrudtsmiddel 1065 1117
Rentabilitetsberegninger 827
Richters Imperator, kartoffebort 1121
Rikab}g 8
Robusta. karloffelsorl 1121
Rodfiltsvamp og skurv i kanoner 1 J 24
Rodfrugtafgrødernes vækstbetingelser .. 1011
Rodfrugtareal . . . . . . . . . 1008
Roedyrkning. forsøg med 1126
Roer. stigende mængder kvælstof 1080
Ro-neet, ukrudtsmiddel 1070-1072
RPB 6152. hvede 818
Roskilde Prima. ita!. rajgræs 1130
Rovar. ærtesort ..... 310
Rugsorter, forspg med . .. .. .. . 1014
Rupal = Sv 65522 . . . . . . . . . 102J
Rust og meldug. karakter fur 827
Ryzelan. ukrudtsmiddel ... 1125
Rækkeafstand i guler~ktder ... 167 168
Ræklcafstand i 1..orn ..... 1044 10·U lilO 1111
R,~dbedcr. forsøg i 147
R,ktklover irenbestand ..... 1135
Rod Anlo.erg:hd. kartoffehort 1121
Rød svingel til frø 1110-1114
Råger. bdæmpelse af 1076
Rilprotcin - ~e protein

S.t1kab}g 1023
S:tppo\ itrh\ooe ..............• _• . . . . 1031
Schladener. hestebønnesort ......•..•... 1039
Seb,lhvedc .. 1033
Scjctrug Elite 68 og 69 .. 1034
Scjclbyg 678060 102J
Scjctb\B 678074 og 678107 10~5

Scjelbyg 678J04 .. . .. . 611
Sejethavre 681 . . . . . • . . . . . .. 1029
Scjethavre 6R400 1 .. ' 819
Scjclhvcde 686268 818
Selmahavre 1028
Sengodsknin~ . .' 823 1087 1103
Sen udbringning af kvælstof til frøgræs . .. 1i1i
Sen ctr. tidlig hpst af byg....... 1027
SclabYB 1021
Shell M propionat 25. ukrudtsmiddel 1062
Shellpro't-P, ukrudtsmiddel 1060
Shcll Proxtat-DP. ukrudtsmiddel 1060
Sihahavre ..... 1029
Sinb:tr. uJ.:ntdtsmiddcl .. . . .. .. 1118
Siribyg 1021
Sixtus, ærlc'iorl ... . ..... 1040
Skadedyr. bekæmpelse af 1056 1117
SJ.:ader efter ammoniaknedf:cldning 513 773 1086
SkiftefoJde ctr. storfolde .. _. 1140--1143
SkllTv og rodfiltsvamp i kartofler 1124
Slam. forsdg med .. . ... _. . . 238
Slebet oederoefrØ 1127
Slæ!antal i græsarter 1138
Slætlider i grsinmajs ,. 1138
Slæ!tidsforsog i n:lturgræs ..........•.... 586
SofihavTC . . . . . . . . .. 1030
Solovårh\cde .....................•.. 1031
Solskinstimer og temperaturer.. .....•... 1006

Sortbensyge. belo.æmpclsc af 1123
Sortru!\t. angreb af 695 812 1076
Sor!~ror ...og i byg. . . 1018
Sorhfors('\g i havre 1027
Sortsforspg i hestebØnner 1037
Sor1sforsøg i Io.artofler .. . 1121
Sort~ron.og i rug . 1034
Sorhforsog i \ interh ede _. 1032
Sortsforsog i v;.rh\ede . . .. _ 1030
Sorhforwg i ærter 1039
Soyabonner , ,. ~23

Spc<:ialafgrpdearcalct ,. 1008
Spccialnfgroder og frp. . 1110
Spin;llfro. forsdg i 1116
Spiret b~g. ensilering af 488
Spi'icbrtoflcr .. _.. . 1122
Spise- og Io.ogckvalitc( af kartofler .. 1123
Sprpjtning mod meldug og fodsH~e .... 1052
Slammeforsog i gulerØdder 147-148 166-168
Sl;Jlllmcforspg i lucerne 160
SI;ullIlleforsog i Is'g ,. 166 169218 219 301
Slarkcl1vede 1032
Slartgø<.hkning af bederoer 1091
Stigende mængder fosfor _. 1094 1123
Stigentie mængder kalium.. .. 1094 1123 1135
Stigende mængder kvælstof til frs)græs 1112
SI igende Illæn~der kvælstof til græ~

II JO 11J7 1118
Stig.ende mængder kvælstof li! kartoner 1122
Stig~ndc mængder kvælstof lil korn. roer og

gra:" . . .. . 1077-1082
Stigentic mængder k\'æl!\IOf til \'almuer .... 1114
Stigende mængder kvæl~ilof til raps .. ' 1114
Stigende mængder superfosfat 1094 1123
Storfolde ctr. skiftefokle .. 1140--1143
Streng 208 = Solov:hh\ede 1031
Strihef:,klskning i foer ..... 822 1086
Stubbehandling .. 104~

Stålhavre .. ' 1028
Sul.lo.er~aftens Io.\'alitct .. 825 1091
Sultanb).!,! .. 1020 1027
Superfosfat. stigende mængder 1094 1100 1123
Superfosfat. udhringningstider 1098
SlI'ianne. kartoffel'iort 1121
Svalofhyg 65505 = f\.lonabyg .. t023
S\':.thjfh}g 66433. 66445. 69175. 69188,

69194 og 119289. bygsorter 127 705
SVUll'fbyg 65522 og 66J67 .. ' lOB
Svalofhyg 66905 . . . . . . . . . ... 55J 70.
SvalOfh\B 6862 .... . _. 213
S\'alofhavre 67292 og 67293 214
S\'ahtfh\'ede 68057 215
Svalofhvede 65646 1033
Sval<lf Primus. h~tebØnnesort 1039
Sv Vg 69175 og 691RX. bygsorter 127
Sv Og 69194. b}'osort 127
$\'0\ I-Thirnm mod meldug 1056
S) gdomme. be~æmpelse af 1052 1117
S} stemsprojtninger 1056
Sædekorn<>omsætning 1046
Sæd<;J.:iftefo~tg 1041
Sorhohavre ,.. ..•.. 1029
Sabcdo;tilberedning .......•......... 1049
Stlning :lf gulerØdder 168 170
S:ining fra fly . . . .. . .. . .... 1045
Sås.-cd. bejdsning af .... .. 1052
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