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Oversigt over resultater af forsøg og undersøgelser

i de landøkonomiske foreninger 1972

A. FORSØGSARBEJDETS OM FANG OG BETl GELSER
FOR PLA TEAVLEN 1972

Af Johs. Olesen_

I. Forsogsarbejdets omfang.

I J971 blev der for forste gang udarbejdet cn
landsomfatlencle o\-crsigl over planIC3\!sarbejdet i
landboforeningerne. Den aflaste både de pro\ insi·
elle beretninger. der tidligere \af udsendt af land
boforeningerne. og .Berctning om Fællcsfor\og
i Landbo· og Ilu~mandsroreningcrnec.

Nærværende oversigt er udmbejdet efter snmme
retningslinjer. og den omfatter derfor ~amtligc for
søg udført i landboforeningerne. Da de fleste for·
søg~scricr er gennemført i samarbejde med hus
mandsforeningerne. er forsøgene herfra også med
taget i sammendragene.

Fil. I. Landel Opdeli i Icogmlislc: omr:'dcr.

For flere forsogsopgavcr vil en opdeling efter
geografi~" omdlde have intcrcsse. Hvor det er til
fældet. cr der foretaget opdeling i landsdelene:
Nordj~ lIand, Vcstjylland, Østj}'lIand. Fyn, Sjæl
land, lolland·Falster og Bornholm. Opdelingen er
\ i~l i l..ort~l..itsen figur l.

Forso~arbejdets omfang i landboforeningerne
1972 og de nærme~t foregacnde år fremgår af føl·
gentle op\tilling.

J)'lIand SJ'l'lIand Fyn Loll.·rll.l~1. Domh. 1all

1966 2393 696 334 169 46 3638
1967 2530 766 332 187 58 3873
1968 2567 739 299 190 70 3865
1969 2488 740 288 192 71 3779
1970 2261 702 320 182 70 3535
1971 2142 719 271 192 60 3384
1972 2132 705 276 213 93 3419

Der er i 1972 gennemført 3419 forsøg. Del er
U mere end årel i forvejen, så dCl ser ud til. at
den ncdgang. der har \'æret i forsogsantallet de
seneste tlr. er io.tandset.

Det store forsogsantal må iøvrigt tages som ud
tryk for. at mange problemer trænger sig på til
lo~ning, og al de lokale fon.og er el vigtigt hjælpe
middel i landbrugcts rådgivningstjeneste på plnnte·
3\ lsområdet.

I 1972 bic\' der anlagt ialt 3633 forsøg, men
214 eller ca. 6 pet. måtte bsscres. Det er en for
holds\is la\' kassationsprocent. og 1972 må derfor
betegne....om et ret gun'lligl år for forsøgsarbejdet.

I de folgenlle opgureher af de for~kcllige for
io.øg..serier er som næ.. nt medtagel forsøg gennem
furt i s;hcl husmandsforeninger som landboforenin
ger. I hoveulabellerne er hmmandsforeninscrnes
fOl"'iøg opført under betegnelsen Hmf. Desuden er
der ligesom for landboforcningernes forsog anført,
i h\ ilken landsdel (provins) dct pågældende for·
sug er gennemfort. lall er medtaget 435 forsog fra
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husmandsforeningerne, således at beretningen om·
fatter resultater af iah 3854 forsøg. I 1971 omfat
tede beretningen ialt 3815 forsøg.

Der er som sædvanlig stor forskel på den vægt,
man i de enkelte foreninger lægger på forsøgsar
bejdel. Der kan naturligvis være mange forskel
lige årsager bertil, men foreningernes økonomi og
herunder ikke mindst mulighederne for at antage
fornøden medhjælp spiller sikkert den væsentlig
ste rolle.

I de fleste områder søger ronn nu at rationalisere
forsøgsarbejdet ved en koordinering under de ned
satte regionsudvalg, og enkelte steder har man ud
arbejdet fælles planteavlsberctninger for regioner
ne. Dette gælder i 1972 for Ribe am l, Ringkø
bing amt og Nordjylland syd, der stort set om
fatter det gamle Aalborg amt.

Fordelingen af landboforeningernes forsøg på
de vigtigste hovedgrupper fremgår <lf følBende:

Arter. sorter og stammer:
Vintersæd ..
Vårsæd , . ,
Hestebønner og ærter
Kartofler og specialafgrøder
Græs og bælgplanter

Gødlliflgsforsøg:

Afprøvning af flere næringsstoffer.
Særlige forsøg vedrørende:
Kvælstof
Fosfor
Kalium ,
Magnesium og mikronæringsstoffer .
Kalk .... . ..
Skader efter ammoniaknedfælder

Andre forsøg:

Sædskifte og afgrødevalg .
Bekæmpelse <lf ukrudt.
Bekæmpelse af sygd. og skadedyr.
Jordbehandling
Såning og plantning
Forskelligt ,'

lait gennemførte forsøg 1972.

88 3
1095 32

64 2
47 I
13 O

1307 38

234 7

605 18
143 4
122 3
J7 I
26 l
62 2

1229 36

100 3
395 11
201 6

66 2
98 3
23 l

883 26

3419 100

Blandt sortsforsøgene har især vårsædsorterne
været dominerende, og af gødningsforsøgene har
ct stort antal omfattet sfH1rgsmål i forbindelse med
kvælstofanvendeIsen.

Foruden de almindelige markforsøg har plante
avlsarbejdet omfattet forskellige undersøgelser.
Græsmarkssektionen har således fortsat undersø
gelsen vedrørende ungdyrenes afgræsning på lav
bundsarealer. Man SOBer med denne undersøgelse
al belyse 5rsagerne til de stærkt varierende til
vækster, der opnås ved ungdyrenes afgræsning på
lavbundsjord.

Under landsudvalget for Læplantning har man
fortsat målingerne af læets im1flydelse på vækstfak
torerne. og under Sædskifte- og Jordbehandlings
udvalget er påbegyndt en undersøgelse til belysning
af de danske landbrugsjorders afvanding..'itilstand.

Re~mltaterne af denne sidstnævnte undersøgelse
bringes dog farst næste år. medens foreløbige
opgørelser af de 2 førstnævnte og andre undersø
gelser er medtaget i oversigten her.

En del af forsøgsserierne er gennemført under
direkte medvirken fra landskontoret for Planteavl.

Del gælder således serierne med nedfældning af
faste gødninger OB flydende ammoniak samt for
skellige forsog med såning og jordbehandling. hvor
specielt udstyr er stillet til rådighed fra og betjent
af rejsehold fra kontoret. Også ungdyrundersogel
sen er gennemført ambulant, idet kreaturvægt og
,mdet udstyr er transporteret fra sted til sted med
en Land-Rover.

Selvom arbejdet med de lokale forsøg falder
naturligt ind i konS\J1enlernes arbejdsrytme, er det
alligevel forbundet med betydelige omkostninger.
bl. a. til analYSer og til teknisk udstyr. Disse om·
kostninger er (or en væsentlig part dækkct ved
bidrag udefra. Ocr er således modtaget en betyd
ningsfuld okonomisk stolte [il forsoBsarbejdet fra
D~lnmarks Erhvervsfond og direkte fra Landbrugs
ministeriet gennem landbrugets Samråd for Forsk
ning og Forsøg. Desu(]en har private firmaer og
fonds ydet en værdifuld støtte til arbejdet, dels øko
nomisk dels ved at stille gødninger, kemik.alier,
såsæd, frø og maskiner m. v. til rådighed.

Forsøgsvirksomheden udtaler sin erkendllige tak
for den støtte, der således på forskellig vis er ydet
til arbejdets gennemførelse.

For år tilbage udgjorde godningsforsogene fangl
den største part af de lokale forsog, men LIer er
sket en meget væsentlig forskydning over på andre
opgaver. I 1972 har 1307 eJler 38 pct. af de gen
nemf'jrte forsøg omfattet afprøvning af arter. sor
ter OB stammer. medens 1229 forsog eller 36 rct.
har været godningsforsøg. Dc resterende 883 for
søg. der udgor 26 pCl. af det samlede materiale,
har omfattet forskellige opgaver. men ikke mindst
bekæmpelse af ukrudt, plantesygdomme og skade
dyr.

l ,It- Eolgende afsnit redegør de enkelte lands
konsulenter for resultaterne af forsøg og undersø
gelser gennemført indenfor deres respektive ar
bejdsområder. For at gøre oversigten så overskue
lig som muligt er de store hovedtabeller med en
keltforsøgenes resultater dog ikke medtaget her,
men meddelt i et særligt tabelbilag.

Forsøgenes hovedresultater er anført i tekst
tabeller i oversigten. I hovederne af disse tabeller
er i pare,lltes <lnfort numrene på de tilsvarende ta
beller i labelbilagcl.



2007

·C

20

l'
l'
I'

I'

IO

S
~ lemperatur"T ."m."

D,cmrcr.ltur
1lt'.Jcr norm.. len

mm
[[[ll,n~ nnll"'l

60

\O

'o

"

mm

lUl

I!U

roo

60

"~I , "'

Fig. 2. Ugcnlligc lemperatur- og nedborsgennc:msnil saml \&ndbalancc. GooIMb. Skanderborø 1972

fremgar desuden af figur 2, der viser temperatur.
nedbør samt vandbalance på forsøgsgården Godt
hab i Skanderborg i vækstperioden april-oktober
1972.

I efterårsmånederne september og oktober 1971

1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972

2. Klimatiske "Hk r.

De klimatiske betingelser for planteavlen af
veg i 1972 stærkt fra det normale. men \ ar - la·
get som helhed - ret gun·Hige. Der forekom som
sætlvnnJigt store variationer fra sted til sted. og k::J.
rall.lcri"ti!lk var del. at vilkårene \"H forholdsvis
bedst for de lette jorder, rel goclc for de ~dminde

lige, veldrænedc lerjorder, men meget uheldige for
holde. ~ene og vandlidende arealer.

På grundlag af Meteorologisk Instituts m:ilinger
er hosstående givet oplysninger om temperatur og
sol..l.instimer for de enkelte måneder i perioden
novcmber 1971 oktober 1972, og i tabellcn næste
side er for samme periode oplyst om nedbørsfor
holdene i de enkelte amter. De viste data er gen
nemsniblal, der naturligvis dækker over mCGct be
tydelige variationer. og tallene kan derfor kun give
et groft indtryk af væL.stbctingelserne. De mest ka·
rakteri~tiske træk kan dog udledcs af tabellerne og

November
December
Januar
Februar
MarIS
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober

Tl'mpermur og solskinstimer.
Tempcrllllur Anlal aollimer

1971-72 normal 1971-72 normal

4,5 5,0 51 42
5.0 2.3 32 28

-;- J.5 0.0 JJ 41
0.5 -;- 0.4 25 65
2,9 1.6 143 127
6,2 6,1 162 181

10.7 11.0 197 256
13.5 14.5 249 257
17,1 16.6 249 247
15.5 16.3 237 221
11,1 1l.2 171 166
7,8 8.8 148 98
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Oversigt O\'cr ncdborsrorholdcnc 1971-72
(normal og afvigelser)

Nov. 71 April M'J Juni Juli AUlUst September Oktober
April-

maru 72 oktObef n
Am. II II II II II II II II II" ~ .. " .. ,; " ~ ..

'" ~ :E " ~ " " ~ ~
< < < < < < < < <

Nordjylland 2JJ .;-8 54 +16 34 +36 50 +44 72 .;-1 78 .;-36 73 .;-42 71 : 53 416 .;- 36
Viborg 260 -'-I 39 +31 35 +35 47 +40 77 +14 84 +34 77 .;-48 77 : 58 436 .;- 20
Århus 236 +11 38 +22 35 +49 49 T48 72 +12 80 +54 69 +50 66 : 52 409 +49
Vejle 269 O 43 +38 40 +42 49 +29 79 +3 83 +50 78 : 52 75 +63 447 +59
Ringkøbing 286 +3 39 +45 39 +28 49 +23 80 +5 91 +31 87: 59 88 +72 473 +61
Ribe 278 +2 41 +41 42 +6 48 +28 82 +43 89 +49 87 +49 84 +65 473 +131
Sonderjylland 267 +3 45 +29 45 ·27 48 +36 80 .;- 28 92 .;-36 78 +44 75 +60 463 +76
Fyn 214 +26 38 +25 40 +54 45 +37 66 +14 76 .;-17 58 +31 58 +43 381 -39
Vestsjælland 191 _7 34 +16 35 +62 47 +47 65 +20 66 +20 58 .;-25 52 .;-33 357 -67
Frededksborg }

37 +16 .;-39 377 +3København 203 +5 38 +48 45 + 17 73 +34 67 -+ J6 63 +27 54
Roskilde
Slorstrom 209 +43 34 +16 40 +46 47 +41 68 +9 70 +1 59 +21 56 +42 374 +48
Bornholm 236 +60 33 ..J-12 34 +52 43 +30 60 +22 61 +21 63 +40 63 +47 357 +36

var vejret gennemgående varmt og forholdsvis lOrt.
Der var sA.ledes rcl gode muligheder for jordbe·
handling, sining af vintersæd og bjærgning af rod·
fruglafgrøderne.

Det milde vejr [orlSaLte - dog lidt mere uroligt
- ind i november, indtil temperaturen omk.ring den
18.-19. faldt stærkt. p~ udsatte steder ned til + 15
grader. Vintervejret fortsatte med frost og en del
sne og kulminerede med en forrygende snestorm
den 21. og 22. november. Navnlig i de sydlige
og DStlige egne af landet faldt der kolossalt
store snemængder, der i mange områder totalt
lammede trafikken og nogle steder afbrod elfor
syningen i flere dogn.

De enorme snedriver. der blev dannet, var til
betydelig gene for markarbejdet, men da vejret
snart igen blev miJdere, forsvandt sneen hurtigt,
og betingelserne var herefter gode resten af no
vember og hele december, således at den afslut·
tcnde "interplojning de fleste steder kunne gen
nemfares inden jul.

Omkring jul var vejret usædvanligt mildt. og
først i de allersidste dage i måneden faldt tempe
raturen til dcn eftcr årstiden merc norm31e hojde
lidt under eller lidt over frysepunktet.

I de egentlige vintermåneder januar og februar
forekom skiftevis perioder med to og frO'it - ind
imellem regn eller sne. men særligt luve tempem
turer blev kun målt midt i januar og de allerforste
dage af februar. Vejret var iavrigt gennemgående
skyet og diset i februar, hvor der også blev regi·
streret et usædvanligt 13\1 antal solskinstimer i for
hold til det normale.

Det moderate vintervejr {artsatte skyet og sol
f"Higt en halv snes dage ind i marts, hvor der
forekom kf:lftigt snefald i mange egne. Det slog
herefter om til solrigt vejr med store temperatur-

svingninger mellem dag og nat. men dog gennem·
gående temperaturer over frysepunktet og med op
imod en halv snes graders varme adskillige dage.

Sidst i mnrts satte det ind med en regnpcriode
og lidt køligere vejr, og temperaturen var herefter
gennemgående ret lav vækstperioden igennem, bort·
set fra en uge forst i april. en tilsvarende uge
først i maj. samt sidste halvdel af juli. hvor der
forekom en hedebølge. Temperaturerne i vækstpe·
rioden illustreres af figur 2.

Af oversigten over nedbørsforholdene fremg~r

det. at ned boren var ret normal i vinterhalvåret
1971 og 1972. Der kan dog være grund til at
supplere tabellen med oplysning om, :.It december,
januar og februar var meget nedbørsfauige med
kun ca. halv nedbør i forhold til det normale, me
dens der faldt store nedborsmængder i november
og marts.

Det underskud, der forekom i flere måneder på
grund af den ringe nedbør i de tre vintermåneder,
blev hurtigt opvejet af en regnperiode, der satte
ind sidst i marts og med enkelte ophold varede
hele foråret og forsommeren igennem. Af over
sigten fremgår del, at man i flere amter har fået
dobbelt nedbor eller endnu storre regnmængder i
april. maj og juni.

Sidst i juni satte en tørkeperiode ind. Den va
rede lil sidst i juli, hvor der [:'lldt betYdelige regn
mængder i de fleste egne. men som sædvanlig for
denne årstid med en meget ujævn fordeling.

Ertersommer· og erterårsm1inederne august·sep·
tembcr og oktober blev helt usædvanligt tørre. idet
der mange steder faldt under halvdelen af den nor
male ned bor eller endnu mindre. Dette ses tyde
ligt af tallene i nedborsoversigten og af figur 2.
hvoraf del fremgår. at der var et regulæn ned·



2009

borsunderskud, hvilket er sjældent forekommende
i denne periode, men almindeligt i forsommerpe
rioden. hvor der i år var nedbørsoverskud. Det
torre vejr gav gode muligheder for slUbbehandling
mod kvik, men senere var tørken mange steder me
get generende for plojning og andet markarbejde.
En felge af den manglende nedbør VM jovrigt, at
mange brande løb lØrre, idet grundvandsspejlet
sank indtil t m.

Rodfrugtfrø
Græsmarks
bæl,gpl.frø
Græsfrø
Havcfrø
Vinterraps
V!irraps
Sennep
Garlneriprd.
Andet

Fm- og spedalafgrødcarealcl
4 2

l: }17 11 9 9 58
28 41 43 40 46

I 2 2 2 2
12 7 5 2

2!}l 7 7 Il 37
7 12 9 5
9 10 IO 11 9 12

12 l I 3 3 2

Bem~rknjnllcr: Under fm og specialllJgroder er anførl 11.000 ha

'Om ..andCll< 19S0-54. heraf er 10.000 ha. hør. A f 12.000 ha brak

areal 19So-S4 er ea. hah'dc\(n Iltllllcplads ror lørv.

Det sl:lmlede kornareal er i 1972 opgjort til
1.772.000 ha. hvilket er 15.000 ha e11er knap l
pet. mere end i 1971. Stigningen i kornarealet er
noget slOrrc end forudset, idet man i den forelobi
ge opgorelse fra juli 1972 kom til en stigning på
kun 5.000 ha. Forøgelsen af kornarealet er altllå
forhal. men ligesom i 1971 med en noget afdæm
pet stigningstakt i sammenligning med de fore
gående år.

Der er sket væsentlige forskydninger de enkel
te kornarter imellem. idet hvedearealet er foroget
meJ 14.000 ha og bygarealcl med 31.000 ha, me
dens rugnrealet er uændret og havre· og blandsæJ
arealerne nedskåret med 30.000 ha.

Rcx.lfrugtarealel er næ!\ten uændret med
276.000 ha i 1972 mod 274.000 :irel i forvejen.
Ogs~i her Cl' der imidlertid tnle om ret væsentlige
forskydninger indenfor gruppen. Kartoffelarealet
er s51edes yderligere reduceret og er nu nede p~

30.000 hn. og det samme gælder arealet med I..åt
roer. der er nedskåret fra 39.000 til 33.000 ha.
Arealet med bederoer til foder er ret uændret.
hvorimod fabriksrocarenlet Cl' forøgel væsentligt.
nemlig fra 49.000 til 56.000 ha.

Det samlede græsareal er opgjort lil 739.000 ha
mod 751.000 i 1971.

Arenierne med frø og speeialafgrøder er bereg
net lil 109.000 hn, hvilket er pr:1ktisk taget men
dret fra 1971. h, Ol' det tilsvarende areal VM

107.000 ha. Der foreligger endnu iUe en <;pceifi
ceret opgorchc. men kun en beregning af nrealcr
med fru til udsæd og induslrifrø hver for sig. Det
frcmg&r nf tabellen. :l! de egentlige fmafgroder har
beslaglagt 58.000 ha. Det tilsv'lrende wl var i 197 t
M.OOO ha. Indu<;triplanterne. der her udelukkende

Skal vejrforholdene kort karakteriseres i 1972,
må man fremhæve en ret mild vinter, ct forholds
vis tidligt forår, store nedbørsmængder i forårs
og sommermånederne, en tørkeperiode, der be
gyndte omkring Set. Hans og kulminerede med en
hedebolge efterfulgt af regn sidst i juli. og udpræ
get torke og ret køligt vejr re<;ten af vækstsæ
sonen ud. I november og december fallit der store
nedborsmængder. men det var iøvrigt muligt 
omend med besvær mange steder - at fortsætte
markarbejdet helt til jul.

3. Arealam1cndeise.

Det samlede landbrugsareal 1972 er af Dan
marks Statistik opgjort lil 2.907.000 ha. hvilket er
8.000 ha mindre end året i forvejen.

Landbrugsarealets benyttelse 1972 og de fore
guendc år ses i folgende tabel.

Llwdbruw;arealels bCflylfe/se, 1000 ha.
Kornarealcl

1950-54 1961l 1969 1970 1971 1972

Vinterhvede} 79 72 69 81 87 99
V:\rhvede 24 29 34 34 36
VinterrUg} 131 36 36 41 38 38
V!irrug 3 3 3 4 4
Byg 562 1254 1305 1352 1370 1401
Havre 262 218 204 184 185 163
Blandsæd 277 78 58 44 39 31
Kom ialt 1311 1685 1704 1739 1757 1772

Rodfruglarealct
Kartofler 104 35 33 37 32 30
Sukkerroer

til fabrik 66 52 52 47 49 56
Rederoer

lil foder 211 153 155 161 154 156
Kålroer 192 96 70 44 39 33
Turnips og

gulerødder 8 l O O O l

Rodfr. ialt 581 337 310 289 274 276

G~s- og gmnfoderarealet
Lucerne og

grønfoder 38 28 30 33 34 34
Græs og kløver-

gr. i omdr. 677 519 500 468 42R 422
Græ<; o,g kløver-

græs uden-
for omdrift. 402 308 298 299 289 283

Græs og grøn-
foder i::llt 1117 855 828 800 751 739

Frø og special
'lfgrøder ialt 91

I-Iestebønner
Anden Bælgsæd
Bælgsæd ia1t 9

Br:lkareul 12

Samlet land
brugsareal 3121

92 87 85 107 109

lkclgsa:darealel
8 20 16 14 4
4 6 II II 6

12 26 27 25 10
2 2 I l

2983 2957 2941 2915 2907
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omfatter raps og sennep, har tilsammen dækket
37.000 ha mod 30.000 året i forvejen.

Arealerne med gartneriprodukter er ret uæn
drede, hvorimod bælgsædarealerne er nedskåret fra
25.000 til 10.000 ha.. Det vil ses, at hestcbonneare
alct er reduceret fra J4.000 til 4.000 ha, og area
let med anden bælgsæd. først og fremmest ærter,
er ca. halveret fra 1l.000 til 6.000 ha. Disse dra
sliske nedskæringer, der er foretaget på trods af
el arcaltibkud pfl 200 kr. pr. ha, skal formentlig
ses på baggrund af såvel dyrkningsmæssige som
prismæssige forhold. De højere kornpriser og for·
vcntningcn om relativ billig protein efter tilslutnin
gen til EF har sikkert spillet en ret afgørende rol
le i denne forbinuelse.

4. Forbrug af handelsgodninger.
Forbruget nr handelsgødninger 1972 (gødnings

året 1971-72) og de nærmest foregående år frem
går af folgende oversigt.

Kvælstofforbruget er stadig stigende. idet der
fr3 1971 til 1972 er tale om en forøgelse rå 19.000
tons N eller ca. 7 pet. Der sker en forts;}t for
skydning fra kalksalpeter over på flydende am
moniak og NPK-gødning. Den procentiske andel
for flydende ammoniak og iovrigt også for kalkam
ventningen om relativ billigt protein efter [ilslur'
ningen til EF har sikkert spillet en ret afgørende
rolle i denne forbindelse.

G ødnillgsfol'bruger.
60/65 67/68 68/69 69170 701i1 71/72

1000 tons N 192 233 248 271 289 308
ProCf'fllisk fordeling
Kall..salpeter 73 19 14 11 8 6
Kalkamm.salpct. 6 12 12 11 9 9
FI. ammoniak 13 33 36 38 45 45
NPK-gødning 3 34 35 38 36 38

1000 tons P 55 52 54 55 55 58
ProCC'misk lordeling
Superfosfat 26 13 12 10 7 5
PK-gødning 70 47 43 43 48 50
NPK-gØ(Jning 3 40 44 46 45 45

1000 tons K 153 143 149 152 151 158
Procefllisk fordeling
Katigødning 25 10 II 9 5 3
PK-gødning 71 49 45 44 50 51
NPK-gødning 3 41 44 46 45 45

Også forhrugel <lf fosfor og blium er steget i
1972. Stigningen andrager ca. 5 pel. hvilket ikke
er llvæ~cntligt. da der ellers nærmest har været
:-,tagn~tion i anvendelse af disse to plantenærings
stoffer en årrække. Det fremgår af tabellen, at det
kun er yderst beskedne mængder. der nu anven
des i form af enkeltgodningerne superfosfat og ka
Iigodning. Langt den største part dækkes med PK-

gødning og NPK-gødning, der i 1972 har tegnet
sig for henholdsvis ca. 50 og 45 pet.

Forbruget af plantenæringsstoffer pr. ha i de
enkelte landsdele ses af følgende tabelopstilling.

Forbruger uf plalltemuillgswof/er pr. Ila /971.
k\;r]Slof (osfor kalium magnesium Ji:obbe.

kglhll kg/ha kglha kglha glha

Sjælland/LoI·
land-Falster 107 23 66 2,8 67,9
Bornholm 83 20 55 4.2 21,0
F,!..yn"---,-- -..:1"'0"-8_.::20::.....-:::55'-_2~,.=_3 __3:::1,0

Øerne ialt 106 22 63 2.7 55,4

Østlige Jylland 113 18 49 3.3 191,1
Nordlige Jylland 103 18 47 4.3 556,6
Vestlige Jylland 108 21 57 6.5 665,0
Sydlige Jylland 95 20 52 3.1 377.3

~ylland ialt 10_:5__1:.:9_..;5'-'1'---_4"',,,5_..;4:.:6;:.8.'-'-4

Hele l,ndel 106 20 54 4,1 344,7

Ocr er nogen forskel i den gennemsnitlige gød
oingsanvemlelse i de forskellige landsdele. For
hoved næringsstofferne kvælstof. fosfor og kalium
er forbrugct lidt større på Øerne end i Jylland,
hvilkel forekommer naturligt, når de til rådighed
\'ærende mængder af naturgødning lages i belragt·
mng.

For magnesium og kobber er forholdet om·
vcndl. idet der her anvendes langt shlrre mæng·
der i J yll:md end pli øerne. Dette skyldes naturlig·
vis forst og fremmest, at de jyske jorder fm natu
rens h;ind er særlig fauige p:\ disse plantenærings
stoffer.

5. De enkelte afgrøder.
Den folgende omtale af de enkelte afgrøders

forhold 1972 bygger i vid udstrækning på pl;lOte
avlskonsulenternes indberetninger. Udbyltetnllcne
refererer sig til en opgørelse af 22. december 1972
fra Danmarks Statistik.

a. KomafgrØderne.
Vintersæden blev almindelig\'is sået rettidigt og

de fleste steder under gode betingelser i efteråret
1971. Overvintringen var god i den Iforholdsvis
milde vinler. og de fleste hvede- og rugmarker
fremtrådte med en frisk, grøn plantebestand ret
snart efler, al for.året havde meldt sig i marts·
april.

Såningen af vårsæd blev ganske enkelte steder
på let jord påbegyndt allerede i februar. men kom
dog forst rigtigt i gang omkring midten af marts,
og store kornarealer blev tilsået i tiden 18.-26.
m3rts. De sidste dage i marts måned satte det
imidlertid ind med en regnperiode. der stort set
strakte sig over 3-4 uger, således at man de fie
sle steder først kunne genoptage markClrbejdet om
kring 20. april. De sidste kornarealer blev hercher
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lilsrlct sidst i april og allerforst i maj. Såningcn
af vårsæd kom saledes til at strække sig over en
megct lang pcriOllr.: i 1972. og det \ iste sig senere.
at såtiden blev rct afgorende for hast resultatet
mange <;tcder.

l s~periodcn eftcr midtcn af marts faldt jordcn
godt for redskabernc. og det var let at frcmstille
el ideclt s~bed. Kornet blev dcrfor almindeligvis
såct under \ irkelig godc betingelser. Jorden var dog
meget tor og los. hvilket en del steder resulte
rcdc i for vold<;om opharvning og for dyb såning.
et fænomen. dcr kan givc \ig rct uhcldige udb),t
tcmæssige ud'ilag. men som des\ærre ikke cr ual
mindeligt mcd den modcrne jordbehandJingsteknik.

I anden sfiperiode sidst i april \ar forholdene
langt fra ideelle. hvilket bl. a. skyldtes. at det \ ar
de s\ære, ofte kolde og vandlidendc jorder. der
V;lr tilbagc. og bctingebcrnc skulle senere vise sig
at bli\e megct uhcldigc for mange :lf de lUnge og
sent ",;'tcdc arc"ler.

Kornct spirclle pænt frem og groede kraftigt til
på de tidligt såede arcalcr, der mange stedcr stod
helt gronnc. da de sidste vtlrsædarealcr blcv tilsået.
Og'iå eftcr den sene såning var dcn egentlige frem
spiring genncmgående ret tilfredsstillende. men dc
store regnmængder i maj-juni satte snart deres
uheldige præg pl. udviklingen, og det var tydeligt.
at det var de ..ent såedc afgroder. der dårligst trllte
den store nedbor.

Eftcr de store regnmængder udviste kornmar·
kerne et særdclc~ brogct og usædvanligt billede for
sommeren igennem. I de tidlig! s;lede marker var
frodigheden s~ ~tor. at der mange steder var be
gyndcnde lejesæd allerede midt i juni. og på sand
jordsarealcl"nc var der almindeligvis. uafhængig af
såtidcn. særdeles gode og frodige afgrodcr.

På de sent tilsåede lerjordsarealer, navnlig i
Østjylland og i \ i...sc omr;lder på øerne. var situa
tionen hdt anderledes. idet v5rsæden - og navnlig
byggen - her frcmtrildte gul og 'i\'agt udviklet i den
våde og sammenslemmede jord under den vedhol
dende regn. Del er indlysende, at disse uheldigc
forhold kom stærkcst til udtryk på lavc arcaler og
undcr forhold. hvor ahandingen ikke \ar helt
i ordcn.

Adskillige ... teder rcttcdc afgrøderne sig bety
deligt. men i mange omdder gik det stærkt ud o\cr
udb)ltel. I nogle tilfælde måtte man nøjes med
halv a\ I eller mindre. og enkelte steder var der
total misvækst.

Ukrudtssprojtningen var \anskelig gennemfor·
lig i de opblødte marker, og mange steder blc\
den udfort for sent eller helt opgivet. Virkningen
af sprojtningen var ofte utiLfred.sstillende.

En overgang var mangelsymptomer og symplo·
er på kalktrang almindclige i kornafgroderne.
Som så ofte for var disse symptomer af forbigå
ende karakter. men dog en påmindelse om, al god
nings· og kalktilstanden skal bringes og holdes
i orden.

Kornmarkerne blev og...å adskillige sleder. navn
lig pft lave are.t1er. prægede af nattcfrost, der fo
rekom lil omkring midten af maj.

De sædvanlige skadedyr forekom i kornmar·
kerne. mcn ikke med særlig stærkt angreb. dog
bortsct fra havrenematodeme. der hist og her op·
tr:\dte med ondartede angreb.

Værre \;lr det med plantesygdommene. hvoraf
melduggen gjorde betydelig skade. na\nlig i Ine·
demarkerne. og her igcn særlig ondartet. /1\ or der
\ar gødet stærkt med hælslOf.

To mere sjældent forekommendc planles)gdom·
Ole slog kraftigt igennem i 1972 og "''Ikte bcly·
delig opmærksomhed. Det var gulrust i h\cde, og
i byg bladpJcts\umpcn, Rhynchosporium. der har
fået tildelt dct danske navn. skoldplet. Dcn sidst·
nævnte s\'ampesygdom prægede na\'nlig Tern- og
Lofabygmarkerne stærkt. men medførte nok kun
undtagelsesvis udbyttenedgang af storre betydning.
De to næ\ nte bygsorter har da også klaret sig
godl i sortsforsøgene o\erfor de mindre modtage·
lige 'Sorter.

~Ien: ahorligt gik dct med guiruslen i h\-ede
m:lrkerne. Navnlig Kranieh- og Catoh..edc - de to
me~t dyrkede sorter - er modtagelige for denne
plante\ygdolll. tier en dcl stcder medforlc udb)'llc
reduktioner på op lil 5-10 hkg kerne pr. ha.

Selvom man på forh~nd vidste. at bekæmpelse
\ar \-anskelig. forsøgte man sig mange steder mcd
gentagne sprøjtninger med mane b eller andre '1VUIll

pedræbcnde midler. Gulruslen Vllr ret up.hirkct
af di'l'le spmjtninger. der imidlertid ;:tlligevel gav
betragteligc merudbYllcr, således som det frcmg~r

[lf forsogsre~ultnternc senere i ovcrsigten.
Gulru... tangrebene forekom praktisk taget i alle

hvcdedyrkendc områder. men angrebene optrådte
tiJ'I}ncladcnde tidligst og dermed mest ondartet i
k)'Megncnc.

Kornhøsten bIcv fremskyndet stærkt af varme·
bolgen sidst i juli. Dcn rcI lange periode med haj
<;01 og tempenltur op til 25-30 grader frem<;kyn
tiede modningen. og i adskillige tilfælde V';lr dcr
lale om en tvangsmodning med en relativ d:\rlig
kerneudvikling til følge.

Kornh<bten kunne i nogle områder påbegyndes
allerede forst i august. og omkring midten af
aU~u5t måned \-'ar ho~ten i fuld gang o\er del me
ste af landel.

Bortset fra enkelte dage eller helt korte perio
der \ ar hostvejret ideeli til et stykke ind i septem
ber. og korna\ len kunne derfor bjærges under sjæl·
dent ideelle forhold. Dette var særlig heldigt. iUe
alene fordi man blev skånet for meget besvær og
i vidt omfang sparede torringsomkostninger, men
også fordi kraftige regnbyger sidst i juli havdc
medfort ret udbredt og ondarlet lejesæd. og fordi
ukruduspøjtningen som nævnt langt (ra havde
været vellykket. s:\ledes at adskillige kornafgroder
\ar rel ukrudtsfyldte.

Kornavlen blev under de gunstige hostbctin-
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gclser bjærgct med cl lavt vandindhold, men ellers.
var kvaliteten vel ikke særlig fremragende. idet ker
neudviklingen ofte var dårlig. først og fremmest
p~ grund af den hurtige modning. men også som
folge af de ret udbredte angreb af svampes)'g
domme.

Sto~teparten af kornet var i hus omkring l.
september. og selv på de lave arealer - bl. a. i mar
sken - kunne kornet bjærges tidligt og med en
forholds\is god kvalitet.

Halmmængden var usædvanlig stor. og store
mængder heraf blev bjærget i en særdeles god kva
litet. Meget betragtelige halmmængder blev dog af
brændt på marken. hvilket gav anledning til no
gen diskussion om fororening og andre risikomo
menter i denne forbindelse. Konklusionen af dis
ku...... ionen blev \f'J stort scl. at ulemperne \ed
halmafbrænding er af ret begrænset omfang. men
at reglerne for halmafbrænding naturlig\ i.. skal
overholdes. således at ulykker af enhver art und
gk

Udbyttet af kornafgrodernc er efter en forelo
big opgørebe fra Danmarks Statistik vist i følgen
de opstilling.

Udbyll(, af kOfllll/wøder.
mil!. hkg kerne")

1950-54 1968 1969 19-0 19"( 1972

Hvede 2.9 4.6 4.3 5.1 5.9 5.9
Rug 3.1 1.3 1.3 1,3 1.5 1.6
Byg 19.5 50.5 52.6 48.1 54.6 55,5
Havre 8.5 S,6 7.7 6.3 7.0 6,4
Blandsæd 7.6 2,S 2,0 1,4 1,3 1.1
Bælgsæd 0.2 0,5 0.7 0,9 O.R U,4

41.S 6R,3 6S.6 63,1 71.1 70,9

Gcnncm'niI5udbyuc. hkg kerne pr. ha

Hvede 36,6 4S,0 43,R 44.5 48,5 43.S
Rug 23,9 34.0 32.3 30.5 35,4 36.9
Byg 34.7 40.2 40,3 35.6 39,R 39.6
Havre 32.5 39,6 37.4 34.2 37,8 39,1
Blandsæd 27.5 35,8 34.5 31,9 34.2 36.4

Gns. for
alle arter 31.7 40,5 39.7 35.7 40.0 39,8

.) For b3::las-1::d mill a c.

Efter den betydelige mOllgang, kornet ha\ de \ æ
ret udsat for på mange !c:rjorder og lavbundsarea
ler. og med de iojnefaldendc sVClmrean.sreb i man
ge hvede- og bygmar~cr. havde man nok fonemet
et kornudbyuc under middel. Det fremgftr imid
lertid uf tallene. at l1db~ tiet med 70.9 mil I. hkg
kerne kommer megel tæt på det hidtidige rel-.ord·
udbytte på iI,I mil!. hkg i 19i1. Stigningen i
kornarealet må naturlig\is tages i betragtning i
denne forbindelse. men den ophæves dog prall.lisl.
Laget af en tils' arende formindskelse af bælg..æd
arealet. Det Ser ah·di ud til. <tf ck "ærdeles ~lIn

Slige re..ullaler i ,andjord ..områdcrne har kunnel
op\c;e dl' forhold'o'is d~r1igere htJSllldb~lIcr i
man~e krjord ...områdcr og prl en dd la\l' arealer.

DCI frem,g;"lr io\ rig.t af tabellen. ;11 tncdcuJbyt-

terne pr. ha ikke nær tå på højde med 1971, men
omtrent sv.... rer til de to nærmest foregående år.
Bygudbyuct pr. ha har været ret normalt. hvor
imod ha\re og blandsæd har givet over middelud·
bylle.

Halmudbyuel er ikke vist her, men medtaget
1)cnere under det samlede hostudbytte. Det er an
førl. at der i 1972 af den store halmavl er bjær!!et
11.5 mill. afgrodeenhcder. men det angives at væ·
re et skønnet tal. der er behæftet med betydelig
usikkerhed.

b. HodfJ"URlafgrodemc.

De fleste roemarl..er blev tilsåede fra sid!H i april
lil lidI ind i maj. Betingelserne var ikke altid helt
ideelle ved såningen. Fremspiringen var meget \ a
rierende. men som regel tilfredsstillende. idet der
de f1e"ile steder faldt passende nedbor. Derimod
\ ar den følgende periode langt (ra gunstig for ro·
erne. og na\ nlig bederoerne voksede langsoml eller
stod helt i stampe i det våde og kolde vejr.

Roernes renholdelse og udtynding var forbundet
med betydelige problemer under den ved\3rende
regn. hvor del i lange perioder var umuligt at fær·
dc~ i markerne. Redst gik det. hvor man havde væ·
ret heldig med båndsprøjtning og såning lil bliven
de bestand. idet der herstort set kun var problemer
med ukrudtet imellem rækkerne. Det var dog ikke
alle stcder. at b~ndsprojtningen havde været til
~trækkdig effektiv. og en planlagt Bctanalsprojtning
ved mitynd ingen vi"ite sig ofte ugennemførlig. Selve
udtyndingen var ligeledes forbundet med betyde
lige vanskelighedcr, og blev ofte først gennemfort
r~ et sent tidspunkt og med stort besvær.

Væksten i kålroemarkerne var i den første titl
lang.t bedre end i bederoerne. men også her var
der problemer med udtynding og renholdelse.

Efterh~ndcn som regnen aftog hen i juni. og
temperaturen blcv mere normal. kom der bedre
\ækst i roerne. og efter varmebølgen og rigelig ned
bnr sidst i juli, var dcr stor frodighed i roemar·
kerne.

Den frodige vækst forlsatte i august. men her
efter begyndte torke n at præge de fleste rocmar
k..:r. og i man~c egne gik væksten næsten i stå
i del u'iædvanligt torre eflersommer- og efterårs
\cjr. Dc-r blc\ med stort udbytte gennemfort kun
"lig vanding af rocmarkerne. især i Vestjylland.
h,or \andingsanlæg er ret almindeligt forekom
mende.

Roerne blev hjemo;pgt af de sædvanlige plante
~H:dommc og !'ikadcdyr, men angrebene var i næ
,tcn alle tilfældene moderate. og der ble... sprøjtet
meget lidt mod skaded~r i roemarkerne 1972.

Vejret var for sri \idl ideelt i rocbjærgnings
perioden. idet der '~r særdeles gode muligheder
for at fæn.ks p~ markerne. men optagningen \ar
mange steder \oi.IO~kelig: på grund af den (orre jonJ.

Roerne 'ar ofle ~lærkt udturredc ved optagnin-
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gen, og dct blev anbefalct - i nogle tilfælde også
praktiseret - al vande specielt bederoekulerne
eller afvente regnvejr inden kulernes tildækning
med plastik, all med henblik på at undgå angreb
af opbevaringssvampe, der erfnringsmæssigt optr:c
der værst i tørre roe beholdninger.

Udbyttet af rocafgrøderne er vist i folgelll.lc la
bel. hvor også de øvrige grovfoderafgroder samt
knrlofler er tuget med.

Ur/by tie af f,:rovfor/crafgrøtil'f, mill. a.c.
1950-54 1968 1969 1970 1971 1972

Kartofler 4.2 2,0 1.6 2,5 1,6 1.5
Sukkerroer
til fabrik 5.2 5,1 4,8 4,5 4,8 5.1
Bederoer
til foder 14,5 12.6 11.3 13.5 12.5 10,7
Kålroer 12,2 5.8 3,4 2,9 2.7 2,1
Turnips og
gulerødder 0,2 0,1 0.2 0.2 0.4 0.3
Roetop 3,5 4.7 4.0 4.3 4,6 4.1
Græsmarks-
afgrøder
m. v. 42,9 43,9 33.8 35.5 37.1 36.7

lah 82,7 74.2 59,1 63,4 63.7 60.5

Udbyttet er angivet som milt. afgrodeenheder.
Det vil ses. at der såvel af bederoer som kålroer
er a .... let ....æsentligt mindre end i 1971, selvom
arealet i hvert fald for bederoerne er uændret.

Ved beregningen af ;Ifgrødeenheder er der laget
hensyn til. at tørstofindholdeL i roerne i 1972 er
væsentligt højere end normalL Efter opgørelser fo
ret:Jget på Statens Forsøgsstation ved Roskilde
kan man regne med. at tørstofindholdet for bede·
roerne ligger ca. 1.5 og for kålrocrne ca. 2 pro
centenheder hojcrc end gennemsnittet for 5-;\ret
1967-71.

Kal"1o!lall(' blev de fleste steder lagt sidst i april
eller forsl i maj. Udviklingen var i første om·
gang langsom på grund af del våde og kolde vejr.
Væksten kom dog godt igang hen i juni. men blev
efterhånden hæmmet stærkt af tørken. der beg~'nd·

te sidst i juni og kulminerede med varmebølgen
sidst i juli. Efter dc store nedbørsmængder. der
fulgte efter varmen. kom væksten i de fleste sorter
igang igen. men senere tenderede torke p~ny lil at
hæmme væksten.

Man var forberedt på en ondartet gengroning
efter nyvæksten omkring l. august. men en sådan
udeblev de fleste steder. formentlig fordi kvæl·
stofgodningen var opbrugt eller udvasket af plo
jelagCl med forsommerens store nedbør.

Skimmelangrcbcne var meget moderate, og op
tagningen fandt sted under ideelle betingelser. Kar
toflerne kunne s51edes bjærges i en pæn kvalitet.
der heller ikke i særlig grad var skæmmet af skurv,
som man måske kunne have ventet det efter de Io
tørkeperioder.

Udbyttet af kartofler er vist i tabellen foran.
Det er opgjort til 1.5 mil!. a.e. eller 703.000 tons.

c. Græs- og ~rflnfodcr3fJ:roder.

Betingelserne for græsmarksafgrodernes over
vintring var særdeles gode, og sclv italiensk raj
græs overvintrede mange steder i god behold.

f\fcdens andre afgrøder trykkede sig i det våde
og kølige forår. var betingelserne næsten ideelle
for græsmarkerne, hvor vækslen vrlr frodig og
produktionen meget stor j forsommerperioden. især
hvor der var anvendt passende kvælstofmængder.

Utlbindingen fandl sted sidst i april og først
i maj. Med den {rodige vækst blev der afsat store
arealer til slæt. som det dog visle sig særdeles
van~kerigt ,It få bjærget rellidigL da det regnfulde
vejr hindrede såvel ensilering som hobjærgning.
Resultatet blev adskillige steder. 'It afgrøder, der
Vllr beregnet til ensilering. fik lov ;Jt stå Iii hø
slæt. og at såvel ensileringsslæl som hoslæt ofte
blev luget ved et for fremskredent udviklingstrin.
s:"ilcdes at kvaliteten blev stærkt forringet.

liciter ikke torrcstationernes kapacitet kunne
klare den voldsomme produktion i græsmarken i
forsommerm5nederne. Slættene til tørrestationerne
blev derfor også i mange lilfælde taget med flere
ugers forsinkelse, hvilket naturligvis heller ikke
kan have virket fremmende på protcinindhold
og kvalitet iovrigt.

Græsproduklionen blev dæmpet noget under tør
ken i juni-juli. men kom igang igen efter varmen
og nedboren sidst i juli for dog igen at gå i stå
hen i august-september. hvor det store nedborsun
dersklltl begrænsede <lI pianieproduktion. Udbyt
tet i eftersommeren blev derfor meget lille i græs·
m:Jrkerne. og efterafgr0derne af italiensk rajgræs
nåelic de f1esle steder slet ikke ut komme igang.

Græsproduklionen blev i øvrigt mange steder
_ specielt i Vestjylland - holdt på et højt niveau
ved kunstig vanding. Denne blev i 1972 praktise
ret i eftersommeren og ikke i forsommeren, wm
tilfældet ellers oftest er.

Da der ind i november faldt nedbør. og vejret
fortsat var ret mildt, kom der nogen vækst i græs
markerne på dette sene tidspunkt. og man kunne
iøvrigt se kreaturer på græs helt hen lil midten af
december og endnu senere. Også mange efteraf
groder kom igang og gav nogen produktion til af·
græsning i november-december.

Udlægsmarkerne var ofte tynde efter den kmf·
tige dæksæd og hyppigl forekommende lejesæd.
En del marker blev pløjet om og udlagt igen i sep
tember. men det viste sig at være vanskeligt at få
etableret en ny afgrøde under de meget !Orre be
tingelser. Senere - i oktober-novcmber- retletle de
oprindelige udIægsmarker sig væsentligt.

Gn:csmarksafgmdernes udbytte er mcdt3gC\ i ta
bellen foran. Det er opgjort til 36.7 mill. a.c.
hvilket er lidt mindre end i 1971. men mere end
de to nærmesl foregående år.
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d. FrØafgrØder, industripiauter og bælgsæd.

Også frøafgrodernc klarede sig godt igennem
den forholdsvis milde vinter. Væksten var frcx1ig
fra det tidlige forår, og der blev af de fleste fro
afgroder opnået tilfredsstillende udbytter. Avlen
blev bjærget under gode betingelser, dog med und
tagelse af en del hvidkløverfruafgroder, hvor ho
sten faldt i en regnperiode først i august.

Der blev opn~et en avl af normal storrelse af
rødkløver, og kvaliteten var god. Derimod gav
hvid kløveren knap middeludbyIle. og kvaliteten
var ikke helt tilfredsstillende - navnlig var der rel
ondartede forekomster af ukrudt. specielt fugle
gnes.

Af græsfrøanerne gav engsvingel rekordavl, og
især var udbyttet højt i Jylland. Også af timoIhe
var avlen over mjddel, medens de ovrige græsfru
arter stort set gav genneQlsni~udbytter eller lidt
Over.

K\aliteten af græsfroavlen \'ar som helhed god
med hoj spireevne.

A, len af bederoefro var af middelstørrelse. becht
for de udplantede roer. Og.så J..ålroefrøel gaven
pæn avl.

Udbyttet af ærter var stærkl \ arierende, men
ofle ret dårligt. Spireevnen var god i foderærlernc.
hvorimod kva!i[eten af J..ogeærler iHe vaT særlig
fremragende, og navnlig kneb del i de vC'illige egne
af landet.

Hestebønner gav ct ret pænt udbytte, men are
alerne med hestebønner og ærter er som nævnl
reducerel slærkt.

RapsdyrkIlingen, der V<lr udvidet betydeligt i
1972, gav normal avl. hvorimod udbyltet af gul
sennep blev rel lavt. Den lille avl pr. ha blev dog
op"ejel af en forholdsvis høj pris.

Alt i alt var 1972 et godl frøavlsår, og da der
har været god afsælning med et stigende prisni
\cau. må betingelserne for frøavlen betegnes som
lilfredsstillende.

e. Det samlede bostudb}1te.

Det samlede hostudbytte 1972 er efter opgorel·
sen fra Damarks Slatistik \'ist i folgende label.

Det samlede høstudbytte. mill. a.I!.
19'0-54 1968 1969 1970 1971 1972

Kerne 39.2 66.6 .57.0 62.0 69.9 69,7
Halm 10,4 10.3 11.2 8,7 11.2 11,5
Rodfrugt 39,8 3003 25,2 28,5 26,5 23,8
Græsmarks-
afgrøder 42.9 43,9 33,8 35.5 37,1 36,7

lall 132.4 151.1 137,2 134.7 144.7 141,7

I-!pstudh)'llet er opgjorl til ialt 1-11,7 mill. a.e.,
hvilJ..et er 3.0 mil!. a.e. eller godt 2 pet. mindre
end i 1971. Det er iJ..ke nogen rekordhosl. idel der
i 1968 ble" hostet 151.1 mill. a.e.. men 1972 leg
ner ~jg for det fjerdestorsle udbytte. målt i afgrø
decnheder.

Hostudbyttet 1972 må derfor betragtes !>om sær
dele~ tilfredsstillende. Med den ud, idel.o:.e af hæg·
besætningerne. der finder sted i denne lid. er del
dog værd at bemærke, at roeudb>'ttel er væsentlig
la\ere end de nærmest foregående år, og at ud
bynet af græsmarksafgrødel'Oe i hvert fald kun er
af middelstørrelse. Det er således nogcl begræn
sede gro' fodermængder. der er til n\dighcd. Når
dertil kommer, at udbytterne har været stærkt \'u
rierende fra egn lil egn og fra ejendom lil ejen·
dom. er problemerne for mange væsentlig større,
end de pæne gennemsnitstal giver udtr~'k for.
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B. FORSØG MED SORTER OG ARTER AF KOR
OG BÆLGSÆD

Af Ol~ Thøgcrsetr og 8elll Ullerup

ForsøJ,:enes antal og fordeling.

Den forsogsmæ~~ige afprovning af korn· og
bælgsædsortcr havde igen i 1972 ct stort omfang.
lait gennemfortes efler de fælles forsøgsplaner. der
blcv udsendt af SorlS- og Slammcudvalgct, iah
1155 ~Orls· og art!>ror~og. Forsogenes antal og
antallet af af"rovcde SOrler fordeler sig på fol
gende måde indenfor de enkelte arIer.

Anlal sorter Anul fanøg

Bygsorlcr 36 728
Havresorter 14 160
Vårhvcdcsorter 9 81
Vinterhvedesorter 13 68
Vinterrugsorter .... 5 23
Vårsæ(htrlCf_-,-:_c.'c.-c.''--'---'--'---_----=-6=---__-,-:-3:,9'---_

lal.korn 83 1099

Hcstcbønne..ortcr 6 23
Ærtcsortc'c'-,-:_c.'c.'c.,.;,,;..;,,;..:..;._.:..;.6=-- -=3-=3__

lall bælgsæd 12 56

Antallet af afprovcde kormorter er 22 slOrfe
end i 1971. og der er gennemfart 55 forsag mere.
Derimod er der ~ennemfon 89 forsog færre med
bælg'iæcJsol'ler end 'iiLls(c r.

Langt hoveLIrarten af de gennemforte !r.orts
forsog er fa:llc'iforsog. I en del lokale for~og ind
går ældre eller nyere sarier, som ikke finde.. i fæl
Icsplanerne. I tie lilfælde. hvor denne afprovning
har haft Cl rimeligt omfang. er og dis!J,e sorter
omlalt.

I beretningen\ labelafsnit er enkeltforsogenc\
resultaler meddelt. Kornfoo>ogene findes i label
lerne nr. 1 lil nr. 24 og forsogene med bælgsæd
i nr. 25 og nr. 26.

f\led så \(01'1 et for~ogsanlal som ~rundl3g er
det rimeligt at opdele resultaterne i landsdele. I tao
bellerne er delle ..kel i rækkefolgen Sjælland, Fyn.
Lolland-Falsler. Bornholm. Østjylland. Vestjylland
og: Nordjylland. Gennem'initsresultaterne for hver
landsdel og det samlede resultat for Øerne, Jyl
land og alle forsøg er meddelt i tabellerne.

Forsøgenes sikkerhed.

I det folgende vil forsogenes hovedresuhater
blive vist i forbindelse med omlalen af de enkelte
forsogsplaner. I tabellcrne vil der linder hver

landsdels result:ll være anfort en LSD-værdi. Del
le lal referercr til forsot:.'\udslagets siUerhed, og
LSD belyder -Iave\te sikre differens ... Sammen
ligninger med mindre end IO for'log vil megelofie
\ ære behæftet med rel slor llsiUerhed. Dette er
ars~lgen lil. al l.SD-værdien Lun er beregnet for
for\uf''igruppcr meLl IO eller flere for'log. Ved
"urderinsen af, om udbyltcforskellcn mellem IO
~orter er stalistisl siUer. sammenligne~ udb~'lle

forsl-.ellen med I SD-værdien. Stlfremt LSD-vær
dien er mindre (,,,ti udb) tteforsLellen. er denne
for\~el statislisL \iLker. Hvis LSD-værdien er
'iforr(' ""d forskellen mellem ~orlcrnes udbyue. vil
(.knne forskel ofte være lI'~iHer. At en udbyIIefor
skel kan betragtes som sIaiistil silker, vil sige.
at der er mindst 95 pet. ...and\}nlighed for, al den
er reel.

Forso~.!olld~:l:dcn5 kvalilet.

Ved udvejning og ebpcdition af forsog\udsæ
den er det en fordcl ~t arbejde Illed Llrlfsvampet
korn. lllen det er forkert al anvcnde uafwampet
ud\:l:d. "om burde have værel afsval1l;Jcl.

For :lt kOn\l:ltere et eventuelt bcjdsning...behov
hkv der på Slatsfrokontrollen analysercl provel'
af alle ~orterne af vårs:cd. AnalY'ien af.. lorcr. om
der på lcrnerne finde .. wampe af bladplct"iygc
f1lclminlho\poriunl tere~ eller saljvum og Fu~a

rium). En supplerende analyse afslører angrcb af
byggens stribe..yge (Hclmintho.. porium grami
neum). Vårh\'edc'iorterne blev undersøgl for an·
greb af \orl\kimmel (Seplorium nodorum). Under
sogeben \'i'lle. al II af de 36 bygsortcr og 6 af 9
vårhvedesorter havde behov for afsvampning. Det
vi'ite sig. 'iåledes, al alle bygprovel'. der blev sendt
fra de s\'emke forædlingsvirksomheder. skulle af
...\ampe.... og. undersogeb.em, rcsultal medforte iø\'
rigl. at der blev l;ennemfort forsog med afwamp
ning af partier med forskellig infektionsgrad. Disse
for::.og er omtalt i afsnillel om bekæmpel"ie df
plante'i)'sdomme. Endvidere blev pro\'ernc under 4

~ogt for spireevne. Dennc var i alle tilfælde til
frcd~lillende: for IO af \å.rh\cde'iorlernc dog først
efter afsvampning. Der er iHc iagttaget angreb af
ud'iædsbå.rne sygdomme i SOrlsforso!!ene. selvom
langt de f1e"ite parlier blev udsendt uafsvampet.
Delle understreger. al analyserne for beJdsnings
behov bn give en Sod og siHer vejledning.



2016

.) Tallene i () her og fremefter angiver tabel nr. I tabclbilagct.

både ældre og nyere sorter. Pallasbyg har været
målesort.

Enkelte af forsøgene er gennemført ved to eller
flere kvælstofmængder. J de fleste tilfælde drejer
det sig om normal gødskning og normal gødsk·
ning plus ekstra tilførsel af ca. 30 kg kvælstof pr.
ha. I de egentlige sortssammenligninger er kun
den normallgødede forsogsafdeling medtagel.

Der er for alle landsdelsopgørelserne anført en
LSD-værdi, idet det mindste anlal er IO forsøg på
Bornholm. For de 42 forsøg på Sjælland er LSD
værdien 1,1. Dette er mindre end de fundne mer·
udbytter for Lofabyg, Ternbyg og Malabyg, og
disse udbytteforskelle må derfor betragtes som
statistisk sikre. For Emirbyg og Wingbyg er ud
bytteforskellene mindre end LSD·værdien. hvil
ket tyder på, at de fundne udslag kr.n skyldes til
fældigheder.

a. llygsorter, plan 1.

lall er efter denne forsøgsplan gennemført 240
forsøg fordelt med 94 på Øerne og 146 i Jylland.
De 6 sorter i denne forsøgsplan er de mest dyrkede
bygso/1er. Af bygarealel, der i sommeren 1972
blev godkendt under Statsfrøkontrollens sæde
kornskontrol. og som er grundlag for forsyningen
med sædekorn i 1973, beslaglagde disse 6 sorter
således 91 pct., og alene Ternbyg og Lofabyg 62
pet.

0:rne..
45,6

1,8
3,4
1,0
3,5
3,5
0,7

Bygsorter l (1)*
hkg kerne pr. ha

F)'I'I LoII.· F. Bornholm
29 13 IO

47,2 44,0 45,1
4,2 2,4 2,2
5,3 4,0 1,9
3,6 1,1 +0,6
4,9 4,4 3,2
6,2 4,1 l,S
2,9 1,5 2,1

Sjælland
Antal forsøg 42

Pallas 45,1
Emir +0,2
Lofa 2,4
Wing +0,5
Tern 2,5
Maia 1,9
LSD 1,1

0.-Jylland V.-Jyllancl N.-Jylhmd J)'lIal'ld
Antal fOl"5og 47 3. .. 14'
PaIJas 46,S 44,9 44,4 45,2
Emir 0,7 1,3 1,0 1,0
tofa 2,2 1,7 1,1 1,6
Wing +0,6 -:-.0,6 +0,3 +0,4
Tern 0,9 2,9 2,4 2,0
MaIa 1,d 1,6 0,9 1,2
LSD 0,9 1,0 0,7 0,5

Hele landet.
Karakter for

Strå- Ide:- skold- Holl. hk,
lzngdc ~d meldug plet va:gl k,=

Antal forsøg 216 211 '" 54 SO 240

Pallas 82 6 4,1 1,0 106 45,3
Emir 84 5 1,2 1,4 109 1,3
Lofa 87 5 0,3 2,2 110 2,3
Wing 88 5 0,3 l,S 110 0,1
Tem 86 4 0,3 4.2 112 2,6
Maia 87 5 0,4 1.5 110 2,1
LSD 0,4

I. K O R N S O R T E R O G
KORNARTER

Høsten begyndte i 1972 meget tidligt, og den
var begunstiget af godt vejr. Sortsforsøgene blev
hostet under godo betingelser, og i de fleste til·
fælde med ct lavt vandindhold, som dog i alle til
fælde er omregnet til 17 pet. vand i kernen.

Der forekom i sommeren rel kraftige angreb af
forskellige kornsygdomme. Således var angrebet
af gulrust i vinterhvede særdeles alvorligt i mange
områder af landet. Skoldplet c1ler Rhyncosporium
optd.dtc rel hyppigt i Ternbyg. Ocr konstateredes
angreb af meldug i de modtagelige bygsorter,
men angrebet i 1972 var af moderat styrke. l ta
bellerne er der anført karakterer for angrebet af
de enkelte sygdomme, og i alle tilfælde betyder
O intet angreb, medens IO vil sige, at planterne har
været stærkt angrebet.

Sorternes lejelilbøjelighed er bedømt efter en
skala, hvor O angiver, at sorten er helt Slående,
medens IO betyder, at den har været gåct helt
i leje. l gennemsnitstallene for lejesædskarakterer
er klin medtaget forsøg. hvor mindst en af sor·
terne har haft karaktcr over O, idet eventuelle
sorlsforskelle kun kan måles, hvis mindst en af
sorterne i el forsøg er gået i leje.

Udover denne karaktergivning cr der angivet
mål for strålængde og for hollandsk vægt, der
normalt kun er bestemt i et mindre antal forsøg.
For s~vel karakterer som mål gælder, at de i be
retningens tabeller kun er meddelt for hele Jan
dets og ikke for de enkelte landsdeles gennem
snitsresultater. I sorlstabellerne i tabelafsnittct
findes resultaterne for de enkelte landsdele.

Med det formål at undersøge udbredelsen af
havrenematoder (havreål) blev der ved de fleste
sorlSforsøgs anlæg udtaget en jordprøve til un
dersøgelse for indhold af æg og larver af havre·
nemalader. Resultatet af undersøgelsen vil blive
bragt senere, men i tabelbilagets sortstabeller er
nematodindholdet meddelt for de enkelte forsøg.
Det fremgår, at en del forsøg var anlagt på stærkt
smittet jord, men at der i langt de fleste tilfælde
kun er fundet et indhold af æg og larver, der må
betegnes som ret uskadeligt.

Tilsidst i afsnittet om kornsorter findes side
2035 tabeller med oversigt over resultatet af flere
års afprøvning af sorterne, samt en oversigt, hvori
der er oplyst om, hvor de forskellige sorter er
forædlet, samt om deres afstamning og registre
ring under planlebeskyuelsesloven.

l, Bygsorter,
Som i de foregående år bar afprøvningen af

bygsorter været meget omfattende med iall 36
sorter fordelt på 7 planer med ialt 728 forsog.
Udover dette store antal er der i lokale forsøgs
planer gennemført en hel del forsøg med andre.
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Af resultatet fra del samlede antal forsøg frem
går, at kun Wingbyg har lavere merudbylte end
den beregnede LSD-værdi. For de ovrige sorter
gælder. at mcrudbylternc er større, og at udslage·
ne derfor må skonnes at være reelle.

Der er ikke stor forskel på udbytteniveauet i de
forskellige landsdele. Dog skiller Fyn sig ud fra
de ovrige med det højesle udbyttcresultal. og iov
rigt også mcd stØrrc menJdbyllcr for de provede
'iorter. end tilfælLlet er i de andre områder.

[ den folgende omlale af de enkelte :-.orler er
foruden årets resulLaler også de nærmest fore
gående års, der er visl i label a side 2024. lagt til
grund. samt endvidere det samlede rc:-.ullat af
de enkelte sorters afprøvning. som findes i over
sigtstabellen side 2035. der viser resultatet af indlil
5 års afprøvning. Ved beskrivelse af sorterne er
både for:-.øgstallene og sorlslisten fra Statens For
sllgwirksomhcll benYltet, idet man ved denne
virksomhed har undersøgt flere egenskaber end
i landl)forsogene.

Dc enkche sorler er omtalt i den rækkefolge. de
indgår i for~og:-.planen:

Pall:lsb)'g fra den l)venske foncdlingsvirksomhcd
Svalof har været dyrket i Danmark siden 1960.
og siden 1965 har den været måleson i bH for
sagene. Sorlen har været hojtydende og dyrknings
siUer. navnlig i Jylland, men dens manglende re
sistens mod mcldug medfortc, al den især i 1967
blev meget stærkl angrebet af denne sygdom. Også
i 1968 blev den 'lI1grebet. medens den i 1969. hvor
meldugangrebet var af mindre betydning, hævdede
sig !)ærdelcs god\. I de foregående Io nI' og også
i 1972 har Pallasbyg måttet se sig distanceret af
næs len alle de øvrige provede bygsorter.

p.lllasbyg er ret kortstrået og har god stråstyrke.
men nogen tilbøjelighed til nedknækning. Kerne
stol'reben er lille og rumvægten unLler middel.
N.ir 'lorten angives at være midtlellidlig. må det
ses i sammenha:ng med dens anvendelse som m;i
lesart, idet tie ovrige sorters lidlighed angives i re·
lation lil Palla\byg.

Emirbn: fra Ccbcco i Hollantl beslaglagde
1971 slør:-.H'parten af bygarealet, men m:ndrc

I 1972. Sorten fik sit gennembrud på grund af en
god modstand:-.dyglighed mod meldug. Af karak
tererne for meldugangreb i årels forsøg fremgår
!)om i foregnende år. at Emirbyg ikke har s.\mmc
gode resistens som de andre afprøvede sorter.
men dog \Iadigvæk storre Illocblandsdyglighed
end Pallasby~. Emirbyg har i 1972 h"fl et d;irligt
resullat p& Sjælland. medens den på de andre Øer
har givel pæne merudbytter.

I gennemsnit af alle forsøg i 1972 for hele lan
det er merudbyllet 1.3 hkg kerne over målesor
ten. Emirbyg har i gennemsnil af de sidste 5 års
forsogs l'csultnler givet 1,0 hkg kerne eller 2 pro
cent mere end Pallasbyg.

.2 Oversigter

Emirbyg er kortstrået og slivslråel og har god
modstandsdygtighed mod nedknækning. Den an·
gribes ikke af nogen brand, men i nogen grad af
meldug. Emirbyg er middeltidlig. Den har ret små
kerner med middelhoj rumvæ~1.

Lofahyg fra Abed Planlc3vlsslation har igen
i 1972 givet Cl slort udbytte. Der er i gennemsnit
af alle forsøgene opnåct 2.3 hkg kerne mere
cnd af Pallasbyg. Lofabyg har placeret sig blandt
de hojeslydende bygsarIer i de senesle år, og
har i gennemsnit af årene 1968-72 givel 2,5 hkg
kerne cller 5 pet. mere end Pallasbyg. På bag·
grund af del gode resultat. der er opnået i alle
I..ndets egne over en årrække, må lofabyg ka
rnkleriscres som cn dyrkningssikker sort llllder
de fleste forhold.

Sorten er mere slivSlråct, men har lidt længere
strå end Pallas. og den har god modstandsdygtig·
hed mod nedknækning. Lofabyg har god resistens
mod nogen brand og mod meldug. Kernerne er
ret Slore og med middelhøj rumvægt. Sorten er
:-.ildigere end p.lllasbyg. men forskellen er næppe
mere end 3-5 dage.

Wingb)~ fra Wcibullsholm i Sverige har ikke
placeret sig særlig godl i forsøgene i 1972. Gennem·
snitli!; har den givet 0,1 bkg kerne mere end Pat·
lasbyg. men i de flesle 'lf landsdelene har den
givet mindre udbYlIe end målesorlcn. I de fynske
forsøg har den opnået det bedste resultat med el
meruubylle på 3.6 hkg kerne. I de 5 sidste års
forsøg hrtr dens udbytte været 1,0 hkg kerne eller
2 pet. over Pallasbyg.

Wingbyg er rcl langstd.el men med ringe til
bojelighcd til lejesæd. Sarien har god resistens
mod meldug og nogen brand. Wingbyg er middel
tidlig. Den har middelstOre kerner med høj rum
vægt. og den angives at være velegnet til maltning.

Tcmb)'g fra von Lochow-Pelkus i Tyskland,
der sammen med Lofabyg i delte år beslaglægger
langt den største part af bygarealet, har i 1972
givet særdeles gode udbyueresullatcr. I gennem
.!tnit af alle forsøg er der hostel et merudbytte på
2.6 hkg kerne over PaJlasbyg. Dcn gode pl..cc
ring er opnået i alle landsdelene. men bedst i øer·
nes forsog samt i Vest- og Nordjylland.

Ternbyg har også j de foregående år opnået en
særdeles god placering. og i gennemsnit af 1968
72 har den givel 2.~ hkg kerne eller 6 pet. mere
end Pallasbyg.

Høje udbytter :'Ir for år og en god placering
i forskellige egne understreger en sorts stabilitet og
gode dyrkning'legenskaber.

Ternbyg har el strå ~lf over middel længde og
med f:.od slnhtyrkc uden tilbøjelighed til ned
knækning. Sorten er middeltidlig. og den har god
meldugresistcns, men kan angribes af nogen
brand. Den har ret små kerner med høj rumvægt.
og den ::tngives at være en velegne I maltbygsort.
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Og å i denne forsogsserie har udbytterne været
næsten ens i de forskellige landsdele.

Kun på Lolland-Falster og på Bornholm, hvor
antallet af forsog har Værel under IO, er bereg
ning af LSD-værdien ikke foretaget på forsøgene.

b. Bygsorter, plan II.

I denne forsøgsserie er Sultan afprøvet sammen
med Bine og Mona, der blev markedsført i 1972,
samt Varunda og Nordal, som kommer i handelen
i 1973. Der er gennemfort ialt 177 forsøg fordelt
med 71 på Øerne og 106 i Jylland.

Karakter ror
StrA· I,,,,, skold- Holl. hk,

Iznade >æd roddul plet -, k,=
Antal rorsog IS' 160 117 ]S " 177

PaUas 82 6 4,2 1.1 106 46,2
Sultan 87 5 1,8 l,S 109 1,7
Bine 86 S 0,7 1,3 108 1,0
Varunda 86 4 O,S l,S 109 4,0

ordal 86 6 0,6 l,S 110 4,0
Mona 75 4 0,4 2,0 108 3,3
LSD 1,1

landsdel til landsdel, men der bør næppe lægges
for megen vægt på tallenes eksakte Slprrelsc. l alle
områder har Ternbyg været kraftigere angrebet
end Lofabyg, der igen har været mere angrebet
end Pallasbyg.

Skoldpletsvampen kan overvintre på halmrester
og avner, og den kræver fugtighed om foråret
for al smiuc de nye spirer. Angrebene vil end
videre erfaringsmæssigt være værst i de år, hvor
såningen sker tidligt. Risikoen for angreb vil na·
turligvis være størst, når der dyrkes en modtagelig
sort i marker, hvor der Aret i forvejen blev dyrket
en stærkt smittet byg. Der foreligger ikke danske
forsag. der belyser hvor stor betydning sygdom
men har på udbyueL Det hoje udbytte af Tembyg
og Lofabyg i 1972 tyder ikke umiddelbart på, at
angreb af skoldplet nedsætter udbyttet væsentligt.

"'~71

46,3
3,0
l,S
4,9
5,1
4,2
1,0

N ...JyUand Jylland
42 106

45,5 46,2
1,0 0.9
0,1 0,7
3,3 3.4
2,2 3,2
2,7 2,7
1,1 0,7

V.-1)"lIand
28

43,8
0,6
2.0
3,6
4.6
3,6
1,4

0.-JyUancl
l6

48,8
1,0
0,4
3,3
3,5
2,1
1,2

Hele lande/o

Bygsorur Il (2).
hkl kerne pr. ha

Fyn LoU-F. Bornholm
26 8 S

47,3 45,4 45,6
5,1 3,0 0.6
3,1 1,3 1,7
7,1 4,5 5,1
7,4 3,8 3,9
4,9 5,8 2,6
1,7

S~lland

Antal (orso, 32

PalJas 45,1
Sultan J,7
Bine 0,3
Varunda 3.3
Nordal 3,6
Mona 3,5
LSD 1,3

Antal(onøg
Pallas
Sultan
Bine .
Varunda .
Nordal .
Mona
LSD ........

Opdeling af 54 forsøg med bedømmelse
af Rhyncosporillm. Bygsorter plan J.

K~raJm~r ror
Antal RhyDCOIporfum bkg kerne: pr. h&
rorsøg Pallas Lora Tem Palla. Lora Tem

Malabyg fra Abed er en søslersorl til Lofabyg,
og de to sorter ligner iøvrigt hinanden på de fleste
områder. Malabyg har i gennemsnit af alle (or
søgene i 1972 givet 2,1 hkg kerne mere end Pal
lasbyg, men i Øernes forsøg er merudbyttet 3,5
hkg kerne eller det samme som for Tern og Lora.
MalabY8 er nu afprøvet i 5 år, og har i delte
tidsrum givet et merudbyuc på 2,1 hkg kerne,
eller 4 pet. over mlesorten.

Malabyg er rel langstråel, og den har god strå
styrke. Sorten har god resistens mod meldug og
mod nøgen brand. Malabyg er ret sildig, men an·
gives at være en smule tidligere end Lofabyg.
Den har middelstore kerner med ret høj rum
vægt, og den angives at være velegnet til maltning.

Uyrknings- og udbyuemæssigt er der god be
grundelse for, at sorterne i plan I har fået et stort
dyrkningsområde. Men det ser ud til, at sorterne
Lofa - og navnlig Tembyg har en del modtage
lighed for bladsygdomme. S5ledes viste en un
dersøgelse på 20 tilfældigt udvalgte prover af
Ternbyg avlet på afsvampet udsæd, at 12 af prø
verne havde behov for afsvamrning mod byggens
bladpletsyge. Sorten bor derfor ikke uds&es uaf
svampet, medmindre den ved en forudgående
analysering er fundet fri for sygdommen. I som
meren 1972 blev der iagttaget ret kraftige angreb
af skoldplet (Rhyncosporium) i mange bygmarker.
Af den årsag blev der foretaget bedommeise af
sygdomsangrebet i mange af sortsforsogene. Re
sultatet af denne undersøgelse er vist i de enkelte
tabeller. Tallene må nok tages med et lille forbe
hold, bl.a. fordi karaktergivningen på dette felt er
ret ny, men navnlig fordi sygdommen har en til
bøjelighed lil at angribe pletvis. Små forskelle
i gennemsnitskaraktererne bor derfor ikke tillæg
ges stor betydning. Del fremgår af tabellerne for
bygforsøgene, at ingen af sorterne er gået fri for
angreb. men det fremgår også med stor tydelighed,
at Ternbyg har været mere anlrebet end de ovrige
sorter. Lofabyg og enkelte af de nyere sorter ser
ud til at indtage en mcllemstiJling.

I den folgende tabel er de 54 forsøg i plan l,
hvori der er bedømt skoldplet. opdelt efter lands
dele.

Ternbyg har givet et lidt lavere udbytte end
Lofabyg i disse 54 forsøg. Ifolge karaktererne for
skoldplet synes angrebets styrke at variere fra

Sjælland 6 1,3 2,2 3,7 46,9 3,8 2,2
Fyn 10 1,2 2,6 4,8 50.9 3,8 2,2
LolJ.-Falster 8 0,6 1,8 4,6 42,1 4,4 3,8
Østjylland IS 0,9 2,3 4,3 48,4 0,8.;-0,4
Vestjylland 6 1,2 1,3 2,2 45,0 2,4 3,9
Nordjylland 9 1,0 2,6 4,9 50,9 O,S 0,9

Alle forsøg 54 1,0 2,2 4,2 47,8 2,3 1,9
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god resistens mod meldug. Kernerne er rct store
med middelhoj rumvægt. og sorten angives at
være velegnet til mahning.

c. B)gsorter, pl:.m III.

Ligesom den foreg:\ende forsogsserie indeholder
denne såvcl ældre som nye sorter. Sorterne Bomi,
Sela og Krislina har været i dyrkningen i flere
år. medens Visir og Cilla er ret nye sorter. Der
blcv gennemfort ts7 forsog i hele landet, hvoraf 47
i Jylland og 40 på øerne. lolland-Falster og
Bornholm er repræsenteret med 3 forsøg i hvert
omn\lIe.

l\1onab)'g fra Svalof har dellaget i forsogene
siden 1969 og med noget varierende resultater.
Det dårliJ;1ste resultat havde sorten i det sene
host r 1970. medens den i både 1971 og 1972
har o;>nået gode udbyucresultater. I årets forsøg
har den i gennem~nit givet 3,3 hkg kerne mere
end målesorten, men det 015. tilføjes, at enkellre
sultalerne Cl' megel varierende, hvilkct fremgår af
tabellen i tabel bilaget. Gennemsnit for alle 4 :'ir
er det opnåede merudbytte 0.2 hkg kerne mere end
rnj\esorlen.

~1onabyg er meget ~ortstrået. og den har et
særdeles !ltift strå. Den egenskab, hvormed den
ad!>~iller sig særliHt fra aJle de øvrige sorter, er
dens udprægede tidlighed. Sorten har en særdeles
god meldugresistens. men er ret modtagelig for
nøgen brand. Den har ret store kerner med ret
lav rumvægt.

0.·Jylland V -J,'Uand N.-Jylland Jylland
Anlal lorsøg 12 " 24 47

IlalIas 40.2 43,4 43,6 42,7
Borni 2.4 2.9 0.3 1,4
Seta ........ +0.9 +0.9 +0.4 +0,1
Visir 3.0 2.4 1.3 2.0
Cilla 2,1 1.0 2.6 2,2
Kristina 1,1 +1.4 1,3 O.~

LSD ........ 1,6 1.4 1,3 0,9

H~te tallde/.
Karakler for

SIrA· lele· Ikold- Holl. h'.
længde "'" meldug plet "~gt kerne

Antal fOl"$0g 74 79 " Il 14 "Pallns 81 6 4.4 1,5 105 43,1
Bomi 86 6 1.0 1,9 104 1,3
Seta 81 5 3,3 1,5 104 +0,2
Visir 82 5 0.8 1,4 106 2,8
Cilla 85 5 3,1 1,5 110 2,8
Kristina 86 3 4.5 1,9 101 1,6
LSD 0,1

Øerne4.
43,1

1.2
0.4
3.8
3.5
2.8
1,0

Bornholm
l

43.3
0.4
0.0
1,8
0,6
0.1

Bygsor/er III (3).
Slælland Fyn LoU·F.

Anlal rorwg 11 11 3

!'allas 41,8 45,0 47,2
Bomi 1.1 2.5 +4.5
Se", 0.0 1.0 +0.5
Visir 3.6 4.7 1.9
Cilla 3.1 4.6 2.9
Kristina 3.5 2.6 3.2
LSD 1.1 1.5

For sorlen Binebyg er merudbyttet i de fleste til
fælde mindre end LSD-værdien, medens merud
bYlIet for de tre sidste sorter i forsogsserien i alle
tilfælde er slOrre end LSD-værdien. Merudb)'uerne
l1l s:lledes betegnes som reelle udslag.

Nordalbyg fra Carlsbergs kornforædlingsvirk
somhcd har dehagcl i forsogene i 4 år, men kun
i de 3 5.r med Pallasbyg som målesort. Resultatet
i 197 I var lovende, og i 1972 har sorten i gen·
nemsnit af alle forsogene givel 4,0 hkg kerne
mere end p..lIlasbyg. Og~ denne sort har opnået
de bedste resuhater i forsogene på Oerne.

ordalbys har middellangt slrå med nogen
lunde god stråstyrke. Den er rniddehidlig og har

Sultaub,Ht fra Cebeco i Holland er i familie
med Emirb}'g. I årets forsog har den i gennem~

!lnit givet 1.7 hkg kerne mere end målesorten med
et bedre resultat i Øernes forsog, hvor merudbyt
tet var 3,0 hkg kerne, end i forsøgene i Jylland.
Sorten har i gennermnit af 5 års forsog givel 1,4
hkg kerne mere end mlesorten.

Sultanbyg har middellangt, rct stift stret Den
:ldskiller sig fra de fleste ovrigc bygsarier ved at
havc en kara~[eristi!lk meget gron stak. Sorten
var i de fpn.te år, den blev dyrket, meget resi·
§lent mod meldug. men som tilfældet er for Emir
byg. er der senere kommet mcldugraeer, der an·
griber sorlen. hvilket fremg r af karaktererne
i tabellen. Sultanbyg er modtagelig for nogen
brand. Den er middeltidlig. og den har middelstore
kerner med ret høj rumvægt. Den angives at være
en vdegne: maltbygsort.

Bincb)J,: fra Pajbjergfondens forædlingsvirksom
hed er i 1972 ikke udbyttemæ!lsigt nået på h"jde
med de "vrige provede sorter i denne fors"gsserie.
og den har s ledes ikke helt indfriet de forvent
ninger. man har kunnet stille lil den efter det gode
resull:ll i 1971. I gennemsnit af alle årels for .."g
har merudbyuct været 1,0 hkg kerne over Pall as.
medens den i gennemsnit af de sidste 5 års forsøg
har ydet gennemsnitligt 1.6 hkg eller 3 pet. mere
end mlesorten.

Binebyg har ret langl strå med god stråstyrke.
Sorten er middeltidlig. og den har god resistens
mod meldug og nogen brand. Kernerne er mid
del')tore med en rumvægl af middelstørrelse.

VnruudabyJ:: fra Wa!;eningen i 1101land blev af
provet forste gang i 1969. Den har hvert år givel
pæne resullatcr. I 1972 var det gennemsnitlige
merudbytte af alle forsogenc 4.0 hkg kerne. og
navnlig i øernes forsog placerede Sarien sig megel
højt. I gennemsnit af 4 års for!>og er merudbyttet
3,6 hkg kerne i forhold til Palh\sbyg.

Varundabyg har middellangt strå med særdeles
god stråstyrke. Sorten er middeltidlig. og den har
god resistens mod meldug. Kernerne er middel·
store med rel lav rumvægt.

"
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0<m,
42

44,4
3,4
5,5
5,3
0,6

+1,0
1,1

Jylland

"43,4
2,0
3,1
3,1
0,5

+ 1.5
0,9

l'L-Jylland
2.

40,4
2.0
2.8
3,3
0.5

+2,3
1,3

O.-1}l1and V.-Jylland
22 Il

48,6 40,1
1.6 2,8
2,5 4,9
2,3 4,1

+0,1 1,4
+1,4 +0,3

1,4 2,2

B)'gsorfer IV (4).
hkg kerne pr. hø.

Fyn LoU-F. Domholm
14 7 3

45,4 43,4 41,9
7.0 2,9 +0,2
7.2 4,6 7,4
9,0 4,0 5,6
1,2 +0,5 1,2
0,3 +2,1 +3,4
2,0

Antal fonog

Pallas .
Ansgar .
Zita ......•.
~alka .... _..
Siri .....••..
Elbo ..
LSD .

Sjælland
Anlal forsØI 18

PaJlas 44,6
Ansgar 1.3
Zita 4,2
Salka 2,9
Siri 0,4
Elbo +1,1
LSD 1,6

Kristinabn: fra Svalaf har deltaget i afprøv·
ningen siden 1968, der var det bedste år for sor
ten. I 1972 har gennemsnitsudbynet været 1,6 hkg
kerne mere end Pallasbyg. Også denne sort har
været mere overlegen i Øernes forsog end i Jyl
land, selvom heller ikke den er meldugresistent.

Kristinabyg har middellangt og meget stift strå.
Sorten er middeltidlig. og den adskiller sig fra
de ovrige afprøvede sorter ved at være meget spi
rcviJlig på el lidligt tidspunkt. Dctte er en ulempe
undcr lI.(;unsliEe hostforhold, men aJminde:Jigvis en
fordel i anvendelsen til maltning. Kernerne er små
med lav rumvægt.

d. B) gsorte.r, plan IV.

Alle 5 sorter, der er afprovet i denne fon,øgs·
plan. skiller sig fra de øvrige sorter ved at have
resislens imod havrenematoder. To af sorterne,
Siri og Elbo, er gamle kendinge, medens de Ire
øvrige, Ansgar, Zita og Salka. endnu ikke er sendt
på markedet. Der er endvidere den væsentlige for
skel mellem de to ældre sorter og de tre nye, at
medens Siri og Elbo ikke har modstandsdygtighed
mod meldug, er de tre nye sorter i besiddelse af
denne egenskab. Ocr blev B:ennemført ialt 101
forsøg'. fordelt Illed 42 på Øerne og 59 i Jylland.

knækning. Sorten har god resistens mod nøgen
brand, og den er middeltidlig. Kernerne er ret
store med en rumvægt over middel.

Hele landet.

CilJabyg fra WcibuJl delIager i afprøvningen for
Karakter for

Sid- I:je- skold- Holl. 'k,
tredje år. Resultatet i 1972 er det hidtil bedste IEngde ... meldug plet \211 k,~

med et merudbytte på gennemsnitlig 2,8 hkg ker- Antalfo(WJ Ol 90 " 2S 31 101

ne. Resultatet er bedre i Øernes forsøg end i de Pallas 82 6 4.8 1,1 107 43,8

jyske forsøg, hvilket m!ske kan undre, når det Ansgar 90 5 0.6 1,6 110 2,6

tages i betragtning, al modtagelig for
Zita 82 5 0.7 1,8 109 4,1

sonen er Salka 90 5 0,8 1.8 107 4,0
meldug. Siri 86 5 4,1 1,3 106 0,5

Cillabyg bar middellangt strå med god strå- Elbo 93 5 4,2 1,3 105 +1,3
styrke og ret god modstandsdygtighed mod ned- LSD 0,7

Visirbyg fra Svalaf har givet gode resultater
i årets forsøg og gennemsnitlig 2,8 hkg kerne mere
end målesorten. Resultatet, der er sortens hidtil
bedste, har været godt i alle landsdelene, og med
det bedste gennemsnilSudbytte i Øernes forsøg.
t gennemsnit af de sidste 5 års forsøg er mernd·
byttet 0.5 hkg kerne over Pallasbyg.

Visirbyg, hvis ene fontldresort er Pallas, har et
ret kort strå med en god stdstyrke. men med
nogen tilbøjelighed til nedknækning. Sorten er
middeltidlig, og den har en god resistens mod
både meldug og nøgen brand. Kernerne er rel
små og med ret lav rumvægt.

Setabyg fra Landbrugeis Kornforædling kom
på markedet samme år som Bomibyg, men på
grund af sortens manglende modstandsdygtifbed
mod meldug nåedc den aldrig at få stor udbre·
delse, og dens dyrkningsområde overtages mere
og mere af andre sorter. I 1972 har den gennem
snitlig givel 0,2 hkg kerne mindre end Pallasbyg,
og i gennemsnit af de sidste 5 års afprøvning er
sortens merudbytte 0.5 hkg.

Setabyg har ret langt strå mcd god stråslyrke.
Sorten er modstandsdygtig mod nøgen brand, men
som nævnt ikke meldugresistent. Setabyg er mid
deltidlig, og den har ret små kerner med lav
rumvægt.

Bomib)'J; fra Abed har beslaglagt et stedse
mindre areal, efter at sorten i 1967-68 var sær
deles meget dyrkct. I t972 har gennemsnitsud
byttet i forsøgene været 1,3 hkg kerne storre end
udbyttet af Pallasbyg, og uden storre forskel fra
Øerne til Jylland. J 5 års-perioden i 1968-72
har sorten gennemsnitlig givet 0,4 hkg kerne mere
end mJlesorten.

Bomjbyg har ret langt og meget blødt strå med
no~en tilbøjelighed til nedknæknins. Sorten er
middeltidlig og har en ret god resistens mod mel
dug og Dogen modstandsdygtighed mod nøgen
brand. Kernerne er meget store og grove, men
rumvægten er lav.

De opnåede menldbytter er gennemgående stør
re i Øernes forsog end i de jyske.

I de to første forsogsserier afprøvedes kun sor
tcr med meldugresistens. I plan III har kun Visir
og Bomi denne egenskab, medens Set3, Cilla og
Kristina alle er modtagelige for meldugsmittc.
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Dc bedste lIdbyllcrcsultatcr er gennemgående
opnaet af de tre nye sorter, medens Siribyg har
pl:LCcrct sig på linje mcd Palla~byg. og Elbobyg
med el mindre udb)'tlc end målesarten.

AnS~3rb~J: fra Wcibllll blev indlil i ir kaldt
Ingrid ~INN. og den er under dette navn afprøvet
siden 1969. I ii rets for~og har den gennemsnitligt
givct 2.6 hJ..~ kerne mcrc end Pallasbyg og i gen·
nem~nit af .t < rs forsog J.5 hkg kerne mere.

Åll'.gnrbyg er lanp.trficI. men med god str"SI)'r
k.c. Den hnr god mcldugresislcns og middel:aore
kerner med ret hoj rumvægt. Ansgarbyg er resi
!olent mod nem,ltodr3ce I og II.

Zifab)g fra Pajbjerg er p:llredic år afprovet med
et godt resultnt. I gcnnem~nit af delte års forsag
er merudbyttet 4.1 hkg kerne. og på Øerne har
merudbyttet været ~,i ~Iort som 5,5 hkg over måle·
sorten.

Zilabyg har ret kort strå med god "Iråst) rke.
Sortcn er ret tidlig, oS dcn har en fod resislens
mod meldug. Dens nematodresistens omfatter
både race I og II. Sorten er middcltidJig.

Sulkabyg. der ligelc:des er fra Pajbjerg, har lige
som Zitabyg givct gode resultater i de to år. den
hidtil er afprovet. I årets forsag har gennemsnits
udbyttet været 4.0 hkg kerne mere end Pallasbyg,
og også denne sort har de bedste resultater i Øer
nes forsog.

Salkabyg er ret langstråct, men har god slrå
,>tyrke. Sorlen er middeltidlig og har god meldug
resistens. I modsætning til de to foregående sorter
har Salkabyg kun rc!oiMcns mod havrenematod
race I.

Sirib)J,: fra Pajbjerg har deltal;et i forspgsaf
PfØvninpcn i adskillige år, hvoraf den i de fleste
har lig.get på linje med Pallasbyg. Dette er ogs
tilfældct i årets forsog, hvor den i gennemsnit
har givet 0.5 hkg kerne mere end målesarten.

Siribyg har godt middellangt strå med god std.
styr~e. Sorten. der er middeltidlig. har ret ::.må
kerner med middelhoj rumvægt. Sorten er ikke
modstandsdygtig mod meldug.. men den har resi.
sten" mod begge havrenemalodens smiueracer.

Elbobyg fra Pajbjerg har i de år. hvori den har
deltaget i affJrovningen. haft noget svingende re
sultater. Dårligst var den i 1972 med et gennem
snilli!!t udbyttc på 1.3 hkg kerne mindre end
Pallasbyg:. Merudb)'l1et i gennemsnit af de sidste
5 år er dog 0.6 hkg kerne over m:llesonen.

Flbobyg er meget langslrået, men trods dette
er stråstyrken tilfredsstillende. Elbobyg er den
sildigste af de afprovede bygsorter, hvilket måske
giver noget af forklaringen på de varierende re
sullater. Elbobyg er iUe meldugresistent, og den
har i modsætning lil Siribyg kun resistens mod

havrenematodrace l. Sorten har Slore kerner
med rumvægt under middel.

Den omfattende analysering for havrenemato
der. der blev foretaget ved anlæg af sorLSfor·
scgene har særlig interesse i forbindelse med
sorterne i plan IV. lait foreligger analyseresultat
for 46 jY':>ke forsøg og 33 forsøg på øerne. End·
videre er der i 14 forsøg bestemt indhold af æg
og larver af havrcnematoder i de enkelte forsøgs
led efter host. for at undersoge om sorterne har
haft forskellig indflydelse på jordens nemalod
bC"\land.

I den folgende tabel er forsage ne opdelt i IO
grupper efter nematodla!. d. v.s. indholdet af æg og
larver i jorden. I den ene gruppe er medtaget alle
forsøg, hvor nematodtallct var 3000 og derunder,
og den anden gruppe omfatter forsøgene med
~ta:rkere smilte. varierende fra godt 3000 til
66.000 og med et gennemsnil på 13.000 æg og lar
ver i de 21 jyske forsøg og 5400 i II forsøg på
Oerne.

NelTUl-
lodlll-

hlo.lllo.erne efler
Jylland Øerne h0S1

Anlll ro~g " 21 22 " 14
Nem"lodUlt
\ed an1.J:;g '"'" Il 000 ... 5.400 IJ.600

Pallas 45.2 42,4 45,0 42,7 4.000
Ansgar 1.6 1.5 3,9 2.6 1.400
Zita 3.1 2.5 5,9 4.2 1.700
Salka 3.0 2.3 5.1 4.2 2.600
Siri 0,1 1,0 0,2 0.4 1.500
Elbo +1,7 +1,7 +1.3 +1,7 2.100

De tre mcldugresistente sorter har uanset jor·
den.. nemalodindhold giver væsentlig større ud
bytte end de tre mcldugmodlagelige sorter. Der
imod har hverken de nematodrcsislente sorter cller
den modtagelige m~lesort klaret sig bedre i de
slærkt smitledc jorder, end hvor der kun blev
konsIaleret et lille nematodindhold. Det bor til·
fojes, al der er ret stor variation fra forsog til for
sog. Almindeligvis kan en virkning af resistente
sorter iHe ventes i det forste år, men i tidligere
års forsag har nematodindholdet dog haft afgø
rende betydning for sorternes udbytteforhold. For·
memlig er forklaringen pli. dette års resullater at
soge i særdeles gode vækstbctingelser iøvrigt for
kornet i perioden farst i juni, hvor havrenemato
dcrnc navnlig go'r skade.

I tabellens yderste kolonne tilhøjre er vist resul·
talet af de 14 forsog, hvor jord fra de enkelte
forso~sled blev analyseret efler bost. I gennem
snit har der ved anlæg i disse forsogsarealer været
13.600 æg og larver. Denne bestand er stærkt
rcduceret både i Pallasbyg. men især i de mod
standsdygtige sorter. Reduktionen er Slørre, hvor
der blev dyr~et Ansgar, Zita og Siri. end hvor der
var Salka og Elbo. hvilket anlagelig skyldes. at
de to sidstnævnte sorter kun har resistens mod
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nematodrace I i modsætning til de øvrige, dcr er
resistente mod begge racer.

e. By~r1er, plan V.

I denne fONiogsserie er gennemført ialt 76 for·
søg med lige mange i Jylland og på øerne. De af
prøvede sorIer er aJle nye og kun en enkelt af
dem, Rupalbyg, vil blive bragt på markedet i 1973.
Blandt disse sorter er der flere lovende nyheder.
hvis videre afprøvning bor følges med opmærk
somhed.

0.-Jylland V.-JyUand N.-Jylland J)'lland
Antal (orsøg " • I. 38

Pallas ... 47,5 43,4 39,S 43,2
tami ....... 5,0 2,3 1,3 2,8
Abed 7337 .. 2,8 3,9 3,4 3,3
Lauda 2,9 0,9 1,4 1.8
Rupal 3,9 3,4 2,6 3,2
Tellus 2,2 2,6 2,6 2,4
LSD ........ 1,9 1,6 1,2

Hele londe/.

SilICllaT\d
Antal forsøg 20

Pallas 45,0
tami 3,9
Abed 7337 4,1
Lauds 2.2
Rupal 5.9
Tellus 1.3
LSD 1,8

Bygsorter V (5).
bkg kerne pr. bOl

Fyn LoU·F. Bornholm
11 S 2

47,7 45,6 42,9
9,6 5,4 7,8
8,7 4,3 4,6
6,3 3,6 2,7
9,5 7,0 6,9
3,1 +1,6 4,8
3,3

"'~38

45,7
6,0
5,5
3,6
7,2
1,6
1,4

LaudabYJ: fra von lochow-Petkus er i år af
prøvet på tredje år. Hidtil har resultaterne været
noget svingende, men i gennemsnit af årets for
søg er opnået et merudbytte på 2.7 hkg kerne
over Pallasbyg, med dct bedste resultat på Øerne.

Laudabyg er langstrået mcd ret sod slråstyrke.
Sorten er middeltidlig, og eJen har god meldug
resislens. Kernerne er ret store med ret høj rum
vægt.

Rup:J.lb.lJ; fra Svalof er siden 1969 afprøvet
under nummeret 65522. Resultatet af forsogene
i 1972 er det hidtil bedstc, og med et gennem
snitligt mcrudbytte af alle forsagene på 5.2 hkg
kerne placerer sorten sig helt i toppen. Bedst har
sorten klaret sig i øernes forsøg med 16 pet.
større udbytte end Pallasbyg. I gennemsnit af 4
års forsøg har sorten givet 2.6 hkg kerne mere
end må!csortcn. hvilket svarer til 6 pet.

Rupalbyg er ret kortslrået og er i besiddelse af
cn god str&styrke. Sorten cr middellidlig og har
en god resistens mod meldug.. Kernerne er ret
små med rumvægt af middelhøjde.

Tellusb)'g fra Weibul1, der tidligere har været
afprøvet i enkelte forsog på Sjælland. har i .år
været afprovet over hele landet. Den har i gen
nemsnit af forsøgene givet 2,0 hkg kern c mere end
Pallasbyg.

Tellusbyg. er ret langstrået med god ~tråstyrke.

Sorten cr middeltidlig og har ingen resistens mod
meldug.

Karakter for
StrA· leje- akold- Holl. bkg

længde ~d meldug plet vægt kerne
Antal rorseg 10 11 '0 " "

,.
f. 8)'gsorler, phlll VI og VII.

Pallas 83 7 4,8 0,8 107 44,4
lami 83 5 0,5 2,1 107 4,4 l de to sidste forsøgsplancr i byg er afprøvet en
Abed 7337 86 6 0,3 2,5 109 4,4 ræl..ke helt nye sorter i Cl ret begrænset antal
Lauda 94 5 0.3 2.2 114 2,7 forsøg.
Ruoal 82 5 0.3 J.3 112 5.2 For plan VI omfatter forsogsantallet 36 iah.
Tellus 89 5 3,7 1,7 III 2,0 fordel! med 20 i Jylland og 16 på øerne.
LSD 1.0

Øerne
l'

45,5
3.1
3,8
4.4
4.0
0,9
1,7

J)'lland
20

442
2:6
1,7
1.8
3,3

+0,6
1,4

V,-Jylland N.-J)lland
l •

45,9 43,2
4.3 2,0
3,4 2,5
5,0 1,3
4,0 4,1
1,5 +1,2

SJø:llana
IO

46,8
2,3
3,3
4.1
2.6

+0.4
1.6

Ø.-Jylland
•

U,S
2,0
0,3
1.2
2,1

+0,8

BYRsorter VI (6).
hkg kerne pr. b.

F)'n LoU·F.
, I

46,9 25,1
2,1 10,0
1,7 20,4
2,6 10,0
4,6 14.2
1,3 115

Antal rorwg
Pallas
Seje t 678074
Scjet 678107
Sv. 66367
64--22
WW 6208
LSD .

Antal fO~"ij:

Pallas
Sejct 67R074
Seje' 678107
Sv. 06367
64-22
\VW 6208
LSD ........

Alle 5 sorter har givet storre udbytte cnd måle
sorten. og dctte gælder med en enkeh undtagelse
i alle områder. Nogle af de opnåede merudbyuer
er endog de højeste af samtlige.

Lamibyg fra Landbrugets I<ornforædling blev
sidste år afprøvet under nr. 678060. og opnåede et
særdeles pænt resultat. I år er merudbyttet i gen
nemsnit af alle forsøgene 4.4 hkg kerne pr. ha.

Lamibyg har rct kort strå og cn god. strå:.t) rke.
Sorten er middeltidlig og har god. resistens mod
meldug.

Abed 7337 cr i ,'lfprovnmgen for forstc gang.
Sorten har genncmsnitlig opn;let Cl merudbytte på
4.4 hkg kerne mere end Pallasbyg.

Abedsorlen er rel langstrået og med rct god
stråstyrke. Sorten har god resistens mod meldug.
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Slri
Ia:nllde

Antal rorwll 32

Pallas 82
Sejet678074 91
Sejet678107 91
Sv. 66J67 86
64-22 85
ww 6208 89
LSD

lIele landet.
Kualtaer ror

leje· slo:old·
sted meldug plet

34 29 l3

6 4.2 1,5
5 1,0 1,8
5 0.7 2.1
5 0,2 1.9
5 0.4 2.8
5 0,7 1.7

Holl.
,'ælt
12

105
III
III
108
110
109

hk,
kerne

"44.8
2.8
2.6
2,9
J.6
0.0
1,1

Der er kun medt:tgct resultatet af sammenlig·
ninger. h,ori indgår mindst IO forsøg og på
grund af (km"': begrænsning er der ikke meddelt
resultater fra lolland-Falster og Bornholm. End
videre er kun medtaget sorter, der er afprovet
i mindst [O år.

Tabellen giver el indtryk af sorternes placering
i det enkelte år. og indenfor de respektive om·
råder. For hvert tabelafsnit er yderst tilhojre vist
gennem'inittct af sortens årlige udbytteresultatcr
i de år, den har været afprøvet.

Bortset fra sonen fra Weibull har de afprovede
sorter givet pæne merudbytter. De har alle mod
sland\dygtighed mod meldug. men karaklererne
synes at antyde en noget forskellig grad af resi·
stens. Sorterne bor afprøves yderligere, for der
tages stilling lil deres dyrkningsværdi,

Det snmme er tilfældet for sorterne i den sidste
for!>ogsserie. der kun best r af II forsag.

b. Andre b,H:sorter.

I en dej tilfælde er der gennemført sonsforsøg,
som ikke folger fællespla.nerne. eller der er i andre
tilfælde tillagt cn ekSlra sort i planen. På denne
m;\de er afprøvet flere nye og enkelte ældre sor
ter. Resultatet af sammenligninger, der omfaller
mindst 5 forsog, er vist i den folgende tabel, hvor
..orterno er sammenlignet med I'allasbyg.

I ue sid ..tnævnte 4 sammenligninger har der
kun været 5 forsog i hver, og grundlaget er derfor
ret spinkelt. Sonerne .265 og Abed 9361 har gi-

Vadah) ~ har været med i 29 forsog, der alle
er gennemføn i lJader.~/e\' amts Landbo/arenill/(.
I disse forsøg har sorten givet 1.4 hkg kerne mere
end Palla!>byg. Vadab)'g har god re!>islens mod
meldug.

Hebeb)"g har deltaget i 3 forsog på Sjælland og
7 forsog i Jylland. Den har i gennemsnit af disse
IO forsøg gi\C1 2.5 hkg lerne mere end Pallasbyg.
Sorten er rct langstrået. men har god strf!.slyrke og
tilsyneladenue en god meldugrcsislens.

hk,
kemc Fhl.

" 29

52,7 100
1,4 10J

Id IO

42,9 100
2.5 106

S S

50.8 100
6.9 114

S S

41,0 100
+4,5 89

S S

45,3 100
6.0 IIJ

S S

43.7 100
+J.8 91

S

109
116

l

10J
110

S

104
108

,
102
10J

A ndr~ bygsoruT_
Karakter ror

leJe- mel· 11011.
sæd dug ,;elt
28 28 29

6 4,4 110
5 0,5 115

StrA-
l:rngde

Anlal rorslIg 29

Pal1as 89
Vad'l 94

Anlal rorWI IO

Pallas 85
Hebe 89

Anlal rorSOl
Pallas 90
N. 265 95

Antal rorsug S

Pallas 8J
Bonus 85

Anlal rorsug ,
Pallas 81
Abed 9J61 65

Anlal ronUI ,
Pallas 78
Abcd 9425 6J

BygSOTtu VII (7).
hkg lcrDC pr. ha V.-J,l-

SJælland F,"n Øm, 0.-J)lIand land
Antal rorsug , ; , l 2

Pallas 39,6 50,0 42,2 40,0 38,9
WW 6157 4.1 4,9 4,J 4,9 4.8
Sejel682600 8,8 6.7 8.J 7,8 5.8
Mitor 2.5 0.8 2.1 5,8 6.7
All. 292 0.8 +J,J -;-0.2 5.1 +0,1
Gerkra 4.0 1,0 3,2 4.0 4,4

/fele /(U1del_
K_rakle: for

Slrå· leje- skold- Holl. hk,
længde "d meldug plet "ægl kerne

Antal ronog , Il , 3 4 Il

PalJas 82 6 4.9 I.J IOJ 41.4
WW 6157 89 6 O.J 1.0 108 4.4
Seje, 682600 85 5 0.1 1.7 107 7.8
Mitor 86 6 O.J 2.0 108 J.2
All. 292 88 6 J.O I.J 106 0.1
Gerkra 90 4 2.0 1.0 107 J,5
LSD 2,2

g. O~'crsiAt o\'cr 5 års furs~jg med hl'J,:sortcr.

Et enkelt rs forsogsresultal er aldrig tilstræk
keligt grundlag at vurdere en sorts d~ rknings- og
udbyltemæssige værdi på. Derfor må de resulta
ter. der er nævnt foran i tabellerne i forbindelse
med omtalen af de enlelte forsog, ikke stå alene,
men sammenholdes med tidligere års resultater.
Dc fleste sorter har været afprovel i alle lands·
dele. På dette grundlag er i tabel a vist re~ulta

terne for hvert af årene, hvori de enkelte sorter
har været provet i de enkelte landsdele. Udbyttet
af Pallasbyg er sat til 100.

To af sorterne har tilsyneladende ingen storre
modstandsdygtighed mod meldug. Trods delle har
sorten Gerlra givel et pænt udbytte. Nummer
o;;orlen fra Landbrugets Kornforædling i Sejet har
i disse f forsog opnået et særdeles lovende re
sultat.
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Tabel 3. Oversigt o\'cr 5 lrs forsøg med bygsorter. Forholdstal for kerncudbytte.

I-''''-I~''~!-:-"'~1'1aDd-7-'~1-7-2~I-o..-·-l-"~I-"~I-V-:UY-I~I"-:~I -72~10-..-1 .. I .. t::~i:41 72 10M

112
- 102 101
- 110
- 105

Pallas
Tern
Lora
Maia
Bine
Sultan
Emir
Wing
Kristina
Bami
Seta
Elbo
Visir
Siri
Varunda
Rupal
Ansgar
Mona
Lauda

ordal
Sv. 66167
Zita
Cilla
Salka
Lami

100 100 100 100 100 100
- 98 112 108 102 105

106 99 107 109 105 105
105 101 107 106 10l 104
10l 99 99 107 101 102
104 100 103 105 102 103
104 99 98 106 102 102
102 96 107 105 99 102
10l - 100 98 103 101
107 98 96 105 106 102
10l 99 107 100 98 101
10l 97 109 97 97 101

- - 101 106 107 105
101 101 100 100 100 100

- 105 108 108 107 107
- - 104 - 108 106
- - 106 105 103 105
- - - - 104 -
- - - - 106 -
- - - - 107 -
- - - - 103 -
- - - 110 105 107
- - 107 - 107 107
- - - III 105 108
- - - - III -

100 100 100 100 100
- 97 - 110 106

106 99 107 110 104
106 98 104 105 104
100 97 - 105 105
102 - 100 104 101
101 98 98 104 10l

- 95 - 104 99
- - 100 101 97

10l 97 95 104 107
105 101 104 102 98
105 102 107 98 99

- - 94 - 106
101 101 96 99 103

- - - - 108
- - 101 - 108
- - 99 - 107
- - 84 - 108
- - - - 102
- - - - 111

- 101

100
105
105
10l
102
102
101
99
99

101
102
102
100
100

104
103
96

100

104
102

99
101

101
100
105

102

100 100 100 100
99 - 106 105

100 109 107 102
99 104 104 102
98 - 104 100

- 101 100 102
98 102 104 102
96 - 101 99

- 101 98 10l
95 94 101 101
99 103 99 99

100 109 97 94
- - - 103

97 98 100 101
- - - 107
- - 108 107
- - - 105
- - III 106
- - - 104
- - - 105

- 106
- - - 107
- 106 10l 106
- - 108

- 110 10l

100
10l
104
102
101
101
101
99

101
98

100
101

99

108

110

105

107

SjleUand li_~_~_F7y_n_~~_I_--._-.--H_'_kTI>n_4<---,' ,---,-_
""I" I 70 171 I 7110... "I" I 70 I 71 I n Ion.. "I .91 70 I 71 I n Ion•.

Pallas
Tern
Lora
Maia
Bine
Sultan
Emir
Wing
Kristina
80mi
Seta
Elbo
Visir
Siri
VQrunda
RupaJ
Ansgar
Mona
Lauda

ordal
Sv. 66167
Zita
Cilla
Salka
lami

100 100 100 100 100
107 98 lil 105 101;
107 101 109 105 105
108 101 109 104 104
106 101 112 106 101
108 102 IO. 102 104
109 101 101 102 100
104 99 108 102 99
105 103 104 99 108
106 99 98 - 10l
103 - - - 100

- - - - 98
- - 101 98 109

102 101 - - 101
- - 103 107

- 102 - 105 III
- 101 109 102 103
- 96 89 101 108
- - 118 96 105
- 101 - 106 108
- - 104 10l 109
- - - 100 109
- - - 102 107
- - - 108 107
- - 107 109

100
106
105
105
105
104
102
102
104
101
101

103
101
105
107
104
98

106
105
105
108
105
107
108

100 100 100 100 100 100 100 100 100 JOO
- 104 110 112 110 109 107 99 112 108

110 98 107 III III 108 107 99 108 108
III 99 108 112 III 109 107 100 107 105

- 103 104 113 107 107 104 100 106 IOS
- - 107 109 III 109 104 101 104 10l

111 99 102 IO, 109 105 105 99 100 104
- 104 IO; 110 108 107 104 97 107 104
- 100 100 100 106 101 104 IOl 101 99

106 99 101 - 106 10l 104 98 96 104
- - - - 102 - 102 100 1~: 100
- - - - 101 - 105 100 IO. 98
- - 97 106 110 105 10l 98 96 101
- - - - 10l - 101 100 98 100
- - 115 113 115 114 - 105 110 106
- - - - 120 - - 101 104 107
- - 106 - 115 III - 99 107 10l
- - 88 115 110 104 - 96 88 108
- - - 103 II 3 108 - - 118 97
- - - 107 116 III - 101 - 107
- - 99 III - 105 - - 102 105

- - - 116 - - - 96 108
- - 108 110 109 - - 104 10l

- - - 112 120 116 - - - 110
- - - 116 120 118 - - - 110

JOO
106
105
105
102
104
103
100
104
103
100
97

IOS
101
109
112
106
107
106
109
106
109
106
109
110

100
106
105
104
10l
103
102
102
J02
101
101
101
101
100
107
105
10l
100
107
105
105
105
104
110
110
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vet høje udbytlcr, medens den anden Abedsort
ikke har kunnet hævde sig. Det samme er tilfældet
med Bonusbyg, der for ca. 20 år siden holdt sit
indtog i dansk bygdyrkning.

i. B)'J:~mrter ved to k"ælstoflllænJ,.:der.

I et antnl !)ortsforsog i byg er der tilførl to
k.væl~tofmængder, henholdsvis normal Sndskning
og norlllal godskning + ekstra tilforsel af ca. 30
kg kVl.l.:lstof pr. ha.

Omfanget af denne afprøvning er langt mindre
end i de foregående år. Resultatel af 42 forsøg
fordelt i de 4 Morste forsogsserier i byg er vist
i den folgende tabel.

P/a" I (8),
/6 Is.

I næsten alle tilfælde har den ekstra kvælslof
tilforsel medført. at sorten er gået yderligere i leje.
I de midterste kolonner er vist udbylIer af Palias
byg og de pnwcde sarlers merudbytte ved de to
kvælslofmængder. i den næstyderste kolonne vises
forskellen mellem de fundne resultater ved de nor·
mall gødede forsøgsled, og de der har fået ekstra
kvælstofgodskning. For Pallasbyg er forskellen et
udtryk for virkningen af den ekstra kvæistoftil·
forse I. For de prøvede sorter er forskellen et
udtryk for, hvormeget den pågældende sort er
forbedret eller forringet i forhold til målesortcn
vcd forogelsen af kvælstoftilforsclen.

Karakll:r ror leJeSll:'d hl<g kerne
grund· ekstra grund- ekstra
gødet k\"l!:ISlOr gødet k\':rISlOr

5 7 46,3 43,9
4 6 0,8 0,7
4 5 2,9 3,4
5 6 0,0 O, I
4 5 3,2 4.2
4 5 2,3 3,5

I alle 4 forsøg~sericr er der af samtlige sorter
hostet mindre udbytter ved lilforsel af ekstra
kvælstof. I de tilfælde, hvor den fundne difference
er positiv, har den pågældende sort klaret sig
bedre end Pallasbyg ved tilforsel af ekstra kvæl
stof. På grundlag af del lille antal forsøg kan der
i!..kc drages endelige konklusioner om sorternes
egenskaber i denne henseende.

j. Valg af b}'gsorf.

Valget af bygsort er ikke en en!..el og let op
gave. Valget komplicercs bl.a. af. at der er ~å

stort et udvalg af sorter lil n1dighed. Det store
og stigende bygareal undcr~tregcr endvidere be-.
tydningen af, at der træffes Cl godt valg. Det må
være nalllrligt at lægge sOrlsforsogcnes resultater
til grund, når valget !lkal træffes. og vcl at mærke
ikke blot det sidste års resultater, men helst re
sultatet af flere års afprøvning i mange forsøg.

DCI er nalurligt, at vurderingcn af sorterne i høj
grad er baseret på det udbytte, de har opnået
i forsogene. men det er et spørgsmål, om ikkc
denne egenskab i nogle tilfælde er tillagt storre
værdi. end rimeligt er. Når alt kommer til ah er
der i!..ke væsentlig udbytteforskel mellem de bedst
pll.lceredc sorter, og cnkcltforsogenes resultater
afslører altid nogen spredning.

Sorternes ovrige dyrkningsegenskaber. og hcr
under navnlig deres resistens imod forskellige
sygdomme bor med i vurderingen. fordi de for
ager dyrkningssikkerheden. Delle gælder meldug
resistensen og nematodresi~tensen, men måske
i stigende udstrækning sorterncs modstandsdyg
lighed mod forskellige bladsygdomme.

Sortsvalget i byg har i de senere år samlet sig
om ganske enkclte sorter, hvilkct forbrugsmøn
strel for sædekorn afslører. Del. ville formentlig
være form&lstjenligt al sprede valget over et sWrre
l!d~nit af sorL<;nekkcn.

Blandt de sorter, der er grundigst afprovet.
skiller Ternbyg og lofabyg sig ud som hojtyden
de sorter under de fleste dyrkningsforhold. For
de. der ønsker både en tidlig og en sildig sort, kan
di~:-.e lo udmærket supplere hinanden. Navnlig
Ternbyg, men tilsyneladende også i nogen grad
lofabyg har i detle år vist <;ig modtagelig for
bladsygdommen skold plet (Rhynco~porium). Ocr
!..rtO derfor være fod grund til, at mere mod
standsdygtige sorter får en s\Ol"I·e udbredelse, end
tilfældet er i ojeblikket.

Blandl de nyere sorter samler interessen sig
om Malabyg. Varundabyg, Nordatbyg og Rupal
byg, der alle har god meldug resistens. og som
udbyttemæssigt har ligget i spidsen.

Emirbyg og andre af de vclafpnwede sorter
kan naturligvis fortsat anvendes i dyrl..ningen.
men det m:\ generel l anbefales. at der over hele
landet dyrkes sorter med god resistens mod meldug.

Hvor der er onske om en tidlig SOrt, f.eks.
som dæksæd til udlæg. kommer Monabyg på tale.
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5.0
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2.7
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45,3
0,9
3,4
1.6
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7
6
6
5
6
5

7
7
6
7
7
5

8
7
7
7
7
7

PaJ1as
Emir
lofa
Wing
Tern
Maia

P/lili 1/ (9),
IJ Is.
Pallas 7
Sultan 5
Bine 6
Vanmda S
Nordal 6
Mona 4

P/w/ 1/1 (IO),
7 Is.
Palla~ 6
Bomi ti
Seta ti
Visir 5
Cilla 5
Kristina 4

P/cllllV (lI).
6 Is.
Pallas 7
Ansgar 6
Zita 5
Salka 6
Siri 6
Elbo 5
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:l. I-Iavrcsorter. plan I.

De prøvede sorter i denne plan er alle markeds
forte. og har alle deltaget i afprøvninten siden
1967-6~. Der er i hele landet gennemført 80
fOf"iog. heraf 30 på Øerne og 50 i Jylland.

Siribyg eller Elbobyg må foretrækkes til area
ler, der er stærkt truet af angreb af havrenerna·
loder.

~tange bygavlere har ønske om at avle malt
byg. Flere sorter angives al være egnede; det
gælder således Ternbyg, Wingbyg, Sultanby&, Ma·
labyg og 7'lordalbyg.

Der deltog mange soner i bygforsogcne i 1972.
Flere af de nye sorter gav meget lovende resul
tater. og den fortsatte afprøvning af dem må
følges med inlere~e.

2. Uanesorter.
Der foreligger i 1972 resultater fra afprøvning

af 14 havresarter. Forsøgene er gennemført i 3
forsøgsplaner med iah 160 forsøg. Der er efter
lokale forsøgsplaner desuden gennemført enkelte
forsog med andre havresorter.

Stålhavre har sammen med Selmahavre været
målesort i alle 3 forsogsplaner. Enkelte forsøg er
gennemført med to lvælstofmængder, henholds
vis normal gødskning og normal gødskning plus
ekstra tilførsel af ca. 30 kg kvælstof pr. ha. I det
følgende er kun medtaget resultater fra de nor·
malg'x1edc fOfsøgsled.

0.-Jylland v.-J)lI:and :"I.-J""lland
22 15 1J

42,7 41,6 4".4
4.5 6.6 6.0
1.6 4.0 2.7
15 3.7 2.7
2.0 3.4 3.4
2.3 3.6 5.1
1,4 1.6 1.8

Hele landet.

Coudorh:n-rc fra Holland har ligesom A..tor·
havre indtil 1972 været meget udbrcdt dyrket her
i landet. På Øerne har den givet 4.2 hkg kerne
mere end Slålhavre. men der er nogen variation.
På Fyn og lolland· Falster bar kun Selmahavre
givet storre kerneudbylte. medens Condorhavre
i for'iogene på Sjælland har givet mindre udbyttc
end der er opnået for Selma, M m,tang og Astor.

Stålbavre fra Svalof har siden 194R været m3.le·
sorl i forsøgene med ha\'resorter. Dyrkningsom
rådel for sorten er efterhånden ret begrænset.
StAl havre er ved at blive fortrængt af mere strå
stive og yderige sorter, flere med nogen resistens
mod angreb af havrenematoder.

Stålhavre er hojtydende med ret langt stift strå.
Kernen er slor. tyndskallet med høj rumvægl.

Selm:lh~l're fra Weibull indgår i 1972 i alle 3
forsogsplaner som målesorl ved siden af Stål
havro og bor nu helt aflø~c denne som måle!>Ort
i vore forsog med havresorter.

Af de rrøvede sorter har Selmahavre i alle 3
forsogsplaner og både på Øerne og i Jylland givet
det hojeste kerneudbyne.

I gennemsnit af de "idste 5 års forsog i hele
landel har Selmahavre givet 8 pet. kerne mere end
målesorten. Ocr ligger imidlertid nOgen variation
hag de 5 års gennemsnitSlal. Under de vanskelige
høstforhold i 1970 gav Sclmahavre således 2 pet.
kerne mindre end målesorten.

Selmahavre er kort og stråstiv. Den har mid·
deltendcns til nedknækning ved overmodenhej.
Den modner middeltidligt. Kernen er middellang
og middelstor. ret fyldig. tyndskallet, hvid og med
huj rumvægt.

Astorh~l'rc fra Ilolland er endnu en meget
benyttet havresarI. I gennemsnit af forsøgene på
Øerne har den i 1972 givet 3.7 hkg kerne mere
end Stålhavre. medens merudbyttet i forsøgene
i Jrlland er på 2.6 hkg. I gennemsnit for hele lan
uel er merudbyttet for Astorhavre 3,0 hkg eller
7 pet. kerne. hvilket er mere. end der er opnået
i gennemsnit af de sidste 5 års forsøg.

Astorhavre er meget kort, stråstiv og har kerner
med en ret hoj skalprocent. Rumvægten er mid·
delhøj. Astorhavre modner middeltidligt.

Under rc....ultaterne for de enkelte landsdele er
anforl LSD-værdien, dog kun hvor der har værel
mere end 1O fors~}g. !-Ivar LSD-værdien er be
regnet, har den i alle tilfælde været mindre end de
målte udbytlcforskelle, og de opnåede resultater
må således betegnes som slatistisk sikre.

I det folgende skal de enkelte sorter omtales
nærmere, idet der udover resultaten.e fra 1972
skal henvises lil oversigten over de nærmest fore
gående års forsøg, der er anført i label b side 2029.
og det samlede resultat for de enkelte sorters
afprøvning i indtil 5 år, der er vist i oversigten
tabel c side 2035.

0<mo
].

47,6
6.0
3.7
4.2
3,4
3.7
1.4

"'s
lo.crne,.
44.6

5.7
3,0
3,2
3.0
3.5
1.5

hIland. ,.
42.8

5.5
2.6
2.5
2,7
3,4
0.9

11011. '~Sl
21

R3
85
81
79
80
81

Slral:~ngde

77

112
100
97
99
98

100

Havre!iorter J (/2).
hkg teme pr. hil

Fyn Loll.- F. Bornholm
• • 1

50,1 47.2 36,S
3.4 9.5 7.6
1.5 5.5 8.2
2,4 7.0 9.1
1.1 5.3 7.1
0,4 6.3 5.0

K:al". f.
lejesæd

64

7
6
5
6
5
6

S}æll:and
Ania' forwg Il

SlåI 47,2
Selma 5.3
Aslor 3.5
Condor 3.3
Bento 3.2
Mustang 3.9
LSD 2,2

Anlal forwg

Stål
Selma ....
A'Hor
Condor
Bento
Muslang
lSD.

Antal fon"'g

Stål
Selma
Aslor
Condor
Benta
MU"itani!
lSD -
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b. HU\'fcsorfer. plan II.

Efter denne fOl'sogsplan roreligger der i 1972
resultater rra 19 forsog på Øerne og 26 forsøg
i Jyllund. I de enkclte landsdele er det klin Nord·
jylland og Sjælland, der har resultater fra mere
end 10 forsog. LSD-værdiane er derfor klin an
fort for di..se områder, og de viser nogen usik·
kerhcd bng resultaterne for enkelte af de provedc
sorter.

l\1ust .. n~h:IHC fra samme forædler som BenlO
har deltaget i forsogcne siden 1968. I 1972 bar
sorten givet 3.7 hkg kerne mere end Stålhavre
i for~o~cne pr. Øerne og 3.4 hkg mere i forsøgene
i Jylland. Mustang har været prøvet i de sidste 5
års for50g, hvor den i gennemsnit har givet 4 pel.
mere end S';llhnvre.

Mustnnghnvre er kort og Mrå\tiv. Sorten mod·
ner lidligl. Den har hvide. store, middcJbredc
kerner. Den Cl' rct lynd~kallet og har lav rumvægt.

I Jylland har Condor i gennemsnit af 50 forsøg
givct 2,5 hkg kerne mere end St~lhavre. men også
her er der nogen variation fra område til område.

Condorh:lvre er kort og stråsliv. Kernen cr mid
delstor med ret lav rumvægt og middelhøj skal·
procent.

UClltuhunc fra Hollrmd har kun været dyrket
i ret beskedent omfang her i landet. I forspgenc
1972 har den givet 3.4 hkg kerne mere end Slål
havre på øerne. l Jylland var merudbyttct på 2.7
hkg. Benta har klaret sig bedre overfor de ovrige
prøvede sorter i Jylklnd, end i forsøgene på øerne.
Bentahavre har i gennemsnit af 5 års forsøg givet
6 pet. kerne mere end Stålhavre og uden sWrre
variationer mellem de enkehe landsdele.

Bcntoh:.wrc er kort og meget stråstiv. Den mod
ner middeltidligt og har middeltendens til ned·
knækning af strå, men ret stor tendens til kerne
s;'lild ved overmodenhed. Kernerne er hvide, store,
middellange, rct tyndskallede med middelhøj rum·
vægt.

Ile/e landel.
Karakler for hk,

Ic}e$:rd Suil:rngde 1-1011. \';rgl kerne
Antal (OfSog 41 41 12 "
Stål 7 I I I 82 42,9
Selma 6 98 84 4,J
Sv. 68J22. 6 101 82 J,O
Silva 7 109 82 0,0
Ansi 7 I IO 80 +2.0
Mostyn 6 99 78 0,2
LSD 1,2

Silva havre fra Tyskland har i gennemsnit givet
samme kerneudbYIle som SI:1lhavre, og der er kun
små variationer herfra i de enk.elte landsdele i
1972. I gennemsnit af de loic!\te 5 års forsog gav
Silva ligeledes s.tmme Kerncudb)'ItC som St:ilhav.
re. Der har dog været Ilogt:n år~varinlion, idet
kernclIdbytlet var 5 pel. Slorre i 1969, og 5 pet.
klverc i 1970 end for Stålhavrc.

Silvahavre er str:htiv, middellang og modner
tidligt. Sorten hnr middeltcndens til ncdknækning
af strt\. ved overmoden hed, men er modtagelig for
tlllgreb ar meldug. Den har nogen resistens mod
begge smitleraeer af havrencmatodcr. Kernen er
middellang, lille. ret SI'Ulk, hvid med middel sknl~

tykkelo:;e Og lav rumvægl.

Ansibavre fra Landbrugets Kornforædjing. Sejet,
er rrovcl i de ~id"lc 3 :lrs sorlsforsog under nr.
681. Den h:u kun i 1970 givct større kerneudbytte
end Stålhavre. 1 gennemsnit af forsogene i 1972
giver sorten 2.0 hkg kerne mindre end Stålhnvre.
og der er kun ringc varialion rra dette gennem·
~nilsta[ i de enkelte landsdele.

t\nsihavre. der mi'! betcgnes ~om en Stålhavrc
type, er rel lang\tråct, ikke ~:crlig stdistiv, men
resistent mod begge slllillerncer af havrenematoLIer.

Svalof 68322 har i 1972 deltaget for forste
gang i sOrl5forsogcnc. [ gennem~nit af alle forsøg
har sorten givet 3.0 hkg kerne mere end S.ål
havre. Den har samme ~tråstyrke og strålængde
~om Selma, men rumvægten scr ud til at være lidt
lavere. Sorten er ikke markedsfort og bor yderli
gere nfproves.

Stål· og Selmahavr-c, der i 1972 indgår i alle
forsog~planer med havresorIer, cr onltalt under
plan I.

l\loSf)'nhavre, der er en sort frn England, del~

tager i [972 i forsogene for forste gang. Kerne
udb)'uet har med mindre vari:'ltioncr fra landsdel
lil l<Jndsdcl været af snmmc størrelse som for
Stålhavrc.

l\tostynhavrc er kort og stnhtiv. ret tykskallet
med lav rumvægt. men god rcsistens mod meldug.
Sorten er ikke markedsfort og bor yderligere af·
proves.

"'m,
l'

46,4
5.1
4.2

+0.4
+1.8

I,J
1,8

Jylland
26

40,3
3,6
2,2
O,J

+2,2
+0,7

1,6

N ...J)'113nd
10

41,4
J.9
2.5
0.4

+2,5
+1.1

J,I

Ø.-Jylland v.-Jylland
7 •

42.J 37,S
2.1 4.5
0,8 J.O

+O.J 0,8
+2,7 +1.4
+ 1.2 0.2

f1m'resorler Il (/3).
hkg kerne pr. ha

Fyn l.oll.-F. Bornholm
, l l

47.1 4~,7 J!S,8
2.9 8.0 5.4
J.6 7.5 9.2

+I,J 0,7 2.6
+2,7 J.9 +2.2
+0,5 6,5 6,6

S}a:lll1no;!
Antal rorsøg Il

Stål 46,9
Selma fi,O
Sv. 68322 3.7
Silva +0,3
Ansi + 1,8
Mostyn 1,4
LSD 2.5

Anlal forsøg

Suil .
Sclma
Sv. 68J22 ....
Silva
Ansi .
Mostyn
LSD ........
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c. Havresorter, plan III.

Efter dennc forsogsplan foreligger resultater fra
35 forsog t 1972, med 11 forsog på Øerne og 24
i Jylland.

Pf. 6853 fra Pajbjerg dcltager i 1972 for forstc
gang i forsogene. Den har i allc landsdele klaret
sig godt overfor Stålh:.lvre, og har j gennemsnit
af årets forsog givet 4,2 hkg kerne mere end
Stålhavre. Sorten er lort og stråstiv med normal
rumvægt, og den bor yderlil':ere afprøvcs i det
kommende års forsog.

MGH 6476 er en ny havresort fra Holland, der
j 1972 blev afprovel for fors(e gang. SOflcn har
klaret sig bedre i forsøgene på Øerne end i Jyl
land, og har i gennemsnil for hele landet givet 3, I
kg kerne mere end Stålhavrc. Sorten er kort og
strdsliv med en lidt lav fumvægl, men den bor
yderligere afproves inden dyrkningsværdien kan
afgøres.

Sofi fra Weibull blev prnvct i nogle få forsog
i 1971 under nr. 16826, hvor den gav omtrent
samme kerne lid bylte som Stålhavre. [ 1972 indgik
Sori i et noget større antal forsag. hvor den har
klaret sig bedre overfor St,lhavre i forsogene p:\
Øerne end i Jylland.

Sori har nogen resistens mod meldug og mod
begge smitteracer af havremaloder. Sorten bor
yderligere afproves.

A IIdre hm'resorlcr.
Karakter for
le~d Slr..l.t"ngde hkgkeme FhL

Antlll fors"" , , , ,
Stål 6 117 49,2 100
Leanda 2 105 8,4 117

Antal fOfSOg , , , ,
Stål 6 118 ~1,8 100
Panter 2 113 6,3 113

Antal forsøg , , , ,
Stål 6 liR 47,8 100
WW 16785 2 104 7.0 115

Anlal forsu! J J , ,
Stal 7 117 42t 6 100
ZPE 67-48 7 100 -;- 2,4 94

Antal forsøg , J , ,
Stål 7 117 42,6 100
ZPE 67-15 6 102 -;-1,7 96

d. Andre IHnrf'SOrter.

I flere landboforeninger er gennemfort sorts·
forMlg med havre efter andre fon.ogsplaner end
de foran nævnte.

ww 1680~ er en havresort fra Weibull. Den
indgik j afprøvningen i 1971, hvor den i gennem
snit gav 1,3 hkg kerne mere end Stålhavre. I 1972
har sorten i gennemsnit af alle forsøg givet 1,0
hkg mindre end Stålhavre, men der er variationer
fra landsdel til land 'idel. Måske disse variationer
skyldes angreb af havrencOlatooer i de enkelte
forsog. idet sorten er resistent mod begge smiue·
racer af havrenematoder. Sorten er kort og stiv.
strået og "il forLSal blive afprevet j sortsforsogene.

l landboforeningerne på Lolland-Falster er sor·
terne Leanda, Panter og \VW 16785 prøvet. De
er alle korte og slråstivc. Kerneudbyttct har for
de 3 sortcr været fra 13 til 17 pet. storre end for
Stålhavrc.

Fra Haderslev amts Landboforening foreligger
resultater, hvor nummersorterne ZPE 67-48 og
ZPE 67-15 er sammenlignet med Stålhavrc.

1 genncmsnit af 5 for~og har de prøvcde sorter
givet fra 4 til 6 pet. mindre kerne end Stålhavre.

e. Valg af havresort.

I tabel b findes en oversigt, der viser variationen
i kerncudbyue angivet i forholdstal i de enkelte
landsdele i drene 1968-72 for de prøvede havre·
sorter.

Pli. baggrund af 5 drs forsog kan Selmahavre
anbefalcs til udbredt dyrlning under normale for·
hold. Bortset fra det vaml.clige hostår 1970, hvor
sortsfor~ngenc i havre blcv hostet på et meget
~ent tidspunkt, har Sclmahavre i dc fleste lands
dele været den højest ydendc havresort. På Fyn
har de ovrige korte. str:'\stive sorter dog givet
storre kernclldbytte end Sclm:L

hk,
k,~

"43,2
5.6
4.2
3,1
0,6

-;-1,0
1,3

Holl. '<egl,
84
83
80
79
80
82

Hele lam/el.
Karakter for

le;esrd StrllEnlde
29 33

6 112
4 100
4 99
4 97
4 97
4 97

flavresorter JlJ (/4).
hkg kerne pr. ha

Sjælland Fy" Bornholm Øerne
Antal forsøg , , l 11

Stal 42,3 ~8,t 39,2 44,6
Sclma .. 11,1 4.1 9.2 7.8
Pc. 6853 ... 7.3 4,4 5.8 5,8
MGH 6476 7,1 3.6 12,0 6,0
Sofi ........ 5,3 0.6 8,3 3,4
WW 16804 3,3 -;-0.7 2.0 1,4
LSD 2,8

0.-J)lIand V.·Jylland. N.-Jylland Jylland
Antal forsøg 7 IO 7 "
Stål 44,0 38,9 46,2 42,S
Selma 2,1 5,9 5,1 4,6
Pc. 6853 .. 2,0 3,5 4,6 3,4
MGH 6476 0,1 2,4 2,7 1,8
Sofi -;- 2,0 -;-0,3 -;- O, I -;-0,1
WW 16804 -;- 3, I -;-0,8 -;- 3,0 -;- 2, I
LSD 2,6 1,4

Anlal forsog
Stål .
Selma .
Pc. 6853
MGH 6476
Sofi .
WW 16804
LSD ....
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Tabel b. O~·ersjgt m'er 5 rs forsøg med haHe5Qrfer. ForhoJdslaJ for kern('udbYlle.

1
_-.-.-"'-'-;',11_'0_",-,--1 VeslJylland 1

1
__,_."'_0_'_"',.,_11'_0_"..-_..-_

19.'1.9I 711 171 l" IGo,. "1.9170 I" I" IGo,.•, I 691 70 171 I "IGo,.
Slål 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Selma 10~ 112 91 101 108 101 109 114 99 109 115 109 III 112 105 110 112 110
Bento 101 109 101 101 105 105 104 110 100 101 108 106 104 101 /01 104 108 105
Astor 110 105 96 101 104 104 106 108 96 108 110 106 104 101 98 101 10t) 10J
Mu~tang 103 109 89 101 105 103 101 106 '4 IO' 108 104 104 III 9J 110 J 11 10,~

ondor 101 101 92 101 104 103 101 101 91 IO(, 109 103 103 10J 95 105 10(, 101
Silva 101 10.\ 94 100 100 - 101 93 - 101 101 101 95 101 101
Ansi 102 .0 - 910 99 96 98 99 94 91

S;<II,oll I F,o I Htle landtl

"I" 1 70 1"1"IGM. "1"1 70 171 I 72 IGns, .. I .9 I 70 I 71 I 72 IG",

SI.lI 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Selma 105 110 95 10j 114 106 91 108 101 104 108 112 98 108 112 108
Bento 112 105 101 102 101 105 101 108 102 108 102 105 101 108 102 105 101 106
A"tor 110 103 99 101 101 105 IO' 105 102 112 10J IO'; 109 105 98 108 101 105
MU!'lang 104 106 81 106 108 102 - - - III 101 106 104 103 92 109 108 104
Condor 108 103 96 106 101 104 104 105 91 108 105 104 IO, 10j 94 100 101 104
Silva 95 103 99 99 - 101 105 95 99 100 100
Ansi 108 91 96 99 - - - 101 91 95 96

Pa jorder. hvor der kan forventes angreb af
havrenematOlIer. bor Silvahavre foretrækkes. Der
er imidlerlid nye sorler under afprovning, resisten
te mod meldug. rust og nem:\I(xtcr, og afprovn;n
gen fonsætIer i de kommende :tr.

3. Vårhvedesorter.

For..ogenc med sorter 3f d,rhvede er i 1972
fort"at med et noget storre anl31 forsøg end i det
forcg.lcnde :h. Der foreligger resuhater fra 81
for'iog med 9 'lorier. For..ogcnc er nogenlunde
jævnl fordelt i de enkcltc land..dcle.

vår/n'edesortN I (15).
hkg ktrnt pr. ha

S,l;t:Hand F,o loll.-f Homholm Øerne
AnIa! forsØg " " 4 , 4l

Kolibri 41.7 41.5 44.8 45.4 42,1
Kleiber -;-3.2 -;-2.1 -;-0.9 -;-1.9 +2,6
Sappo l.2 6.5 5.6 5.0 3.2
Drabant 3.6 8.4 7.6 6,2 5.4
Solo -;-9.5 -;-5.9 -;-4.4 -;-1.8 -;-7.9
LSD 1.7 2.8 1.4

IItle
O.·J)lland V.-J)l1and N -J)lland Jylland landtt

Anlal forsøG l' 4 9 " "Kolibri 40,1 46.1 40,6 41.2 41,8
Kleiber -;-1,2 -;-5.5 -;-2.0 -;-2.1 -;-2.4
Sappo 4.4 4.1 2,6 3.9 3.5
Drabant 4.4 5.8 0,8 3.4 4.6
Solo +6,2 +2,2 -;-4.5 -;-5.1 -;-6.8
lSD 2,5 2.1 1,2

lIell! lillIdet.
Karalo.lu ror

Strå· leJe- =,. lill. Holl. "" fald·
~nø:dt ~II II •• ru't '...' prOI. "1.. ]J " 9 ,. ]J ]J

Kolibri 99 2 4.1 2.7 121 14,6 327
Klciber 98 3 4.3 1,8 118 14,7 353
Sappo 98 3 0.2 2,7 125 13.6 311
Drabant 98 3 0,3 2.9 126 13.9 328
Solo 71 I 3.8 1,6 123 15,0 355

De anførte LSD-værdier angiver nogen u'iikker
hed bag de opnåede resultater i enkelte landsdele.

KoJibri\årlncde fra von Locho\\-Pelkus har
\'æret målcsort i forsøgene med sorter af vJ.rhvede
~iden 1969-70, da den afløste Kogavarhvede II,
der i;av el mindre kcrncudbytte med en ringere
b'lgccvnc.

Kolibri Cl' stI'. stiv, middellang. og den modner
rct tidligt. Den har nogen resi'ilens mod meldug.
Kerncn er ::.tor, bred og fyldig med ret hoj rum
vægt og prolcinindhold.

Kleibervårhvede fra samme forædler som Koli
bri har dellag.et i forsogene siden 1969. De 2 (or
\te år var kerneudbyttet storre end for Kolibri.
men i 1971 var kerneudbyuct i gennemsnit for
hele landet 1,0 hkg mindre. 1 1972 har Kleiber
sivel 2.4 hkg kerne mindre, end der i fOPlogene
blev opnået for Kolibri. Der ligger nogen variation
bag dette gennem<;nit<;tal i de enkelte land'idelc.

Kleiber er middellang og str5.stiv med nogen re
sistens mod meldug. Dcn modner middellidligt og
har ovale rode kerner med middel rumvægl op
protcinindhold,
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4 års forsøg med vdrhn'desorrer.

Inbcn af de provede sorter har tidligere deltaget
i sortsforsogene, Sorterne Amy og Sejet 689546
har i ingen af de nævnte landsdele kunnet nå
Kolibri i kerneudbytte. Nummersorten fr:1 Weibull
har i gennemsnit af alle 10 forsøg givet samme
kerneudbyue som Kolibri. mens Selpek har givet
3,2 hkg kerne mere end Kolibri.

So" Forholdstal IOf kcmcudb~·IIC

øerne: 1969 1970 1971 1972 Go'_

Kolibri 100 100 100 100 100
Kleiber 104 III 98 94 102
Sappo 96 115 98 108 104
Drabant 109 99 113 106

Jylland:
Kolibri 100 100 100 100 100
Kleibcr 109 109 98 95 103
Sappo 96 112 100 105 104
Drabant 112 101 108 107

c. Valg af Vlrbl'cdesort.

De to Weibullsorter Sappo og Drabant påkalder
sig interesse på grund af deres gode resistens mod
meldug. den gode bagekv;.tlitet og deL hoje kerne
udbytte. SaPJ~o markedsføres i begrænset omfang
i 1973, og Drabant ventes ikke før senere. Kolibri
og Kleiber må derfor anvendes i stort omfang i det
kommende år. I gennemsnit af 4 års forsøg med
vårhvedesorter har Kleiber givet 2 pet. storre
kerneudbyue end Kolibri. De angivne karakterer
for meldug og gulrust viser også en lille fordel
for Klciber frem for Kolibri. Proteinindholdet og
faldtallene er ligeledes en smule storre. men års·
variationen i kerneudbyue mellem de to sorter er
temmelig stor. og den cnc sort kan på denne bag
grund næppe foretrækkes fremfor den anden.

100
102
104
107

Ilele lundel:
Kolibri 100 100 100 100
Kleiber 105 110 98 94
Sappo 96 114 99 108
Drabant 110 100 III

4. Vinterhvedesorter.
Der blev konstateret reL udbredte angreb af

sulrust i mange marker med vinterhvede i sidste
haJvdel af maj i 1972. De første og tillige mest
odelæ{:gende angreb skete i »trekantområdelc
(Kolding, Fredericia. Vejle), på Stevns, lolland
Falster og Fyn. Angreb af samme omfang og
styrke er ikke set siden 1925. Også angreb af
meldug var mere omfattende end året for. Di::.se
sygdomme har været medvirkende til, at udbyuet
i de områder. hvor hvededyrkningen er mest ud
bredt. ligger 4 til 5 hkg kerne pr. ha under det
normale for disse områder.

Forsagene er gennemfort i et lidt sterre omfang
end i 1971. idel der foreligger resultater fra 68
forsag. hvori 13 sorter af vinterhvede er afprøvet.

Starkehvcde er fortsat målesort i forsøgene,

Vdrh\'t!desorter Il (/6).
hk, kane pr. ha Hele

SPelland F}'n 0"~ Jylland llndcl
Anlal rOfSØg • I 7 J ,.
Kolibri 43.3 40.4 42,9 39,5 41.9
Selpck 3.9 5,8 4.1 1.1 3.2
Amy +6.6 +5.1 +6.4 +6,0 +6.3
W\V 13135 0.7 2.5 0.9 +2.3 0.0
Sejet 689546 +9.0 +0.5 +7.8 +5,2 +7,0
LSD 2,7

KantktCf rOf KaraktCf fOf Holl.
lejesæd Slfol.L~ngdt: meldug '"I'Anlal forsøg , • J ,

Kolibri I 100 3,7 121
Selpek I 100 1.7 124
Amy 5 100 1.7 125
\vw 13135 I 96 0.3 125
Sejet 689546 4 99 4.3 121

b. VArhvedesortcr, plan n,
Dcr foreligger resultater fra iah IO forseg efter

plan II, heraf 7 forsøg på Øerne og 3 i Jylland.

Drabanhårhvede fra Weibull er under W\V
11882 provet i sortsforsagene gennem de sidste 3
år. hvor den i gennemsnit har givet 7 pet. kerne
mere end Kolibri. Sorten har i 1972 givet det
største kerneudbytte i forsagene på Øerne, me
dens den kun i et enkelt område i Jylland har væ
ret den hojcstydendc. I gennemsnit for hele landet
har Drabant givet 4.6 hkg kerne mere end Koli
bri i 1972.

Drabant er middellang. slråstiv med særdeles
god resistens mod meldug. Kernen er lille, rod og
ret uensartet. Sorten modner middeltidligt og har
hpj rumvægt samt et ret hajt proteinindhold.

Sappovårh,'ede fra Weibul1 er afprøvet i sorts
forsøgene gennem de sidste 4 år. l 1972 har
Sappo i alle landsdele givet stprre kerne ud bylte
end Kolibri og Kleibcr og i gennemsnit for hele
landet 3.5 hkg kerne mere end målesorten Koli
bri. I gennemsnit af 4 års forseg har Sappo givet
4 pet. kerne mere end Kolibri. Der er nogen års
variation bag dette gennemsnitstal, idet Sappo
i 1969 I;av 4 pet. mindre og i 1970 14 pet. merc.
Årsagen til det lave udby ne for Sappo i 1969 må
tilskrives de svage angreb af meldug delte år, hvil
ket ikke gav Sapro mulighed for at udnytte sor
tens gode resistens mod meldug.

Sappo er stråMiv. middellang og har særdeles
bod resistens mod meldug. Den mooner middel
tidligt og har hoj rumvægt samt ret højt protein
indhold. Sappo bliver markedsfort i 1973.

Solovlirhvcdc, der er en sort fra Vesttyskland,
blev i 1972 prøvet for første gang i sortsforsøgene.
Solo er stråstiv og ca. 30 cm kortere end de øvrige
prøvede sorter. Solo modner tidligt og har et højl
proteinindhold, men i gennemsnit af de få forsøg
har k.erneudbyttct værel lavt, 6,8 hkg mindre end
for Kolibri. Sorten er modtagelig for meldug.
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men på grund af Kraniehhvedes store dyrknings
område er denne sort medtaget i alle forsogs·
planer.

a. Hvcdcsorter, plan J.

Forsøgene er i 1972 gennemført efter samme
plan som i 1971. Der er ialt gennemført 58 for
søg, heraf 35 p~ Øerne og 23 i Jyllund.

Kan.kler ror
SIri· leje:· ~I- gul- 11011. "''- Fald-

længde SZ'd ••• MI \':ql prol. ,,'
Anlal TOl'$(lg '4 4' J8 ,.

" " "Slarke 118 6 2.4 1.3 125 14,0 328
\VW 18168 112 4 2.6 2.3 126 13,3 346
Milan 101 3 4.0 4.7 125 13.5 296
Kranich 99 3 3.6 3.5 124 13.5 379
Cato 102 3 4,5 4,5 124 13,2 314

Jlele lander.

Caloh"cde fra Holland har i forsogene p. Øerne
givet et merudbytte på 4,3 hkg l..erne. medens den
i Jylland har givet 0.2 hkg mindre end S;arke.
Cato har i 1972 været ret stærkt angrebet både af
gulrust og meldug. Dette forhold kan være med
virl..ende til de ret store udbyttevariationer. Cato
har i !!ennem'lnit af 5 års forsog givet I I pet.
kerne mere end Starkc.

Cato er kort og meget stråstiv, men noget
modtagelig for angreb af meldug. Kernen er rød,
middeh,tor med lidt lav rumvægt.

den gav et kerneudbytte fuldt ud p. højde med
udbyttet af Kranich og Cato. I 1972 er der storc
"'ariationer i udb) UeL for M ilan. og i gennemsnit
for hele landet er menidb) Ilet l..un på 1.6 hkg
kerne. Arsagen hertil kan efter de anforte karak·
terer for meldug og gul rust være. at sorten har
været en del angrebet af di..se :o.ygdomme.

Milan er kort og stråstiv med store runde, svagt
rode kerner. Rumvægten er middelhøj.

Kr.michhvede fra \'on Lochow· Petklls var i næ
sien alle landsdele stærkt 'Ingrebet af gulrust, men
har alligevel i alle omr dcr givct et Soton og sik
kert merudb) Ile overfor Starke. I gennemsnit af
alle forsog er merudbyttet pa 3.7 hkg l..erne.

Kranich har deltaget i afprovningen siden 1967
og har i gennemsnit af de ~idste 5 rs forsog
givet 13 pet. kerne mere end Slarl..c.

Kranich er kort og slr:\stiv med opret ak') ved
modenhecl. Den har nosen re~i~tens mod meldug.
Kernen er rod, middelstor, lidt uensartet og med
ret lav rumvægt.

"'~

"49,7
4,7
1,2
3.7
4,3
1,8

Hele
landet

"51,2
4,0
1,6
3,7
2,5
1,4

Jylhmd
2J

53,6
2,9
2,J
J,7

+0.2
2,0

Bornholm,
52,7
8.1
9.1

10.J
9,7

N.-Jylland,
57,0
3,J

+7.9
2,7

+9,0

III'edesorrer I (/8).
SFlIand Fyn 1.o11.·F

Anl.l (OTWg 11 IO 6

Starke 50,5 49.2 47,0
\VW 18168 5,0 2,8 6.1
Milan 2,J + 1.8 0,4
Kranich 4.0 2.5 2.6
Cato 4,1 4,3 J, I
LSD 2,6 J,O

Ø.·Jylland V.-Jylland
Anlal (orsog 17 4

Starke 54,8 46,6
WW 181682.7 J,7
Milan 3.0 4.1
Kranich 3,7 4,1
Cato 0.8 0,0
LSD 2.0

Del vil af de anførte LSD·værdier fremgå, at
der i de enl..clle landsdele har været ret slor usik·
kerhed bag de opnåede resultaler for nogle af de
prøvet.le hvedesorter.

Slarkcb"cdc fra Weibull. der er m:\lesort i for·
søgene, d)'rke:s. cftcrhoinden kun i begrænset om
fang. Soflen har nogen resbtens mod meldug.
og var den af hvedesortemc i forsøgene, der blev
mindst angrebet af guln1st i 1972. Dcn er meget
vinterfast med ret langt, men slift strå. Kernerne
er små, men har huj rumvll~gl. Proleinindholdet
var i 1972 højt, og omtrent 2 pet. højere end
i forsøgene i t97\.

\VW 18168 fra Weibull har deltaget i forsøgene
siden 1969. Sorten har i alle landsdele givet et
stort og sikkert merudbytte. 1 gennemsnit af alle
forsog er merudbyttet 4.0 hkg kerne. De anførte
l..arakterer for gulrust antyder. at sorten har nogen
resistens overfor angreb af gulrust.

1 gennemsnit af 4 års forsog har WW 18168
givet 6 pet. l..erne mere end Slarke. Sorten er kort
og slråstiv med en sod kcrnekvalitet.

Milan fra von Lochow-Petkus blev i 1971 af
prøvet under navnet Albatros (liPG 11181), hvor

b. H"edcsorlcr. plan II.

Der er efter denne forsogsplan resullater fra 5
forsøg med forskellige sorter af \ interhvede.

''''edesorrer /I (20).
KarallCf ror

Siff!- leje· ~,- lul. 11011 . 'k,
l;enlde ... d" ruSI '";CII kerne:

Anlal Torsøg , 4 , , J ,
Starkc 119 7 2,2 0.5 122 51.3
Kranich 98 4 2.2 2.0 121 6,2
Sv. 65646 108 5 3,0 0.5 124 4,6
Kormoran 100 6 2.6 1.0 114 2,1
HPG OluS 107 5 4.8 6.5 119 +0.4
M. Beacon 92 4 3,4 0.5 114 10,1

Svalof 656"6 blcv prøvet i 8 forsog i 1971,
hvor den ,l:av 4.0 hkg kerne mere end Starke.
l gennemsnit af 5 forsag i 1972 giver sorten 4.6
hkg mere end Starke. Den er kortere og mere str1
stiv end Starke, og de anførte karakterer tyder på
nogen resisLens mod gul rust.

KOl"mornn fra Ty~l..land blcv ligeledes pmvet
i noglc f. forsog i 1971, hvor den gav omtrent
samme kerne udbytte som Starke. J gennemsnit
:I[ 5 forsog i 1972 giver Kormoran 2.1 hkg kerne
mere end Starke. Dc anførte karaklerer lyder på.
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at sorten er kortere og mere stråstiv cnd Starke,
samt al den har nogen resistens mod angreb af
gul ruSt.

mersorter fra Abed, der i gennemsnit af 7 og 6
forsøg har givet betydeligt større kerneudbyttc end
Starh. Begge sorler er korte og mere stråstive
end Slarkchvede.

Karaklerfor
leje5l!ed Slrål:cngde

7 7

6 109
4 105

HPC Otus har givet omtrent sammc kcrncud
bytte som Starke. Dcn er ret kort og stråstiv, men
har i forsøgene været ret stærkt angrebet af
guln1st.

Maris 8e:lcon fra England har i disse få forsøg
givel et meget stort kcrneudbyue. Sorten er meget
kort og stråstiv og ser ud til at have nogen resi
stens mod gulrust, men den angives al være meget
lidt vinterfast under vore forhold.

Antal (OD"g
Starke
Abed 021

Anta! (orsog
Starke _...
Abed 053 ..

,
7
6

,
108
101

hkgkeme
7

48,3
9,9

,
46,4

6,4

Fht,
7

100
120

,
100
114

c. Hvcdcsorfer, plan lU.

Efter plan 111 foreligger resultater fra 5 forsøg
med hvedcsorter.

HI'cdesorter III (21 J.
Karakler ror

StrA· leje· me!- Holl. h'g
b(ongde ... dog '''''' kerne

Antal fOD"g , , 3 3 ,
Starkc 120 5 0,7 125 54,6
Kranich 101 3 1,3 123 3,4
5eb. 109 5 3,0 123 +0,7
WW 153-1 MM 113 4 0,0 126 6,2
WW 153-3 MM 114 2 0,7 126 6,3
Sejet 6975 98 l 4,3 117 +1.7

Sebahvcdc fra Svaløf har tidlirere været afprø
vet i sortsforsøgenc, hvor den i årene 1967-69
har givet 5 ret. kerne mere end Starkehvede, men
selvom stniet var lidl kortere, var stråslyrken ikke
så god som for Starkc. I 5 forsøg i 1972 har Seba
givet omtrent samme kerneudbytte som Starke,
men den ser ud til at have været mere angrebet af
meldug.

I plan III er endvidere afprøvet 2 nummersor
ter fra Weibull. De har begge god rcsistens mod
meldug, har temmelig langt strå, men god stråstyr
kc, og har i disse få forsøg givet omkring 6 hkg
kerne mere end Starke. Endelig er afprøvet en
meget kort og stråstiv nummersort fra Sejet. Ker
neudbyttet er her 3 pet. mindre end Starkes.

d. Andre sorfer af vinlcrb\'edc.

Der er i enkelte landsdele prøvet nogle få sOrter
af vinterhvede, der ikke indgår i de landsomfat
tende forsøgsplaner. I\f disse kan nævnes 2 num-

c. IIvedesorfemes proteinindhold og faldlal,
saml undersøgelser af enkelte sorters

bllgekvalitet.

Fra forsøgene med vinterhvede plan I og vår
hvede plan I foreligger resultater af analyser for
proteinindhold og bestemmelser af faldtal. Resul
taterne fra enkeltforsøgene er meddelt i beretnin~

sens tabelbilag, medens gennemsnilStallene for de
enkelte sorter er anført under forsogsplanerne.

Prolcinindholdet har i vinterhvede ligget betyde
ligt højerc i 1972 end i forsøgene i 1971, meden"i
faldlallene har værct af omtrent samme størrelsc
i de 2 år i både vår- og vintcrhvede.

Afdelingen for Levnedsmiddelleknik. under Jydsk
Teknologisk Institut, Arhus, har gennemført un
dersøgelser over formalings- og bageegenskaber af
de hvedesortcr, der indgår i forsøg med sorter af
vinterhvede i plan L

Prøverne blev indsendt fra 4 lokaliteter: Mors
(forsøg or. 3286), Roskilde (forsøg or. 1273), lol
land (forsøg nr. 2934) og Skanderborg (forsøg
nr. 3393), Prøverne fra forsøg nr. 3286 var for
små og havde faldtal under 200, hvorfor de ikke
indgår i oversigten over de opnåede bageresultater.

Talmaterialet i nedenstående tabel er gennem
snitsværdier for de enkelte sorter fra de anførte
lokaliteter.

Følgende konklusioner er uddraget af den fra
Instituttet modtagne rapport over de opnåede rc·
sultater.

Faltltaller har i de anvendte prøver været til·
fredsstillende, men Milan har generelt ligget lavere
end de øvrige sorler.

Lflgr og spireevne har i alle prøver været god,
og der har ikke kunnet konstateres synligt spirede
kef1ler.

Vinterh\'edesorlernes kl'ulitel (22).
Protein af Stdlmenll- Vandbin- Blandlnp.

tontor. pc!. lionsVltrdl Meludb)'lte. pct. dingsevne Volumtnudbyt1e errckt
Antal forsøg 4 4 3 3 3 3

Starke .... , .... 13,7 37 74.7 52,6 677 50
WW 18168 ..... 12,8 37 73,3 52,3 705 35
Milan 13,3 20 67,8 51,S 603 20
Kranich 13,7 30 73,6 52,9 642 35
Cato 13.3 28 67,2 51,2 582 20
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5. Rugsorter.

Eflcr cn forsogsplan udsendt i 1971 foreligger
resullaler fra 23 forsøg gennemført i hele landet.
Dc 11 forsøg er gennemfort på Øerne og de 12
i Jylland.

Jylland:
Kranich 116 109 115 107 107 111
Cato 114 113 113 lOB 100 110
WW IM168 107 104 105 105 105
Milan 105 104 105

J-1ele itU/det:
Kranich 116 115 116 108 107 113
Cato 114 114 113 110 105 III
WW 18lfiB 107 106 105 108 106
Milan 110 103 107

De forannævnte resu1t"lter fra (orsogenc 1972
viser samme billede, men kerncudbyuel fra Kra·
nich. M ilan og Cato var trods disse angreb af
gul rust storre end for Slarkehvcde i de fleste af
landets områder.

Dc forclagne undersøgelser for sorternes bage
egensknber udpeger de svenske sorter som de
bedste. men da der kun i ringe omfang kan for
ventes merpris for gode b"lgcegenskaber, er dette
forhold ikke afgørende ved valg af hvedesart.

Pil grundlag af de gennem de sidste år opnåede
kernelllJbytter, vil alle forhold tuget i betragtnins
Kranich stadig være den bedst egncde.

Nye lovende sorter er imidlertid under afprøv
ning. og det vil være onskeligt, om vi her i l;mdet
havde flere sarier med forskelligt resistensgrund
lag overfor hvedens sygdomme at vælge imellem.

Øcrnc
II

48,S
+6,5
-7- 7,2
-;- 8, I

(+ 1,2)
2,2

RlIgsorrer (23).
hkg "crnc pr h:s

Fyn Loll.-F. Bornholm
3 I I

43,0 26,2 58,9
+5.6 +3.2 +5.0
+5.5 +4.3 +10,1
+6.6 +2.3 + 10,7

(1,9)

SJa:l1and
6

53,2
+7.7
+M.O
+9.4
(+4,3)

5 års jorsøg 11/('(1 In'l'l/esoTter.
Forholdslal ror kcrocl,.ldb}·lIc (Slarkc _ 100)

1968 1969 1970 1971 1972 Gns.

117 117 117 10M 107 113
115 115 113 111 109 113

107 107 105 109 107
112 102 107

øerne:
Kranieh
Cato
WW IBI6M
"Milan

Anlal forsøg

Petkus II
Seje! E 69
OtcHo
Viirne Alfa
Kongs 11
LSD

Proleillindho!del er bestemt på sædvanlig måde
(N X 5,7). I 4 af de prøvede sorter Jigger prolein
indholdel meget nær på samme niveau og kun
nummersorten fra Weihull ligger lidt lavere.

Sedimellllaiofl.\·\'(udiell giver et udtryk for pro
teinmængden og proteinets bagetekniske kvalitet,
således at hojt proteinindhold og/eller god prote
inkvalitcl giver huje sedimentationstal.

Af tabellen fremg!lr det. at Cato og især Milan
klart skiller sig ud med de laveste sedimentations
taI. Det fremg5r ligeledes af tabellen, at m.h.t.
meJudbyltet er især Starke, men også ww Ig16~

og Kranieh klart bedre end Milan og Cato.
Indcn bageforsøget kan gennemføres. beslemmes

melets ,'ondbindi"gsel·"e i Farinograf. V:.tndbin
dingsevnen angiver den vandmængde. der skal
~æltes til melet for at opnå dej af en bestemt kon
sistent (500 Fnrinograf-cnheder). Jo højere vand
binding:-.evne, jo højerc dejtldbyue (kg dej pr. 100
kg mel). hvilkct igen bctyder lavere pris pr.
100 kg dej.

Vo.'umellluU}\'lIrt måles efter prøvebagningen.
Volumen angiv~s i ml. pr. IOD g anvendt mcl. lvii
lan og Calo skiller ~ig ud med del laveste volu
men ud bylte. Provebagningen er gennemført efter
metoden Rapid-I\'I ix-test.

Foruden bageforsogcl med mel fra de enkelte
sorter. er der udført forsøg til bestemmelse af
melets blolldillgsejjel..l. Disse forsog er udført
med en rnelblanding bCMående af 75 pet. grund
meI. hvor der forsøgsvis tilsættes 25 pel. mel af
hver enkelt af de provede sorter. Grundmclet er
et relativt dårligt mel (volumenudbytte 547 0111
100 g mel), og forsøget belyser derfor sorternes
evne lil al forbedre dette djrlige grundmel.

Blandin~seffekten giver sig i praksis udtryk i et
storre volllmcnudhylle, der er et resultat af et
!).lnlspil mellem de to mclsortcrs protein.

Selvom bagereslIltaterne er noget usikre. giver
de dog en ret klar mngordning af sorterne. Medens
\Vw I~J68 synes at give et storre volumenlldbytlc
end Starke. har sidstna:vnte klarL den storste blan·
dillgseffckl.

I beretningens tabclbilag indgår en tabel (22)
med resultater fra 'lnalyser af sarIerne fra dc
enkelte lokaliteter.

I Sla~l'!.'ieeglll'lls I.ol/(Ihojore"illg og SOUl amts
fom/(,kollomiske Selsl..ab. samt J-Jo/bæl.. llllll.\" Icllltl

01..01l0l/li51..e Selskab cr o!-'så i 1972 gennemfort
lIIH.1erspgelser over hvede~orternes bagee.censkaber.
ResIlItalerne herfrn er meddelt i de enkelte for
eningers beretninger.

f. Valg ar \'interll\'edesort.

De omfattende llngreb af gulrusL i 1972 skabte
nogen usikkerhed ved valg af hvedesort i efteråret
1972. De fleste rapporter .mgav stærke angreb af
gulrusl i Kranich. Milan og Calo, medens de
:o;vemke hvedesorter var mindre angrebet.

O.·1}'ll'lnd V.-Jylland N._Jylland Jylland
Antal rOnU!; 4 6 2 12

Petkus 11 42,8 41.7 47,4 43,0
Seje t E69 +4,4 +6,4 +M.9 +6.1
OlelIa ~6,B +6,4 + 11.4 +7.4
Viirnc Alfa +5.9 +B,2 +M.3 +7,5
Kongs II (+ 3,3) (+2.6) (+2,9)
LSD I.B

1 Oversigter
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resistens samt kerne rumvægt fremgår af tabellen,
hvor der i yderste højre kolonne er anført udbyt
teresultat.

Ocr er gennemført flest forsøg på lavbundsjord,
men i hvert af årene har der også været anlagt
forsøg på almindelig mincraIjord. Resultaterne af
disse forsøg findes i nederste halvdel af tabellen.

Det frcmgår, at der ikke i forsøgenes resultater
kan hentes en klar vejledning. I 1970 var den tid-

l gennemsnit af forsøgene har bygsorterne
Emir, Mona og Clermont givet meget nær samme
udbytte, medens Debabyg har givet 8,0 hkg kerne
mindre end Emir. Selmahavren har udbytlemæssigt
været meget overlegen, medens Kolibrivårhvede
(bortset fra Debabyg) har givet det mindste ud
bytte.

Del fremgår af tabellen i tabelbilaget med en
keltforsøgenes resultater, at der er tale om en
meget slor variation i udbytterne fra forsøg til
forsøg. Medvirkende hertil er formentlig, at lav
bundsjorder ikke er el entydigt begreb, men at
det dækker over mange forskellige jordtyper fra
klæg og dyndjord tilsandblandet humusjord og
fra meget fugtige til sunde, velafvandede arealer.
Resultaterne af forsøgsarbejdet i hver af de tre
forsøgsår er vist i følgende tabel, der omfalter de
afgrøder, der har været afprøvet i alle årene. Det
drejer sig om Emirbyg, Clermontbyg. havre og
Kolibrivårhvede. l de to første år deltog Astor·
havre og i det sidste :5.r Selmahavre.

) _ mindre antal rorJUg.

"39,8
+3.4
+2,9
+2,3

3.6

1970.12
94

40,3
+1.0
+2.6
+1,8

1.8

hk,k,,,,,

"37,S
+0.8
+0.7

4.5
+2.6

(+8,0)
2.5

Holl.

""I'
Il

103
100
99
78

117
(96)

4

32,8
0.3
5.1
2,7

Mineraljord.
II

42,S
+5,5
+3.8
+1,8

5.0

LOl'bundsjord.
hkg kerne pr. ha

1971 1972
J, 3'

44,4 37,S
+4.5 +0.7
+8.5 4.5
+2.9 +2.6

3.1 2.5

,
39.8

+2.5
+5.7
+5,5

1970,.
38,2
3.7

+4,3
1.0
3.8

htsforsøg (24).
LOI·bufldsjord.

Kar. f. StrA. Kar. r.
le)esæd la:ngde meldug

29 31 14

6 82 2.0
5 71 0.3
4 93 3.1
4 100 0.2
1 96 3.9

(6) (76) (3.1)

Antal forsøg

Emirbyg
Clermontbyg
Havre
Kolibrivårhv.
LSD

AnUlI forsøg

Emirbyg
Clermontbyg
Havre
KoJibrivårhv.
LSD

Antal forsøg

Emirbyg
Monabyg
Clermontbyg
Selmahavre
Kolibrivårhv.
Debabyg
LSD

) _ mindre antal forsog

6. Kornarter.

l den udvidelse af kornarealet, der er sket i de
senere år, har man også bafL ønske om at ind·
drage lavbundsjorder, der måske tidlifcre blev
betragtet som naturlige græsarealer. Oftest er
korndyrkningen på lave arealer begyndl og ofLe
fortsat med vårhve<!e eller havre, fordi dis~

kornarter normalt har større stråstyrke end byg.
Ganske naturligt vil der være ønske om på de sene
lavbundsjorder at erstatte de sildige kornarter,
vårhvede og havre, med byg, der er tidligere mo·
den. For nærmere at belyse disse kornarters
egnethed ved dyrk.ning på forskellige arealer er
der i de sidste 3 år gennemfart forsøg.

l den følgende tabel ses resultatet af 35 forsøg,
der i 1972 er gennemført på lavbundsjorder. I for
søgene er Emirbyg prøvet sammen med de to
tidlige bygsorter, Monabyg og den 6·radede
franske Clermontbyg, saml den kortstråede, men
[et sildige Debabyg, der dog kun har dellaget i en
del af forsøgene. Udover de 35 forsøg på lave
arealer er gennemført 4 forsøg på mineraljord.
De forskellige sorters og arters egenskaber med
hensyn til lejetilbojelighed, strålængde, meldug-

De 2 tidligere afprøvede rugsorter Petkusrug II
og Kongsrug II indgår i forsøgene, hvor 3 nye
rugsorter er afprøvet.

Der er ingen større variation mellem de opnåe
de resultater i de enkelte landsdele. De 3 nye
sorter giver i alle landsdele 6 til 8 bkg kerne min
dre end Petkus II, og J til 5 hkg kerne mindre
end Kongsrug U. De har alle tre lidt længere strå
end Petkus 11. og har omtrent samme stråstyrke
som denne, men ser i disse forsøg ud til at være
mere angrebet af meldug end både Pctkus II og
Kongsrug IL

Af de prøvede sorter 01& særligt fremhæves
Svaløf Otellorug, der efter de oplysninger, der
foreligger, bliver ret sent spiremoden. hvilket vil
være en fordel under vanskelige høstforhold.

På baggrund af forannævnte og tidligere ud
førte forsøg bør Petkusrug Il fortsat være den
mest anvendte rugsort her i landet, men kan der
fremover afsættes kvaliteLSrug vil dyrkning af
Otella måske blive aktuel, dog kun såfremt den
opnåede pris kompenserer for det noget lave ud
bytte, der er opnået for denne rugsort både i dan
ske og svenske forsøg.

Hele tandet.
Sul- Karakter for Holl. hk,_.,

leje:SlC4 mch;lug vægt kerne
Anlal forsøg 22 22 , • 2l

Petkus II 119 5 3.5 117 45,6
Sejel E 69 121 5 4.3 114 +6.3
Olello 125 5 4.3 114 +7,3
Varne Alfa 126 7 4.3 114 +7,8
Kongs II (125) (3) (3.0) (109)(+2.4)
LSD 1.3



2035

Tabel c. Oversigt over sortsrorsog i korn.

Hele landet Jylland Øerne

Knf. for Strfllgd. Udb. og merutlb. Udb. og mcrudb. Udb. og mcrudb.
Icjc~d om hkg kerne pr. hil hkg kerne pr. ha hkg kerne pr. ha

Sort Anlal Ania! Antal

I
å, I

~ ~ ~ ~
Ari

~
.. ;'Ir i

~ ~rorsøg " " forsng § " forsøg

~~
~ ~ ~19- ~ ~ E o '9- o ,9- o

~ ~ ~
. • J! f ~ f

i • i i ~
o <; i e " i~ ~ æ ~

o
~ • I ~

Byg
Pallas .. . . . . . , . . - - - - - - - 100 - - - 100 100
Tern. .. . '" . 68 72 4,5 2.8 71 74 47,0 2,8 106 69 72 44,3 2,J 105 68 72 48,8 J,l 106
Lora .. ........... 68-72 4,7 3,8 70 74 46,fi 2,5 105 68-72 45,9 2,5 105 68-72 48,1 2,9 106
Maia ........... 68-72 5, I 3,8 71 74 46,8 2, I 104 68-72 45.5 1.5 101 68 72 48.6 3.1 106
Bine. ... 68 72 4,8 4.2 71 73 47,0 1,6 103 68 72 45.3 O., 101 68-72 48,7 1,7 106
Sultan .. 68 72 5,0 3,9 72 74 47.7 1,4 103 68-72 45,9 0,6 101 68-72 49,3 2.5 105
Kristina .. ..... 68-72 4,7 1,4 71 74 46,9 1,1 101 68-72 44,3 0,9 102 68-72 49,1 1,4 103
Emir ... ...... 68-72 4,8 3,1 70 71 46.3 1,0

1
101 68-72 45, I 0,5 101 6H-72 48,4 l,S 104

Wing .. ..... 6S-72 4,5 3,6 70 76 46.6 1.0102 68-72 44,9 0,2 100 68-72 48.4 1,9 104
Elbo, . .. 6S-72 4,5 3,3 70 81 44.0 O.ti 101 68-72 41,7 0,5 101 72 44.4 1,0 98
Visir. 6S-72 4,2 4,2 70 70 47.3 0,5 101 68-72 44.3 O, I 100 68-72 48,6 1,1 102
Scta .... " 6S-72 4,5 3,S 70 76 44,1 0.5 101 68-72 43,H 0,4 101 68-72 47.2 0,8 102
Bomi .. 68-72 4,5 4,7 70 75 44,5 0,4 101 68-72 43.6 0,1 100 68 72 47,3 0,8 102
Siri. 68-72 4.6 3,8 69 72 4J,6 0,0 100 68-72 43,0 0,1 100 68-72 49,7 0,6 101

Varunda .... 69-72 4,0 3,0 75 78 49.4 3,6 107 69 72 49,0 3,3 107 70-72 46,9 4,4 109
Rupal ... 69-72 5,1 3,5 72 69 46,1 2,6 106 69 72 43,5 :!.I 105 69-72 51,7 3,4 107
NordaL ... . ... 69-72 4,3 4,7 76 78 51 ,3 2,6 105 71 72 46,1 3,0 107 69-72 52.1 3,0 106
Ansgar. ... 69-72 4,9 3,8 70 76 46,4 1,5 103 69 72 41.4 0,6 101 69-72 49.2 2,1 104
Mona ... ... . .. . 69 72 4.4 3,3 71 64 46,6 0,2 100 69-72 ~J.2 0,6 101 69-72 49.0 0,0100

Lauda ..... . .... 70-72 4,6 3,8 70 80 46,1 ),0 107 71-12 44,6 0,.1 99 70-72 47,1 3,5 107
Sv. 66.167. ... . ... 70-n 4,5 3,7 71 72 45,6 2,2 105 71-72 44,6 2,3 105 70-72 4fJ,9 l.7 106
Zita. .. ...... 70-72 5,1 3,6 70 69 41,7 1,1 105 70-72 39,7 1,8 105 71-72 4X,5 4,6 109
Cilla ... .. . . . , . 70-72 5,1 3,6 71 75 43,6 1,9 104 7072 42,0 1,6 104 71-72 48,2 2,8 106

Lami. ... .. . 71-72 6,0 4,1 79 79 46,8 4,8 110 71-72 44.1 4, I 109 71-72 49.2 5,5 III
Salka .. .. .... . 71-72 6,2 4,6 79 86 46,6 4,5 110 71-72 44.2 J,8 109 71-72 48,5 5,4 III-- - - ---- - -------- ------- -
Havre
Stål ...... - - - - - 100 - - - 100 - - 100
Selma ... 68-72 4,6 3,5 102 91 44,7 J,6 108 68-72 43,9 3,8 109 68-72 46,0 3,2 107
BenIo. .... 68-72 4,5 3,2 100 86 41,6 1,5 106 68-72 42.4 2.2 105 68-72 45,7 3,0 107
ASlor . .... ... 68-72 4,5 3,5 100 86 44.0 1,4 105 68-72 43,1 2.1 105 (,8-72 45.6 3, I 107
Mustang .. 68-72 4,7 3,9 102 90 44,5 1.0 104 68-72 43,5 1,9 104 68-72 46, I 2,2 105
Condor .. 6S-72 4,5 3,4 100 87 44,0 1,8 104 68-72 43,0 I,J 10J 6872 45,7 2,5 105
Silva. _..... 68-72 4.1 3,9 97 96 40,3 0,1 100 68-72 39,6 0,1 100 68-72 42,2 0,1 100
Ansi ... ... ...... 70-72 4,7 4,4 99 97 40,S .,. 1,6 96 70-72 39,5 1,0 95 70-72 42,2 1,1 97
WW 16804 ,. 71-72 5.0 3,4 107 91 42,3 0,2 100 71-72 40,8 1,1 97 71-72 44,5 2,2 105

--- - ---- - --- ----- --- -- -

Vårh\'cde
Kolibri - - - - - - - 100 - - - 100 - 100
Sappo ... ... 69-72 0,8 1,0 91 90 44,6 1,8 104 69-72 43,6 1,9 104 69-72 45,1 1,6 104
Kleiber .. .... 69-72 0,8 1,0 91 89 44,5 0,8 102 69-72 42.9 I,l 103 69-72 45,3 0,7 102
Drabant ....... 70-72 1,0 1,2 89 90 44,0 2,9 107 70-72 43.4 3,0 107 70-72 44,4 2,S 106--- - ----- --- ---- - ._------ -
I-Ivcde
Slurke. - - - - - - - 100 - - - 100 - - - 100
Kranich. 68-72 2,0 0,6 103 86 54,0 6,8 113 68-72 55,7 6,0 II I 68-72 53,4 7,1 113
Cato .. ....... 68-72 2,0 0,9 10l 90 54,0 6.2 III 68-72 55,7

5'31
110 68-72 5l,4 6,7 113

WW 18168. 69-72 2,4 1,2 10l 98 52,3 3,3 106 69-72 53,7 2,8105 69-72 51,8 3,6 107
Milan. 71-72 4,6 1,8 III 96 53,1 3,5 107 71-72 54, I 2,6105 71-72 51,6 3,9 107

3'
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Tabel d. Kornsorternes oprindelse.

So" Monke I Forædler Regismrel I Afslamniøgår nr.

Byg
Pallas - Svaler, Sverige - - Rontgcnmutant af Bonus
Bonus - Svalor. Sverige - - Abed Maja x (Sv. Sejr x Abed Opal)
Ingrid - WcibulJ, Sverige - - Balder x (Abed Binder x Abed Opal)
Mari - Svaler. Sverige - - Røntgenmutant af Bonus
Minen/a - IVPI). Holland - - Hordcum laevigatum x Guldbyg
Varla - IvPI),I'lolland - - Hordeum laevigatum x Guldbyg
Proclor - NSD02). England - - AbeJ Kcnia x Plumage Archer
Borni 04J Abed. Danmark [966 12 Bonus / Minerva
Emir - Cebcco. Holland 1966 IJ Delta x (Agio x Kenia 2 x Arabischc)
Sela 61 /9122 Seje!, Danmark 1967 21 51 /17.\2 X Sortkernet byg
Lofa 0317 Abcd, Danmark 1968 27 Proctor ~< Minerva
Elbo '/,-19 Pajbjerg. Danmark 1968 28 Rika v Drost
Sultan - Cehcl.:o, Holland 1968 33 8al(!cr .'{ (Agio x Kcnia3 x Arabische)
Kristina A61726 Svalaf, Sverige 1968 51 Domen Mari
Siri 5-28-3 I'ajbjerg, Danmark 1969 57 (191 x Herta3) x 5°/884

Tern 5448 vLP3). Tyskland 1969 68 Heine 2369 x J-Icine 05530 ,< Heine OS53
Visir 64505 Svaløf. Sverige 1970 87 Lang Glumes x Pallas
Wing 6040 Weibu!l, Sverige 1970 89 Lyallpur x Ingrid"
Maia 0318 Abcd, Danmark 1971 101 I>rodor x Minerva
Varunda 63-10 IvP,I) 1·lolland 1971 102 Vada x Hylkema 1148
Bine I-I Pajbjerg. Danmark 1971 103 Balder X Minen'a
Nordal 264 Carlsb.. Danmark 1971 114 Heine 4808 x Dana
Mona 65505 Svalof. Sverige 1971 115 Mari x Monle ChrislO
Gcrkra - Kraai. Holland 1972 119 Proctor X Voila
Lauda 2370 vLP3), Tyskland 1972 122 FLO 1625-56 x Union x Ingrid
Rupal 65522 Svalør, Sverige 1972 145 I>allas x Rupec
Ansgar 6156 Weibull. Sverige 1972 147 (191 x HertaS) X IngridS x Wing
Mitor 343/6 Cl V4), Holland 1972 149 Abell 978 ;< Mincrv3
Lami 678060 Sejet. Danmark 1972 - Ania ;.; Minervu
Cilla 5923 Wcibull. Sverige - - Ingrill .' Hadoslreng
Zita 102351 I)ajbjerg, Danmark - - I)f. 203 x Vada
Salka 102221 Pajbjerg, Danmark - - Elbo x Vada
Tellus 5897 Wcibull. Sverige - - ~rankcn III x (Balder x (Binder x

Opal)
Hebe - Hevcrlee. Belgien - - PrOl.:!or x Union
Sv. 66367 - Svaløf. Sverige - - Pallas x Rupee
64-22 - Ivrl). J-lolland - - Vada x Union
N.265 - Carlsb., Danmark - - I!eine 4808 x Dana
All. 292 - Carlsb., Danmark - - Foma x (191 x HertaS) x Carlsb. liS
Sejet 678074 - Sejet. Danmark - - Heine Amsel x Ingrid
Sejet 678107 - Sejel. Danmark - - Heine Amsel x Proctor
Sejet 682600 - Sejel. Danmark - - Carlsberg II x Lyallpur 2
Abed 7337 - Abed, Danmark - - Heine Amsel x Deba
Abed 9361 - Abed. Danmark - - Dcba x Sultan
Abed 9425 - Abed. Danmark - - Ileine 4808 x Denso
WW 6208 - Weibull, Sverige - - (Herta N x IngridS) x (Lyallpur x

Ingridb)
WW6157 - WcibulJ. Sverige - - (Monte Christo X Clara) x Ingrid

Havre
Stål - Svalof, Sverige - - Sv. Ørn >; Sv. Stjerne
Condor - Cl V4), HoJtand - - Express Abed Minor
Astor - Cl V4), Holland 1966 9 Marne , Abed Minor
Benta - MGHS), Holland 1969 55 Condor "- Marino
Silva - Bredstcdl, Tysk!. 1969 56 I·(alle 27b0!J9 x Gopher
Sørbo - Svalor, Sverige 1969 59 (Perle x Stjern) x Slål
Mostyn - NSD02). England 1969 63 05443 x Condor
Selma - Wcibull. Sverige 1970 84 Pulu x Saxo
Mustang - MGI-(5). Holland 1971 104 Condor x Phonix
Ansi 681 Sejet, Danmark 1972 - St<\1l6 x USl624
Leanda - Cebeco. Holland - - COlldor x Ccbeco 725



So"

Son

Panter
Sv. 68322
pr. 6853
MGIl6476
WW 16804
WW 16785

VArhvede
Kolibri
S3PPO
Solo

Klciber
Drabant
Sclpck
Amy
\VW 13135
Sejcl 689546

Vinlcrh'cdc
Starle
Seba
Cato

Kranich
Milan
Kormoran
Otus
Maris Beacon

WW 18168
WW 153 I MM
WWIS.13MM
Sv. 65646
Sejel6975
Abcd 021
Abcd 053

Rug
Petkus II
Kongs II
Otello
VJrne Alfa
Seje1 E. 69

Mærke:

16826

1119
11693
o2°~/s6

11882

65500

61246
63187

651
11181
7432
3950

63956
63550

Forædler

Wcibull. Sverige

CIV;I). Holland
Svalor. Svenge
Pajbjerg. Danmark
fl4G HS). Holland
Weibull. Sverige
WeibuJI. Sverige

vLP). Tyskland
Wcibull. Sverige
Streng. Tyskland

vLl'3,. Tyskland
Wcibull, Sverige
vLl)J). Tyskland
S\alof, Sverige
WcibulJ. Sverige
SCJct. Oanmark

Weibull. Sverige
$\alof. Sverige
MGHS).lIolland

VLP·'), TyslJand
... LPJ). Tysl...Jand
vLPJ), Tyskland
vLP3). Tyskland
NS(02). england

Wcibull. Sverige
Weibull. Sverige
Weibull. Sverige
Svalor. Sverige
Seje!. Danmark
Abed. Danmark
Abed. Danmark

,LP3). Tyskland
Svalor. Svcrlge
Svalor. Svcrige
Svaler. S,erige
Sejet. Danmark
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RCli$ln:rct
år nr.

1969 67
1971 105
197/ 107

197/ 10R
1972 152

1968 46
1969 H

1969 66
1972 148
1972

1972 153

Afstamning

Krydsninger. h .... ori indgår Saxo. Condor,
Clintland 60 og US 1624
Auda\: Astor
Sv. 01771 Condor
Marino Luxor
Marino Condor
US I 624 Nina~

Condor"" ina

Selkirk I}cko I ;.;. Koga II
\V 177 62 \V 176-62
Krydsll .• hvori indg. Tril. pers..Tuca, Firl
beck. Frli. Garnet. Zimbem, Lichtefruh
(Heine 2174 x Peko I) x Koga II
Cl 12633 x Ring6
Selkirk Pcko l x Koga II
(Sv.01281 x Sv. 55460) x Prins
W 17-64 W 23-64
Wcihcnstcphan M x Ring

Sostcrlinic til Ranco x (Eroica x Virtus)
(Bunco HClJle VII) x Sv. O1543 a
5793 (Ibis 5732) x 5732 (Heinc VII

Carstens VIII)
(Heine 2167 Heine VII) X Merlin
O. S. 9505 Heine 2806
(Capelle lieine 2806) x Heine 646
(6167-50 x Heine VII) x Merlin
(Hybrid 46 x TO 208) x ProlTesseur
Marchal
Sturkc x (Odin x Banco)
W 63-65 x W 77-65
\V 63-65 \V 77-65
Oanco Verna
(5854-56 'Carstens VI x Capelle)
Ibis x Stella
Ibis x Stella

Udvalgt af'on Locho~s Pctkus
Udvalgt af Svalor Stålrug
Ud,algt af Svalor Kongsrug II
Udvalgt af S'alof Vamerug
Krydsning af 2 kortstråede familier ud·
,algt af Svalof Kongsrug II

I) lvP Institut voor PJantcnvcredclingen, Wageningcn. Holland
2) NS DO 'atienal Seed Ocvclopmcnt Org. Ltd .. Cambridge, england
3) vLP = S. von Lechow-Pctkus. Tyskland
<4) elv KwcckbcdriijfC. I. v .. Ottersum. Holland
') MGH = R. J. Manshalt, G. Gcerlscma og D. J. ,an der Have. Holland

lige Clermontbyg overlegen på de lave jorder.
medcns havre placerede sig meget d&rligt. 197 t var
et ~rdeles dårligt lir b~de for den tidlige bygsort,
for havre og for v&rhvcde. medens havren som
omtalt ovenfor gav et godt gennemsnitsresultat
i 1972. På mineraljorderne var Emirbyg bedst
i de to første forsogsår, medens havre og vår
hvede klarede sig bedre i 1972.

Konklusionen af det gennemførte forsøgsarbejde
med kornarter p& forskellige jordtyper bliver, at
gennemsnitsresultater ikke giver tilsLrækkelig sik
ker vejledning i valget af kornart eller kornsort til
særlige jordtyper.

Generelt kan det dog fremhæves, al byg og
især de tidligere sorter har klaret sig ligeså godt
som havre og vårhvede i de gennemførte forsøg.
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l. Sorter .r hestehØnner.

Sorhfor~ogene med hestebcnner er gennemført
siden 1967. I 1972 foreligger resultater fra ialt 23
for:-.øg. lIeraf er 12 forsog gennemførl på Øerne
og II i Jylland. Kleine ThUringer har været måle·
sort i forsøgene, der gennem irene væsentligst har
været en afprovning af ældre europæiske sorter.

og bomuld.!.frckager. Fra Statens side blev denne
interesse støttet ved, at der fra 1969 blev ydet et
statstilskud på 200 kr. pr. ha ved dyrkning, ikke
alene af hestebønner, men også ved dyrkning af
ærler og lupiner til modenhed,

De nævnte forhold bevir"-ede en stigning i area
lerne med disse afgrøder, der kulminerede i 1969
for hestebønner med ea. 20.000 ha og for ærter
i 1970 med godt 6,000 ha. Gennem de sidste år
har interes~en for disse proteinafgrøder været
svindende. For hestebønner har å.rsagen været det
ret sene modningstidspunkt og de stær"-l varieren·
de udbytter. medens det for ærter har vist sig van·
skeligt under uheldige hostforhold at opnå. cn til·
fredsstillende kvalitet.

KI. ThUringer
Wieselburger
Erfardia ....
Br. Scbladener
Diana ,
Herz Freya ..
LSD

Sjorllllnd,
28,'

1.6
0.5
1.4
2.7

.,.0.1

o"",
12

28,0
2.2

",0,2
1.5
2.4

.,.0.4
1.9

Hestebønner (25).
hkZ kerne pr. haF,.

l

27.8
J.7

+ 2.5
I.7
1.5

.,.1.0

Antal forser

7. Oversigt over sortsrorsog og kornsorter.

Flere års afprøvning i sortsforsog er orte nævnt
som den ønskværdige baggrund for bedømmelse
af de enkelte sorters værdi. l tabel c side 2035 er
gennemsnittet for de sidste 5 års afprøvning vist
for hele landet og opdelt for Jylland og Øernes
forsøg.

Dc tal, der er vist i tabellen, er gennemsnit af
de årlige gennemsnitsresultater. De enkelte års
resuhater vejer således lige meget i gennemsnits
resultatet, og der er ikke taget hensyn til det antal
forsøg, der er gennemfart. Sortssammenligninger
for det enkelte ~r er dog "-un taget med i bereg
ningen, såfremt de pågældende sorter er afprøvet
i mindst IO forsog. og i oversigten er endvider~

kun medtaget sorter, der har delt'lget i forsøgene
i mindst to år. Forsogsperiodens længde fremgir
af den forste kolonne. og overst for hver kornart
er nævnt de sorter, der har været med i 5 nr.

, tabel d side 2036 er der givet oplysning om
de enkelte sorters oprindelse og afstamning. Den
forædlerinstitution, der har frembragt sorten, er
nævnt, og endvidere er det oplyst, hvornår de
enkelte sorter er registreret under Plantenyheds
nævnet og med hvilket nr. , "-olannen yderst til
hojre er anført hvilke sorter, der danner grundlag
for de enkelte sorters afstamning.

Det blev i loven om plantebeskyttelse af maj
1968 fastlagt, at enhver der benytter udsæd af
beskyttede sorter. ~kal belale en forædlings.lfgifl,
der i øjeblikket er fastsat til 3 kr. pr. 100 kg ud·
sæd. Følgende sorter er i ojeblikket beskYllet, og
omsætningen af dem derfor pålagt .. fgiften:

II. SORTER AF BÆLGSÆD

Indtil 1967 v,lr der kun få og små arealer med
hestebønner her i landet. men der opstod på delte
tidspunkt en ogcl interesse i landbruget for dyrk
ning af prolcinafgroder lil sUl"lplcring og delvis
aftosning af den efterhånden store import af ..oya-

Dc anforte LSD·værdier for forscgene på
Oerne og i Jylland antyder. at der har været ret
Slor usikkerhed bag de i 1972 opnåede resultater.
Udbytlenive3ucI har været lavlog uden større
variationer fra landsdel til landsdel. Wiesclburgcr
har været den hojestydende i forc;øgenc pn Fyn og

ø.-1)"lland V.-hlland N·-hlland Jylland
Anlal fono~ 7 I l II

KJ. Thuringer 30.1 29.7 25,6 28.8
Wieselburger 1.9 .,.3.7 .,.1.7 0.4
Erfordia +2,9 .,.3.2 .,.0.5 .,. 2.3
Br. Schladener 0,8 .,.2.1 3.5 J.J
Diana 1.0 0.9 1,5 J.J
Herz Freya -7- 1,8 .,. 2.7 0.1 -:- 1,4
LSD 2.5

hk,
k.~

21

28,4
1.3

-:-1,2
1.4
1.8

",0,8
1,5

lIele landet.
Kar.f. ned- 1000 pct. r:iprol.
knækning komJl~lrgt,g af lor~;I0f

4 8 21

J.J 46~ 29.4
5.J 386 JO.l
4.J 4J l 29.6
J.8 417 29.6
2.3 3M 29.1
J,8 JR9 29.0

Antal fonng

KI. ThUringcr
Wieselburger
Erfardia
Br. Sehladcner
Diana
HerL Freya
LSD

Vjuta" 1'f..'I1<'
Caribo
Cato
Falk
Heima
Joss Cam bier
Kranich
Seba Svalef

V(irll~'('d('

Kkiber
Kolibri
Maris Ensign
Sapro
Solo

/I(Il'N?

Astor
Benta
Mostyn
l\t ustang
Selma
Silva
Sorbo Svalof

Nordal
Rupal Svalef
Seta Sejel
Siri
Sultan
Tern
Vanmda
Wing
Visir Svalef

Byg
Ansgar
Bine
Borni Abed
Danpro
Deba Abe<!
Elbo
Emir
Gerkra
Goldficld
Imber
Kristina Svalof
Lauda
Lofa Abed
Lone
Maia Abed
1\1 aris Druid
Mona Svalof
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i Østjylland, medens Diana har givet det største
udby ne i forsøgene p. Sjælland og i et enkelt
forsøg i Vestjylland.

Kleine Tbiiringer er middellang, og har nogen
lejetilbojelighed og tilbojelighed til nedknækning
under modningen. Sorten modner middellidligt og
har ret store fro med normal skalprocent og nor·
malt indhold af råprotein.

Wleselburger har på Øerne og i Østjylland givet
storre udbytte end målesarten, medens den i Nord
og Vestjylland ligger en del under Kleine Thii
ringer.

Wieselburger er ret høj med lille lejetilbøjelighed
og ~un ringe tilbojeli~hed til nedknækning. Sorten
modner ret sent og har fro med ret høj skalpro
cent og middelhøjt indhold af råprOlein.

Erfordia har kun i forsogene på Sjælland nået
målcsorten i udbytte. I de ovrige landsdele giver
sorten fra 0,5 til 3,2 h~S mindre pr. ha end måle
SOrlen.

Frfordia er temmelig hoj med kun lidt lejetil·
bøjelighed og nedkmckning under modningen. Den
må betegnes som middeltidlig.

Fro"lurrelse. !lkalprocent og indhold af rå pro
tein er som gennem.. nit for de ovrige provede
M>rter.

5 drs lorsøg med sorler o/ hestebønner.
hlg kerne pr. ha

1968 1969 1970 1971 1972 Gns.

KI. Thuringer 42,6 26.2 41.5 29,6 28,4 33,7
Forholdstal (Kleine: T1Iiiringn 100)

Dr. Fr. Acker·
perle 87 119 90 98 99

lIerz Freya. 94 107 92 98 97 98
Wieselburger 100 113 102 108 105 106
Br. Schladener 113 100 100 J05 105
Erfordia 104 107 96 102
Diana JOI 106 104

De varierende udbylter samt det sene høst
tid,pun~t for hestebonnel' er siHert årsagen til den
~vindende intere~se for denne afgrode. Tidlighed
er en eftertragtet sorlSegens~ab og blandt de af·
prøvede er Diana og lIerz Freya tidligst Navnlig
på Øerne må de lidI mere hojtydende sorter som
Frfordia og Wieselburger nævnes. Det er meget
\'æ!o.cntligt. al den anvendte udsæd af hestchonncr
er fri for infektioner af de frobårne sygdomme.
eho~oladeplet· og hestebonnebladplets)'ge. Derfor
tilrådes det, at udsæden af'iVampes.

2. Sorler ar ærter.

Uer er gennemfart iall 33 forsag med ærter. ]4
af forsagene er gennemfort på Øerne og 19 i lyl·
land. Beregning af LSD·værdierne viser betydelig
u..j~~crhcd bag de opnaede resultater.

Sortn ol ærter (26).
hlj pr. ha

Sja::lland Fyn Loll.-F, Bornholm Øerne
Antal fonol: 'O I 2 I 14

Flavanda 30,6 31,6 27,6 33,0 30,4
Birte 1.6 2.3 13.8 2.5 3.5
Porta -;-2.5 +2.8 1,4 -;-6.7 -;- 2.3
Allround -;-0.6 -;- 3.6 9.3 -;-4.6 0.3
lysima 3,1 -;- 3.3 5.7 7,5 3.3
Sixtus (-;-5.1) -;- 5.5 1,6 (-;-3.9)
I SD 3,4 3.0

0.-Jylland V.·Jyl1and N.-Jylland Jylland
Antal forsog , , 9 19

Flavanda 33,7 24,4 24,7 27.0
Birte -;-1.3 7.0 4.5 3,6
Porla -;- 2.8 5,9 2.2 1.9
Allround -;- 1.8 1.3 -;-0.2 -;-0.2
Lysima -;- 4.9 1,0 1.6 -;-0.3
Sil;tuS (-;-2,7) (2,4) (1,2)
lSD 2,4

303
234
277
253
221

(207)

Hefe
1000

koms~-æl!:l.g
12

HreustedlS ScIlladener har i omtrent alle fOf'iog
givet et lidt ':ltørre udbyue end m.lesorten. kun
i enkelte forsøg i Østjylland og Vestjylland er ud
bylte! lavere.

Breustedts Schladencr er rel stiv med kun lidt
ned~na:~ning under mooning. Sorten er middel·
tidlig og har fro med ret lav skalprocent og mid
delhøjt indhold af råprotein.

Diana har i alle lanll~dele givet et lidt storre
udbyue end målesorten. og scr ud til at klare sig
bedre på Øerne end i Jyl1nnd.

Diana er kort og stiv med ringe tendens til ned
knækning. Den har ~l11å fro. der er ret uens
i slorrelse med middelhuj skalprocent og middel
hojt indhold af råprotein. Diana er den eneste af
de markedsførte ..orter af hestebonner, der er an·
meldt til beskyttelse under Plantenyhedsnævnet.

lien Freya giver i de fleste Inndsdele en ~mule

mindre udbytte end målcsorten, kun i Nordjylland
er udbyttel lidt hojere.

Herz Freya er lav og rel stråstiv med kun lille
tilbojelighed til nedknækning. Den modner tidligt
og: har ret små fro med middelhoj skalprocent og
et ret lavt indhold af råprotein.

V:llg :Jf hc"'lcbonnesort.

Del vil af falgende over~igt over 5 lrs forsog
med ')Orter af he~tebonner fremgå. at udbyttet har
varieret lemmeligt meget fra r til :ir.

Antal forso,

Flavanda
Rirte
Porta
Allround
Lysima
Si'(lus
L D
() mindre antal fOfiWlj

fom/et.
pc!. r1prot.
aftorstof

31

24.8
25,6
25.8
25.2
26.6

(26.8)

hkj æTler
3J

28,4
3,6
0,1
0,0
1,2

( -;-1.6)
2.0
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UdbyUeniveauet har været højest i Østjylland
og på Øerne, men som det fremgår af oversigten
over 4 års forsøg med sorter af ærter, ligger ud
byttet for 1972 betydeligt under, hvad der er op
nået i de 3 foregående år. Udbyttet af Flavanda
er i oversigten vist for de enkelte år, mens de
prøvede sorters stilling overfor Flavanda er angi
vet ved forholdstal.

4 drs forsøg m~d sorler af arier.
hkg lUter pr. Ila

So" '96' 1970 197' 1972 Gns.

FIavanda 35,3 37,0 34,8 28,4 33,9

Forholdstal eFla.....nd" _ 100)

Birte 102 104 102 113 105
Sixtus 109 106 97 95 102
Lysima 106 106 104 105

Flavanda er fra Cebeeo, Holland. Den er gen·
nem 4 års forsøg anvende som målesort. Flavanda
er meget kort, med hvide blomster. Den har ure·
gelmæssige lysegule, lidt grønlige frø med lavt pro
le in indhold. Den blomstrer tidligt og er tidlig mo
den. Flavanda er en kogeært, der er velegnet til
ekspOrt på grund af sin gode kvaliteL

Mansholt Birte er (ra HoJland. I 1972 er det
kun i forsøgene i Østjylland soreen har givet min·
dre udbytte end Flavanda. I gennemsnit af 4 års
forsøg har Birte givet 5 pet. større frøudbytte end
Flavanda.

Birte er kort. Dcn blomstrer tidligt med store
hvide blomster og er tidligt moden. Det er en ko~

geært af fin kvalitet, der er velegnet til eksport.

Portn er fra Cebeco i Holland. Det er første år,
den deltager i forsøgcne. Den har i de enkelte
landsdele givet et noget varierende udbytte, men
i gennemsnit af aJle forsøg har den givet omtrent
samme udb)'tte som Flavanda.

Porta har hvide, ret små blomster. Dcn er mc
get kort og har en tidlig og ensartet modning. Den
har ,gule fro med en del lysegrønne imellem.
Proteinindboidet er middelhøjt og skalprocenten
lav. Porta er en kogeært med en meget god koge
kvalite~ velegnet til eksport.

Allround er fra Cebeco, Holland. Sorten delta·

ger i 1972 i forsøgene for første gang. Udbyttet
har været noget varierende i de enkelte landsdele,
men sorten har i gennemsnit af alle forsøg givet
samme udbytte som Flavanda.

Allround er kort., den blomstrer tidligt og er
tidligt moden. Sorten er en kogeært af god. kvalitet
med et middelfwjt proteinindhoJd.

L)·sima er fra Trifolium og tidligere prøvet
i forsøgene under betegnelsen, Trifolium Elite I.
Udbyttet har varieret en del i de enkelte landsdele
i 1972, men gennemgående har Lysima Idaret sig
bedst overfor Flavanda i forsøgene på øerne.
I gennemsnit af 3 :'irs forsøg har Lysima givet 5
pct. større udbytte end Flavanda.

Lysima er en foderært. Den er noget længere og
modner lidt senere end Flavanda og Birte. Blom·
sten er ly,; rødviolet. Den har store mørkebrune,
mørklilla marmorerede fro med ret højt protein
indhold.

øtorte Sixtus har ikke deltaget i alle forsøg
i 1972, men har gennemgående givet noget mindre
udbyue end Flavanda.

I gennemsnit af 4 Ars forsøg har Sixtus givet 2
procent større frøudbyue end Flavanda.

Sixtus er en kogeært. Den er ret lang, hvid
blomstret og modner temmeligt sent Den har mid
delstore gule fro med enkelte grønligc imellem.
PrOleinindholdct er middelhøjt og kogekvaliteten
ikke helt tilfredsstillende.

Vulg af ærtcsort.

Ved valget af ærtesort må der skelnes meJlem
kogeært og foderært. Kogeært avles normalt på
kontrakt til et frøfirma og her må peges på de 4
korte, tidligt modne sorter: Flavanda, Birte, Porta
og Allround. Flavanda har hidtil været den mest
efterspurgte, men Birte bar i gennemsnit af de
sidste 4 års forsøg givet 5 pct. større udbytte.
Valget kommer derfor til at stå navnlig mellem
disse 2 sorter.

Øtofte Sixtus er ganske vist en kogeært. men
den kan på grund af sit ret hoje proteinindhold
anvendes som foderærl. Lysima giver imidlertid
større udbytte og bor foretrækkes som foderært.
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C. KORNDYRK ING

Af Bent Ullerup.

b. 9. forsøg r.
I det 9. forsogsår er gennemfort 19 forsag. Som

det fremgår af forsogsplanen, var afgroden i 8. år

a. 8. forspJ,:s::lr

Det fremg:1r af forsogsplanen, der er skitseret
foran, at der i 8. forsog r er d~ rket byg I. gang
efter vekselafgroder. Der foreligger resultater af
19 forsoy fra 1971 og 9 forsag i 1972, ialt 28
for~ug. Resultatet af disse forsog vises i folgende
tabel.

ISON

42,9
43.0
44,2
41.5

hk. kerne pr. h.
90S 120N

39.5 41,4
41,5 42,5
44.2 45.3
44.2 43.6

Merudb)'lIc for \'clsclllfgrltder

0,1 2.0 1.1 0,1
4.9 4,7 3.9 1,3
6,3 4,7 2,2 +1,4

60N

35.6
35.7
40,S
41,9

S{pdskjjlejors,g, 8. år (27).
BYK /. år ~jler Idu/afgrøder, 28 forsøg /97/-72.

Merudbytle
for 1,,«lIlOf

hkll: kerne pr. ha
901'1 120N lSON

3.9 5.8 7,3
5,8 6.8 7,3
3,7 4,8 3,7
2.3 1.7 +0,4

Havre
Ileder.
KJ.græs

Veksel
.f,rode

Byg
Havre
Beder.
Kl.græs

Ocr er hostet 35,6 hkg kerne, hvor der er godet
med 60 kg ~vælstof efter forfrugten byg. Hvor
havre V;lr forfrugt er udbyttet 35,7 hkg kerne. Ved
den lille kvælstofmængde har forfrugtvirkningen
;lf bederoer og klovcrgræs været 5-6 hkg kerne
Murre pr. ha end forfrugtvirkningen af korn. Ved
tilforsel af 90 kg kvælstof og 120 kg kvælstof er
der også konstateret storre efLervirkning efter roer
og græs end efter !..orn. medens 150 kg kvælstof
næ~lcn har udjævnet forfrugtvirkningen af de
forskellige afgrøder.

I tabellen.. tre kolonner til hojre findes merud
b~ltcrnc for tilførsel af 90, 120 og 150 kg kvæl
..,tof. ~Ied cn pris p kvælstof p5 mellem 45 og 60
"r. for 30 kg. hvilket svarer til værdien af ca.
1.0 hlg byg. har del været rentabelt at tilføre
150 kg l..væl~lof. hvor byg har været forfrugt.
Dcr er cndvidere rentable merudbytter for til
forsel af 120 kg l vælliotof. hvor havre og bederoer
har været forfrugt. medens det opnåede merud·
bytte l.un har betalt for 90 kg kvælstof, hvor for·
frugten var J..lovergræs.

• b d

I. år. .. Byg Havre Heller. Kløv.g r.
2. år. Dyg Byg Byg Byg
3. år. Byg Byg Byg Byg
4. år. Dyg Havre Beder. Kløv.gr.
5. år. Byg Dyg Dyg Byg
6. år .... Byg Byg Dyg Byg
7. år .... Byg Havre Reder. Kløv.gr.
8. å.r .... Byg Dyg Dyg Byg
9. år. Byg Byg Byg Byg

Da forsøgene vOlr gennemforl i de første 5 år,
blev resultaterne gjort op. Det blev p!l. grundlag
heraf konkluderct, at en cnsidig bygdyrkning ud
mærkct ladcr sig praktisere uden en væsentlig
nedgang i udbyttet og endvillere. at havre i lighed
med andre vek ..elafgroder har en sanerende virk·
ning mod ,mgreb af goldfodsyge i byg.

I 2 .. 3. og 5. forsogsår blev byggen godet med to
kvælstofmængder. henhold~vi~ 46.5 og 93 kg pr.
ha. Efter den forste forsogsperiodes afslutning
blev det besluttet at fortsætte forsogene bl.a. for at
undersoge. om det ved et storre kvælstoftilskud
end de provcde mængder kunne lade sig gore at
udligne vekselafgrodernes forskellige virkning på
den efterfølgende b~'gafgrøde. Fra og med 1969
70 d.v.s. i 6., 8. og 9. år er bygafgroderne godet
med 60, 90, t 20 og 150 kg kvælstof.

Der foreligger i 1972 resullater fra 8. og 9.
forsogsår.

l takl med kornets stigende andel af sædskifte·
arealet er interessen for spørgsmål i forbindelse
med komets sædskiftcmæssige forhold steget. Gen·
nem forseg er for!>l..dligc problemer belyst. og
resultaterne findes i det falgende. Der vil endvidere
blive gjort rede for forsøg med kvælslOfgodsk~

ning lil maltbygsorter og for omsætningen af
sædekorn. I tabelafsnittets tabeller or. 27-36
findes enkehforsogenes re~ll1taler.

I. SædskifleforsØg.

Virkningen af en ensidig b)'gdyrkning blev i for·
sag, der blev anlagt i 1964 og i 1965 sammenlig
nel med sædskifter, hvori vcksclafgrødcrnc havre.
bederoer eller klovcrgræs indgik. Forsøgsplanen
var s ledes:
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byg over hele forsøgsarealet, og i 7. forsøgsår blev
der dyrket vekselafgroder. Arets forsøgsresultater
kan således give oplysning om, hvorvidt veksel·
afgrødernes forskellige forfrugtvirkning er beva
ret i 2. år med byg.

Sædskifte, 9. år. 19 forsøg (28).
Mirede 60N 90N 120N '50N

Byg, hvert Ar 37,5 43,8 43,8 44,1
Byg, 2. år efter havre 36,7 43,2 44,7 43,9
Byg, 2. Ar erl beder. 39,4 45,1 46,6 44,5
Byg, 2. år erL kl.græs 41,6 46,4 45,0 44,4

2. Bekæmpelse af havrenematoder.

I sædskifleforsøgene, der er omtalt ovenfor,
blev det som nævnt påvist, at havren har en «xl·
sygesanerende virkning i et sædskifte med ensid:g
bygdyrkning. Derimod siger forsagenes resultater
og undersøgelser ikke noget om, hvordan en anden
alvorliF sædskiftesygdom. havrenematoden, påvir·
kes ved en sådan dyrkning. For at belyse dette
spørgsmål blev der i 1965 og i de folgende år
indtil 1969 anlagt forsøg efter følgende forsøgs·
plan.

1 tabellens øverste halvdel er vist de opnåede
udbytter ved stigende kvælslOftilførsel. Der har
været renlable udslag i alle forsøgs led ved tilfør~

sel op lil 90 kg kvælstof. Større tilskud har ikke
med sikkerhed vreret rentabelt.

Af tabellens nederste halvdel fremgår, at der
ikke har været bedre virkning af havre som
vekselafgrode - to år tilbage - end hvor der
var byg.

Der er bevaret en pæn eftervirkning efter bede
roer. Men bedst har forfrugtvirltningen af kløver·
græs været, idet der ved de to laveste kvælstof
mængder er hostet dobbelt så store merudbytter af
byg efter kløvergræs, som hvor der forud var
bederoer.

Sædskifleforsogene, der blev anlagt i 1964 er
afsluttet med dette 9. år, medens foniøgene, der
blev anlagt i 1965 fortsætter og 3fsluttes i 1973.

0,7
hkg kCTDe pr. ba

1,3 ... 0,3

13 forsøg 4. dr_

Tusinde q Ol larver pr. kljord

11,5 11,5 2,4 2,4
9,2 9,2 0,7 0,8

12,3 2,3 0,7 1,6
9,2 2,6 0,7 0,9

39,0

hkl kcrne pr. ha

40,2 1,0 5,2

J l forsøg 5. dr.
Tusinde leg larver pr. kø Jord

12,3 12,3 2,5 2,5
8,4 8,4 0,8 0,8

12,6 2,3 0,7 1,4
9,5 2.7 0,7 0,9
9,2 5,4 0,7 1,4

Bekæmpelse af havrenematoder (29).
Sædskif'le a b d

JO forsøg 6. år.
Tuti.ll.dc EJ og lan'cr pr. kg jord

l. Ar.. .. .. 12,6 12,6 2,6 2.6
2h..... 7.3 ~3 M M
3.år...... 10,1 2,0 0,8 0,4
4. Ar. . . . . 9,4 2,5 0,7 0,9
5.Ar.... 9,9 5,8 0,7 1,5
6. Ar.... 7,2 1,7 1,5 1,0

l. Ar ..
2. Ar .
3. år .
4. Ar ..

6, år .

afgroder, men oftest har roer, hesteoonner eller
ærter været vekselafgrøde.

Sædsl..ifll' c er ensidig dyrkning af byg, der er
resistent imod havrenematoder. På forhånd måtte
del forventes, at der i dette forsøgsled ville op-
træde angreb af goldfodsyge.

Sædskifte d er i afgrødevalget identisk med a,
men ændret på den måde, at den anvendte byg
er resistent mod havrenematoder.

Der blev i 1972 gennemført 3 7. års, 7 6. års,
I 5. års og I 4. års forsøg. Enkeltforsøgenes resul
tater er 'liSl i tabelbilaget.

I den følgende tabelopstilling er forsøgene, der
blev gennemført i 1972, sammenregnet med til·
svarende forsøg fra de tidligere år. Dog vil de tre
forsøG, der er gennemført på 7. år ikke blive nær·
mere omtalt før næste år, når resultaterne kan
sammenregnes med andre forsøg.

5. år. .....

l. Ar ..
2. Ar ..
J. år .
4. Ar .
5. Ar. .

Merudbylle Z.ir eftcr \·cksclargrodcr.

~O,8 .-:-0,6 0,9 ~O,2

1,9 1,3 2,8 0,4
4,1 2,6 1,2 0,3

Havre .
Bederoer .
Kløvergræs .

Hvert år efter hØSI er der foretaget bestemmelse
af indholdet af æg og larver af nematoder i jor·
den. I gennemsnit af de IO fotsøg, som er gen·
nemfart på 6. år, var der s.-\Iedes i l. år 12.600 æg
og larver. hvor der var dyrket ikke-resistent byg.
medens indholdet var reduceret til 2.600, hvor af
grøden havde været en nematodresistent bygsort.
Af tællingerne, der er foretaget 3. og 6. år, frem
går, aL der efter dyrkning af vekselafgrøder i sæd-

• • , •
l. lir .. Byg Byg ResiSl. byg Resist. byg
2. Ar .. Byg Byg do. do.
3. Ar .. Havre Vekselafgr. do. Havre
4. år .. Byg Byg do. Resisl. byg
5. år .. Byg Byg do. do.
6. år.. Havre Vekselafgr. do. Havre
7. år. . Byg Byg do. ResisL byg

Slu/.d,ifte a er det samme som blev anvendt
i :o;ædskifteforsogene. Havren skulle modvirke
goldfodsygen. men det var rimeligt at vente an·
greb af havrenematoder.

Sa-dskifre b bestur af en vekselafgrøde hvert 3.
år. I fOTSogcne har der været anvendt forskellige

4. år .

4. år .

pcl. gohJfod.ygc

3 3 9 3
bk, kcrne pr. ha

41,2 2,3 ... 3,5 0,9
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skifte b har der været langt færre nematoder end
efter d)'r~ning ;lf havre i sædskifte a. Dyrkning
af resistent byg har gennem hele perioden med
fort et meget lavt indhold af nematoder, også
hvor der er dyrlet havre som vekselafgrøde. I 6.
forsogsår er der i gennemsnit af forsogene hostet
40.2 hkg: kcrne i havrc;lfgroden i sædskifte a. Resi
stent byg har gi\cl 1.0 hkg kerne mere, men mere
i"'ercssant er det. al havre i ~ædskiftc d. der blev
dyrlel efter resislent byg. har givet ikke mindre
end 5.2 hkg kerne mere end havren. der blev
dyrkel efter modtagelig byg.

l 4. år. hvor afgrøden har været byg i alle sæd
skifter. er dcr foret:lget optælling af goldfodsyge·
angrebet. der har været værst i 5..-cdskifte c mcd
den ubrudte bygdyrkning. 1 sædskifte d er ved
den vekslende d) rkning af resistent byg og havre
opnået både at nematodbcstanden i jorden og
angrebet af gold fod syge er formindskeL.

Forsogene fortsætter. og der skal ikke drages
endelige konklusioner. for de er afsluttet, men
indtil nu har de ,givct særdeles interessante resul
tatcr til brug for dcn korndyr~ende landmand.

3. Proleinafgroder som vekselafgrode.

Af dc resullater. der er omtalt, fremgår, at det
, næslen alle tilfælde vil være en fordel med mel
lemrum at placere en vekselafgrode i bygdyrknin
gen. Blandt de afgroder. der har været interesse
for lil delle formål. kan nævnes forskellige pro·
teinafgroder som hestebonner, ærler, lupiner eJler
klllvergræs. For nærmere at undersøge og sam·
menli!!ne sådanne afgroders udbYIIe og ikke mindst
deres forfrugtvirkning. har der i de senere år væ·
ret gennemfort forsog efter forskellige planer.

I årets forsøg blev byg og ærter hostet sidst
i august og forst i september. medens hestebonner
ne blev ho~tet i forste halvdel af oktober.

I gennemsnit af de 9 forsøg har bygudbyuel
været 37.6 hkg kerne. I 4 forsog har byg givet
mere end hestebønner. medens ud b) tiet af heste
bonner i 4 andre forsog har været væsentlig storre
end af byg. og i et forsog er opnået samme ud·
bylte. HC'itebonnerne har i 1972 givet 5 pet min
dre end b)'g. medens de i gennemsnit af forsøgene
i 1971 kun gav halvt så stort udbytte som byg.
Derimod har del været el dårligt år for ærterne,
som i gennemsnil kun har givet 20,1 hkg pr. ha.

I gennemsnit af den 7-årige forsøgsperiode har
byg givet 19 pct. storre udbytte end hestebønner.
men med Slore variationer fra år lil år.

b. Eftervi..kning af heslebøuller.

lait 40 ,If forsøgene med byg og hestebønner.
der blev gennemfort i årene 1969. 1970 og 1911,
blev fortsat i det felgende år med det formål at
konstatere eflervir~ningen af byg og hestebønner.

ror..ogene er gennemfart p. den måde. at for
frugtvir~ningen er målt ved 3 kvælstoftrin O '.
50 N og 100 N for at belyse. om man ved tilførsel
af kvæl ..tof ~lInne udligne en dcl af virkningen.

I alle forsøgene er udbyttet af byg efter heste
bonner storre end udbyttet af byg efter byg. n r
der iHe er givet kvælstof til cfterafgroden. Det
samme er tilfældet i de Io første forsogs~r, hvor
der er lilfon både den lille og store mængde
~vælstof, medens der i flere ,lf forsogene i 1972
var ligeså stor eller slOrre eftervirkning eftcr byg
end efter hestebønner vcd begge kvælsloftilskud.

I gennemsnit af de 40 for~"g er resultatet så le·
de,,;

7,1
6.4
4.3

Mcrudbylle
!or rOtrrU,l
hUlebonncr

34.0
42.0
44,5

26.9
35.6
40.2

Udb) Ile med
UdbYIIe med bra hcsleoonncr

som !orrrugl som rorrrugl

O N .
SON .

100N .

Efun·j,k,,;,,/.: af byg OK ht'.tft'bømter (31 J.
40 forsøg 1970-72.

Udbyttet af byg eftcr hestebønner har været 1,1
hkg ~erne storre end efter byg. når der ikke er
tilfon kvælstof til byg i efterafgrooen. Når byggen
er godet med 100 kg kvælstof, er dette merud
b)/tte reduceret til 4,3 hkg kerne.

l kurvetegningen figur 3 er forfrugtvirkningen
af hestebønner og byg vist for hvert af de 3 år,
hvori der er gennemført forsog og i gennemsnit af
alle 40 forsog.

I alle årene har hestebonner været en bedre
forfrugt end byg, men i 1912 var forskellen
mindst. I dette år var endvidere kvælstofvirknin
,gen væsentlig storre end i de foreg ende.

Hcslcbonncrne har i forsogene haft en for
frll~tvirkniilg. der sammenlignet med byg som for·81

lI"'il pr. ha
anlal ronos byg heSlcoonncr

1966. 8 37.3 31,3
1967. 13 43.5 40,3
1968 .. 15 46,8 37.3
1969 .. 21 41,9 31.8
1970 .. 15 32.6 32.7
1971 .. IO 48.2 24.0
1972 .. 9 37.6 35.6

Gns. af 7 år 41,1 33.3

a. 8)'g ('ontrn beslebønne...

Siden 1966 har der i Jylland været gennemført
for'mg med &1mmenligning af byg og hestebønner.
I 1972 foreligger resultalcr af 9 forsøg. hvor også
ærter var med i afpfØvninf!cn.

Af en bestemmelse af jordens sammensætning
fremBftr, at forsogene har været anlagt på lerjorder
og gode sandjorder i god !!odningstilstand.

Det fremgår af den falgende opstilling, at der
har været et meget svingende udbytlcforhold mel
lem b)'g og hestebonner.

Byg eOIl/ra prOlcilla/grøder (30).
Forlloldslal
ror bonDer,

zrtn byg 100

84
93
80
76

100
50

20.1 95
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forfrugl byg ---·-forfrugl hUlebønner
Flg. 3. For1ruglYlrlr.ningcn af byg og hestebønner.

frugt er af cn storrelsesorden på ca. 5,0 hkg kerne
pr. ha. Ved bedommelse af heslebønncrncs dyrk
ningsmæssige værdi må dette medregnes.

c. "roteinar~rØder i sædskiftet.

Den ovenfor omlalle forsogsserie har bortset fra
1972 kun omfaltet en sammenligning af byg og
hestebønner. Andre proteinafgroder kan komme på
tale som vekselaftlrodcr, og der blev derfor i 1971
og 1972 anlagt (orsøg med felgende afgrøder:

Resultatet af de 15 forsøg, der er gennemført
i 1971 og 1972 fremgilr af følgende tabel.

Proreillafgrflder (31).
IS fOI'WI1971-72

p.:1. riprOleln hkc pr. ba
i lerstof kerne rillprolc:LD

Byg 13,6 39,9 4,53
Hestebønner 28,6 23.7 5,95
Ærter 24,2 25,4 5,27
Lupin·) (42,1) (21,8) (7.61)

lørstof

KIO'iergræs. O 16.2 72,5 11,78
Kløvergræs. 200 N 14.7 107.3 15,56
.) 9 forsog.

Lupinerne er ikke høstet i 6 af forsøgene, enten
fordi de som i et enkelt tilfælde ikke spirede til·
stræ~keligt godt c1ler i andre tilfælde, fordi de
ikke var modne, da vinteren kom.

Bygfcn er hostet i august måned i begge for
søgsar, og i de fleste for~og er ærterne høstet sam
tidig, medens hosten af hestebonnerne er sket sid~t

i september og forst i oktober. Klovergræsset er
hoslet ad 4 gange med første slæt omkring I. juni,
2. slæt ca. 1. juli og 3. slæt i løbet af august, me
dens 4. slæt er taget fra først i september til midI
i oktober.

l kløvergra;~set er høstet det største udbytte, OG
der er opnåel god virkning af de 200 kg kvælstof.
Udbyttet 3f byg har værct væsentlig storre end af
hestebonner, ærter og lupiner, men det større ind~

hold af dprolein i proteinafgroderne har betydet.
at udbynct af rfaprotein i disse afgroder har været
~lOrre end i byggen.

d. Ertervirkning af protcilJ:lfgrØder.

Af de II forsog. der i 1971 blev gennemfort
med proteinafgrøder, blev de IO fortsat i 1972
med måling af afgrodernes eftervirkning i en ef
terfølgende bygafgrode. Forsøgene blev gennem
fort med 3 kvælSlofmængder, 50 N, 100 N og
150 N.

Resultatet ~c~ i folgende label.

Ved tilførsel af den lille kvælslofmængde har
det gennemsnitlige udbylIe af byg efter byg været
40.0 hkg ~erne, medens der er opnået gennem
~nitlige merudbylter på 4.6 til 6,4 hkg kerne, hvor
byggen er dyrket eher proteinafgr0der. Hvor der
er tilfort 100 N og 150 N er proteinafgrodernes

JSON

44,3
43,2
44.3
45,0
46,0
45,0

44.0
44,0
44,6
45.3
465
46.7

SON

40,0
45,6
46,0
44.6
45.1
46.4

efff!TI'irJ.."ing al prole,-,lQJgrøder (33).
/0 forsøg i byg /971.

hIt:1 kerne pr. ba
JOONForfrllgt:

ByS
Kløvergræs, O N
Kløvergræs. 200 N
Hestebønner
Ærter
Lupiner

Forsøg ml'dByg
Kloveriræs uden kvælstof
KJøvergræs tilført 200 kg l.."relstef
IIesIcbønner
Ærter
Lupiner

I 1971 blev gennemfart II forsøg, og i 1972 er
gennemført 4 forsog, hvoraf 3 i Nordjylland og J
i Østjylland. t alle tilfælde på gode sandjorder.

Hestebønner, ærter og lupiner blev ikke kvæl
stofgødet, medens byggen fik tilført 120 kg kvæl
stof. Dc 200 kg kvælstof til klovergræsset blev
fordelt ad 4 gange. Første gang i foråret og de
følgende tilskud efter hvert af de første 3 slæt.
der blev høstet.
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øverst I tabellen ses udbytteresultaterne ved de
for~kellige kvæJstoftilsklld. Der har for tre af sor-

Kvælsfof fil maltbY1? (34-36).
II forsøg 1972 Tern Nordal Maja lami

(J. Udb. og meTiu/b.. hk!: kalle pr. ha.

60 N 42,3 45,9 41,4 42,8
90 N 3.1 1.1 3,6 4.5

120 N 3.4 1.0 4.1 5.9

forfrugtvirkning reduceret væscntligt, og hverken
kvælstofgodcl eller ikke-kvælstofgødet kløvergræs
har været bedre forfrugt end byg, medens de
andre proteinafgrøder har haft en meget beskeden
forfrugtvirkning ved de to største kvælstoflrin.

I 197J miles eftervirkning af forsogene, der
blev anlagt i 1972.

4. Dyrkning af maltbyg.

Med det form I :It belyse kvæJstofgodskningens
indflydelse på kerneudbytte og proteinindhold har
der igen i 1972 i samarbejde med Horsens Ny
Malteri AIS været gennemført forsøg med for·
skellige bygsarter. Resultaterne fra de foregående
:irs forsøg har vist. at der med hensyn til b}'ggens
proteinindhold er tale om ret ... tore :1rsvari:Hioncr.
der altid har været slOrre end forskellen mellem de
forskellige sorters prOleinindhold. Da nnvcndclsen
af byg til mallning er betinget af byg.gens protein
indhold. og da dette igen er afhængig af den til
fOrle kv<clstofmxngde, er forsøgene hvert år gen
ncmfllrf ved !rC forskellige kvælstofmængder.
I forsøgene 1972 blev kvælstofgødningcn givct
i form af kalkanllllon ...alpeter i mængderne 60, 90
og 120 kg kvælstof pr. ha.

Der blev gennemfart II forsøg. hvoraf 4 p;\
Sjælland og Lolland-Falstcr og 7 i Østjylland.
J afprovnin~en indgik bygsorterne Tern, NordaJ.
f\lala og Lamt. Der er foretaget proteinanalY'icr
i alle forsøgene. og endvidere er der på malteriet
foretaget en opsortering af kernerne i de sorte·
rin~sstorrelscr. der anvendes som standard i frem
stillingen af maltbyg ptt malteriet.

Der blev forel aget en tekslllranalyse for at ka
rakterisere de for~kellige forsøgsareaters jord·
bundsforhold. Denne afslørede, at :tlle forsøgene
blev gennemført på god lerjord.

Gennemsnitsresultaterne af de 11 forsøg vises
i folgende tabel.

lerne været ret god rentabilitet ved at øge kvæl·
stoftilførslen fra 60 lil 90 N, medens der kun for
tami har været betaling for at gå op til 120 kg
kvæl'itof.

Det er i malt fremstillingen onskeligt, at den
anvendte byg har et lavt protcinindhold, og det
angives. at ct indhold pil. omkring 11,5 PCI. er
maksimum for en god maltbyg. men at cl lavere
indhold er at foretrække, Af tabellen fremgår, at
alle sorter har klaret delte krav både vcd den lille
kvxlstofmængde og ved tilfprsel af 90 kg N. Sor
ten Nordal har som den cneste et tilstrækkeligt
lavt indhold efter tilførsel af 120 N, idet sariens
gennemsnitlige protcinindhold kun er J 1.6, mc
dens de øvrige 3 ~orter ved denne tilførsel har
gennemsnitligt indhold på omkring 12 pct. protein.
Il&. grundlag af disse resultater må man vurdere
:.orten Nordal som værende en god maltbyg.

Som nævnt opererer man i maltbygfrcmsliJling
mcd 4 sorteringer af kornet. Resultaterne angives
altid som procent i hver fraktion. og der regnes
i praksis med. at en god maltbyg skal have mindst
60 pet. af kernerne i første fraktion, ca. 30 pct.
i anden. højst ~ pct. i tredie og højst 2 pct. i fjerde
fraktion. SlOrrelscn p&. de enkelte fraktioner angi·
vcs i mm, og sortcringen sker på sold med aflange
huller, hvor breddcn af hullerne bestemmer stor
relsen af de mindste kerner i hver fraktion. Opde·
lingen er s!lledes:

For... tc fraktion slørre end 2.:-1 mm
Anden fraktion 2.M til 2.5 mm
Tredje fraktion 2.5 til 2.2 mm
Fjerde fraktion mindre end 2.2 mm.

I nederste ahnil af tabellen er anfort, hvor stor
en del af kernerne. der ved sorteringcn kom i før
stc fraktion. I tabelbilagcts tabel 36 findes enkelt
rc..',ultaternc for alle forsøg og alle opdelingcr.

Af tallene fremg~r dct, at kerncstprrelsen for
alle 4 sorter har været påvirkct af kvælstoftilfor
:o.e1cn. Ved den lille \..væbtofmængdc har en større
dcl af kerncrne været af den ønskede størrelse. og
med ct stigende kvælstoftilskud har en mindre dcl
af kernerne opfyldt disse ønsker. Arsagen hertil
er formentlig at finde i forøget lejesæd med den
"'ligende kvæbtoff:odskning og deraf folgende
dnrligere kcrnekv'Jlitcl. Tallene afspejler endvidere
en væsentlig forskel mellem de prøvede SOrler.
Resultaterne fra Tcrn og Maia cr ret ens, meden<;
tami. dcr aldrig er angivet at skulle være egnet til
maltbrllg. har et d.'rligere resultat af opsorterin·
gen med gcnnem~nitlig kun ca. 20 pct. af kernerne
i furl>tc fraJ..tion. Nordalbyg indtager også på
delte område en bedre stilling end de andre sorter
med i gennem... nit af alle forsøg cn orsortcring på
55 pct. af kernerne i første fmktion ved lille kvæl·
stofmængde, og ved den store kvælslofmængde er
stadig 43 pct. i den bedste sortering.

N:lr kravene til ct produkts kvalitet er så skarpt
defincret som tilfældet er med maltbyg, er det
naturligvis onskeJigt for avlerne at have stor'it

10,4
I 1.0
12.1

20.4
19,1
18,8

44.7
39.5
32.7

55.4
48,(j
42.9

44.3
40.1
37,3

b. pct. pro/ei" i tørstof.

lOA 10.1 10.6
11.2 10.8 IlA
11.8 IlA 12.3

c. pct. af kemerJlc i :;nrrerillgefl
m·t'r 2.8 mm.

60 N
90 N

120 N

60 N
90 N

120 N
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5. Andre korndyrkningsforsØg.

I flere landboforeninger er gennemført forskel
lige forsøg til belysning af korndyrkningsspørgs·
mål. l mange tilfælde drejer det sig om enkelte
forsøg, og resultaterne vil i disse tilfælde ikke blive
omtalt i oversigten.

a. SAmeloder.
Med mellemrum og navnlig i forbindelse med

vanskelige forhold for såningens gennemførelse
melder spørgsmålel sig om anvendelse af centri·
fugalspreder til såning af korn.

Der blev i 1972 gennemført 3 forsøg efter en
forsøgsplan, hvor dele af markerne blev tilsået

I disse forsøg er der ved de forskellige kvælstof
trin opnået fra 1,2 lil 1,5 hkg kerne ved en gødsk·
ning efter behov. Denne behandling har dog ikke
påvirket brggens proteinindhold.

Erfaringsmæssigt er det lettere at avle mallbyg
af tilfredsstillende kvalitet på de sydlige øer end
del er i Jylland. Selvom der ikke bør drages vidt·
gående konklusioner af dette forsøgsmateriale,
hvor 4 af forsøgene blev gennemført på SYdsjæl
land og Lolland-Falster, kan det noteres, at ikke
blot var udbyttet større i de 7 jyske forsøg end i de
4 fra Øerne, men navnlig var proteinindholdet
lavere i alle sorter og ved alle kvælstofmængder
i de jyske forsøg.

mulig viden om forskellige dyrkningsfaktorers
indvirkning på resultatet. Forsøgenes hovedformål
har været at prøve kvælstofgødskningens indfly
delse. men det indgik i forsøgenes planlægning. at
der på grundlag af omfattende jordbundsunder
søgelser og analysering for indhold af nærings·
stoffer kunne foretages en eftergødskning med de
næringsstoffer, der på grundlag af analyserne
skønnedes at være behov for.

På grundlag af analyserne for jordens nærings
indhold, blev der i 5 forsøg anbefalet en supple·
rende gødskning. I 3 af tilfældene bleveftergødet
med mangan og kobber og i 2 forsøg, hvor fos·
forsyretallet var lavt, blev gødet med 500 kg su
perfosfat pr. ha. I det ene af disse sidstnævnte
forsøg opnåedes et merudbytte på 1,2-2,7 hkg
kerne for 500 kg superfosfat + 5 kg kobber·
oxychlorid og i det andet forsøg ikko mindre end
3,1-4,7 hkg kerne for 500 kg superfosfat alene.

l gennemsnit af de 5 forsøg med gødskning efter
behov blev der opnået følgende resultaLer.

"'.45.6
+3,1

13.

47,6
1,0

Sånillg med centrifugalspreder.
hkg kerne pr. ha

'09
47,0

-;- 3,2

Der har i alle forsøg været væsentlig nedgang
udbyttet ved udsættelse af såtiden, og denne

Såtitier for \'interhvede.
7 forsøg J972 hk! keme

J. såtid (3/9-19/9) 59,7
2. (20/9-2110) 75,1
3. (1110-14110) 710.1
4. (12110-1111) 716,3

d. Udsædsmængder og sMider.
Der er gennemført en hel del forsøg med for

skellige udsædsmængder af forskellige kornarter.
De mængder, der er anvendt, er rel forskellige, og
i flere af forsøgene er delle spørgsmål kombineret
med forskellig kvælstoftilførsel.

I folgende forsøg med udsædsmængder har
argrøden været byg: 1058, 1059, J 158, 1428,3094,
3294. Hovedindtrykket af de opnåede resultater
;:r, at det i alle tilfælde har været fordelagligst at
anvende den mindste udsædsmængde. Der er kun
i enkelte Lilfælde opnået større udbytte ved at
sætte udsædsmængden op og medregnes den ekstra
udgift til den forøgede udsædsmængde. har der
ikke været rentabilitet i forøgelsen.

1 forsøg i vårhvede nr. 1057 og 1162 er der
ikke opnået bedre resultat ved al øge udsæds·
mængden udover 120 og 135 kg pr. ha.

Endelig viser forsøgene i vinterhvede nr. 388 og
992. at den laveste udsædsmængde. der har været
140 kg og 190 kg, har givel det højeste udbytte,
medens der i forsøg 438 er høslet 3 hkg kerne
ved al øge udsædsmængden fra 150 til 250 kg pr.
ha.

På Lolland-Falsler og i Holbæk Amts økono
miske Se/skab er der gennemført iall 7 forsøg med
forskellige såtider for vinterhvede. Første såtid har
i forsøgene varieret fra 3/9 til 19/9, og der har
været fra ca. 14 dage op til 3 uger imellem de
næste såtider. Dcn seneste sidste såtid har i eL af
forsø~ene været 1/1 J.

Gennemsnitsresultaterne af de 7 forsøg [remg;}r
af følgende tabel.

Afgrøden var i alle tre forsøg byg. Ocr er i to
af forsøgene høstet godt 3 hkg kerne mindre ved
bredsåningen, medens der i det tredie forsøg er
opnået et lille merudbyue.

Forsøg nr.

Radsåning
Bredsåning

med centrifugalspreder, og hvor de parceller, der
senere blev radsået, var tildækket med plasticfolie,
medens såningen med centrifugalspreder blev gen·
nemført.

Enkeltforsøgenes resultater er følgende:

43,6
2,3
3,0

11,0
11,7
12,4

42,1
2,6
3,2

11,1
11,7
12,4

GødskIIilIg af byg efrer behov.
Gnlnd.g0<let Ekstrll sødning

dIer behov
pc!. hkg pc!. hkg

protein kerne protcln kUDc5 forsøg.
60 N
90 N

120 N
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nedgang er i ullc forsøg forøget ved yderligere
udsæltelse. De 3 sidste sAtider anses vel i praksis
for at være senere end ønskeligt, og res ulla terne
understreger, at vinterhveden bør sås i løbet af
september måned.

1 forsøg nr. 2156 er byg udsået til 4 forskellige
sålider, 29/2, 2113, 17/4 og 12/5. Samtidig
er der tilført kvælstof på forskellige tidcr. De 2
forste sålidcr, og navnlig den anden, har givet det
bedste resultat, og ved en udsættelse til maj er
der end ikke høstet halvt udbytte.

I forsøgene nr. 3091, 3092 og 3093 er der målt
eftervirkning efter hestebønner i en lidt anden
plan end den tidligere omtalle. I forsøg nr. 877
har I I. ars byg givet samme udbytte som 5. års
byg ved et udbyueniveau på 54 hkg kerne pr. ha.
l forsøgene 1639 og 1640 er der opnået samme
udbytte i 16. og 18. års byg som der er opnået
ved byg 1. år.

6. Omsætning af sædekorn.

Af flere årsager er omsætningen af sædekorn
steget væsentligt i de senere år. Størst betydning
må i denne forbindelse sikkert tilskrives mekani~

seringen af hosten, der helr øget risikoen for
snmmenblanding af partier. I det følgende omtales
hvil~e ~orter. der ble ... anvendt til udsæd i 1971
72. samt hvor stor omsætningen af sædekorn v~-1r

specielt for dcn del, der blev kontrolleret under
sædekornsordningen. Også den del. der blev omsat
i de enkelte landboforeninger. er omtalt. selvom
en meget væ~enllig del af denne omsætning også
er kontrolleret under sædekornsordningen, og der~

for medn:gnct i op~Clrclsen herom.

:t. Sortsfordclillgen i sædekomsol11sætllin~cn.

Der sker i disse år en stadig og hurtig udskift·
ning af :-.Oflcrnc. Denne påsland bliver bekræftet
af de oplysninger, Slatsfrøkontrollen udsender om
hvilke kvanta. der plomberes af de forskellige
sortcr lil forh;'lIldling under sædekornson.lningen.
L den følgende tabel får man ct indtryk af disse
forhold.

Komsortemes udbredrlse.

Byg.
procent

1968 1970 1971 1972

Lofa 1) 16 ))
Emir 12 51 49 25
Tern 3 16
Wing 4 9
Bonus 15 7 5 3
Pallas 12 5 5 2
Sultan l 5 2
Bomi 21 II 5 1
Vada 14 3 1 I
Andre sorter 26 9 7 8

pet. af udsædsbehov - 50 46 49

HUI're.
proc:cnl

1968 1970 1971 1972

Astor 14 38 37 30
Selma 14 27
Stål 43 23 18 19
Conder 39 )4 24 18
Silva 2 5 4
Andre sorter 4 3 2 2

pet. af udsædsbehov - 62 65 75

Vårhl'ede.
Kolibri 89 97 76
Kleiber 15
Sappo 8
Andre sorter 100 II 3 1

pet. af udsædsbehov - 92 83 97

Vinterhl·ede.
Kranich 55 86 90
Cato I )2 II 9
Andre sorter 99 I) 3 l

pet. af udsædsbehov - 75 81 76

Villterrug.
Petkus II 77 90 95 96
Kongs II 2) IO 5 4

pet. af udsædsbehov - 54 66 77

Tallene for 1968 baserer sig p~ besvarelser fru
firmaer, idet sædekornsordningen ikke var i krafl
på dette tidspunkt, medens oplysningerne de 3
~idste år er dirckte fra ovcrsigten over sædekorns·
ordningens omfang.

Del fremgår mcd stor tydelighed, at der sker
en hurtig og meget kraftig ændring i cflcrspørgs·
len efter enkelte sorler.

Det samlede korna real er i 1972 opgjort til
I. 762.000 ha. Under forudsætning af. at der blev
anvendt en udsædsmængde på ca. 180 kg pr. ha,
har lJd~a:d~bchovetværel ca. 3200 millo hkg. Under
SI;lI';ifr~)kontrollcns sædekornsordning blev i 1971
/72 plomberet 1710 mill. hkg, hvilket er godt
53 pet. af det samlede udsædsbehov.

1 tabellen er under omtalen af hver kornart
anforl. hvor stor eil del af udsæ.lsbehovel, der er
dæk ket med korn plomberet LIllder sædekornsord~

ningen. For byg er andelcn omkring 50 pct., me
dcn~ den for havre. vinterhvede og vinlerrug er
ca. 75 pc!. og for vårhvede næsten 100 pet. Disse
tal viser. at det navnlig er byg, der enten bliver
s:tet af landmændenes egen avl eller omsat uden
for sædåornsordninf!cn, mens de andre kornarter
for størstedelen er kontrolleret under ordningen.

b. Sædekomsomsælningen i lllndboforenin~crnc,

En del lokale landboforeninger har aftalefor~

hold med et eller flere sædekornsfirmaer om om·
~ælning af sædekorn. 1 dc for'lkellige aftaler ind~

går b:'ldc private firmaer og andelsforeninger.
31 forcninger har givet oplysning om, hvor stor

olll'lxtningen har været. Det er ikke i alle tilfælde
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Fordelingen på de enkelte sorter indenfor korn·
arlerne fremgår af folgende tabel. der stort set
viser samme billede som den foran nævnte for·
dclin{:.

pet. lIo\'re. pet.
40 Astor . ......... 36
25 Selma .......... 29
15 Stål .. . . . . . . . . . . 17
4 Condor t4
3 Silva ........... 2
3 Andre , ........ 2
2 too
2
2 Vårhl'ede. pet.
l
3

Kolibri 97
Kleiber ......... 3

100 100

oplyst, om avlen har været anmeldt og kontrol·
leret under sædekornsordningen, men det skonnes,
at langt den største part er under denne kontrol,
og omsætningen indgår derfor under det tidligere
omtalte.

27 af de foreninger. der har indberetlct. er
jyske. mens 4 er fra Sjælland.

Omsæt/ling a/ sll'dekorn /972.
hkg p~1.

Byg 268940 83
Havre 3582~ II
Vårhvedc 3281 I
Hvede 10915 3
Rug 4724 2

323688 100
Heraf Sjælland 42085
lIeraf Jylland 281603

Den anforte omsætning på 324.000 hkg er lidt
Storre, end del, der blev oplyst sidste år. og stig·
ningen falder næsten udelukkende på byg. der om·
falter langl hovedparten af omsætningen.

Byg.
lofa
Emir
Tern
Pallas
Vada
Bonus
Wing
Bomi
Elbo .
Sultan
Andre

Rug.
Petkus

pet.
100 Vi"ter/u·ede.

Kranich .
Cato _ .
Starke .

pet.
7t
25

4

100
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D. FORSØG MED JORDBEHA DLING

Af K. Skriloer.

til host 1972. De foregående ~rs resultater cr op
fort i oversigten 1971, side 1048.

Efter den rcviderede plan fra efterhet 1968 er
dcr viderefan 3 forsog (nr. 667. 668 og 1726), og
resultaterne af samtlige forsag efter denne plan
fremgår af folgende opstilling:

0,6
23,5

1,1
0.6

4-1,4
+4,6

0,2
+0,6

2,7
9,1
3,3
2,3

0,1
3,6
0.3
0.2

hkg kerne pr. ha.

40,5 38,3
+0,9 + 1.4

0,1 +0,2
0,9 0,7

418
-;- 2:6

0,2
0.7

Mekanisk con/ra kemisk kvikbekæmpeJse.
K\'lkaks pr. m" rør høsl

9 ronog 4 forsøg 9 forsøg ] forJog
1969 1970 1971 1972

4,1
12.3
3.3
2,6

Traditionel stubbeh.
Ingen slubbeh. ..
IO kg dalapon
20 kg dalapon ..

Traditionel stubbeh.
Ingen stubbeh.
10 kg dalapen
20 kg dalapon

De 9 Forsag i 1969 er alle første·års forsøg. Af
de 4 forsøg i 1970 er 2 første-!Irs og 2 andet·års
forsøg. Af de 9 forsøg i 1971 er 6 første-års, I .In
det-års og 2 tredje-års forsoS, og af de 3 forsog
i 1972 er de 2 :tndet·års forsøg og 1 tredje-års
forsog.

Det er lydeligt, al forureningen med kvik er
!llærke~t, hvor der ikke er gennemført nogen form
for slubbehandling. Derimod synes kvikbekæm·
pelsen at ha\e været lige effektiv, hvad enten man
har foretaget den med traditionel god. mekanisk
!>'ubbehandling eller ved udsprojtning af datapen.
Også kerneudbyllet er stort set u ,åvirket af, om
hil.;b:kæmpelsen er sket ved slubbehand\ing eller
\ed kemikalieanvcndelse. De 2 kvikbekæmpe!scs
meloder synes lige effektive, og praktiske og ok.o
nombkc forhold må derfor være afgørende for
valget af fremgangsmåde i de enkelte tilfælde.

Vedrorende mekanjsk eller kemisk bekæmpelse
af l.; vil.; om efterårcl henvises der tillige til Kemj·
kalicudvalgels forsag med disse spørgsmål i det
folgende afsnit. Der er i forsag ber opnået fuldt
så gode resullater ved 3m'endelse af Antergon 20
(maleinhydrazid). Med de nuværende prisrelalio
ner kan en sådan kemisk k.vikbekæmpelse udfores
for udgifter. der nogenlunde svarer til, hvad en
effektiv efterårsjordbcbandling i stubmarker vil
koste på maskinstationsbasis.

Under Sædskifte- og Jordbehandlingsudvalgcl er
der i 1972 \'idcrefort følgende forsogsopga"er:
Mekanisk contra kemisk kvikbekæmpcJse. jord
behandling forud for såning af byg saml forskel
lige tidspunkter for dybpløjning om efteråret. En
forsog'iscric med tromling forud for såning af
fahriksrocr er videreført efter en noget ændret
plan. Opgaven er udført på foranledning af og
under medvirken af AIS De danske Sukkerfa
brikker. der ved Forsøgsstation Maribo har fore
stået ind!)amling og bearbejdning af talmaterialet.

Endvidere er der påbegyndt en forsogsscric til
belysning af værdien af tromling af sand"ord og
humusjord. og i samarbejde med Statens Forsøgs
virksomhed i Plantel..ultur er gennemført et min
dre antal nye forsøg med undergrundsløsning.

l. Mckallj~k cOl1tr~, kemisk hikbekæmpelse.

De forste forsag i denne serie blev anlagt i ef·
teråret 1967, og der er anlagt nye forsøg hvert
efterår i stubmarker i årene 1968, 1969 og 1970.
Forsøgene er derefter søgt videreført med gen
tagne forsogsbehandlingcr hvert år efter høst, hvor
og s<"tlænge der p:\ forsogsarealet er dyrket b)'g ef·
ter byg.

Baggrunden for forsøgsopgaven er. at det ved
en tidligere gennemfort forsogsserie med stubbe
handlingsmeloocr blev konstateret. at den gavnlige
effekt, der i visse tilfælde m~lcs efter mekanisk
stubbchandling. stan set må lilskri\es en reduktion
:lf kvikforekomsterne. Sporgsmålet er derefter, om
I.. \ ikgræ... bcdIlt og mcst rationelt bekæmpes ved
mebnisk slUbbearbejdning eJler ved anvendel"c af
kemiske b~kæmpelsesmidler.

Forsagsbehandlingen omfatter et ted med tradi
tionel god ~tllbbcarbcjdning ved enten gentagne
!>lubharvninger eller skrælplojning efterfulgt af
harvninger. Dernæst et led ude., "ilubbehandline.
s3mt 2 led med kemisk kvikbckæmpelse \'ed ud·
sprojlning :If henholddsvis 10 og 20 kg dalapon pr.
ha rå ubehandlet stub, når kvikken har været
10-15 cm haj. Sl'rojtningen er udfort omkring L
oktober, hvorefter alle forsogene er dybplojede
senere i oktober eller november måned.

I forsogene, der blev anlagt i efteråret 1967, an
\Cndles 15 I.;g dalapon pr. ha i stedet for, som i de
senere forsag. IO og 20 I.;g dalapon. Kun I forsag
(nr. 2130) eflcr den oprindelige plan er viderefort

4 OVt<fsiglcr
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42,8

~3,2

~4,3~5,4

~5,O

+4,9

~3,O+1,5

~2,7

9 foneg
1910

39,2

Forsøg med forårsjordbe1landJing forud for
såning o/ byg (37).

hk( urne: pr. ha.
1 foneg 8 fOrlØl PI. J

1911 1972 Ir

50,0 39,3

3. Jordbehandling forud for slning af byg.

Det er ikke nogen ualmindelig situation, at f.
eks. en pludselig indlrædende vinter eller andre år
sager bevirker, at større eller mindre arealer
i nogle år ikke kan vinterpløjes. SpørgsmA.1et er
derefter, om det er nødvendigt at forårspIøje så
danne arealer før kornsåning.

Ved en forsøgsmæssig belysning af spørgsmålet
i 1970, hvor meget store arealer ikke var blevet
pløjet efteråret forud, blev der i en del tilfælde
opnået gode resultater for forårspløjningen i for
bold til forårsopharvninger alene samt til såning
med en speciel ku1tivatortandssåmaskine helt uden
forudgående jordbehandling.

Opgaven blev derfor videreført i 1970171 og
1971/72 i følgende nye forsøgsplan, hvor også
efterårspløjning er taget med.

A. Ingen pløjning.
B. Pløjning efterår.
C. Pløjning forår.

For bvert af disse forsogsled afprøves igen 2
såmetoder:

a. Almindelig opharvning, såning m. alm. maskine.
b. Ingen opharvn., såning m. harvetandssåmaskine.

Forsøgene er tillige anlagt med 2 kvælstof
mængder, idet 2 af forsøgenes 4 gentagelser er til
ført yderligere 200 kg kalksalpeter pr. ha lige efter
kornets såning. Begrundelsen herfor er formod
ning om, at der ved plojning frigøres ekstra kvæl
Slof.

Forsøgene er anlagt efter korn, hvor der skal
være byg det følgende år. Forsøgsbehandling og
såning er foretaget med lokalt materiel, bortset
fra at såningen med harvctandssåmaskine er ud
ført af et rejsehold fra Planteavlskontoret i Skan
derborg.

Der er i 1972 gennemfort 10 forsøg på forskel
lige jordtyper, heraf dog 2 uden anvendelse af
harvetandssåmaskine. Enkeltresultaterne er sam
men med oplysninger om tekstur og bumusind
hold og resultaterne af kemiske jordbundsanaly
ser opført i tabel 37 i tabelbilageL

Der foreligger nu 3 les forsøg, hvor forA.rspløj
ning, harvning og alm. sining kan sammenlignes
med manglende pløjning, atm. opharvning og så
ning eller såning med harvelandssåmaskine helt
uden forudgående forårsjordbebandling. Resulta
terne ses i følgende opstilling.

Forårspl.. harvn.,
alm. såning ....

Ingen pløjn., alm.
opharvn. og sån.

Ingen pløjn. og
harvn., sået m.
harvetandssAmsk.

Undergrundsløsn;ng pil lerjord.
l. dr. Byg.

h.ltg kerne pr. ha
Guld_ler PncIlbro Roskilde Stan- Slc.num

",,-
Fonøs nr. 29'1 .09 '29' "J 812

Ubehandlet 46,0 47,9 48,8 47,3 40,8
Løsnet 40 cm 1,0 ~O,4 0,6 0,2 1,0
løsnet 70 cm 2,3 O,S 5,6 +0,3 0,6
Sporafstand

60 cm 2,0 +0,4 4,9 +0,6 2,8
Sporafstand

120= 1,3 O,S 1,3 O,S +1,3

2. ForsØg med undergrundslØsning.

I praksis spores ofte cn betydelig interesse for
undergrundsløsning, men da de hidtidige under
søgelser på området ikke bar givet noget sikkert
svar på spørgsmål om undergrundsløsningens virk
ning og værdi, er forsøgsopgaven taget op igen
i jordbehandlingsudvalget på foranledning af Sta
tens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. Man har
herfra ønsket at undersøge den fysiske virkning
af undergrundsløsning, og da strukturforboldene
på forsøgsstationerne ikke er velegnede for opga
ven, er forsøgene i stedet placeret i den lokale
forsøgsvirksomhed.

Forsøgene anlægges på lerjord, hvor under
grundsløsning forventes at være påkrævet, men
hvor afvandingsforhold, kalk- og gødningstilstand
er i orden, da man ønsker at belyse forholdene på
lerjord med struk.turskader og ikke på naturligt
lagdelte jorder. Forsøgsbehandlingen foretages
i stub umiddelbart efter kornhøst, og forsøgene
søges fastholdt i en årrække til m~1iDg af efter
virkningen. Statens Mankforsog, Højer, gennem
fører forsøgsbehandlingen samt foretager prøve
udtagninger og en række fysiske og kemiske må
linger, hvis resultater senere sættes i relation til
de fundne udbyttetal i forsøgsafgrøderne.

Der anvendes følgende forsøgsplan:

a. Ubehandlet.
b. Løsning 40 cm dybde, sporafstand 120 cm.
c. Løsning 40 cm dybde, sporafstand 60 cm.
d. Løsning 70 cm dybde, sporafstand 120 cm.
e. løsning 70 cm dybde, sporafstand 60 cm.

Resultaterne af 5 forsøg, anlagt i efteråret 1971,
hvor afgrøden i 1972 har været byg, er vist i føl
gende opstilling.

[ forsøget ved Roskilde har der været en stor
positiv første-års virkning efter den dybe løsning.
Også i forsøget ved Guldager. som er en mildere
jordtype. er der positive udslag for forsøgsbe
handlingen. De udførte porøsitetsmålinger viser
tillige. at der er en god. sammenhæng mellem den
konstaterede volumenprocent porer for og efter
losningen og de opnåede merudbytter for be
handlingen i de enkelte forsøg.

Forsøgene fortsætter, og opgaven er udvidet
ved anlæg af nye forsog i efteråret 1972.
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Crundgødt!t
Pløjning, efterår
Pløjning, forår
Ingen pløjning

,.

3/ N ek:itra
Pløjning. efterår 48.5 40.3
Pløjning. forår 50.1 37.9
Ingen pløjning 46,9 34,0

GetllU'm!,.,I;t
Pløjning. efterår 49.0 40.7
Pløjning. fodor 50,0 38,5
Ingen pløjning 47,0 33.4

Efterårspløjningen har i 1972 givet godt 2 hkg
kerne mere pr. ha end fod.rsplojning. 1 1971 var
forårspløjningen I hkg bedre end cfterårsploj
ningen. Der har ikke i nogen af forsogs~rene

været udslag for det ekstra tilførte kvælstof, hvil·
ket specielt for det uplojcde forsogsled er mod
forventning. Af forsogsresultaterne fremg!l.r end·
videre, at det i forhold til efterårsplojning i 1971
gennemsnitlig har kostet 2,0 hkg kerne pr. ha helt
at undlade pløjningen og i 1972 7,3 hkg kerne.

Blandt mulige årsager til udbyuenedgangen skal
nævnes. at udviklingen af kvik tydeligt har været
storst i det upløjede forsogsled. Dernæst er der
en lille lendens til kraftigere kvikudvikJing ved
efterårspløjning fremfor forårsplejning, og tillige
efter anvcndelse af harvctandssåmaskine. Endvi
dere blev der i 1 af forsøgene konstateret et kraf
tigt angreb af skoldplelSvamp (Rhynchosporium)
i byggen i de upløjede forsøgslcd.

Forsøgene fortsætter.

Kvikskud pr. m" crt. host hkg kerne pr. ha
6 rs. 1971 8 (.s. 1972 6 (S. 1972 8 (S. 1972

Dybpløjning i sept.,
ingen harvning 1,6 11.6 52,0 40,7

Dybpløjning i sept.,
leth:1rvn. senere 1,3 14,6 +0,4 +0,4

Gentagne stubharvn.,
dybpløjn. i nov. 0.7 6,5 +0,8 1.0

Ingen stubbehandl.,
dybpløjn. i nov. 1,7 19.4 "'0,3 0,5

4. Forskellige tidspunkter
for dybpløjning efterår.

Tidligere gennemførte forsog.sserier med eiter
årsbchandling af stubmarker har vist, al det er
fors\'arligt at undlade stubbchandling og nøjes
med dybplojning som eneste jordbehandling om
cfteråret. dersom der ikke forekommer kvik på
arealet.

Spørgsmålet er så. om dybplojning bor ske lige
efter kornhøst, eller om den med fordel k.m venle
til ~encre på efteråret. Til bclysning heraf blev
der efteråret 1970 iværksat forsog i stubarealer,
meu byg det følgende år. efter den for ..og.. plan,
der fremg"r af nedenslående opstilling.

Da jordens fugtighedstilstand på pløjetidspunk
tet kan ha ...e stor indflydelse p" pløjearbejdets
kvalitet og dermed på udbyttet. er der ved begge
plojctidspunkter - i september og november - ud
laget prøver til bestemmelse af jordens vandind
hold i de fleste af forsøgene.

Resultaterne af disse og ovrige analyser er
sammen med enkeltforsogenes udbytteresultater
vist i tabel 38 i tabelbilaget. medens hovedresul
tatct er vist i opstillingen.

Forsøg med tidspulIkter for dybpiøjnillg
eflerd, (38).

De!>temmelsen af jordens fugtighedstilstand vi
ste, at vandindholdet begge år og i alle forsøg lå
meget cns og relativt lavt ved begge plojctids
punkter. Plojearbejdet er således udfort under gode
betingelser begge år, og de forskellige plojclids
punkter og behandlingers indflydelse på kerneud·
byllet er da også små og usikre. Derimod cr
kvilbestanden efter host stærkt reduceret, hvor
der er foretagct stubbehand\ing inden dybpløjnin
gen i november. De bajere gennemsnillige karak
terer for kvikbestand i 1972 skyldes overvejende
cl cnkelt af forsøgene.

Forsøgene fortsætter.

5. ForsØg med tromling
af sandjord og bumusjord.

I enkeiie lokale forsøg har der været opnået ret
gode udbyttemæssige resultater ved tromling af
.\andjord. og på humusjord synes tromling ofte at
være helt afgørende for en tilfredsstil1ende frem
spiring og vækst i mange kuHurer. For at få en
mere omfattende belysning af spørgsmålet blev

med pløjning forud for såning
af byg (37).

Udb.. hkg keme pr. ha
atm. ophan'ning Ol sAnlnl

7 rorSOl 1971 9 fors"! 1972

49,5 41,2
50.0 39,2
47,0 32,8

Forsøg

Fordelen ved en forårsplojning fremfor mang
lende plojning har været storst i 1971 og 1972.
og forholdel må iovrigl anses for at være en del
afhængig af \ilkårene de enkelte cir. foruden også
at være jon.llypebestemt. Det har i gennemsnit i de
3 års forsog kostel 3-4 hkg kerne pr. ha at und·
lade forårsplojningen, hvilket overstiger udgiften
til plojearbejdet.

Anvendelse af harvetandssåmaskine har gen
nemgående medført et lidt ringere udbytte end
almindelig forårsopharvning og såning. Da korn
såning med hilrvetandss5.maskine ikke byder på
væsenllige arbejdsmæssige fordele, og der ofte har
....æret vanskeligheder med at få etableret tilstræk
kelig ensartet sådybde, standses afprøvningen af
delle sporgsmål, og forsøgene gennemføres som
rene plojeforsøg til fortsat sammenligning af pløj·
ning efterår og forår med ingen pløjning.

Resultalerne af 2 års forsog med disse sporgs·
mål er vist i folgende label. h\'or materialet i 1972
omfauer yderligere 1 forseg udo\er de 8, der ind
går i forrige opstilling.
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der i foråret 1972 iværksat en forsøgsserie efter
følgende plan.

a. Ingen tromling.
b. Tromling før såning.
c. Tromling før såning + tromling efter såning.
d. Tromling efter såning.

Tromlingerne er udført med betontromler, der
vejer 800-1000 kg pr. m arbejdsbredde. Trom
ling før såning er udført {ør opharvning og så
tidligt, at jorden lige slipper tromlen. Derefter
foretages kun en meget let opharvning før såning.
Det skal dog bemærkes, at der på ~ af forsogs·
arealerne senere er anvendt flydende ammoniak
som kvælstofgødning. 2. tromling er tilstræbt ud·
førl straks efter kornsåniog, medmindre arealet er
sandflugttruet. Dette hensyn samt fugtige vejrfor·
hold i 1972 h.-r medført, at 2. tromling i halvde
len af forsøgene først er udført, efter at kornet er
godt fremspiret.

Der er udfort 20 forsøg med opgaven i 1972.
beraf kun 1 på humusjord, men 19 forsøg på
sandjord. Enkeltforsogencs resultater er anført
i tabelbilagel, medens gennemsnitsresultatet af t 9
forsog på sandjord er vist i følgende opstilling.

Forsøg med tromling af sQnd;ord (39).
19 rOf'Sllg 1972 hkg kerne pr. ha

Ingen tromling 39,1
Tromling før såning , 0,0
Tromling før såning + efter såning 0,3
Tromling efter såning ... ' .... , +0,2

Gennemllnitsresultatet viser ikke udslag for
tromlingerne, men i enkeltforsøgene forekommer
der både positive og negative sikre udslag for
behandlingerne. Det ene forsøg på humusjord vi
ser stort udslag for tromlingerne efter kornsåning.

Forsøgene fortsætter.

6. Tromling fØf og dter sAlling
nf fabriksroer.

På foranledning af AIS Dc danske Sukker·
fabrikker er der gennem en årrække udført forsøg
med forskellige former for jordbehandling forud
for såning af fabriksroer. Hensigten er at finde
retningslinjer for etablering af et godt såbed til
roerne, hvilket er en hovedbetingelse for at kunne
anvende slOrre fr"afstand eller eventuelt såning af
roerne til blivende plantebestand.

Efter i en årrække at have under~øl!t forskel
lige harvemetoders indflydelse på fremspiring og
udbylle. påbegyndtes i 1971 forsøg med sammen·
ligning af ingen tromling og tromling umiddelbart
for roernes såning.

Spørgsmålet er i 1972 udvidet til også at om-

falte tromling efter rocsåning, således som det
frcmg:lr af foo,ogsplanen, der sammen med resul~

Laterne af H gennemførte forsøg i 1972 er \'iSl
i følgende opstilling.

Forsøg med tromlillI: lør og eller sdlling
af labriJ..sroer (40).

810rspg 1972
Plante~leder

pr. 20 m ra::kl.:e
v. Udl}'ndlngs- 1000 plan· UdbylIe hkg pr. ha

stadie! ler v. Opl. <od sukker

Ing. tromling 74 66 J7J 64.J
Troml. r. sån. 78 69 J75 64,7
Tromling

cher såning 72 66 J77 65,J
Tromling fpr

og efter ~n. 78 70 J77 65.J

Forsøgsbehandlingerne har kun bevirket små og
usikre udslag på roernes fremspiring og udbytte,
og del lille positive udslag. der i det gennemsnit·
lige !Iu~~erudbytte er opnåct for tromling, skyldes
overvejende et enk.elt af forsøgene. l de 6 af for·
..ogene er dog fremkommet en hurtigere og bedre
fremspiring. hvor der er tromlet før såning,

7. Andre jordbehandlingsforsøg.

Udover de her omtalte forsøg samt Kemika
lieudvalgets forsog med jordbehandling og ke
misk bekæmpelse af ukrudt har mån i flere andre
forsøg beskæftiget sig med disse emner, entcn ved
en videreførelse af en tidligere afsluttet forsags·
serie eller ved anvendelse af planer, dcr er mere
eller mindre afvigende fra de her refererede pla
ner for fællc$forsøg.

Dcr h~H såledcs i enkelte tilfælde været tilføjet
forsng...lcJ med fræsning i spørgsmål om efterårs·
jordbehandling. Til yderligere belysning af fræ
serens egnethed i jordbehandlingen er der j efter.
året 1972 igangsat nye forscg med undersogeise af.
om bl. a, pl(;jning kan erstattes af langt mindre
dybtg~ende fræsninger, end hidtil praktiseret.

Under afsnittet om grovfoderproduktion kan
der endvidere henvises til en ny forsøgsopgave
med omlægning Olf græs på lavbundsjord, hvori der
indgår forskellige jordbehandlinger. bl. a. brug af
specinlfræser lil omlægning af gammel gronsvær.

I et forsøg, nr. 2184. er der på 3. år fremkom
met cl pænt merudbytte for en 70 cm dyb pløj
ning i 1966. der i de forste år medførte udbytte·
tilbagegang. l forsogene nr. 1297 og 1298 er der
på 2. år målt betydelig negativ virkning efter gra·
vearbcjdcr ved nedlægning af kloakledninger
i 1970. Dct samme er tilfældet i en udbyttebe·
stcmme!"e. der er gennemført i Holbæk. amts
landboforening. og som på 6. år viser negativ
\ irlning af tilsvarende gravearbejde.
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E. BEKÆMPELSE AF
PLANTESYGDOMME, SKADEDYR OG UKRUDT

Af J. Lilldegaord og H. Elbek Pedersen.

Midler til bekæmpelse nf ukrudt, skadedyr eller
svampesygdomme anvcnJes i dag under en eller
anden form i ethvert landbrug. Hefe afgrøder ville
være vanskelige at dyrke i dag uden kemiske mid
ler. Det er vigtigt, at midlerne anvendes på en
korrekt og betryggende måde. Dertil er forsøgene
en slor hjælp.

Eflcdolgcndc afsnit omhandler forsøg med ca.
80 forskellige midler, hovedsageligt Iii bekæm
pelse af ukrudt

I Label c på ~idc 2062 er anført de midler. der
er anvendt i forsøgene med bekæmpelse af svam
pesygdomme og skadedyr. I tabel i på side 2079 er
opført miJlcr lil bekæmpelse af ukrudt.

J. SYGDOMME OG SKADE
DYR

I 1972 har der været en del svampesygdomme
i korn, og der er gennemført et betydeligt antal
forsøg med bekæmpelse af bl. a. meldug og gul
rus I.

1. Bejdsning af såsæd.
a. ForsØg med Bculatc.

I lighed med tidligere år er der i 1972 gen
nemført en række forsøg, hvor Benlate er sam
menlignet med Tillantin S-tørbejdse som afsvamp
ningsmiddel mod frobtirne svampesygdomme.

I følgende op:'lilling vises resultater i vinter
hvede af 11 forsag 1972 opdelt i 3 grupper samt
ar 7 forsag 1971. Den første gruppe omfatter 3
forsog med almindelig udsæd af Kranichhvcdc.
I den 2. gruppe med 4 forsøg har udsæden af Kra
nichhvcdc før behandling en infektionsprocent
på 53 af hvcdens brunpletsyge. Endelig er i
den 3. gruppe med 4 forsøg udsædcn af Star~e

hvede inficeret med 3,8 millioner stinkbrand
sporer pr, gram kerneudsæd. I alle 3 grupper
går forsøgene ud p:\ at prøve 3 forskellige doser af
BCIl!atc til sammenligning med normal kviksølv
dosering.

Bejdsning af I/I'ede (41).

1972
Fremspirede
planter pr.

A 1m. 1Il/,wrd. 3 forsøg .5 m ri.. hkg kerne

Ubehandlet 127 53,6
TilIanlin S~tørbejdse, lOOg 177 4,4
Benlatc. 50 g 181 4,6
Bcnlale. 100 g ... , 188 4,9
Benlale. 200 g 198 6,3

Udsæd illficeret med
!mmp/et. 4 forsøg
Ubehandlet 176 51,3
Tillanlin S-lørbejdse, 100 g 193 2,2
Benlale, 50 g . . . . . . . . . . 189 2,1
Genlate. IGO g 192 1,9
Benlate. 200 g 203 1,7

Udsæd inficeret med stink·
brand, 4 forsøg
Ubehandlet ......... 230 19,4
Tillantin S-tørbejdse, 100 g 250 33,4
Hcnlalc. 50 g 219 31,6
Bcnlalc. 100 g 238 n,g
Bcnlale, 200 g 234 33,9

7 forsøg /97/
Ubeh::llldlct IgS 63,0
Tillantin S-lørbejdse, 1008 190 0,5
Bcnlate, 50 g IR7 0,8
GenIale. 100 g Ig7 1,0
Bentate, 200 g 184 1,2

UJsædel1 er af udvalget leveret bejdset til for
sog~ledcrne. 1 hvedens 11h-bladstadie er foretagel
en oplælling af antal planter pr. 5 m række. og der
er oplalt efter samme såtid i alle parceller. Det
ses. al plantetallet normalt stiger efter afsvamp
ning af udsæd. og at der ingen væsentlig forskel
er i fremspiring efter de forskellige behandlinger.
I 2 af stinkbrandforsogene var der efter den la
vesle Benlatedosering uforklarligt lavcre plante
1:.11.

Fodr og sommer er forctaget iagttagelser for
angreb af sneskimmel og en række andre svampe~

sygdomme, men da angreb i næsten 'llle tilfælde
har været minimale, anføres ingen bedømmelses·
resultater.
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Et af forsøgene med brunplet udviser intet
merudbytte. ellers er der positive udslag for be·
handling over hele linjen, og væsentlig større end
i t 971. Ved behandling af almindelig udsæd er
opnået 4,4 hkg kerne efter behandling med Tillan·
tin og 4,tl-6,3 hkg efter bejdsning med 8enlate.
I forsogene med brunplet er udslagene i gennem
snit + 2.2 hkg efter kviksølv- og 1,7-2.1 hkg
efter Benlatebohandling. Afsvampning af stink
brandsmittet hvede har givet meget store udslag.
Udbyttet i ubehandlet er 19.4 og merudbyttet for
afsvampning 31,6-33,9 hkg kerne. I et af forsø
gene er de tilsvarende resultater 15,2 og 43,8-47.5
hkg.

Efter samme princip er der gennemført 13 for·
sog i vårslCd, IO i byg, 2 i havre og I i vårhvcdc.
Disse forsøg er anlagt som dobbeltforsøg. idet der
er prøvet med en halvering af de respektive Ben·
laredoser og til erstatning anvendt 'Manzate, der
er et manehmiddel.

Resultaterne af de 2 serier samt fra forsøg 1971
ses i efterfølgende opstilling.

felger udsæden. og som kan bekæmpes ved af·
svampning.

Prøver af to danskavlede partier af bygsorternc
Lauda og Abed 7337 var inficeret med en infek·
tionsgrad på henholdsvis 18 og 47 pct., hvorfor der
gennemførtes 6 forsøg med kviksølvbejdsning, og
til målesart anvendtes Ternb)'g, hvori kun 2 pcl
af kernerne var inficeret med bladpletsvamp. Re
sultaterne ses af folgende:

Bejdsning af byg (44).
.; In6ce-

6 forsø/! ~. mflo;e- Anlal inl'l- rel blad-

1971 rede kerner cerede plap- areal på
m blad· ler pI 25 m' o_enle hk.

Tem: plel~)'Ie midi I maj blade ca.' , ,.~

uafsvampet 2 I 24 48,8
afsv. m. kviksølv 2 O 27 +1.4

Lauda:
uafsvampet 18 19 48 42,7
afsv. m. kviksølv 18 O 30 2,2

Abed 7337:
uafsvampct 47 S 35 47,6
afs\'. m. kviksølv 47 O 31 2.5

De anførte bejdsemængder er gram pr. 100 kg
udsæd, og der cr udsåct 250 kg ærter pr. ha.

Når de fremspirede ærter er ca. 2 cm bøje.
foretages en optælling i samtlige parceller, og det

33.3
2,3
4.2
3.2

hk.
ærler

2
2
1
I

68
72
74
76

Bejdsninf: af ærter.
Fremspj-

rede planleT Karakler
pT.5m for
r..:kke :rrles~'.!!e

c. Bejdsning ::Ir ærler.
Til belysning af mulighederne for at bekæmpe

ærtesyge ved bejdsning af udsæd er i 1972 gen
nemført 2 forsøg, hvi'i resultater ses i folgende
t.-.bel.

Forsøg fir. 3182 og 2089
Ubehandlet ,.
Benlate. 200 g ,
Benlatc, 400 g
Thiram. 80 pct.. ISO g

Planterne er bedømt ved 21h-4 bladstadiet, og
senere er 3 af forsøgene bedømt efter skridning.
Optællingen ved første bedommeise viser. at af
svampningen har haft god virkning. I den uaf·
svampede Laudab)'g blev fundet gennemsnitlig 19
planlcr med angreb af bladpletsyge pr. 25 m ræk·
ke. og. i den uafsvampede Abedbyg fandies si ribe
syge i næsten alle forsøgene. Bladpletsyge smitter
i marken fra syge til sunde planter. Dette fremgår
med stor tydelighed af bedømmelsen sidst i juni
måned, hvor infektion'igraden er stor i alle for
sogslcd.

Udbytl~re'illltalerne viser. at det ikke har værel
nogen fordel at afsvampe Ternbyg, der kun var
angrebet megel svagt. Derimod er der høstet 2,2 og
2.5 hkg kerne mere ved at afsvampe henholdsvis
L:ludabyg og Abedbyg.

1I00'edre.w/tatet af di,ul' 6 forsøg er, at tiet kan
I'({'re risikabelt al anvende ubejdset udsæd uden
forudgåellde analysering for bejdsningsbeho\'.

Bejdsni,lg af vårs"d (42-43).
Fremspirede

13 fo'Søg 1972
planler pr.

5 m d .. Molt l.;ernc

Ubehandlet .. . ... . . , . . 173 43.2
Tillantin S-Lørbejdse, 50 g. 171 0.1
Benlate, 50 g 166 0.1
Bentate, 100 g 164 0.3
Benlate, 200 g 162 +0,2

13 fo'Søg 1972
Ubehandlet 179 44.0
Til1antin S·torbejdse, 50 g. 169 0,3
Benlate, 25 g + Manzate,

75 g ... 177 0,5
Benlate, 50 g + Manzate,

ISO g ... ' ... , .... , . 168 0,3
Benlate, 75 g + Manzate,

225 g ......... . 169 0,2

8 fo'Søg 197/
Ubehandlet 211 42,1
Til1antin S·tørbejdse, 50 g. 212 +0.1
Benlate, 50 g .. . . . . . . . . . 220 0.2
Bentate, 100g ..... , .... 218 0.5
Benlate, 200 g .. . . . . . . . . 208 1.2

l dbse forsøgsserier viser bejdsningen ikke sær
lig indflydelse på antal fremspirede kornplanter.
Angreb al svampe har været meget moderate, og
der er kun små udbyttemæssige udslag for be
handlingerne.

De 2 års forsøg viser, at Bell/ute udmærket "all
erstatte hiksolv som bejdsemiddel lit korn.

b. nejdsniD~ af udsæd fra sor-tsforsog.

Til forsøt;ene med vårsædsarter blev en prove
af hver sort analyseret på Statsfrokontrollen for
bejdsningsbehov. Ved en analyse kan det f. eks.
konstateres. om bygkemer er angrebet af byggens
bladpletsvamp og byggens stribesyge, der begge
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ses. at bejdsning har en gavnlig indflydelse på
fremspiringen. Ved begyndende bælgsætning er
foretaget en bedømmelse for angreb af ærtesyge.

I begge forsøg er positive udslag for ærteudbylte
"ed alle behandlinger. I gennemsnit er høstet 33.3
hkg ærter uden bejdsning af udsæd. Ved be
handling med Benlate oges delte udbytte med hen
holdwis 2.3 og 4,2 hkg pr. ha, og thiram øger
det mcd 3.2 hkg.

Rl'.m/ratu"e w/er .få/edes Iii gUllsl for bejds~

1I;llg {lI (('rrellds~d.

Resullaler fra forsøg med bejdsning af kartofler
mod rodfiltsvamp scs i afsnittct om kartoffcl
dyrkning. Denlate cr her sammenlignet med Di
Ihane-M 45. tier er et mancozeb.

2. Bejdsning og sprøjlnmg mod meldug
Afprovning af beskyttelsesmidler mod meldug

i korn og engrapgræs er (ornat i 1972.

a. Forsøg med Benlate.
Med Benlate, der angi\-cs at virke dels mod mel

dug og evt. andre svampesygdomme og dels mod
en del frobårne sygdomme, er gennemfort 13
dobbeltiorsog i Kristinabyg, der ik.ke er resistent
mod meldug. Al det er dobbeltforsog vil sige, at de
er anlagt parallelt i samme mark. I det enc forsøg
er udsæden bejdset og i det andet sprøjtet med
Benlate.

For at eliminere udslag for virkning mod fro
b:'\rne sV<lmpesygdomme er der i forsøgene an
vendt kviksølvbejdset udsæd. og hvor der er bcjd
set med Bcnlatc, er udsæden Icveret af udv<llget
til forsøgslederne. Hovedresultatet af dette og for
utlgående 2 års (orsøg ses i følgende oversigt.

Ved kornets l Ih -bladstadie er foretaget optæl
ling af antal fremspirede planter af korn. Benlale.
lils~t spredemiddel Triton B 1956, udsprøjtes ved
samme lid som normalt for ukrudtssprojtrnng.

Bejdsning og sprøjtIlilIG mtd Btll/are (45).
Kardaer (or meldug h.Ir.! kerne

Bejds,,;,,!: 1970 1971 1972 13 12 J)
{lI udsæd m'j juni juli =j juni lull m.j juni juli fs 1970 (s 1971 (s 1972

Ubehandlet J 2 2 5 S O 4 4 40,9 42,1 42,7
Benlate, 0,5 kg 1 1 1 4 4 O 3 3 1.0 0,7 +0,1
Benlate, 1,0 kg O 1 J 3 3 O 3 2 J.2 J.5 0.5
Benlate, 2.0 kg J J J 3 2 O 2 2 0.8 1,8 0.9

Sprøjtn;,,!? på 4-6 bladstadiet
Ubehandlet 1 J 2 6 5 O 4 4 41,0 41,. 42,7
Benlale, 0,5 kg 1 1 I 4 4 O 2 3 0,8 1,6 J,l
Bcnlate, 1,0 kg O I I 4 3 O 2 2 l,J 1.9 1.5
Benlale. 2.0 kg O O 1 3 3 O 2 2 1,7 2.9 2,3

i stand til at halvere meldugangrebene, og der er
opnået merudbytter på 1.0-2.0 hkg kerne. Linjen i
resultalerne falder godt sammen med tidligere års.

2.3
3.6
3,6

J.O
J.J
2.0

0,9

43,3

44.1

49,8

05

hk.
kerne

4
3
3

5

3
2
2

O

2

4

3
2
2

2
2
2

O

2

O

O

O
O
O

O

J60
159
154

145

180

J4J
J40
138

162

Bejdsning mod meldug (46).

Fremsp. p!. Kar. ror meldug
pr.:5 m rk. maj juni juli

J68 4 6

/7 lorsøg
1971

behandlet
Milslem col:

OAJ
0.5 J
O,6J

20 Is 1971
Ubehandlet
f\filSlem col:

O,4J
0.5 J
0.61

37 Is 1970
Ubehandlet
Milstem col

05 1

29 Is 1969
Ubehandlet
\1 ilslcm col

0.5 J

b. Forsøg mcd Milstcm.

Med del sy"tcmiske mcldllgpræparat Milstem
col. er i Krislinabyg gennemført 17 forsøg, hvis
hovedresultater ses af folgende opstilling, der også
omfatter resultater fra forsøg 1969-71.

Udsæden er leveret bejdset, og bejdsemidlet,
der er flydende. er anvendt i 3 forskellige dose
ringer. Meldugkarakterer er givct første gang ved
normnl ukrlldlSSprøjlefid og derefter 2 gange med
3 ugeN mellemrum.

Det scs, nt de 2 storslc doser af Milstem er

Samtidig med sprojtningen er meldugangreb beo
dømt forsle gang og efter en skala 0-10, hvor 10
er stærkt angreb. Der er foretaget to bedømmelser
senere med c;t. 3 ugers interval.

Dcr er intet angreb ved første bedømmelsc, men
ved !'Ienere optælling bedommes de til 4 for ube
handlet og lil 2 efter største dosering af Ben
l<lle, enlen der er bejdset eller sprøjtet.

Af udbyltcresuhaterne fremgår, at Benlate har
en gavnlig virkning. der måske også kan hidrøre
fra andre omstændisheder end reduceringen af
meldlIgangreb. Alle 3 år viser stigende merudbyt
tcr med oget dosis af Benlate, og hvert år er ud
slagene ..torre for sprøjtning end for bejdsning.
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Heller ikke i de 12 bygforsøg, anlagt i 6 for·
skellige sorter, eller i de 2 vårhvedeforsøg, der
begge blev anlagt i KoJibrivårbvede, blev der
særlige mcldugangreb.

I bygforsøgene er meldugkarakteren 3 i ube·
handlet i juli. Svovl og Lucel bar nedsat den til 2,
og Calixin og Bcnlatc til l. I overensstemmelse
hermed øger de 2 førstnævnte udbyttet med 1,7
og 1,0 hkg, og de 2 sidste med 2,0 og 1,7 hkg.
Resultaterne falder ret nøje sammen med de til·
svarende fra året før.

1 vårhveden er højeste karakter i ubehandlet l,
og midlerne ændrede ikke på denne. Alligevel er
der merudbytter på 0.6--1.5 hkg kerne, højest
for Lucelanvendelse.

Efter serie II er der i 1972 gennemført 3 forsøg
i vinterhvede, 12 forsøg i byg og 2 i vårhvede,
Behandlingstidspunkterne i denne serie er de sam·
me som i forrige serie.

5,5 kg
0.7 I
1,0 kg
3,0 kg

Sprøjtning mod meldug; hvede (47)
karakter for meldug hkg. kerne

juni juli pr, ha

l 3 53,1
O 2 2,4
O 2 2,1
O 2 8,1
O 3 1.0

c. Sprøjtning mod meldug.
Almindelige forsøg med sprøjtning mod mel·

dug i korn er gennemført efter 3 forskellige for·
søgsplaner. Hovedresultater fra disse forsøg sam
menholdt med tilsvarende rra de foregående år
fremgår af følgende opstillinger.

l vinterhveden er sprøjtningen foretaget efter
buskning lige før strækning, og i vårsæden ved
4-6 bladstadiet.

Serie I omfatter 6 forsøg i vinterhvede, 12 i byg
og 2 i vårhvede.

6 Is. 1972
Ubehandlet
Svovl, 80 pct,
Calixin,
Benlate,
Lucel,

3 Is. 1971
Ubehandlet I 60,9
Svovl. 80 pct., 5,5 kg I 1,0
Calixin, 0,7 I I 0.3
Benlate, 1,0 kg O 3.9

Arets 6 forsøg i vinterhvede er alle gennemført
i Kranichhvede på Lolland-Falster. Væsentlige
angreb af meldug sås først i juH, men effekten af
de anvendte midler er ikke overvældende, ringest
virkede Lucel, der er prøvet for første gang. Der
blev da også kun et merudbytte på t ,O hkg kerne,
medens svovl og Calixin øgede udbyttet med hen·
holdsvis 2.4 og 2,1 hkg, Store merudbytter i alle
enkellforsøgcnc gav til hovedresultat, at Benlnte
øgede kerneudbyttet med 8,1 hkg, hvilket er im·
ponerende, men det ses, at også i 1971 skilte dette
middel sig fordelagtigt ud fra de øvrige. Der må
være tale om andet end mcldugeffckt.

SpJ'øjttling mod melcJug i IlI'ede (47)

3 {s. 1972
KlUlI.loer for meldug hkg kerne

juni juli pr, ha

Ubehandlet 3 7 48,4
Afugan, 1,0 I 3 7 1,3
Calixin, 0,7 I 2 6 2.5
Imugan, 1,0 I 2 7 1,2
CA 70203 1,0 I 2 7 0,4

2 Is. 1971
Ubehandlet O O 63,1
Calixin, 0.7 I O O +0,9
lmugan, 1,0 I O O ..;.-0,9
CA 70203, 1,0 I O O 0,2

5 Is. 1971
Ubehandlet I O 61,7
Calixin, 0,7 I O O +0,2

6 Is. 1970
Ubehandlet 4 6 54,3
Calixin. 0,7 I I 4 ..;.-0,2
lmugan. 1,0 I 2 3 ..;.-0.5

5.5 kg
0.7 I
1.0 kg
3.0 kg

I 3 hvedeforsog 1972 var der ret betydelige mel·
dugangreb i juli. Karak.teren var 7, som 3 af de
prøvede midler slet ikke ændrer. og Calixin kun
nedsætter til 6. Alligevel ses merudbytter på op til
2,5 hkg.

De samme midler har virket bedre i bygfor
sogene. hvor Afugan og Calixin i juli har nedsat
mcldugkarakteren fra 5 til 2, medens Imugan og
CA 70203 har nedsat den til 3, Effekten svarer
omtrent til året før, hvor angrebsstyrken var
lidt højere. Dette falder godt sammen med, at
merudbyttet i 1971 varierer (ra 2.3 til 3,7 hkg,
medens det i 1972 kun er fra 1,2 til 2,0 hkg,

Afugan er prøvet første gang og viser ingen
særlig afvigelse i nogen retning. J foregående års
forsøg ind lager Calixin en positiv særstilling. både
med hensyn til t"ffekt overfor meldug og udbytte
forogeIse. En antydning af det samme s"-~ årets
2 vårhvedeforsøg.

43,6
0.6
1.3
1.2
1,5

46,8
1,0
2.1
1.3

(47)
hkg kerne

pr. ha

42,3
1,7
2,0
1,7
1,0

Sprøitnitlg mod meldug j vårsæd
KaraklCT for mc:ldug

juni juli

2 3
I 2
O I
I I
I 2

12 Is. j byg 1972
Ubehandlet
Svovl. 80 pct.,
Calixin,
Benlate,
Lueel,

8 Is. j by~ 1971
Ubehandlet 5 7
Svovl. 80 pct., 5.5 kg 3 4
Calixin, 0,7 I I 2
Benlate. 1,0 kg 2 3

2 h'. ; 1'(1rilvede 1972

Ubehandlet O
Svovl. 80 pcl., 5.5 kg O
Cali'l;in, 0.7 I O
Benlate. 1.0 kg O
lueel, 3,0 kg O



1.0 1
0.7 l
1,0 l
1.0 I

Sprøjtning mod

12 Is. i byg /972
Ubehandlet
Afugan, 1,0 I
Cal ix in, 0,7 l
Imugan. 1,0 I
CA 70203, 1,0 l

8 Is. i byg 1971
Ubehandlet
Cal ix in, 0,7 I
Imugan, 1,0 I
CA 70203, 1.0 I

/6 Is. i byg /971
Ubehandlet
Calixin, 0,7 I

2 Is. i n'Jrlll'ede /972
Ubehandlet
Afu,gan,
Calixin,
Imugan.
CA 70203.

meldug i vårsæd
Karakler for meldug

juni Juli

2 5
I 2
l 2
l 3
l 3

5 7
I 3
3 4
2 5

5 7
l 2

7 7
4 6
3 5
4 6
4 6

(47)
hkg kerne

pr. ha

42,5
1,5
2.0
1.2
1.4

46,1
3,7
2.~

2,3

46,7
2,9

33,6
1,7
2,3
1.7
1.4
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Det ..es. at mcldugangrcbcne i ubehandlet til
lager uden dog at blive alvorlige. Høstudbyttet er
54,0 hkg kerne. Begge midler hllr svækket angre
bene lidt. l de 2 foreg!tende år er der nogen va
riation j karaktererne ved de senere bedømmelser.

I alle 3 års forsøg medfører anvendelse af 3
gange svovl en god beskyttelse og skånsomhed, s5
hvedeudbyttet øges med 2,0-3,0 hkg kerne, 2
gange svovl øger det med 1.1-2,5 hkg. Calixin
har klaret sig bedre i 1972 end i de foregående år.
Merudbyttet er på I.S hkg kerne efter en sen an·
vendelse. Et tilsvarende merudbytte ses efter en
tidlig anvendelse i 1970, hvor meldugangrebcne
er betydeligt stærkere. og to gange sprøjtning
med Calixin i 1972 har kun hævet udbyttet med
)derligere 0.2 hkg,

Forsog med bekæmpel"e af meldug: i udenland
loke stammer af engrapgræs er henført til afsnittet
om fro- og specialafgroder.

3, Gulru,. i hvede,

cl. Flere g:mgc sprøjtning mod meldug.

Den tredje serie omfatter 16 forsag i vinter
hvede, hvor der sprøjtes flere gange med svovl
eller med Cal ix in, Forsøgsplanen fremgår af den
folgende tabel. Første sprøjtning er gennemfort,
når hveden har bu"kel sig. men inden stræknin
gen begynder. I tabellen er der anført datoen 1,
maj, men det har i hvert enkel! forsøg været hve
dens u.h iklingstrin, der har bestemt sprojtetids
punktet. De følgende sprøjtninger er gennemfort
henhold~vis ca, 10 og ca, 25 dage senere.

Flere !-:(lIIf,Jl' sprøjTning al IlI'ede mod meldtl.lf (48)

16 1." /972
Karakler for mddug hkg kerne

IO. maj 25. maj 20. juni pr. hil

Ubehandlet 2 3 54,0
Svovl, 5.5 kg:

l .. IO. og 25. maj 2 2.7
IO. og 25. maj 2 1,9

Cal ix in, Q,S I:
I. maj 2 o.~

I. og 25. maj 2 1.7
25. maj 2 1.5

6 Is. /971
Ubehandlet 2 3 58,9
Svovl. S.5 kg:

I., 10. og 25. maj O 2 I 3.0
IO. og 25. maj l 2 2 2,5

Cali1\in, O,S l:
I. Ol:lj O 2 2 O.~

I. og 25. Ol:lj O 2 ..-0,4
25. maj l 2 ..-0.5

6 Is. /970
Ubehandlet 2 5 5 56.5
Svovl, 5.5 kg:

1., IO, og 25. maj 2 1 2 2.0
10. og 25. maj 2 2 2 1,1

Cal ix in, 0,5 l:
l. maj 2 5 3 1,5
25. maj 2 5 3 0.8

I første halvdel af juni blev der i de fleste hve·
dedyrkende egne konstateret angreb af hvedeguI
rus!. cn sygdom, der ih.ke har optrådt her i landet
ioiden 1953-56. Det h::tr således ikke tidligere
været muligt at afprøve nyere kemikalier mod gul
rlbt.

Kortet fjgur 4, der angiver udbredelsen af gul
rust. er udarbejdet af Statens plantepatologiske
Forsag på grundlag af indberetninger fra plante
lIvlskonsulenter.

Der blev anlagt forsøs eftcr 3 planer. Af de
:Invendte midler 3ngives følgende ::tt have cn di
rekte virkning p~ rusLwampen: Plantvax, BAS

'", I

Sll~"~"
"i{>

Fig.4 Guirull i hvede. Udbredcllle 11972.
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3170 F og Hoe 6052. I sommerens løb blcv der
givet karakter for angreb af gul rust. Ved disse
optællinger blev der konstateret en række andre
svampesygdomme, bl. a. meldug og hvedens brun
pletsyge. Flere af de anvendte midler har haft eD

effekt mod disse svampe.

l plan II er prøvet meldugmidlet Cali'(in. der
ifølge engelske undersøgelser angives at have en
mindre effekt mod gulrust, samt forsøgspræpara
tet BAS 3 t 70 F. der er et decideret middel mod
gulrust. Calixin har i forhold til ubehandlet ned
sat karakteren for rust fra 5 til henholdsvis 4
i juni og 3 i juli, samt bevirket et merudbytte på
2.1 hkg. Midlet har endvidere haft en indvirkning
på meldug og hvedens brunpletsyge. Anvendelsen
3f BAS 3170 F har nedsat rustkarakteren fra 5 til
3 og foroget udbyttet med 3,3 hkg kerne. men har
været uden indflydelse på hvedens bladpletsyge. En
blanding af RAS 3170 F + Calixin har haft en
gunstig virkning mod gulrustcn. Karakteren er
nedsat fra 5 til 3 i juni og fra 5 til 2 i juli. Blan-

l plan I er afprøvet to specialmidler mod gul
rust. Midlerne er udsprøjtet l og 2 gange med 14
dages mellemrum. Ved bedømmelse uf rustan
grebet i juni og juli er ubehandlet bedømt til 4
og 5. Det gennemsnitlige høsludbyue er 48,4 hkg
kerne. En sprøjtning med Plantvax har nedsat ka
rakteren til 3 og forøget udbyuet med 2.5 hkg. to
s;'JTøjlninger har ikke kunnet nedsætte rustangre
bet eJler øge udbyttet yderligere. Præparatet Hoc
6052 har ved en gang sprøjtning opnået !>amme
k:1raktcr som Plantvax. men bevirket et mindre
udbytte p!'t 2 hkg kerne, og to behandlinger har
nedsat udbyttet med 9,9 bkg. Undersøgelserne af
kernerne efter høst viste. at begge midler har ned
sat infektionsgraden for brunpletsyge noget, mest
for præparatet Hoe 6052.

48,3
1,9
5,5
7,7

hk,
kerne

kg IXspr.
kg 2x,pr.
kg 4-6xspr.

Bekæmpelse af gu/rust og meldug (51).
pcl. ker-
ner ang.

MeI- Gul- b~'edens

dug rLLSI-brunptel-
kar. kar. syge

5 3 6
5 2 5
433
4 3 l

Plan 111.
13 forsøg 1972
Ubehandlet
Plantvax, 2,5
Maneb, 2,5
Maneb, 2,5

De store merudbyller for alll'endelse a/ maneb
må tilskril'es midlets mangesidede \'irkning. Maneb
J..(1fI bl. (I. a/hjælpe Ultlllgtlmnangel og har en min
drc l'irknifl{: mod mcldt/g. rust, III'edens bnlllplel'
fY.r:e at:: ('Il række andre .wampesygtlomme, der op
'ræder p(1 kom. Vejrforholdene har i sommereJl
/972 l'ær,'( .'lærde/es gUIlstige for en række s\'ampe~

Plan III blev iværksat på foranledning af erfa
ringer fra Holland, hvor der ved gulrustangreb
sprøjtes med maneb ca. l gang ugentligt, så
længe angrebet er i tiltagende. Til sammenligning
er også anvendt Plantvax. Anvendelsen af Plant·
vax, 2.5 kg pr. ha, udsprøjtet en gang omkring den
20. juni har ikke haft nogen indflydelse på mel·
dugungrebel. Karakteren for angreb af gulrust er
nedsat fra 3 Lil 2. I enkelte af forsøgene kunne en
gang Plantvax ikke hæmme gulrusten tilfredsstil
lende. Plantvax, har en mindre indflydelse på hvc
dcns brunpletsyge. Karakteren er nedsat fra 6 til
5. l genncmsnit af de 13 forsøg er der høstet et
merudbyHe på 1,9 hkg kerne, hvilket er noget
mindre end for samme behandling i plan l.

Anvendelsen af maneb, to sprøjtninger med 2,5
kg pr. ha første gang ea. 20/6 og igen ca. 28/6
har hafl en mindre indvirkning på melduggen. Ka·
rakteren er nedsat fra 5 tU 4. Der er ikke konsta
tcrct nogen virkning mod gulrust. derimod ser
del ul.! til, al maneb hllr en virkning på hvedens
brunplets)'ge, hvor angrebsgraden er nedsat fra 6
pet. til 3 pet. For de Io manebbehandlinger er
hostet et merudbytte på 5,5 hkg kerne.

I næste forsøgsled er maneb anvendt fra 4 til
6 gange. Virkningen på meldug og rust er den
samme som for to behandlinger, hvorimod pet.
inficerede kerner med brunpletsyge er nedsat fra 6
til 1 pr.:t. For de udførte sprøjtninger er høstet
el merudbytte på 7,7 hkg kerne.

Dette års forsøg har ikke givet nogen klar an
visning på bekæmpelse af gulrust. Anvendelsen af
Plantvax må nærmere undersøges med hensyn til
dosering og sprøjtetidspunkt. Midlet er markeds
fort til en pris af ca. 200 kr. pr. kg.

Nummermidlerne er endnu forsøgspræpuraler,
hvorimod Calixin og maneb er i handelen til en
pris af henholdsvis ca. 70 kr. pr. I og 9 kr. pr. kg.

dingen har ingen indvirkning på hvedens brunplet
syge. Merudbytlet for behandlingen er forøget til
3.8 hkg hvede.

47,2
2,1
3,3

3,8

hkg
kerne

hk,
kerne

48,4
2,5
2,5

+2,0
+9,9

1423

Bekæmpelse a/ gu/rusl (49).
pcl.ke~

80g. hve-
Gul- dens brun-

ruslkar. pie l-
juni Jull SYRe

457
3 3 6
3 3 5
334
2 3 3

Bekæmp!'fse o/ gll/rust og meldllJ.: (50).
pet. kerne
ang. h\'e

Gul. dens brun-
ruslllar. plel-
juni Juli syge

5 5 II
438
3 3 15

Plan T.
6 forsøg /972
Ubehandlet
Plantvax. 2.5 kg l X spr.
Plantvax, 2,5 kg 2 X spr.
Hoe 6052, 2,0 kg I X 'pr.
Hoe 6052, 2,0 kg 2 X 'pr.

Plan II.
3 forsøg /972
Ubehandlet
Calixin, 0,7 I
RAS 3170 F. 2.0 I
Calixin 0,7 l + BAS

3170 F. 2,0 1
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sygdomme i III'ede, men klin en gerItageise af for
s,jRelle Ol'er e'l årrække karl afgore. om der kan
pårecne.~ Sl; slOF(' UJ.! .~ikre II/l'Iudbytter for en gen

lage" anvendelse af maneb. som forsoge"e har
l'isr i indnæreIlde lir.

4. Lus i korn.

I begyndelsen nf juli konstateredes der mange
steder i landet ret kraftige angreb af lus i vinter
hvede. For at undersøge. hvor sent det var for
målstjenligt nt sprøjte mod lus. blev der anlagt for
søg med anvcndel'icn af parathion. 1.5 l pr. ha.
Der blev sprøjtet forste gang fra 17.-20. juli
S<lmt 8-10 dage senere. I forsøgene fandtes sunde
og fri'ikc lus på 50-IOD pel. af hvedeaksene.

Bekæmpelse a/

3 forsøg 1972
Ubehandlel
Parathion, 1.5
Parathion, 1,5

/us i J..om
Sprojle·

dalO

17-20/7
25-2717

(52).
hk.

kerne

47, t
1.4

+0.6

kraftig udvikling. 2) Der findes egne og arealer,
hvor skadedyr og sygdomme oplræder hvert år,
og hvor en bekæmpelse derfor som regel er nød
vendig. 3) Ved tidlig tilrellelægning af flyarbejdet
kan m.lO sikre en god udnyttelse af de til rådighed
værende fly.

Af plansprojlningens ulemper kan nævnes, at
sprøjtning kan medføre unodigc udgifter. Sprøjt
ning. hvor der ikke er noget angreb, bevirker en
unødig anvendelse raf sprøjtemidler med mulighed
for en øget naturforurening. Ved hyppig sprøjt
ning løber man endvidere en risiko for al hæmme
en del gnvnlige insekter, dIedes at opformering
af skadedyr kan ske hurtigerc end normalt. Ved
!;cntagnc anvendelser af et skadedyrsmiddel som
parathion i nedsat dosering ri'iikcrer man også en
opformering af resislente insektformer.

Til belysning af plan'iprøjtningens udbyttemæs
sige virkning er der i samarbejde med K.F.K.
landbrugsftyvning. de loknle konsulenter og
Landskontorel for Planteavl gennemfort en for
søgsserie eftcr følgende plan.

I tre forsog er opm"let et merudbytte på 1,4 hkg
kerne ved den forste sprojlning. 2. sprojtning har
derimod ikke givet noget merudbytte. Angrebet
af IUli var på rctur sidst i juli.

I to forsog. nr. 141S og nr. J1U4. er der sprøjtet
henholdsvis 30/6 og 1217. og der er opnået et
merudbytte p:i 3,0 og 3.6 hkg hvede. I forsog nr.
1419 er der sprøjtet 1717 og opnået cl mindreud
bylte på 2.6 hkg.

I v:irh\ede h<lr der været udfort to forsøg, nr.
ISI4 og nr. 1067. Der er sprojtet henholdsvis
1317 og 15 '6 og opnået et merudbytte på 4.0
og 3.1 hkg. En sprøjtning udfort 20/7 i forsøg nr.
1814 har ikke givct noget merudbytle.

I byg er der udført et forsøg nr. 1417 med
sprojtning den 30/6, og der er opnået et mer
udbyttc på 2.2 hkg.

Bekæmpelse <lf lu.. i hvcde (akset) bør foret<lges
jollen angrebet bliver for udbredt. Del aktuelle
tids~unkt for sprøjtning indtræder normalt i sidste
halvdel af juni og indlil første IO dage af juli.

Findes der i ovennævnte tidsrum lus på 10-20
pet. af hvedeaksene. og vejret bevirker en videre
opformering. da sprøjtes med 11;2 I parathion pr.
ha.

a. Ubehandlet.
b. Plan'iprpjlning. 3 'iprøjlninger

I. sprøjtning 0.55 I paralhion
+ 2.25 kg maneb
2. sprøjtning 0.55 l parathion
+ 1.8 kg svovl-thiram
3. sprøjtning 0.55 I parathion
+ 1.8 kg svovl-thiram.

c. Sprøjtning eflcr behov.

:-'10d ~vampesygdoOlOle er anvendt mancb og
s\ovl-thinIOl. og mod skadedyr er anvendt para·
thion.

Forsogcne er blevet tilset fra sidst i maj til mid
Icn af juli og undersogt for skadedyr og svampe
sygdomme. og når det skønnedcs nodvendigt er
der foretaget en behovsprojlning. 1 hvede er fore
taget en behovsprøjtning i 3 af de 4 forsøg.
Fra 2015 til 20/6 er forsøgene sprøjtet med
1,8 kg svovl-thiram. Forsøg nr. 2961 er sprøjtet
to gange. Fra 1017 til 17J7 er der udført en
parathionsprøjtning mod lus mcd 1,8 I. r byg er
der udfort bchovsprøjlning i 2 af de 6 forsøg,
og der er anvendt 1.8 kg svovl-thiram + 0,55 I
parathion.

3,9

6 ronDg
47,8

hkg kernt
4 rorsøg

46,5

4,8

2 ronog
47,\

3.1
5,9

I sprøjtning
3 sprøjtninger

P/tUlsprøjlfliflC fra fly (53).
hkg ktrnc
3 rorsøg

43,2
4,0
6.0

Hvede.
Ubehandlet
Behovsprøjlning 2 sprøjtninger
Plansprøjtning 3 sprøjtninger

Byg.
Ubehandlet
Behovsprøjlning
Plansprøjtning

5. ForsØg med plallspr,ljtlling fra fly.

De sidste par år har der været udført en del
plansprojtninger fra fly af korn mod skadedyr og
svampesygdomme. Det er en metode, der rummer
såvel positive som ncgative sider.

Af plansprøjtningens positive sider kan nævnes:
l) En tidlig bekæmpelse af angreb giver ofte bedre
resultat end bekæmpelse, hvor angrebet er under
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BeJ..æmpelse af ukrudt og svampesygdomme j
kdlroer (54).

7. 8ekæmpelse af jordooende skadedyr
i roer.

Med pillcrct bederoefrø af stammen Meka
Øtofte er gennemført 4 forsøg i bederoer_ Pill~
ringsm~ssen er foruden fungicidet thiram også
tilsat insekticider mod jordboende skadedyr. Plan
og resultrlter ses i følgende oversigt:

Treflan udsprøjtcs lige før såning og nedharves
straks i 4-8 cm dybde ved 2-3 træk med fje
dertandsharve lkrydsharvning). Omkring 4 uger
dier sprøjtning foretages en optælling af roe- og
ukrudtsplanter pr. m række. Ved roeoptagning
sorteres roer efter angrebsgrad ifølge gradueret
skala, hvor O betyder intet angreb og 3 stærke
angreb af kålbroksvamp på side- og hovedrødder.

Af gennemsnitsresuJtaterne ses, at plantebestan·
den er 17 pr. m række og ens for begge forsøgs
Ied. Treflan nedsætter anlal ukrudtsplanter fra 11
til5.

I et af forsøgene blev ikke iagttaget angreb af
kålbroksvamp. Stærkt angreb var der navnlig i et af
de øvrige forsøg, medens de var middelstærke i de
to. Trenan har bevirket en fremgang i sunde
plan ler fra 64 til 72 pct., hidrørende hovedsagelig
fra et af forsøgene.

Høstudbyttet viser et lille merudbytte på 7 hkg
rod pr. ha for anvendelse af TrefInn. Nedgangen
i tprstofudbytte på 4,4 hkg kan også føres tilbage
til eL forsøg.

Resultaterne varierer, og hovedresultatet er ikke
overbevisende, men spørgsmålet er så interessant,
at videre forsøg bør gennemføres.

Ubehandlel Trenan. 1.51

n
9
7

12

17
S

7
+4,4

17
11

64
16
8

12

790
102,0

4 forsøg 1972
Planter pr. m række:

Roer
Ukrudt

pet. roer »angrebetc
af kålbrok med:
Angrebsgrad O
Angrebsgrad I
Angrebsgrad 2
Angrebsgrad 3

hkg pr. ha
Rod
Tørstof

l de tre hvedcforsøg er der i ubehandlet høstet
43,2 hkg kerne, og 2 sprøjtninger efter behov har
bevirket et merudbytte på 4.0 hkg. De tre udførte
plansprøjlninger har medført et merudbytte på 6,0
hkg. 1 et forsøg, nr. 3366, er der stort set opnået
samme merudbytte for 3 plansprøjtninger som for
2 behovsprojtninger. l samtlige 4 hvedeforsøg er
opnået et udbytte på 46,5 hkg, og plansprøjtnin·
gen har bevirket en udbyttestigning på 4,8 hkg
kerne. I byg er der udført iaJt 6 forsøg, men kun
i 2 forsøg er der fundet anledning til at foretage
en behovsprøjtning. l de to forsøg er der høstet
47,1 hkg kerne. Den ene behovsprøjtning har givet
et merudbytte på 3,1 hkg og de 3 pIansprøjtnin
ger 5,9 hkg. Af de ialt 6 udførte forsøg er der
opnået 47,8 hkg i ubehandlet, og plansprøjtningen
har bevirket et merudbytte på 3,9 hkg byg. I både
hvede og bygforsøgene er der foretaget indgående
analyse af kornets kvalitet. De udførte sprøjtnin
ger har ikke påvirket proteinindhold, hollandsk
vægl, spireevne eller faldtal. l bygforsøgene er
der foretaget en oprensning, og der er en tendens
til mere i 1. sortering.

I et enkelt forsøg på Lolland, nr. 2960, har man
udført plansprøjtning med traktor. Der er an
vendt samme mængde kemikalie som fra ny.
Der er høstet 41,3 hkg byg pr. ha. En sprøjtning
den 15/5 med muneb har bevirket ct merudbyue
på 1,3 hkg. En sprøjtning 16/6 med svovl-thiram
+ parathion har givet 3,0 hkg kerne. 3 sprøjt·
ninger den IS/S, 16/6 og 5/7 har frembragt et
merudbytte på 5.5 hkg kerne_

Tidligere års forsøg samt forsøgene i 1971 og
72 med plnllsprøjtning fra fly peger i retning af,
at dct ikke er afgørende om sprøjtning mod ska
dedyr og svampesygdomme i korn udføres fra
fly eller fra jordgående materiel. Det altafgø
rende er derimod at fA. fastlagt det rette tidspunkt
for bekæmpelsen. Valg af sprøjtetidspunkt er van
skeligt og ofte noget tilfældigt. Spørgsmålet er,
hvor mange skadedyr kan der være på en given
arealenhed. førend der sker skade på afgrøden og
dermed en reduktion af udbytiet? Samme spørgs·
mål kan stilIcs (or svampesygdomme. Det må væ·
re en af forsøgsvirksomhedernes mange opgaver
at søge de forskellige tærskelværdier fastlagt så
nøjagtigt som overhovedet muligt for, hvornår
bekæmpelse af skadedyr og svampesygdomme bør
sæltes ind. Forebyggende sprøjtning med kemiske
midler mod ikke konstaterede skadedyr kan ikke
tolereres.

6. Kombineret sygdoms- og ukrudts
bekæmpelse i kålroer.

For aL undersøge om Treflan. der anvende"
mod ukrudt i korsblomstrede afgrøder, også har
en virkning mod kålbroksvamp, er der i 1972
gennemfart 4 forsøg i kålroer efLer den plan og
med de resultater, der ses i følgende oversigt:

Bekæmpelse a/ ;ordboende skadedyr
bederoer (55).

4 forsøg 1972
Planter pr. hkg pr. ha

IO m r.c:kke ,od 'op
Uden insekticid 79 445 220
Lindan, 80 g 81 +2 2
Mesurol, 600 g 79 16 26
Mesurol, 1200 g 82 23 12
Mesurol + Lindan.

600g+80g 82 20 18
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Mesurol betragtes som erstatning for lindan,
idet det er mindre giftigt og ikke så spirehæm
mende. Dc anførte tal er gram aktivt stof pr. 100
kg pilleret fro. Roefrøet er sået på 6 cm afstand.

Plantetal pr. IO m række for udtynding viser
lidt til gunst for den stærkeste koncentration af
Mesurol. Samme middel har også gavnlig indfly
delse p!l ;lntal planter ved optagning, idet plante
tallet er 59-61.000 pr. ha imod 57.000 i hvert
af de første 2 forsøgsled. løv rigt optrådte kun
få skadedyr. som f.eks. runkelroebille, smælder
I:.IfVC og tusindben, i forsøgene.

Undantilsætning har ikke medført øget udbytte
af rod i 2 forsøg. og af top i 3, og i gennemsnit
er udslagene sm;L Derimod er der som helhed
positive udslag for anvendelse af Mesurol i såvel
rod- som lopudbyltc. Rodudbyttet er øget med
16-23 hkg og topudbyttet med 12-26 hkg pr.
ha. Forsøg<;materialet er dog ikke stort.

Forsøg nr. 2310 omfatler anvendelse af pilleret
k(ifroefro med midler, som har en længere varende
virkning mod såvel forskellige jord insekter som
mod kålflucr. FOrLldcn frø med lilsat lindan og
Mestlfol er prøvet 3 andre midler. Selv efter ret
svage skaded)'rangreb er der merudbytter på 36
53 h"g rod pr. ha, men på grundlag af et enkelt
forsøg kan man ikke bygge for sikkert.

Nr. 27XS er et for~øg. hvor man vcd hjælp af 3
forskellige midler har prøvet på at bekæmpe
oldenborrC'lana. Efler et angreb i 1970 blev mid
lerne udsprojtet på jorden i september samme år.
så det er en slags eftervirkning. der er målt i be
deroer 1972.

Ved optagning tal les 3000 til 9000 planter pr.
ha mere i behandlede end i ubehandlede forsøgs
led. og der måltes merudbytter på 33-92 hkg rod
pr. ha.

8. Kombincret skadcdyrs- og ukrudts
bekæmpel"ic i bederoer.

For al UndCI"'l0'!.C muliL!hedcl1 for al erstalle 2.
gangs hakning med sprøjtning med roeherbicidct
BClnnal og samtidig forsøge udsprøjtning af dette
sammen med in'lckliciderne Anthio og Ekatin er
eler r-5 4. år gennemført en del forsøg i bederoer.

Forsøgene de sidste 3 år er gennemført efter en
plan, der ses i følgende opstilling.

Do$Cring I pr. ha

a. Betanal cft. fremsp. + Beta-
nal efter udI. 6,0+6,0

b. metanal + Anthio) efter
frem sp. + (Betanal + An· (6,0+2.0)+
Ihio) efter udt. + Ekatin 14 (~.0+2.0)+

dage senere + Ekalin 3 uger 1,0+ 1,0
senere

e. Belanal cft. fremsp. + Beta·
nal eftcr udI. + Anlhio og
Ekalin efter behov 6,0 +6,0

Anlhio er ct skadedyrmiddel med både sysle
misk virkning og kontaktvirkning, og det er der
med egnet overfor såvel sugende som gnavende
insekter. Når det anvendes efler behov, er dose
rinpen 2 I pr. ha. Ekatin er et systemisk virkende
insektmiddel og velegnet til bekæmpelse af lus.
Hvor det anvendes efter behov. er doseringen 1 I
pr. ha.

Efter roernes fremspiring sprojles. mir det stør
sle ukrudt er ved at s"ifle fra 2 til 4 løvblade,
dog således at fuld virkning, som forventes j løbet
af 8-10 dage. er opnået inden udtyndingen. Efter
udtynding sprujtes, når nyfrcmspirel ukrudt er ved
al skifte fra 2 lil 4 løvblade. Enkehe hovedresul
tatcr fremgår af følgende:

Skadedyr i bederoer (56).

3 fOf.\"øg 1972
100(1 roer pr. ha hkgpr.hl\

>'cd op[agnlng ,od 'op

a 55 511 309
b 56 21 3
c 56 22 O

7 farsø,:: 1971

a 54 572 386
b 53 34 O
c 54 24 2

5 lo,,.g 1970

a 50 544 331
b 50 25 8
c 50 8 5

l"om helhed har der ikke været stærke skadz
dyrsangreb i de 3 ~r. Alligevel er der opnået
betydelige merudbytter for .anvendelse ~f insekti
cider. der i 1971 navnlig kan henførcs til enkelte
forsøg.

I 1972 er for før~(e l!:1n'! opnået ens mefud
bvtter ved sprøjtning efter behov og ved planmæs
sig snrøjtning. I gennemsnit Cl' forskellen kun I
hkg rod pr. ha, men i 2 af forsøgene er forskellen
til gunst for behovsprøjtning henholdsvis 7 og 19
hkg. og i disse forsøg har kun været sprøjtet en
gan~ med Ekatin o'! ikh med Anlhio

Forsøgene forlæller således, at dct kan betalc
sig al være opmærk.:;om på forholdene i roemar~

kerne navnli~ med forekomsterne af lus - og
så sprøjte derefter.

Arn"endte midler.

I det foregående afsnit vedrorende sygdomme og
skadedyr er der nævnt en del midler. der er ind
gået i de forskellige forsøgsplaner. Disse midler
er anført i tabel e i alfabetisk orden efter midler~

nes handelsnavn eller forsøgsnavn, endvidere er
anført den virksomme forbindel'lc.
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Tabel e. Anvendte midler mod sygdomme og
skadedyr.

Arug.n (Hoe 2873) .. pyr.zophos
Anthio formothion
BAS 3170 F .. benodanit
Benlate benomyl
CA 70203 piperazin·formamide
Calixin tridemorph
Ekatin thiometon
Hoc 6052 carbonsyreanilid
[mugan. . . . . . . . . . . . . . .. choraniformethan
Lucel (NC 1978) tClrachloroquinoxalin
Manzate mancb
Mesurol mercaptodimethur
Milstem col ethirimoJ
Plantvax oxycarboxin
Tillantin-S tørbejdse .. kviksølv

II. UKRUDT
En effektiv ukrudtsbekæmpelse i bMe korn

og roernarken er med til at danne grundlaget for
en god høst. Vejrforholdene i det tidsrum, hvor
ukrudtsmidlerne udsprøjtes, spiller en afgørende
rolle for midlernes indvirkning på ukrudlSplan·
terne. Sprøjtcsæsonen 1972 må karakteriseres
som noget besværlig. Mange kornmarker blev
sprøjtet for sent, og andre blev overhovcdct ikke
sprøjtet. Flere marker fik gule pletter af "ager
kåle. 1 bederocmarken opnåedes mange steder
ikke den forventede virkning af Betanal på grund
af det regnfulde vejr samt for lav temperatur.

Som i tidligere år er der i 1972 gennemført et
betydeligt antal forsøg med forskellige midler mod
ukrudt i diverse afgrøder.

1. Ukrudt i vårsæd.
Der tilbydes landbruget en række nye midler til

ukrUdtsbekæmpelse i korn. Det er hovedsageligt
blandingsmidler. Afprøvningen i korn har haft et
stort omfang i 1972, og resultaterne bringes i føl
gende opstillinger.

a. Vårsæd. Gul okseØje.
Interessen for en effektiv bekæmpelse af gul

okseøje er stor. l 1972 er der udført forsøg efter
2 planer. Størst interesse har der været for
speciaJmidlerne til bekæmpelse af gul okseøje.

Gul okseøje i l'årsll'd (57).
Plall J.
5 forsøg 1971

Kar. f. gul ",L hkg
okscøje ukrudt kerne

Ubehandlet IO 19 40,9
DtG Dinoseb 20 3,0 I 3 7 1,0
DLG Dinoseb 340 1.51 4 9 1,8
DLG Dinoseb 500 1,0 I 3 8 1.4
Aretit 4.0 I 3 9 0,8

15 forsøg 1971-71
Ubehandlet IO 19 41,8
DLG Dinoseb 20 3,0 I 4 6 1,8
DLG Dinoscb 500 1,0 I 4 6 1.7

I plan J bringes resultaterne af 5 forsøg. Alle de
anvendte midler bører til dinoseb·gruppen. Virk
ningen pli gul okseøje har været ens. Karakteren
er nedbragt fra 10 i ubehandlet til 3 og 4 for be·
handlingen. Virkningen på det øvrige ukrudt har
derimod ikke været helt tilfredsstillende. Det bed
ste resultat er opnået efter anvendelsen af Dino·
seb 20, der bar nedbragt ukrudtsmængden fra 19
til 7 pet. Der er opnået et merudbytte på l hkg,
hvilket er noget lavere end taJlet i 197 t, hvor der
blev opnået 2,2 hkg. Anvendelsen af de øvrige
dinosebmidler har bevirket en nedsættelse til
omkring 9 pet. ukrudt, og der er opnået et mer
udbytte på 1,4 til 1,8 hkg for Dinoseb 340 og
Dinoseb 500, hvorimod forbindelsen Arctit kun
har bevirket et merudbytte på 0,8 hkg. Denne
series lidt lave ukrudtsvirkniog samt små merud
bYIler må tilskrives de lidt vanskelige vejrforhold,
hvorunder midlerne er udbragt i fon\ret.

Gul okseøie i vårsæd (58).
Plan II. Kar. r. "'L hkg
]Z forsøg 1971 gul okscoje ukrudt kerne

Ubehandlet IO 17 41,.
BAS 3580 H 4.0 kg 2 3 3,1
Faneron 3,0 kg I 3 3,0
Brominal400 2,0 I I 3 2,8
Hoe 6044 1.0 kg l 2 1.3
EK 470 3,0 I 4 6 2,7

]Z forsøg 1971
Ubehandlet IO 19 43,7
BAS 3580 H 4,0 kg I 3 3,0
Faneron 3,0 kg I 3 2.9

10 forsøg 1970
Ubehandlet IO 15 35,6
BAS 3580 H 3.4 kg 2 2 1,8

13 forsøg 1970
Ubehandlet IO 25 37,1
Faneron 3,0 kg I I 2.5

39 forsøg 1968-69
Ubehandlet 10 25 42.4
Faneron 5,0 kg O I 4,5

I plan Jl er afprøvet 4 speciaJmidler mod gul
okseøje. El femte middel, EK 470, har i forsøgene
i 1971 vist god virkning over for gul okseøje, og
er derfor medtaget j serien. Midlet er en dichlor·
prop. ester-forbindelse.

1 de 22 forsøg er der opnået en særdeles pæn
virkning over for gul okseøje af de 4 første mid·
ler. Karakteren for gul okseøje er reduceret fra
IO til 2 og l, og uk.rudtsmængden er nedsat fra
17 pct. til 3 pct. Midlet BAS 3580 H har deltaget
i forsøgene i 2 år, og der er opnået samme gode
virkning på såvel gul okseøje som det øvrige
uk rud l, og der er opnået et merudbytte på ca. 3
hkg kerne. Midlerne Brominal 400 og præparatet
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r p/all fil bringes resultaterne af 16 forsøg med
3 blandingsmidler og l dichlorprop middel. For
de 2 første blandingsmidler samt præparatet EK
470 er der opnået en hæderlig ukrudtsvirkning.

b. VlI.rsæd. Vanskcli~c ukrudlsarlcr.

Ved vanskelige llkrlldtsarter tænkes særlig på
fuglcgræs, pileurt. kamille, hanekro, agerstcdmoder,
burresnerre, tveland og ærenpris.

Vedrørcnde delle specielle emne er dcr i 1972
lIdført ialt 83 forsøg fordelt på planerne HI-VIII.

JO forsøg 197J
Ubehandlet IO 42,8
DtG D·prop·combi pulver 2,5 kg 2 1,2
DLG D-propmix pulver 2,5 kg l 1,1
EK 470 3,0 l I 0,9

20 forsøg 1970
Ubchandlet II 35,9
DLG D-prop-combi pulver 2,5 kg I 1,8
DLG D·propmix pulver 2,5 kg l 1,8

18 forsøg 1969
Ubehandlet 9 41,4
DLG D·propmix pulver 2.5 kg O 0,3

64 forsøg 1969-72
Ubehandlet II 40,6
DLG D-propmix pulver 2,5 kg I 1,6

Hoc 6044 deltager i afprøvningen for første
gang. Der er opnået en tilfredsstillende virkning
overfor gul okseøje. og der er ligeledes opn~et en
tilfredsstillende virkning ved bekæmpelse af det
øvrige ukrudt. Dromina! 400 har bevirket et mer
udbytte på 2.8 hkg, hvorimod præparatet I-Ioe
6044 ser ud til al beskadige kornet en smule. Der
er opnået et merudbytte på 1,3 hkg. Præparatet
EK 470 har ikke helt formået al bekæmpe den
gule okseøje. Det giver sig igen udtryk i en
ukrudtsprocent p~ 6 i forhold til 17 pel. ukrudt
i ubehandlet. Der er hostet et pænt merudbytte på
2,7 hkg,

Præparatet Faneron har deltaget i afprøvningen
siden 1968, og midlet har bevirket en sikker og
effektiv bekæmpelse af gul okseøje, samt reduceret
det ovrige ukrudt lil omkring 1-2 pet. Der er
i gennemsnit af de 96 forsøg i den S·årige periode
høstet el merudbytte på 3,5 hkg kerne. Midlerne
Faneron og Brominal 400 er bragt i handelen,
hvorimod de øvrige 3 produkter endnu er for
søgsprod ukrcr.

Vanskeligt ukrudt i nirsæd (60)
Plan IV.
/5 forsøg 1972 Pf;t. ukrudt hkg kerne

Ubehandlet 16 39,6
Propimix flydende 2,7 I 5 2,9
Prokamix·DPD 2,7 I 3 2,1
BAS 35MO H 4,0 kg 3 2.3
BAS 3580 H 3,0 kg 4 2,0
Cambilene 4,5 I 4 2,3

IO forsøg 197J
Ubehandlet 9 42,0
I'ropimix flydende 2,7 l O 2,4
Prokamix-DPD 2,7 l O 1,8

50 forsøg /969-70
Ubehandlet 12 39,8
Propimix nydende 2,7 I 3 1,2

II forsøg 197J
Ubehandlet 12 42,1
ilAS 3580 H 4,0 kg O 3,1

75 forsøg 1969-72
Ubehandlet 13 40,0
Propimix flydende 2,7 l 3 1,7

UkrudlSprocenten er nedsat fra 14 i ubehandlet
lil henholdsvis 4 og 3 for midlerne. Ocr er opnået
pæne merudbyLter på omkring 3 hkg kerne.

Præparatet Hoc 6044 har en så:rdeles god
ukrlldtseffekt. men det er også i denne serie gået
lid over udbyttet, der viser et mindreudbytte på
0,5 hkg kerne.

DLG D-prop·mix4pulver har været afprøvct j 64
forsøg fra 1969 til 1972. Der er opnået en pæn
ukrlldtseffekt. Ukrudlsmængden er nedsat fra Il
pct. til 1 pel. for behandlingen. og der er opnået
et merudbytte på 1,6 hkg. Merudbytlernc i de en·
kelte !tr varierer fra 0,3 til 3,1 hkg kerne.

I plaf! IV findes 15 forsøg med 4 blnndingsmid
ler. Ukrudtsvirkningen har i denne serie ikke
været helt tilfredsstillende. Del kan skyldes den
hoje ukrul1tsbestand i ubehandlet, 16 pct., hvilket
dog dækker over temmelig store variationer, idet
6 af forsøgene har en ukrudlSprocent mellem 24
og 30. Samtlige midler har givet et pænt merud
bYlle, størst. 2.9 hkg. for Propimix flydende. De
ovrige midler omkring 2 hkg. Prokamix-DPD har
deltaget i forsøgene i 2 år, og der er opnåel en
god ukrudlSeffekt med et merudbytte på over 2
hkg kerne. Forsogsprodllktet BAS 3580 1-1 har
ligeledes deltaget i forsøgene i 2 år, og for mæng·
den 4 l pr. ha er der opnået en god ukrlldlseffekt
med merudbytter fra 2,3 til 3.1 hkg kerne.

Præpnratet Propimix flydende har været afpfl.l
vel j en 4-årig periode, ialt 75 forsøg. og har kun·
net reducere ukrudtsbestanden fra 13 til 3 pet.
ukrudlog forøget merudbyttet med 1,7 hkg kerne
pr. ha.

hkg kerne

44,4
3, I
3, I
2,8

+0,5

VwU'keliJ/1 ukrudt i I'årsæd (59)
Plan til.
16 forsøg 1972 pc!. ukrudt

Ubchandlet 14
DLG D-prop-combi pulver 2,5 kg 4
DLG D-propmix pulver 2,5 kg 3
EK 470 3,0 I 3
Hoe 6044 1,0 kg I
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Vanskeligl ukrudl j \'drsæd (61)

Plan V
14 forsøg 1972 "''- ukrudt hkg kerne

Ubehandlet 7 43,S
Hcrbamix~DPM 800 2,5 kg l 1,8
Herbamix~DPD 800 2,5 kg l 1,8
Ccrlrol~IB 500 3,0 l l 1,2
Hcrba-Banvel~M 750 1,3 kg l 1,6

22 forsøg 1971
Ubehandlet 15 38.9
Herbamix~DPM 800 2,5 kg l 2,1
Herbamix·DPD 800 2.5 kg l 1,9
Certrol·lB 500 3,0 l O 2,6
Herba~Banvel~M 750 1,3 kg I 2,0

19 forsøg 1970
Ubc-handlet 18 35,6
HerbamiK~DPM 800 2,5 kg 3 2,2
Herbamix·DPD 800 2,5 kg 4 2,3
J-1erba·Banvcl~M 750 1,3 kg 3 1,6

21 forsøg 1969
Ubehandlet 14 40,1
Hcrbamix·DPM 800 2.5 kg 2 1.0
Herbamix·DPD 800 2,5 kg l 1,0
Herba~Banvel·M 750 1,3 kg l 1,1

76 forsøg 1969-72
Ubehandlet 14 39,3
I-Ierbamix-DPM 800 2,5 kg 2 1.8
Herbamix-DPD 800 2,5 kg 2 1.7

ISO /or,\'øg 1966-72
Ubehandlet 15 38,8
Herba·8anvel·M 750 1,3 kg 2 1,7

I 14 forsøg i pllJfI V er der opn~et en særdeles
tilfredsstillende ukrudtseffekt. Serien har været
anIngt på arealer med en lav ukrudtsbcstand, 7
pct. ukrudt i ubehandlet. Samtlige midler har re
uu:::erct ukrudtsmængden til I pet. I 9 af forsøgene
er alt ukrudt fjernet ved sprøjtning med midlerne_
Der er for samtlige 4 blandingsmidler opnået et
merudbytte på 1,2-1,8 hkg kerne.

Certrol-IB 500 har været afprøvet i 2 år med
en særdeles god ukru1tseffekt. Merudbyttet for
behandlingen er i J972 1,2 hkg mod 2.6 i 1971.
En halvering af merudbyttet, der formodentlig
k?n føres tilbage til det kølige forår.

Ilerbamix·DPM 800 og DPD 800 har været
i for:-øg i en 4-~rig perio~c I cic I; forsøg h"r
begge midler reduceret ukrudtsbcstandcn fra 14
pet. til 2 og forøgel udbytlet med 1.8 og 1.7 hkg
kerne.

Herba·Banvel har i en 7·,\rig pcriode nedsat
ukrudtsmængden fra 15 til 2 pct., og forøget
udbyttct med 1,7 hkg.

Ukrudtsvirkningen af ovennævnte 3 midler er
tilfredsstillende. og der er opnåct cnsartede mel'·
udbyttcr på knap 2 hkg kerne.

Vanskeligl ukrudl i vdrsæd (62),
Plall VI.
15 forsøg 1972 pcl. ukrudl hk. kerne

Ubehandlet 13 41,0
Shel1prox~super 2,6 kg 3 2,0
Shellprox 30 +

B1adcx .... 3,0 l + 0,5 kg I 1,7
BladeK OP 5,0 l 2 2.1
Actril4 .......... 2,71 2 2,3
Faneron + MCPA

+ diehlorprop 3,0 kg 2 2.9

23/orsøg 1971
Ubehandlet 12 43,6
Actril4 ....... 2,7 I l 2,3

20/orsøg 1970
Ubehandlel 11 35,9
ActriJ 4 ... 2.7 l l 1.6

12/orsøg 1969
Ubehandlet .. , 22 39.0
Actril4 .......... 2,71 l 2.4

70 forsøg 1969-72
Ubehandlet 14 40,1
Actril 4 2,7 l l 2,1

I næste serie - plan VI - findes 15 forsag
med 5 blandingsrnidler. Der er opnået en god
ukrudlseffekt i de 12 af dc 15 forsøg. 2 forsøg har
cn ukrudtsprocent i ubehandlet p~ 54 og 38, og
midlerne har ikke formået at Ifjerne alt ukrudtet
i disse 2 forsøg.

Shellprox~30 + Bladex har virket bedst på
ukrujt~bestanden med en rcduktion frn 13 til I
pct., men har også det laveste merudbytte pt\; 1.7
hkg. For de øvrige midler er opnået merudbytter
på 2,0 til 2.9 hkg kerne.

Actril 4 har i 70 forsøg i en 4·Arig periode
virket tilfredsstillende på ukmdtsbeslanden og be·
vir"et en rccluktion fra 14 til I PCI. Der er opnået
et sikkert og kOO'it::mt merudbytte gennem de 4 år
på gennemsnitligt 2, l hkg kerne.

VWlske/igt ukrudt i vårsæd (63).
Phut VJl.
IO forsøg /972 pc!. ukrudt hkg kerne

LJbchandlet 11 40,S
Cerlrol 3 .. 3,3 l 2 2.5
Certrol Tetra 2.91 l 1,6
1 ind:nger DM 68 .. 5.0 l l 2,4
Pescoprop ..... 4,51 I 2.3
Lindinger Ditat 800 2,5 kg l 0,4

Il forsøg 197l
Ubehandlet 12 42,1
Certrol 3 3,3 l O 3,4
Certrol tclra 2,91 O 3.0
Lindinger DM 68 5,0 l l 1,7
Pe~coprop 4,5 l l 3,4

l p/all VII bringes resultaterne af JO forsøg med
5 blandingsmidler. Ukrudtsvirkningen har her væ·
ret tilfredsstiilende, idet der er sket en reduktion
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fra II til I pet. De opnåede merudbytter har va
rieret en smule.

Bedst har Certrol 3. Lindinger DM 68 og Pesco
prop klaret sig med 2.5. 2.4 og 2.3 hkg kerne.
Præparatet Lindinger Ditat 800 har cn god
ukrudtsvirkning. I de IO forsøg er opnået et mer
udbYIIe på kun 0.4 hkg. men dette lave merudbytte
skyldes et enkelt forsog - nr. 173 - i havre. Der
er opstået en skadevirkning på kornet på IO hkg.
Der blev kort lid efter sprøjtning konstateret stærk
svidning efter behandlingen. Udelades delle forsog
opnåes i 9 forsog 1.6 hkg for anvendelse af midlet.

1 plan VIII bringes resultaterne af 13 forsag
med 4 midler. alle indeholdende MCI)A + di
chlorprop + dicamba. ~Iidlerne har haft en særde
les tilfredsstillende virkning på ukrudtet. Der er
sket en reduktion fra 14 pct. til I for samtlige
midler. Merudbyuerne er ligeledes ret konstante
for samtlige 4 midler. varierende fra 1.8 til 2,1
hkg.

Midlet Probatox triple har været afprovet i 73
forsøg i 1969-72. og der er opn:\ct en tilfreds
stillende ukrudtseffckl. idet der er sket en reduk
tion fra 12 lil 2 pet. ukrudt. Der er opnået et mer
lIdbytle på 1,1 hkg kerne for behandlingen.

I planerne 111-VIII er afprøvet ialt 26 midler
lil ukrudtsbekæmpelse i vårsæd, 7 ;lf disse midler
har været i forsog i en 4-årig periode og dermed
udgår de af afprovningen i 1973.

Samtlige 7 midler har virket tilfredsstillende på
en blandet ukrudtsbestand, og der er opnået et
merudbytte på omkring 2 hkg kerne.

Blandt de øvrige midler findes fJere special
bIandinger med en særdeles god ukrudtseffekt på
flere af de svært bekæmpbare ukrudlsartcr. bl. a.
kamille og hanek.ro. For behandlingen er opnået
anseelige merudbytter. Midlerne afprøves yderli
gere.

1 plan IX bringes resultaterne af 22 forsøg.
Virkningen på lIkrudtsfloraen er god og ensartet
for J af midlerne. Ved at betragte enkeltresul·
taterne i tabel 65 ses. at r\llCPA i flere forsøg
ikke heil har den tilfredsstillende uk.rudtseffekt.
Ukrudtsmængden i forsøgene har været mindre
i 1972 end i 197 l, og som en følge heraf er de
opnåede merudbytter også lavere i 1972. MCPA
+ dichlorprop har i de 2 års forsøg haft en kon
stant ukrudtsvirkning. og merudbyttet har i den
2-urige forsøgsperiode haft samme storrelsesor
den. 2 hkg pr. ha.

Vanskeligt uÅrudl i \'årsæd (65).
Plan IX. Dosering 1.1 virl.- ",..
22 forsøg 1972 soml stof pr. ha ukrUdl Mg krme

Ubehandlet IO 43,7
MCPA 1.5 2 l,S
Dichlorprop 2,06 I 1.6
MC.PA +

dichlorprop 0,41 + 1.62 2.0
MCPA + ioxynil 1.0 + 0.33 1,6

19 forsøg 1971

Ubehandlet 13 44,1
~1CPA I.S 1 2,0
Dichlorprop 2.06 I 2,1
~1CPA +

diehlorprop 0,41 + 1.62 O 2,1
MCPA + ioxynil 1,00 + 0.33 O 2.1

2,2

1,8

1.6

3.1

3,1

2,6

41,6
2,9

hk,
kerne

14
I

Dosering kg virk- pt"l.
somtSlof pr. ha u~rudt

6
1.00 + 0,33 I
0.33 + 0,99 +
0.17
0,37 + 0.87 +
0,09 + 0,12
O,4S + 0,34 +
0,11 + 0,09 O

1.00 + 0.33
0.33 + 0.99 +
0.17
0,38 + 0.90 +
0,09 + 0,13
0,4S + 0,34 +
0,11 + 0,09

26 forsøl: 197J
Ubehandlet
MCPA + ioxynil
MCPA + diehlorpr.
+ ioxynil
MCPA+dichlorpr.+
ioxynil + bromoxynil
MCPA + meehlorpr.
+ TBA + dicamba

P{all X.
19 forsøg 1972

Ubchamllet
MCPA + ioxynil
MCPA+ dicJorpr. +
ioxynil
r...1CPA +dichlorpr. +
im:ynil + bromoxynil
rvlCPA + mechlorpr.
+ TBA + dicamba

Vanskeligr ukrudt; I'(irsæt! (66).

"'0,4
1,1

hkg kerne

40,8
2.1
1,8
1.9
2.0

VomkeJigl ul.. rudI i \'års«d (64).

Pia" VIII.
13 forsøg 1972 pct. ukrudt

Ubehandlet .. 14
CR 4606 4.0 I 1

R 4607 .. __ . _. 4.0 I 1
CR 4608 .. _ 4.0 I 1
Probatox trip le 3.3 I 1

73 for.'iøl: 1969-71
behandlet 12

Probatox trip le 3.3 I 2

c. Fonøg med t} peI'" ar ukrudtsmidler
mod vanskeUge arter.

, de foranstående (orsøg er overalt anvendt
handels- og forsøgsprodukter i den af firmaerne
angivne mængde. I de 2 efterrøl~ende planer er
sammenlignet forskellige kemikalietyper i den af
Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur aner·
kendte dosering.

I de 19 forsøg i piarl X er der ligeledes mindre
ukrudt end i den tilsvarende forsøgsrække fra
1971. Ukrudtsvirkningen har iøvrigt været helt
tilfredsstillende. Der er sket en reduktion Ira 6
pct. ukrudt til I og O. Sammenlignet med de 26
forsøg for 1971 ses, at de opnåede merudbytter
i 1972 er en del lavere. To forhold kan ove indfly
delse herpå. Størst indflydelse øver den lavere
ukrudlsbestand i forsøgene 1972. men det kolde,

S Oversigter
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Vanskeligl ukrudt i \'år.{æd (65).

fugtige vejr i sprøjtesæsonen har gansk.e givet og
så virket i nedadgående rctning.

VOJUl.:eJigf Ukrudt i l'årsæd (66).
Plan XII. "". ukrudt hk! keme
14 forsøg 1972 I l;4 I 31'
Ubehandlet 5 6 43,. 44,.
MCPA + ioxynil I I 2,4 1.2
MCPA + dichlorprop
+ ioxynil .......... O 2,3 1,4
MCPA + dichlorpr. +
ioxynil + bromoxynil O 1,8 2.0
MCPA+mechlorpr.+
TBA + dieamba ... O 1,6 l,S

I plall XII bringes resultaterne af 14 forsog
med 4 blandingsmidler. Forsøgene har været an
lagt på meget rene marker. I ubehandlcl har der
været fra 5 til 6 pet. ukrudt. Normal dosering har
slort sct fjernet alt ukrudt. Ocr er en lille tendens
lil lidt mere ukrudt efter ~a dosering. Blandingen
MCPA + ioxynil har i denne serie virket i modsat
retning. s:lmmenlignel med den foregående serie.
MCPA ..;... dichlorprop. + iox)nil har ligc1ec!e... el
lavere udbytte ved :v.a dosis. De øvrige 2 midler

hk, ktrne

49.5
0,9

2.9
2.6
1,2

pc!. ulr.rUdt

14
3,0 kg I

4.01
4.0 I
4.0 kg

\'inleriH'ede (67).Ukrudt i
11 fors(lg /971
Ubehandlet
Tribunil. efterår.
Forårssprøjtning
Propino'l(-M Kombin.
Probatox triple,
Bayer 6329,

påvirker tilsyneladende udbyttet ens vcd de 2 do
seringer.

l forbindelse med de 29 dobbeltforsøg er der
foretaget et stort antal optegnelser ved midlernes
udsprpjtning med det formål at tinde de optimale
forhold for anvendelsen af midlerne. Ved gen
tagelse af forsøg og optegnelser over en årrzkke
kan der forhåbentlig fremskaffes et materiale til
belysning af forholdene omkring midlernes ud
sprojlnjng og valg af dosering.

2. Ukrudt i "intersæd.

a. Eflcnirssprøjtning med Tribuuil
kontra fornrssprøjtnillg.

efter~rcl 1971 blev der anlagt en række for
sog med efterårs- og forårssprøjtning mod ukrudt
i vintersæd. Gennemsnitsresu1taterne af Il forsøg
ses i følgende opslilling, der også viser forsøgs
planen.

b. ForArssprØjtning af 'Vintersæd.

I 4 forsøgsserier er der udført forårssprøjtning
mod ukrudt i vintersæd. Forsøgsbehandlingen ud
fortes så snart. der var vækst i ukrUdtet. inden vin
tersæden blev for kraftig, I plan I bringes resul
taterne af 8 forsøg i hvede.

Tribunil. der udsprøjtes snarest og inden 4 dage
e[ter hvedesåning. er et jordmiddel. Propinox-M
Kombin og Probatox triple er hormonpræporater,
der udsprojtes om foråret på sædvanligt tidspunkt
for hormonsprøjtning. Bayer-præparatet udsprøjles
ogs;i. om foråret, så snart ukrudtet begynder væk
Slen. ca. 10-14 dage før sædvanlig sprojtetids
punkt.

I flere af forsøgene var u"'rudl~proccnten 20 og
derover og i gennemsnit er den 14. Det ses, at
alle 4 præparater nedsatte ukrudtsmængden til I.

I alle forsøgene er der positive merudbyuer for
behandling med Propinox og Probalox. og i gen
nemsnit er dcr opnået henholdsvis 2.9 og 2.6 hkg
kerne. Efter anvendelse af de øvrige præparater
er der i enkelte forsog mindre udbyttetab. men
i gennemsnit er der efter Baycr·præparatet et mer
udbytte på 1,2 hkg kerne og efter Tribunil-anven
delsen 0,9 hkg kerne. Det skal bemærkes. at i en
forsøgsserie 1971 blev der opnået større merud
bytter. 2.5 hkg kerne pr. ha, efter anvendelsen af
Tribunil om efterrIret.

hkllkeme
I l}4

43.4 41,7
1,9 2.6
1,6 2,1
2,1 2.8
1,4 2.8

pc!. ukrudl
I l/4

IO IO
2 2
I 2
I I
I I

P/an Xl.
15 forsø. 1972
Ubehandlet .
MCPA .
Dichlorprop .
MCPA + dichlorprop
MCPA + ioxynil

I planerne fX og X er der benyttet normal
dosering af de pågældende midler. Sideløbende
med disse serier er der anlagt forsøg, hvor mid
lerne er anvendt i ~ normal dosering. Formålet
med den nedsatte mængde er at undersøge. om ~

dosering ikke er tilstrækkelig til at opnå den øn
skede ukrudtseffekt og samtidig at opnå samme
udbyUestigning eller måske endda et højere ud
bytte. Udførte forsøg og praktiske iagttagelser
tyder på, at flere midler anvendes i en dosis, der
bl. a. \'ed lave ukrudtsmængder kan virke trykkende
på en kornafgrøde.

I p/an XI anføres resultaterne af de 15 dob
beltforsog. At det er dobbeltforsøg vil sige, at for
søgene med normal og ~ dosering ligger i samme
mark side om side. eller i forlængelse af hinanden.
Ved normal dosis er anvendt samme mængde virk
stof som i planerne IX og X.

Uknldlsvirkningen har været tilfredsstillende for
normal dosering, der er sket en reduktion fra IO
pet. ukrudt lil 2 og I. Behandlingen med 3A dosis
har ikke bevirket større ændring i ukrudtsvirknin
gen. Der er en tendens til et oget merudbytte ved
anvendelsen af * dosis.
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Ukmdt ; l';lltcr"\'~dt! (68).
P/all l.
810TSflK 1972 pct. ukrudt hk. kerne

Ubehandlet 17 48,7
Herbamix-DP I 800. 3.0 kg 4 3.2
Herbatox-M P 500. 5.0 I 4 3,4

ertrol-IB 500. 4.5 I 4 3.6
Pescoprop. 5.5 I 4 2,4
Cambilene. 5,5 I 3 3,4

5 lorsøg 1971
Ubehandlet 24 52,8
I-Icrbamix-DPM 800, 3.0 kg S 1,1
Herbatox-r>.f I> 500. 5,0 I 3 2.7
Certrol-IR 500, 4,5 l 2 2,9
Pescoprop, 5,5 I 3 0,8

Den gennemsnitlige ukrudtsprocent har været
17 i ubehandlet. De 4 præparater har reduceret
ukrudL... bestanden til 4 pet. og det 5. til 3 pct. Tal
lene er relati\ t hoje, hvilket må tilskrives, at sproj
teeffd.ten i det ene forsøg stort set udeblev grun
det på bl. a, en betydelig forekomst af vindaks,
men antagelig også fordi det blev stærkt regnvejr
en halv time efter sprojtningen. Der er pæne mer
udbytter for sprøjtningen, for de 4 præparaters
\edkommende 3.2-3,6 hkg kerne pr. ha. Pesccr
prop dog ca. 1 hkg lavere i udbytte end de "vrige.

I 1971 gennemfortes 5 forseg med 4 af de i plan
1 nævnte midler. Uknldtsprocenten har i ubehand
let været 24 pct. og de 4 midler har reduceret
ukrudtsbestanden til henholdsvis 5. 3, 2 og 3 pet.
To af midlerne, Herbatox-MP 500 og Certrol-TB
500 har haft lidt dårligere virkning i 1971, og de
to øvrige produkter har virket betydelig svagere
i 1971 end j forsøgene i J972.

Ukmdr ; l';trtersQ'd (69).
P/an /I.
6 forSOR 1972 IXI. ukrudt hkg kerne

Ubehandlet 26 49,S
DlG D-prop-combi pulver. 3,0 kg 3 4,8
EK 470. 4,5 I 2 4,2
Faneron + dichlorprop

+ MCPA 4,5 kg 2 4,9
Faneron + dichlorprop.

2.0 kg + 3,0 I 4 5,0
Shellprox Super 3,1 kg 4 4,1

1 lorsflC 1971
Ubehandlet 24 61,0
DLG O-prop-combi pulver, 3,0 k8 2 5,3
EK 470 4,5 I 3 5,2

Z forsøg 1970
Ubehandlet 7 50.6
DlG D~prop-combi pulver, 3,0 kg O +1,9

9 lorsøg 197/
Ubehandlet 23 49,0
Faneron + dichlorprop,

2,0 kg + 3,0 I 2 4,7

7 fo"øg 1968~9

behandlet 16 53,9
Faneron + dichlorprop.

2,5 kg + 3.0 l S 1,9

so

Efter p/all II er gennemfert 5 forsøg i hvede og
I i rug. Ukrudtsindholdet er stort. i gennemsnit 26
pet. I et af forsøgene er den 55 pct., og korn
blomst er det dominerende ukrudt her. I dette
forseg nedsatte EK 470, Faneron + dichlorprop
+ ~1CPA samt Shellprox (uper ukrudL",procenten
til I. medens der efter Faneron + dichlorprop
fandtes IO pet. ukrudt. Virkningen af de .5 præpa
nHcr re~ulterede i et merUdbytte fra 10,2 til 14,7
hkg hvede pr. ha.

I de 6 forsog har ukrudtsmidlerne virket godt,
idet ukrudtsbestanden er nedsat fra 26 til 24
pet.. hvilket resulterede i et betydeligt merud
bytte varierende Ira 4, I til 5,0 hkg hvede. I to
forsøg i 1971 er der med midlerne DLG D·prop
combi pulver og EK 470 stort sct opnået samme
effekt på ukrudtet, og der er opnået lidt større
merudbytter end i forsogene i 1972. DLG D·
prop-eombi pulver har været afprovet i to forseg
i 1970 med en god ukrudtsvirkning, dog er der
i disse to forsag opn5et ct mindreudbyUe på ca. 2
hkS h\ ede. Præparatet Faneron + diehlorprop har
deltaget i 9 forsøg i 1971. og der er opnå.et en
\ irkning svarende til 1972 forsogene, hvad aogu
b3de ukrudtsvirkning og merudbytte. Der er lige
ledes udført 7 forsog i 1968-69, der er dog her
en lille ændring i doseringen. 08 virkningen over
for ukrudtet har knap været så effektiv, hvilket
igen har givet sig ud'ilag i. at merudbyttet kun har
været 1.9 for behandlingen,

Ukrudt i \'inrer/n'ede (70).
Plall 1//.
6 lorsøR /972 pc!. ukrudt hltlllterne

Ubehandlet 27 46,S
Bayer 6542 3.5 l I 2,H
Propinox·M Kombin. 4.0 I 3 3,2
BAS 3580 H 4,0 kg I 4,0
Actril 4 4.0 I 3 3,6
Ccrtrol 3 5.0 I 4 4,2

9 forsøg 1971
Ubehandlcl 16 50,7
Propinox·M Kombin 4,0 I 2 0,7
BAS 3SHQ H 4.0 kg I J.O
Actril 4 4,0 l I 0,7

9 fOr<øR 1969-70
Ubehandlet 9 50,S
Propinox-M Kombin 4.0 I l 1,0

9 forsøg 1969-70
Ubehandlet II 51,2
Actril 4 4,0 I 1 1,3

9 forsøg 1971
Ubehandlet 23 49,0
Certrol 3 5.01 3 4,3

Plall 1// omfatter resultaterne af 6 forsøg i hve-
de. Her er der ligeledes en meget stor ukrudtspro-
cent, 27. som de respektive præparater nedsætter
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lende, og der er høstet merudbytter for Certrol
Tetra ptl 4,\ og for Lindinger DM 68 på 3,9 hkg
kerne.

Af de 4 forsogsserier fremgår, at der i 1972
fandtes mange urene h\'edemarker. Men det er
også tydeligt. at der findes mange virkningsfulde
midler mod ukrudt. og de kan anvendes med stor
fordel.

e. Kr:lnichbvedes følsom bed
overfor herbicider.

Ved høst 1970 konstaterede man flere steder
srrojtcskader i Kranichhvede efter forudgående
11 krudtssprojtning.

Delte foranledigede, at man i 1971 sogte dette
sfDrgsmål forsøgsmæssigt belyst. Der blev anlagt
forsog i marker med Kranichhvede på den måde.
:..It man som forsogspræparat anvendte det sprøj·
temiddel. der skulle anvendes i den pågældende
mark og på den dag, da marken skulle sprøjtes.

Ud fra resuhatet af 16 forsøg i 1971 kan man
ikke med sikkerhed betegne Kranich som en særlig
folsom hvedesort over for en given ukrudtssprøjt
ning. Men forsagene peger i retning af slørre ud
byttenedgang ved tidlig og sen sprøjtetidspunkt.

For at felge spørgsmålet op er der i 1972 gen
nemfort 20 forsøg. der er anlagt som sprøjtetids
forsag j Kranichhvede. Der er sprøjtet til 3 for
skellige tidspunkter med det ukrudtsmiddel, som
den øvrige mark er behandlet med og med normal
dosering.

13
O
O
O

til 1-4. Oer er merudbytter varierende fra 2,8 til
4,2 hkg kerne pr. ha.

Den bedste ukrudtseffekt opnås med de to num·
merpræparater, men i tre af forsøgene virker
Baycr 6542 lidt hirdt på hveden, hvilket forklarer
et merudbytte på kun 2,8 hkg, medens der er 4,0
hkg efter anvcndel!\cn af BAS 3580 H.

Certrol 3 har nedsat ukrudtsprocenten ril 4 og
bevirket et merudbytte pi 4,2 hkg kerne.

l 9 forsøg 1971 indgår 3 midler fra ovennævnte
forsøgsrække. Midlerne Propinox-M Kombin og
AClril 4 har virket tilfredsstillende overfor ukrud
tet. hvorimod der er opnået relativt lave merud
bytter, på 0,7 hkg kerne. Præparatet BAS 3580 H
fremviser samme ukrudlSeffekt som i 1972 med ct
merudbytte på 3 hkg hvede.

Propinox-M Kombin har i årene 1969-70 væ
ret afprøvel i 9 forsøg. og der er opnået en til
fredsstillende ukrudtseffekt med et merudb}'tte på
J hkg. Af opstillingen ses, at Propinox-M Kom
bin i årene 1969-70 og 71 har haft en tilfreds
stillende ukrudtseffekt med et menldbytle på ca.
l hkg. J det sidste forsogsår har virkningen været
knap så tilfredsstillende. hvorimod der har været
et merudbytte ~f tle 6 forsog på 3,2 hkg kerne.

Actri! 4 har ligeledes været afprovet gennem en
4-årig periode, og ligeledes her er der opnejet en
god ukruJtseffckt igennem de første 3 år med et
merudbytte på Ca. I hkg. Igen udviser 1972-for
søgene en lavere ukrudlSeffekt med et betydeligt
storre merudbytte. nemlig 3,6 hkg kerne.

Certrol 3 har være! afpfOvcl j 2 år og har i beg
ge }lrCne vist en pæn ukrudtscffckt med et merud
bytte på over 4 hkg kerne.

Uknull i l'imerhvede (71 J.
P/a" IV.
5 forsøg /972 pc!. ukrudl hkg kerne

Ubehandlet 23 45,9
Certrol Tctra 4.31 9 2,3
tindinger DM 68 7.0 I 6 3.1
Lindinger Oitat 800 3.0 kg 7 2.7
Bladex OP 5.0 I IO 1.2
Bladex + Shellprox 30

0.5 kg + 3.01 9 1,1

9 forsøg 1971
Ubehandlet 23 H.O
Certrol Tetra 4.3 I 2 4.1
Lindinger DM 6S 7.0 I I 3.9

Kralfichin'edens følsomhed (72).
2,4-0 + l.lichlorprop, 5 fs. pcl. ukrudt
Ubehandlet 19
Sprøjtet 2.-9. maj 1
Sprøitet 12.-1 R. maj 2
Sprøjtet 19.-29. maj 4

MCPA + dichlorprop, 5 fs.
Ubehandlet 7
Sprøjtet 1.-5. maj O
Sprøjtet 12.-17. maj O
Sprøjtet 18. maj-2. juni O

2,4·D + mech/orprop. 2 f.s.
Ubehandlet
Sprøjtet 3.-5. maj
Sprøjtet 12.-17. maj
Sprøjtet 18.-30. maj

hkg kem~

50,1
3,2
3,6
3,0

52,5
1.0
0,4

+0.3

50.3
+0.2

1.4
+0,5

Efter p/u" IVer gennemført 5 forsøg i hvede.
Ukrudtsprocenten er 23. varierende fra 8 til 39
pet. ukrudt. En forholdsvis ringe ukrudlseffekt i 2
forsøg med henholdsvis 31 og 39 pet. ukrudt i ube
handlet er forklaringen på, at gennemsnitseffekten
er ringere end i de foregående 3 serier. Der er dog
alligevel merudbyner fra l,l til 3,1 hkg kerne.
gennemsnitlig la\e!:'t hvor ukrudlsvirkningen er rino
gest.

2 af midlerne har været afprevet i 9 forsøg
i 1971. Ukrudtsvirkningen har været tilfredsstil~

MCPA + dich/orprop
+ dicamba. I f.s.

Ubehandlet
Sprøjtet 12. maj
Sprøjtet 29. maj

MCPA + dich/orprop
+ iox)"nil. / Is.

Ubehandlet
Sprøjtet 4. maj
Sprøjtet 15. maj
Sprøjtet 23. maj

24
O
6

II

55,2
0,5

+5,4

53,8
4,5
6,2
5,7
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IO forsøg /97/

Ubehandlet 14 9 34,0
BAS 3510 H, 3 kg l 8 2,0
') IO ruld bestand arsunde planter. O ~ aJle plaDter dræbt.

b. Eftcn'irkning i 1. års klØvergrres.

I følgende oversigt bringes resultater af ukrudts
sprøjtningcns eftervirkning i I. års kløvcrgræs. Der
er kun høstet 1. slæt til forsøgsformålet.

3. Ukrudt i "årsæd med udlæg.

Bekæmpelse af ukrudt i kornmarker med udlæg
er forbundet med særlige problemer. Kravet er
storsl mulig effekt på ukrudtsplanterne med mini
mal påvirkning af korn- og udlægsplanter.

3 l
3 kg
3 l
4 l

Ukmdr j vårsæd med ud/æg (73).
Karakter

pct. i juni ror hkJ
u"'rudt kløverbutand*) "'ernc:

5 9 40,8
2 8 1,1
l 8 1,6
l g 1,8
l 6 2,0

Man kan ikke ud fra 1972·forsøgene betegne
Kraniehhvede som særlig følsom overfor ukrudts
midier, dersom midlerne anvendes reltidigt, d. v. s.
når hvedeplanterne er ca. 10-20 cm høje.

Delte fremgår også indirekte af de fOrdn om
talte 24 hvedeforsog i planerne l-IV, hvor sorten
var Kranich i de 20 forsag.

/1 forsøg 1972

Ubehandlet
Arelit
BAS 3510 H.
BAS 4330 H.
BAS 4330 H,

a. Udlægslret

I 1972 er der gennemført 12 forsøg cfter pla~

nen. der ses i efterfølgende oversigt, som også om
f::llter hovedresultater. Det er kløverens udviklings
trin, der bestemmer sprøjtetidspunktct. idet der
sprøjtes, når kløveren har 2 trekobledc blade.
I udlægsåret måles sprøjtevirkningen på ukrudt
og dæksæd. Del følgende år måles virkningen på
klavergræssel.

l tilsvarende forsøg 1971 blcv BAS 3510 1-1 pr~

vel. Dc andre 2 midler prøves førsle gang til dette
formål i 1972.

Del ses, al ukrudlsbcstanden i forsøgene ikke er
særlig stor, 5 pet. i ubehandlet. Aretit nedsætter
den til 2 og de øvrige præparater til l pet. Sidste
år reducerede BAS 3510 H ukrudtsprocenten fra
14 til I.

Den slore dosering med BAS 4330 H virker for
aggressivt overfor kløveren, idet karakteren er 6
imod 9 i ubehandlet. I de øvrige forsøgsled er ka·
rakte ren 8.

I ngen af præparaterne er hårde ved dæksæden,
og der er opnået merudbytter på 1,1-2,0 hkg ker
ne pr. ha. Det spændende er, hvordan resultaterne
bliver i kløvergræsmarken 1973.

MCI'A + ioxynil, / fs. !XL ukrudl hlg ~erne

Ubehandlet 4 52.6
Sprøjtet 6. maj l +2.4
Sprøjtet 18. maj l +1.3
Sprøjtet 28. maj l +0.6

MechforfJrop, 3 Is.
Ubehandlet 14 57,4
Sprøjtet 3.-4. maj O 1,3
Sprøjtet 12.-17. maj O 1,1
Sprøjtet 23.-30. maj l O,i

Dichlorprop, 2 j.f.

Ubehandlet Il 50,8
Sprøjtet 4.-5. maj O 3.0
Sprøjtet 15. maj O 1,6
Sprøjtet 24.-29. maj 2 1,6

A Ile midler, 20 Is.
Ubehandlet 15 52,4
Sprøjtet 2.-9. maj O 1,7
Sprøjtet 12.-18. maj l J.7
Sprøjtet 18. maj-2. juni 2 0.9

Efter planen skulle sprøjtes ca. L, 10. og 20.
m::lj. og af oversigten ses, al bebandlingstidspunk
terne er henholdsvis 2.~9. maj, 12.-18. maj og
18. maj-2. juni. Ved de ordinære sprøjtetider var
hveden henholdsvis ca. 10-20 Cm, 20-30 og 3Q...
50 cm hoj.

Der er i forsogene foretaget ukrudLs- og ud·
byucbeslcmmelse på sædvanlig vis.

Del ses af opslillingen, at der til de 20 forsøg er
anvendt 8 forskellige typer ukrudtsmidler, og man
må være forsigtig med at drage for stærke kon
klusioner i de tilfælde, hvor en middeltype kun
er anvendt til I eHcr 2 forsøg.

I den første gruppe er anvendt en blanding be·
stående af 2.4-D og dichlorprop i 5 forsøg.
Ukrudtsbestanden udgør 19 pet. i ubehandlet, og
den reduceres til I pet. ved den tidlige sprøjtning,
medens effekten aftager. jo senere der sprøjtes.
Udbyuemæssigt ses ingen væsentlig forskel, idel
merudbyttet er 3,2-3,6 og 3,0 hkg kerne pr. ha
efter de forskellige sprøjtetider.

I den anden gruppe. der også omfaucr 5 forsøg,
er anvendt en blanding bestående af !vlCPA +
dichlorprop. Der er foretaget ukrudtsbestemmel·
scr i 3 forsog, og indholdet er nedsat fra 7 pel. til
O ved aJle tre sprøjtelider. Ukrudtsmidlet har så·
ledes haft en god lIkrudtseffekt, men det synes og·
så al være lidt hårdt ved hveden, idet merudbyttet
ved de 2 første sprøjtctidspllnkter kun er 1.0 og
0.4 hkg, og ved dcn senestc anvendelse er der
endog en udbyttenedgang på 0.3 bkg kerne.

Fælles for begge disse blandinger er, at man op·
når såvel den bedste ukrudlseffekt som dct stør
ste merudbytte ved en anvendelse i første halvdel
af maj.

Tilsvarende kan siges om de sidste 2 forsøgs
grupper - mecblorprop er anvend I i 3 forsøg, di·
ehlorprop i 2 - ligesom gennemsnilsresullateme af
samtlige 20 forsøg peger i samme retning.
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Der er efter alle behandlinger en lille nedgang
i bælgplanteprocent og grøntudbytte. Det er første
år. der er mA.it eftervirkning efter anvendelse af
BAS-præparatet.

Det er 4. år, der måles eftcrvirkning af Agro
Dinoseb· og Herbazolin-M-behandling. I de 2 før
ste år har dc medført en udbyucfremgang på
4--8 hkg grønt og i de 2 sidste en nedgang på 1-8
hkg. Forsøgene fortsætter.

4. Ukrudtsarter og herbicidvirkning.

Siden t 965 er der i samtlige ukrudL<;forsøg i roer
og korn notcret, hvilke 5 ukrudtsarter der er
fremherskende. Det er særdeles værdifuldt at følge
de enkelte ukrudtsarters udbredelse gennem årene.
Det kan notercs, at det i den forløbne periode ikke
er lykkedes at udrydde nogen ukrudtsarter fra
markerne. l 1972 er der gjort notater i t 74
vårsædsforsøg, 26 vinlersædsforsøg og 38 rocfor
søg.

Undersøgelsernes resultater bringes i tabel 75
i tabelbilaget.

/. års kløvergræs (74).
pcl. bælg- hkg
planler gront

Eftervirkning

7 forspg 1972
Ubehandlet
Agro Dinoseb 20,
HerbazoIin-M 650,
BAS 3510 H,

3.0 l
0.8 kg
3.0 kg

22
19
t9
20

327
+8
+3
+6

Heraf fremgår det, at de 5 fremherskende
ukrudtsarter er fuglegræs. pileurt, agerkåJ, kamille
og hanekro. l de 26 forsøg i vintersæd er fugie
græs og kamille dominerende, efterfulgt af ager
stedmoder, burresnerre og tvetand.

l en tilsvarende undersøgelse for 10 år siden
blev rækkefølgen i vårsæd: Pileurt. fuglegræs,
agerkål, ~mælde« og hanekro. For vintersæd føl
gende arter: Fuglegræs, ærenpris, agertidsel, ager
stedmoder og tvetand. I vårsætl er der ikke de store
forskydninger i rækkefølgen. men hyppigheden,
h\'Omled de vanskelige ukrudtsarter fremtræder
j forsøgene, er steget. Fuglegræs og pileurt optræ
der nu i over 70 pet. af forsogene mcxJ ca. 60 pct.
i 1960-63. Udbredelsen af kamille og hanekro er
steget kraftig, og de findes nu i 33 pct. af forsøge
ne mod tidligere under IO pc!. I vintcr~æd er den
mest markante forskydning sket for lugtløs ka
milles vedkommende. I den forløbne IO-års perio
de er udbredelsen forøget med 100 pet. til nu at
dæl..ke 54 pet. af forsøgene.

l roeforsøgene er rækkcføl).!en: Mælde, fugle:
græs, pileurt, spergel og kamille. De samme 5
arter fandtes også i 1967. blot med mælde på 3.
pladsen.

De forskydninger, der gennem årene har været
i udbredelsen af de enkelte ukrudtsarter eller
slægter i forsøgene, stemmer nøje overens med
den udvikling, der har kunnet spores i praksis.
Hovedparten af de fremherskende ukrudtsarter
hører til gruppen modstandsdygtige eller van.ske-

Tabel f. Ukrudtsmidlernes virkning på enkelte ukrudtsarter .
Karakler o - IO. IO ~ ubebandlet. o alle planter drllCbt

Midlets type

Ukrudtsart MCPA + MCPA-'-
MCPA ~ MCPA +

eller-sUq:l dlcblorprop MCPA .. 2,4-D ..,... MCPA+ aichlorprop dkhlorprop dlclllorprop mechlorpt"op
dichlorprop dlchlorprop ioxynil + dicamba t- lo~ynil

+ ioxynll -I- ""'dicamba +
bromollynll TBA

»Agerkål«. ....... O O O O O O O O
Agersnerle. . . . . .. . l O t O O O O O
Ager·stcdmoder ... 2 2 I 2 t 2 I t
Ager-tidsel ... I I I l I I I
Burresnerre '" . I t l 2 - l - t
Forglemmigej. 2 2 l 2 t t O I
Fuglegræs. ....... l I l t O I I O
Følfod .. ......... 5 5 3 4 4 4 3 4
Gul okseøje 4 7 7 3 3 4 4 5
Hanekro. ........ 2 2 2 l I t t l
Haremad. ... ... t l I I O I - -
Hyrdetaske .. ... I O O O t - O -
Kamille .. . ... 2 2 I l I l I I
Kornblomst .. . ... O O O l - O O O
Krumhals. ....... I 2 l O I O I O
»Mælde«. O O O O O O O O
Pileurt . I I l I O O O I
Spergel ... I I I l I O I I
Svinemælk 3 2 t 2 - t O l
Tvetand. ... I I t l I O I I
Ærenpris .. ..... I I I l t I I I
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Ge~agard 50 og Jgran 50 udsprojtes umiddel
bart efter ærternes såning, medens blandingen og

5. Ukrudt i ærter.
Forsog med ukrudtsbekæmpelse i ærter er fort

S~1t fra tidligere år, omend ikke i s~ stort anlal.
Resultater fra 4 forsag efter 2 forskellige planer
se.. i folgende oversigt.

lige ukrudtsarter. Af tabel 75 fremgår det. at af de
5 dominerende ukrudtsarter findes fuglegræs, pile·
urt og kamille i så..el korn· som roeforsøgene.
Det er derfor af temmelig afgørende betydning, at
der \ælges det rette ukrudtsmiddel til den bestå
ende ukrudtsbesland.

I tabel 76 og 77 i tabelbilaget er meddelt virk·
ningen af 39 handels- og forsøgspræparaler. 1 ta
bel f er der foretaget et sammendrag. Til grund
for tabellen foreligger et varierende antal forsag
indenfor de enkelte ukrudtsarter. Tallene angiver
gennemsnitskarakteren for virkningen på de an
givne ukrudtsplanter efter skalaen O-IO. Karak
teren x IO = pet. ukrudt i forhold til ubehflOdlel.
VetJ en vurdering af tallene er O den ideelle virk
ning på ukrudtsplantcn. 1 angiver en acceptabel
virkning, medens de øvrige talværdier angiver en
ofte ulilstrækkelig virkning.

Af opstillingen ses, at der ikke opnås en lil"træk
kelig effekt på en blandet uk.rudtsbestand ved
brugen af et middel, indeholdende et virkstof.
som f. d.s. dichlorprop. Samme synsrunkt dæk.ker
også midler, der indeholder enten MCPA. 2,4-0
eller mechlorprop. Til en blandet ukrudtsbestand
opn;LS den bedste effekt ved at benytte et blan·
dingsmiddel. En plante som gul okseøje er \'an
s\...elig at bekæmpe med de i opstillingen nævnte
præparater. Af tabel 76 fremgår det. at præpa·
raterne Faneran og Brominal 400 ::.amt forsøgs
produkterne BAS 35MO II og EK 470 har en til
fredsstillende virkning overfor sul okseøje.

Ved valg af ukrudtsmiddel må man have naje
kendskab til hvilken flora, der optræder i den
mark, man ønsker at spr~~jlc, og vælge det middel.
der har den bedste virkning.

41,9
0,0

+0,1
+0,3

36
I
I
O

/orårJbekæmpelse af flyvehavre (79).
Antal npehane- hkt;
planter pr. IO ml kerne

Efler~r.<i- og

4 for:,øg /972
Ubehandlet
Avadex BW. 3 I forår
Avadex BW. 4 I efterår
Avadex BW gran., 15 kg efterår

Premilan først sprøjtes ud, når ærterne er 3-5 cm
høie. De i forsøg nr. 351 prøvede præparater
udsprøjles ligeledes, nllr ærterne er 3-5 cm hoje.

Som det ses af oversigten, har alle præparaterne
i de 3 forsog en tendens til reducering af antal un
ge ærteplanter. Blandingen må endda betegnes som
for hård, idet den nedsætter plantetallet fra 98 til
82 pr. mr, hvil\...el igen gher sig udslag i en ud
b} ttenedgang på 2,0 hkg ærter.

Til gengæld har blandingen den bedste uk.rudts·
effekt. og nedsætter antal uknldtsplanter fra 88
lil 5 pr. mt , medens de øvrige 3 præparater k.un
nedsæuer det til 14-20. Den mildere slagkraft
overfor s:\vel ukrudt som ærter reagerer de sidste
således p!l. al de yder 0,3-2, I hkg ærter pr. ha
mere end ubehandlet, der viser et lavt udbyttc p~

26.7 hkg.
I 2 forsag 1971 med samme præparater var der

merudb~'tte efter anvendelse af alle 4 præparaler,
udb}'tteni\'eauel VOlr hojt. 41,6 hkg i ubehandlet.
Forsogene var stærkere ukrudtsfyldle, 125 planter
pr. m!, og delle antal halveredes cfter anvendelse
af Gesagard 50 og (gran 50. men blandingen
sænkede antallet til 16 og Premilan til 26. For
sogene bor fortsættes.

Efter denne {orsogsplan er ogs~ udfort et forsøg
i heslebolltler_ Det er nr. 108, og det viser en min
dre udbyuereduktion ved anvendelse af de 3 en
keltpræparaler, medens blandingen på grund af
indhold af M-hormon har ødelagt bestanden af
hestebonner totalt.

I forsøg nr. 351 er anvendt 4 forskellige dino·
seb-forbindelser. De påvirker ikke ærtebcstanden,
og de halverer rundt regnet kun ukrudtsbeSlan
den. men ærterne kvitterer dog med 2,5-5,0 hkg
i merudbytte.

6. 8ekæmpelse af græsukrudt.
3. FI}vehllvre.

Avadex BW udsprajtes, og granulatet udstrøs ef
ter vinterplojning og nedharves umiddelbart efter
i ma\...simait 4 cm dybde. I praksis anbefales ud-

Forsøg med bekæmpelse af flyvehavre er fore·
raget efter 2 forskellige forsogsplaner. Den ene
omfatter cfterårs- og forårsbckæmpelse i byg, den
anden alene bekæmpelse om (omret efter plan
ternes fremspiring.

4 forsog er gennemfort efter den plan, der
sammen med resultaterne ses af efterfølgende
op... lilling.

36,9
4.1
2.9
2,5
5,0

+2.0
1,1

hk, R:rter

26,7
2,1
0,3

5
19

88
20
14

392
154
179
187
170

75
83
78
77
77

98
2.0 kg 93
2.0 kg 91
1,0 kg+

750, 0,33 kg 82
4,0 I 91

Bekæmpe/se af ul..rudl i arier (78).
l'lanler pr. m'
2-4 uger ener

sidste sprojtmn,:
zrter ukrudtJ fOr.ffll! /972

Ubehandlet
GC5.'\gard 50.
Igran 50,
Igr:lO 50 +
I-Ierbalox-l\f
Premilan.

/ 'orsøs: fir. 35/

Ubehandlel
Arelit. 4,0 l
OLG Dinoscb 20, 4.0 I
DLG Dinoscb 340. 2,0 I
DLG D;noscb 500, 1.3 I
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Bekæmpelse af flyvehavre j byg (80).

Carbyne udsprøjtes i maximalt 200 I vand pr.
ha, når flyvehavren har J,5-2.5 blade. Bidisin
udsprøjtes i 300 l vand omkring flyvehavrens
4-bladstadie.

strøningen udført med radsåmaskine. Om for
året udsprøjtes Avadex BW lige før eller efter så
ning med nedharvning til 2-3 cm dybde ved
hjælp af ukrudtsharve eller sløv letharve. Ingen
af de behandlede forsøgsled må pløjes om for
året, men ellers må der foretages normal jordbe
handling.

Forsøgene blev anlagt. hvor det formodedes, at
flyvehavre ville optræde, IDen det skete kun i de
2 tilfælde. Når flyvehavren var sk.redet igennem,
blev der foretaget en aflugning, optælling og tid·
tagning på arbejdet.

Det ses, at der i gennemsnit er optalt 36 planter
af flyvehavre pr. 10 mf, men i et af forsøgene var
der 124. Avadex BW bar såvel forår som efterår
reduceret antallet til i gennemsnit J plante pr. tO
ro!, og granulatet har bevirket total bekæmpelse.
I forsøget med 124 planter pr. 10 ml i ubehand
let er antallet efter bekæmpelse reduceret til i ræk
kefølge henholdsvis 2, l og O flyvehavreplanter.

I nævnte forsøg var aflugning vanskeliggjort af
meget svær lejesæd i pletter, og aflugningen tog
derfor meget lang tid. Da der tilmed næsten ikke
fandtes flyvehavre i de 2 af forsøgene, undlades
det at anføre aflugningstider.

Høstudbyttet er i denne serie stort set upåvir·
ket af de diverse behandlinger. Derimod er der et
stort positivt udslag for Avadexanvendelse i for
sog nr. 289, der er udført efter en anden plan end
den ordinære.

l en serie på 12 forsøg i byg er prøvet at be
kæmpe flyvehavre med Carbyne i 2 formulerin
ger. Carbyne B er ny og indeholder dobbelt så
meget af det virksomme stof barban som alminde
lig Carbyne. Til sammenligning er prøvet Bidisin
forte, der har været med i forsøg hvert år siden
1968. De 3 præparater er karakteristiske ved, at
de skal anvendes efter flyvehavrens fremspiring.

Forsøgene blev anlagt på arealer, hvor der kun
ne forventes en betydelig bestand af flyvehavre.
Dette slog også nogenlunde til, idet der i de re
spektive forsøg optaltes fra nogle få til helt op til
1460 flyvehavreplanter pr. JO ml i de ubehand
lede parceller.

I følgende oversigt ses gennemsnitsresultater
vedrørende plantebestand og høstudbytte.

b. Kvik.

7,3

7,0

'".,""
32,5

8,2
6,1

Ievl1uli:ud
pr. m"

efter host

55
9

17

13

12

Det ses, at der er en stor bestand af flyve
havre, gennemsnitlig 442 planter pr. 10 ml. De 3
præparater har reduceret bestanden til henholds·
vis t88, l26 og 177. I 4 af forsøgene er taget tid
på aflugning, og det fremgår af disse undersøgel
ser at aflugningstiden efter de forskellige behand
lingsmåder i forhold til ubehandlet nedsættes til
omkring en trediedel.

Som følge af fjernelse af flyvehavreplanter sti
ger udbyttet af byg i næsten samtlige forsøg og
forsøgsled. I et forsøg med kun ganske få plan
ter er der dog tale om en udbyttereducering. I gen
nemsnit har Carbyne-anvendelse øget kerneud
byttet med 2,3-2,5 hkg pr. ha, og anvendelsen af
Bidisin forte med 3,1 hkg, men enkeJtresultaterne
er varierende. l det stærkest inficerede forsøg er
udbytteforøgelsen således henholdsvis 12,2, 15,3
og 9,0 hkg.

l 2 forsøg på Langeland er Carbynepræpara
lerne anvendt mod flyvehavre i Kranich1lvede på
tilsvarende udviklingsstadie og med samme dose~

ringer som i byg.
Carbyneeffekten overfor flyvehavre er her til.

svarende som i bygforsøgene, men hvede synes
mere følsom end byg, idet der navnlig i det eDe
forsøg er tale om en ikke uvæsentlig udbyttened
gang.

Flyvehavreproblemet er stort og nærmest vok
sende, hvorfor del er vigtigt at kunne foretage
kemisk bekæmpelse. Forsøgene viser, at der findes
midler, hvoraf flere er egnede til formålet.

Ejterdrsbekæmpelse af kvik (81).
FTøbærende

Ji:vlicau pr. ml
23 for.~øg 1972 (or host

Ubehandlet 26
Antergon 20, 40 I 3
Stubbehandling 7
Stubbehandling +
TCA, 25 kg 3
Stubbehandling +
TCA, 12,5 + 12,5 kg 3

Der er i 1972 gennemført 23 forsøg med efter
årsbckæmpelse af kvik i vårsæd, deraf 21 forsøg
i byg, l i havre og J i vårhvede.

J forsøgene er sammenlignet en kemisk, en
mekanisk og en kombineret bekæmpelse i efter·
året 1971, og hovedresultaterne ses i følgende op·
stilling.

Princippet i forsøgene er, at halmen tjernes fra
stubmarken uden afbrænding, hvorefter et for
søgsled ligger aldeles ubehandlet indtil vinter
pløjning.

I et andet forsøgsled lades kvikken urørt fra
høst til den er ca. 15 cm høj, hvorpå der sprøjtes

Antal nyvehavre- hleg keme
planter pr. IO m" pr. ha

442 41,2
188 2,3
126 2,5
177 3,1

3,0 I
1,5 I
5,0 I

12 jo".g 1972
Ubehandlet
Carbyne,
Carbyne B,
Bidisin forte,
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c. Agerrævch~lle og vindaks.

Agerræveh::lle er et ondartet græsukrudt, der
navnlig oplræder på de sydlige øer. Et forsøg
med bekæmpelse af agerrævehale i vintersæd,
Kranichhvede. er gennemført på Langeland med
følgende resultat.

med Antergon 20. Fra sprøjtning til vinterpløj
ning bør gå 4-6 uger.

I de øvrige 3 forsøgsled er foretaget stubbe
handling, som den foreta.ges under de stedlige
forhold i form a.f stubkultivering, fræsning eller
skrælpløjning efterfulgt af gentagne harvninger.
I 2 af disse forsøgsled er lige eiter stllbbehand~

Jing udsprøjtet 25 kg TCA pr. ha ad henholdsvis
I eller 2 gange.

Som helhed af forsøgsserien er Anlcrgon til
fort indenfor tidsrummet 13. september-12. okto
ber. Stubbeha.ndling har fundet sted mellem 10.
september og 6. oktober og har i gennemsnit om
fattet 1 skræl pløjning og 4 harvninger. I gang
TCA er tilført i tiden 10.-20. september, - og
2 gange TCA omkring henholdsvis 10. sep
tember og 6. oktober. Samtlige forsøg er vinter
pløjet mellem 20. oktober og IO. november.

For host 1972 er foretaget optælling af kvik~

kens frobærende aks og cfter høsl af antal kvik~

skud pr. m!. Det ses, at antal frobærende kvik
nks er redueeret fra 26 i ubehandlet til 3 efter ren
kemisk, lil 3 efter kombineret og til 7 cfter
mekanisk bekæmpelse. Antal kvikskud er efter høst
55 i ubehandlet. Antergonbehandlingen har med
ført den stærkeste reducering, nemlig lil 9. medens
den kombinerede metode har redueeret antallet til
12-13 og jordbehandling alene til 17.

Ved udbyuebestemmelsen er der positive ud
slag for behandling i alle enkeltforsøg og forsøgs
lcd. og del fremgår af oversiglen. al der er store
gennemsnitsuds13g. Merudbyttet efter den rent
mekaniske behandling er 6, I hkg kerne pr. ha.
Kombineret med TeA-anvendelse stiger det lil
ca. 7 hkg, og højest er det efter Antergonanven
delse, nemlig 8.2 hkg kerne.

Anlergon 20 har nu værel prøveI i 5 år og hvert
år med bedre resullat end normal jordbehandling.
Regnes der med gængse kemikaliepriser og ma~

skinstationstakster for jordbehandling og sprojt
niog er udgifterne lil kvikbekæmpelse i de re
spektive forsøgsled fra oven og ned3d ca. 205
220-365 og 390 kr. pr. ha. Merudbytternc har
i 311e tilfælde kunnel betale dette, og desuden har
man fået en renere jord.

Aks af 'lindaks hk,
Fursøg lIT. 1548 SpnJjledato antal pr. m' ~eme

Ubehandlet 150 32,6
Tribunil 4.0 kg 22/9 25 10,2
Hoe 6050 2,5 kg 22/9 I 13.4
A 1866 3.5 kg 2219 25 7.9
A 1866 2.5 kg 4/4 50 0.4

d. Græsukmdt i lucerne.
P~l fjerde år er det prøvet <It bekæmpe ukrudt

i lucerne. og som det ses i følgende opstilling,
med de samme midler som tidligere.

Malcrialet er mcd disse 2 forsøg for spinkelt lil
en endelig bedømmelse, men det ser ud til, at
effekten mod ukrudtet er størst, når midlerne ud
sprojtes om efteråret. og at I-Ioe 6050 har den
storste slagkraft.

Der er positive merudbytter efter alle forsøgs
behandlinger. Hoe 6050 har medført storst mer
udbytte i rug, men mindst i hvede. Tribunil betin
ger ligeledes større merudbytte i rug end i hvede.
Efterårsanvendclse af A 1866 har medført større
udbytte end anvendelse om foråret og nogenlunde
lige stort i rug og hvede.

TribuniJ. Hoe 6050 og A 1866 udsprøjtes om
efteråret senest 3-4 dage efter såni ng og ned~

arbejdes ikke. Om foråret udsprøjtes A 1866 ved
begyndende vækst. Optælling af aks foretages, når
llkrudtsgræssct er gennemskredet.

Efter S3mme princip og med samme midler er
gennemført el forsøg på Sydsjælland med be
kæmpelse af græsukrudtet vindaks i rug. og resul
latet ses af følgende oversigt.

Bekæmpelse af dm/aks.

CrU'.fllkmdr i lucerne, (Ilte sltel (82).

2 forsøg 1972
Uulllnisk analy!e hk,

lucerne ,~ andet gmnt

Ubehandlet 78 O 22 420
Carbelamex. 7,0 I 89 O II I
Gr:lmoxone. 1,5 l ~3 O 17 + 5

5 forsøg 1971
Ubehandlet 90 5 5 432
Kerb. 3.0 kg 98 O 2 +10
Carbetamex. 7,0 I 96 I 3 3
Gramoxone. 1,5 I 97 2 I + 5

9 fo"øg 1970
Ubehandlet 79 12 9 378
Kerb, 3,0 kg 91 I 8 I
Carbetamex, 7,0 I 89 I 10 + 9

2 forsøg 1969
Ubehandlct 78 21 2 346
Carbetamex. 7,0 l 96 4 I + 8

Carbetamcx. der er prøvet i 4 år, udsprøjles
inden udgangen af marts. Gramoxone er prpvct
2 år og skal udsprøjtcs inden lucernens knopper
bryder. men forpasses dette lidspunkt, foretages
lIdsprøjtningen senesl 3 dage efter L slæt.

hk,
kernc

38,6
2,5
1,3
5,7
4,3

636
112
16

336
696

5/10
5/10
5/10
10/4

Bekæmpelse af fl;.:erræl·ellole.
AieS ar atlcr

rævehale.
SprojtcdllllO anlal pr. mlFOTSOg "r. 611

Ubehandlet
Tribunil 4,0 kg
Hoe 6050 2.5 kg
A 1866 3.5 kg
A 1866 2,5 kg
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Efter planen skal foretages 3 slæt og udføres
en botanisk analyse efter hver af disse. Det ses,
at lucernemarken er renere efter behandlingerne.
I ubehandlet mark. er lucerneprocenlcn 78, men
Carbetamex har øget denne til 89 og Gram
oxone til 83. Tilsvarende er ukrudtsprocenterne
faldet.

Når der under græs sl~r 0, er det fordi forsøgs
Iederne kun har regnet med store græsser, som
f. eks. kvik. Enårig rapgræs. som der fandtes me-

get af, er regnet til andel ukrudt. En kraftig be
stand af mælkebøtte er en af forklaringerne på, at
ukrudts\irkningen ikke helt er på højde med det
ønskelige.

Dels det fjernede ukrudt og dels en leuere svid
ning af afgrøden, navnlig efter Gramoxone. er
årsagen til en mindre udbyuenedgang på l hkg
grønt eIler anvendelse af Carbetamex og S hkg
efter Gramoxone.

Tabel g. Ukrudt i bederoer 111 foder. (83-85)

Planlcrpr. Timer Udb)'tteog "IO m rk. for pr. ha merudbyltc:. L
udtyndmg hkgpr.ha ~~. .~ ~e ....

Fot!løgs~kke ~" o~.5~
~ ~

.;'~ '2 lo- f..... ..: " " "~

"" ; ~ :s ~. ..2.~!
.~ :; " "" -""

~
O ~ •

~i
uo

o"
~ ~ • ~ " ~iio'::: • • ... g

Plan I
1.9 forsog 1972

Ubehandlet - I t6 273 70 44 49 538 347 t2
Pyramin 10-12 dage for såning 4 127 tOt 43 25 53 23 4t I
Venzar 10-12 dage for såning t 132 107 44 24 52 20 38 2
Pyramin ved såning 4 I t8 88 41 21 53 9 26 t
Venzar lige før såning t t t9 tJ4 42 24 51 5 2t 2

Plan II
2. I l forseg t 972

Ubehandlet - 87 202 52 23 51 490 380 44
Venzar lige for såning I 85 74 J9 14 52 :6 J 2t
Venzar lige før såning -I- efter udtynding t 12 86 64 J7 15 52 tO 3 20
Belanal + Venzar før Udtynding 6 ; 2 9t 50 JO 12 54 t 26 t8
Ro·Ncel ~ Venzar for såning 3 j 0.5 88 66 38 14 53 tO 4 22

Plan III
3.16 forsøg t 972

Ubehandlet - 63 t94 49 27 47 446 273 30
Pyramin \cd såning 4 59 76 32 14 5t t6 18 t4
Pyramin ved såning T efter udtynding 4-4 6t 67 20 - 52 -'-23 7 29
Pyramin \cd såning Betanal efler frcmspi- 4- 6
ring + Pyramin efter uJlynding 4 66 t6 16 58 9 28 14
Betanal efter fremsp. t Pyramin crt. udtynding 6 ,4 65 62 22 - 56 .' 2 t3 26

4.17 forsag 1971
Ubehandlet 97 t46 47 21 49 607 377 2J
Pyramin ved såning 4 93 74 40 t5 5t 22 t2 tO
Pyramin "'cd såning efter udtynding 4 l 4 96 7t 38 - 51 8 7 9
Pyramin ved såning I Belanal efter frcmspi- 4 ~t 61
ring...;.. Pyramin efter udtynding 4 97 23 JO - 54 2 t7 8
Betanal efter fremspiring - Pyramin ert. lidt. 6+4 tOI 50 JJ - 54 4 t5 ti

5 20 forsøg t970
Ubehandlet - t30 t07 53 2t 52 630 426 2t
Pyramin ved såning 4 128 52 44 t7 53 16 t2 9
PyraOlin ved såning I efter udtynding 4·4 125 SJ 44 - 54 -'-2 7 8
Pyrrlmin ved såning I Betanal efter frcmspi- 4 6+
ring - Pyramin efter udtynding 4 124 tt 37 - 54 t 3 7 5
Bclanal efter fremsp. ;. Pyrrlmin efter udtynd. 6-4 126 2t 39 - 54 tO 5 tO
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7. FrØukrudl i rocr.
Forsøg med roeherbicider er fortsat i betydeligt

omfang, seh om der ikke lil Kemikalieudvalgct er
anmeldt nye midler de sidste 2 år.

Formålet med forsogene er at finde ud af den
mest hensigtsmæssige anvendelse af de kendte
midler. enlen disse amendes enkeltvis eller i kom·
binalion med andre. så rcsuhatct kan blive så
rene roemarker som gørligt ved mindste arbcjds
ind'iats og med maksima! ud bylte lil folge.

Forsogenes enkeltrcsult,lIcr er al finde i tabel·
bilaget, mens hovedresultaterne for årets forsogs·
grupper ses i label g. der også omfatter en del
gcnncmsnilsrcsullalcr fra tidligere år.

a. nederoer lil foder.
Pilm /. Pyramt'1I, Ilet/zar. I gruppe I i tabel g

se.. rC'ilillatcr af 9 (orsog 1972 eftcr en plan. der
ikke tidligere har \æret gennemfort. Det nye i den
er. at Pyramin er udbragt 10-12 dage fpr roernes
s;ining og nedbragt i jorden, det gælder også Yen~

zar. Begge midler er udsprojtet på lældet jord, og
en ned hanning til ca. 3 cm dybde er foretaget. Til
sammenligning er Pyramin anvendt samtidig med
s;ining eller hurtigst mulig derefter, ligesom Yen
zar er nedbragt umiddelbart for roesåning. I sidste
formgsled er Venzar i 2 forsag udbragt efter så
ning. men samme dag og nedharvet med ukrudts·
han'c. Resultatet er et noget lavere antal roepl:!n·
ter for udtynding. og i del ene forsog også for
oplagning.

Det scs. at den tidlige ::mvendelse af Pyramin og
Vcnznr begunstiger plantetallet. Når ubehandlet og
herbicidanvendelse omkring såningen viser 1 J 6
119 rocpinnIer pr. IO m række for udtynding, så
er tallet 127-132 efter tidlig anvendelse. Dette
bevirker ogstt et større merudbytte af såvel rod
som IOp.

Ved tidlig anvendelse virker Pyramin og Yenzar
stort set ens overfor ukrudlet. Am'ende omkring
såtidspunktel. udviser P)'ramin den største ukrudts
effekt. Det giver sig udslag i den kortesee ar~

bejd"lid til såvel udtynding som 2. hakning.
Det kendetegner forsogsserien. at antallet af roe·

og ukrudtsplanter er meget stort, ligesom arbejds
forbruget derfor også er det. Herbicidanvendelsen
nedsætter dog delle meget væsentligt, ligesom den
er meget afgerende for jordens renhedstilstand
ved roeoptagningen. N!tr 12 PCI. af jordoverfladen
pft dette tidspunkt er dækket af ukrudt. hvor der
kun er foretaget manuel renholdelse, nedsæuer
herbicidanvendelse denne pet. til 1-2, lavest for
I'Yf4lmin.

Plllll II. Vl'llzar, IJ('fwwl, l?o~Ne('t. Gruppe 2 vi~

scr resullater fra II forsog 1972 efter en fra tid·
ligere år stærkt ændret Venzar-plan. Det nye er
en kombineret anvendelse af Betanal og Venzar
lil o;ammenligning med 1 gang og 2 gange Venzar.

I 2. og 3. forsøgsled er Venzar ud'Sprojtel og
nednrbejdct som normalt for roernes såning. l tre-

die forsøgsled er Venl.ar udsprøjlet uden nedar~

bejdning lige efter udtynding.
Betanal + Yenzar er en tank blanding, der ud

sprojtes po! det for BeHmal rctte tidspunkt, når
det storste ukrudt skifter fra 2 til 4 bladc, dog
således at fuld .. irkning. som normalt opnås i Io
bel af 8 IO dage. er opnåel inden udtyndings
stadiet.

Ro-Neet + Venzar er også en tankblanding. der
mhprojtes for såning af roer og nedhanes lil 3
cm d) bde.

Det ses af oversiglStabellen, at Betanal-Venl.ar
blandingen har sikret det størsle plantetal af roer
ved sftvel udtyndingsstadiet som ved optagningen
Og: "om følge deraf også de største udb)'LlCr af rod
0!t top af de behandlede fors"gsled.

Der er en stor ukrudtsbestand i forsøgene. men
bekæmpelseseffekten er god i alle forsogsled og
bed,t efter Betanalblandingen. hvorfor delle for·
søgsled ogs!t viser den mindste udtyndingstid.

Alle forsogsled viser mindre udbytlenedgange
<lf rod. men lidI storre topudbytle end del ube
handlede. Det er påfaldende, at der efter amcn·
delse af 2 gange Venzar eller Ro·:"oleet-Venzar
blandingen er opnået de samme resultater ved
rorende rod~ og topudbytle. Ligesom indfiydelse
p:"t planletal og ukrudtsvirkning ca. er den samme.

Herbicidvirkningen er lilsyneladende ikke så
lang\arig i denne som i forannævnte forsagsserie.
P5 ubehandlet er ved optagning 44 pet. af jord
overfladen dækket af ukrudt. hvilket de forskellige
bch.mdlinger har reduceret til omkring 20 pct.
lavest efter Betanalblandingen. Det er bemærket,
at kun 2 forsog er hakket 2. gang. I den anden
'>eric: er 5 af de 9 forsøg hakk.et.

I plall III med Pyramin, Betona', viser gruppe 3
re'Stlltatet af 16 for~og 1972 efter cn plan, der
felges på 3. år, hvorfor de foregående !trs for
sogsresultater er anført i grupperne 4 og 5. Ha
\edformålet med denne serie er at anvende her
bidder således, al 2. hakning. evl. al hånd hak
ning. kan udelades.

Forsøgene anlægges i bederoer, der sås til bl i
\ende af~land, og 2. hakning foretages kun i de
fl,rsle 2 forsogsled. Pyramin an\'endes samtidig
med eller lige efter o;åning, og Betanaj udsprojtes
efter roernes fremspiring, når det største ukrudt
.,kifter fra 2 til 4 blade. Pyramin 2. gang udsproj
tes lige efter I. radrensning efter udtynding.

Det ses. at hvad enten man anvender Pyramin
alene vcu såning eller sammen med Betanal efter
fremspiring eller anvender Betanal alene, er plan
letallet af roer før udtynding på det nærmeste
ens. Den lille forskel i andet forsogsled hidrører
fra depression i 2 enkeltforsog. lovrigt er det in
teressant nt bemærke, at pluntetallet pr. 10 m ræk
k.e aftager for hvert år - i 1970 var dell30.
i 1971 97 og i 1972 63. Det er formentlig et ud~

tryk for. at man sår mindre frømængder eller
enkeltfrocne på storre og større afstand.
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Antal ukrudtsplanter er i årets forsøg større end
tidligere. men midlerne har virket godt. Som i de
foregående ir er det Pyramin ved såning + Be
tanal efter fremspiring. der har haft den bedste
effekt og har nedsat antallet pr. IO m række fra
194 i ubehandlet til 16.

Hvor der er tilført herbicider 2 eller 3 gange, er
der ikke i nogen af forsøgene foretaget 2. hakning,
og i 7 forsøg er der heller ikke foretaget udtyn
ding. I 2 fOniDg er der i de første 2 forsøgsled
heller ikke foretaget udtynding, medens der i alle
14 forsøg er hakket 2. gang i disse 2 led. Det
ses, at l sprøjtning har nedsat udtyndingstiden til
under del halve og til under lAl hvor der er sprøj
tet med Pyramin og Setnna!. Dertil kommer. al
der er sparet 14 timer ved 2. hakning. der m~

anvendes, hvor der er sprøjtet ccn gang med Pyra
min. Jorden er lige så ren ved optagning, som
hvor der er hakket.

For alle behandlingsmAder er der positive mer
udbytter i top. Når der er udbyttenedgang på 23
hkg rod i det tredie og på 2 hkg i det sidste for
søgsled, stam.mer dette fra 2 forsog med en kraf
tig forurening af mælder. Pyramin har en svag
dfek! overfor mælder. De samme forsøg er år
sagen til de høje procenttal i yderste kolonne. Ta
ger man disse 2 forsøg ud, bliver der i begge for
søgsled positive merudbytter i rod. De sidste 2 5.rs
forsøg udviser ingen særlig risiko for udbytte
nedgang efter 3 behandlinger.

Dette og tidligere års forsøg \'iser, al man ved
alIvendeise af herbicider kan Imdlade 2. hakning
og endda alt håndarbe;de, uden at roemarkefIs
renhed forringes, og Udetl al det påvirker udbytlel
i væsentlig grad.

Samtidig \'iser forsøg og erfaringer, al med del
usikre klima, I'i har i forårs- og forsommer
liden, må nUJ1I indstille sig på kombinerel am'en
delse af ;ord- og bladhubicider. cen sprøjlning er
ikke nok.

b. Fabriksroer.

Forsøgene i fabriksroer er udført i snævert
samarbejde med forsøgsudvalget for sukkerroe·

dyrkning og Dc danske Sukkerfabrikker AIS. Be
dømmelser, optagning, prøveudtagning samt be
regning af forsøgene er forestået af De danske
Sukkerfabrikker, hvilket giver mulighed for ens
artet bedømmelse og behandling af aUe for
søgene.

Ocr er i 1972 gennemfart forsøg efter 2 for
skellige planer. den ene er stærkt ændret fra tid
ligere år, og den anden er ny. Først skal for
søgene efter den ændrede plan omtales.

Ukrodtsforspg og undersøgelser
i fabriksroer 1972.

Formålet med forsøgene er at finde egnede
midler eller kombinationer af midler, der kan
renholde roer sået til blivende bestand tilfreds
stillende. Yderligere er det forsøgt at erstatte
radrensning med bredsprøjtning.

I folgende oversigt ses plan og hovedresultater
fra IO forsog og 7 undersøgelser. I alle forsøgsled
er sået Monova-fre på 15 cm afstand, og der er
ikke foretaget håndarbejde. bortset fra i forsøgsled
I. der ikke er kemisk behandleL Her er ukrudtet
fjernet ved l lugninger henholdsvis på udlyndings
stadiet og pa stadiet for 2. hak.ning, uden at der
fjernes roeplanter.

Forsøgsled:

l. Manuel renholdelse uden borthakning af roe
planter. Normal radrensning.

2. Pyramin båndspr. v. sån. + Betanal bAndspr.
på udt. stadie, normal radrensning.

3. Pyramin bredspr. v. sån. + Betanal bredspr.
på udt. stadie, ingen radrensning.

4. Pyramin båndspr. v. sån. + Betanal båndspr.
e. fremsp. + Pyramin bredspr. på udt. stadie.
1-2 radrensninger.

5. Betanal bredspr. e. fremsp. + Pyramin bredspr.
på udt. stadie, ingen radrensning.

6. Pyramin båndspr. v. sån. + Betanal bandspr.
e. fremspr. + Pyramin båndspr. på udt. stadie,
normal radrensning.

Ukrudtsbcstand før lIdtyndingsstadie
UkrudtsbeSland efter udtyndingssladie
Ukrudtsbestand ved optagning ....
Sundhedstilstand før udtyndingsstadie ..
Sundhedstilstand efter lIdlyndingsSladic
Sundhedstilstand ved optagning. . .

VllrderinIU·)
Gennemsnit af /O forsøg

Fon"gsled

og 7 undersøgelser (86).
I 2 , 4 , •

4,2 1,0 1,4 0,7 2.7 0,8
1,4 1,5 1,9 1,2 2,7 1,0
1,2 1,8 2,1 2,0 3,5 1.3

10,0 9,6 9,5 9,5 9,7 9,5
10.0 9,8 9,8 9,7 9,6 9,6
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Gns. IO forsøg alene.
Plantesteder pr. 20 m rk.. 71
1000 planter pr. ha ved optagning 63,6
Tons roer pr. ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.9
Tons sukker pr. ha 6.33

74
65,0
36,5

6,24

72
65.4
35,3

6.07

72
62.6
36.2

6,22

73
64,6
35,0

6.01

71
64,5
37,2

6,37
• ) Skala 0_ intel ukrudl 10 totalt dEkket. tO _ 'unde roer 0_ odelagte roer.
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Enkeltresultaterne varierer af flere grunde fra
forseg til forsøg. Således varierer effekten af de
;lnvelldtc midler i takt med udbringningstidspunkt.
nedbor efter udbringning m. v. En meget væsentlig
f<lklOr er forskel i lIkrlldtsbestand. Nogle forseg
har en tynd let bekæmpelig flora, medens andre
ho.tr en tæl flora bestående af vanskeligt bekæm
pelige lIkrlldlSarlcr.

Af gennemsnilsrcsultateme fremgår. at den ke
miske behandling har en god virkning overfor
ukrudt vurderet før udtyndingsstadiet. Bedst virk
ning er der. hvor man begynder med jordherbici
del Pyr;lmin. I forsøgsled 5 er der begyndt med
bladherbicidet BetanaJ, og del' er ikke nlene ved
ucltyndingssladiet den ringeste effekt. men ved op
t;lgningen er der også i dette forsogsled den mindst
rene jord. Der ~kal dog peges på, at der er ikke
(orelaget radrensning.

Det ses af forsogsled 6, at 3 behandlinger og
normal radrensning holder jorden lige så ren ved
optagning som den rent manuelle renholdelse med
radrensning i led l.

En sammenligning mellem forsøgslcd 2 med
båndsprojtning og radrensning og forsøgsled 3
med bredsprøjtning og ingen radrensning viser, at
renhedslilSlanden i forste tilfælde er den bedsle.

Der er ikke megen forskel på roernes sundheds
tilstand efter de forskellige behandlinger for ud
tyndingen. Den er meget tilfredsstillende, og den
lelle antydning af depression er totalt forsvundet
inden optagningen.

I udbytte er der ikke væsentlig forskel p~ for
sogsled I uden herbicidanvendelse og de 3 for
sogslcd med sprøjtning og radrensning. I de 2
forsøgsled uden radrensning er udbyttet af såvel
rod som sukker lidt lavere.

Resultaterne af disse forsøg bekræfter tidligere
konklusioner, at anvendelse af herbicider kan er
slatte håndarbejde i roerne. Det fugtige forår be~

tingede en stor og kraftig ukrudtsbe.'ltand, der ikke
var lil gunst for bredsprojtning. Endelig ses ;'If
disse som af lidIigere omlalte forsøg. at ingen roe
marker er s~ rene, al jordherbicider ved såning
kan undværes.

UkrudlSforsøg med P)'ramin, Venzur,
Ro-Neet. NortimlIl 0.1: Detanal i f:lbriksroer.

Den nye forsogsplan omfauer kun 4 forsøg. Dc
er gennemført for at få en orientering om nye
midlers eller blandinger af midlers brugbarhed
i forhold lil manuel renholdelse og velkendte
kemikalier. Yderligere er udsprojtning 10-14 dn
ge før sc'\.ning med nedharvning ved hjælp af de
normale harvninger lil såbcd undersøgt. Forsøgene
skal her kort omtales. Plan samt hovedresultater
ses :lf efterfølgende oversigt.

Forsogsled
l. Manuel renholdelse uden borthakning af roe

planter. normal radrensning.
2. Pyramin lige efter såning + Betanal på ud

tyndingssladiet, ingen radrensning.
3. Pyr;lmin 14 dg. for såning + Betanal p~ ud

tyndings~tildiet, ingen radrensning.
4. Venzar 14 dg. for såning + Betanal på ud·

tyndingsstadiet, ingen radrensning.
5. Ro-Neel + Venzar lige før såning + Belanal

på uutyndingssladiet. ingen radrensning.
6. NOrlhran lige før såning + Betanal på ud

tyndingsstadiet, ingen radrensning.

Frø: Monova, froafstand 15 cm intet h~ndar

bejde. Alle sprøjtninger Cl' bredsprojtninger.

GrI.li. af 4 for.søg (87).
Vurderinger- Fonøgslcd 2 J , , 6

Ukrudtsbestand rør udtyndingssIadie 2,2 0.5 0.6 0,7 0,6 0,3
Ukrudtsbesland cflcr udtyndingsstadie 0,3 0.3 0,5 0,4 0,4 0.3
Ukrudlsbestand ved optagning 0.7 0.5 0,4 0,5 0,4 0,4
Sundhedstilstand før udlyndingsstadie 10.0 9,2 9.0 R,9 8.6 8,4
Sundhedstilstand efter udtyndingsstadie 10.0 9.5 9.4 9.4 9.4 9,0
Sundhedstilstand ved optagning .. 10,0 10.0 10.0 9.9 9,9 9,8
Plantesleder pr. 20 m rk. .... .. ...... 78 78 80 76 76 77
1000 planter pr. ha ved optagning 62.2 64.7 65,6 62.6 63,6 62,9
Tons roer pr. ha . . . . . . . . . .. . 38.3 38,6 38,9 39.2 38.3 37,5
Tons sukker pr. ha ............ _. 6,75 6.78 6,83 6,88 6.74 6,57
- SknlllO_ intet ukrudt 10_ 101311 dækkel IO~ sunderocr O~ odelagte roer

Der er kun foretaget radrensning i forsogsled I.
Der er ikke store forskelle på ukrudtskaraktcrerne
mellem dc enkelte behandlinger. Dog er der en
tendens til, al forsøgsleddet sprøjtet med Nor4

thran er renere end de øvrige led.
SundhedsiiIstanden er svagt bedre for de pyra-

minbehandlede forsogslcd end for leddene med
Venz...tr. Venzar + Ro-Neet og Norlhran.

Kun for forsøgsled 6 med Northran er der tale
om el mindreudbytle. Dc øvrige forsøgsled varie
rcr kun meget lidt i forhold til manuel renholdelse.
Den tidlige udbringning af Pyramin og Venzar
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Tabel h. RoeukTudlSmidJerncs virkning pi enkelte ukrudtsarter, procent virknlng (88).

Bcdtrocmidltr KålrotmldltT

~

~~ =~ It" ~

Ukrudlsart '" "- 4'2 ;! -
dler-slæ~t • "'- o. '" " -• M' .~

~
·4

~
~

"~ ::E ~. ..;
E "2 ~'E o

~ . ~~ • !e • .> E ~

t: ." o~ {?= •

'"
..

~>~ >0 '"
~~Agerkål 69 68 70 93 22 38 28 38
Ager-snerle 63 81 67 85 - 57 - -
Ager-stedmoder 49 20 36 85 - 60 26 -
Fuglegræs 61 82 7J 83 30 86 71 81
Gul okseøje 79 93 88 80 - - - -
Hanekro 46 59 48 89 - 61 - -
Kamille 92 96 86 70 O 88 J2 97
Krumhals 62 73 54 90 - 70 - -
)~Mælde« 55 67 56 86 50 80 74 64
Pileurl 64 75 56 60 59 59 42 17

BI. og fersken pileurt 66 60 51 65 - - -
Snerlc-pileurl 73 84 56 69 - 32 - -
Vej-pilcurt 91 95 91 43 - - - -

Rapgræs 90 96 92 28 - 95 - -
Spergel 77 90 70 72 53 86 72 90
Tvetand 63 71 63 89 - - - -
Ærenpris 79 7J 39 80 87 93 93 -

synes nærmest at have en gavnlig indflydelse,
ligesom der ikke forekommer udbyttenedgang ved
undladelsc af radrensning. hvilket nok står i for
bindelse med meget renere forsøgsarealer end i fo
reg~ende forsøgsserie. Forsøgene bør fortsættes.

8. Ukrudtsarter og roeherbicidcr.

Siden 1965 er der i hvert forsøg med ukrudts
bekæmpelse i roer foretaget notater om de 5 frem
herskende ukrudtsarter. Resultaterne af optællin
gerne bringes i tabel 88 i tabelbilagel. Et udtog af
resultaterne vises i tabel h.

Ved at sammenligne de forskellige midlers
virkningsgrad på en ukrudtsart fremkommcr der
en forskel midlerne imellem. Som eks. kan næv
nes ~ma:ldec. Samllige midler har et stort antal
forsøg i mælde-gruppen. For Pyramin og Venzar
(nedarbejdet) er virkningen 55 og 56 pet. For Be
lanal derimod 86 pet. Gælder det kamille. vej pile
urt og rapgræs opnås over 90 pet.·s virkning med
Pyramin. hvor Betanal viser 70. 43 og 28 pet.'s
virkning.

Er mælde ct problem i bederoemarken bor Be
tanal indgå i sprøjteplanen. I marker med kamille
som fremherskende ukrudt bor anvendes Pyramin.

9. Anvendte midlcr mod ukrudt.

l det forcg3ende afsnit vedrørende ukrudt er der
nævnt en del midler. der er indgået i de forskel
lige forsog!'>planer. Disse midler er anført itubel
i i ulfabetisk orden efter midlernes handelsnavn

eJler for~øgsna\'n. endvidere er anført den virk
somme forbindelse.

10. Ukrudtsbckæmpelse og vækstre~ulering

i byg.
For al undersøge, om vækstreguleringsmidlet

Cycocel (CeC) sammen med et herbicid og man
gansulfal har nogen indvirkning på byg, er i 1972
gennemført 5 forsøg.

Plan og hovedresultater ses af efterfølgende
O\ersigt.

Ul..rudlsbi!Åæmpelse og "ll'kslregulering j bYR (89).

5 /o'!ø. /972
Str;l,!a:ngdt Kir. I. ",.. hl<,

om lejesæd u~ru<lt ktmt

Ubehandlet 87 3 9,8 37.6
Hormon-Mix, 2,7 1 85 4 0,6 1,2
Hormon-Mix
+ cec. 2,7 + 1,0 l 83 3 0,4 1,9
Hormon-Mix + CCC,
Mangansulfal + 2,7
+ 1,0 I + 2.0 kg 82 3 0,5 1,9

Forspgsbehandlingen er foretaget til normalt
ukrudtssprojtetidspunkt og er udført inden kJ. 10
om formiddagen.

Ses på resultaterne. fremgår det, at tilsætning af
eec afl.orter strået med 4-5 cm, medens det Lil
s}'ncladendc ikke influerer på lejesædskarakteren.

Tilsætningen af eec alene eller sammen med
mangansulfat svækker ikke ukrudtseffekten. Der
er en nedsættelse af ukrudtsprocenten fra 9,8 lil
0,4-0.6.
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Tabel i. Anvendte midler mod ukrudt.
A 1866 , _........ lerbulryne
AClril 4 '" , .. .. . MCPA + dichlorprop + bromoxynil + ioxynil
Agro Dinoseb 20 . . . . . . . . dinoscb ammoniumsalt
Anlergon .. . ..... '. , . .. . . maleinh}'drazid
Aretil . . . . .. . . . dinoseb acetat
Avadex BW . .. . . . .....•............ tri-allaL
Avadex BW granulat.. . !ri·allat
BAS 35 IO H . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . bcntazon
BAS 3580 H . . ..•. . .. . . bentazon + dichlorprop
BAS 4330 H ,....................... bent3zon + MCPA
Baycr 6329 .....•........•............. metabenzliazuron + dichlorprop
Bayer 6542 ...............•.•.... metabenztiazuron + mcchlorprop
Betanal phenmedipham
Bidisin forte mctachlorphenprop
Bladex . . . . . . . . cyanazin
81adex DP cyanazin + dichlorprop
Bladex + Shellprox-30 ........•.... cyanazin + MCPA + dichlorprop
Brominal 400 . . . . . . . . • . . . . . . bromoxynil
Cambilene . _. . . .. MCI)A + mcchJorprop + dicamba + TBA
Carbclamex .. _. . . . . . . . . carbetamid
Carbyne barban
Carbync B ..... , .. , . barban
CerLrol-18 500 . . .• . . • . . . . . . . . MCPA + dichlorprop + ioxynil + bromoxynil
Certrol-M 667 ........•........... MCPA + ioxynil
Certrol Telra _. . MCPA + dichlorprop + ioxynil + bromoxynil
Certrol 3 _..... MCPA + dichlorprop + bromoxynil
eR 4606 _...... MCPA + dichlorprop + dicamba
eR 4607 .. .. .. MCPA + dichlorprop + dicamba
eR 4608 . . .. MCPA + dichlorprop + dicamba
Cycoccl .. . .. chlormequ3t-chlorid
DLG Dinoseb 20 . . . . . . . . dinoscb. ammoniumsalt
DLG Dinoseb 340 dino~cb, ammoniumsalt
DLG Dinoseb 500 dinoseb. fri syre
DLG D-prop-combi pulver 2,4-D + dichlorprop
OLG D-prop-mix-pulver MCPA + dichlorprop
EK 470 dichlorprop, isooctylcsler
Faneron . .. .. . .. . . bromofenoxim
Gesagard 50 . . . . ..•. promelrync
Gramovone . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . paraquat
Herba-Banvcl-M 750 MCPA + dicamba
Herbamix-DPD HOO .....••...••. 2,4-0 + dichlorprop
Herbamix-DPM 800 . MCPA + dichlorprop
Herbatox-M 750 .. ..•. MCPA
Hcrbatox-MP 500 mechlorprop
Herbazolin-M 650 MCPA + benzolin
Hoc 6044 monolinuron + ioxynil
Hoe (1050 . . . . . . . . . . . . chlortoluron
Hormon-Mix MCllA + dichlorprop
19ran 50 . . . . . . . . . . , . . . . . . lerbutryne
Kerb . . . . . . • . . propyzamid
Lindinger Oital 800 . . . . . . . . . . 2,4-0 + dichlorprop
Lindinger OM 68 mcchlorprop + dinolerp
Pescoprop .. . . . .••. . . ...• . MCPA + mechlorprop + TBA
Premilan . .. . . . . • . . . . .. . . . dinoseb. aminsalt
Probatox triple MCPA + dichlorprop + dicamba
Prokamix~DPD 2.4-0 + dichlorprop
Propimix flydende _. . ...•. ..... .•. t\·fCPA + dichlorprop
Propinox-M Kombin 2.4-D + mcchlorprop
Pyramin .. . . . . . . . . pyrazon
Ro-Ncct .. . .. . .. . . . cyclolhiocarbamatc
Shellprox-30 . ~fCPA + dichlorprop
Shel1prox Super MCPA + 2,4·D + dichlorprop
Treflan '" . trifluralin
Tribunil , . . . . metabenzliazuron
Venzar . . , , . . . . Icnacil
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Den rene ukrudlSbekæmpelse har bevirket en
udbyneforøgelse på 1,2 hkg kerne pr. ha, og ud
bYlIet forøges yderligere med 0,7 hkg efter til
sætning af de vækstregulerende midler. Forsøgene
bør fortsætte.

forestår bekæmpelsen. Af indberetningerne er der
kun 12 foreninger, der karakteriserer bekæmpelsen
som værende god og 10 som værende direkte dår
lig. Bedste resultat er tilsyneladende opnået der,
hvor bekæmpelsen foregår ved et samarbejde mel
lem kommune og forening.

25

5

210

IO

20
125
375

770
4049
1497

1805
1490
630

1675
5900
2230

550
550

4155
3510
500

1000
3400

2200
825

1350
1600
970

34340
34410
34404

Landboforeninger med organiseret sprøjtning.
Skadedyr

Ultrudubck. oS .YSdona-
ha bek. ha

lait 1972 ....
laIl1971 ..
lait 1970 ....

Jylland
Ans-Kjellerup .
Hammershøj og omegn
Hammerum herreds _ .
Himmerlands samv .
Hjerm-Ginding herreds
Kalø-Knebelvig
Langaa .
Ringkøbing-egnen .
Rougsø·Sønderhald herr. .. '
Silkeborg og omegns .
Struer egnens .
Thyrsting-Vrads herr. .
Viborg amts løk. for _..

Sjælland
Holbæk. amts .
Holbæk. amts økon. selsk .
Odsherreds .
Stevns .
Vestsjællands .

I. SprØjlevirksomhed.

En del foreninger varetager med egne sprøjter
bekæmpelsesarbejdel for foreningens medlemmer.
Andre foreninger er ikke direkte engageret i sprøj·
tearbejdet. men har et snævert samarbejde med
en række maskinstationer, der udfører sprøjtnin
gen efter foreningens anvisning.

l det forløbne år er der en tendens til en ned
gang i det behandlede areal i en del foreninger.
Der er iall sprøjtet ca. 35.000 ha i 1972 mod ca.
38.000 i 1971. De udførte sprøjtninger er alt
overvejende ukrudtssprøjtninger.

Enkelte foreninger har anskaffet specialsprøj
ter lil bl. a. fluebekæmpelse i stalde, sprøjtning af
gårdspladser, stald rensning m. v.

2. Muldvarpe.

Fra ca. 50 landboforeninger, spredt over hele
landet, foreligger meddelelse om bekæmpelse af
muldvarpe. Det er hovedsagelig kommuner, der

III. B E K Æ M P E L S E S
ARBEJDE I FORENINGERNE
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F. GØDSKNING OG KALKNING

Af K. Skril'er.

rlaner er samlet i tabelafsnittct i labelIerne nr. 90
og 91. og for dc større for ..øgsgruppcrs vedkom.
mende er resultaterne tillige opdelt efter forfrugt
og land..delc. Dc her refererede forsøg er sam
men med andre oplysninger grundlaget for de
,følgende opstillinger og oversigter.

Byg (90).

hkg kerne

68

28,3
9,2

13,5
14.5
14,2

hkg kerne

4l 217

29,6 29,0
7,6 9,9

11,9 14.0
Il.8 16.4
14,1

Forsog 1967.71

75

29,4
9,0

12,7
13,6

Forsog 1912
Lar. r.
lejesæd

58 65

I I
2 2
4 4
6 5
7

For/mgr
korn
Antal fs.

Grundgødet
40N
80N

120N
160N

For/mgr
roer

Som !.Jet fremgår af oplysningerne side 2010 er
forbruget af handelsgødning i dansk landbrug sla
dig stigende. Kvælstofforbruget er i 1972 steget
ca. 8 pet. eller med samme stigningstakt som de
sidste 5 ars gcnnem'iniL. Fosfor· og kaliumforbru
gel er steget 6 pet. efter at have været ret uændret
i en årrække.

Det er derfor vigtigt, at det betydningsfulde
produktionsmiddel, som handelsglxlningen er. bli
vcr anvendt bedst muligt, og hertil er gødnings
forsøgene en slor hjælp. Forsøgene belyser, hvilke
gpdningsmængdcr der bør tilføres under forskel·
lige forhold. og hvilke godningstyper der kan an·
vendes med størst fordel. Desuden giver gød
ningsforsogcne mulighed for en vis kontrol med,
om de godningsmængder, der generelt anvendes
i landbruget, har været af en hensigtsmæssig stør
relsesorden.

I.

Byg. I opstillingen er vist resullaterne af for·
søgsserier med tilførsel af 40, 80, 120 og 160 kg
N. r,.·tateriaJet er opdelt eftcr forfrllgt og udbytte·
resultaterne i 1972 er snmmenholdt med gen·
nemsnitsresultatet fra de nærmcst foregående år.
Aret:-. fOr\0g indg3r s31edes ikke i denne opsum
mering. Forsogsantallene.<; grupperinger viser, at
et sladig større antal forsøg anlægges med de
helt store kvælstofmængder i overensstemmelse
med udviklingen i praksis. Resultaterne fra for
søgsserierne er tillige vist i form af merudbytte·
kurver i figur 5.

Det fremgår af både lal og kurver, at den
gennemsnitlige kvælstofvirkning til byg med for
frugt korn i 1972 er meget lavcre end i dc fore
gående ~r. Også i 1971 var kvælstofvirkningen
i b)'S relalivl lav for landet som helhed, og ~r·

sagen var et hojl grundudbylte uden kvælstoftil
forsel. I 1972 er grunden til den ringcre gen·
nemsl1itlige kvælstofvirkning de relativt små mer·
udbyltcr, der blcv opn~et for kvælslof til byg i
landets østlige egne. l den øvrige del af landet var
kvælstofeffekten i byg meget normal for mode·
rate kvælstofmængder, hvorimod store kvælstof·

KVÆLSTOFHOLDIGE
GØDNINGER

1. ForsØg med kvælstohnængder.
I forsøgene er afprøvet stigende mængder af

såvel fosfor og kalium som kvælstof. Fosfor· og
kaliumforsogene indgår i specielle forsøgsserier og
omtales derfor forst senere, medens resultaterne
af kvælstofforsogene meddeles i dette afsnit, hvor
også spørgsmålet om kvælstofgødskningens øko
nomi behandles.

3. Korn og rodfruJ,t1.

Der foreligger i 1972 rcsullater fra et større
antal forsog end sædvanligt med stigende mæng
der kvælstof til byg. bl. a. fordi der i stort omfang
er benyttet fælles planer. Også i vinterhvede, hvor
især spørgsmålet om dc helt store kvælstofmæng
der h:lr h<\ft særlig interesse i 1972, er dcr gen
nemført mange forsog, men i m<\nge tilfælde her
efter afvigende planer. Derimod er der kun resu!·
talcr fra 3 forsøg i v!trhvede og fra 1 cnkelt for
sog i havre. og i rodfrugt er der kun udført 3 for·
sog i karlofler. I græsafgroder er der derimod gen
ncmført 32 forsøg med stigende kvælstofmæng
der.

Enkcltresultaterne af forsogene efter fælles·

Antal Is. Il

Orllndgødet O
40N I
80 N l

120N 6
160 N 7

14

I
2
4
6

1l

30,0
11,2
16,9
15,9
Il.8

14

31,7
10,1
15,4
14,2

IO

3g,4
8,4

11,6
11,8
11.4

46

35,3
9,0

Il,O
14,l

(-, Oversigter
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Flg. S VlrkninJen af Itigende kvlt15tOfmængder til byg.

___tidligere Ar •••• 1972

0'------"0,,·;0-·-----8"0;;eN--;-;J2*0"N--,~--,~~,... 40N 801\ 120/\

har gennemsnitlig ligget omkring 80--90 kg N pr.
ha i 1972.

Kvælstofvirkningen i byg efter rodfrugt har
derimod været hoj i 1972. hvor udbyttet af
grundgodet også er betydeligt lavere end i de fo
regående års gennemsnit. Men som i de øvrige
forsøg i byg er det kun for moderat kvæLstof
tilforsel, der er gode merudbytter, medens store
kvælstofmængder til byg efter roer medfører en
væsentlig udbyttenedgang.

Som nævnt er der udført forsøg efter andre
planer, herunder med anvendelse af op til 200 kg
N pr. ha. Sådanne mængder har kun medført
yderligere mindreudbytte, men det skal fremhæves.
at anvendelsen af de store kvælstofmængder ikke
i alle tilfælde har medført lejesæd, ligesom de
fundne okonomiske grænser for kvælstofanven
delse til byg i de allerfleste tilfælde er over·
skredet noget for byggens lejesædsgrænse, således
som det også fremgår af de gennemsnitlige leje·
sædsk3raklerer i opstillingen.

R~g, fotfrugt toer

14 fOl'SOl/ ......~····~

,,,,
" 46 fOfSØg,,,,,,,

~ ~----217 fors"l

BYI, forfrug! lorn

Metudb)'ue
hka kerne pt. ha

IO

15

20

mængder til byg i forsogene overalt i landet
i 1972 ikke har øget udbyttet, men tværtimod
ofte medført udbyttenedgang. Den økonomiske
grænse for kvælstofanvendelse til byg efter korn

'"'ede. 1 vinterhvede har virkningen af tilført
kvælstof været usædvanlig dårlig i 1972, hviLket

\1.:tudb)ue
M lctne t. ha

0'------,,~_;;;::7"__;_;f_;____,~____c~~SON 100~ IS01\ 50 .... 100 .... 150'1

___tldhlcre."ir __ • 1972

Fil. 6. VJtkn1nacn ar lIil~ndc 1r.\tlslornumlder til hvede.

26 forse,

--'
/,,,,

52 fOl""

------
/'

" Ilfo~I
/

/,

IO

155 52

51.1 43,8
10,4 9.7
13,0 13.9
17.1 14,7
17,7

4 26

47.4 37,6
9,5 tO.O

11,9 14.5
12,8 IS,6
13,2

Forsøg 1962·11

hk,lr:eme 20

38 142

Hvede (91).

For/rug/ ForlØB t972
Kat. f. hkg

korn leje5æd kerne

Antal fs. 13 J7

Grundgødet ·. O 39,8
SON l JO,I

100N l 14,3
ISON 4 14,1
200 N S 11,9

For/rug/
/røgrtu
Antal fs. 4 12

Grundgødct ·. I 37,8
SON I 11,3

100 2 16,0
ISON 5 13,5
200 N 7 10,8

For/rug/
bælgplan/u
Antal fg. ..... 8 II

Grundgødct · . 2 49,S
SON 2 S,6

IOON 3 7,8
150N 4 7,0
200 N 4 S,7

For/rug/
olieplamu
Antal fs.. 4 7

Grundgødet O 4t,0
50 O 10,8

100 N 2 14,0
ISO N 6 12,3
200 N 7 8,4
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Tabel j. Stigende mængder kl'ælstofgodning til korn 1962-72.
UdbyIle og merudbytte, hkg kerne pr. ha.

Forfrugl

Plan Kom

I 1

R~, Kar-
I OH,· 1G,~rm I D.<"·IKIO""

Øerne I Jylland I lerjord I Sandjord loller planter pl1l.1I1er gr.es

Byg
Antal fs. 29 69 78 114 65 124 42 59 47 3 I 4 3 IO
Grundg. 32,3 33.9 26,7 27,3 32,4 33,1 21.9 22,9 34.1 20,4 45,0 25,8 46.5 35,6
40N 7,8 9.1 9.1 9,7 8,1 9,3 9,7 9,8 9,4 12.2 5.2 11.6 7,6 5,7
80N 10,3 12.2 14,3 15.2 11,8 13,4 15.4 15,6 13.7 17,3 9,1 18.3 7,7 7,8

120N 10.6 12.8 16,1 17,2 12,8 14,5 17.3 17.7 14.1 19,4 8,3 18.3 6.3 7,7
160N 10,2 - 16.2 - 12,8 - 17,3 - - - - - - -

Antal fs. 4 16 45 82 23 55 26 43 IJ I 2 - - -
Grundg. 30,6 29.8 24,0 25,9 28,5 28,9 21,0 23,6 35.7 34.6 46,2 - - -

47 N 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, I 17,0 15,3 15.9 17,2 17.3 13,9 14,5 I J,8 19,1 13,3 - -

140 N 18,0 18.3 16,6 17.5 18,0 18,5 15,5 16,4 14,9 21,0 13,0 - - -
186 N 18,4 - 17,4 - 18,G - 16,6 - - - - - - -
Hvede
Anlal (s. 36 102 19 57 54 155 I 4 4 - 33 57 63 25
Grundg. 39,3 36,2 33,7 32,1 37.7 35,1 19,0 19,1 41,. - 38,3 37,2 44,8 41.9

50 N 10,3 I 1.9 10.6 12,4 10,3 12, I 15,9 10,8 10,1 - 10,1 12,5 9,0 8,8
100N 15,4 17.8 IG,8 19,1 15,8 18,3 21.4 15,6 13,7 - 14,4 18,1 12,8 11,8
150 N 17.3 19,8 19,0 21,8 17,7 20,6 26,4 19,6 14,5 - 14,9 19,4 13,4 11,5
200 N 17,3 - 20,3 - 18.2 - 27,6 - - - - - - -

Rug
Antal fs. I - 19 - 3 - 17 I 4 I - - -
Grundg. 29,4 - 19,4 - 26,7 18,7 - 15,4 12,9 15,7 - - -
50N 16,4 - 12.1 - 15,8 - 11.7 - 15,0 9.2 8,7 - - -

lOON 26,4 - 15.9 - 25,2 - 14,9 - 16,5 8,6 8,0 - - -
150N 15,7 - 17,5 - 25,2 - 16,0 - 17,4 8,6 5,7 - - -
Vårhvede
Antal fs. 9 - 4 - IO - 3 - IO - 3 I 4 4
Grundg. 36,5 - 25,3 - 34,2 - 29,1 - 42.5 - 42,8 32,8 38,8 40,0

50 N 6,4 - 8,7 - 6,1 - 10,6 - 6,4 - 3,8 9,5 5,6 2,0
IOON 7,8 - 12,4 - 7,0 - 16,6 - 8,1 - 4,2 11,0 6,9 1,1
150 N 7.4 - 13.7 - 6,9 - 17,5 - 8,5 - 4,1 4,3 7,9 0,7

vil fremgå af udbyttetallene i opstillingen og af
kurverne j figur 6. I gennemsnit er der kun opnået
rentable udslag for op til 100 kg N pr. ha uanset
hvedens forfrugt, og større kvælstofmængder har
medført betydelig udbyUcnedgang. Det fremgår
især udpræget af 7 forsøg udført på Fyn. hvor
der (il fællesplanen var føjet et forsøgsled med
300 kg N pr. ha. hvilket medførte. at hvedens
udbytte gennemsnitligt reducercnes med 20 PCI.

Resullaterne i 1972 bør dog ikke stå alene som
normgivende for kvælstofmængder lil vintcrhvc
den frcmovcr. De unormale udbytter m3. tillægges
særlige forhold vcdrørende sygdomsangreb m. m.
j villlerhvede i 1972. Resultaterne er dog en op
fordring til kun at anvende velovervejede kvæl
stofmængder til de hvcdesortcr, der er i dyrkning
i disse ur, da der er en tydelig korrelation mellem
stærk kvælstofgødskning og stigende sårbarhed
for angreb af forskellige bladsygdomme i hvc
den, først og fremmest meldug.

r,'

Vdr"vcde.
Fors"l 1972 Forsog 197()..72

Kar. (. hk, hk'
lejesæd kerne kerne

Antal forsøg 2 3 II

Grundgødet 2 28,0 37,1
50 N ........... 3 4,1 4,5

IOON .......... 3 4,1 S,8
150N ... 4 1,8 S,8
lOON + SON

4 uger senere 4 1,9 S,9

I vcirhvcde er forsøgs materialet med de anførte
kvælstofmængder ikke stort. De 2 af forsøgene har
korn lil forfrugt, men alligevel er der kun meget
besked nc merudbytter og kun for de små kvælstof
mængder. Den økonomiske grænse for kvælstof
tilførsel til vårhvede ligger, som flere års forsøg
også viser, i aJle tilfælde lavt og væsentligt under,
hvad kornartens stråstyrke ellers betinger.

Detle forhold fremgår ligeledes af tabel j ne-
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Tabel k. Stigende mzngder kVlrlstorgodning til rodrrugt.
Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha.

1961-i2

0<"'" Jylland Lerjord Sandjord

Plan • • • •a g a l a g a l! ;; ;; ;;
~ • ~

~
~

~

~
~ • ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~
o

~ ~ !! !!~ ~ ~ ~ ~

Bederoer
med naturgødning
Grundgødet 47 598 103.7 350 146 477 84,9 303 70 571 97.9 349 123 469 84.7 295
47 N 18 5.5 38 44 6,1 48 40 5.2 47 44 6.6 45
91 N 54 6.2 81 69 10,0 85 59 7.2 89 69 10,1 82

140N 61 6.2 100 85 11,2 III 70 7,1 109 85 I 1,5 108

uden naturgødning
Grundgødct li 415 87,S 248 65 352 67.0 212 54 410 82,1 254 42 325 62,6 184
75 75 14.1 91 80 14,9 79 77 14,8 91 80 14,6 71

ISO N 104 18.3 166 118 20.3 119 108 18,6 161 121 21,0 111

Kllroer
med naturgødning
Grundgødet l 854 110,1 III 56 766 90.8 98 22 947 109,7 115 17 665 81,1 87
47 84 5,9 21 77 7,4 16 66 6,9 I I 84 7,6 20
93 N 86 1,9 18 142 " .2 33 118 8,0 25 151 12,4 18

140 96 2,8 14 161 11,7 46 118 8,7 16 172 12,8 52

uden naturgødning
Grundgodct - - - - 61 562 74,6 75 18 734 96,6 92 45 494 65,8 69

75 N - - - 176 18,4 27 185 16,5 29 17J 19,2 26
ISO N - - - 281 26,6 57 262 21,2 88 291 28,7 44

KlIrtoOer
med naturgødning
Grundgødct - - 15 330 78,3 - - - IS 330 78,3 -
40N - - Il 4,4 - - - - 13 4,4 -
80 N - - - li 7,5 - - - - li 7,5 -

120 N - - - li 7,0 - - - - l I 7,0 -
uden naturgødning
Grundgødet - - - - 19 231 56,1 - I 256 53,8 - 18 230 56,2 -
40N - - - 54 1l,4 - 49 8,9 - 54 1l,7 -
80N - - 79 20,S - 61 8,2 - 81 21,2 -

120 N - - - 92 23,2 - 64 8,0 - 94 24,1 -

dersl, hvor de sidste Il års fOf5og med de an
førte stigende kvælstofmængder til henholdsvis
byg, hvede, rug og vårhvede er opfort.

Det store t'orsøgsmateriale fra denne mælke
er opdelt efter forfrugt, og da gruppen med korn
som foricugt er særlig stor, er der i denne tillige
foretaget en opdeling i henholdsvis Øerne og Jyl
land og i lerjord og sandjord.

I byg, der dominerer materialet, er udbyttet af
det grundgødede forsøgsled betydeligt højere på
lerjord end på sandjord, og det er dette forhold,
der i nogen grad er årsag til der generelt lidt
højere udbytteniveau på Øerne end i Jylland, hvor
el forholdsvis større antal af forsøgene er udført
på sandjord.

Rod/rugt. I tabel k er samler resultaterne af

forsagene 1961-72 med stigende mængder kvæl
slofgødning til rodfrugt Her er ligeledes loreta
get opdeling efler landsdele og jordtype og tillige
efter grundgødskning med naturgødning. Det vil
SCS, at selvom der er en noget bedre kvælstof
virkning, hvor der ikke er anvendt naturgødning
lil roerne, er udbytterne her betydeligt mindre
end på de staldgødede arealer. Forholdet er knap
så udpræget i kartofler, hvor også kvælstofud
singene er forholdsvis større, navnlig uden sam
tidig anvendelse af naturgødning. Der er også en
lidt bedre kvælstofvirkning i roer i Jylland i for
hold til Øerne og på sandjord sammenlignet med
lerjord, men trods dette er det tydeligt, at total
udbyuerne i JyUand og på sandjord er væsentlig
mindre end på Øerne og på lerjord.
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Tabel I. Økonomien ved anvendelse af kv:t'lstofgodning.

Oplimal N-goo.ningsm.-engat. \..8 N pr. ha

MeruabYllc
l kg N koster

~
hkg kerne eller afllrøaecnhcder

00 1,00b. 1,50 kr. 2.00 kr.~

Afgrooe c
2

00 :::c amcndlc gnamngsmængder I hkg kerne 1 hkg kerne l hkllkernc

" ..
S ." kg N pr. ha koster kosler koster=..:.. ~~

"
D OO

I 50 I 75 1100 1125 1 150 '°1"1'" '°1"1'" '°1"1'"~~ "< :>~

I hede, kerne
13J'41Forfrugl korn 159 3U 6.9 12, I 15,8 18.3 19,8 20.5 146 148 150 136 127 130 133

Forfrugt oliep/anler 33 38.3 5.9 10,1 12.9 14,4 15,0 14.9 115 117 118 108 110 III 101 103 105
Forfrugt græsfro 57 37,2 7.3 12.5 16.0 18.\ 19.1 19.4 128 130 131 120 122 124 113 115 118
Forfrugl bælgplanter 6J 44.8 5.3 9,0 11.4 12.8 13.4 13.4 115 117 118 106 108 110 98 101 103
Forfrllgt kloycrgræs 25 41.9 5.3 8,8 10.9 I 1.8 11.9 11.5 99 100 102 92 94 95 85 88 90

Rug, kerne
Forfrugl korn 20 19,9 7.5 12.3 15.1 1G.5 17,1 17.4 114 117 119 104 106 109 96 99 101

Byg. kerne
Forfrugt korn 205 27,4 6,8 11.2 13.8 15,2 15.8 16,2 118 121 125 105 108 III 97 100 102
Forfrugl rocr 60 34.5 5,5 9.6 12.4 13.9 14.4 - 113 114 115 106 108 110 100 103 104
Forfrugt kløvergræs 46 37.4 J,7 6.1 7.1 6.8 - 7J 73 74 68 69 70 63 65 66

, ." c. km'" l' .. c. 'o,,~' l' ." c..'m,~,
. I . I· . I . I· . I . I "~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bederoer a.c. ~ g ~ ~ g ~ ~ g ~

Grundg. med naturgodning 19J 96,8 4.8 8.6 11.5 13.6 14.9 15.6 115 IJO 138 94 115 126 75 101 115
Grundg. uden naturgødning 96 79.9 7,2 13.3 18.3 22,1 24.8 26,4 144 153 158 131 144 151 117 135 144

Kålroer a.C.

Grundg. med naturgødning 59 83.4 4,1 7,0 8.9 10,0 10,3 10,0 82 95 102 64 82 91 48 70 82
Grundg. uden naturgødning 63 67,8 6.6 12,2 16.7 20.2 22.7 24,1 142 152 157 127 142 150 112 132 142

, •. c..'0.." I'" ,. km'" l' ." c. kO"~'

. I " I" "I" I" . I " I "Kartofler a.c. ~ $ 21; i ~ ~ i i
Grundg. med naturgødning 15 78.3 2,8 5.4 7,3 7,8 6,6 - 871 901 921 821 M7[ 901 761 M4j M7
Grundg. uden naturgødning 18 56.2 9.4 16,1 20,5 23,1 24,2 - 122 127 129 115 122 125 109 117 122

Til [ a.C. er regnet I, J hkg tørstori kålroer og bederoer. 1.0 hkg tørstof j "artonereiler 12 hkg bedetocIOp.
Af hensyn lilopbevaringstab er dog fradraget 30 peL af topudbyuet. K:\lroetoppen er ikke medregnet.

ØJ..onomien ved anvendelse af kvælstofgødning
til korn og til rodfrugt er vist j label l, der omfat
ter forsøg fra årene 1961 til 1972.

Resultaterne fra komforsøgene. der er opdelt
efter forfrugt og fra rodfrugtforsøgene, der er
opdelt efter staldgodningsanvcndclse. er beregnet
således. at godningsvirkningcn vises for interval
ler p~ 25 kg rent kvælstof (N) pr. ha.

Iler ud fra er s~ beregnet den optimale gød·
ningsmængdc i kg N pr. ha, som del vil kunne
betale sig at tilføre de forskellige kornafgrøder
ved en kvælSlofpris på 1,00, 1,50 eller 2,00 kr. pr.
kg. og når prisen pr. hkg korn er henholdsvis
50. 55 eller 60 kr. Ligeledes hvilke kvælstofmæng
der der mest fordelagtigt kan anvendes til roer,
som kan omsættes lil henholdsvis 20, 30 eller 40
kr. pr. afgrødeenhed og lil kartofler til 40. 60 og

80 kr. pr. afgrødeenhed (a.e.) cller 10. 15 og 20
kr. pr. hkg.

Disse gennemsnitsresultater skal naturligvis til
lempes lokale forhold, og har man her kendskab
til de optimale gødningsmængder under givne vil
kår gennem praktiske erfaringer eller eventuelle
eksakte forsøg. vil tabellen også kunne anvise
størrelsesordenen af de ændringer, der bOr gøres
i kvælstoftilførslen vcd ændrede dyrkningsvilkår
som f. eLs. anden forfrugt og andre kvælstof- og
produktpriser.

b. GrresmnrksafgrØdcr.

Interessen for kvælstofforsøg i græsmarksafgrø
der er fortsat slor, og i over~iglen side 287 er
vist gennemsnitsresultatet af 23 forsøg 1972 med
kvælstof til kløvergræs og 9 forsøg med kvælstof
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Tabel m. Stigende mængder kvælstof til kløverRMtS og rent græs 1961-72.
Udbytte, hkg pr. ha.

Fy. Hrlr I&DdCl

P,..

I..•< c
~
O

c
~
O

c
~
O

88,5 15,67 119 40 I
110,1 17,59 514
124,4 20,45 628
131,023,40 686

19.1 12
14.5 16
5,8 39
0.8281

Klovergræs
G rundgodct
150 N
300 N
450 N

Grundgødct
150 N
300 N
450 N
600 N

Rent græs on~ninlre1

Grundgodcl
ISON
300 N
450 N

Grundgødct
150 N
300 N
450 N
600 N

81 346
470
595
660

8 430
599
776
868
902

16 223
436
616
715

5 335
562
747
858
901

69,1 11,11
94,5 14,12

113.0 18,47
121.3 22,29

84.2 12,80
119,5 15,60
144,3 20,75
154,5 25,12
156,0 27,89

49.0 6.10
93.3 11,46

118.1 17,90
131 A 12.98

67,6 8,14
111, I 14,15
134,7 20.96
143,0 26.13
150,9 29.21

36 533
618
708
753

2 765
811
866
886
898

9 278
518
680
747

125,2 20,65
137,321,13
153,4 23,64
159,7 26,41
160,3 27,88

59,7 6.61
102,7 11,89
126,3 17.62
135,3 20.82

IO 497
641
794
871
901

25 243
465
639
726

5 335
562
747
858
901

74,8 12,45 46,7 - 
99,1 15.1261,9 15,2 15

116,4 19,02 72,8 10.9 21
124,2 22,57 77,6 4.8 47

92,4 14.36 57,8
123.1 16,71 76,9
146,221,33 91.4
155,6 25,38 97,2
156.8 27.89 98.0

52.9 6.28 33.1 -
96,711.6160,427.3 8

121,1 17.8075,7 15.3 15
132,8 22.20 83,0 7,3 31

67,6 8.74 42,2 
111.1 14,15 69,4 27,2 8
134.7 20,96 84,2 14.8 15
143.026,13 89,4 5,2 43
150,9 29.21 94,3 4,9 46

11al. rajgræs udlngt
uden dæksæd
Grundgoder
150
300 N
450 N

41 330
603
772
839

SJ. 5 8,12
90.5 14,34

107,920,57
114,3 24,72

4 223
517
665
753

39,9 4.96 45 320
80,5 11.24 595
96,2 17,80 763

106,0 20.30 832

52.3 7,R4 32,7 - 
89,6 14.06 56,0 23,3 IO

106,820.33 66,8 10.8 21
113.5 24,33 70,9 4.1 55

Til I a.C. er regnet 1,2 hkg tørstof. Ncttoudbyltc er beregnet som 75 %af bruttoudbyUet. Ocr er anvendt
en godningspris på 1.50 kr. pr. kg kvælstof.

lil rent græs. De sidstoævnte forsag er alle udført
i Jylland, medens forsøgene i klø\'crgræs er udfuft
dels i Jylland og dels på Fyn, borlsel fra 2 forsog
p3. Bornholm. De anvendte kvælstofmængder er
uJbragl ad flere gange, henholdsvis om foråret
og efter h\ er af de fø~te 2-3 slæt.

Udbyttet af de grundgØ<Jede forsøgs led er meget
højt. selv i rent græs. Alligevel er merudbyllerne
for kvælstoftilforsclen store, således al der i for·
sagene 1972 er opnået særdeles store udbytter.

I tabel m er samlet re"ultatcrne af det store
anlal forseg, der i de sidste 12 år er udforl med
stigcnde mængder kvælstof til forskellige typer af
græsafgroder. Materialet er opdelt i Jylland og
Fyn. der er næstcn alene om at repræsentere
"0crnc. i disse forsogsopgaver.

Udbytterne uden kvælstoflilforsel er no~et slørre
på F)'n end i Jylland. og forskellen er ikke udlig·

nct ved kvælstoftilforsel. Det ses også af tabellen,
at kJovergræs giver storre udbytte end rent græs
uJen kvælstoftilførsel, men ber udlignes udbytte
forskellen dog næsten ved den stærke kvlClstof·
godskning.

Længst til højre i tabel m er foretaget en be
n:gning af foderværdien af de høstede afgrøder og
godskningsøkonomien, idet der til en afgrooeenhed
er regnet 1,2 hkg tørstof. Udbyttet er her beregnet
som netloudbyllC, idel der er fradraget 25 pet. som
afgræsnings· eller konserveringssvind.

Ved økonomiberegningcn er der anvendt en
godningspris på 1,50 kr. pr. kg kvælstof, og det
fremgår af kolonnen helt lil højre i tabellen, at en
nettofoderenhed ved anvendelse af 150 kg N pr.
ha er frembragt for 12-15 øre i klovergræs og for
H ore i rent græs. Denne kvælstofmængde har så
ledes været særdeles rentabel. Ved forøgelse af
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kvælslofmængden fra 150 til 300 kg N pr. ha har
en nettofoderenhed i klovergræsset kostet fra 16
lil 21 øre og i de rene sræ,nfgroder 15 ørc. Også
her har der været god rentabililet for kvælstofan·
vendeisen forudsat en god udnyuelse af afgrø
derne.

a. Forsøg i kom.

30 af årets forsog i byg er gennemført med en
~ ...ælstofmængde på 120 kg N og 6 forsøg med 80
~g N pr. ha.

Forsøg; korn.
Fasrliggende hælslolforsøg 1972 (93).

hkg kerne pr. ha
9 fonog 21 fonog 30 forsøg
6.-7. ir 4.·5· ir 4.·7. ir

20,6 22,2 21,7
16.3 20.3 19.1
21,6 25,8 24.6
22.2 25.9 24.8
21.9 25.7 24.6
23.1 26.2 25,2

25,0

J forsøg ] forsøg 6 forsøg
6.·7. lir 5. .ir 5.•7. ir

Ugooct .......... 34,9 21,1 28,0
~ NPK ........... 12.1 14,4 13,2

1 NPK . . . . . ... . . . . . 14,8 24.7 19,8
t PK + k.s 14.9 25,1 20.0
I PK + urea 14.5 24,9 19.7
IPK + fl. a. 15.0 21.5 18.3
1 rK + ks. 23.9

I godningsm:engde _ 80 N. 25 P og 60 K.

Alle de ovenfor nævnte gødninger eller god
ningskombinalioner er kalkforbrugende omend
i noget forskellig grad, og derfor blev der i 1968
og 1969 suppleret med en ny forsøgsserie, hvori
~alksalpeler + PK-godning indgår, idel kalksal·
peler i modsætning til de ovrige prøvede kvælstof
gødninger i del lange løb nærmest virker hævende
på jordens reaktionstal.

Alle godninger eller gødrungskombinationer af·
prøves nalurligvis med samme mængde kvælslof,
fosfor og kalium. Mængderne v<tr efter de oprin·
dcligc planer 80 kg N. 25 kg P og 60 kg K til
kornafgrøder og de dobbelte mængder lil rodfrug
ter. men i takt med deL stigende kvælstorbehov er
de fleste af kornforsogene med [orfrugt korn i de
senere år gennemfort med anvendelse af 120 kg N.
38 J..g P og 90 kg K. For at f& et udtryk for ud
byttekurvcns forlob er desuden i alle forsøg i se·
rierne medtaget el forsogsled med halv mængde
NI)K·gødning.

Der er i 1972 gennemført 45 forsøg med op
gmen. heraf 36 i byg, I i vinterhvede, I i raj
græsfrø. 4 i bederoer, I i karlofler og 2 i klaver
græs. 9 af forsøgene er beliggende på Lol1and
Fal.sler. 2 på Sjælland og 34 i Jylland.

Ugødet .
Ih NPK

1 NPK
I PK + kas .
I PK + urea
I PK + fl. a. ..
1 PK + k•........

I godnm,smæn,c:le _ 120 N. 38 P og 90 K.

Af de faste kvælSlofgødninger har NPK-gød·
ning. kalkammonsalpcter og urea ved begge kvæl
slofni ....caucr givet megel nær samme udbytte, me
dens k:llksalpeler har placeret sig en smule dår
ligere. Virkningen af flydende ammoniak har væ·
ret meget varierende i forsøgene i 1972, og i en
del tilfælde har forsøgslederne i kommentarerne
til forsøgene anfort, at kvælstofvirkningen efter

14.36
16.71
2[.33
25.38
27.89

92.4
123.1
146.2
155.6
156.8

Udb)lIe hk, pr. ha
torstof r!'lprotein

497
641
794
~71

901

grønt

ForsøK med st;~t!'/ldt' uurllgdl'r kvælstof
til J.løl'ergr{l'fj Ol: r{'IIt gr(u 1972 (92).

Kløn'rgræs.
IO for,føg

Gmndgødel
ISDN
300 N
450 N
600 N

23 forsøg
Grundgødel 531 92.0 15.44
150 N 645 117.0 17.27
3001'1 777 137.7 21.28
450 849 145.4 25.06

Rem græs.
6 forsøg
Grundgødet 388 72.5 9.49
150 N 624 115.2 15.13
300 N 808 135.6 21.80
450 913 143.9 27.05
600 N 960 152.0 30.02

9 for.føg
Grundgødet 331 64.2 8.28
150 N 556 107.7 13.64
300 N 750 132.0 20.38
450 N 858 143.1 25.79

øges kvælslofmængden yderligere til 450 kg N
pr. ha, har en foderenhed koslet fra 39 til 47 øre
i l..Iøvergræ.. og. fra 31 lil 43 i rent græs. og renla·
bililelsgrænsen er således overskredet her. Men
både for klovergræs og for reni græs er der okono·
misk basis for 300 kg N pr. ha alene i torstof·
udbyttet. Ved beregningen er der ikke laget hensyn
til den forøgelse af råproteinindholdet. der sker
ved kvælslofgodskningen. Tages del ogede dpro·
teinudbytte i belragtning. vil der ofte være basis
for at hæve kvælstofanvendelsen til op mod 400
kg N pr. ha.

2. Faslliggende k\'ælstofforsog.

I forsogsserier. der blev p~begyndl i 1966 og
1967 og som stadig er i gan~. sammenlignes NPK
gødning med de mest almindeligl anvendle gød·
ningskombinationer. nemlig flydende ammoniak
+ PK·godning og kalkammonsalpcler + PK~

g.odning. Endvidere er medtaget urea + PK
godning. Formålet med forsøgene er at belyse
kvæl,;;lofgodningernes langtidsvirkning, herunder
også gødningernes indflydelse på forsøgsjordenes
rea~lionstal.
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flydende ammoniak er kommet meget sent, især
efter de tidligste ammoniakudbringninger, der
fandt sted sidst i marts og før de betydelige ned
børsmængder i store dele af landet i april og maj.
l gennemsnit af det store antal forsøg på kvælstof
niveau 120 N har flydende ammoniak dog pla
ceret sig en smule bedre end de faste gØdninger.
T det lille antal forsøg på kvæ!stofniveau 80 N, og
hvor den flydende ammoniak i alle forsøg er ud
bragt sidst i marts måned, er den gennemsnitlige

kvælstofvirkning derimod noget ringere end efter
de faste kvælstofgødninger.

l følgende opstilling er vist de hidtil opnåede
resultater af samtlige forsøg siden deres anlæg
i henholdsvis 1966/67 og 1968/69. Af hensyn til
sammendragene er anvendt betegnelsen Jh NPK
og I NPK eller tilsvarende af de prøvede gød
ninger uanset om kvælstoftilførselen de senere år
har været 80 eller 120 N i forsøgene.

Faslliggetlde kl'æ/slollorsøg (93).

Vårsæd. hkg kerne pr. ha

Forsøg atli. 45 rorsog 22 forsøg 28 forsøg 18 forsog 12 forso8 12 forsøg
1.-2. år 2.-3. ar 3.-4. ar 4.-5. !.r S.-6. /Ir 6.-7. år

/966 og 67 1966-67 1968 196' 1970 1911 1912

Ugødel ........ _ ......... 28,7 31,3 23,1 20,2 25,8 24,1
Yi NPK .... , ...... 10,2 10,7 14,5 12,7 12,0 15,2

I NPK .. . . . . . . . . . . . ... . 15,2 17,3 22,8 18,4 18,0 19,9
l PK + kas .. . . . . . . . . . . 15,3 17,8 22,9 18,1 17,5 20,4
IPK + urea 14,9 16,8 22,8 18,1 18,0 20,0
IPK + ti. a. 16,3 19,3 25,0 20,7 17,4 21, I

Forsøg 0111. 43 rorsog 21 forsøg 22 forsøg 24 fOl"S0g 110 forsøg 247 forsøg-)
1.-2. Ar 2.-3. lir 3.-4. ar 4.-5. år 1.-5. Ar 1.·7. år

/968 og 69 1968-69 1970 1971 1972 1968·69 1966-72

Ugødet . . ... . . . . .. 28,8 23,8 26,2 22,1 25,8 26,0
Yi NPK 11.9 12,7 14,5 19,5 14,4 13,1

1 NPK ........ 17.6 18,1 20,9 25,7 20,1 19,1
1PK + kas .. 17,9 17,6 21,2 25,8 20,1 19,1
1 PK + urea 17,7 18,2 21,4 25,6 20,2 19,0
l PK + fl. a. .......... 19,3 20,6 22,4 25,6 21,5 20,5
IPK + k, ............ 18.3 16,7 21,3 24,9 19,9

•) aDIagt 1966·69

Resultaterne viser, at virkningen af de stærkt
kalkforbrugende gødninger, NPK-gødning, urea og
flydende ammoniak, ikke er forringet gennem
årene i sammenligning med kalkamIDonsalpeter,
der har deltaget i 6-7 år eller med kalksalpcter,
der foreløbig er afprøvet i 4-5 år.

De faste kvælstofgødninger bar i gennemsnit
af det samlede forsøgsmateriale virket ens, men
har ved den anvendte metodik i gennemsnit af
å.rene givet ca. 1,5 hkg kerne mindre pr. ha end
flydende ammoniak. Det bemærkes, at de faste
gødninger er udstrøct og således ikke nedbragt
i jorden udover, hvad cn radsåmaskine i nogle til
fælde målte have: udvirket.

l gødnini:smængde 160 N, SO)' og 120 K.

3. Stigende mængder NPK-gØ<Jning.
Alslllltende bereming.

3. ForsØgenes anlæg.

Under Fosforsyre- og Kaliudvalgets ledelse blev
der i foråret J965 påbegyndt en forsøgsserie til
belysning af virkningsforholdet mellem NPK
godning og PK-gødning + kalksalpeter ved for
skellig gødskningsinten~ilet. Forsøgene var oprin-

b. ForsØg i bederoer.

I 1972 er der kun resultater af 4 forsøg med
bederoer som forsøgsafgrøde, og gennemsnittet af
disse og de foregående års forsøg i bederoer
fremgår af tabellen nederst i forrige spalte.

Der er i gennemsnit af de 45 forsøg 1967-72
ikke nogen videre forskel i virkningen af de 4
kvælstofgødninger, anvendt lil bederoer. NPK
gødning bar dog placeret sig bedst, men kun 0,7
1,2 hkg tørstof pr. ha bedre end de øvrige 3 gød
ningssystemer. I det færre antal forsøg, hvor der
indgår kalksalpeter, ligger denne gødning betyde
ligt under de øvrige, og især er forskellen stor til
NPK-gødning. Resultatet bør dog tages med for
behold, da gruppens forsøgsantal er lille.

IO forwf:
2.-4. år
1910· 72

80,8
25,6
35,2
31,7
33,9
33,7
29,1

41 forsog
2.-6. år

1967-71

88,8
20,4
27,9
26,6
26,8
27,3

Faslliggellde hælslolforsø~ (96).
hkg IIIrstof pr. ha

4 forsoG 45 forsog
4.-7. år 2.-7. Ar
1972 1967-72

86,7 88,6
18,4 20,3
28,2 28,0
29,1 26,8
32,6 27,3
27,6 27,3

Bederoer
Ugødet
Yi NPK ..

1 NPK ., ....
1 PK + kas ..
l PK + urea.
1 PK + Il. a ..
I PK + ks
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b. Forsøgenes hovedresultater.

De sidste 4 års resultaler af de 30 forsøg, der
har kunnet gennemføres i alle 8 forsøgsår era
1965 lil 1972, er vist itubel 94 i tabelbilaget.
Hovedresultatet af de tilsvarende 80 enkellforsog
fra I. 4·3rs periode er opført i _Beretning om
fællcsforsog 1968«. Foruden udbyttetallene for de
enkelte år og for hvert forsøg. er der i tabellen
angivet afgrodearten. samt medtaget resultater af
teksluranalyser, der blev udfort ved forsøgenes
anlæg. Endvidere er der foruden udbyttetallene
beregnet et standardudbytte, der omfatter gennem
<;niUel af 3 kornafgroder og en roe- eller græ~

afgrode. I 6 forsog har der dog udelukkende

PK 0-5·13 m Mg

1965. 5.3 5.5 13,4 9.6 1.1
1966. 5,2 5.5 12.9 9.6 1.0
1967. 5.4 5,5 12.2 9.6 1,2
1968 ... 5, I 5,2 13.7 9,7 1.2
1969. 5.1 5.2 13.7 9.7 1.2
1970. 4.8 4.9 13.6 6.2 1.5
1971. 4.M 4.9 13.6 6.2 1.5
1972 .... 4.7 4,M 12.2 7.2 2,5

KalL~pcter

1965. 14.4 0.9
1966. 14.2 1,0
1967. 14.8 1.0
1968 .... 14.3 1,0
1969 .... 14,5 1,0
1970. 14,6 1.0
1971 ... 15.3 0.2

Praktisk taget hele fosforindholdet i PK·god
ningen er \'andoploseligl, medens det kun har væ·
ret tilfælde med ca. 50 pet. af fosfor i NPK·
gødningen de 3 første forsøgsår. I 1968 var kun
38 pet. af fosforindholdet vandopløseligl hvilket
skyldes, at dette parli var af tysk oprindelse,
medens NPK-godningen de 3 ,første og 4 sidste
forsogsår har været fremstillel hos Norsk Hydro.
Det kan i den forbindelse oplyses, at siden 1969
har alle såvel dansk- som norskfremslil1ede NPK
godninger indeholdt ca. 80 pet. af fosforel i vand
opløselig form.

En anden forskel i plantenæringsstofferne i de
to godskningssystemer er. at NPK-gPdningcn kun
indeholder ca. 2 pet. sulfalS\'ovl mod 3-5 gange
~å meget i PK·godningen. Der er imidlertid ikke
korrigeret for delle forhold. da man ikke regner
med. at der i de danske jorder er mangel pti
SVO\1.

delig tænkt gennemført i en 4-årig periode, heraf
mindst 2 år i vårsæd og I år i roer. og serien
skulle således \ære afsluttet med forsøgene 1968.
Der var imidlertid fortsat ct slort antal forsog
i behold, og der var stor interesse for. at sammen
ligningen af de to godsknincssystemer skulle
fortsættes endnu flere år. bl. a. for 3t belyse gød.
ningerne.~ ind nydelse på jordbundsreaktionen. Det
blev derfor besluttet at videreføre så mange uf
foro;ogene som muligt i endnu en 4-årig periode.

Ocr blev iah gennemført 84 forsos i fors te
forsogsperiode med udbyttemMinger alle 4 for
sogsår. Gennem 2. 4-års periode videreførtes 30
forsog og med resultaterne af disse i 1972 afslul
lede~ fOf8øg~scrien endeligt. Der skal derfor i det
folgende gives en ret omf:H1ende oversigt over
forsøgenes resullater. foruden at der skal henvises
til opgurelsen af den l. 4-års periode. der er om
talt i -Beretning om fællcsforsog 1968 ...

Der er arbejdet efler følgende forsogspkm:

a. Ugodet
b. 300 NPK 16-5-12 (47 N, 14 P. 35 K).
c. 600 NPK 16-5-12 (94 N, 28 p. 70 KJ
d. 608 kalksalpeler + 530 PK 0-5-13 m Mg

(94 N. 2g P. 70 K)
e. 304 I...alksalpcter + 265 p,," CO 5-13 m Mg

(47.14P.35Kl

De anførte gødningsmængder i forsogsplanen er
anvendt til vårsæd med korn som forfrugt og lil
staldgodede roer. Hvor det har været muligt. er
forsøgene gennemført på ikkc-staldgødcl jord, og
her er anvendt den dobbelte godningsmæflgde lil
roerne. Til vårsæd med roer eller græs som for
frugt er godningsmængderne formindsket til 200
og 400 kg NPK 16--5-12 og tilsvarende mæng·
der PK-gødning + kalksalpeter. Forsogsgodnin
gen er så vidl muligt udSlroct hvert år for afslut·
tende jordbehandling forud for afgrødernes så
ning.

Forso~godningen er udtaget af almindelige
handelspartier, og hverl år analyseret ved Stalens
Planteavls·Laboratorium. l følgende opstilling gi
ves en oversigt over de gennem årene fundne ana·
Iysercsultater.

Det fremgår af forsogsplanen. at der er tilført
de samme mængder hoved næringsstoffer i NPK
gødning og i enkeltgødningerne, idet anvendelsen
af PK-gødningen + kalksalpetcr er reltet ind efter
indholdsanalysen for NPK·gooning. Da PK 0-5
13 m Mg ikke markedsføres mert'. er der frem
stillet særlige godningspartier til forsogsformålet
i 1968 og 1970. 1 1972 er anvendt handelsvaren
PK O 5-12 m Mg. Der er dog nogen forskel på
den form. plantenæringsstofferne foreligger i. Så
ledes forekommer knap halvdelen af kvælstoffet
i NPK-godning som nitrat og godt hal\'delen som
ammoniumkvælstof. medens næsten alt kvæbtof
fel i kalksalpeter er nitratkvælstof.

:>lPK 16-5-12

1965.
1966 ...
1967 ..
196M .
1969 .
1970 .
1971 .
1972.

Aflalysn af gflC!lli"ger.
KHt:hlOr \"an<lopl. Cillat-

:-':0, l'oH, I' opl r

7.4 8,2 2.4 4.6
7.1 S.6 2.9 4,9
7.1 S.4 2,3 4.6
7.4 S.3 1,7 4.5
7.1 9,1 4.1 5,5
7.2 9,3 3,9 5.0
7.2 9,2 4.1 5.1
7,1 9,2 4.2 5,0

pct.
Vandoploschl'
K SO -s Mg

12,8 2.1 1.2
12.3 2.0 1.1
12.7 2.0 1,4
11.7 1.9 1.3
12.1 2.1 1.7
12.6 1.6 1.7
12.0 2.3 1.7
12,2 2,5 2.2
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været korndyrlning de sidste 4 år, hvorfor stan
dard af disse er beregnet som simpelt gennem
snit.

I tabelbilaget er forsøgene tillige opført i num
merorden efter et nummersystem, der blev indfort
første forsøgsår. og som er anvendt i de årlige
beretninger.

Hovedresultatet af de 30 forsøg 1965-72 er vist
i følgende opstilling. Gennemsnitsudbytterne er
angivet i hkg kerne for kornafgroderne og som
afgrodeenheder (a.e.) for foderafgrøderne. De en
kelte år er anført hver for sig, og endvidere er
vist et beregnet standardgennemsnit for hver af de
to 4-års perioder.

StigeIlde ffurlrgdtr NPK-C(ldllillg (94).

JO Is. hkg kerne cllcr •. c. pr. III
/965-72 I. Ir 2. år J. ilr 4. år standard·)

UgØ<1et 45,0 53,2 36,1 36,9 37,7
I NPK 13,8 t4,7 15,1 15,9 13,8
2 NPK 20,8 22,8 22,2 24.2 20,9
2 ks + PK 20,5 22,1 21,5 24,7 20,5
1 ks + PK IJ,4 15,9 14,1 17,3 14,J

5. ir 6. :1Ir 7.1r 8.1r lIandaret-)

Ugødet 3-1,8 33,5 42,9 29,4 31,8
I PK 16,1 15,5 16,2 19,8 14,9
2 'PK 23,6 24,2 26,0 27,0 22.0
Hs + PK 2J,O 2J.I 24.7 26,J 21,2
I ks + PK 15,8 15,2 16,2 19.6 14,6
-) Gns. ar 3 11"1 kom I Ar rocr clkr gra:s.

Da de forskellige afgrøder indgår i et vekslende
forhold de enkelte år. må man ikke forvente al
finde nogen sikker linje i udbyHetallene forsøgs
perioden igennem. L eks. et faldende udbytte af
det ugødede forsøgsled og et tilsvarende stigende
merudbyue for godningslilførsel.

Der har hvert år været en meget betydelig gød
ningsvirk.ning. som er praktisk taget ens for NPK
godningen og PK-gødning + kalksalpeter i forste
4-års periode. I anden 4-års periode er der en
tendens til, al PK-gødningen har klaret sig rela
tivt bedre, selvom forskellen dog cr rct ringe. Be
regnet på standardudbyuet har NPK-gødningen
i sidste periode givet 0.3 a.e. mere vcd dcn lille
gødningsmængde og 0,8 a.e. mere ved den store
mængde.

I følgende opstilling er vist gennemsnitsresulta
terne af de kemiske jordanalyser, udtaget efter
host "ed hvert af de to 4-års perioders udlob.

Reaktionstal/ene. Ri.. cr steget en del fra for
søgenes anlæg til efter høst 4. år. hvilket skyldes.
at en del af forsøgsarealerne i denne periode blev
til fort kalk. I anden periode er der derimod kun
til fort kalk til enkelte af de 30 fuldførte forsøg.
Der er derfor slet et generelt fald i reaktionstal
lenes niveau i løbet af denne periode.

Det væsentligste er imidlertid reaktionstalsæn
dringer ved Ile to gjJd~kningssystemer. Efler forste
4-års periode er reaktionstallet 0.2-0.3 lavere.
hvor der er anvendt NPK-gødning. end hvor der

Stigl'ndt' ma-ngdu NPK-gødning (95).

JO Is. Jordanal)"5ICn:sullaICf
/965-72 R' F' K' Mgt Co<

Ved anlæg 6,2 5,9 11.5 5,1 2,1
Efter høst, 4. år:
UgØ<1et ........ 6,5 6,0 8,1 4,9 2,2
I NPK . . . . . ... . 6,5 6,4 8,6 4,9 2,3
2 NPK .' ....... 6,4 6,9 10,2 4.9 2,5
Hs + PK .... 6,7 6,9 9,7 4,8 2,6
I ks + I'K .... 6,7 6.5 8,J 4,9 2,J

Efter høst, 8. år:
Ugødet ........ 6,J 6.1 6.7 4,J 1.9
I NPK ......... 6.2 7,0 7,8 4,8 2,1
2 PK ......... 6,2 7,8 9,5 4.9 2.1
2 ks + PK ..... 6,4 8.0 9,4 4,4 2,3
I ks + PK ..... 6,5 7,1 7,4 4,2 2,1

er amendt PK-gødning + kalksalpeter. Efter det
8. år, er der sket et generelt fald i niveauet, men
forskellen mellem reaktionstnllene er stadig 0,2
O.J.

Når der ikke er fremkommet en øget forskel
mellem reaktionstallene ved fortsat anvendelse af
den l..allforbrugende PK-gødning gennem anden
periode, kan forklaringen være den, at ka1.kforbru
get (udvaskningen) er mindre ved de lavere reak
tionstal.

Resultaterne er i overensstemmelse med tilsva
rende forsog og undersogeIser andre steder. Der er
i sådanne ligeledes konstateret en reaktionstals
sænkning eher et relativt kort åremål, især på
sandjord. ved anvendelse af flydende ammoniak,
urea cllcr NPK-gødning sammenlignet med til
førsel af kalksalpeter. hvorefter forskellen mellem
reaklionstulsniveauerne forblev nogenlunde kon
Slant.

Fosforsyretallelle. Ft. er i gennemsnit næsten
uændrede i det ugødede forsogsled. Den svage
stigning kan f. eks. skyldes staldgødningstiJforsel
i labet af de 8 år. Derimod er der sket en ganske
betragtelig stigning i fosforsyretaJlet, hvor der er
'ilfort NPK-godning eller PK-godning + kalksat
peter, nemlig ca. 0,5 Ft-enhed for hver 4-års pe
riode ellcr iall 1,0, hvor der er tilført den mindste
gødningsmængde. Hvor der er tilført den dobbelte
goon:ngsmængde er stigningen i fosforsyretallet
i labet af de 8 år præcis det dobbelte, nemlig 2,0
Ft-enhedcr.

En Ft-enhed svarer til 75 kg P pr. ha. I for
sogsperioden er der således - ved den storste
godningsmængde og efter stigningen i fosforsyre
tallet - tilfort 150 kg P pr. ha mere. end nfgro
derne har bortført. Den tilforte fosformængde
efter slandardafgrødefordclingen, 6 kornafgrøder
og 2 roe- eller græsafgroder. er med den storste
mængde forsøgsgødning 233 kg P ialL Efter den
reelle :lfgrodcfordeling. der viser en højere andel
foderaigroder, er fosfortilforselen ca. 260 kg p,
eller ca. 33 kg P årligt. Dette er en ret kraftig
gennemsnitlig fosforgødskning, og mere end halv
delcn af det fosfor. der er tilført med forsøgs-
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1 glKlnln,un~ngde 5'lrer lil 200 :-JI'K 16-5-11.

I t;oJnin,srn:t'ngJe S\'lrc:r Id 300 NPK 16-5-12 p", areal mc:d S1_1d
godnlf\'. og til 600 NPK 16-5-12 pliKIt uden staldrodn1ng.

Forsøg i rocr'.

Alle forsog i rodfrugt er udført i foderbeder.
og som det fremgår af følgende opstilling. er en.
halvdelen af forsøgene tilfort staldgødning.

M.g kerne pr. hl
126 forsøg 7 ronog t JJ forsog

1965-;1 1972 1965-72

30.8 31,4 30,8
9,2 11,3 9.3

13.8 16.3 13.9
13.6 15.6 13.7
9.1 10.3 9.2

PK .
I'K ..

Srif!ellde "u(,IIge/n NPK-/:ødll;llg (95).
Bederoer

hkg tørslof pr. "_
med st_ld,lKImnl udc:n staldgodning
4J forwl t96'-72 42 forsogl96So72

78,9 59.5
11.9 24.2
18.6 33.8
18.5 32.5
11.2 23.2

BYK eftu roer
elleT J.:TlI'S
Ugødet
1 r\PK
2NPK
2 ks + PK
I ks + PK

Udbyuet af ugodet er lavt i 1972 i byg efter
I..orn. hvor udpiningen af det ugødede for'iog'i:led
gennem perioden er slået mest igennem. Udslage·
nc for lilført godning cr derfor også relativt store.
I gruppen efter roer og græs er gødningsudslagene
lIf mere almindelig swrrelsesorden. I begge til
fælde er der i 1972 lidt større merudbytte for
NPK-gødning end for PK·godning + kalksalpe
ter. - En tendens. der har været mest udpræget
i den sidste 4-års periode. I gennemsnit af 259
forsog 1965-72 i byg med forfrugt korn har
~PK-godning gilret 0.3 hkg kerne mindre end PK
godning + kalksaJpeter ved den lille godnings
mængde og 0.4 hkg kerne mere \Cd den store
gooning!omængde. l forsogsgruppcn. hvor forirug
tcn er rocr eller græs og godningsudslagcne derfor
mindre. er der kun meget ringe forskel mellem de
to god..,kningssystemer. sådan som det og<;å frem·
grlr af merudbyttekurvcrnc i fiS. 7.

USodel
I PK
2 t\PK
2 ks +
I ks +

1 1972 er der kun udført I forsøg. nr. 3316,
i staldgodede bederoer. Ocr var i dette forsøg en
rcl d;jrlig virkning af NPK-godning. men i gen·
nemsnit af det sturre forsogsmateriale rå 43 for
sog 1965-72 er der ingcn ~torre forskel mellem
godningerne. l forsogene uden Mald'~odningstil

fursel lil roer. hvor udslagene for tilfort godning
er ca. dobbelt så store som på 'italdgodet jord, er
der en antydning af. at NPK-gooning ~'ed begge
godskningsniveauer gennemsnitlig har klaret sig
bedst.

c. Godningsvirkningen i rorskellige argr'pdcr'o

I foregående afsnit er forsogsresultaterne op
stillede for de enkelte år uden hemyn til afgro
dens art. I det folgende gives en oversigt over
gennemsnitsrcsultaterne i 1972 samt af hele for
søgsperioden for de enkelte og de vigtigste af
grodeartcr.

gødningen, er da således også medgået til en for
bedring af fosforsyretallene.

Denne konstalering er i overensstemmelse med
del resuilat vedrorende fosforomsætning og -for
brug. der blev fundet i den omfaltende undersø
gelse ovcr landbrugets fosfor- og kaliumforbrug.
der gennemførtes midt i fO'erne og er meddelt i
~Bcrctning om fælles forsøge i 1967.

Kalium/al1el/e, Kt. er i gennemsnit faldet. og
faldet har været relativt stprst i forste 4-års pe
riodc. Dc anvendtc kaliummængder har således
uanset godskningsmetode ikke været tilstrækkelige
lil at opretholde kaliumniveauet.

En Kt-enhed svarer til 25 kg K pr. ha. I for
sogspcrioden er der tilfort kaliummængder i han
del~gødning efter standard~a:d.. l..iflet 5R4 kg K pr.
ha iah ved den stærkeste godskning. Efter afgro
defordelingen er der tilfort ca. 650 kg K ialt eller
i gennemsnit af sædskiftet godt 80 kg K pr. ha
årligt. Del er mod forventning. at anvendelsen af
kalium i handelsgødning i denne storrelsesorden
ikke har kunnet opretholde kaliumtaIJene.

Magllt'siltmraflene. Mgt. viser gennemsnitlig et
ubetydeligt fald. hvor der er anvend I NPK-gpd
ning. medens faldet er ca. 0,5 Mgt--cnhed stØrre.
h~'or der er anvendt PK-godning. En enhed svarer
til 25 k~ ~1g: pr. ha. og for... kcl1en i magnesium
tallene ved de to godskningsmetoder modsvarer
den mindre magnesiummængde. der gennem for
sogsårene er tilfort med PK-godning. dels på
grund af ca. IO pct. mindre kiloanvendelse af den
ne godningslYpe, dels fordi indholdet af magne
sium gennemgående har været 0,1 pet. lavere.

Kobberftllleflc, Cut. steg i forste periode og
faldt i sidsIC, hvilket skyldes, ilt en del arealer,
hvor kobbermangel kunne tænkes at forekomme.
i startcn blcv grundgodct med blisten.

Sligt'lIde 1I/fl'1I.-::der ,vPK-s:øtlllillJ.: (94J.
B hkg kerne pr. Ila

Yf.! 244 rorsøg 15 rorwg 259 fOl"5og
eflcT kom 1965-71 1972 1965-12

Usødet 25.0 19.9 24.7
1 NPK 12.5 17.0 12.8
2 NI'K .. .. .... 19.1 23.9 19.4
2 ks + I'K .. 18.8 23.3 19.0
I ks + PK ........ 12.9 16.2 13.1
I lødnIRJsm~"gde SV3rer lil JOO r-,PK I6--SoI2.

FOr'søg i kom.

I 1972 er gennemfort 22 forsøg i byg, heraf 15
med korn som forfrugt og 7 med rocr eller græs
som forfrugt. Gennemsnitsresultaterne er opført
i lIet folgende sammen med de foregående årli
re..,llltaler.
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af grønt og af torstof med ca. 90 pc:t. og udbyttet
af råprotcin med ca. 66 pet. Ellers er der også
i forsøgene i græs en tendens til, at NPK·godning
ved begge godningstrin har givet gennemsnitlige
mcrudbylter i grønt, tørstof og råprotein, der alle
er en smule hajere end for PK-gødning og kalk·
salpeter.

d. Konklusion.

Del stOre antal nu afsluuede faslliggende forsøg
er udførr o~'er en 8-årig periode, Forsøgenes re·
suIIO/('r har riSl. at du ikke er tlogen sIlure
forsk,.1 på ,"irklli"1:en af j\iPK-gø(/ninp og PK·
godfling + kalksalpeler. når der lilføres de samme
numgder af planlenæringssloffer, Gødningerne er
sammenliKnel ,-ed forskellig gødskningsinunsitel,
Ved den lilIt' lIurngde har de IO gødskningsmeloder
~irkel ens i gennemsnit af alle afgrøder i samtlige
8 for.HJK"flir. men ,'ed den krafligere gødskning !lar
der Wl!Tef tendens Iii en lidI bedre ~'irkning al
NPK·gf,clning end af PK·godning + ka/ksalpeler.
Virkn;'lKefl af NPK-gødfling har i del "ele taget
le"deret til al wue forholdsvis bedst i afgrøder
OK på arealer. II\'or udbyuel af grundgødel har
l'trUI law og merudb)'Itt!1 for Iilførl gødning til
slorende SIOrt. Da den beskedne forskel Iii fordel
for NPK-f.[ndfling, der i gennemsnit blev mdlt
meifellJ 1:ødningstyperne efter 4 års forl{lb. yder
/igere f'r forøgel efter 8 år, har der således ikke
\'{l!T('t 1I0[(en forringel gødningseffekl ved lorIsat
nm'/!ndelse af NPK·gødninc Irem for PK-gød
lIillK + kafk.mlpeler. - Det på trods af. at jord
bIlIIdsreaktionen blev påvirket svagt, men sikkerl
i nedadgående retIling ved anvendelse af NPK
Kodfling i ,mmmellligtling med PK-gød"itlg +
katha/peter.

Forskellen i jonlbundsreaklionen indtrådte i lø
het af dl' ffUsle 4 larsøgsår, og den blev ikke øget
yderligere i de folgende 4 år. De fll'rige jord
bumisafJaI)'ser "iste, at de to gødskningsmetoders
på\'irkniflR af jordernes indhold af plantenltrings
stoffer "tlr værel ens.

l lobet ol de" 8·årige forsøgsperiode har de
arbejds- o;: prismltssige forhold udl'iklel sig så
ledes, al kombinationen PK-godning + kalksa/
peter. dpr tidligere dominerede gødskningen, nu
kUli er af il/tuesse i særlige lilfalde,

ønrJ..t:s i sudet anvendt NPK-godning, som en
af mllliNlu:deme for en billigere gødskning, kon
godllill[.:en efler forsøgene benyt/es med fuldtud
summe resu/lat som ved anl'endelse af PK-gød
IIfllK + kalkra/peler. Tages NPK-gødning - eller
andre ko/kforbrugende gødningstypu - i udstrakl
lU/n'udl'/S!', bor udviklingen i landbrugsjordernes
J.nlktil.tto"d dog følges med øget opmfl'rksom/red,

4. Nedfældning af kvælstofgØdninger.
a. Nedfældning af kalkammonsalpeler,

uren og flydende ammoniak.

I flere fors,}gsserier udført i Arenes lob har fly·
dende ammoniak som regel vist en noget større

9,26
2.73
6.24
6.25
2,51

r;lprOll:m

56.\
2R,1
45.6
44.2
26,4

hlog pr. h.
hUSIOf

,
/

,/
/,,,,

/,
/,

/
/,,

IHrs.lb~gm

fQrfru~1 rOet elkr l;'.l:S

261
125
232
225
118

~ronl

42 f,. I bederoer

uden S1.'dl!oomDF

BY fs l by! m

forrrull \'orn

/
IO /,,

/,,,

30

'0

10

'0

"

l godning5ma:ngdc s\'arcr til 300 NPK 16-5-12 pr. slZl.

IO

Or-------------1f'-------

Forsøg i græs.
, to af de gennemførte forsøg i 1972 (nr. 244

og 2685) har afgrøden værel græs, der er hostet
ved 3 slæt. Resultatet er til den følgende tabel
sammenregnet med de foregående års forsøg
i græs.

Sti!!l'IIde mtr1lf.?dn \,PI\·gødni,l1: (95).

C r~s med 3 SI(('I.
32 forsøg /91;7-72
Ugodct
1 PK
2 NPK
21..s + PK
/ ks + PK

I gcnncm<;nil af 32 forseg i græs 1967-72 har
godnjng~tilforselen gennemsnitlig foroget udbyuet

__ rn~clt!oonin&<,r l'PIC·g-xln.nll

0) GOJ lir 6 .I,'s \'orn 2 IH hl("T eller græs

FiK. 7. Virkning ar NPK·godninll 0l enkcltgodninget.

H fl_ I bcdcloer

med s!:aJdl!oonlnj:

0r------------1f'----------i

'O
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gennemsnitlig kvælstofvirkning end de faste kvæl
stofgodninger anvendt lil byg. Da der ved sam
menligningen anvendes ganske samme kvælstof
mængder i de forskellige gødninger. og flydende
ammoniak ikke indeholder folgestoffer af nogen
art. m:i den bedre effekt antages al bero på. al
tlcn fl}'dende ammoniak ved ncdfældningen pla
ccres i en mere gunstig position for planterne
end de faste godninger, der udstrøs ovenpå jor
den.

Forsog lil belysning af. om anlagelsen er rigtig.
blev påbegyndt i 1966. I forsogene sammenligne"
kalkammonsalpcler og urea. der afproves såv'cl
udslrOCL ovenpå jorden som nedfældet med en
radsåmaskine. Forsog'iafgroden er b}'g. ~edfæld·

ningen af den flydende ammoniak sker på sæd·
vanlig \-i~. og der tilstræbes en nedfældnings
d}bdc på 12-15 cm.

Til nedfældning <lf de faste gooninger har der
gennem årene været anvendl forskelligt appara
tur. De lo forsle :"lr blev der opnået en nedfæld·
ning"dybde på 2-5 cm med en rækkeafstand på
15 cm. J 1968 69 var dybden \ ed ændret meto-

dik 4 6 cm og ræk.keafslanden 12 cm. og de to
sidsle &r. h\or nedfældningen er sket med en
kullivatonands-'iama'ikine med 15 cm ræUeaf·
sland. har nedfældningsdybden været 6-10 cm alt
efter jordcn!\ tilstand.

Til udbringningen ovenpå jorden er anvendl den
...amIne maskine. idet der da blol er k~m med Inf
lede :)kær. Nedfældningen af flydende nmmoniak
Cl' sket på sædvanlig vis, og her er Lilstræbt en
nctlfa:ldning"dybde på 12-15 cm.

For al f:i. så markeret forskel som muligt mel
lem udslrøning og nedfældning af de fasle gød·
nin,ger. er nedfældningen i de allerflcstc lilfælde
udfort umiddelbart efter kornel" såning. Den fly·
uende ammoniak er nedfældet fl;' 'iamme tids
punkt eller umiddelbart før kornets s&ning. Der
"kulle således ikke kunne ..ære lale om. nt ned
fældnings:.rbejdet i 1972 kan hm'e skadet afgrøden
i de refererede forsog.

Ocr Cl' i 1972 gennemført 26 forsøg. hvis gen
nCIll"nihre~ultater sammcn med forsøg fra fore·
g;"icnde til' er vi!\l nedenstående:

5 forsog
1966

24.5
15.2
\6.2
13.9
15.1
16.0

Grundgodet
80 N ikas.
80 N ka,.
80 N mea.
80 N urea.
80 N fl. a.

udslrøct
nedfældet

udc;trøct
nedfældet

Sedfældning til kar, "reD 0l: II. li. (97).
8yg. hkg leme pr. ha

12forsog 24fonog II forsog l7forsog 5Ofol""1 26fOr'mg
1967 1968 1969 1970 1971 1972

2S.~ 31.7 32.0 27,0 35.6 33,5
12.8 17.9 1~.8 9.8 12.0 16.4
14.3 18.1 14.8 11,6 12.6 16.4
12.0 16.3 14.0 9.7 11.4 15.6
14.0 18.3 1~.7 12.0 12.7 16.6
13.1 19.1 14.8 12.8 11.7 12.9

185 fonol
1966 ':'1

31.7
13.6
14.2
12,M
14,3
13.8

Dc 17 af fONogene i 1972 er udfort i Jylland
og de 9 p~ Fyn. Det gennemsnitlige udslag for
lilfort hælstof (80 l) er hojt. hvorimod virk
nin~en af ncdhringning af fa"l gødning ikke har
..æret så slor, som i visse af de tidligere forsogs·
år. Urea har dog alle år kvitteret for nedfæld·
ning. og er derved kommet p~ udbytteniveau med
kalk:tmmonsalpelcr. rsagen er sandsynligvis, at
nedfældningen udover den bedre placering også
mollvirker den fordampning, der ellers kan ske.
nrtr urea ud·atOs oven på jorden. For kalkam·
monsalpetereis vedkommende er del kun el sporgs·
m&1 om bedre placering.

Det fremgår af resultalerne, at kvælstofvirk·
ningen af flydende ammonia.k har været meget
dårlig i denne forsogsserie i 1972, nemlig ca. 3.5
hkg kerne pr. ha mindre end af de faste horl·
stofgodninger. Også i 1971 samt i J967 har am
moniahirkningen været noget ringere end i de
pvrige år. I de 18 af de 26 fOl3øg i 1972 er
ammoniak udbringningen foreg&et sidst i marts.
men samlidig med kornsåningen, og der er ten·
dens til, at ammoniakken har klaret sig rc1ativt
d:"lrligere på delle nedfældningslidspunkt end i
det færre ania I for')PS. der p,i grund af vejrfor-

holdene forst har kunnet udfores ved årels 2. så·
tidspunkl omkring midten af april. Om ammoniak·
\ irkningen \ed det tidligsle udbringningslidspunkt
anforer forsogslederne for denne forsøgsserie, li
gesom for andre forsogsserier med flydende am·
moniak 1972. at kvælstofvirkningen efter ammo·
niuk kom meget senere i vækstperioden end efter
de faste kvælstofgødninger. - En siluation. der
må betegnes som ret usædvanlig, os som må til·
lægge" dc noget afvigende nedbørsforhold og
v,ckstvilkår i fon"lrsmånederne.

I scnnem'init af samtlige 185 forsog i 7 år h:lr
nedfældningen af kalkammonsalpeler oget udbyttet
med 0.6 hkg kerne pr. ha mod en oget effekt ved
nedfældning af urea p<1 1.5 hkg kerne. \ferud
byllet for såvel kalkammonsalpeler som urea er
dermed ble\et ca. 0.5 hkg kerne slorre end det
gennemsnitlige merudbytle for flydende ammer
niak. Denne forskel skyldes dog i meget høj
grad den dårlige virkning af flydende ammoniak
i 1972.

ForM)gcnc med nedfældning af faste gødninger
og sammenligningen med nydende ammoniak
fort!\ættes.
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a. Grundgødet.
b. 500 NPK 21-4-10. udstrøet.
c. 500 NPK 21-4-10, nedfældet.
d. 500 PK 21-4-10, placeret ved såning.

71,1
10.4
17,2
13,2

17.9

358
68

102
81

10254

1000 pI.
v. OP"

52
54
55
54

Placering al NPK~gødllillg til bederoer (99).
hkg pr. ba

rod lønto(

3. Grundgødel.
b. 675 NPK 14-4-17 udstrøel.
c. 1100 NPK 14-4-17 udslrøel.
d. 675 NPK 14-4-17 placerel.
e. 675 NPK 14-4-17 placercl + 425 NPK

14-4-17 udslrøet.

ForsØg i bederoer.

Spørgsmålet, om der kan opnås en ekstra gød·
ningsvirkning gennem placering af gødning til
bederoer, er søgt belyst i en forsøgsserie, der efter
et enkelt orienterende forsøg sidste år blev påbe·
gyndt i 1972.

Opgaven er muliggjort ved, at Landskontoret
nu rMer over en Stanhay-præeisionssåmaskine
med udslyr til placering af gødning i rækkesåede
afgrøder. Gødningen placeres i samme arbejds·
gang som roesåningen i ca. 8 cm's dybde ea. 5
cm ved siden af rocrækken.

Forsogene er anlagt i fodersukkcrrocr og fa·
briksrocr efter følgende plan.

5 lorsøg
Grundgødet

92 N i NPK udstrøet
150 N i NPK udstrøet

92 N i N PK placeret
92 N i NPK placeret +
58 N i NPK udstrøct .

For bl. a. at få ct udtryk for udbyuekurvens
forløb er der anvendt 2 NPK·mængder. Den
største har i alle forsøgene været 1100 kg NPK
14--4-17 (150 N) pr. ha, hvorimod den mindste
mængde, tilstræbt mellem 90 og 100 N, i de en·
kelte forsøg er afgjort af de endelige mængder,
maskinen har udbragt under de varierende færd·
selsforhold. Da maskinen tillige er ret vanskelig at
indstille, og forsøgene er anlagt som kvadratfor
søg, er det frafaldet at søge hele den store NPK
mængde placeret. For at kunne sammenligne
gødskningsmctodikken ved nøjagtig de samme
gødningsmængder, er der derfor anvendt løsningen
i led e. Udslrøningen af gødning er her, lige som
i led c og b, udført umiddelbart efter den samti
dige roesåning og gødningsplacering.

Erfaringsmæssigt er der ikke øget effekt af gød.
ning, der nedbringes under sådanne forhold.

Opdeles forsøgene i Jylland og Øerne, viser
teksturanalysernc, ::lI forsøgene i delte tilfælde
samtidig opdeles udpræget i lerjord og sandjord.
I de 15 jyske forsøg, hvoraf 12 er udført på
sandjord, er der et merudbytte på 0,7 hkg kerne
pr. ha for nedfældningen og 2,7 hkg kerne pr. ha
for placeringen. 1 19 forsøg på Øerne, hvoraf kun
et pnr stykker er udført på sandjord, er udbyttet
ens tor udstrøning og nedfældning, og merud·
byttet for placering er 1,5 hkg kerne pr. ha.

1972
34 rO'"""'8

33,0
14,3
14,5
16,320,8

PIacerilIg af NPK-cødnillg Iii byg (98).
hkg kerne pr. hil

1971
3 fon",. 6 forsøg

34,2 34,6
17,9 17,6
19,5
20,0

b. Placering af gØdning.
ForsØg i korn.

Som en videre udvikling af spørgsmålet om
nedfældning af faste gødninger blev der i 197 J
gennemført nogle få orienterende forsøg, hvor
NPK·gødning samtidig med nedfældningen tillige
er blevet bestemt placeret i forhold til udsæden.

Forsøgsopgaven er fortsat i 1972 ved gennem
foreise af et stort antal forsøg i byg over hele
landel efter følgende plan.

Grundgødct .
NP K udstrøet .
NPK nedfældet
NPK placeret .

Med undtagelse af forsøgene på Bornholm og
5 forsøg på Sjælland er forsøgsbehandlingen ud·
ført nf et rejsehold fra Landskontoret i SkflOder
borg, der med en kombineret såmaskine. combi
malic, stillet til rådighed af A/S P. Nordsten.
Hillerød. har sørget for såning af byg og place
ring <Ir gødning i forsøgsled d. samt udbringning
af gødning i forsøgsled b og c. Ved såningen af
byg i forsøgsled d placerer maskinen i samme
arbejdsgang gødningen i 8-10 em's dybde mel
lem hver anden sårække korn, hvilket medfører
ca. 26 cm rækkeafsland mellem gødningsstriberne.

Nedfældningen i forsøgsled c er udført med
maskinen uden samtidig såning af korn, og i led
b er gødningsudbringningen sket med løftede
skær. De 3 første forsøgsled er derefter tilsået
med almindelig radsåmaskine. Herved opnås en
tilfældig placering af udsæd og gødning i b og c.
Samtidig sker en mindre nedbringning af den ud
strøede gødning i led b. l forsøgene, der ikke er
udført af rejseholdet, kan der være anvendt en
lidt afvigende fremgangsmåde.

I de få forsøg i 1971 blev der opnået pæne roer·
udbytter for både nedfældning og placering. Gen
nemsnitsresultatet af forsøgene 1972 viser ikke ud·
slag for nedfældningen, men et merudbytte på
2,0 hkg kerne for placeringen. Det manglende
merudbytte i 1972 for nedfældning af NPK-gød
ning er analog med rcsultatet for kalkammonsal
peter j forudgående forsøgsopgaver, hvor der har
været anvendt harvetandssåmaskine og ligeledes
tilfældig nedfældning i forhold til udsæden.

Ved bedømmelse af resultaterne bør det erin·
dres, at der efter gødningsudbringning og såning
i 1972 faldt store og rigelige nedbørsmængder.
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Opstillingen viser ikke nogen større sammen
hæng melle.m jordtype og udbyttenedgang, idet
skaderne i 1972 er størst på den lettere jord. der
næst p.i den sværeste. og mindst på den milde

39,2
+1.9
+2.5
+4,6
+4.7

; ".1'" (/00).
hkg kerne pr. ha

67 fONog SO rorsl'l:
1971 1972

47,7 44,3
+1,0 +1,6
+1.3 +2.2
+2.7 +3,6
+4.2 +3.8

O
6

12
6

12

O
IO
10
20
20

Forsøg 11/('d lIed/ll'fdllingsskader
Nedfælding: Kar. f. planlebesland
Anlal dage 67 rorsøg 40 ronu!':
efl. s;mlng ~mlllme 1971 1972

O O IO IO
IO 6 9 R
IO 12 ~ ~

20 6 7 7
20 12 6 6

gødet ved ~orn~~mingen. og der ~0res - hnrves
- s:\ledes blot med nedfælderen uden ammoniak
tilforsel i en dybde på 12-15 cm. Nedfældningen
udføres henholds\'is IO og 20 dage efter kornets
såning og ved begge tidspunkter med en fremkø
ringshastighed på 6 til 12 km i timen. Tiderne har
dog på grund <lf vejrforholdene ikke kunnet over
holdes S!":l ~;"l præci.s i 1971 :-,om i 1971. idet l.
nedfældning i år i S forsøg har mtlttet udsættes i op
mod 20 dage eller mere. 2. nedfældning har der
imod kunne! gennemføres de ønskede IO dage sc·
nere end I. nedfældning. Nogen sikker indfly
delse rå resuhnterne som følge af forskydningen
<lf neJfældningslidsrunktct i de nævnte (orsog.
syne,> dog ikke at kunne konstateres.

I{esull<llerne af enkeltforsøgene i 1972 adskiller
sig udpræget fra I. lirs forsøgene i 1971 derved.
nt der i næsten ~amtlige forsøg i 1972 er udb)'tte
nedgang efter .nedfældningerne_ ved begge ud
bringningstidspunkter. Vækstforholdene i 1971
bevirkede. at der i en del tilfælde også var mer
udbytte for behandlingen med nedfældningsaggre
gatet. foruden al enkeltforsogenes resultater iøvrigt
varieredc meget trods ellers tilsyneladende gode
nedfæ Id ni ngsvilk:\r.

Det ses af opstillingen, <lt udbyuetabcne som
fulge af forsøgsbehandlingen gennemgående Cl'

lidt !>tørre i 1972 end i 1971. Begge 1\r viser ka
r:lktererne for plantebestand. bedømt e.t. 2 uger
efter sidste kørsel, at der sker en væsentlig ud
tynding i plantebestanden ved nedfældningen. 
en reduktion, der helt overvejende skyldes en til
dækning af planter med jord og i Inngt mindre
gr<.ld opredning <lf planter i selve tandsporet.

På grundlag af udførte teksturanalyser er der
foretaget en opdeling af forsøgene 1972 eftcr
forsugsjordernes bonitet, udtrykt ved lerindholdet.

Forsø/.: lIled l/ed/IPJdllingsskader (100).
Nedr.tldning: hkg keme pr. ha
AnIaidalle 11.0 pcl. Itr t1.G-II,O under
efter sllning km 11m<: og derO~'er pcl. ler 8.0 pct. ler

12 rorsøg J8 rorwg 13 for5"1

50.6 43,9
+1.8 +1.4
+2,9 +1,6
+4,0 +2,8
-7'4,2 -7'2,7

4 af de 5 gennemførte forsøg i 1972 er tilfort
staldgodning som grundgodning, hvorfor de målte
merudbytter er små. især for den sidste NPK
mængde. Ved delle kvælstoftrin er der da heller
ikke opnået nogel merudbytte for placeringen. me
dens der på det lavere kvælslofniveau er frem
kommet Cl gennemsnitligl merudbytte p:'l 2,8 hkg
IOrslof pr. ha.

Forsogene med placering af gødning i korn og
i rækkesåede afgrøder fortsættes.

c. ForsØg med ncdfældnillJ.:!>skadcr.

De fleste år må en dej af nedfældningen af
flydende :lmmoni<lk foregå efter kornets såning og
fremspiring. tla ønsker om nedfældning under
forårsopharvning og inden v!lrsæ.den s.5.s ikke med
sikkerhed vil kunne efterkommes. medmindre ned
fældningskapacitelen er meget stor. Især p.t de
sværere jorder. hvor titlen mellem oplHlrvning og
kornet .. såning kan - og skal - være karl. kan
det ofte være nodvendigt at utlfore nedfældningen
efter kornets såning og fremspiring.

l den lokale forsogsvirksomhed blev egentlige
forsøg til belysning af den rolle. nedfældning
efter kornets stining og fremspiring målte spille
for ammoniakkens virkning og for mulige ned
fældningsskader i afgrøden. imidlertid forst iværk
Sat i 1971. Tidligere har man i vurderingen af
sporgsmålet væsentligt holdl sig til det meget store
nlllal forsog, der gennem årene er udført med
flydende nmmoniak og kalksalpetcr. Her er ned
fældningen i mere end halvdelen af forsøgene
sket efter kornsåning. og en opdeling efter ned
fældningstiJspunkter i forhold til tiden for korn
sfming indicerer ikke. at ammoniakken ved de
sene udbringningstider ha\'de forholdsvis ringere
effekl i forhold til kalksalpcter, der udbringes
uden mekanisk påvirkning af afgrøden.

På grundlag af dette forsøgsmalcriale har der
denfor været draget den slutning. at mulige gener
og skader p;) det fremspirende korn ingen nævnc
værdig betydning har haft for udbyuet. Fremkø
ringshastigheden ved ammoniaknedfældningen har
imidlertid kun været mellem 3 og 4 km i timen
i forsøgene. mens der køres væsentligt hurtigere
i prnko;is.

Sporgsm.5.let blev derfor i 1971 taget op til be
lysning i forsøg i samarbejde med Statens For
sogsvirksomhed i Plantekultur. Ved Askov og
Lundgård forsøgsslationer udfores forsag og sær
lige undersogeiser over kornets spiring og udvik
ling efter nedfældning af flydende ammonink på
forskellige tidspunkter eher kornsåningen. I den
loble forsøgsvirksomhed søges spørgsmål om
mulige mekaniske skader belyst ved i et sIart nn
tal markforsøg at foretage kørsel med nedfælder
på varierende tidspunkter uden samlidig tildeling
af flydende ammoniak.

Forsøgene er derfor udført med lokalt nedfæld·
ningsmateriel i bygmarker, der er fuldt kvælstof-
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Anvendelse af 100 tg N ved såning har aUe 3
forsogsår. og ikke mindst i 1972. givet et pænt

Øerne. er der ikke fremkommet resultater af værdi
for spørgsmålene i disse forsøg i 1972.

15,2

15,4

16,5

16.6

14,5

14,6

15,2

15.5

0'/1 hll'lslofgfldskning af byg (l 02).
boks kerne pr. ha

23forw. J3(o~ 17tonø.7Jfonø.
1970 1971 1972 197().72

22,6 28,2 26,8 26,1
15.0 13,7 18,3 15,2
15,4 14,1 17.6 15,3

Grundgooel ..
100 v. såning
150 N v. såning
100 v. såning

+ 50 N sen.
150 N v. såning

+ 25 sen...

5. Udbringningstider for kvælstofgødning.

a. Dell kvæls'ofgpdskning af byg.

Der blev for år tilbage gennemfart omfattende
forsogsserier, hvor man sammenlignede engangs
udbringning af kvælstofgødning til byg med en
deling på 2 udbringningstider, nemlig omkring
s:ining og ca. Suger senere. Det blev på grundlag
af disse forseg konkluderet. at en deling af kvæl
stofmængden havde givet ret gode resultater, men
....ar mere arbejdskrævende og derfor kun af inter
esse under særlige forhold.

Forsøgene blev gennemført med hensigtsmæs·
sige med meget sm5. kvælstofmængder i forhold
til. hvad der anvendes i dag, nemlig kun 300 kg
kalksalpeter eller knap 50 kg kvælstof pr. ha. Man
har derfor rejsl spørgsmålet, om det ikke ved de
store kvælstofmængder, der nu anvendes, kunne
være en større fordel at udbringe gødningen ad 2
gange. Emnet blev derfor tagel op igen i en for
sogsserie i 1970, hvor der arbejdes efter følgende
plan.

a. GrundgodeL
b. 100 N ved såning.
c. 150 N ved såning.
d. 150 N ved såning + 50 N ca. I. juni.
e. t50 N ved såning + 25 N ca. I. juni.

Det fremgår af planen. at der dels afprøves sti
gende mængder kvælstof, nemlig 100 og 150 kg N
pr. ha ved såning, dels en deling af den største
af disse mængder med 100 kg N ved såning og 50
kg ca. 1. juni. og endelig er der medtaget et for
søgsled med supplementsgØ<lskning, hvor de 150
kg N udbragt ved såning suppleres med 25 kg N
ekstra ca. I. juni. Som kvælstofgødning anvendes
kalkammonsulpcter.

Der er i 3. forsøgsår, 1972, gennemført 17 for·
søg. Da planen blev iværksat under de jyske
landboforeninger. er alle forsøgene, med undta
gelse af el enkelt forsøg i 1972, gennelllført i Jyl
land. t nedenstående opstilling er visl udbyttere·
sultatet 1972 sammen med gennemsnitsresulta
terne i de 2 førsle forsøgs!r.

Til belysning af ncdfa:ldningslidspunkters og
fremkøringshastigheders betydning har der, ud
over det store antal forsøg efter foranstående for
søgsplan, værel udfort forsøg efter andre planer.

BI. a. bevirkede vejrforholdene først i april, at
en del af de planlagte forsøg med nedfældning af
kalkammonsalpeter, urea og flydende ammoniak,
der er refererede under pkl. a i dette afsnit, ikke
kunne gennemføres efter planen. Hvor der sidst
i marts var nedfældet flydende ammoniak på det
afsntte tforsøgsareal, men endnu ikke udbragt faste
kvælstofgødninger med harvetandssåmaskine, gen·
nemfortes i en del tilfælde i stedet forsog efter
den ændrede plan, der fremgår af folgende op·
stilling.

Udbriflglli/lR (lf kas Of.: fl. a. lil byg (101).

5 forsøg hkg l.crnt pr. ha

Grundgødet ,... 29,7
80 ikas udstr. ca. 25. marts.. . ... 17,7
80 i kas udstr. ca. 25. april 16,7
80 N i f1. a., 3,6 km It ca. 25. april 11.3
80 N i n. a., IO km II ca. 25. april 6.7
80 i fl. a., 3,6 km/. ca. 25. marts 16.5

Forsøgsafgrøden er i de 4 forsog sået sidst
i marts og i I forsøg midt i april. Udsættelsen af
kvælslofgodskningen i en måned har kostet ca. I
hkg krrne pr. ha, hvor der er anvendt kalkammon
salpeter, men ca. 5 hkg kerne pr. ha vcd n. a.• ned·
fældel med lav fremkoringshastighed. Har k.ore
hastigheden været ca. 10 km i timen. har udbyt
tetabet i det ca. I måned gamle kom været IO
hkg kerne pr. ha i forhold til nedfældning ved
lav hastighed ved kornets såning.

Endvidere har der va:ret arbejdet med ned
fældningstidspunkter og -hastigheder i vinterhvede
efter forskellige planer på Lotland-Falster og på
Langeland. Da effekten af tilført kvælstof til vin
terhvede i 1972 har værel udpræget d~rlig. især på

jord. I en tilsvarende opdeling af forsøgene i 1971
var der en rct lydelig tendens til, at nedfældnings
skaderne under dette rs vilkår var størst på de
sværere jorder.

ForsogeDe til belysning af eventuelle skader
vcd nedfældning af flydende ammoniak i frem·
spirende korn (ortsællcr.

De 2 års forsøg i byg angil'u dog, at ned/Æld·
Iling o/ flydende ammoniak fro tidspunktet om
kring byggens /remspiring og sentre ikke kan for
"filtes ud/ml uden risiko for udbyttenedgang. Da
påvirkningen Ilell Q\'en'ejellde skyldes, at fremspi
rede plaIIler dakkes af jord, må del formodes, at
nedfaldning umiddelbarl efter kornsåning og i god
lid før kornets fremspiring kan udfores med min
dre skader og udhttelab lil følge t!nd fundet "ed
lIedfÆldningstid.rpunkterne i forsøgene. Derimod
synes fremkøringsha.rtigheden ikke i di.rse forsog
al hm'e så stor indflydelse på udbyttenedgangen
som '·fntet.
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merudbytte. Derimod h<lr yderligere 50 kg N ved
såning kun forøget merudbyllct med 0,4 hkg kerne
i 1970 og i 1971. I 1972 medfører den øgede
kvælstofgøtiskning en udbyttcncdg<lng på 0.7 hkg
kerne.

Del er kun undtagelsesvis. at der i nogle af de
ialt 73 enkelt forsøg er målt merudbytter for kvæl
stofmængder udover 100 kg N. selvom næstcn
samtlige forsøg er udført i byg med korn som for
frugt. l gennemsnit af forsøgene har en delt
gødskning ikke øget effekten af de store kvæl
stofmængder.

Det er en almindelig erfaring. at proleinind
holdet i kernen stiger ved stigende kvælstoftilfør
sel og ved udsættelse af udbringningstidspunklct
for kvælstofgodningen.

Delte spørgsmål er derfor taget op i en del af
forsøgene. hvor råproteinindholdet er bestemt bå
de ved en kjeldahlanalyse. som er den klassiske
metode til bestemmelse af protein. og ved pro
meter metoden. der er en nyere og hurtigere form
for proteinanalyse.

Delr k\>tl'ls/ofuørisklliflU af by,: (102).
8 forsøg /972.

pet. råprolein Tilgængelig
kjddahl promeler lysin gll6 g N

Grundgødet 11.3 11,0 2,~5

100 N v. såning 13,2 12.4 2.56
150 N v. såning 15,1 14.5 2,44
100 N v. såning

+ 50 N sen. 15,4 14,6 2.41
150 N v. såning

+ 25 N sen. 15,5 14,6 2,43

37 fur.l·øR J970-72.
Grundgødet I 1.1 11.1 2,~3

100 N v. såning 12.8 12,6 2.64
150 N v. såning 14.5 14.3 2,55
100 N v. såning

+ 50 N sen. 15,0 14,R 2,51
150 N v. såning

+ 25 N sen... 15,2 15,0 2,45

Gødskningens indflydelse på råprotcinindholdet
I kernetørsloffet har været meget entydig i alle 3
forsøgsår. Ved tilførsel af henholdsvis 100 og 150
kg N ved såning er råprotcin i tørstoffet steget
fra 11,1 til 12,~ og 14,5 pet. Ved en deling af
kvælslofmængden er niproteinindholdet steget til
r5.0 pct.. og ved tillæg af 25 kg N ekstra til 15,2
pet. af tørstoffet, målt ved kjeldahlmetoden. Ved
prometermetoden er proteinprocenten 0.2 lavere
i samtlige gødede forsøgsled.

f opstillingen er tillige vist den gennemsnitlige
tilgængelige mængde af den meget vigtige amino
syre lysin, ,tngivet i g pr. 16 g kvælstof (N). Del
forøgede proteinindhold ved kvælstofgødskningen
medfører el forøget proteinudbylte. herunder også
af lysin. men stigningen modsvares af en relativ
kvalitetsforringelse af proteinet. udtrykt ved det
faldcnde Iysinindhold pr. 16 g N. d. v. s. pr. 100 g

i Oversi~ler

protein. Dcr er således tale om el fald i proteinets
biologiske værdi. men da det i videnskabelige
undersøgelser om dette emne også samtidig er
fundet. at proteinets fordøjelighed er stigende med
øget kvælstof tilførsel til byg. bliver slutresultatet,
i." nettoproteinudnYllelsen ikke påvirkes klart ved
oget kvælstofgodsk ning.

Når der i forsøgene er anvendt 2 proteinbe
stemmejsesmetoder, er del fordi. al kjcldahlme
toden angiver det totale indhold af råprotein,
medens den nyere prometermetode i højere grad
skulle angive mængden af det mest værdifulde
protein, herunder netop lysin. som i væsentlig grad
er afgorend~ for proteinets udn~lttelsesværdi.

Konklllsiollen 0/ de 3 års forsøg med delt
kl'æl.\·tofgodJkJling til byf./ må blil'e, at der ikke er
nl/lliKhl'l1 for Of./et udbyrre I'ed deling af store
hæl,frofmængder fremfor li/de/iflK pli hf Rcmg
omkrin!! .l"åtidspullktet. ForSORl'IIl' L'iser ti/lige, at
del" i hYf.:dyrkfliIlRl'IJ i disse tir O/h' kan alU'el/des
store kJ'll'!stofma:lJurier uden l·(('.I"f!lItlig risiko for
odelfl'Rgende lejesæd, me/l oKså at den økonomi.
.{ke urtenS(> for ki'ælstof(lfll'c'f/{JeJsell imodsætlling
til tidliRere 11/1 .wm regel IiUKer f10get før bYUUelU
leje.wl'dsj.:rIl'lfSc. øget kl'{f'/stofuodskniflg og delt
hlrlstofgødskJlilJU medført'r et stigende protein·
indllold i kemeNjrstoffet, me/l da I'ærdie,~ lIeraf
er /loger uklar, IiKger der heller ikkc' heri nogen
sttl'rk opfordring til (It æJldre på den hidtidige
praksis /lied engallRsudbriflltnin{! af lIellsigtsmæs·
Ji!!e I..l·tdSl0flllll'IlRder I'ed komet.{ sCIIling.

b. Udbringningstider for kvælstof
til vinterhvede.

Efter fremkomsten af nye, kortere og mere
stråstive hvedesorier er der udtalt formodning om,
at man med fordel bn udbringe kvælstofgød
ning til vinterhvede på et tidligere tidspunkt om
foråret end hidtil anbefalet på grundlag <lf forsøg
i ældre sorter.

Til belysning ,tf dette spørgsmål blev der i 1972
anlagt et stort antal forsøg i vinterhvede efter
følgende plan.

a. Grundgødet.
b. Ih: N l kalkammonsalpeter ca. 23. april.
c. 1 N kalkammonsalpeter ca. I. april.
d. I N kalkammonsalpcter ca. 23. april.
e. I N kalkamrnonsalpeter ca. 15. maj.
f. I N flydende <lmmoniak ca. 23. april.

Forsøgsled ,f er udeladt i halvdelen af forsøgene.
De foreslåede kvælstofmængder i planen er 60 og
120 kg N pr. ha. og 41 af de 64 fonøg er gen·
nemfort med disse kvælstofmængder. Hvor man
har skønnet. ,:lt 120 N til vinterhvede efter forhol·
dene er urimeligt lidt, er foreslået anvendt 75 N
i forsøgslcd b og 150 N i de f,\lgende, hvilket er
sket i 23 af forsøgene.

Der er udført 20 forsøg på Fyn. 16 på Sjæl-
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land. 17 i Jylland, 8 på Lolland-Falster og 3 pi
Bornholm. men linien i cnkcJtforsøgenes udbytte
resultater har værcL meget ensartet i de forskellige
landsdele. Gennemsnitsresultatet af forsogsserien
fremgår af følgende tabelopstilling.

Udbrillf.:"itlJ,:"tider for "inter/lI'ede
(JOJ).

Det fremgår af resultaterne, at effekten af til
fort kvælstof - som "ed andre kvælstofforsøg
i vinterh\ede i J972 - har været usæd ... anlig
dårlig. Ocr er i 75 pet. af enJ...eltforsøgenc og i
gennemsnit af hele forsøgsmaterialet således udbyt
tenedgang fra !h til I J...vælo;;tofmængde. og i ca. 20
p<.:l. af forsøgene er der ogs& udb}'Itenedgang ved
den lille kvælstof mængde på 60 eller 75 N.

Forsøgene siger derfor ikke meget om det
bedste udbringningstidspunkt for kvælstof til hve
de. For~ogsopgaven bor derfor fortsættes til be
lysning :df sporgsmålet under muligt andre vækst
vilkår, men resultaterne i 1972 er en bekræftclse
på den nære sammenhæng. dcr er mellem kvæl
stofgodskning og hvcdens sårbarhed overfor an
greb af en række bladsygdomme. først og frem
mest meldug. Ved ansættelse af mængder og ud
bringningstidspunkter for kvælstof til hvede bor
der derfor tages hensyn lil, om den dyrkede hve
desort er modtagelig for ~ådanne sygdomme, eJa
tiqlig og især gejl vækst uger hvedens sårbarhed
ved eventuelle angreb.

Udover de nævnte forsog efter fællesplanen er
sporgsmålet om udbringningstider for kvælstof til
vinterhvede sogt bc1}'~l i et betYdeligt antal for~og

efter andre planer. På grund af den meget afvi
gende kvælstofeffekt i vinterhvcden i 1972, er der
imidlertid heller ikke i dis~e forsøg fremkommct
resultater :lf værdi for vcjledningen i sporgsrnålct
om uJbringning'ilidspunkt.

En del af forsogene. bl. :l. i Holbæk Amt økono
miske Selskab. på I.angcland og på Stevns, har til
lige omfattet sporgsmå.!cl, om tilførsel af kvælstof
til hvedcn vcd såningen om eftcråret kan øge ker
neuJbyuet. eve erstaUe en del af k\'ælstoftilde
lingen om foråret. Også ved \urderingen af disse
forsag spiller årCl'-i kvælstof\'irkning i hvede ind.
I en del af forsugene på ~værere jorder har der
dog været en ret betydelig effekl af efterårstilfort
hælslof. men iUe bedre end af den forårstilforte
J...vælstof. og da fremgang"måden. afhængig <lf for
holdene. indebærer bet)'dcJig risiko for kvælstof
tab ved udvaskning i løbet af vinterhalvåret. kan
den heller ikke betegnes som værende i o ... erens
sremmclsc med hensigtsmæssig og ansvar~be\'idst

k\ ælstofa nvendelse.

Grundgodet
Ih kas ca. 23 '4
I kasca.J4 ....
J kas ca. 23 4
I kas ca. 15/5 .
J fl. a. ca. 2314 .

hK! "cmc pr. ha
H {orsug 64 (ODUg

47,3 46,1
5,5 6.7
2,3 4.9
3.3 5.6
2.9 4.6
2,2

6. Kyæl,(ofgodning til bederoer.

a. Natriumholdige kvælstofgødninger
fil bederoer.

Sporgsm:"llet om natriumgødskningens indfly
dc1!'.c på bederoernes udbytte har været taget op til
forn) et belysning i forskellige forsøgsserier i de
seneste år. Forsøgcnc har vist sikre og ret væ·
sentlige merudbyucr for natriumtilforsel lil både
fabriksroer og fodersuHerroer. og bedst \'cd an
vendelse af chilesalpetcr.

Chilesalpeter er imidlertid en d) r kvælstof
godning. men da dc ns indhold af natrium er
højt, udnyttes gpdningens natriumeffekt bedst
i kombination med anden og billigere kvælstof
godning. Fremgangsmåden er dog mere arbejds
J...ræ\ende. og der har derfor været interesse for
industrielt at fremstille gødninger med et passende
natriumindhold til amendelse i bederoer. I 1970
Og 71 blev der såledcs afprøvet dansJ...-fremstillct
PK· og NPK-gudningstyper med natriumindhold
på 3.2 pet. Indholdet af natrium i chiles:.\lpctcr cr
26 pet.. og problemet er at få det hojt nok i dc
industrielt fremstillede gødninger. Effekten af det
besJ...edne natrillmindhold l PK· og NPK-for
sog')g'Klningcrne var god. men utilstrækkelige pft
grund :'lf dct la....e indhold.

I nteressen har derfor siden samlet sig om en ny
natriumgodning fra dansk norsJ... J...væl ... toffabriJ....
Grenå. Godningen benævnes natriumJ...alkammon
salpeter med bor. og den indeholder 23 pet.
kvælstof (Nl. 7 pct. Il<llrium (Na) og 0,2 pet. bor
(O). Natriumkalkammonsalpeter blev bragt pi
mnrkcdcl i fodlret 1972, og der blev straks sat
ind med afprovning af denne gødning i stedet for
de fornæ\'nte PK- og NPK-typer.

Ocr er ;l.mcndt følgende forsogsplan:

3. Cirundgodet.
h. 375 chile'ialpetcr (60 N. 100 Na).
c. 750 chilesalpeter (120 N. 200 Na).
d. 522 natriumkalkammonsalpeter (120 N. :.\7

Na).
e. 462 kalkammon~alpeter(120 N).

Det har ikke været teknisk muligt at bringe
nalriumindholJet i natriumkalkammonsalpeter
højere op end de 7 ret. Ved am'endelse af 120 ;....
pr. ha tilforc'j ...ålcdc~ 37 J...g i"a pr. ha. hvilJ...et
man på forhånd vil \Urdere som vel lavt for op
nåel...e af fuld natrillmcffeJ...l.

Der har dog \æret stor interesse for gudningen
og for forsogsopga ....en. og iall er der gennemfurt
40 forsag. heraf godt halvdelen på staldgodet
jord. Et for'iug er udfort på Bornholm. 3 på
Sjælland. 9 på Lolland-Falster og 27 i Jylland.
De sæd\anlige jordprover for anal}se af tekstur
og godninssindhold. h\is resultater er meddelt
i t:dbelbil:lget, er ud' idet med bestemmelse af na
triumtal l jord. End\idere er der ana!~ ..erel for
natrillmindholdcl i torstoffet af rod og 10p.

Ifo\edre~ultalet af forsøgene blev folgende:
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Nmriumholdige gødninger (104-105).
40 Jormg /972

Grundgødel
60 N i c

120 N i c ..
120 N i Na-ka<;
120 N ikas

pct. nutrlum i
torstor

rod IOP

0,16 1,43
0,22 1,83
0,29 2,04
0,20 1,58
0,16 1,34

hkg tørslo[ pr. ha
rOd IOP

97,8 42,9
8.5 5,5

12,5 10,3
11,5 9,5
9,2 8,5

re laget på ~vælstofniveau 150 N. og i dc to sid~te

forsogsled er tilførL samme nalriummængde, små
50 kg Na pr. ha. Det gennemsnitlige mcrudbyllc
i hkg tørstof blev for kalkammonsalpeter 10,7,
for kombinationen kalkammonsalpeter + chile
salpeter 13,2 og for nalriumkalkammonsalpeter
12.5. Der er s:'Uedcs også i disse forsøg en god ef
fekt af nalriumlilførsel både i chile~alpcter og
i natriumk<.llkammonsalpetcr.

,.

IVafrillllllloldi!!{' ~ødlliflger (104j.
Forsøg /972.

Det fremgår af opstillingen, al udbytlet af
grundgudel. trods tilførsel af staldgodning. er
mind'a i de jyske forsog. og al ud!olagcne for
kvæJsloftilforsel er væ...enllig !otorre i forsøgene på
øerne. Derimod er der ikke særlig stor forskel
mellem landsdelene i ud')Iflgene for natriumtilfor
scl. selvom de storsle mcrudbyuer for natrium dog,
som for set, er fremkommet i l<.Il1dets østlige
egne.

Den nye natriumkalkammonsalpeter har tillige
været afprøvet i roer i enkelte forsog efler andre
planer. I Grenå Lnndboforening er således gen
Ilemf~lrl 5 forsøg, hvor almindelig kalkammonsal
pctcr er sammenlignet med en kombination af
kalkammollsnlpeter og chilesalJ1eler og med na
lriumkalknmmonsalpeler. Sammenligningen er fo-

De gennemsnillige merudbytler for tilført kvæl
slof er ikke særlig !'llOre. hvilkel kan skyldes, at
godt hah-delen af forsøgene som nævnt er grund
gødede med slah.lgotlning. Alligevel cr der Cl pænt
udslag for natriumlilforselcn, idet natriummæng
den, ca. 200 Na. ved 120 N i chile~alpcter har ogct
torstofudbyltet med 3,3 hkg i forhold til samme
kvæl"lIOfmængde i tradilionel kalkammon~alpeter.

Den natriumholdige kalbmmonsalpeter har øget
IOI"Hofudbyltet med 2,3 hkg. Med tilforsel af de
37 kg Na er der således opnået ';-J af natrium
effekten i chilesalpeter prl samme kvælstoftrin.

!.Inien Cl' Gen samme i tor~tofudb)'ttc af top.
1 rOClOppcn er nillriumindholdet langt hojere

end i rod. og forsogsbehandJingens indflyde1~e

sl:h derfor stærkere igenncm her. Del procentiske
natriumindhold i roull,rstoffet vrtrierer en del efter
tor~lofindholdet. Ved vurdering af enkeltforsl,gene
findes.•lI natriumindholdet er 2-3 gange storre
i de 1<I\'proccnli')kc bederoer end i de torSlofrige
fabriksroer. der er forsøgsafgroocn på øerne.

Deles forsogsmnterialet op i lalll..lsdcle, fordeles
der s:untiJig efter staldgodskning, idet samtlige
god! 20 slalugudedc forsog er placeret i Jylland.

16,1
14,5

11,0
10,0

20,0
20.2

Cllilrwlpl'ter og NPK lil /llbril..!.rol'l" (10M.
hkg sukker pr. ha

ti rorsøg IO forsøg 18 forsøg
1911 1972 1971-72

74.0 72,9 73,4
17,7 10,6 13,7
21,4 12,2 15,7
1~.2 10.1 13,7

b. Chilesalpeter og NPK-goduillg
til f:lb.-ik.~rocr.

For'iøgsopgaven er en forha:llclse af en for
sug~~erie fra 1971. der tager sigte på rtt under
soge udbytteforholJene \ed amendelse af chilc
salpeter. NPK-godning og kombinationen af god
ningerne ud tfra interesse for <lt benytte den na
triumholdigc, men dyre, chilc~alpcter som slIpplc
mentsgødning i fabriksroer til anden og billigere
kI,·æbtofgødning.

Opgaven ledcs af Forsøgsudvalget for sukker
rocJyrkning i samarbejde med De danske Suk
kerfabrikker AIS efter en plan, hvor 120 ~g

N i chilesalpcter sammenlignes med samme kvæl
stofmængde i NPK-godning 14-4-17. Endvii.lere
sammenlignes samme gødningsmængde, 120 N i
I"PK-godning, suppleret med 30 N i chilesalpeter
med 150 kg N i NPK-gødning. I 1972 har en del
af forsogene tillige været udvidet med et forsøgs'
led. hvor den nye natriumkal~ammo""alpcleraf
prO\c<;. I alle forsøgsled er tilfort PK-gødning sva
rende til gødskningen med den st0l"'i1e NPK-mæng
de. Forsøgsplanerne fremg.&r endvidere af opstil
lingerne. der vi~cr hovcdre"lllltatcrne af de to &rs
forsøg.

Forso~sg.odningen er udbragt for roernes så
ning for al måle eventuel spirehæmmcnde virk
ning <.l f gødskningssystemerne. Optællingen :Ir
fremspirede planter før udlyndingen antyder en
smule lavere planletal, hvor tier har \ærct anvendt
store mængder chilesalpeter.

Der er gennemført IO forsøg eflcr den oprinde
lige plan i 1972. heraf 7 på Lolland-FaJ~ICL I på
Sjælland og 2 på F)'Il.

Grundgødct
75 N i C .•...•.•.

120 N i c ..
120 N i NPK 1~-4-17

120 N i NPK 14-4-17
+ 30 N i C

150 N i NPK 14-4-17

Kombinaionen af NPK-gødning + chilesalpe
ter har i 1972 givet del bedsle uc.lbylle, der ellers
plejer rtl blive opnået i forslJgsleddct med den
storsle mængde chilesalpcter. For 75 N i chile-

93,6
6,6

10,6
9,6
7,8

106.5
12,3
16,3
15,4
12.3

hkg IOrS!or J rod pr. ha
Ckme Jylland

13 formg 21 lorsog

Grundgødet
60 N I e

120 N i c
120 N i Na-kas
120 N ikas
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Chilesalpl'Ier, NPK og rralrillmkalkammollsalpl..'lcr
(106).

Forsogene er en-:'I.rige. de gennemføres i samme
mnrk og soges så \idt muligt gennemfart i cn år·

a. Grundgodet.
b. 15 I) (192 superfosfat).
c. JO P (3~5 superfosfat).

II. FOSFOR- OG KALIUM
GØDNINGER

a. Grundgodel.
b. 50 K (102 kaligodning).
c. lOOK (204 !l.aligødning).

l. Økonomi[orsØg med [05[0' og kalium.
Baggrunden for denne forsøgsserie, der blev på.

begyndl i 196H, er de stærkt divergerende opfat
telscr af, hvordan fosfor· og kaliumgødskningen
:-,kal tilrettelægges fremover. Medens det på den
ene side hævdes, at de danske jonler efterhånden
er i så god godningskraft. at der med rimelighed
kan holdes igen på anvendelsen af fosfor og kll'
Iium, er ~lOdre af den opfattelse, at det stærkt sti
gende kvælstofforbrug nødvendigvis må begrunde
cn forøge I anvendelse af fosfor og kalium.

Opgavcn søges lost ved på 4. år al gennemføre
dobbeltforsog efter følgende planer.

11. Kalillmjorsl'}:.

I. Fos/or/ors"g.

De tre års fe\'uflllter itllr \'ærcf mc}tef elltydiJ,:e.
111e1l til! itllr ikke bekrwjfl>1 påslllmlen om, al der
,·C(/ ekstra Ii/jonel li/ kllfksalpeter Iii fOearl'ufer.
der l'r }:otl.\Åef med j/~'detlde ammol/iuk. kml op
mis NI itllrliJ(t're jremspiritlg og \'ætst i bederot'flle.
Den ek.\tru kl'trlstojfilførsei itar 1.1111 medforf et
hf'shtll'lIt merudbytte - ajlutngig af J,!rumlgodsk
lIing(,lI, mell IIl1jhll'/lJ,!it: af IIdbrillJ,!f1;f1J.!.r/idspllllktt,t.

I 1972 er der fremkommet et gennemsnitligt
merudbytte på 2,5 h!l.g roetørstof pr. ha for eKstra
Kvælstof i form af kalksalpeter ved roernes så·
ning, men da merudbyuet er 2.0 hkg turstof for
samme kvæl~tofmængde ved roernes udtynding er
der næppe tale om nogen speciel startvirkning.
men snarere om en almindelig kvælstofvirkning.

Heller ikke i de IO forste forsogsår var der
nogen sikker startvirkning af det tilforte kvælstof.
og i gennemsnit af de tre forsogsår er merudbyttet
for kal!l.salpeter nojagtig det samme, hvad enten
del er til fort ved såning eller senere ved roernes
udlynding. Derimod har chilesalpeter alle tre år
gil.et noget SlOrre merudbytte end kallsalpeter,
og årsagen må tillægges den samtidige tilforsel af
natrium, "om har foraget den almindelige hæl
stofvirkning.

Opga\en afsluttes med indeværende :'I.rs forsøg.

4.1

2.1

2.1

2.0

3.7

2.53.0

3.h

4.8

0.4

0,1

3,5

Startgødsk"in}: u/ bednoC'f (107).
hk, UnSIOr pr. hl

23 forsøg 33 fonog 24 forsøg 110 forseg
19~0 1971 1972 1970-72

107,4 110,5 97.2 105,6Grundgødet
30 N i kal!l.salpe:tcr

ved såning
30 N i kalksalpeter

vcd udt}'nding
30 i'-l i ch.il:"alpeler

ved san,"g ...

Med undlagcl':ic af 2 er alle forsogene i nile 3 år
udfOr! i Jylland. De ble\' i de allerfleste tilfælde
tilført flydende ammoniak i mængder fra 100
IHO kg pr. ha. og i 1972 blev næsten snmtlige
forseg tillige tilfor! staldgodning.

Merudbyttet for natriumkalkammonsalpetcr er
hcr af samme "torrelsesorden som for chilesalpe
ter, og for kombinationen <lf PK-godning +
chilesalpt:ler. Med 120 kg N i chilesalpeter tilføres
200 kg a pr. ha, og med 30 i chilesalpeter
ved kombinationen med 120 N i 'PK-godning
tilfores 50 !l.g Na, medens der med 120 N ina·
triumkalkammonsalpcter tilføres 40 kg Na.

c. Startgødskning af bederoer.

Del har været hævdet, at man ved tidlig tilfør
sel af kalksalpctcr til roer, c.ler er goc.let med fly
ende ammoniak. kan opnå en hurtigere fremspi
ring og en hurtigere vækst først i sæsonen.

Spørgsmålet blev taget op i Jylland i 1970 efter
en plan, hvor 30 N i form af kalksalpctcr tilført
vcd roernes såning er sammenlignet med en efter·
gødskning med samme mængde lige for roernes
udtynding. Endvidere er der medtaget JO N i form
af chilesalpeter ved roernes såning, hvorved der
således tillige tilføres roerne ca. 50 kg natrium pr.
ha.

Ocr blev i 1972 gennemført 24 forsøg efter pla
nen. og genncmsnitsrcsultatcrne af disse er sam
men med de to første års resultater og de tre 5rs
gennemsnit vist i følgende opstilling.

6 forsøg 1972 "''- hkg pr. hl
~u"ker ",. suJ.. ..cr

Grundgødet .. 18.7 353 65,9
75 N i C ..... 18.5 65 11.6

120 N i C . . ........ 18.2 83 13.5
120 N i NPK 14-4-17 1!ol.2 74 11,7
120 N; NPK 14--4-17

+30Nic ... 18.1 88 14.0
150 i NPK 14-4-17 18.1 74 11.6
120 N i kas med Na .... 18,4 80 13.7

salpeter er der iovrigt opnået samme sukkerud
b}'ue som for 120 N og 150 N i NPK-godning.

Resultaterne af de 6 af forsogenc. hvor der ind
går natriumkalkammonsalpetcr. er vist nedenstå
ende:
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række på samme ejendom. idet forsøgene følger
en bestemt afgrøde i sædliliftel (flerårige flyttelige
forsog). Som forsogsafgrooer anvendes vårsæd.
roer eller græs. Der anvendes normale hælstof
mængder, og derudo\er grundgodes fosforforso
gene med 50 kg kalium pr. ha og kaliumforso
gene med l S kg fo!>for pr. ha. Desuden tilføres
magnesium og mikronæringsstoffer efter behov.

Enkellforsogenc"l re!<.ullater og andre forsogs·
mæssige oplysninger er opført i tabelafsniuct. l de
folgende tek,top.. tillinger \'ises forsogenes gennem
<;nitsresultater i de forskellige afgrodearter.

a. ForsuJ.: i ,årsæd.
Der foreligger resultater fra 81 forsøg i \årsæd

I 1972. oH iall er der i de 4 tlr Hennemfort 416
forsog <Ilene i v!trsæd. hvilket er udtryk for en
meget stor interes'ic for forsogsopgaven.

mængder er godt 40 kr. og godt 80 kr. Der har
således i gennemsnit af de 4 års forsog knilp nok
,æret okonomi for selv det lilJe godningstilskud
i fo~ror og endnu dårligere for kalium. men der
Kan naturligvis regnes med eftervirkning af de
tilforte godningsmængder.

Af de mange fors"g i vårsæd er 42 ~ennemfort

på de samme ejendomme h\ert !tr. og resultaterne
herfra ~es nederst i forrige ,>palle.

.\1erudbyuerne for tiltort godning er af samme
storrel~sorden som i det samlede forsogsmalcria
Ic. Arsvariationerne i udbyueni\'eauet og til dels
også i analy..etallene er her tillige af ren 'tali
stisJ.. interesse. da det er de samme 42 cjendom4

me. der g!tr igen fra år til !tr.
B)g er den helt dominerende afgrude i \:....sæd

forsogene. og en opdeling af de 4 års b}gforsog
efter fo~fon.yretal giver (plgcnJc re~uhal.

6,3 6.6 6,9
4,4 7,0 10,2
7,8 9,8 11,3

h"g "crnc pr hl'

38,7 43,1 44,3
1,3 0,8 0.6
2.1 1,3 0,8

39.3 43.2 44,3
1.0 0.7 0.8
l.3 0,9 0.9

Grundgødet
50 K

100 K .

øJ..ollomiforsø/: mt'd fOffor og "otium Iii byg
/969-72.

Opd(,/ing uf 391 forsøg ('jler ju\Iorsyrewl (108).
Fl 8.0 og

n unJcr 6.0 II 6.0-7.9 dcro~cr

Antal forsoll 148 U6 107

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt

Grundgødet
IS P
30 P

6,6
6.8
9,4

1969-72
'IO

6.6
7.1
9,8

1972
81

6,5
6.7
9.0

1969

'"

øl..ollomiforsøg med fosfor og I..alium lil
,drstrd (/08).

1910 1971
116 92

(,.6 6.7
6.5 6.9
9.5 9,3

hkg "crnc pr ha

Grundgødet 43,4 37,2 44,0 42.7 41,7
15 I' 1.1 0.6 0,9 1,2 0,9
30 I' 1.7 1,0 1,4 1,8 1.5

Grundgodel 43.2 37.3 44.3 43,2 41,8
50 K 1.0 0.6 0.7 0.9 0.8

100 K 1.2 0.9 1.0 l.l l.l

Antal fONOS

Gn... Rt
Gns. Ft
Gns. Kt

hkl "une pt". ha

Grundgodet .... 45.2 39,7 45.9 45.1
15 P ........ 1,1 0.3 0.9 1.0
30 P ........ 1,7 0,6 l,S 1,4

Grundgodct 45,2 39, I 46,S 45,2
50 K 1.0 0.5 1.2 0.8

100 K ........ 1,0 0.8 1,3 1,1

l\1eruJbplcrne i 1972 for tilfml fosfor, 1.2 og
I.~ hJ..g kerne for henholdsvis 15 og 30 kg P. er
de storste. der er frcmkommel i de 4 forsogdr.
I 1970. hvor ud\lagcne for fosfor kun vOlr ca.
halvt sti store som i !tr. vilr vækstforholde-ne stærkt
prægel ;lf torkc. Kalilltllvirkningcn i 1972 er af en
storreJse'OorJcn. JCI svarer meget neje til de 4 års
gcnnem'>nil.

Oedning~lIdgiflen ved de 2 fosformængder er
ca. 55 og 110 J..r.. og udgiften ved de 2 kalium-

Øko1lOmiforS"K med fosjor og kalium til
(/08).

42 forsøg på samme ejendomme
1969 19"'0 1971

Ons. RI
Gns. Ft
Gns. Kt

6.7
7.0
8,7

6,7
7,1
9,8

6,7
6,8
9,6

~·år.fæd

1972

6,5
7,4
9.5

Der fremgår af tabellens o\'erSle afsnit. at ana·
Iy~etallene i h"i grad er l..oblede. idet materialet
\cd en opdeling efter fosforsyretal også i nogen
grad sorteres efter reaktion,>tal og bliumtal.

Opdelingen \i~cr god o\'crcns~lemmclse mel
lem fo'>for-;yrctaJ og merutlbyuer for tilfon fos·
for. idel dc ~Wrste ud\lag tydeligt er ormåct i
gruppen med fosforsyre!;]1 under 6. Mellem de
lO grupper med hojerc fosforsyretal er der kun en
mindre fors~c1 på gooningsvirkningen. mcn bereg
nes merudbyttet for en forogelsc af guJnings·
mængden,fra 15 til 30 J..g P. findes dog en ret .. ik
~er linie. idel merudbyttet i den lavcste fosfor·
syrclalgruppc er 0.8. i den mellem,>te gruppe 0,5
og i gruppen med dee høje fosforsyrctal 0.2 hkg
J..erne pr. ha.

En tilsvarende opdeling af bygforsogene efter
kalium tal giver ornst ende resultat.

Der cr de .!>torste udslag for tilforsel af kalium
godning i gruppen med kaliumtal under 7.0 og
okonomicn \'cd den lilJe godningsmængde er god
her. men der er ikke rentabilitet i anvendelsen af
dcn store laliummængdc. I de to ",,'rise grupper er
godningsvirknmgen næsten ens for de to J..alium
mængder.
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6.6 6.5
6,4 8,0
9.7 17.2

93.2 103,6
0.5 1,4
3.1 2.7

91.1 101,8
1.2 1.4
3.8 0.9

Kl under l<,O
IJ

6.5
5,0
6.0

85.3
3,6
4,2

84.8
2.4
4,6

c. FOrsfiJt i J,: .....csmarksafgrøder.

Disse forsøs gennemføres i kl';}\'ergræs og rent
,gnc-,. og der anvendes dobbelt så store gO<fnings
mængder af fo...for og I..alium som til korn og
fodersukkerrocr. Godningen er udbragt tidligt for·
år og efter 2...lær.

Der er tagct 4 ~læl i forsøgene. og udbyttet er
målt i gronvægl og larslof. desuden er der bestemt
r;iprolcinindhold. Gennemsnitsresult"terne ,ises
I de følgende opstillinger.

Også denne opdeling bekræfter. at der er pænt
ud~lilg for 100 kg K til roer indtil kaliumtal 11,5.

Grundgødct
50 K

IUU K

Den ene halvdel af roeforsøgene har ligget på
arealer med fosforsyretal 6.5 eller derover. Der
er her Cl besl..edent merudbyue for den lille fos·
formængJe. men et relalht stort mcrudb)llC for
den ~Iore fo,formængde og storre end i den mid
lt:r'te gruppe med fosfors} retal mellem 5.0 og 6.4
I den Ia'C'It: gruppe er der rentabelt udslag for
begge fosformængder.

Som næ\ nt ~ker der ved opdelingen efter det
ene hold {!m.lningslal også en sortering efler det
anJel. i dette tilfælde tillige efter l..illiuml~1. Efter
di ......c al uommt.: er der god udslag: for 100 kg K
ved gcnnem.. nilligc kaliumtal op til 11.5.

En til'ivnrende opdeling efter kaliumlal "iser
f"lgendt.:,

ø"ollomiforsø~ m(,d fm/or og klliiulI/ fil
fo(!f'l'Suk kerroer.

Opdeling af 4ti jor.\'øJ.: e/kr /..a/iumfaf (109-1 IO).
hkg HlrSlofpr. kn

Kt ll.Sol;
KI8.0-11.4 dem"cr

14 19AnIlIl fors"f:

Gn" Rt
Gn'i. Ft
Gns. Kt

Ft 6.S Oll
rI under 5.0 FIS.0-6,4 derO\'tr

Antal (onøg 12 IO 24

Gns. Rt 6.3 6,5 6.7
Gns. f t .. 3.9 5.5 8.5
Gns, Kr .... , 7.5 11.5 14.0

Grundgødct 85.8 95.0 100.0
15 P .......... 4.2 1.1 0.9
30 P 4,7 1.2 3,4

Grundgodel 7",8 95.8 99, •
50 K 3,5 1.9 0,6

I()() K ... 5,0 4.0 1.0

Grundgødet
15 P
)0 P

ØkmlOlIlifonøg med fosfor og kalium til
fotl('r~ukkerroer.

Opdeling af 46 forsøg l'fler fosforsyretal (109-11O).
kkg lør510fpr, ba

336
5
8

335
11
18

6.7
8.0

14.0

94,1
1,6
2.7

95.7
1.7
3,2

6.7
6.9
8.3

495
12
18

491
9

15

350
6

12

3~4

7
II

6.4
5.5
5,4

96.1
0,9
4.5

97.3
0.5
U

økoflomifnnøK m('{! fosfor og kuliUJ1l til byg
/969-72.

Opdclifl~ af 391 /or.fllg efter J..aliumral (108'.
Kt 10.0 og

KI undH 7.0 KI7.0-9.9 dero\H
116 136 139

Grundgødet 465
50 K 2

100 K IO

I gcnnem... nil af de 4 års forsøg I roer er der
for tilførsel af 15 og 30 kg P opnået merudbytter
på henholdsvis 1.7 og 3.2 hkg tørstof. svarende
til henhold~ ... is 1.5 og 2.9 a,c. Da udgiften for til
forsel af 15 kg fosfor er 55 kr.. er en foderenhed
\-cd dct h,rstc gudning'itibkud frembragt for ca.
37 t>re, og ved andet godningstilskud for C". 39
cre.

Ud'ilagcne for tilh'f'cl af kalium er i 1972 me·
get små. I gennemsnit af de 47 forsog har mer·
udbyttet for tilforsel af 50 og 100 kg K \ærcl
1.6 og 2.7 hl..g. tørstof, svarende til 1.5 og 2.5 a.e.
Da 50 I..g K 1..000tcr C:l. 40 kr.. bliver gorlningsud
giften her 27 ore pr. f.e. for det forste godnings
tilskud. og CO\. 40 ore \ed at foroge godskningen
fra 50 lil 100 I..g K pr. ha.

Ved forsag i rodfrugt cr der meget storre varia
tioner i forsøgsresultaterne end ved forsog i korn
f. eh. Specielt er for..pg med fo~for o,g kalium
i rodfrugt usikre. dels som folge af de små stor
relsesordener for merudbytter. dels på grund af
forsugsarealernes forskellige reserver af de to
prøvede plantenæringsstoffer. Fosforsyretal og ka·
liumtal er udtryk for s!ldanne resener. og opdeles
det efterhånden ret store forsogsmateriale i roer
efter fosforsyrelalniveau. fås folgende resultater.

Grundgødct 454
15 P 12
30 P 26

b. Forsøg: i fodersukkerroer.

Der er gennemf"rt 14 okonorniforsøg med fos
for og I..alium i fodersul..kcrrocr i 1972. Resulta
terne 3f di'ise er S3mmen med gennemsnittet af
alle 4 år... fO~lJg i fodCl"iul..l..crroer "ist i fll!gendc
opstilling.

ØkoflomifursPK med jos/or ug kalium til
/oder.wJ..Å{'rroer (109-110).

14 fonni 1972 47 forsøg 1969·72
rod "'NIOf IOP rod lorslof IOP

hJ.;g kerDe pr. ha

Grundgpdet 40,3 42.0 42,8
15 I' .......... 1.2 0.9 0.7
30 P .... , 1.8 1,5 1.2

Grundgødcl 40,2 42,1 ~3.5

50 K 1.3 0.7 0.5
I()() K ... 1.6 0.9 0.6

Antal ro~øg

Gns. Rt
Gns, Ft
Gns. Kt



210J

106.3
0,7
1.3

109.2
2.9
4.J

8.$,8
6,9
H.7

Grundgodct ..
100 K
200 K

2. Yeksehirkningslorsøg med hælslol,
loslor og kalium.

Form:llet mcd denne forsogsopg::lVe er at m
'ipor,g')m!llct om optimale mængder af fosfor· og
bliumgodningen under almindelige sædsliftdor
hold ta,get op lil mere langsigtet belysning. end
tiet har ,æret tilfældet i andrc forsogs')crier.
Samtidig onshcs vdsclvirl..ningen mellem ho\ocd·

Kalium\oirkningcn cr k.lar! SlOrre. desto lavcre
kaliullltallene er. Ogs5 her findes gan3ke Jet ..am·
me hobling')fænomcn ')om næ\ nt fur.

VcJrorcnde forsogsrcslIltalcrnc i fodcrafgrooe.r
....kal det gcnt;jgc~. at sennemsnitsreslIltaterne i :lna
Iysctalgruppcrne dækker ovcr store variationer,
De hajere meruJbYllcr \cd dc la\ocste analysctal
cr <;:iledc.. i nogcn grad frem~ommet -..ed. at en
hcltc forseg har gi\ct mcgct huje merudbyttcr.
meden ... andre ikke har vist nævneværdige udslag
selv vcd lavc tal. RI. :t, derfor er der iUe foret:lgct
okonomibcregning for dc forskellige analysctal
gru,per.

OkonomifoNogcnc mcd fo"for og kalium fort·
')æth:... De hidtil opn:\edc rcsullilter lyder dog iUe
prl. at der er grund lil at ændre almindelig prak
sis i landbrugcts fmfor- og kaliumanvendel'ic
i retning af et stærkt ogct forbrug. men sporgs·
målet må \ urderc,> over cn længere :irræHe.

Forsogsmatcrialct cr Iillc. mcn der synes at
have været en nogenlunJe fo~for\'irkning i dis..e
forsag i 1972, men mcget durlig virkning af dct
tilførte blium. sclvom græslIdbytlet er meget
hojt.

De ~4 for~"f!. i græ'imark~1.fgroder er i opstillin
gcn nederst i forrige ,>palte opdelt eftcr fo~for,,;re

tal.
Der cr ogs~ hcr god sammenhæng mellem fos·

forsyretal og merudb~uerne....!Orrdse. idet I:lngt
de sWrste mcrudbytter for lilfn" fo..for er opn:iet
\ ed de la\este fo~fonoyretal. Det bemærkes. at og:.~

ud .. lagene for k<\lium er ... to"t i denne gru"}pc.
Fn opdeling efter bllUm(;l1 f!i\cr folgende rc·

sult:lt.

Sligt'm/e nlti'lIgtler frH"jor Ol: J.llJi1l1ll Iii J:rll'.\- og
J.løl'u].?ra·\·.

Optleli"g a/ 84 /orwl.? ('JIU /.;.lIlilll1lUlI (/ l 1-/ 11).
Hg 11Ir)IOr pr. h;a

KI under 6.0 KI6.o..9.9 KIIO,Oogdero.
20 11 II

6.3 6.5 6.4
4.1 6.Y 7.0
~.5 H,O 15.2

88.3 109.6 101.9
7.J 2.6 J.7
9.H 5.0 5.6

Anl;al lODU8

Gns. Rt
Gns. ft ... , ....
Gns. Kt .. ,

Gruntlgodet
JO P
60 P ,

17,3
0,4
0.5

Ilii,R
0.2
1.6

125.5
J.5
5.6

102,4
J, I
4.2

107.6
6.R
7.2

509
l'
~7

~O.I

3.1
3.5

19.7
0,4
0,4

6.2 6.5 6.5
3.~ 5.7 9.0
7.7 10.7 10.9

95.7 98.2 109,4
7.1 3.4 2.1
9.3 5.:! 4.8

9~.8 97.7 112.0
5.2 2.5 1.5
5/) J.5 J.I

1969

88.6
2.0
4.,

83.3
1.7
~.5

122.7
2.0
3.:!

Grundgodet 635
100 K 33
200 K 4S

Okollomj/orw!! lIu'tI fmlm Ol: J."li/l1ll lil Wæ,\· og
/.;. "'l'erwU'\ (J IJ Il 2).

S fonlll.t p.l \;amme ejendomme
M'II t.lr~lof pr. ha

1'J'T0 19:1

85.2 114,7
1.6 0.9
4.1 4.1

GrundJ.,:udct
100 K
200 K ........

Grumlgodcl
JO P
60 P

Grundgodet
30 P
6QP

Sligcllt/c 11Iælll:tll'r Imlar Ul: J.tlllIIW lil græs og
/.;./øler1!rtr~ (/ IJ 112).

Optll'lim: a/ 84 fonø!! C/IU /m/nT\"yr('1al
h"g I"olof pr_ ha

FI under S.O ft S.0-6.4 F16.'iogdero.
Anlal forsog 27 19 J2

Gn~. Rt
Gn~. Ft
Gm. ~t

Økollomi/or.\'pr: II/ctl fosfor og /.;.ulillnJ lil grtU og
/.;.løl'(·rprtI'S (1//-//2).

hkg pr. ha
21 rorsng 19"2 114 rouøg 1969·72

gmnl IllnlOr r3prolelll gronl Illrslof "'protein

Grundgodet 656 122.2 19.6 526 101,7 17.1
30 P 19 J,7 0.3 25 ~.2 0,4
60 P 36 .1.4 0.7 40 6.4 1.0

Der forl'li~!!cr n:.. ultnter af 21 fonoug i 1972.
Græ<;ujb~Ilet cr huje mcn gødnings\ irl..ningen er
iHe <;ærlig 'itar. h\crl..en for tilfort fosfor eller
tilforl I..'llium.

I gcnncm~nit :lf H4 forsag 1969-72 har 30 og
60 kg P gi\et mcruJb)IIC prt henholJ3\is 4.2 og
6.4 hl..g Ior,>tof. 3\:lfeOlle til 3.5 og 5.3 :l.e. pr. hOl.
0<.1 30 I..g P I..o..ter C;1. J IO I..r.. har I Le. vcd det
for'itc lii'>klld :lf f(Kfor ko..tet 32 are og ved det
næste til .. kud 62 are,

For 100 og 200 K cr opnrlct mcrudbytter på
hcnholJs\ i3 3.1 og 4.2 h~g wr..tof pr. ha. sva
rende til 2.6 og 1.." ;t.e. Da 100 ~g I..alium kostcr

Grundgodcl
100 K
200 K ..

ca, HO hr .. er en Le. her frcnl''>haffet for :n pr~ \ed
dct f,,"'te ~odnint:"lil"hud o~ for tJ2 ure vcd for
hnjcl,e af guJning'>mællgdcn fra 100 til 200 kg
rent b/ium pr. ha.

I 5 forsøg. der er gcnncmfort pli de S:lmme
ejendomme i årene 1969-72. .,cr re3ultaterne i de
cnhcllc :h ud ~om vi.,1 i o\cmt:lcndc label.
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næringsstofferne belyst. Med henblik herpå blev
der i 1969 på egnede arealer påbegyndt en serie
fastliggende forsøg. som søges fastholdt i en ca.
10-årig periode.

Ved forsøgenes anlæg er der forclaget en grun
dig \lIldersøge1se af jordvariationen ved udtagning
af el større antal jordprøver i pløjeJagl:t og i un
dergrund til analysering af reaktionstal. fosfor
syre-. kalium-. magnesium- og kobbertal samt
tekstur og humusindhold. Endvidere w.hages jord·
prøver hvert år efter host efter særlige retnings
linjer.

Forsøgene er anlagt med 3 forskellige kvælslof
mængder. 3 fosformængder og 3 I..aliummængder.
således at hver af de 3 kvælstof mængder afprøves
ved hver af de 3 fosfortrin. og hvcr <lf disse kom
binationer afprøves ved hvert af de 3 kaliumtrin.
Med 2 gentagelser omfatter et forsøg således iall
54 parceller.

Når forsøgene h<lr ligget en årrække. og der
efterhånden bliver tale om forskellige grader af
udpining og opgødskning af forsogsarenlerne med
de 3 hovednæringsstoffer. vil oplysninger om de
omfattende analyser hlivc offentliggjort sammen
med udbytteresultaterne.

I 1971 blev udbyueresultaterne af cnkc1lforsø
gene fra de 3 første forsøgsår meJdelt i tabel
lerne 105-107 i tubelbilngct. me<.lens gennem
snitsresulta!erne blev kommenteret i oversigten.

II af de oprindelig 12 for~og er viderefort
i 1972, og enkellresultaterne er opfurt i tabelbila
get Til illustration af forsøgenes hovcuformål
skal der i Jet følgende givcs en fremstilling <lf de
3 sencslc års re~ultater i byg. der har været den
hyppigste forsogsafgrode. idet I. forsøgsår betrag
tes som et indkøringsår. hvor der næppe vil kunne
milles vekselvirkning af forsogsbehandlingernc.

Veksell'ir/..llillg mellem /.:1'(I'ls(o/. fosfor
og halilUll (113).

Byg 2.. 3. og 4. år. hkg I..ernc pr. ha. 19 forsøg
OP ISP JO P Udslag

50 N 37.7 40.0 40,0 2.3
100 N 41,4 42.6 43,0 1,6
150 N 40.0 40.7 41,6 1,6

Udslag 2,3 0.7 1,6

OK 'OK 100 K

50 N 38.J 39,5 39,4 1,1
100 N 41.4 43.0 42,6 1,2
150 N 39,6 41.6 41.1 1,5

Udslag 1.3 2.1 1.7

O P 38,7 40,5 39,9 1,2
15 P 39,9 41,4 41.5 1,6
30 P 40,7 42.2 41,7 1.0

Udslag 2.0 1.7 I.H

Udslagene for fosfor og kalium er forIsat små
som gennemsnit af 2.. 3. og 4. forsøgsår. Også
udslagene for kvælstof fnl 50 N til 100 N er
endnu ret små uanset godskning med fosfor og

kalium. og ved stigning til ISO N er der negativ
merujbytte. hvilket kan forstyrre vurderingen af
resultaterne.

ImidlertiJ er der ingen sikker ant)'dning af
vekselvirkning mellem nogen af næringsstofferne
i forsøgene i byg. Heller ikke i de andre forsøgs
afgrøder. bederoer og græs, hvor forsøgsantallet
er lille. er <.ler endnu fremkommet nogen sikker
linje i resultaterne.

Forsogene fortsættes.

3. Udbringningslider for foslor og kalium,
a. Forsøg med eften\.-s- o~ fom.-sudbringning

af fosfor og Icdium.

Denne forsøgsserie blev påbegyndt i efteråret
1970 og gennemføres således på 2. ur i 1971/72.
Formålct er at belyse forhold vedrørende tidlig
eften\rsuubringning af fosfor og kalium i form af
PK-godning. - Et spørgsmål. der aktualiseres 'If
landbrugets stigende ønsker om. at handelsgød
ningerne leveres spredt på marken. En sådan ud
vikling stiller imidlertid krav om tidlig efterårs
udbringning af PK-gødning. for at spredearbejdet
kan udfures under de bedst mulige færdselsfor
hold.

I ældre forsog med efterårsudbringning af fos
for- og kalium~odning er udbringningen fortrins
vi .. skel i det sene efterår. og sp,}rgsmålct om en
tidlig eftcrårsudbringning af fosfor og kalium har
derfor ikke tidligere været særlig godt belyst.

Da der i et større antal forsøg i dl.: senere år til
lige er målt en noget ringere virkning ved efterårs
end ved forårsUdbringning af især kaliumgød
ning på jord. hvor der foretages almindelig jord
beh.:mdJing om efteråret. er hele udbringnings
sporgsm:\kt t<lgel op igen ved følgende forsøgs
pianer.

I. Fosforforsøg (grunJgodet med 100 K i marts).
a. Grundgodct.
b. 30 P 085 sup.) i september.
c. 30 P (385 sup.) i november.
d. 30 P (385 sup.) i marts.
c. 15 P (192 sup.) i marts.

II. Kaliumforsøg (grundgødet med .lU P i marts).
a. Grundg0det.
b. lOU K (204 kalig.) i september.
c. 100 K (204 kalig.) i november.
d. IOD K (204 kalig,) i marts.
e. 50 K (102 kalig.) i marts.

Forsøgene er anlagt som dobbehforsøg i samme
marI... Ved anlæg er der for hele forsøgsarealet
under ct udtaget en jord prøve i pløjclaget til
an:llysering for kalk- og gødningstilstnnd samt
tel..stur og humusindhold. Desuden er der udtaget
en IInd~rgrllndsprove i 20-40 cm dybde til til
svarende analysering. Efter kornhøst er der udlu
ge! en pJ'Ovc i hvert af dc IO forsogslcd til be-
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slemmcJsc af reaktionstal, fosforsyrctal og kali
umtal.

Der er i 1972 gennemfort 25 forsøg eftcr for
sogsplanerne. og resultalerne af disse er sammen
med udbytlereslIltaternc af 42 tilsvarende forsag
fra 1971 vist i folgende opstilling.

UdlJfillgniflRsfidrr for fosfor o~ kaliulII ril
l'(irsæd (114).

25 farsø;.: 1971 R' F< K. b)'g. hkg kerne
Ved anlæg 6.7 7.2 12,4 42 forsog 25 forsøg

ener hoS! 1971 1972

Grundgødet 6,4 7.3 10.5 4-1,3 42.1
30 P i scp. 6.3 7.5 10.6 1.0 0.8
30 P i nov. 6,4 7.7 10.8 1.7 1.1
30 P i marts 6,4 8,0 10.6 2.0 1,4
15 P i marts 6.4 7.7 10,7 I.J 1,0

Grundgødet 6,3 7.8 tUl 45,0 42,2
100 K i scp. 6.3 7.7 9.0 0,6 0.6
100 K i nov. 6,4 7,6 9.6 1,0 0.6
100 K i mar",. 6.3 7.7 10.5 1,4 1.0
50 K imans. 6,4 7.6 9.2 1.0 0.9

Ud~lagct for lilføn fosfor er iUe så Slort i 1972
som i 1971 forsøgene. specielt ikke for de størs le
mængder. men linjen i udbYlleresultaterne "ed de
forsl..cllige udbringningstidspunller cr den s:lmme
i begge fo"ug..:\r. ovcmber·udbragt fosfor har
givel bedrc lIdbYlle cnd fosfor udbragl i scptem
bero Ille,:n tiJt minJre end samme fosformængde
udbragt i m:lrlS. Bcgge år er der i byg opnået lidt
stolTe udbytte for 15 P tilfert i marts end for den
dobhelte mængde tilførl i ..eptcmber.

~lerlcm jordproveudtagningen \ed forsogsan·
læg og efter ho...1 er der næsten et :\r. hvorfor små
fo,,""eile her må lages mcd forbehold. F. e" .... lig
ger fosfors)-rctallct efler host generel! på Cl hojere
ni\-ca\1. men derudo\-er har goJningslilforsl.'!en
p:ivir"el fo~for..) retaIlet rå linje med I..erncuJbyt
lel. I 1971. h\or de gennemsnillige udbyuer for
lilfort fosfor var slorre. var fosforsyrclallcl cftcr
ho..t upåvirket nr godskningen.

( k:diumforsngcne er udstngene for tilført gO<.l
ning begge år små og mcre usikre end for fosfor.
mcn ligc!'>om vt;'d fosfor er vir"ningcn bcdst for
den fonirMdforlC gødning. Når det novemberud
bragte I..alium til host 1971 har e::i\el ..amme mer·
udb)ue som udbringning i sCJltembcr. i modsæt
ning til hø..tåret 1971. er delle re..uhat i god over
ensslemmcl<ilc mcd de fal...lis"e nedbor.. forhold i de
IO forudgående cfterår.

Kaliumlallcne ud"'iser et ret stan fald fra anlæg
lil eflcr hosl. men derudover er linjen den samme
som for udbyueresultalet. Jo lællere P:"l væksI·
..æsoncn kaliumgodningen er udbragt. des storre
har effeklen været P:"l udbyttet. og des større kali
lIllltal er genfundet i analysen eftcr host.

Faklorer ..om nedbørsmængder og jordtyper.
herunder landsdclsbestemte forhold. forudses al

o\e \æsentlig indn)delse på resullaterne af for·
sogsopga"er som disse. Af de 25 forsos i 1972
har 3 forsog "æret anlagt på SjællanJ. medens de
0\ rige 22 forms alle er gennemført i hll::and. En
opdeling al forsogsmaterialcl cher landsdele Ijc·
ner s"rede~ intel form I. men til belysning af jord·
lypens indflydelsc på forsogsspørgsm:ilenc er det
samledc matcriale i 1972 og 1971 i folgcndc op
stilling delt op efter lerjord og snndjord efter
te kst u ranal) seresullatcrne.

UdbriJl,I.:J1illg'ifitin for fO'ifnr or: Åalium lit nirstrd
11/4).

lerjord sandjord
o\er Il p..:1 ler under II JXI, ler
16 fs 9 rs. 20 rs 16 fs
1971 19~2 19;1 1972

Gns. pet. ler 11.6 12.7 5.3 5.3

Grundgødet 50,1 44,3 40,3 40,9
30 I' i scp. I.2 0.8 0.7 O,~

30 r i nov. 1,4 1.3 1.7 1.0
30 p i maris 1.7 1.6 I,H 1,4
15 P i maris 1.3 0.8 1,4 1.1

Grundgodet 51.6 44.4 40,3 40,9
100 K i sep. 0.5 0.9 0,4 0,4
100 K i nov. 0.7 0.6 1.1 0.6
100 K i marts 0.4 0.8 2.1 1,1
50 K i marts .. 0,6 O.~ 1.5 1.0

Del frcm~:\r af opstillingen. aL 30 P udbragt på
lerjord i september har givel samme mcrudbyllc
som den halve mængde. 15 P. mlbrngt i marts. På
sandjorJ er septemberudbringningen endnu d:irli
gere. idcl merudbytlct for den store fosformængde
p:1 dclle lidsrunkt er mindre end for den h~lhe

fmformængdc om forårer. Ellers Cl' der lilJen for
h\'crt af :ircnc kun ringe fOf"ll..el på fo...rol'\ '1'''
ningcn p de IO jordt} per \'cd samme ud bring
ning"lid...punllcr.

På lerjorden har mcrudbptcrnc for tilfart I..a
lium værel \m:\ i hegge for<;øf! ..tlr. og udbringnll1!;~'

tidspun"lcl har \-ærel uden indflydcl ..e på rcsulta
td. I fOI ...o~cnc rå sandjord var dcr ct forholdwi ...
pænt merudbytte for "alium i 1971, men et noget
mindrc mcrudbyllc i 1972. Begge år har eftcrårs
udbragt k.lIiulll på sandjord h~lft meget lille effekt
og mcru.lbytl~t for 100 K i såvel septembcr som
l no\cmber har værel \æ~enLligt mindre end for
50 K uJbragl om forårct.

Gennemsnilsrcsu1taterne af de to års forsog
mcd udbringningstider for forfor og kalium har
\æret megel enlydige. selvom merudbyltcrne for
de lilførte fm for- og kaliummængder er små og
usikre i de f1esle af cnleltforsogene og i nogle lil·
fælde tillige stærkt varierende. Linjen isennem·
sniISn~'iultatcrnc ;'lI1giver. ::It der ved tidlig ud
bringning af fosfor mtl regnes med reduceret cf·
fek!' formenlligt som følge <lf en kemisk fa .. tlæg
ning. Ved udbringning tæt på vækstsæsonen cr
der derimod. uansel ;ordl)rpcn. tilsyneladende en
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god effekt af sc1v små mængder fosfor p;\ grund af
gootilgængelighed.

For kaliums vedkommende er der helt over
vejende tale om udvaskningsrisiko. Derfor er for·
sogsresultaterne med udbringningstider for kali
umgødning - foruden af udbrin.gningstidspunklet
tillige stærkt præget af jon..ltypen.

Er de fundne udbyttcforskelle mellem udbring
ningstiderne små. kan de dog, betragtel ud fra
I, års virkningen alene. være ret afgørende for
økonomien ved fosfor- og kaliumanvendelsen.
men lil den fulde belysning af hele spørgsmålet
horer tillige en vurdering af arbejds- og prismæs
~ige fordele og ulemper iovrigt veJ udbringning af
fosfor- og kaliumgodning på de forskellige tids
r-unklcr.

Forsøgene fortsættes.

b. Udbringningstider for PK- Oj.t
NPK-j.tt;dning til villtcrb\'ede.

Denne forsogsserie blev taget op på landsplan
i cftedret 1971. efter at der havde været nrbcjdet
m::d opgn\'cn i to år i dc Lolland-fal~lerskc land
boforeninger. Formålet er at bclrsc \'interh\'cdens
beho\' for fosfor og kalium i efteråret samt NPK
sødninl,.-ers egnethed til anvendelse i vinterhveden.

Der har \I æret arbejdet efter følgende forsogs
plnn.

a, Kalkammonsalpetcr ca. 20 arril.
b. PK-gødning efterår + kw,> ca, 20. arril.
c. PK-gødning forår + kas t.:u. 20, april.
J. NPK-godning ca. 20. april.
e. Ih NPK-gødning ca. I. april + V2 NPK-goJ

ning ca, IO. maj,

PK-gødningen er om ettenir":l udbragt snarest
efter sftning og om foråret ca. I. npril samtidig
med l. h;lhdel <.If NPK-gOt..lningen i led e. De an
\cndte kvælstofmængder har været 100 og 140 N.
Ved 100 N er anvendt NPK 16-5-12 og vcd
140 NPK 21-4-10. Mængden af PK-godning
er ufpasset efter tilført fosfor og blillll1 i disse to
NPK-gødningcr.

Ved forsøgenes anlæg er der udtaget prøvcr
i pløjelaget til analyse for reaktionstal. fosforsyre
taI og kaliumtal. ~amt til tekstur- og humllsbe
stemmclsc. Desuden er mllaget undergrundsprøver
til tilsvarende analysering. Efter høst er udtaget
en prøve fm hvert forsøgsled til be'itemmclse af
reaktionstal. fosforsyretal og kaliumtal.

Ocr er gennemført 14 forsog i 1971/72. I de
12 er "nvendt 140 N. da den lille kvæl'itofmængde.
100 N, kun er benyttet til hvede med bælgplanter
som forfrugt. 7 forsog har været anlagl i Østjyl
land, de ovrige på Lolland-Fnlster. Bornholm og
Sjælland.

I de fleste <lf enkeltforsogcnc har der i 1972
været små merudbytter for tilforsel af PK-god
ning. således som det også fremgår nf tnbellens
gennemsnitstnl. I de foregående ;jrs fOfS"g på

UdbrillRllillgstider for PK- og NPK-KØd";lIg til
l'itlll'rIH-cde (l/5 j.

14 forsøi-: 1972 R' H K.

Ved anlæg 6,6 6.7 10,7 hk,
erler host kerne

Kas 20/4 6,7 7,2 10,5 51,4
PK efterår + kas 20/4 6,7 7.6 11,5 1,7
PK forår + kas 20/4 6,7 7.6 11.2 2,2
NPK 20/4 6,7 7,5 12,0 2.6
Ih NPK I '4 + 1/2 NPK 10/5 6,6 7.3 11,4 3.4

Lolland-Falster var der ikke merudbytter for PK
!ilforsel uanset godning<;type og udbringningstids
punkt. Forårstilførsel af PK-gødning har været
lidt bedre end cfterårstilrørsel og bedst i form af
NPK-gødning, Ved fordeling af NPK-go(jning
p,i to udbringningstillspunkter er der yderligere
opntlet et beskedent merudbytte.

Forsngenc fonsættes,

Ul. MAGNESIUM

]. Faslliggende forsøg med magnesium,

k"ælstof og kalk.
Afsluttende bcrclning.

I tlrene 1952-55 blev der genncmfurt ret om
fattende forsogsserier til belysning af eventuel mag
nesiummangel i danske landbrug~jorder, Forsøgs
arbejdet bk\' derefler indstillet, men taget op igen
i [959, fordi der i stadigt stigende omfang fore
kom <;Ylllptomcr på mere elter mindre udpræget
magnesiummangel i afgrøderne.

ShJf';teparlen af de folgende års forsøg med
emnel havde det formål at indkred...c. h\or mag
ne.. iummangel forekom. men samtidig gennemfor
tes også forsog med magnesiumgødninger og mag
nesiummængder,

Det blev dog hurtigt klart. at magnesiumsporgs
målet kunne være ret kompliceret. Virkningen nf
tilfort magnesiumgødIling syntes foruden af afgrø
dcnrt og jordens magnesiumindhold ogs& at kun·
ne afhænge af jordens kalktilstnnd, kvælslOfg"d
ningens art og mængde. kaliumgød<;kningen. årel<;
vcckstforhold og andet.

Til belysning af nogle af disse forhold. og spe
cielt sporgsmålet om kalkningens og kvælstof
gødskningens betyJning for magnesiumvirkningen.
ble" der i 1963 anlagt 6 meget ~tore forsog på
lokaliteter. hvor der tidligere var iagttaget magne
siummange1symplOmer l afgrøderne. og hvor
magnesiumtallene og eventuelt også reaktionstal
lenc vnr lave. I 1964 anlagdes yderligere 2 forsøg
i serien. Disse og 2 af forsCIgene fra 1963 har af
forskellige grunde måltet udgå i løbet af årene.
s<iledes at dct er lykkedes at gennemføre fire af
de meget krævende forsog i IO år. ForsClgene
blev anlagt efler en såkaldt fakloriel forsogsplan
med 12 blokke a 5 parceller. iah 60 parccller.
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I forsogene afpro"es \ irl..ningcn af:

I. IO kg ~fg pr. ha tilfort årligt.
2. 50 kg 19 udstroct \'cd anlæg 1963.
3. 50 kg r-.lg ud~troet ved anlæg 1963 + IO kg

'Ig {Irligt.

De~utlen sammenlignes 3 magnesiumgodnin
gcr. nemlig:

a. Magnesiumsulfat (biltersait. ca. IO pet. Mg)
b. ~Iilgne .. iulllilte (br'l'nul magne.. it. ca. 50 pet. ~lg).

c. Kicscrit (r;'i. fint formalet magnc.. illm.. ulf:Jt. 16
pcl. ~Ig).

Den faktoriclle plan er lilrettelagt s:'ldan. at dl.'
" magllt:'iillmgndningl.'r repræsenterer magnesium·
godskning.:n i sporgsm:'llcnc l. 2 og 1. Virkningen
af denne gOlbl..ning er målt på s:ivel ukalket jord

som på jord. der er tilført 5 tons kulsur kalk pr.
ha i 1963. Endvidere er en dcJ af de parceller.
der indgår i di'i\e sammenligninger. godet med en
forholdsvis lille hæhlofmængdc (-tOO kg I..alhal·
pt:'tcr pr. ha lil I..orn. HOO kg til roer). medens an·
dre er godet "itærl..ere med I..\a:htof (f 00 "'g "'al"'·
\aJpetcr pr. ha til korn. 1200 kg til roer). og dc
lo k'xl'iIOfmæn,gder indgår lige mange gange i dc
grllndgodede og i de magnc!liumgodede for'iog\led.
ligc"oum dl' er lige .. lærl..1 repræsenterel i den uk<ll
"eJe og i den kalkede afdeling.

Ved forsogenes <lnlæg i 1963 er der foruden
de 'iæd, anlige analy..er af plujclnget gennemfort en
plOfilundersogc1se med beslemmel'ie af bl. li, re·
al..lion~I<l1 og magnl.' ... iullllal i 4 dybdeintcnnllcr
ned til !:W cm. l{e~lIllalel af denne undersogeise
og af de almindelige jordprover i de 4 for-wg, der
a gennemfør! til 1972. w·... neder.. , i I. ,-palte.

fnl del ras11ii:CtndC'
m:;lgnC'~lumrors0l:

\td t-'CdCI1"S.

A IJtll)'w!r "ed jor,\øj;wllllæg /963.
(jrnnba:k lls"ov rredC'flu Bordin{:

I plojelaget: RI 6.~ 5.6 4.5 5.2
.\-Igt I.~ 2.7 2.8 2.5

I jord profiler:
O 20 cm: RI 6.7 5.7 4.4 5.5

~Igt 0.9 2,2 J.O 2.1
20-40 cm: RI 5.2 5.6 4.J 5.7

i\lgt 0.9 1,4 2.R 1.8
40 60 cm: RI 5.J 5.6 5.J 5.7

~lgI 0.4 0.2 0.0 1.5
6O--RO cm: RI 5.J 5.6 5.4 5,8

~Igl O.J 0.1 0.0 0,0

Det 'ics. at undergrunden er særdeles fatlig på
magncsium. og det bn tilfojes. at del samme ud·
præget var lilfældet for kalium.

Da forsogene havde været gennemfort i 5 år.
blev der igen forelaget en grundig jordbundsun-

deNlJ,gel'iC af plojelagel 'cd jordprmer i for:het
196!:L En tilsvarende under'iugehe er forel'lgel cf
11:1' hO",,1 i 1972. og result:Herne af disse 2 under
",o.gclscr finde ... 'cd de n:... pd:ti\"e forsog i labclbi·
laget. medens s<lmmendrag af analy~rcsultater·

ne \il frem"'omme i senere opslillinger i delte
af-mit.

Udb} ltcr~~ull:Jl('r.

Dc gennemforte forsog ptl de 4 lokalileter er en·
J..eh"is opfort i tabclhilagct med angivelse <lf ud
b}lteresultatcrne for hvert af de IO forsogs:'lr sam
men med resuhaterne af jord'lnalyser efter host
i 19(17 og 1972.

End' idere er der i tabclbilagel opfort el sam·
mendrag af for'iogsstcdernes årlige udbytler i for·
sogenes -4 hovcdafdelingcr, - ukalket og kalket.
lille og ~tor k,ælstofmænsde.
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Fnrsø~ med 1II0/:IIl'S;/Im, hæ/slOl og kalJ..
(1/6-/20).

I følgende tekstopstilling er vist et yderligere
sammendrag af de 4 forsøgssteders årlige udbyt
teresultater for de anvendte magnesiummængder
i gennemsnit af de tilferle kalk- og kvælstof
mængder.

Del fremgår af opstillingen. at 5 t kulsur kalk
tilfort ved forsøgenes anlæg har medfart et hujere
gennemsnibudbytte. Kalken synes også al have
nedsat magnesiumvirkningen lidt, hvilket dog ikke
er tilfældet i forsogsleddet med tilforsel af 50 kg

4/orsøg I. c. pr. ha
hlle Slor

/963-72 Uhll.el S l kalk :'-l·mængde N-mængde

Grundgødet 46.K 52.0 46.5 52,3
IO ~g hvert år 4,5 3.9 3.9 4.5
50 Mg v. anlæg 2.7 3.6 3.0 3.3
50 Mg v. anlæg
+ IO ~Ig hvo år 6.3 5.1 6.0 5.4

Grundgodet 46.8 52.0 46.5 52.3
MagncsiumsuJfat ~.I 4.0 3.R 4.4
Magnesiumilte 4.5 3.9 4.2 4.2
Kie<;erit 5.0 4.7 4.9 4.6

magnesium ved anlæg. Det fremgår da også af
opstillingen i tabclbilaget, at der er cn forlænget
virkning af engangs-tilførselen af magnesium i den
kul kede ufdc1ing <.Ir forsøgene. Magnesiumvirknin
gen holder sig her bedre efter 1968 end i den
ukalkede afdeling. Arsagen til den bedre efter
\'irkning kan være, at der efter tilforsel af kalk
er udvasket noget mindre mængder magnesium.
end tilfældet har \æret uden kalktilforseJ til disse
fOf'tug~;lTealer. hvoraf de 3 var mere eller mindre
k'llktrængende.

En øget hælstoftilforsel har også hævet gen·
nemsnitsudbylterne. men har været uden storre
indvirkning på merudbyueL for tilført magnes!l1m.
Det gennemsnitlige merudbytte for magnesIUm er
dog en smule hajere, h...or der er amendt den
storste hæl~tormængde.

Det hojeste udb) Ue i forsøgene er opnået. hvor
dcr er tilført 50 kg magnesium \ed anlæg + IO kg
magnesium hvert år. Der er for denne grund
godskning med 50 kg magnesium. eller en udgift
på ca. 100 kr., opnået fra 900 til 2100 flere te_
pr. h;). end hvor der blot er tilfort IO kg mag
ne,ium årligt. Dct vil sigc, at en Le. er frembragt
for mellem 5 og II øre, og denne grundgødskning
med magne~ium har været særdeles rentabel i alle
4 enkeltforsog.

Nederst i op~lillingcn er de 3 magnesiumgod
ninger sammenlignet på kalket og ukalket jord, og
\'ed lille og stor kvælstofmængde. Den faktorielIe
plan virker - ligesom ved magnesiumgødskningen
i opstillingens øverste halvdel - såledcs, at mer·
udbyuerne er gennemsnittet af 12 parceller. hvor
af fire er tilført IO kg magnesium pr. ha årligt.
fire 50 kg magnesium 1963 og fire 50 kg mag
nesium 1963 + IO kg årligl derefter. Af hver
af tii,:::,c 12 parceller er så 6 ukalkede. 6 kalkede.
6 goder med sror kvælstafmængde og 6 med lille
kvælstofmængde.

Vurderet på gennemsnittet af de 4 forsog har
milgnesiuffisulfat og ffiagnesiumilte givet ret ens
merul1byHcr i hver af de fire afdelinger. og i gen
nemsnit af disse har de to godninger haft helt
samme udbytte. Derimod har kicserit i gennemsnit
uf de ti :ir haft en lidt bedre magnesiuffivirkning,
end de to andre. uanset kvælstofgødskning og
J..alkning. Denne tendens til lidt bedre virkning af
kiescril er furst kommet frem i de seneste års for
SlJg og skal nok tages med et vist forbehold.

Anal}scresultater.

Reaklion'ltallene og magnesiumtallene ved for
""senes :tnlæg cr meddelt forst i dette afsnit samt
i tabclbilaget. h\or der tillige er opført resulta
tcrne af de udtagne jordprover i de enkelte par·
celler cfLer host 1967 (foråret 1968) samt efter
host 1972.

I folgende opstilling er vist gennemsnittet af
magneltiumtallene fra de 4 lokaliteter efter hen-

5.7

1.5
18.1

'" 0.7
5.9
1.0
9.5
2.8
6.9
0.9

11.2

3.2

I.5
14.9

'" 1.5
5.7
0.9
4.3
0.9
1.4
1.0
2.9

4.2

1.0
11.1

"'1,7
7,2
0.6
6,5
1.5
4.6
0.6

10.9

49.4

,rund
gudel

39.1
69.7
36.4
57,5
34.9
56.3
28.7
78.9
29.2
63.2

FOI'søg mcd magllcsium. h-æ/s/ol
og 'all. (116-/20).

hl., kerne eller a. e. pr. ha
IO Mg SO Mg SO Mlp .•n1:rg
hvo år \. anlq -IOMghyarAfgrøde

Havre
Kålroer
Byg
Karton.
Byg
Beder.
Vårsæd
Roer
Byg
Roer

Gns.4forsØ i

Gns. IO år

I de førsle forsog~år og specielt i 1964, hvor af
grøden er k&lrocr. er der som gennemsnit af for
søgsstederne en fin sammenhæng mellem de til
førte magnesiummængder og de fundne merudbyt
ter. Ved yderligere at betragte de enkelte år og
fortrinsvis de år. hvor forsogsaigroden er rodfrugt.
er det tydeligl. at efter 1968. 6. hosl:h. er virk·
ningen af 50 kg magnesium næsten ud tomt. Al
lerede eftcr 1966 cr virkningen af IO kg magne
sium årligt bedre end virkningen af 50 kg tilført
på cn gang. Virkningen kommer dog ikke i løbet
af de IO år helt på hojde med 50 kg magnesium
ved anlæg + IO kg årligl. der har givet det høje
ste udbyue gennem sl:lmtligc år.

Der er ikke i disse forhold nogen storre for·
skel mell~m for!'togsstederne.

Kv.dslOfgsKlskningens og kalktilførselens betyd
ning for magnesiumvirkningen er belyst i følg~n

de opstilling.

A,
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
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holds\'is 5 og IO års forløb. Opstilling af reak
lionslallene skal undlades. da disse naturligvis har
reageret på kalktilforselen \ed forsogsanlæg. men
derudover ikke h;lr været påvirket af tilforsel af
hverken magnesium eller kvælstof.

ForsøR nll,d mlJ[.:lleSillm, hælsrof
0R kalk (1/6-/20).

4 forsøg Magnesiumlal.
Ukalkel S I kalk

A Ila/yst'r eJtn hø.\, 1967 1972 1961 1972

Grllndgødet 1.0 0.9 1.0 0,9
IO f\lg hvert år 1.3 1.4 I.S 1,7
50 Mg ved anlæg .. 1.0 0.9 1.2 1.0
50 \18 \ed anlæg
+ IO ~lg hvert år .. 1.5 1.4 I.S 1.6

Grllndgødet 1.0 0,9 1.0 0,9
~lagnesillm<;ulfat 1.2 1.2 1.4 1.4
Magnesiumilte 1.2 1.2 1,4 1,4
Kieserit 1.2 1,2 1.4 1,4

lille Slor
;..I.mængde N-m:rngdc:

Grundgødet 1.0 0,9 0.9 0,9
IO Mg hvert år 1.4 1.6 1.4 1.4
50 Mg ved anlæg 1.1 0.9 1.0 0,9
50 Mg ved anlæg:
+ IO Mg h\'ert , r. I.S 1,6 1.4 1,4

Grllndgodet ...... 1.0 0.9 0.9 0.9
\1a~'l1eo;ium"'1IIfal 1.4 1,4 1.3 1.3
Magneo;iumilte 1.4 1,4 1.3 1.2
Kieo;erit 1.3 1.3 1.3 1.2

DCI kan fl)r51 konstateres. at de gennemsnillige
n1:lgnesiumtal. uanset forslIgsbehandlingerne. er af
en mindre størrelscsorden end ved forsøgenes start
i 1963. hvor dct gennemsnitlige magnesiumtal var
2.5. Da dette forhold næppe kan tillægges analyse
usiUerhed. m. faldet i magnesillmtallenes niveau
være sket i l. 5-års periode. da der iHe er æn
dringer i ni ... eauet fra 1967 til 1972.

Ellers er der cn fin gang i magnesiumtallene.
Det er s;iJedcs lydeligt. at de 50 kg Mg. udbragt
ved forsøgencs anlæg. enten er opbrugt eller ud
vaskede allerede i 1968. såledcs at man i delle
for<;øg..led er omtrent nede p:\ samme nivcau som
i det grllndgødede forsøgsled. På det grundlag kan
det forekomme overraskende. al dcr i en del af
forsogenc nlligcvel bic\' opnået en betydelig mag
nesiumeftervirkning i delte forsogsled i rodfrugt
i 1968.

Hvor der er tilfort magnesium hvert år. er mag·
nesiumtallene højere og i de fleste tilfælde hojest.
hvor der er anvendt såvel grundgodskning ved
forsøgenes anlæg som årlig tilforsel af magnesi
um. Af opstillingen over gennemsnitsresultaterne
fremgår det. at der er en tendens til højere mag·
nesiumtal i forsogenes kalk.ede afdeling end i den
llkalkede. Delle kan som f"r nævnt hænge sam
men med en mindre udvaskning af magnesium
i de kalkedc forsogsled.

Ligeledes er der tendens til, nI magncsiumlal·

lenc er en smule lavere. h\-or der er amendt de
største lvæl\tofmængder. der også har medfofl
ct generelt højere udbytteni\<eau i forsogene. Der
imod synes de 3 magnesiumgødninger al hine på
\ irl,et magnc'iiumtal1cne g~IO'l~e ens.

Konklusion. Disse omfattende og meget kræ
\cndc for...og. som har kunnet genncmf"rc'i over
en lang tlrrække. har klaret en del spørgsmål ved
rorende vd.~lvirkning mellem mngncsium. kvæl
"tof og k.alk, og har især givet mange værdi
fuldc oplY'lninger vedrørende magne...iummangel,
magnesium\irkning. magnesiumgodskning og mag
ne... iumtal.

Blandt de vigtigste er. at magnesiummangel ik
ke permanent kan afhjælpes \cd kaU.ning eller ri
gelig k\-ælstoftilforsel. - nt n;l\nlig rodfrugtafgro
der kan lide stærkt under magnesiummangel, og
al magne<;iumgodskning. hvor mangel forekommcr,
er en særdeles rentabel foranstallning. Fon.ogene
har endvidere gi\CI værdifuldc oplysninger om.
h\<ilken eftervirkning. der kan forvcntes af en gi
\en magnesiummængde. og hvilke godskningsmeto
de. der kan anbefales under fOfOikcllige forhold.

,\t;lgnesillmforbruget har således været ca. IO
kg magnesium pr. ha årligt. hvilket bl. a. kan kon
:"Itaterc'i ved. ni eftervirkningen i1f 50 kg magnc
sium er ophort efter 5-6 :lr. IO kg magnesium
""rer til. h... ad der normalt tilforcs vcd aO\endel"e
af magncsillmholdig PK- eller NPK-godnmg j al
mindelige mængder. Forsugene \ i"er tillige. at der
under stærkt mngnesiummanglende forhold. f. eks.
\ed Ilwgne:-.illmtal på ca. 3 og derunder. kan an
befales af anvende både grundgudskning med mag
nesium og tilforsel af årlige \edligeholdelsesmæng
lier.

Endelig viser forsogs'ierien. at de tre magne... i
umforbindelser. magnesiumsulfat. magnesiumilte
og kieserit har samme effekt pr. kg Mg. hvorfor
prisen og den praktiske anvcndcJscsform kan 3J
gore \alget af mngnesiumgodning.

2. Andre forsog

Utlover den foregående for'iogsserie er der ud
forl en del forsøg med magnesium p:\ lokalt ini
tiativ. Det er fortrinsvis sket ved videreførelse af
de såkaldte indkrcdsningsIorsog med 2 mængder
magne...ium. 50 og 100 kg. i form af kieserit.

Dc fleste forsog er udfert i byg. og der er her
fremkommet varierende, men gennemgående be
skedne udslag undtagen i tilfælde. hvor forsogene
har ... æret udfort på jorder med lavt magnesium
tal. I forsogene udfort i rodfrugt har der som re
~el Heret betydelige udslag for de tilførte magne·
siummængder.

I 1972 er der endvidere gennemført 2 forsog
i roer. nr. 3384 og nr. 3385. og I forsøg i byg,
nr. 1M2. med magncsillmsilikalforbindclscn olldll
i en NPK-forsøgsgødning fra Norsk Hydro. For-
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V. JORDBUNDS·
UNDERSØGELSER

Omfanget af jordbundsundersugeber udført i
landbuforeningellle i beretningsåret 1972 har i de
fleste landsdele haft et større omfang end årel
for. der ellers viste en stor opgang i dette arbejde.
Jordanalyseantallet er opdelt efler landsdele op
fort i felgende oversigt:

de på planternes sc!enoplagebe, afprøves selen·
mængderne veJ lO svovJtrin, 20 og 50 kg svovl
pr: hn. Ocr er til forsøgs formålet fremstillet se
lenholdige PK-gødninger med forskelligt svovlind
hold hos Superfos als, Fredericia. Gennemsnits
resultatet :.If kerneudbytterne i I. års forsøgene
blev folgende:

)ordllnalysereslIl1tuer /97~, tl1/fnl.

R' F, ., Mgt aH
Bornholm 2333 1856 1850 2 4
l.oH.-Fabter 269S 2085 2617 531 325
Sjælland 20190 14771 14756 674 387
Fyn 19155 7413 7393 260 80
Østjylland 31333 23245 23190 1048 1140
Nordjylland 32917 24509 24595 19n 3054
Ve<;tjylland 33311 23317 23052 1274 1127

Hele landet 141937 91796 97459 5767 6117

41,1
0.4

hkg kerne pr. ha

4J,4
0.3

"'0.5

Som \'cmet har selentilferselen ikke påvirket
bygudbyuet, ligesom der heJler ikke er sikker
påvirkning nf tilforsel af svovl. l forsøgenes en·
kcltparccller er der udtaget kerneprøver til analy·
sering for selenindhold. Dette materiale foreligger
ikke færdigbehandlet. men foreløbige resultater ty
der på, at der er udslag for sclentilforsel og størst
for 120 g pr. ha. Selengodskningen har tillige
hævet selenindholdet over minimumsgrænsen på
0,05 ppm selen i tørstoffet.

Landskonloret har endvidere bistået afJelingen
for landbrugsforsøgene på Risø med indsamling
af 200 bygprover lil indkredsning og undersøgel
se af sclcnsp~·lrgsmålet. Der vil fremkomme re·
sultnter og vurdering ogsA af dette maleriale se
nere. Byg fra større forsøgsarealer tilført selen
holdig PK-godning i 1972 vil endvidere gå i foo
ringsfol'seg i samarbejde med Forsogslaboratoriel
og Riso, og endvidere påtænkes selenundersøgel
sen udvidet til også at omfatle græs i 1973.

20 kg svovl
50 kg svovl

Fursøg med se/en.

9 forsøf.f /972
Ingen selentilførsel

60 gram selen
120 gram selen

IV. MIKRONÆRINGS·
STOFFER

Der blev for 2 og 3 år tilbage afsluttet flere
for!iøgsserier med spørgsmfll omhandlende for'ikel
lige mikronæringsstoffer og deres anvendelse. Der
har ikke siden været iværksat forsøg efter fælles
planer vedrørende disse spørgsmål. udover at der
under Kemikalieudvalget på forskellig milde er ar
bejdet med mangansporgsmålel. Der henvises til
omtalen af dette emne i kcmikalieafsniltet.

På lokalt initiativ har der været udfOr( forsog
med kobbermængder og kobberholdige midler.
Disse forsøgs resultater vidner om, at der endnu
forekommer arealer, hvor mangel på dette mikro
næringsstof kan være aktuel. men ellers har en
hensigtsmæssig anvendelse af kobberholdige blan
dingsgø<.lninger reduceret muligheden for. al man
gel på kobber skal blive en begrænsende fa klor
for planteproduktionen.

I. Forsøg med selen.

Selen er et essentielt næringsstof for husdyr,
men tilsyneladende ikke noget plantenæringsstof,
da pia nierne ikke viser tegn på mangel ved selv
meget la.... t selenindhold. Da undersegeIser imid
lertid har .... ist. al ~elenindholdel i dan~ke rooeraf
groder ligger i underkanten af det onskelige, kan
selen som kvalitativ faktor i foderafgrøderne al
Iige\'c! blive et planteavlsproblem, især <.la sikring
af hus<.lyrenes selenbehov kun synes nt være mu
lig gennem et passen<.le selenindhold i planterne.
Selen er nemlig megel gifligl. hvorfor selen tilsæt
ning lil foderel er forbud!.

Minimumsgrænsen for foderets selenindhold nn
~e:-o for de fle~le husd~'r at være 0.05 ppm (mil
Iionledele) selen i tur~lUffel. Det er en :-o(Or
relsesorden, der er ca. 100 gange mindre end plan
ternes indhold af r. eks. kobber, hvorfor selen og
så betegnes slIbmikronæringsstof.

For al belyse muligheden for at påvirke afgro
dcrnes se1cnindhold gennem g,k1skning med :-oclen.
blev der på iniliativ af Afdelingen for Landbrugs
(arsøg, AEK, Risø. veJ lic. agro. G. Uisscl Niel
sen. i samarbejde med Land~kontoret for Planteavl
i 1972 anlagt 9 markforsog på forskdlige jurJ
Iyper.

Forsøgene er fast liggende og tænkes gennemført
i 3 år. I forsøgspinnen afprøves lilfør...d af 60 og
120 g selen pr. ha pr. år og 120 g klin lilfort
l. år vcd fonoøgsnnlæg.

Da gødningernes svovlindhold virker hæmmen-

målet er at sammenligne olivinholdig NPK·god·
ning med kicseritholdig NPK-gødning. og til op
fyldelse af dette tages opgaven op i et ~tørre om·
fang næste år.
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Jordalla!Y5('r('suf/(/f('r /972, procC'flfi;)/" forr/r/iw..:.

Antallet af reaktionstalsbcstemmelser cr llæn·
dret. medens der er bestemt ca. 5 pet. flere fos
fors) re- og kalilImtai og ca. 30 pc!. nere magne
sium- og kobbertal end sidste år. Da de fleste pro
\cr. der er undersøgt for fosfor· og kaliuminJ
hold. c;lammcr fra standardundcrsogelscr og ikke
fra !:>ærlige pJetanaJ)~er. må man gå ud fra. al de
er nogenlunde repræsentative for vorc landbrugs
jorder. AnaJ)'sere... ultaternes fordeling kan derfor
give ct indtryk af, hvordan jordernc'i gudning... til
stanJ er i <..le enkelte landsdeic. En sådan frem
"'Iilling givc... i følgendc o'..er-;igl.

0- [.9 O O I [
2- 3.9 4 2 3 7
4- 5.9 28 [6 2~ 28
6- 7.9 36 3~ 38 30
8- 9.9 19 28 19 20

101[.9 8 II 6 7
12 1~.9 3 3 2 4
I" 15.9 r I l 2
16-17.9 o I I I
18-19.9 II O O O
20 og
derover O

II 7
6 4
4 3
2 I
2 O

9 2

7 7
27 26
31 27
IR 19
8 II
4 5
2 3
I I
I O
O O

8

II
5
4
3
2

18
40
22

9
14
3
I
I
I
O

6

II 5

II 15
12 JJ
8 >
7 3
4 3

7 4
24 2..
33 25
15 21

" 6(l .~

2 O
I 4
O 3
O 2

Ma~ncsiumlal. :\ofSl

5 ·5.9 18
6 6.9 17
7-7.9 16
R- .9 9
9-9.9 7
IO og
dero\'er IO

Kobbcrl;al. CUl

O 0.9 I
1-1.9 12
2-2.9 31
3-3.9 29
4-1.9 17
5· 5.9 7
(, 6.9 2
7 7.9 I
R M,9 O
9-9.9 O
IO og

derover ()

Det er 2. år, det er muligt al forclage en så
dan "~Immenligning mc1km landsdelene. idet de
enl..eltc landsdele lidli!-!cre anvcndte for~kel1ige

~ruppcringer "ed til~\arcndc opgorel'ier. I. :"Ir... lil
......arendc slall\ti ... kc opl~ ...ninger find~ i o\'er...i~lcn
I')71. Slide J 102.

RcaktionSlallencs f;enncm ... nitlige hujde \ nrierer
'itærkl o; i o\crcn ...... ll·mmcl\c mcd do: dommeren
de: jordt)per i de enl..elle landsdele. Ldo\er op
delingen af reaktion... t:!1 i intervaller har I..on... ulen
terne angivet, h\or mange procent af prCl\erne
Illan har \ urdercl ...001 reflræ~enterende kalkuxn
!-!cntle jorder. Den gcnncm... nilligc bedolllmel ...e
heraf er anført under opdelingen af reaktion'it:!l
lene. og ogs:1 her er der ...Iore variationer kInds
delene imellem.

Reai.lion...lallene'i gcnncm... nihni\c<lu er ikke æn
dret meget i de 2 :'ir. Dcr er en <;Ii!,!ning ilaIlene
r5 Bornholm og el mindre fald i ø~t- og Vestj)-I·
1'lOd. Fordelingen af re:lktion~lalk'ne på Sjællanll
og F} n er uænllrctlc. men alligevel har kon'iulen
lerne her \ unJeret. at en \ æscllllig slone procenl
JcI af real..lion'ilal1cnc i 1972 repræsenlerer I..all..
ti anf:.

C:pm.erk'mmhcdcn ...kal henledes på. al laooralO
ri('rne fra l. april IlJ7:! log en ny metode l an
\cmJebe til bestemmclc;c af reaklion ... tal i jorl!.
tf"ndringen beslår i.•.It tier fremtidig all\cntlcs
cn 0.01 m oplmning af calciumchlorid. som op
... lcmningsmiddel \cd pll-beslemmelserne i Slcdet
fOl en 1 Ol oplosning af bliUlllchlorid. Vell me
lode... i.iflel opnå... der en række fordele. som kan
'i;lOlmcnfaltes i. al det fremtidig fås pil-værdier.
der af\'iger belydeligt mindre fra »rnark ...ærJicn
enll de hidtidige. Delle hc\irkcr tillige. al den nye
melode gennem'inillig \il gi\c lidi la\ere rcsuf·
laler end den hidlil ;lO\endlc. SWrrehc'iordcnen
cr 0.1-0.2 reaklion\tal\enheder. h\"ill..el næJ'lpc vil
kunne re'!istreres i hcretnil1gc;~ret5 reaktionstals·
bc~temmeiser. der er udfort efter s:hel dcn gamle
..om dcn n} c melode.
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I
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R
5
3
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2
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~
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R

3

65

35

I
4

IO
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R
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3
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73

o
o
I
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4
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2
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Fosrouvrclal. I'l

\led kalk-
trang 60

Ud 'alk-
trang ·W

Re.lo.:lionslal.
R'

Under 5.5
5.5-5.9
6.0-6.4
6.5~6.9

7.0 7.4
7,5 o~

dero\ er

Kalluml.1 Kl

O 1.9 O
2- 3.9 O
4 5.9 2
(, 7.9 6
~ 9.9 12

10-1 [.9 15
12 IJ.9 15
[4 15.9 n
[6 17.".> 10
[8-19.9 6
20 Og
(.Icro\er 22

\1agnc\iumua1. \f~1

O 0.9
I 1.9
2-2.9
J-3.9
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Fosforsyretallene fordeler sig mere jævnt. men
med tydeligt faldende niveau fra Lolland-Falster
og Sjælland Over Fyn, øst- og Nordjylland til
Vestjylland. Niveauerne i de enkelte I<mdsllele er
uændrede i de 2 år.

Derimod viser kaliumtallene stigning i de aller
fleste egne. Med undtagelse af Vestjylland, hvor
50 pet. af kaliumtallene ligger under 8. ligger 70
80 pct. af kaliumtallene i de øvrige landsue1c ffil
8 og opefter.

På Lolland-Falsler er niveauet for magnesium·
tal uændret. men ellers er der et klart fald i tal
lene i alle ovrige landsdele. Faldet er særlig stærkt
i øst- og Vestjylland saml på Fyn. hvor det gen·
nemsnitlige niveau dog endnu er nogenlunde. I
modsætning til de foregtlende år er magnesium
tallene nu gennemsnitligt lavere i ØSljylland end
i Nordjylland.

Også kobbertallene ligger lavt i ØSljyllnnd 
ca. 60 pct. under 1.9. Når silUationen her. jord
typen t<lgel i betnlgtning, er betydelig ringere end
i Vest- og Nordjylland. må det bero på en mere
konsekvent gød!lkning med kobber i disse lands·
dele. På Sjælland viser kobbertnIlene et meget be
tydeligt fald i indeværende berelningsår. -1J af lal·
lene er grupperet under kobbertnl 2.9, medens
dette kun var tilfældet med den cnc tredjedel
af kobbertnlsbcstemmclscrne sidste år.

Vedrørende jordbundsanalyser, specielt reakti
onstalsbestemmelser og resultaternes anvendelse
kan oplyses. at nogle foreninger i 1972 har indbe·
reHet om medvirken ved fr~mskaffebe af kalkmid
ler til medlemmerne. Omsætningen har i 1972 an·
draget 220.227 t jordbrugskalk. eller 24.051 t mere
end sidste år, desuden er der fremskaffet ca. 16.000
t mergel mod sidste år ca. 42.000 I.

VI. FORSØG M ED E FTE R
GØDSKNING PÅ GRUNDLAG

AF KEMISKE PLANTE
ANALYSER

Af Jens Møl/er Nielsen, Kai Skrivl'f
og Jens Hed,'gård.

Forsøgene er en direkte fortsættelse af de fore
gående års forsøg i samme serie. I fællesberelnin
gen 1970 og oversigten t 971 er der givet en rede
gørelse for baggrunden for arbejdet, ligesom der
er gjort rede for fremgangsmåden ved proveudtag
ning, analysering og vurdering af analyseresulta
terne. Denne beretning omfatter derfor kun en re
degørelse for forsøgenes resultater i 1972 sam
meholdt med dem fra de foregående år.

J. Forsøgenes anlæg.
Forsøgene blevanjagt på arealer. der var fær

diggødede, men hvor væksten ikke var helt tilfreds-

stillende. På disse arealer blev der udtaget plante
prøver til analysering. Prøveudtagningen blev fo
retaget i tidsrummet 2. maj-5. juni.

Efter at prøverne var analyserede og resulta·
terne vurderede, blev der anlagt forsøg efter føl
gende plan:

a. Grund~ødet.

b. 30 kg N i kalksalpeter.

Ejrergf)c/.!,kllitl/! pli grundlag af diaxno:H!tt:

c. Udstroning af det næringsstof. der var domi
nerende mangel på.·)

d. Udstrøning af alle manglende næringsstoffer
(M n og Cu dog udsprøjtet).

c. Udsprujtning af aJle manglende næringsstoffer.

.) DC'1 næring'lSlOf, der er dominerende (pnma::r) mangel
på :::: det nærillgsslOf, hvis manltel eller overmål ifølge

diagnose· og prugllosemetoden VII beVirke den mindsle
kernepmdllktion.

I alle forsøgene er der i forsogsled b anvendt
30 I.g I.væstof pr. ha. Baggrunden for denne be·
handling er. at et lille ekstra tilskud af kalksal
peter oftc har vist sig gavnligt for en afgrøde.
der er gåct i stå på grund af k.vælstofmangel, dår·
lig jordstruktur. sygdomme eller skadedyr. Gødsk
ningen med kalksalpeter er fastlal;t ved planlæg·
ningen <If forsøgsserien. De lokale I.onsulenter har
derfor gennemført denne behandling. selvom de
i mange tilfælde skønnede. at det var menings
løst at tilføre kalksalpeter. idel mangelsymptomer
tydede på alt andel end kvælstofmangeJ.

Forsogsleddene c, d og e bleveftergødet på
grundlag af planteanalysens resultater. I led c Lil
førtes del eller de næringsstoffer. der var domine
rende mangel på, og i led d og e tilførtes alle de
manglende næringsstoffer. Makronæringsstofferne
blev udstroet i led c og d og udsprøjtet i led e.
Mikronæringsstofferne blev udsprøjlcl i alle 3 led.

Gødningsudstrøningen er foretaget i tidsrummet
16. maj-IS. juni. Dette er gennemgående lidL tid
ligere end i forsøgene 1971 og langt tidligere end
i forsøgene 1970. Hvor gødskningen gennemfør·
tes som sprøjtning, blev der ofte sprøjtet 2 gange.
l. gang snmtidig med udslroningen og 2. gang ca.
10 dage sencre.

2. Forsøgenes resultater.
Der blev i 1972 gennemført 41 forsog i byg.

lIeraf kasseredes 2. Resultaterne af de øvrige 39
forsøg er opført i tabellerne 122-124 i tabelbila
get. Forsøgenes gennemsnitsresultater vises i de føl
gende lekStlabeller. medens fordelingen af resulta
terne vises i figurerne 8-13.

Udover bygforsøgene blev der gennemført I for·
sog i vårhvcde (nr. 3061) og 3 forsøg i sukker
roer (nr. 3062. 3063 og 3064).

Udbytte ved grundgodskning. I forbindelse med
vurderingen af planternes næringsstoftilsland på
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perioden end i de to forcg:\cndc år. En :lnden
mulighed er. at konsulenterne efterh:\nden er ble
\ct klar over, på h\ilke arealer man med ",torst
fortlel kan udnytle planteanalysernc, og derfor
har placeret forsøgene på sådanne arealer. Det dre
jer sig vel i forstc række om arealer med afgro
der. der har mangelsymptomer. som det er ret
s\ært at identificere.

1,6

2,5

35,3
1.1

1,9

3,7

2.41,8

1.9

2.2

1.1

1.5

33,5
0,6

efter planteatlalyser.
Udb)l1e o," mcrul.lb)'l1C

hkg kerne pr. hl1
.38 l's. 42 rs. .39 l's. Gns.
1970 1971 1972 .3 lir

37,3 35,.
1,5 1,3

G(lds/..tlitlg

Byg {lI/e forsøg.

a. Grundgødct
b. 30 N i kalksalpeter

Godskn. eftcr analyscr:
c, Kun domincrendc næ

ringsstof udstr.
d. Alle manglende næ

rings,toffer udstr.
e. Alle manglende næ

ringsstoffer udspr.

proveudtagningstidspunktet har man forsagt at for
udsige kerneudb)1tet i de grundgooc:de forsogsled.
Snmmenhængen mellem prognosticeret og opnåct
kcrncudbylle i bygforsogene illustreres i figur 8
for h\ ert af de tre år og for alle årcne under ct.
Trods enkelte store ah igelser er der en rimelig
grad af overensstcmmelse. Korrclationstnllet (r) er
i hvert af årene mellem 0.63 og 0.67. hvilket må
betragtes som tilfredsstillende. (Signifikanl \ed
99,9 PCl.).
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fig. 8. Relationen mellem pro8nO~lkef(:1og altUuell k:emeudbyue.

Njr man med god tilnærmclse J..an forudsige
udb)ttct på grundlag ar planternes næriogsstof
sammensætning meget tidligt i \ækstperioden. må
det være rimeligt at slutte. al metoden er amen
dclig til \ urdering af ernæringstilstanden.

Sporgsmålet bli\cr derefter. om man kan p:hir
ke udb) net i gunstig retning "ed at ændre den
umodne afgrodes ernæringstilstand vcd cftcrgoo'iJ..
ning.

Forwgene tagcr sigte på at belyse delte
sporgsmål.

Mcrudb)ttc ~'ed ('rrer~ødsknin~. Bygfor,ogenes
udbytlemæs'iige rc,ultater fremgår af figur 9. der
illustrerer merudbylterncs fordeling. Gennemsnits
n:Mlltatcrnc for hvert af dc trc år og for alle
;"Irene under ct sc, i den følgende opstilling.

Ocr cr clslort mcrudbyuc for god:-.knin,g ptl
grundlag af planteallalyscrnc'i resullatcr j 1972.
Dcrimod lif!gcr merudbyttet for de 30 kf! kvæl
MOr. der er anvcndt i for'i",g.. lcd h p;"l ..amme - ret
la\'c - ni\cau 30m i tie foreg:"tcnde :1r.

Den 'ia:rlig ~ode \irJ..ninf! af f!od~knin,g p;"ll;rund·
lag af analyscrne i 1972 kan være en folge af.
'lt gudningen her blcv udbragt tidligen: i "æJ..st-
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Fil:. IO. Mewdb)lIc:rnes fordeling \cd k\1f:IS10nilf"fS(1.

Gns.
)1,

38,9
0,1

~
"~:;;~
~
_~ U l I I:

e/ter plalHeanalysu.
t:dbyue og merudb)'ue

hkg kerne pr. ba
20 l3 IJ

fODØg forsog fOl'SYg
1970 19i1 1972

31,8 42,8 42,0
+0,1 0,4 0,0

~ ~ • I Il ., O • S I~

M<'WlI>,."<, ~I., 1. ..., f" It.<

An ••; 1910

'lJ~
.~ II ~ I

,I
tJL

~ n l ,

fOlies udfra diagnoseresu!tatet. Anvisningernes rig
ti~hed bek.ræfles heraf. idet der hverken i 1972
eller i de foregående år var udslag for kvælslof
i disse forsøg.

Gødskning

t:denunder vi'tes resultaterne for de forsøg. hvor
kvælstofgodskning blev anbefalet. 1 disse forsog
er der i forsogsled b et merudbytte på t.8 hkg
kerne i gennemsnit af de 3 år, og enkeltårenes
resullarer er ret sammenfaldende. Hvor der er
godsket efter analyser og derfor ikke alene an
vendt kvælstof, men også andre manglende næ
ringsstoffer. er udslagene væsentlig storre.

Fil. II. "-lerudb)llerncs fordel mg. K\',ælslofgods" nlng anbefaltl.
dominerende !t;\-zl\lofmangd.

Dillg"osueslllfllf:
Ikke N-mollt:el.
a. Grundgødet
b. 30 ~ i kalksalpeter

Diagno::.en·\ultllt: 18 " 26
forsøg forsøg forsøg Gns.

N-mangel. 1970 1971 1972 ,,,
a. Grundgodet 35,3 37,8 31,7 34,9
b. 30 N i kalksalpeter 1,4 2,0 1,9 I,g

Gødskn. efter analyser:
e. Kun dominerende næ-

ringsstof udstr. 2.3 3.1
d. AIle manglende næ·

ringsstoffer udstr. 2.0 3.0 4.7 3.2
e. Alle manglende næ-

ring~slofrer udspr. 1.8 2.4 2.6 2,3

I figur Il vises resultaterne for de forsag. hvor
der ifølge pl<tnleanal}~n var domillerende kvæl
stofmangel. Gcnnem'initsresuitaterne for disse for
søg frcmgi'tr af den følgende opstilling.

Iler er i forso1!sled b opnået et merudbylte på
'2.2 hl..g kerne pr. ha i ,gennemsnit af de 3 lir. Ud
sl'lgct V'lr storst i 1971 og dette er bemærkelses-

, • I: It:
"4 ...fuJL__. ' .. ,; ..

•

19"1

"
;,~•. ".
". "

.... n , •

Udsprøjtning 3f makronæringsstoffer har i hvert
.. f de 3 år givet dårligere resultater end udslrø
ning. Dette skyldes muligvis at de gødninger. der
egner sig til udsprojtning. diammoniumfosfat. ka
liumnitrat o. s. v., har et givet forhold mellem
næringsstofferne. og derfor er svære at indpasse
i en gødskning, der lager sigte på en forbedret
balallCl: mellem næringsstofferne i den umodne af·
grode.

Henil kommer. at det ikke er pmktisk gen
nemforligt at udsprojle meget store godnings
mængder. Endelig skal nævnes. at udsprojtningen
i nogle tilfælde har bevirket en alvorlig svidning
af afgroderne.

Det er derfor beslutlel. at undlade udsprojtning
af makronæringsstoffer i forsogene i 1973. og kon
centrere arbejdet om udstrøning af gødning på
grundlag af planteanalysernes resultater.

Eftergødskning med It:vælstor. Som nævnt er der
i alle forsøg et lcd med ekstra kvælstofgodskning
(b). Det er derfor af særlig interesse at opdele
resultaterne for dette [orsogsled efter diagnosere
sultiJterne for kvælslof-ernæringstilstand. l figur
10 og i efterfolgende opstilling vises forsogsresul·
taterne opdelt efter dette forhold.

øverst i opstillingen er anfort resuhaler af de
forsug, h\<'ori l..vælslofgodskning ikke kunne anbe-

"LL",
.... ~ ..
:tL~

.. o •• ''''. ,;

::I I
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værdigt. da man i sommeren 1972 ofle lalte om
kvælstofmangel på grund af nedvaskning. Resul
taterne \ iser. at man ikke i hojere grad end i tid
ligere år har )..unnet fremme væksten med kvæl
stofgød"i)..ning.

Også i disse for~og er der storre udslag for
gods)..ning efter planteanalyser end for den i for·
\ejen fastlagte lilfur~eI af blksalpcter.

Gød!>Ålli/lC ejfer plalflC'(JIwl)'ser.
Udb)IIC og m:rudb) Ile

hkg kerne pr. hil

Domillcrefllh' " " 13
fonug fonDI forsøg Gnl.

P-Ill(Uu:?el: 1970 19~1 1972 ",
a. Grundgodet 30,2 36,6 3",1 33,6
b. 30 N i kalksalpcter 0,4 0.7 J,O 0.7

Go(hkn. efter anal}\cr:
c. "un dominerende næ-

ring",s.toffer udstr. J.2 :2.4
d. Alle manglende næ·

ringsstoffer udstr. 1.8 J.l 4.1 2.4
c. Alle manglende næ·

ringsstoffer udspr. J.O 0,9 J.K J.2

K\ælslofudslagcne i lcd b \"~tr sm~l i for"ogene.
h\'or fosformangel dominerede. Udslagene for fos
for i fOTSogsled c og d var store. og i 1972 \af de
langt '!ilOrre. end hvad der normalt opnås \-cd fos·
fortilforsel i goJningsforsog. Forsøgene understre
ger <;:Uedc\. ilt det er muligt at nfhjælpe en fos
formangel effeklivt ved fosfortilfurscl for'it
\cck..;treriOllen.

3.2

2.5

J.2

J.J

4.J

J.9

J.8

2.0

t'jler plallll'(Uwl)'ser.
Udb)lIc OB mcrudb}lle

hkg }.emc pr. ha
12 foneg 12 10rSØg 12 forsog Gns.

19~0 19-:"1 1971 3 år

31.9 33.0 32,S 34.S
J,7 2.9 1.9 2.2

Gødd.llj",!

DominNt'I/I/('
N-mall[.:t'I.

a. Grundgodet
b. 30 N i )..alk"ialpeter

Gød'!l..n. efter anal)..;er:
c. Kun dominerende na:

ring~~tofrer ud..;tr.
d. Alle manglende næ

ringsstoffer udstr.
e. Alle manglende næ

ringsstoffer udspr.
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Fil!'. IJ. Meru<lb)lterncs fordelmg Kahumgodsknlng anbefalel.
dommerende kalIummangel.

EFlefJ,::odsknillJ.: med kaliulU. Fordelingen af mcr
udb}tlerne i de forsug. h\or kaliummangel do
minerede. \ises i figur I J. og gennem.snilsresulta
terne fremgår af den folgende opstilling.

~Iaterialct er mere spinkelt. end det der o"en
for er \ ist for fosforgodskningen. I 1970 \ ar der
således kun 5 forsag. h\or kaliummangel domi
nerede. Dc gav i gennemsnit ikke kaliumudslag.
h\ilket \cl \ar en naturlig felge af del sene tids
punkt for forse~behandlingen.1 1971 ",ar der rel
pæne I..aliumudslag i gennemsnit af 25 forsag på
arealer med dominerende kaliummangel. I 1972 var
det gennemsnillige merudb)'lte stort. men det frem
kom på baggrund af få forsøg med vidt forskellige
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rig. Il. Merudbyllerncs fonJelin,. FosfoI'J"dskning anbefalel. do
minerende fosrormanael.

Ertergodskl1jll~ med fosfor. I hver! af de 3 år
\istc plantcanaly\cn. at ca. halvdelen af forsøgs
arealerne led af dominerende fos.formangel på tids
punktet for prøveudtagning. Delte er langt mere
end ventet. Det er dog vanskeligt at afgere. om
delte er el ulltryk for udbredt fosfor mangel. eller
om det s)..yldes. ;11 kOIl..;ulenlerne bevidst eller
ubevidst har udvalgt fosform:tnglende arealer. For
delingen af merudbytlerne i de forsog. hvor fosfor
mangel dominerede. vi~es i figur 12 og gennem·
snitsresultaterne fremgår af ("Igende op~tilJing.

"
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merudbytter. Der kan således peges på et enkelt
forsøg (nr. 151). hvor der i forsogsled c var et
udslag på 11.3 hkg kerne for 400 kg kaligødning.
og i [orsogsled d. 15,0 hkg kerne for 400 kg kali·
gødning + 100 kg kalksalpeter + 200 kg super·
fosfat. Dette resultat påvirker det gennemsnitlige
merudbyue stærkt Det kan tilføjes, at der i det
samme forsøg var et merudbytte på 18.3 hkg kerne
i et ekstra forscgsled med 1200 kg PK 0·5-13.

Gødskllitfg e/rer platlreanalyser.
Udb)'ue og merudbyue

Mg kerne pr. ba

Domill~refldt
, " 11

forsøg forso. f01'$01 Gns.
K-mangel: 1970 1971 1972 JA,

a. Grundgødet 35,3 38,6 33,9 35,9
b. 30 N i kalksalpeler o;- 1,6 1,1 0,5 0,0

Gødskn. efter analyser:
c. Kun dominerende næ-

ringsstoffer udstr. 1,2 2,1
d. Alle manglende næ·

ringsstoffer udSlr. 0;-0,1 1,7 3,2 1,6
c. Alle manglende næ·

ringsstoffer udspr. 0,2 1,6 1,2 1,0

3. Sammenfatning.

Efter 3 5rs forsog med gødskning på grundlag
af plantennalyser kan det fastslås. at der er mu·
ligheder for at forbedre bygplanters næringsstoftil
stand og dermed udbyttet gennem tilførsel af god
ning først i vækstperioden. d. v.s. ca. 15. m<lj-15.
juni. Dette gælder for kvælstof- og fosformangel
og - hvis det ikke er for sent i vækstperioden 
for kaliummangel.

Forsøgene viser endvidere, at planteanalyserne
med den anvendte prøveudtagnings·. analyserings
og vurderingsteknik. er egnede til at udpege de
arealer, hvor næringsstoflilstanden ikke er i or
den og til at anvise, hvorledes denne kan forbcd·
res. Dertil kommer. at metoden formentlig kan
forbedres ved afkortning af tidsrummet mellem
prøveudtagning og eftergødskning, f. eks. gennem
en ændret analyscrings· og vurderingsteknik.

Endelig er det fastslået, at udstrøning af ma·
kronæringsstoffer giver storre merudbytte end ud
sprøjtning nf de gødninger, der for tiden er til
rådighed. Dc følgende års forsøgsarbejde bor der
for koncentreres om eftergødskning ved udstro
ning af gødning.

VI I. FORSØG :\1 ED VEDLI G E
HOLDELS ESKALK NI NG

Af Kai Skrirer og Jens Hedegård.

Afsluttende bereming.

a. Planlægning og anlæg af forsogene.
I efteråret 1958 vedtog man at tage spørgsmå

lene om hensigtsmæssig kalkning op lil fornyet
belysning. Baggrunden var. at man menle. at plan
terne stiller mindre strenge krav til kalktilstnnden

under det høje godskningsniveau, der nu er al
mindeligt. end de gjorde under tidligere forhold.

Der blev ~lOlagt 2 fOfsøgsserier i årene 1958/59.
59/60 og 60 61. En stor serie omfattede tilfør
sel af stigende kalkmængder. medens en mindre
serie skulle belyse spørgsmålet vedligeholdelses
kalkning contra store engangstilskud af kalk.

Del var at vente, at kalkning med små mæng
der hvert fjerde år skulle give større muligheder
for at opretholde en konstant optimal kalktilstand
end store tilskud hvert 12. år. Forsøgene blev an
lagt for at belyse. om disse formodninger var rigtige.

Forsøgene med stigende kalk mængder blev gen
nemført i en 4-6 årig periode, og resultaterne
blev behandlet i en afsluttende beretning i Fælles
beretningen 1966 (side 303). Forsøgene med \-edli
geholdelseskalkning blev fastholdt i 12 forsogsår ef
tcr følgende plan:

a. Ukalket.
b. 1!1.1: t kulsur kalk ved anlæg samt cfter 4. og

8. år.
c. 4 t !..ulsur kalk ved anlæg + I Y.! t efter 4.

og 8. 5r.
d. 8 t kulsur kalk ved anlæg.

l den store scrie med stigende kalkmængder var
forsogsplnnen den samme i de første 4 forsøgsår.
bortset fra ut der i forsøgsled b blev anvendt 2 t
kulsur kalk ved anlæg. Denne forskel skønnedes at
være så beskeden, at man ved beregning af re
sultaterne behandlede begge forsogsserier under et
i de første 4 år. Efler 4. år besluttcde man at
lade nogle af de forsøg, der oprindeligt var anlagt
som forsog med stigende mængder. fortsætte med
vedligeholdelseskalkning. Som følge deraf er de
13 forsøg. der omtales i denne afsluttende beret
ning. ikke helt ensbehandlede. idet 6 fOnløg fik
tilfert I ~ t kulsur kalk pr. ha ved anlæg i for
søgsled b og 7 forsøg 2 I kulsur "'alk. K.tlkmæng
derne. der lilførtes efter 4. og 8. år, var derimod
lin t pr. ha i alle forsøg.

Som kalkningsmiddel blev der anvendt knust
jordbrugskalk. Kalken leveredes fra Aggersund
Kalkværk udvejet til de enkelte parceller.

Ved forsøgenes anlæg blev forsogsjordene gcn
nemanulyserede. Resultaterne af disse analyser
saml øvrige forhold vedrørende forsøgenes anlæg
er indgående behandlet i beretningen 1966. der
omhandler forsøgenes resultater for de første 4 år
sammen med resultaterne af de afsluttede forsøg
med stigende mængder kalk.

b. Forsogenes resultater.
Efter at forsøgene med stigende mængder kalk

,ar ahluttet. fortsatte 19 forsøg med vedligeholdel
se~kalkning. Af disse forsøg målte 5 udgå for
kalkningen efter host af 8. forsogsafgrode. og et
fo~og:-.areal 'ar så uensarlet. at fOnløget blev ud
"kud!. De reslerende 13 forsogs resultalcr for de
enkelte 3r er opstillet i tabel bilaget i tnbel 125 og
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126. De enkelte forsøg er mærket med ct lobe nr.,
der er det samme, som blev anvendt for det på
gældende forsog i beretningen 1966. Desuden er
fONogsnummeret i sidste forsøgsår anført i tabel
125.

i)e 13 forsøgsarealer repræsenterer vidt for
s~elligc jordtyper. idet 4 af dem er sandjorder med
4-7 pet ler. 7 er lerbklOdede s;.tndjorder eller
sandblandede lerjorder med 8-12 pet. Icr og 2 er
svære lerjorder med mere end 15 pet ler.

H:cakllollstul. Ved forsogenes anLæg samt hvert
r\f efter host blev der udtaget jordprøver til be·
stemmeise af reaktionstal.

Reuktionstallct blev i a1te tilfælde bestemt som
klorkaliullltal + 0.9. Denne metode var den al
mindeligt anvendte i praksis i alle forsogsårene
undtagen 1972, hvor man gik over til klorcalcium
tai + 0.5. I disse forsøg har man imidlertid be
n) net ~Ior~aliumlal + 0.9 også i 1972, idet be·
vægeisen fra år til år naturligvis bliver sikrest be
lysl. når der hvert år anvendes samme analyse
melo<te. I de lokale beretninger 1972 findes reak
tionstallene bestemt som klorealciumtal + 0.5.

"

...........
............. '.-'"

"
Fi,. 14 Rca"llonstallo:ncs bc\'lrgdscr gcnno:m <lo:n JOh An,c ror
SOISpuiodo:.

Resultaterne fremgår af kunerne i figur 14 samt
af folgende oversigt I enkehforsogene blev reak
tionstallet bestemt med I decimal, men gennem·
snittet af de 13 forsag er beregnet med 2 decima·
ler.

Vedligeholdelses~al/..niflg (/26).
RuklionSllll

1.5 t "alk \'. 4 l kalk v.
GlIS. /3 for.rø~. a.nl.""t" 1.5 t anl.-1.5 t 81 k.lk v.

Ukalkcl hvo 4. år hvo 4.:l.r .nl;rg

Vcd anlæg 5,76
I. lir 5.97 6.28 6.62 6.99
2. år SoM7 6.10 6,52 6.85
3. år 5,IQ 6.14 6.55 6,95
4. år 5.83 6.07 6.41 6.80
5. år 5.82 6.20 6.50 6.72
6. år 5.79 6.15 6.38 6.67
7. år 5.77 6.15 6.34 6.53
8. år 5.76 6.05 6.32 6.5 l
9. år 5.76 6.22 6.45 6.38

IO. år 5.65 6,05 6.30 6.33
II. år 5.67 6.03 6.26 6,22
12. år 5.63 5,94 6.16 6,16

I det ukalkcde forsogsled \ar der en lille stig·
ning i reak.tionstallet i første forsogsår. men der·
efter et jævnt fald gennem hele perioden. Stignin
gen i I. år kan eventuelt - men ikke nodvendig
,is - skyldes o\erslæbning fra de kalkede nabo
parceller.

Ilvor der ble\ til fort I 1h-2 t kulsur ~alk ... ed
~lnlæ1!. steg det gennemsnitlige re•• ktionstal fra ca.
5.8 til ca. 6.2. De IIh t kulsur kalk h\erl 4 år
h:lr :'Jotort set været tilstrækkelig til at fastholde
dette niveau, idel de.r kun er en svag tendens til
fald gennem perioden.

Efter lilforsel af 4 t kulsur kalk vcd anlæg steg
rClll...lionstallel til ca. 6,6. Også hcr blev der tilfort
1t,..'i t kulsurt kalk hvert 4. år, men dette har ikke
været tilstrækkeligt til al fastholde det hojere ni
vcau. Der var fra I. til sidste trediedel af den 12.
~rige periode et fald på 0.2-0.3 reaktionstalsen
heder.

AO\cndelse af 8 t kulsur kalk ved anlæg med·
forte en stigning i reaktionstallet på ca. I enhed,
nemlig fra ca. 5,8 til ca. 6.9. Da der i~~e blev
[ilfort kalk i forsagsperioden. skcle der et jævnl
fald i reaktionstallet, og efter 12. år var der kun
ca. en tredjedel af kalkvirkningcn i behold. Det
bemærl..es. at reaktionstalsniveauet efter 12 år var
af samme hajde. hvor der blcv tilført 4 t + 2
gange 1Ih t. d. V. s. iall 7 t kulsur kalk, som hvor
der blev lilfort 8 t kulsur kalk ved anlæg. Det scr
.."'Icdes ud til. at den store engangsdosis har med
ført den største J..alkudvaskning. Hertil kommer,
at risikoen for overkalkningsproblemcr må være
storM efler den store engangsdosis. Her har reak·
tionstallet bevæget sig fra ca. 6.9 til ca. 6,2, me·
Jen.. det efter vedligeholdelseskalkningen har ligget
i området 6,6-6,2 gennem hele den 12-årige pc·
riode.

Udh)Ueresultater. Vurderingen af forsogenes ud·
byucmæssige resultater vanskeliggores af. al for
sogene gennemfortes i vidt forskellige sædskifter,
og at afgrøderne reagerer forskelligt på kalktrang.

Byg var den mest anvendte forsogsafgrode, idet
der var byg i ca. halvdelen af årsforsøgene.

IJ;i grund af bygafgrodernes hyppighed er byg
gen i den folgende teksttabel brugt til at belyse
de fOl'\kellige forsøgsleds kalkvirkning gennem pe.
rioden. Den J2·årige forsøgsperiodc er delt i 6
perioder a 2 år. Indenfor disse 2 år har der i næ
sten ;:dle forsogene været byg i det ene, eventuelt
i dem begge. For hvert forsog er bygudbyuct i hver
periode derfor beregnet på grundlag af I årsforsog
eller evI. gennemsnit af 2 ån,forsog. I enkelte til·
fælde var der ikke b)'& i de 2 år. I disse til·
fælde er de »nærmestliggendec års udbytter an·
\ emlt.

De anfortc tal er gennemsnit af 12 af de 13
forsag. Forsøg lobe nr. 35 er udskudt. idet der i
delle forsøg kun var 2 bygafgroder uden udlæg. Af
2 bygafgroder med udlæg blev der i det ene (5.
år) store negative udslag for kalkning. idet udlæg-
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1.- 2. år 39,9 0,1 1,4
3,- 4. år 42,3 0,5 0,6
5.- 6. år 38.7 0,8 1,1
7.- 8. år 44,5 0,8 1,0
9.-10. år 39,2 0,8 1,0

11.-12. år 39,5 0,7 0,8

Da det ikke er de samme arealer. der indgår
i alle 3 grupper, er der ingen grund til nt hæfte
sig ved. at kalkudslagene ikke er af samme stør
relsesorden i alle grupper. Det er imidlertid be
mærkelsesværdigt. at der er store kalkudslag i alle
3 grupper. Ligesom for bygforsøgene gælder. at

e. Sammenfatning.
Resullaterne af 13 tolvårige forsøg med kalk

ningsmctoder k<Jn sammenfalles i følgende.
Efter den tolvårige periode var reaktionstallet

lige så højt, hvor der blev anvendt 4 t kulsur kalk
ved .mlreg + I Ih t efter 4. og 8. år - d. v. S. iall
7 t - som hvor der blev tilfort 8 t ved forsøge
nes anlæg. Del tyder på, at kalkforbrugcl har væ
ret storst efter de 8 t på en gang. Arsagen hertil
kan være. at man efter denne metode har haft et
unodvendigt hojt reaktionstal først i perioden, og
nt knlkuJvaskningen er størst, når reaktionstallet
er højt.

I byg.tfgmderne var der et kalkudslag på Cl.L

I hkg kerne pr. ha årligt. Udslaget var praktisk ta
get uafhængigt af, om der blev vedligeholdelses
kalket eller tilfør1 8 t ~ulsur ~alk på en gang.

Også i bederoer var de to mctodcr ligc effek·
live. når hcle perioden betragtes unJer et. mcn der
er en tendens til. at de 8 t på en gang har været
bedst fprst i perioden og dårligst sidst i perioden.

Hovcdindtrykkct må være, at det med de her
anvendle k<llkmængder ikke har været afgøren
de, om der bicv vcdligcholde1seskalkct eller an
vendt slørre engangsdoser.

Til vedligeholdelseskalkningen er der anvendt
Ilh I kulsur kalk hvert 4, år. Denne mængde har
i gennemsnit knap været tilstrækkelig til l.tt fast
holtle et reaktionstal i området omkring 6.5.

Ved ct lidt lavere niveau for reaktionstallet.
6.0-6.2. hnr de IIh t kulsur kalk hvert 4 år der
imod været næsten tilstrækkelig til at erstutte for
bruget, idet der her kun var en svag tendens til
fald i reaktionstallet gennem perioden.

Disse resultater blev opnået på forsøgsarealer.
der var kvælstofgpdede på samme måde som de
omgivende marker. l den sidste halvl1el af for
søgsperioden blev næsten alle arealerne gødskede
med de kalkkrævende gødninger. flydende ammo
niak og NPK-godning. Disse gødninger var også
dominerende i forste halvdel af perioden. men i
de første år blev der dog i en del tilfælde an
vendt de mindre kalkkrævende gødninger. kalksal
peter og kalkammonsalpeter.

kalkudslagene var næsten uafhængige af. om kal
ken blev udbragt på en gang ved anlæg eller for
delt gennem forsøgsperioden. Der er en svag len
dens til, at de t'! t på cn gang har klaret sig bedst
først i forsllg... perioden og dårligst sidst i perio
den.

17,1
17,0

6,9
8,2

Ved/l):ellOldelsl!skalk,lIitlg (125).
FOfSCg i bederoer. a.e. pr. ha

1.-4.Ar ~,·8.:"lr 9.-12.1r
Il fOfSCg 6 r0l"508 7 forsøg

89,3 105,0 96,S
4,3 JO, I 10,0

10,6
8,8

Ukalket
l~ t kalk hvo 4 år
4 t kalk v. anlæg +
1~ t hvo 4. år
8 t kalk v. anlæg

gct blev så kraftigt, at det hæmmede dæksæden nl
vorligt. lovrigt var der i deue forsag tilløb til Iys
pletsyse, hvilket i 8. år medforte store mindrew..l
byner for kalkning i havre.

I dc 12 forsøg blev der gennemsnitligt opnået
ca. I hkg kerne pr. ha årligt i merudbytte for
kalkningen, Kalkudslagene var af samme storrel
sesorden gennem hele perioden og merudbytterne
var praktisk taget uafhængige af. om der blev ved
ligcholdelse.... kalket eller anvendt større engangsdo
ser. Et merudbytte på I hkg kerne pr. ha er vel
ikke imponerende. men med byg i arealet i 6 af
de 12 forsøg~år er hele udgiflen til 8 t kulsur kalk
dog blevet betalt af byggen alene.

8ederoa er den af vore 1.1Imindelige landbrugs
afgrøder, der er mest krævende med hensyn til
kalktilstanden. Antallet af bederoeafgrøder i for
søgene var imidlertid langt mindre end antallet af
bygafgrøder. Det er derfor ikke muligt at lave en
tilsvarende opstilling for bederoerne som vist for
an for byggen. I stedet er der til den falgende
opstilling foretaget en sammenregning af alle års
forsøg i bederoer opdelt i de 3 grupper. 1.. 2. og
3. tredjedel af den 12-årige forsøgsperiode.

VetlligeholdelseskalkTliflC (125).
Uab,.tte os merudbylle

Forsøg j byg hkSI~;~~S~'v~ 4 l kalI.: v,

Gtls. 12 forsøg, anI. + 1.5 t anl.ll.~1 Stkalkv
lJk.lkcl hl'. 4. lir hvo 4. år ante8

1,2
0,9
1,0
1,4
1,2
1,4
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G. FRØ OG SPECIALAFGRØDER

Af O/r! TJwgasel1.

Dcn table forsogsvirksomhed har i 1972 gen·
nemfarl cl ~ton antal forsog i forskellige frøaf
groder. Ocr er i del felgende meddelt resultnter
fra 151 fursog. der for de flestes vcd,,"ommcndc er
gennemfort efter fælles forsøgsplaner udsendt af
Froa\ buovalgct og Kcmikalieudvalgel.

ForsoI;cnc er gennemfort i falgende afgroder:

13 (or..og i kløverfroarlcr.
84 ,forsag i forskellige frogræsarter.
l l forsog i beJerocfro
34 forsøg i olicfrøafgrøder (industriplantcr).
9 for~og i ~pccialargrøder.

Ocr er siden 1971 skel en ændring i anal)sc
ringen af den hl)slcl!c frov"rc i de enkelte forsog.

De foreg;"tcnde fif er hele den hostede frovare.
dtcr vejning og bestemmelse fif vandindhold, til
sendt D. L. F.s afdeling i Ilojme vcd Odense. hvor
der er foretaget en rensning af froet fra de cn
kelte forsogsled. herefter er udtaget provel'. lier er
tilsendt Statsfrokonlrollen til bestemmelse af mæng·
den af rent fro. i enkelte tilfælde tillige indhold af
ukrudt.

I 1972 Cl' det en"e1te forsøgslcd hostet og vejel
og efler udtagning af prove til vandbestcmmelse.
er der yderligere udtuget en prp\e på 2 kg. der
er indsendt til provercnsning og analysering i Stats
fr"kontrollen. Denne proveudtagning i de enkelle
forsogsled er <;ket efl~r regler udarbejdet i sam
råd mel! SI:lt'ifrokontrol1en. Ocr foreligger heref
ter i forsøgene gennemført j 1972 resultater ffrl
anal)'<;cr for renhed. spireevne og indholl! af ukrudt.
Statsfmkolllrollcn har desuden i det enkeltc forMIg
beregnct: kg rent fro pr. ha med det for den p~

gældende art normale vandindhold - 12 pet. for
klllvcrfm. 13 pct. for græsfflj og 9 pet. i raps.
10 pet. i olichor og 6 pet. i valmue. Enkeltresul
taterne fra flere af de slPrre forsog'iserier er med
dclt i berctningens label bilag.

Dc froafgrøder. der omtales i det folgendc. er
for de f1e~tes \edkommende udlagt i 1971 med en
kornafgrode SOI11 dæksæd. Kornhøsten blev i 1971
i størstedelen af landel afslultet inden den l.
~cplcmber. uden megen lejesæd.

Der blev s~ledes en lang periode i efteråret
1971. hvor de udlagte fruafgrøder fik en god ud·
vikling. Enkelte marker lcd imidlertid nogen ska-

de. idet halmen fra dæksæden blev fjernet tem·
melig sent.

Overvintringen af frøafgrøderne var gennemgå
ende tilfredsstillende. men i den første del af
vækstperioden forekom en del angreb af meldug
j frugræs og af bedeskimmel j marker med be·
dcrocfro.

Den rigelige ned bor i maj og juni gav tidlig
lejesæd og dårlige bestøvningsforhold i frøgræsmar.
ker samt kraftig bladudvikling i marker med klo·
\crfm. Di~sc forhold medforte Cl lidt senere host
tidspunkt end normalt. men det gode hast vejr gnv
i mange frøgræsmarker mulighed for en lang vej
ringsperiode. kun enkelte tidligt hoslede m:lrker
med hvidkløverfro lcd skade. Frohøsten i 1972
m:i som helhed betegnes som værende af normal
~torl'cl~e og I..valitcten noget bellre end i 1971.

I. Froa",) af h~'idklover og rødklover.

3. Afhugning af Il\·idklover.

Forsogene med afhugning af marker med hvid
klovcr til frø er fonsat i 1972 på Grønhøjgård.
Slagelse.

Afhug"ing af hridkløl·er.

FOf!;Øg
kg hvidkløverfrø pr. ha

arhugget afhugget
lir. /471 ubehanalet 15. nJaJ 25. maj

1903 699 22 o;- 140
1964 596 32 16
1965 203 0;-22 o;- 48
1966 366 0;-58
1967 852 9 ~ 2
1965 72~ 100 73
1969 585 53 121
1970 206 o;- 21 o;- IO
1971 557 -;-47 -:- 62
1972 511 o;- 47 o;- 69

Forsogene har værct gennemført i IO tal'. Der er
rct store årsv<.lriationer for de provede afhugnings·
tidspunkter. Gennemsnitsudbyttet for de IO års for·
søg er ikke beregnet. da det er det enkelte års
va:kstbctingclser. der er <.Ifgorende for bestemmelse
;lf det retle :'lfhugningstidspunkl.

h. UdlæJ,.:smcfodcr for hvidkhH'cr til frø.
I 1971 blcv anlagl forsøg. hvor der blev provct

2 kvælslofmængder til dæksæd med udlæg af hvid·
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kløver til frø ved forskellige udsædsmængder og
forskellige rækkeafstande af dæksæden. der i 1971
var byg. Ved at nedsæUe udsædsmængden af
byg fra 180 til 90 kg pr. ha blev der målt en
udbyttenedgang på 1,4 hkg kerne ved den lille
kvælstofmængde og 7,2 hkg ved det store kvæl
stoftilskud.

godnlng

Udlll'RSnU:loder

47 N
93 N
47 N
93 N
47 N
93 N

Udlægsmetoder for frøgræs.
kg renI (rø pr. ha 1972

rød eng· hunde-
god· ~~'ingel svingel llmolhe gnes
ning nr. 1660 nr. 1661 nr. 1662 nr. 1663

2. Frøavl af græsarter.
a. Udlægsmetoder for frøgræs.

Der er i 1972 resultater fra forsøg mcd forskel·
lige udlægsmctodcr for frøgræsarter udlagt med
byg som dæksæd i 1971.

D:d:sæd. byg 1971
udsæds- rækkeaf·
m~n8de sland

bor er i forsøget prøvet med og uden tilførsel af
superfosfat. Solubor ser ikke ud til at have haft
nogen virkning i dette forsøg. idet superfosfat ud·
bragt alene har givel større merudbyltc end su
perfosfat + udsprøjtning af Solubor.

for ln'idk/øl'er lil frø.
kg renI fru pr. ha 1972

nr. nr. nr.
1259 1659 1468

275 33 309
38 IO 28
37 23 IO
63 31 15
40 45
74 73

Dæksæd. bYl1971
udatdwgd. rækkeafsl.

180 kg Il cm
180 - Il
90 - Il
90 - 11
90 - 22
90 - 22

Som del fremgår af ovenstående oversigt, er 180 kg I I em 47 N 715 587 824 716

der opn&et noget varierende frøLldbyltcr, men der 180 - II - 93 N 194 194 ~ 81 215

er en tendens til, at lille udsædsmængde af dæk- 90 II - 47 N 264 238 +136 99
90 - II - 93 N 287 85 94 291

sæden på stor rækkeafstand giver gode betingelser 90 - 22 - 47 N 388 159 -;.163 IO
for udlæg af hvidkløverfrø. 90 - 22 - 93 N 328 199 -;.206 249

c. Udsædsmængder af hvidklover til fro.
Der er i to forsøg på Sjælland, or. t 469 og

1470 prøvet med stigende mængder udsæd af
hvid kløver til frø med bYG som dæksæd.

Udsædsmærlgder af hvidk/øver ,il frø.
kG rent fro pr. ha

Udsædsmængde: nr. 1469 nr. 1470°)

J,5 kg 715 530
3,0 kg -;.161 21
6.0 kg -;.223 -;.14

12,0 kg -;.220 -;.92
.) D~ksa:den 1971 godet med 200 kg kalksalpclerelmra.

I forsøg or. 1470 er dæksæden i 1971 tilført
ekstra 200 kg kalksalpeter pr. ha. hvilket har med
ført et betydeligt lavere frøudbyltc end der er op
nået i forsøg nr. 1469. løvrigt har den mindste
udsædsmængde af hvidkJøver i disse forsog givet
det største frøudbytte, men udb)'llcnivcauet ligger
i begge forsøg betydeligt over det normale.

d. Andre forsøg med froavl af kløver.

l forsøg nr. 34 t7 blcv i 1971 foretaget udlæg
af rød kløverfrø med Siribyg som dæksæd. Den·
ne blev gødet med stigende mængder kalkammon
salpeter, 40. 80 og 120 kg kvælstof pr. ha. hvilket
gav merudbytter i forhold til grundgodet på hen
holdsvis. 11.0, 14.9 og 15, I hkg kerne. Der var
meget lidt lejesæd i forsøget i 1971. hvilket har
været medvirkende til el stort frøudbytte i 1972.
59~ kS rent frø pr. ha, og til rel ensartede resul
tater efter de prøvede kvælstofmængder.

[ Ringstedegnens Landboforening er i forsøg nr.
1657 prøvet med tilførsel af Solubor lil hvidklø
verfrø udlagt med byg som dæksæd i 1971. 501u-

Forsøgsplanen fremgår af ovenstående lckstta·
bel. De anvendte udlægsmetoder og de prøvede
kvælstofmængder har givet noget v'lrierende re·
sultat i de 4 frøgræsarter. Det bør fremhæves. at
hundegræs. uanset de anvendte rækkeafstande og
udsædsmængder af dæksæd i 1971 har givet det
største frøudbytte i 1972. hvor der i 1971 var til·
ført de største kvælstofmængder. men der var
også kun lidt lejesæd i 1971.

I forsøgene nr. 1494 lil 1497 er i en udcn
landsk stamme. R. v. P. af alm. rajgræs. sildig. prø
vel med udsædsmængder på 3.5. 6.5 og 13,0 kg pr.
ha og rækkeafstande på 11 og 22 em. Forsøget er
udsået i 1971 med byg som dæksæd. I 1972 er
i de forskellige forsøgsled prøvet med stigende
mængder kvælstofgødning.

Resultatct fra forsøgene lyder på. at de små
udsædsmængder udsået på 22 cm rækkeafstand.
sammen med de største af de prøvede kvælstof
mængder, har givet det største frøudbytte. Spire
evnen har i alle Corsøgsled værel mellem 94 og
97 pet.

I forsøg nr. 1498. 1499 og 1500 gennemført
i alm. rajgræs er ligeledes resultater. der angiver.
at udsædsmængder på omkring 6,0 kg pr. ha og en
rækkeafstand p& 22 cm har givet det største frø
udbytte.

b. Udsædsnucn);dcr af frø~næs.

Efter fællesplaner er i 1972 gennemført 3 for
søg med stigende udsædsmængder i alm. rajgræs
og rød svingel.

Ved for,lille udsædsmængde kan der under dår
lige spiringsforhold og for kraftig dæksæd ikke
etableres cn tilstrækkelig tæt pianiebestand. Des
uden vil en åben plantebestand lettere forurenes
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Udsfl'dsmfl'ngder al frøgrll's.
19 rtnl fro pr. ha

alm. n.igr.n rød $\-jngtl
Udsædsmængde: nr. 1750 nr. 1465 nr. 1466-)

2 kg 128~ 675 867
4 kg 51 III 14
8 k8 162 418 287

16 kg 99 305 263
-) Dorks;rdcn godcl med 200 19 hlLsallXler merc i forsøg Dr. 1466
end I 1465.

end en afgrcxJe med en passende bcstand. Det vil
J...un være i første froa\<lsår. udsædsmængden er
bestemmende for markens læthed. I 2. og 3. fro·
a,lsår vil det være markens behandling efter fro
host. der afgor dette forhold.

cngrapgrn:s hundegr.rs alm raJlt:rn:J

Grundgodet
Il fotsOl 3 rorsog 12 ro""g
1969·72 1970 - 71 1969 - 71

(N.PogKl 737 929 1053
31 N i ks, tidl. forår +47 34 76
31 N i ks. I uge

før sJ...ridning +39 37 52
31 N i urea. I uge

for skridning +30 +40 52

Del frems.ir af denne oversigt. at det for nogle
frogræsarter har 'æret en fordel at udbringe en
mindre J...,;c1stofmængde umiddelbart for græsser
nes skridning. men der er rel 'lOlorc år~variationer

bag de anforte gennemsnitstal, og de opnåede re
sultater ;lOgiver ikke med siJ...kerhed. om det p~

dette sene tidspunkt' il være en fordel at "mcnde
ka1ksalpcter fremfor urea.

Forsøg /971
Grundgødct (N. P og K)
31 N i k... tidl. forår
31 N i ks. I uge f. ~kridn.

31 N i urea, do.

1JIfl'I/f,fder J..afkllIJlIJlOflSalpt'ler
Iii jrØ!!rtPS (/28).

kg reni rro pr. ha
ilal. raig ....l.·s alm. raigncs

4 forsøg 7 ronllg

750 791
567 306
913 525
947 51 ~

d. StiJ,(cnde mængder kalkammon~lpeter
til frugræs.

Forsogene har været gennemført i forskellige
fro~ræ.. arter. Der er j 1972 resultaler fra 4 forsog
i it al. r<ljgræs og 7 forsog i alm. rajgræs.

SriJ.:t'lIdc

f'orsPK 1972
Grundgødet

47 N
93 N

I40N

Sf'llgøds~"i,,!!af frøgræs (/27).
kg rent TrO pr. ha

ila!. rajg ...;rS rølJ 5\·jngel
1 Torsog 3 rorsog

1648 682
+311 39

+4 50
II 57

c. Sen udbringning af kvælstof til
færdi~odede frogræsarter.

Der er efter fællesplaner gennemført forsog i
forsJ...ellige frogræsarter siden 1969. I 1972 forelig
ger resultaler fra 8 forsøg gennemfort i rod s, in
gel. engsvingel. engrapgræs og ital. rajgræs.

SliJ.!l'm/e mæl/geler kalk(lmmOIlS(l/pCfl'r
til frøgrfl's.

kg ~nl rrl) pr. ha
ilal. n.jgr~s alm. raJgr.rs rød 5\lngtl

13 forsog 21 rorsog 7 fortog
1966-72 1908·72 1967-69

966 610 869
402 374 204
652 607 234
671 631 156

På grllnu af den store nedbør i forsommeren
1972 har det i begge frpgræsarter ikke været ren
labelt at tilfore mere end 90 kg N i kalkammon
s<llpcter.

Der er i det falgende givet en oversiglover de
opnåede resultater i de frogræsarter. hvor der si
den 1966 har været gennemført flest forsøg.

r.i grundlag af 13 forsøg i ila!. rajgræs J...an det
tilrådes. at der anvendes fra 100 lil 120 J...g l\ pr.
ha. I de 'iiIdige stammer af alm. rajgræs må det
tilr:"ldcs al am'cnde fra 110 til 130 kg i kan.. 
ammonsalreter. mens de tidlige stammer bor til
furc~ ca. IO til 20 J...g N mindre pr. ha. Der er
hm f for'iog i rod winge!. men omJ...ring 100 kg
N pr. ha "il i de fleste marker være pa'isende.

C. Urc3 og kalkammonsalpeter til frøgræs.

Forsog med forskellige udbringningstider for
urea til frogræs blev gennemfort i 1971. men uden

Grundgødel
47 N .
93 .

140N

17

17

976
+96
+ 156
+ 116

35

53

1037
104

+ 18
23

cngS\'jngel engrapgr.rs
2 for50g 2 forsog

23

15

SeltMødsJ..lliltl-: al Irøgr«s.
kg nml rm pr. ha

Ilal. t'lIJgrzs rod S\lOgcJ ~ngs\'lOgel

9 roneg 12 fOl"SDg 4 forsøg
1969-72 1969-72 1970·72

1393 912 811
16 18 81

Grundgødet (N. I) og K) ..
31 N i ks. tidl. forår ..
31 N i J...". 1 uge f. skridn.
31 N i urea. do.

Det er kun i 4 af dbse forsog det i 1972 har
været rentabelt med et tillæg til grundgodsk
ning på 31 kg kvælstof tilfort i kalksalpeter. og
kun i I formg. nr. 1445. har den sene tilforsel en
uge for skridning givet større froudbytte end kvæl
stof tilført om foråret.

År~agen til denne afvigelse fra tidligere års for
søg J...an siJ...kerl tilskrives de slore nedborsmæng
der j maj og juni 1972. der gav tidlig og: kraftig
leje'lOæd i mange frøgræsmarker.

1 falgende tdsttabcl er bragt en oversigt over
4 ~rs forsag med sengodskning af frugræs.

Grundg,ødet
(N. P og K)

31 N i ks. lidI. forår
31 N i ks. I uge

for skridning
31 N i urea. 1 uge

før skridning ...
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sammenligning med tilsvarende mængder kalk am
monsalpetcr. I 1972 foreligger resultater. hvor der
er provet med 3 forskellige udbringningslider af
UTca til tidlig og sildig alm. rajgræs. samt eng
svingel. I disse forsøg er kalkammonsalpeter med
l<.lgcl og udbragt midt i april. luvrigt fremgår for
sogspJancn af følgende teksttabel.

EnSS\ ingcl og engrapgræs har i disse forsog
betalt for omkring 50 kg kvælstof pr. ha udbragt
om cflcr;lrcL Resultatet for rod svingel. der mod
ner lidt senere cnd de øvrige. er mcre mikkert.
men der ligger også nogen variation bag resulta
terne f ra de cn"elte forsog.

Urro Q~ klllhlfllnlOfl.mlpeler ,il /røCfæs (/19).
kg renI fro pr. ha

alm. raJ!Ir.J:'~. lidhg cn!Svinge!
l fors;:,! 19,2 l ronog 19·2

kg N i uru cl.lo.u 120'.1 100 S

MOllgollwljal lil jrøgrfl's.

Forsøg nr. J.g renI rrø pr. ha
IO kg:

E"grap;.:rtl'.l" ~1nt ubch. mansansu1ral·)

1450 818 52
1449 1.0 1115 89
7 f,. 1969-72 3.8 ~25 57

En tt.\I·illj.:l'I
1453 , ' 1207 45--'1-l52 1,5 11RO 0;-210
3 f~. 1971-72 1.9 10)1 44

Rød .\I·ill,'-:I'I
1451 4.3 700 56
3 f~. 1970-72 5.4 1049 78

11(/1. rtljgrfl'.\
1454 0,8 1453 192
3 fs. 1970-72 2,0 932 88

Timo,hc
1455 2,0 564 .;. 99
2 fs. 1970-72 1.8 467 o;- 77

Alm. rajl:rtl'.\, JiMi/:
3h. 1970-71 3.4 116) 51

IIIIIUh'f.:rtf.\
I fs. 1971 . 5.1 1023 6R

Ocr er 'lom i de foregående år opnact stærkt
V<lrierende resultater efter udsprøjtning af man
gnnsulat. men erfaringer fra forsøgene tyder på,
at der "an opnås betydelige merudbYllcr. særligt
pli lav jord og i afgroocr i stærk \æksl.

j:;. Mangan til fro~ræs.

Forsagene med udsprojtning af mangansulfat til
for~l...cllige frogræsarter er fortsat i 1972. Udsprojt
ningen er i de fle'te forsog sket i forste halvdel
af maj m~ned.

., 12 kg m:mSlInsulfat i 1970.

h. AfhuJ,:ningstidspunkter i fr"græs om
efteråret

FOf'ogene har været gennemfurt gennem flere
år. og formålet med afhugningen har været for·
skellige. Enkelte fma\lere har onsket en ekstra af
grode til foder og h~r derfor efter frohøst tilfort
"væbtof med en ~en afhugning omkring I. ol...to·
ber for øje.

Andre har onsl...et al standse en for "rartig vækst
om eftefiiret. der erfaringsmæssigt E:i\'cr cn ringe
stæn~ddanncJse med ct for lille froudb}lle til folge
Jet kommenJc ;ir.

949
44
RI

110
152
14~

759
262
206
480
327

1041
8

13
14
17

~48

1397
484
434
603
392

;alm. raj,r..u. sildig alm. raigrlts. sildig
3 Torsog 1972 5 forsøg 19"'11-72

120N 100 N

874 707
397 538
510 576
419 523
397

fØd s\"lnsc:l
S fonøg

817
32

o;- 18
34

o;- 3
+49

60
90
60
90
60
90

o
O

60
60
90
90

kg "l
dler.\r forår

kg l urc.:a cl. kas

Grundgodcl ..
urea forst i marts
mea 3 uger ..enere
tlrea midt i april ..
kas midt i april ...

Fur.\øl: nll'd !ur.fkl'llil:l? k \'æ1.l"IOjl..ombillaliollt'r
i kalJ.ummomulpt·ter 'il !røgrtl's ('!Inårfjortir (J 30)

J.g rent rrø pr. ha
engs\"insel 2."rs engrapsr.E'S

:2: fOl1lUg :2 fonJg

Grundgødet ..
L1TCa først i marts
urea 3 uger senere
urea midt i april
ka~ midt i april

I 1972 h;}r urea udbragt fra sidsl i marts til
midt i april givcI det største frøudbyne. og storre
end de samme mængder kvælstof tilført i kalbm
monsalpctcr udbragt midI i april. men betingel
serne for at opnn virkning af urea har OgS,Ol været
godc i for5rct 1972.

r. Kvælstof til rrøgræs. efternr/fornr.

Der er i en del frøgræ~:..Ifler gennemfort forsog
for at finde frem til passende fordeling. forlIr og
eftcrår. nf de nod\cndige kvælstofmængdcr. idcl
nogle f1erårigc frogræsarter som engsvingel. rod
wingel. hundegræs. timothe og cngmpgræs har
en noget dårlig fro~ætning j l. og 3. froavlsår.
Dette forhold er for fmavl af engrapgræs og rod
:-.\ ingel klaret ved udlæg i byg og froavl af hvid
"lover del første år, hvorefter de omtalte frogræs·
;lrter gher fuldt froudbyltc dct følgende år.

Enkellresultatcrne fra forsogenc gennemfort i
1972 er anfort i tabel 130. mcns ct sammendrag
af årcL' forso,g cr meddelt i følgende teksttabel.
hvoraf den :IO\:cndte forsogsplan dC'iuden \ il frem
gå.
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2. !'In
rod s~in8d

nr. 634

1 1972 foreligger resultaler fr:l 3 forsog for·
slellige frogræs:trler.

Forsø~ med !ur.'IÅ('llil!l' llfpud.\llillg!}(idspUIIÅtu i
frøKm'.\ om ('/(('rllret.

19 rtnt fTIJ pr. ha
2. ;l.~

hundl:~r;t'S

nr. />JS 2 b. 1971·72

Ingen afpudsning 1057 887 686
Afpudsning ca. 15 9 -dl 19 171

do. + 3I N +23 35 122
Afpudsning ca. 15 IO 57 125 371

do. + J I N 53 163 194

2. m 2...n
tngrapgr.n tngS\'lnlrtl

2 f01'$Ø1 I fors"l
nr 633 1971·72 1971

Ingen afpud ..ning 772 852 699
Afpud..ning ca. 15 9 145 143 142

do. + 31 N 299 281 142
Afpud<;ning ca. 15 IO 431 ~42 247

do. + 31 N 415 363 130

Rc'\uhalt.'IIlC \ i'ler i modsætning til tidligere tlr~

for ..og. at ud ..cnc afhugningstidspunkt, hvor der
iHc er lilfOrl l\æl..tof om efter{lret. har givet det
SlorSle froudbytle. i\rsagen herlil lOln ti"'krjo..·es
den ret milde "inter saml den rigelige nedbur
i for'iommcren 1972.

Der er efter andre forsogspl:lIler genncmf~m 2
fOr'l(lg. h\or der i for~og nr. 1464 er provet mej
afhugning i en 2. :Irs mark af engrapgra:.. den 19.
'iCplember og den 12. oktober. Her gav den sene
afhugning del slor')le fruudhylte. men med en min·
dre ...piree\ ne.

I for ..øg nr. 49~ i ital. rajgræs. tetraploid, blev
der foretaget en afhugning den IR. maj, Inilket
mcdførte en nedgang i froudbYlICI i forhold lil
ubehandlet P:l 425 kg fro, trods [ilforsel af 40U
kg kal~salpcter efler afhugningen. men her mtl
\ærdien af LIen hffiteLle afgrode den 18. maj indg:l
i de okonomi ..~e beregninger.

3. Forsog mcd godskning af rocfro.
r;"l Bornholm er LIer gennemfort et forsog mel!

~tigcnt.le mængder nalriumkalkammonsalpeler meJ
bor til bedcrocfro. Taca Trifoliurn (nr. 1756).

Dcr blev pro"et meJ folgende mængder k\ ,c1
..tof pr. ha: l). 7,~, 150 og 225 kg. UgoJct gav 2937
kg fro pr. ha og de provede mængder k\æl ..tof
henholds\i~ 744. 1337 og 1695 kg fro i mcrudb}t
le. Råde ud b} tIelog mcrudb} Uerne har \ æret mc
get store i dette forsog.

4. A.'I og omsætning af markfrø 1971-72.

A\ len foreg:h ved et snmarbejde mellem l:lIldbo
og hu ..mand ..forcningcrne Og Dan!o>ke landbofor·
eningers Frøforsyning. Avlen tilrettelægges og le
de~ af DLF. S;"\ godt som nile vore landokonomi·
o;kc foreninger er tilmeldt OLF.

I bcretningsåret har der været ca. 6.000 :Ati\e
a\lere.

Omsætningen af mar~fro .. ker \cd cl ...amnr·
bejde mellem landbo- og husmandsforeningerne og
Fælle...forcningcn for Danmarks Brugsforeninger.
der f:cnncm brugsforeningerne og L:lIldbo· og
Husmandsforeningernes Frosalg sælger dirc\."te til
landlll~cmkne.

lokall Cl' samarbejdet organi~ercl \cd cl fælle~

ulhalg nedsat af brugsforeningerne, landbofor
enin!:ernc og husmandsforeningerne i omr;"lder. lier
110fnl:l!t dækker en landboforenings \ irkcområdc.
Delte lId\'alg lilreltelægger ...algs· og opl}snings::!r·
bejL.!el inL.!enfor de enkeIle omr:ider.

~alg.ct har i ah igte sæson ligget på ~nap 4,1
mill. kg for hele landel.

Kontrollen med a\-1 og omsælning lede'i af I.and
bo· og Hu<;mandsforeningernes Kontrolnæ\ll. der
\ed KomroludHl!get lader udtage prO\cr af ':Iml
lige panier ril undersogelse ,"ed St:llsfmkontrol
len og til I.onlroldyrkning i udvalgets kOlllrol·
marker for undersogeIse af stammcægtheu.

O\er.. igt over analyseresullaterne kan f:h i for
eningen.

Forædlin~s~lrbejdet med landhrug..plantcr dri"es
af sc"'k:Jbcr ne i fællcssk:Jb. Ocr arhcjde') med for·
nedring af græ~marl..splanler. rodfrugier. gronfo
der- og industri planter.

I berelning..året er anerkendt folgende slam
mer.
Ilal\' ... iIJig. rodklØ\er: -, oma UlOfte S. 71. Gripa

øtofte S 71 og Resident Ølofle S 7 I.
IIviL.!kl<l\'cr: Mira øtofte K og V S 70 og Øloftc

K S 7t1.
Foderhcder: Ropo Ølofte S 71. Libo OloflC S 71

og /1.1 iro 010fte K S 71.
F. D. n. dri\er en omfallenJe forædlings\ irk

....omhed for k"UcnUrler. I herelnings5rel er aner·
kenJt folgende stammer. Tom'lt: Regina 1'1. Tof·
III S 66. Efterårsporre: Kobenha\ns Tone. Impe
rial Tofw S 71. Hafnia S 71. Vinterporre: Sicg·
freL.! Frost Tofto S 72. Knoldselleri: Alaba'iter Tuf·
In S 72, R1enlla Tofto S 72. Kepalug til ..tiklpg:
Zittaw..'r. I Lina Toftø S 72.

Radi<;er: Non plus uhr::! Koral Tofto P 71.
lIalvlang InidspidsCl, Rarid Tofto P 71. Kru'iper
..ille: F~~lra rno.. ~rllsel Regina Tofto P 71.

S, Fo~og med industriafgroder,

3. Forsog med sorter af oliehor.

Der foreligger i 1973 igen muligheder for at
optage d}rkningen af oliehor her i landet. Til

TonøJ,: IIIl'dmT/rr (lf uliehør.
"Il fr•., pr. ha

For..og nr. 1749 640 1343 2945 1638
Olina 2~~2 1642 1234 1085 440
Pa<;tel ~ 458 c- 45t1 c-295 8 90
lIera c- 1077 148 c- 15 1~3 90
Primo c- 1535 -;- 151) -;- 112 205 5
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Grdg.
80 N

160 N
240 N
320 N

orientering af forskellige sorters dyrkningsværdi
blev derfor anlagt 5 forsag på Øerne i 1972.

Trl/oli"m Olina er en dansk sort. der er strå
stiv, modner middeltidligt og har i de fleste af
forsøgene givet det storste froudbytte.

Pastel er fra Frankrig. Den er kort, men ikkc
så stråstiv som de øvrige sorter. Dcn modner ca.
14 dage tidligere end Olina, men har i de fleste
af forsøgene givet mindre frøudbytle end denne.

Hera OK Primo er begge fra Holland. Dc Cl'

meget stråstive. men ser ud til at modne for sent
under vorc forhold. Desuden har begge sorter i
flere af forsøgene h~lft et ret slort frøspild. idet
frøkapslerne under blæst er faldct af. FrøudbYllet
har i de 5 forsag været noget varierende for de
2 sorter.

b. Stigende mængder kl'ælstof til
industriafgrøder.

Eftcr fællesplaner er gennemført 19 forsag med
stigende mængder kvælstof til olichar. valmue og
vårraps. Resultaterne fra de enkelte forsøg er mcd
dclt i beretningcns tabelafsnit, og her er de fore·
t"gne frøanalyser ligeledes anført. Hovedresultatet
af forsøgene gennemført i 1972 fremgår af føl
gende teksttabel.

Forsøg med stigende mængder kalkammollsalpeter
til olieilør, l'almlle og I'årraps (Il/).

Oliehør Valmue Vårraps
2 fonog 1 fOrsøg IO fOrsøg

kg reni rrl) kg reni frø kg reni rro
(IO pcl. \'and) (6 pcl. \'and) pcl. olie (9 ~t. vand)

763 892 39,9 1433
43 280 40.3 504

+ 95 298 39,4 740
+ 190 293 38,~ 755
+171 264 38,8 725

O/ieilor. De to forsøg, der er gennemført hcr,
antyder. al der bør tilføres omkring SO kg N pr.
ha. idet større mængder kan udskyde modningen
i denne afgrode. der normalt modner sidst i scp
tember.

Valmue OK l·årraps. 1 begge afgrøder antyder de
opn~ede resultater. at de tilførtc kvælstofmængder
bør ligge mellem 120 og 150 kg kvælstof pr. ha.
afhængig af jordtype og forfrugt. For vårraps er
olieindholdcl angivet i frø med 9 pet. vand, og
der er i disse forsog kun en svag antydning af fal
dende olicindhold efter stigende tilførsel af kvæl
stof. hvilket tidligere forsag ellers klart har prlvist
vil ske.

I forsøgene or. 3095 og 3096 er provet med Ild·
sædsmængder af vårraps, 5, IO, IS og 20 kg pr.
ha. I begge forsøg har 5 kg udsæd givel det stor·
sle frøudbylte.

6, ForsØg med specialafgrØder.
a. Forsøg med pilleret frØ af j,tulerod.

I samarbejde med forsogsstationen -Maribo. er
der i flere foreninger gennemført forsog med pil
leret udsæd af spisegulerod Nantes 405.

Der foreligger resultater fra 6 forsøg, hvor 11
forskellige pilleringstyper er sammenlignet med
upilleret udsæd. De 6 pilleringst)'per er fremstillet
af 6 forskellige firmaer, mens dc ovrige 5 er frem·
stillct prl forsøgsstationen -Maribo•.

Forsø{! med pUleret Irø al Kukrod NClI/feS 405
(/32).
Gennemsnit ar to rrl.larslande

6/orsøJ.:
planler pr. udb)'lIe handel!A'are

m.v. oplag- I tons i tons
Pilleringstype: nlng pr. ha pr. ha

Maribo 173 34,7 63,S 40,7
Maribo 219 35,0 61.3 41,1
Maribo 281 37,9 65,H 46,4
Maribo 282 39,0 63.2 45,3
Maribo 283 41.S fi4,2 45,3
Upilleret ., ... 35,H 64,0 41,2
Germain 185 .. 25,S 54,7 33,5
Sperlins 186 28,8 56,3 35,7
Kultura IH7 30,8 57,7 39,0
SuEt 188 41,3 69,4 44,R
Ceres 215 30,1 59,7 39,7
Royal Sluis 216 27,0 57,4 3H,8

Forsøgene blev udsået mcd en rækkeaf!ttand på
50 cm. og i 3 forsøg blev der udsået 100 oS
70 frø pr. Ib. m.. mens de 3 øvrige forsøg blev
udsået med 70 og 40 frø pr. Ib. m. Den anvendte
såmaskine var Stanhay 766 Mk 2.

Forsøgene med frøafstanden 70 og 40 frø pr.
lb. m. blev udsået den 26. til 28. updl 1972 og
frøahtandene 100 og 70 frø pr. Ib. m i dagene
16. lil 19. maj 1972.

Fremspiringen var bedst for Mafibo nr. 281 og
282. samt for SuEt nr. 188. Spredningen er fun·
det at være størst for upilleret frø, mens Maribo
nr. 281 og 282 blev udsået mest nøjagligt.

Et af forsøgene blev oplaget 10-16/8·72, re·
sten af forsøgene er høstet i tidsrummet 26/9
23/10-72. Planletal, bruttoudbytte og handelsvare
udbytte fremgår af foranstående tabel.

Der er en god sammenhæng mellem spireresul·
luter og plantetal ved optagning, ligesom der
generelt er en god sammenhæng mellem plantetal
og u::ibytte.

Ved såafstand 100 fro pr. Ib. m har MARIBO
nr. 282 klaret sig bedst i gennemsnit af ] forsag
med 22 pet. større udbytte end det upilleredc frø.
Ved såafstand 70 frø pr. Ib. m er MARIBO nr.
281 og SuEt nr. 188 bedst med 17 pet. slOrre ud
bytte end det upillerede frø, og ved såafstund 40
fro pr. Ib. m er SuEt nr. 188 bedst med 23 pet.
større udbytte af pilleret end upil1eret frø. SuEt
har dog på grund af en dårligere såbarhed givcl
en mere uensartel vare end M ARIBO pillerne.

1 gennemsnit af dc 6 forsøg har MARIBO nr.
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281 givet et udbytte på 13 pet. mere end deL upil+
lerede frø.

Det upillerede frø er forholdsvis bedst ved så
afstand 40 fro pr. lb. m.• dn præcisionen ved ud
s&ningen tilsyneladende ikke spiller så stor rolle
vcd denne såafstand og på grund af dobbeituds:l
ninger af det upillerede fro_

Anvendelse af pillerct gulerodsfrø har således
størst belydning ved fremstillingen af kvalitebrou
der til konsum, idet der her opn5s størst mulig
anlal rødder med en diameter mellem 2 og 3,5 cm.

Vcd så.. fstnnd 40 fro pr. Ib. m sliger antallet
fif frasorterede revnede og grenede rodder. men
di<;se kan i ~(or ud'\trækning anvende'i til konserves.

I forsog nr. 521 er provet med stigende mæng
der gips: O. 200. 400 og 600 kg pr. ha til Zittauer
løg. der blev udsftet den 19. april og optaget den
27. septcmber. Resultntet må betegnes som nogcl
usikkert. men med en antydning af et merud
bylte for den største af de provede mængder gips.

7. Sygdomme, skadedyr og ukrudt fro
og induslriafgroder.

Af fl. Efhc/.: Pedenr/l.

:1. Ukrudt i bælgplanter.

Ukrudtsbekæmpelse i hvidkh:h'er til frp. Lugt
los kamille kan være særdeles ondartet i klover
fro. I 1972 har der været 2 forsøg. nr. 1565
og 1467. med bekæmpelse af kamille i hvidkløver.

I for'iog nr. 1565 er anvendt midlerne Reg
lone, der er et svidningsmiddel. og Legume'\:. der
er et hormonpræparat. En nn\endelse nf Reglone
i november har bevirkeL et mindreudbYIIe p5. 3
pct. En behandling i december og februar har
oget udbyttet med en. 6 pet. En sprøjtning med
Rcglonc i april !.amt med I.egumex i maj måned
hnr ikke hafl indflydelse på udbytle!. I fr"varen
er ukrudtsproeenten 0.2 pet. i ubehandlet. BehrlOd
lingen med Reglonc i november har givet 0.1 pct.
ukrudt i fmvarel1. og de øvrige behandlinger har
fjernet alt ukrudt.

I forsug nr. 1467 har en behandling med Reg
lone den J4. december været uden virkning på
fl'oudb)'ttct. Karakteren for ukrudtsbeslnnd er ned
sat fra IO til 5 ved behandling. En behandling
sidst i februar har gi\et ea. 4 pe!. forøgelse af
udbyttet. Samme behandling suppleret med en
sprojtning den 12. april med 9 l dinoscb har for
oget udbyttet med knap JO pet. 18 J dinoseb den
12. april har aget udbyttet med ca. 6 pet. Karak
teren for ukrudt V~lI' for ue sidste tre forsogsled 4.

Et nyt for:.og':iprodukt BI\S 3510 H har været
anvendt til bekæmpelse nf lugt los kamille i 2
h\,jdkloverforsøg saml l rodkløverforsug. Midlet
har en svidende virkning. der ikke kan ~;lmmen

lignes med virkningen af Reglone eller dinoseb.
l de 2 hvidkloverforsøg. nr. 636 og 1658, er

:lnVenl,.tl 3 kg af præparatet forst i maj samt IO

dHge senere. Det er et temmelig sent tidspunkt
for bekæmpelse af kamille. der havde en hojde aJ
ea. 10 em. l forsog nr. 636 hnr behandlingen
bevirket et mindreudbyue på knap 15 pet. for be
handlingen forst i maj, mens behandlingen IO da
ge senere har været uden indflydclse p~ udbyttet.
Karaktcren for kamille er nedsat fra JO lil 8 og
7 ved behandlingen,

l forsøg nr. 1658 har de IO ... prøjlninger forøget
uubyttet med ca. 85 pc!. og kuraktercn for ka
mille er nedsat fra JO lil 7 og 5.

t rødklovel' er der udført et forsøg. nr. 3407.
Behandlingen har været uden indflydelse p~ ud
byltct. Sprøjtning forst i maj har bevirkct en tot:ll
udryddelse nf kamille. Karakteren faldt fra IO i
ubehundlcl lil O for behandlingen. Ved behandlin
gen 10 dage senere stod enkelle kamille lilbage og
karakteren blev I. Ukrudtsprocenten i frovaren
faldt fra 0,6 til 0.2 og O. J.

b. SvampesygdolDme og ukrudt i frogræs.

I1ckælllpelse af meldug. Engrapgr:cs. i særdeles
hed udenlandske stammer. angribes ofte af mel
dug. I Slagelseegnens Landboforening er der pli 4.
iir gennemført 4 forspg efter nedenstående plan.
Et 5. for~og. nr. 3066. sLammer fra Lolland.

lJeJ./f'wpelse uf /IIetdllg i m/t'lIhllu/.IJ.e .1·/tllI/lJI('" al
ellgfapgræs (J 33J.

5 for.~ø.1! 1972
Kar. f. 1.8 Tenl fr"

meldug pr. ha

Ubehandlet 6 929
Thiovit. 5.5 kg ........ ) 47
Calixin. 0.75 I ........... ) 97
Bcnlate. 1.0 kg 5 22

7 funø;: 1972
Ubehandlet ........ -... 6 930
Thiovit. 5.5 kg ........... ) 29
Calixin. 0.75 I . . . . . . . . . ) 64

4 farsø/.: 1971
Ubehnndlet ......... 4 1189
Thiovil. 5.5 kg ........... ) 37
Calixin. 0.75 l 2 22

4 fonøg 1970
Ubehandlet ............ _. 5 457
Thiovit. 5.5 kg ........... ) 43
Calixin,0.75 I 3 "'" I)

5 f(Jnø~ 1969
Ubehandlet ......... 5 1089
Calixin. 0.75 I 2 5

20 jOr.fØK 1969-71
Ubehandlet 5 927
Cal ix in. 0.75 I . . . . . . . . . . . ) 25

Thiu' il. 5.5 kg pr. ha. har forøget Illcrudhyuct
med 47 kg renI fro. svarende til en stigning 1':\
ca. 5 p':l.. og karakteren for meldug er ncd"al fra 6
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Bekæmpelse af ukrudt. I græsfrllmarker er lugt
los kamille en af de ukrudtc;arter. der \'an:.kcligst
lader sig bekæmpe. I opstillingen bringes resulla
terne af fon.ogene 1972 i almindelig rajgræs.

til 3 ved behandlingen_ Calixin. 0.75 I. har tx: ... ir
ket en udbyueforøgclsc på ca. 10 pet. med samme
effdt overfor melduggen som Thiovit. Benlatc har
været anvendt for fon.te gnng. og der er opn~et

godt 2 pet. forøgelse af udbyttet. Meldugkaralde
ren er 5 i forhold lil 6 i ubehandleL.

I forsøgene nr. 1485 og 1486 er anventlL en
lidt ændret plan. I forsøg nr. 1441 er midlerne
Thiovit og Calixin amendt p~ forskellige tids
punkter, nemlig 14. april og I~. m;)j. Sidste sproj
tetidsj:unkt har gi\ et storst merudbytte samt en
smule bedre effekt overfor meldug.

eder'a i opstillingen Sl:S forsogene fra de sid
ste 4 år. l 20 forsøg har Cali,in bevirkel 3 pet.
forøgelse af udbyttet og sænl.et meldugkarakteren
fra 5 til 3.

Bekæmpelse af en rig rapgræs i engrapgræs.
A\lere af fro af engr3pgræs er yderst interesse
ret i muligheden for en effektiv bekæmpelse af
enårig rapgræs i engntpgræs~et.

Der er udført 5 forsøg i 1972 med midlet Sin
bar. og resultaterne ses af folgende opstilling.

Eftervirkning af ukrudlslxkæmpelse cngrap·
~ræs. I h\idklllverfromarkcr. h~tet i 1971. er
dcr foretaget ukrudtsbck..cmpelse med di"'crse mid
ler. og i 1972 er der hostet engrapgræs. l S for·
~øg. nr. 3070-72. 1567 og 1461. er der målt
eftervirl.ning efter tidligere udførte ukrudtssprøjt
ninger. Heh<lndling med Reglone. 5,0 I pr. ha, i
februar og april 1971 har haft mindst indvirkning
på udbyIlet lIf engrapgræs i 1972. Der er opnået
el merudbytte på 1-2 pet. En bdl;.lnc..lling med
I{eglone 14. april 1971 saml en sprojtning med
dinoseb 28. april har heller ikke beskadiget eng
rapgræ!o.sel. En behandling med Reglone i februar
har i enl.eltc forsag fort til IO pet. reduktion af
udbyttet.

... tigning fra O til :; pet. l disse 3 forsøg har
uJ...ruut ..procenten kun været 2 i ubehandlet og be
handlingen har efterladt ea_ I pc!. ukrudt.

Resultaterne fra 5 fonoog i 1971 fremgår af
sidste halvdel af opstillingen. I dil'ise forsog er der
en ~turre eller mindre nedgang i udbyttet. For de
2 år udviser udbyttetallene en ret stor variation
iUc blot fra forsøg til forM,g. men ogs:i midlerne
imellem.

Forsogene viderefores.

Efrl'rårsbekæmpL'lSt' of hlår"~ rapgrtC's ,.
f'J1grapgrfl'S (/34).

pcl. Jordme:r·
JlI:I. inång flade: d;rtte:1 af kg reni

5 fors",!: /972
rapgr.c·$ en.rig rlIPflr.r$. !h'l pr.

j (n".re: forår h.

Ubehandlet 5,4 IJ 743
Sinbar. 0,5 I.g

ca. I. ol.t. 0.8 I 25
ca. I. no.... 2.8 6 .;.15
ca. I. dec. 2,7 6 8

For.~øg lir. 1187
kar. f. tntlrig

mpgr.rs

Ubehandlet .. _. 6.J IO 779
Tribunil, t l. no....

1,5 kg 2.6 5 61
J.O kg 1,0 2 .;.J7
4.5 kg 1,5 I 117

25
6

J forsøg

1133
21

I
J2

2 fOrsllg

975
.;. 175
.;.79

l (nuog

1237
.;.71

2 fONOll

1157
.;. 48
.;.45

rtljgra>s
tg n:nt fro

pr. ha
2 fors;Jg

1080
.;. 14

I
.;. 57
.;.9J
.;.70

l fO~(Ig

3J
6

2 forsøg

(,

O
O

J fors;Jg

2
I
I
I

2 forsog

20
I
O

pcl. uLrudl
J forsøg

2
O
O
O
O
O

Bekæmpelse af uJ..rudr frø af alm.

Forsøg /972
Forsøg lir. 924 og /75/
Ubehandlet .. _ .
Certrol Tetra. 5,0 1 .
Cambilene. 5,5 l .
Pescoprop. 5.5 I .
Ccrlrol-M 667. 2.5 kg ..
Herbamix-DPM 800. J.O kg.

Ubehandlet .
Herbamix·DPM ROO. 3.0 I.g
Faneron. 3,0 kg

Ubehandlet
l:Jeseoprop. 5,5

Fon;øg fir. 72. 73 Of.: /752
Ubehandlet
Certrol-IB 500, 5,0 I
BAS J510 H. 3.0 kg
Faneron, 3,0 kg .
Faneron + CMPP. 2,0 kg +

2.0 I _ .
Lindinger Dilat 800, 3.5 kg.

Forsøg 197/
Ubehandlet
Certrol-M 667. 2.5 kg
Certroi·IB 500. 4.5 I

I forsog nr. 924 og J751 har tie 2 forste mid
ler været uden ind nydelse på udb}-ltel. De andre
3 midler har be .... irkct en udb)·ttcreduktion på 6--9
pet. Der foreligger kun ukrudtsbestcmmelse i et :.If
forsogene og her har midlerne virket tilfredsstil
lende.

I foro;øg nr. 72. 73 og 1752 er anvendt andre
typer kemikalier. der har bevirket en udbytte-

Behandlingen på de 3 forskcllige tidspunkter
har iUe haft storre indflydelse på udbyttct. Be
handlingen oml.ring I. oktober har haft størst virk
ning pfl cn3.rig rapgræs.

I ct forsog. nr. 1187. er der an ...endt præpara
let Tribunil med forskellige mængder. Udbyttet og
virkningen pli rapgræsset er lidt varierende. og
fors~)gene bor gentages.
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c. Ukrudtsbekæmpelse i mefro.

I 1972 har der været anlagt forsog i bederoer
til fro. J en fo""o~ræUe har man beslo.æftiget
sig med mulighedernc for at bclo.æmpc græsukrudl.
bl. a. hilo. og spildfro fra græs og korn. En an
den for'iog'iræHe omfallcr belo.æmpelsen af bred
bladet froukrudt.

Til bekæmpelse af græsukrudt er an\cndt TCA
og (jalapon.

/Jf'ka·mpt'I.ll' a/ ukrudt i hederoer rilfrø (135).
Karaklcr for kg rcnl frø

3 /or.l·øR 1972 ukrudl pr. ha

Ubehandlet IO 1729
TeA. IS kg efterår 8 79
TCA. 25 kg eflerår 7 283
TCA. IS kg forår 8 391
TCA. 25 kg forår 8 495

Karalder for

Fonøt: lir. 3077
uJ.rudl 1., ~nt (rø

" ., pr. ha
Ubehandlet ............. IO IO 2835
TCA. IO kg IO S -;- 14
TCA + Vcnz.ar. 10+3 kg .. 8 3 262
VenZ;lr. 3 kg . . . . . . . . . . IO 3 173

Kar. f. græs- Kar. r. frøracrs

For.\øR lir. 3078
uJ..rudl surt<Jhcdslilsland kg rent rru

" 11I!8 "S 18:8 pr. ha
Ubehandlet IO IO IO IO 611
TCA. IO kg ... 7 7 9 9 356
TCA. 20 kg S S 7 9 606
Dalapon. IO kg O 3 S 8 932
Datapon. 20 kg O 2 4 8 817

Ocr er anvendt 15 og 25 kg TCA efterår og
for:ir, og der er opn:iet pænc merudbytter for be
handlingcn. Storst merudbyttc er opnået for be·
handling om foråret i maris måned. Virkningen
på den 'amlede ukrudtsbestand har tilsyneladende
ikke været for god. Jen er nedsat fra IO i ube·
handlet til 8 og 7 for l>amtlige behandlinger.

I I forsug. nr. 3077. er TCA udsprojlet sam
men med VenLar. Midlerne hnr virket positivt på
udbylIerne og har haft en god virkning overfor
den samlede ukrudtsflor~.

I fON)g nr. 3078 er der provel TCA IO og 20
kg sammen med dalapon. IO og 20 Io.g. Behandlin
gen er udfor! I. marts. Ocr er opnået meget store
forogel,er af udb) Ilet for behandling med begge
midler. TCA-bch:wdlingen har nedsat !..:::trakteren
for græ"ll~rudt fra 1O i lIbeh~ndlet til 7 og 5.
Rehandlingen med datapon har været ~ærdcles cf
fdlk Kara~tcren er neds:lt fra IO til 3 og 2
sidsl i august måned. En bedommeise af froro·
erne'i ~undhc(htilstand den 18. augu~t viser. :lI
der har været en mindre forringelse i sundheds
tilst:lnden fra IO til 9 med TCA og fra 10 til H
med dalapon.

Ffter de i 1972 udforte forsøg ser del ud til. at
det er mIlligt at bekæmpe græsllkrudt i bederoer
til fro. Ilehandlingen bor foretages om (orår('..
men yderlig.ere for~og bør udføres til efterprov.
ning af de i 1972 freml..omne retningslinjer.

I samarbejde med forsogsudvalgCl for suHerroe-
d) rlo.ning. Alstedgård. er der anlagt en for,,,s,rxlo.·
Io.e med det formål at belyse mulighederne for be·
l..æmpclse af froukrudt i froroer.

J udlægs:iret er der amcndt midlerne Alipur
og Pyramin. Begge midler er bredsprojtet med 4 I
og 4 Io.g pr. ha efter fmroernes såning i dæk...æ·
Jen. I 5 forsog har dæksæden \ æret drh\'cdc og
i 5 andre forsøg b} g. Alipur h:\r d"t ~ig at \ ære
del mkh.lcl. der er mest sk:insomt ved da.:ksxden.
Ocr er ~~et en rcJlIl..tion i kerncuJbyuet fra
2 lil 5 pct. Anvendel':>cn af Pyramin har bevir·
ket en reduktion på 10-15 pct. af kornlldbyltel.
Indlil \'idcre er det iklo.c lirladt at anvende P}'ra·
min i dæksæd.

I 1972 er der re<,uhater af 4 for~og i roefro.
og re'>lIltaterne fremgår af følgende op,>tdling.

Bt'kæmpe/se af ukrurif i fahrikJrmIro (136).

4 j.... 1971 Behandltng hr. f. kg rtnt
\. udl;rg 14 9.71 22 J·~2 ukrudt fr0 pr. ha
ln~en Ingen Ingen 4 2630
Alipur P\"famin Pyramin I 95
Alipur p} ramin Betanal I J3S
P}rarnin Pyramin Tribunil I 230
Pyramin PyTamin Treflan I 242
An'cndlt doseringer: Allpur 4 I. Pyramm 4 ~g. Btlan:.l 6 l. Tri
buml J kg. Trtnl1n I. 2 l.

ro forsogsled er i 1971 behandlet med Alipur
i udlægsåret samt Pyramin efter Io.ornhc>sl. De 2
!\id.. tt' for~og!\led er behandlet mcd Pyramin såvel
i udlægget som efter h""t 1971. I forårct 1972
er der behandlet med 4 forskellige midler. Lcd :2
har f~et Pyramin. De tre forsogsbehandlinger har
bc\ irlo.et en udbyueforogelse på <.:a. 4 pct.. og en
rcJlI~tion af ukrudtet fra 4 i ubehandlet till i alk
de behandlede forsogsled. I led 3 er anvendt Be
lanal i forårct 1972 og udb~ttet er foroget med 5
pet. IIvor der er anvendt rribunil og Trefldn. er
der opnået en udbytlcforogclo;c p ca. 9 pct. Ile·
handlingerne har iUe haft indfJ}delse på rocfroets
spireevne og heller ikke prl rocrne~ l>und.hcll!>til
~tand.

Oet noget hpjere udbytte i forsogslcd 4 og 5 er
ili.li.c ulIelulo.kende fremkommet ved anvendelse af
Tribunil og Treflan. Udbytleforogclscn kan for·
modenllig fflres tilbage ril Pyraminan\endelsen i
fornret 1971. der bcvir~ede en 10-15 pet. reduk·
tion af kornudbytlet. Denne reduktion kan have
betydet bedre vilkår for udvil..lingen af roeplantcr
ne i den f"rste del af væk'ilperio<len i 1971.

f)l' ud/mIl' /0,.,01: bekræfter. (It dl'! er /orn·lIr·
ligt al olll'('nde kemikalier i ror/n'. I ml/tl'KHirtl,
I/I'or dtt'J...\tl'dclI er byg dier Hirlll'ede hredwrf';
tf'l mt'd 4 { Alipur. E/ter komluJJ! kml n/emden
he'/fIl/dfes med P)'ramill, 4 kg pr. Ila. I rot'/meh
!I(h{(ir kali der spro;lf.'s med /orjkt'l!it:e midler. men
Pyram;'1 DR Betal/al eT bedst a/p")\·('1.
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Dicuran. 2 kg efler såning, har som gennem
snit af de 3 forseg ikke haft ind\<irkning på ud
b}'ltet. Ukrudtsplanterne pr. ID række er reducerel
fra 8 lil 4. og der mangler 5 \'almueplanler pr. m
række. 3 kg Dicuran har bevirket et udbyuetab
på over 20 pct.. givet en god ukrudlseffcli.t, men
medforl en udtynding af valrnueplal1terne fra 28
lil 16. MCPA har bevirket en mindre u:Jbytte·
nedgang. Der er ingen storre virkning på antal
ukrudtspianier pr. m. og valmuerne pr. m er tryk·
ket cn c;mule.

DieunlO bor <lmendes efter såning med hajst
2 kg pr. ha. Forsogene fortsættes.

I for"oJ; nr. 1248 er pro\'et et n)ol middel Asu
lox. I forsug nr. 1476 er provet forskellige hor
mont}'per sammen meJ Asulox. Hormonrnidlerne
har bevirket et anseeligt mindreudbytte, og Asu
lox bor pro\cs }derligere.

d. Bekæmpelse af ukrudt og kål brok i
korsbtonLStrede afgrøder.

I forsog nr. 1)7 er der foretaget bekæmpelse
:lf ukrudl i rod kål med midlet Treflan. Der har
værel en god ukrudtsvirkning og der er en mindre
udbyudorogclsc. Afgrøden er undersøgt for an
greb af kål brok. Der har i ubehandlel været 9 pct.
af pianIerne angrebet af kålbrok. og efler behand
ling med Treflan har der været 5 pet.

Der er udfort et enkelt forsog med ukrudtsbe
kæmpelse i vanaps. forsøg nr. 2119. Der er an·
vendt midlerne Trenan og Ramrod. Treflan har
virket bedst. Anlal ukrudtsplanler er rcduceret ira
90 til 22 planler pr. IO m række og behandlingen
har medfort en mindre fremgang i udbynel. Be
handlingen med Kamrod har ikke haft så god en
llkrudtscffdt og har kun reduceret de 90 ukrudts·
planter lil 43 plan ler pr. 10m række. Der er op
nået et mind re ud bylte på 87 kg rent fro pr. ha.

c. Ukrudt i valmuer.

1 valmuer er der i 1972 gennemført 5 forsog
med bekæmpelse af ukrudt. Dicuran har været af
provet i 2 år. og de opnåede resultaler fremgar af
opstillingen.

Ukrudt
2forsp/.:1971 pr. m"

Ubehandlet 58
Dicuran. 2 kg eft, såning 25
Dicuran. 3 kg cft. såning 22
Dicuran. 2 kg crt. frem spir. 3
Dicuran. 3 kg efl. fremspir. 2

kg rent (re
pr. ba

1629
111

+87
+821

+ 1207

r. Sk."lded)T i peberrod.

I forsog nr. 541 er anvendt midlerne Basudin
25 E og M urfotox lil bekæmpelse af ktl1f1uens
larve i peberrod. Der er ikke opnået nogen sikker
forskel i virkning mellem de forskellige bchand
lingslidspunklcr.+25727

Hekæ",pel.w' af ,,!.ruell i \'aff1/lIer (137).
Phanter pr. ru. rk, kg rent (ro

\'aJmuer ukrudt pr. ha

28 8 1032
23 4 4
16 I +237

J /orsøK 1972
Ubehandlet
Dicuran. 2 kg ef t. såning.
Dicuran. 3 kg eft. såning. ,
MCPA, 0,4 kg v. 4-6 blad-

stadie , ..... , .... ,
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H.KARTOFFELDYRKNING
Ved N. lvIolIer Eriksen.

i. Sorlsforsog.

~l. Industrikartofler.

I 1972 er der i samarbejde med De danske Kar
toffelmelsfabrikkers Forsøgs- og Fremavlsudvalg
gennemførl 17 (orsøg i industrikanofler. De 17
forsøg omfatter 2 serier. Diunclla har været måle
sort i dem begge. I den ene serie indgår Tylva og
Vandel PH 2, i den andcn Tylva og Amia.

I nedenstående tabel vises genncmsnitsrcsulta
terne af de to serier i 1972. og gennemsnitsresulta
terne af tidligere års forsøg, hvor de respektive
sorter er indgået.

Udbytlet er angivet i hkg knolde og hkg sti·
velse pr. ha. Senernes stivelsesprocent. der også er
anført, er beregnet ud fra tørstofprocenten. bestemt
vcd tørring i ovn. idel stivclsesprocenlcn er regnet
lig med IOrstofprocenten -7- 5,75.

Sortsforsøg med ;fldllslrikor/offa (/38-/39).

8 lor~'øg

1972 knold- 1000 pI. ",.. hkg pr. ha
Plan l vægl g pr. ha Slivelse knolde Stl"e1se

Dianclla 70 35 20.2 319 64.6
Tylva 66 33 20.3 "-84 ..- 16.7
Amia 73 34 20.1 "-60 ..- 12.6

9 forsøg
1972
Plall Il
DianeIla 81 33 20,8 365 75,8
Tylva 73 31 20,6 "-73 ..- 15.5
Vandel

PH 2 71 33 22.4 "-61 7.5

104 forsøg
1964-72
DianelIa 78 35 18.7 336 62.9
Tylva 86 34 19, l 20 5.5

38 for.~øR

1970-72
DianeIla 80 36 18.7 349 65,2
Amia 88 35 19.0 32 7.0

DillllCllll er som sædvanlig m~lesorl. Sorten er
højtydende og har gode dyrkningsegenskaber .
men er ret modtagelig for kartoffelskimmel. Den

• Overs igler

klarer sig bedst i de år, hvor skimmelangrebene er
svage. Det var tilfældet i 1972.

I gennemsnit af 8 forsøg i plan I har DianeIla
givet et udbytte på 319 hkg knolde med en stivel
sesproccnl på 20,2. Dette giver et stivelsesudbytle
på 64.6 hkg pr. ha.

I plan II har DianelIas udbyuc i gennemsnit
af 9 forsøg været 365 hkg knolde og 75,8 hkg sti
velse. Stivelsesprocenten var her 20,8.

'J",)'lv:.l har i 1972 ikke kunnet klare sig mod Oia
nella. I 8 forsøg i plan 1 har sorten i gennemsnit
givet 84 hkg knolde og 16,7 hkg stivelse mindre
end DianelIa. Stivelsesproeenterne er stort set ens
for de 2 sorter, idet Tylva liggcr med 20,3 mod
DianelIas 20,2. Den gennemsnitlige knolds!Ør
relse var 70 g for DianelIa og 66 g for Tylva.

l plan Il er Tylvas resultater ikke væsentlig bed·
re. i gennemsnit af 9 forsøg har sorten givet 73
hkg knolde og 15,5 hkg stivclse mindre end
DianelIa. Stivelsesprocenten er her 20,6 for Tylva
og 20,8 for DianeJ[~l. Forskellen i knoldstorreisen
er stort set den snollne som i plan I, 81 g for
DianeIla og 73 g for Tylva.

I årene 1964-71 har de to sortcr været sammen
lignet i 87 forsøg, og her har Tylva været DianelIa
meget overlegen med ct merudbytte på 40 hkg
knolde og 9,7 hkg stivelse. Tylvas knoldstørrelse
var her 89 g mod Oianellas 78. ~ammenrcgncs de
gennemførte 104 forsøg i 1964-72 bliver resultatet
stadigvæk gunstigt for Tylva, men det gennemsnit·
ligc merudbytle er reduceret til 20 hkg knolde og
5,5 hkg stivelse. Stivelsesprocenten er i disse 104
forsøg 18.7 for DianelIa og 19.1 for Tylva. Knold
storrclsen henholdsvis 78 og 86 g.

Den noget afvigende vækstperiode i 1972 har
tydeligvis generet Tylva mere end Dianclla, og med
de relativt svage angreb af kanoffelskimmel har
Tylva ikke haft fordel af sin væsentlig større skim·
melresistcns.

Trod.\· det ugullstige resultal i 1972 må Ty!1'{l
stadi!: bet1'll!:te.~ som "ærende ell værdiflIld sort,
idel den III'ert år de fOl'e!:åelltfe 8 år har været
Dianc!la ol'l'rit'gclI, sål'e! i kllofdudbytle som i sti·
\·efsesIUJbylle. Ty/va har således vht .~ig al l'lue etl
yderig sort. der forIsat fortjener ell plads i dyrk
llingl'll af indlulrikllrtofler. Sorten ('r sildig med



2130

369
"'29

ligeledcs

Sortsforsøg med spisekartofler (140).
Kar. for J\1r,::g knoldt
skimmel pr. ha

I 345
O "'22

b. Spisekartoner.

I spisekartofler er der gennemført en scrie på 7
forsog, hvor den nernatodresistente sort Octavia
fra Vandel er sammenlignet med Bintje. Forsø
gene er gennemført på smittefri jord og resulta
terne ses i nedenstående label.

Ol'ersigt ovcr forsøg med kartoffelsorter.
(KuJ'{of/C'lmelsfabrikkeTlle og landboforeningen/e).

Fil'. for
udbytte ar Stivelses.

stivelse pct. for·
Antal males. skel fra

Sort År i rOniug fOrs0g ~ 100 males,

er angivet som forskellen + eller
forhold til målesorlen.

DianelIa
(målesort) 100

Kaptah 1962-66 72 III .,.0.1
Tylva 1964-72 104 109 +0,4
Amia 1970-72 38 III +0.3
Rød Ankergård 1959-62 116 105 +1.9
Vandel PH 2 1972 9 90 +1,6

9 farsø" /97/-72
Bintje
Octavia .

7 forsøg /911
Binlje . ..... _.
Octavia _..

Amia cr for tredje år indgåel i forsøgene. De
to foregående år har sonen markeret sig slærkt
med store merudbytter, såvel i knolde som i sti·
velse. men i 1972 har den ligesom Tylva ikke
kunnet klare sig i sammenligning med Dianella.

I plan l har den været med i 8 forsog. og den
har her i gennemsnit givet 60 hkg knolde og 12,6
hkg stivelse mindre end DianeIla. Amias stivelses
procent har ligget på linje med DiancIlas. idet den
har været på 20, I mod 20.2. Knoldstørrelsen har
i årets forsøg været ret cns, 70 g for DianelIa og
73 g for Amia.

I kraft af sin stærke position de foregående 2
år har Amia i gennemsnit af 38 forsøg 1970-72
givet et merudbyue pA 32 hkg knolde og 7.0 hkg
stivelse. Med en stivelsesprocent på 19.0 ligger
den 0.3 over målesorten. KnoJdstorrelsen har i de
38 forsog været 80 g for DianelIa og 88 g for
Amia..

Amia er en !lollands/;, sort, da er ret tidlig og
!lar store knolde. Den er floget modstandsdygtig
mod kartoffe/skimme/, men ret modtage/iR for
kartoffel.rkll"'. Sorten udmærker sig I'ed at I'ære
resisrelfl mod kartoffe/llematoder. Den er dafor
velegnet til dyrktling pd inficerede arealer og i
truede områder og I·il klInne I'ære med til lit
bremse den fortsatte udbredelse af dette skadc'dyr.

store knolde 0R ell kruftig lap, der dækker jor·
den godt, og de" er me/.!et modstandsdygtig mod
karloffelskimmel.

Vandel I)H 2, der er en ny nummersort fra For
ædlingsslationen i Vandel. har været med i forsøg
for første gang i år. I plan 11 er den sammenlig
net med DianeIla i 9 forsøg. Her har den i gen·
nemsnit givet 61 hkg knolde og 7.5 hkg stivelse
mindre end DianelIa. Vandel PH 2 udmærker sig
ved en høj stivelsesproccnl. der i gennemsnil af de
9 forsøg har været 22.4 mod Dianeilas 20,8.

Selvom sorten i 1972 ikke har kunnet stå mål
med DianelIa, bør den afprøves yderligere, ikke
mindst på den baggrund, at den har klaret sig væ
sentligt bedre end Tylva. der har været med i sam·
me forsøgsserie. UdbytteforskeJlen er 8 hkg sti·
velse i nummersortens favør. Vandel PH 2 er en
relativ tidlig son, hvilket er sjældent for sortcr
med højt stivelses- og tørstofindhold. Sorten har
dcrfor særlig interesse. idet den med denne egen
skab vil kunne afløse Rød Ankergård, som det ik·
ke mere er tilladt at dyrke.

l den følgende tabel er givet en oversigt over
forsøgene med aktuelle industrisorter. gennemfart
under kartoffelmelsfabrikkerne og i landboforenin.
gerne i årene 1959-72. Rød Ankergård er med·
taget som sammenligningsgrundlag for Vandel PH
2 vedrørende stive1sesprocentcn. De enkelte sor·
ters udb)'ttc af stivelsc er angivct vcd forholdstal
i forhold til rnålesortcn, og stivelsesprocenterne

I gennemsnit af de 7 forsøg har Bintje givet et
knold udbytte på 345 hkg pr. ha. I forhold hertil
har Octavia givet 22 hkg knolde eller 6 pet. min·
LIre. Hovedparten af dette negativc merudbytte for
OClavia stammer fra et enkelt forsøg. nr. 1114,
der er gennemført i Lammefjonlen. Her ligger
Bintje meJ et knoJdudbytle på 346 hkg pr. ha, og
i forhold hcrtil har OClavia givet 127 hkg knolde
eller 37 pet. mindre. Arsagen til dettc dårlige
resultat for Octavia kan måske tilskrives de noget
afvigende vækst forhold i 1972. Trækkes dette for·
søg ud af gennemsnittet, bliver Octavias negative
merudbytte reducerel til 5 hkg knolde eller ret nær
snmme udb)'t1c som Bintje.

I 1971 blev <.ler gennemført 2 forsøg med Bint
je og Octavia. I disse forsøg gav Octavia 53 hkg
knolde mindre end Bintje. Regnes der gennem·
snit på alle 9 forsøg 1971-72 finder vi. at Bintje
har præsteret et udbytte på 369 hkg knolde pr. ha.
og Octavia har i forhold hertil givet 29 hkg knolde
eller 8 pel. mindre.

I Statens Forsøgsvirksomhed ligger de 2 sorter
stort set på linje. Man regner heller ikke med, al
OClavia er mere yderig på usmittet jord end Bintje.
Men sorten er i besiddelse af en række betydnings·
fulde egenskaber. der gør. at den er eftcrtragtct i
praksis. Dcn er brokimmun. resistent mod kartof·
fclncmatod. modstand-;dygtig mod nebkurv og i no·
gen grnd mod almindelig skurv. Desuden angribes
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dens knolde betydeligt mindre af kartoffelskurv end
Bintje. Denil kommer. at spise- og kogekvalilctcn
for Octavia ligger så nær Bintje. al den i vid ud
strækning vil kunne afløse denne sort. hvor net·
skurv og kartoffelnemalod umuliggør Binljcdyrk·
ningen. Sclvom Octavia er lidt sildigere end Bint·
je. vil den udmærket kunne erSlatle Bintje også i
haverne.

En anden nematooeresislent sort, Kiva. fra For·
ædlingsslationen i Vandel er i 2 forsøg sammen
lignet med Bintje. Del ene forsog er del for nævn·
te nr. 1114 rrl Lammefjorden i Odsherreds Land·
boforcning. og det andet er nI', 222 L der er gen
nemføn på sandjord på Kragskovhede i Frederiks·
havn og omegns Landboforening,

l forsøge I på Lammefjorden. hvor jorden i for·
året og for ..ommeren 1972 var meget våd og kold.
har Kiva ligesom Octavia haft en meget dårlig pia·
cering i forhold til Bintje, Udbytlet for Bintje var
346 Ill..g og for Kiva 169 hkg knolde pr. ha eller
lidt under hnlvdelen af Bintjes udbytte,

Meget bedre har Kiva klarel sig i forsøget på
Kragskovhede, Her gav Hintje 354 hkg knolde. me
dens Kiva gav et merudbytte p5. 90 hkg knolde pr.
ha. En del af forsøget blev behandlet med Brassi·
col. og Bintje nåede her op på 39 I hkg knolde pr.
ha. mens Kiva kom helt op på 500 hkg eller 109
hkg mere end Bintje.

Under Statens Forsøgsvirksomhed Og i Foræd
lingsst:ltionens egne forsøg har Kiva været Bintje
overlegen i ydeevne, Koge· og spisekvaliteten af
denne sort Cl' stort scl på højde med Rinlje. men
Io.noldene er 'ilore og runde og med dyb navle
ende, Desuden er sorten væsentlig sildigere end
Bintje. og Jerfor forventer man ikke, at den vil
blive en konkurrent LilOetavin. selvom den ogst:
vil kunne have sanerende virkning på nematodinfi·
cerede jorder.

2. Godningsforsog.
a. K\'ælstof til induslTikurtoflcr.

I samarbejde med De danske Kartoffelmelsfa·
brikkers Forsøgs· og Fremavlsudvalg påbegynd·
les i 1969 en serie forsog med stigende kvæl
stofmængder til industrikanofler. Forsogene er
gennemfort som dobbeltforsog. dels med og dels
uden staldgødning. Der foreligger i 1972 kun re·
sultater af l dobbeltforsøg (nr. 1881-82). Di-;se
resultilter er sammenregnel med resullaterne for
de 3 foregående års forsøg. l den følgende tabel er
vist gennemsnitsresult<lterne af 14 forsøg 1969-72.

Det fremgår af tabellen. al udbylleniveauel af
grundgodet i den staldgodede afdeling er 324 hkg
knolde og 58.4 hkg stivelse pr. ha med en stivel·
~esprocenl på 18.1. Det forste tilskud på 40 kg N
pr. ha har givet et merudbytte på 12 hkg knolde
og 2.9 hkg slivelse pr. ha, DCI andet tilskud på 40
kg N op til 80 kg N pr. ha har givet yderligere

.'

K \'{f'lstoj lif ;mJllsl rikarfoj ler

/4/o'SØR /969-72 Udbyllc OG mCTlldbyltt.
hkg pr. ha

A'1ed Slllldgødrri1l1: p~l. slhclsc knoldc Ntll'c!SC

Grundgødet .. 18.1 324 58,4
40 N ikas 18,3 12 2,9
80 N j kas 18.0 29 5,1

120 N i kas 17.9 30 4,7

Uden sluldgød"illK
Grundgødcl 18,9 245 46,3

40 N Ikas 18,9 54 10,3
80 N ikas 19,1 82 16,2

120 N ikas 19,0 94 18,2

17 hkg knolde og 2.2 hlo.g ~tivcJse pr. ha. Her er
kvælstofvirkningen ophort. idet der intet merud·
bylte er opnået for del sitl~tc tibkud på 40 kg N
op lil 120 kg N pr. ha.

I den ikkc>-staldgødede afdeling Cl' udbyucni·
\cauet <lf grundgodel 245 hkg knolde og 46,3 hkg
slivebe pr. ha. eller 79 hkg knolde og 12,1 hkg
stivelse lavere end i det tilsvarende for~ogsled i
den :->talJgpdedc afdeling. Denne forskel viser det
mertldbylle, der i disse forsøg er opn"et ved til
forsel af staldgødning.

Kvælslofvirkningen i den ikkckstaldgødede afde·
ling er. som naturligt Cl', noget større. end hvor
der er lilfort staldgødning. For det første lilskud
på 40 I..g N pr. ha er der her opnået et mcrud·
bytte på 54 hkg knolde og 10,3 hkg stivelse. Det
andel lil:-.ktld op til 80 kg N pr. ha har givel yder
ligere 2$ hkg knolde og 5.9 hkg stivelse. Det tredje
tilskud op til 120 kg N pr. har har givet J2 hkg
I..nolJc og 2.0 hkg stivelse, således al dct samlede
merudbytte for 120 kg N pr. ha i den ikke-slald
godede afJeling er på 94 hkg knolde og 18,2 hkg
~tivclsc.

Tallene viser. at stivelsesprocenten i disse for·
sog iUe har været særligt påvirket af kvælstoftil·
forselen. idet der kun er små variationer indenfor
den enkelle afdeling. Men ved srullmenligning af
slivclsesprocenternc de 2 afdelinger imellem \'il
man bemærke. al stivelscsproecnlerne i den ikke·
slaldgodede afdeling ligger på 0,6-1,2 enheder over
de tilsvarende iorsogsled i den afdeling. der har f!t
el staldgødning.

For,wJ,:ssnie" er ajslut/el i /972, og det kali
kOllk/lldaes, lit grænsell jor (Jko"omisk (lm·endef.\('
aj hl',r/stOj Iii illduslrikarlojler i disse jor,roJ,: er
1I(lel l'ed 80 kg N pr. Ila. lllir der samtidig gives
slaldgødnillg. På iJ..J.e-Jlaldgødl'1 jord lIar det der
imod kll1l11et betale "i}: lU }:å op tif de 120 kg N
pr. ha,

b. K\'ælsfof til spisekartofler.

I samarbejde med Forskningsinstituttet for Han·
dels- og Industriplantcr i Koldin~ blev der i 1972
startet en serie forsog med forskellige kvælstof
godninger lil spisekartofler.

Formålet med serien er at undersøge. om kvæl·
stof i flydende ammoniak og kvælstof i NPK·gød-
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ninger i moderate og store mængder har forskel
lig indflydelse på spisekartoflers koge~ og spise
kvalitet, holdbarhed og andre egenskaber. End
videre har man ønsket at undersøge, om forskel
ligt modningstidspunkt har kunnet påvirke de sam
me egenskaber i positiv eller negativ retning.

Forsøgsplanen har været følgende:

a. 735 NPK 14-4-17 (looN, 27 P, 123 K).
b. 735 PK 14-4-17 (100 ,27 P, 123 K) +

174 sup. (14 P), 125 kalig. (61 Kl.
c. 122 fl. a. (100 Nl, 523 sup. (41 P). 376 ka1ig.

(184 KJ
d. 182 fl. a. (150 N), 523 sup. (41 Pl, 376 ka1ig.

(184 KJ.
e. 1103 NPK 14-4-17 (150 N, 41 P, 184 KJ.

Forsøgsled a og b har fået samme kvælstofmæng
de, (100 N i NPK 14-4-17), men b har fået fos-

forsyre- og kalimængderne suppleret op til sam·
me niveau, som der er givet i led c og d med
flydende ammoniak og med den store mængde
NPK-gødning i led e. således at de sidste fire
led b-e har fået samme mængde P og K.

Forsøgsplanen er kombineret med 3 madnings·
tidspunkter, idet en tredjedel af parcellerne i for
søgene er nedsprøjtet IO. august, en tredjedel 25.
august, og den sidsl.e tredjedel har afsluttet væk·
sten på normal måde.

Der er i 1972 gennemført 8 forsøg. hver med
60 pnrceller. Af hver parcel er der udtaget knold·
prøver til holdbarhedsundersøgelser og forskellige
analyser. Dette analysearbejde er ikke afsluttet.
men det er lykkedes at få udbyttetallene supple
ret med lorstofprocenter og resullaler for prøve
kogning for henholdsvis første nedvisning og nor·
mal modning. Resultalerne ses i følgende tabel:

Gødsktlitlf,: af spisekartofler (l4/).
Karakler for
lcotekvalitCl pcLlønto( hk. "noide

Gns. al 8 forsøg
normal I. 2. normal ,. 2. normal

I. nedvisn. modn. nedvisning modning nedvisning modning

a. 100 N, 27 P, 123 K i NPK 4,6 2,7 19,4 21,0 22.1 263 320 349
b. 100 N, 41 P, 184 K i NPK+s+k 4,5 3,1 18.9 20,7 22,1 5 5 10
c_ 100 N, 41 P, 18-1 K i fl. a.+s+k 4,3 3.0 19,1 20.7 21,5 +37 +33 +29
d. 150 N, 41 P, 184 K i fl. a.+s+k 4,7 3,1 18,9 20,7 21,4 + 14 + 8 ~ 2
e. 150 N. 41 P, 184 K i NPK 4,1 3,1 18,8 21,0 2U 15 17 24

Som det fremgår af udbyttetallene. har normal
modning i gennemsnit af de 8 fOfSøg givet 349
hkg knolde pr. ha. og nedsprøjtning omkring 25.
august bar givet 320 hkg knolde, altså 29 hkg min
dre, men første nedsprøjtning omkring 10. august
bar kun givet 263 hkg knolde, d. v. s. et mindreud·
bytte på. 86 hkg knolde i forhold til normal mod
ning og 57 hkg i forhold til den sidste ncdsprøjl
ning.

Vedrørende gødningsvirkningen er der opnået
el lille merudbytte for den mængde fosfor og
kalium, der er tilført i forsøgsled b i sammen
ligning med forsøgsled a p3. 5. 5 og IO hkg knolde
ved henholdsvis 1.. 2. og 3 modningstidspunkt.
Virkningen af kvælstof j flydende ammoniak har
i 1972 ikke kunnet stå mål med virkningen af kvæl
stof i NPK·gødning. Sammenligner vi forsogsled b
og forsøgsled e vil vi konstatere, at forsøgs led c
ligger fra 38 til 42 hkg knolde pr. ha lavere end
forsøgsled b, der har fået samme gødskning. men
i PK-gødning. Forsøgsled d. der har fået 150
kg i flydende ammoniak ligger fra 12 lil 19
hkg knolde lavere end forsøgsled b ved de 3 mod~

ningstider.
I det hele taget er del beskedenl. hvnd der er

opnået i merudbytte ved at øge kvælstofmæng
den fra 100 til 150 kg N pr. ha. Sammenligner
man forsøgsled b med forsøgsled e, vil man se. <II
der i forsogsled e kun er opnået fra IO til 14 hkg
k.nolde i de 3 modningstider for forøgelsen fra
100 'il 150 kg N.

Ved at betragte lørstofprocenterne ser man ikke
stor variation de enkclte gødninger imellem. men
der kan konstateres el temmelig stort ~pring fnl
den første nedvisning over anden nedvisning til
normul modning, idet der imellem yderpunkterne
er en forskel på mellem 2,4 og 3.2 pet. tørstof. Hø
jest lal' normal modning.

Karakter for kogekvalilel er angivct med ska
laen l-S, hvor l er tOlal udkogning. af! 5 betyder.
ni der ikke er forekommel udkogning. Kogeprøven
er udført på IO knolde. Det vil bemærkes. at der
ikke er større variationer i karaktererne fra den
ene gødning til den anden. Derimod udviser kn
raktererne en relativ stor forskel fra lid lig ned·
visning og lil normal modning. Karaktererne un
der lidlig nedvisning. der varierer fra 4.3 til 4.7
mnrkerer. at der her kun har været meget beske
den tilbøjelighed lil udkogning. Karaklererne ved
normal modning ligger derimod væsentlig lavere og
stort SCl midt på skalaen. Delte fortæller. at e1er
her har været nogen udkogningstilbøjelighed.

Hvis man sammenligner karaktererne for koge·
kvaliteten med lorstofprocenterne i de respektive
forsøgsled. finder man her en god korrelation mel
lem udkogningstilbojelighed og IOrstofproccnt. idel
de lave lOrstofprocenlcr i alle tilfælde har høje
karakterer. og de huje tørslOfprocentcr har luve
karakterer for kogekv.llitet.

Tal/l'/lt! l'ist'(. (If ilian i 1I0j:t!1I crml 1..(/11 rt'j:IIII!r('

J..oj:el{l.\'tlle(/cll I'etlar (llbrytl~' Jwnol/erl/e i 1'l('J.. \tl'"
på et rt.'/llfil·t lidfi),tf ricbfJulIJ..t i \·lt'ÅHperiotll'lI. / il
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Der har i gennemsnit været en forogelsc af
knolJudbyllet for de tilførte kalkmængder, 9, 13
og 20 hkg knolde for henholdsvis 2. 4 og 8 t kul
~ur kalk pr. ha. Samtidig er der rcgi"trcret en Slig
ning i !!otivelscsproccntcn op til de 4 t og deref·
tcr igen et fald for den store mængde. Delte går
igen i de IO af forsøgene, men der bor ikke læg
ges storre vægt på de konslaterede variationer. da
materialet er for spinkelt til. al der kan bygges en
konklusion derpå. Men resultaterne er s:, interes·
sante. at serien vil blive søgt forisat og forhåbent
lig med Cl sturre antal forsøg.

3. Kalk lil industrikarlofler.

1 samarbejde med Kartoffelmelsfabrikkernes
Forsøgs- og Fremavlsvirksomhed blev der i 1971
startet en forsogsserie med tilførsel af kalk til
industrikarlonel'. Forsagsplanen har været lolgen·
de: Ukalket. 2. 4 og R tons kulsur kalk pr. ha.

Form;.let med serien vnr at undersøge. om en
hævning <:tf reaktionstallet har indflydelse prl indu
strikanoflers ~tivelses- og tørstofindhold.

Der blev i 1971 anlagt 4 forsøg, og i det første
&1' blev tier dyrket byg i arealerne. I 1972 har
afgroden været kanofler. Dcsværre blev der i dct
ene forsag. nI". 115. dyrket Bintje læggek::Il'lofler,
der blev tidligt nedsprøjtcl, og der opnåedes der
for intet udslag. hverken i udbyIle eller i stivcl
sesindhold. I folgende label er vist cl sammen·
drag af de 3 forsøg, hvoraf et er dyrket med Kap
lah og to med DianelIa.

for karlo/In (/42).
pet. hk! pr. h.

sli\'l:l!>C knolde 'lh'else

Kel/gæld j"kal mali r('J?'/(! med, at det koster ud·
bylte. der ('flten .Ikal betales med et kl'olitelsti!·
fa'!.' efla el .~Wrre kl'(uuum salgsl·are.

Mor4/1If1·lIiI/Kslifbøjt.'1iKlled ejler kOKIIiIIl: er og
så blcl·et bl'l/{mlt, nU'll der har j /972 ikke "æret
U'lld,,"S ril mmkjafl'lling j de be{!fJllue pr(JI·/'(.

I Nordsjællands Landboforening er der gennem
ført 2 forsog. nr. 1622-23 med stigende mængder
kvælstof til spisekartofler (Bintje). Der er tilført
henholdsvi:-. 39. 78. 117 og 156 kg N i kalkammon
salpeter pr. ha. Arealet Cl' behandlet med Quinto
zen, og der er sprøjtet mod skimmel 3 gange. Det
cnc forsag er afgroet normalt. det ,Illdet er ned
visnet med Reglonc dcn 18. august. 1 sidstnævnte
forsog fandtes ingen skimmel på knoldene. I det
andet v<lr 8-10 procent af k noldene angrebet af
skimmel vcd optagningen.

Udbyllct af dct første forsogsled. der var godet
med 39 kg N (150 kg killkammonsalpcter) var
i gennem'mil af de 2 forsag 376 hkg knolde pr. ha.
Det nmlct forsogsled. der har fået yderligere 39
kg N pr. ha. har givel el merudbytte på 46 hkg
knolde for den tillagte godning. 1 det tredje for
søgsled er tlcr opnået 76 hkg knolde. og i del
fjerde. der har fåcl iall 156 kg N. eller 600 kg
kalk'lmmon ...alpctcr pr. ha. er der opnået et mer
udbylIe på 85 hkg I..nolde pr. ha. D. v. s.. at det
:-.idste lilskud P;l 39 kg N kun har givet merutlbyt
te p:i 9 hkg knolde for den tillagtc gødning. og
dermed er Illan nær ved grænsen for økonomisk
anvendel:-.e :lf kvælstof i spisekartofler i disse 2
forsøg.

IOdsherreds Landboforening er der gennemført
1 fors,,!!:. nr. 1J 04, med stigende godningsmængde
til tidlige I..arlofler på lel lerjord.

l deltc forsag har det ikke været økonomisk for
svarligt at anvende mere end 100 kg N pr. ha til
lidlige kartofler.

Kalklli"J: jortld

GIIS. 3 jOf.l"fr'1:

Ukalket
2 t kalk
4 t kalk
R t kalk

18.6
19.3
19.8
19.3

395
9

13
20

73,S
4,3
7.2
6.8

(:. Flere næringsstoffer.

Djurslands samvirkende Lrlndboforcninger er
der gennemfurl Cl forsøg nr. 3390 efter falgendc
forsogsplan:

a. Grllndgodcl.
b. 400 kg kicscrit.
c. 50 kg bl.htcn.

UJb~Hel har været lavl. idct grundgodel kun
har givct 96 hl..g I..nolde og 23.4 hkg sti .. else. I
forhold hertil har forsagsled b givet 105 hkg knol·
de og 2fi.O hl..g stivel-;e. altså cl merudbytte for
400 kg kieserit på 9 hkg knolde og 2,6 hkg sti·
vel-;c. I forsogsled c har der intet merudbytte været
for tilfort blåsten. Udbyttct var 95 hkg knolde og
23.0 hkg stivelse. Slivelsesprocenten var meget hoj
i forsøget. i for~øgslcd a. 24.4. i b 24,7 og i c.
24.3. TørslOfprocenten har i alle 3 led ligget over
30 pet.

4. Svampesygdomme og ukrudl i kartofler.
Af H. Elbek Pl'c1ersell.

a. Skurv og rodfiltsv;Unl).

For at undersøge effekten af Dithanc·M 45 og
Bertlate som bejdsemidtlcl mod skurv og rodfilt·
svam:, på kurtofler er der udfort 4 forsog i 1972.
Resultalcrne bringes i om"itående opstilling.

Rejdsning af læggekarloflerne er forcl<:lget i kar
toffellæggeren med de foreskrevne mængder. I he·
Ic vækstperioden er forsogene bedømt, og der er
konstaterel en ensartel fremspiring og vækst i de
bchandlede p'lreelJer.

Samtlige midler har haft en mindre \ irkning
overfor skurv. For rodfiltsvampens vedkommende
er der i ubehandlel fundet 67 pet. angrebne knolde.
Thiram og Benlalc har reduceret angrebet til 56
og 55 pct., og Dithaoc-M 45 til 46 pct. Thiram
hnr været uden virkning på udbyttet. Dithnne-M
45 har foroget udbyttet med 5 pet. og Genlate
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Forsøgene fortsættes.

b. Ukrudt.

I 1972 har der værel anlagt 3 forsøg med be·
kæmpeise af ukrudt i kartofler. Resultatet af for·
søgene fremgår af følgende opstilling.

De anvendte midler har ikke påvirket plantean~

tallet, og i gennemsnit nf de 3 forsøg er der kon
stateret en forøgelse af udbyttet på 5-10 pet.
Ukrudtsvirkningen har været tilfredsstillende. Af
de prøvede midler bringes Seneor på markedet i
1973.

I forsøg nr. 1624 og 1625 er anvendt 50 kg
Quintozen 60. Midlet er udsAel med såmaskine.
Der er ik.ke foretaget udbyUebestemmelse, men
man har undersøgt virkningen pA kartoflerne.
Skurvlallel er reduceret en smule, og der er op·
n1'tet noget bedre virkning overfor rodfiltsvampen,

I forsøg nr. 2887 er Quintozen udbragt med 100
kg pr. ha. Der er ikke opnået noget større mer·
udbytte, hvorimod karakteren for skurv er nedsat
fra 3 i ubehandlet til I for behandlingen.

15
25

hkg knolde
ps-. ha

281
27

34,8
34,4

1000 planter
pr. ha

34,7
34,9

Bekæmpelse (lf ukrudt i kartofler.
Forsøg ltr. 2660,
266/ og 2885
Ubehandlet
Seneor, I kg , .... , ...
Seneor + MCPA,

0,5kg+lkg .
Bladex + linuran, 2 kg

med knap 10 pet. Tbiram har i II forsøg i 3 år
været uden virkning på udbyttet, men har haH en
svag virkning mod rodfiltsvampen. Dithane·M 45
har forøget udbyttet med ca. 5 pet. og virket lidt
bedre end Thiram overfor rodfiltsvamp. Interessen
samler sig om anvendelsen af Benlale, men mid·
let bør yderligere afprøves. inden en anbefaling
tit brug i kartofler kan gives.

Bejds"ing af læggekartofler mod
rodfiltsvamp (/43).

4 forsøg /972
Skurv Ro<UlIlSvamp"'.. ",..

angrcbDc skurv. angubDc rodfllt. hkg
knolde 'al knolde s\'amplal knolde

Ubehandlet 87 10,9 67 2,6 311
Bejdsn., 100 g
pr. bkg knolde:
Thiram 76 9,1 56 1,9 2
Ditbane·M 45 78 9,6 46 1,4 15
Benlale 77 8,2 55 1,7 29

8 forsøg
/97/-72
Ubehandlet 83 10,3 65 3,1 268
Bejdsn., Joog
pr. hkg knolde:
Thiram 73 8,7 56 2,1 7
Dithane-M 45 74 7,9 45 1.5 14
Benlate 71 7,3 44 1,4 19

/I forsøg
/970-72
Ubehandlet 69 3.6 282
Bejdsn., JOD g
pr. hkg knolde:
Thiram 63 2,7 5
Dithanc-M 45 53 2,3 12
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J. GROVFODERPRODUKTION

Ved Aksel }acobs{'11 og B. R. Bentho/m.

I. FORS OG VEDRORENDE
D y R K :-II N G A F R O ER.

I. Froafsland- og frolypeforsog
i fabriksroer.

Forsogene er forl<::.at i samme omfang som i tid
ligere år. I 1972 er amendl folgende forsogsph:an.

nder Rodfrugldyrkningsudvalget er i 1972 m·
bcjdct med froafstands- og frolypcforsog i foder
\ukkcrrocr.

Forseg i fabriksroer med fmafstandc og fmlY·
per er gennemfort i samarbejde med Dc danske
SuUcrf<Jbrikl..cr AIS. Forsogsstationen .Maribo.
h<ir forestået indsamling og bcnrbcjdning af forso
gcne~ talmateriale.

I forhold til tidligere år er Mono\'a på 15 cm
sftafstand og håndtrimmct udgået. I stedet er med
taget Monova p:i IO cm såafstand. udtyndet med
elektronisk styret udlyndingsmaskine.

Frøtypen Perla-Poly har ved en specialbehand~

fing fået en I-kirnethed på C.l. 80 pet. Den er
,Illvendt som måleprovc ved 6 cm suahtand ug
hånd udtynding. men er også provet ved IS cm s;\
af"tand uden håndarbejde.

FrOlypen Monova er genetisk (arvelig) mono
gcrm (I-kimet) med en naturlig I-kimethed på over
95 pet. På 6 cm såaf"tantl er foretaget en hånd
udtynding. på IO cm såafsland en udtynding med
ele~lronisk styret lIt1tyndingsmaskine. På 15 cm og
18 cm s!mfstand er ikke foretaget håndarbejde.
Begge frotyper. der er afprevet i forsøgene. er
pillerede.

Forsogene er iHe hakket 2. gang.
Alle forsog er s:iet med en 6-rækkel Stanh:IY

~:'Ima'tkine meL! båndsprøjlningsudstyr. Ved såning
og på udtyndingsstadicl er srrojtel med Pyramin.

Dcsuden blcv anvcndt Betanal. hvor en bet y-

,nj.

100
117

Forholdjlal for fremspirin,
1969 1910 1911 1972

100 100 100 100
114 144 117 129

'%8
100
109

Frøa/.fIWU/S- og /røIYPt'/orsøg j /abriJ..s·
roer (144).

Op,..l:lhng pr. 20 m rir:. Udtyndings
~m så- plante- fmsl. p'1. frilSt. tid. limer
af~'and Sleder planter planter-) pr. ha

/4/orsøc
/972

dende dd af ukrudtsbestanden \ ar h\idmc1el gå
sefod.

I året .... forsog har der ikke været problemer
mcd lIkrudl. da ukrudtsmidlerne har \ irkel efter
hensigten. -

For'tug'p.m.:cllerne blev som nævnt anlagt med
6 ræk~cr sået. Heraf er de 4 taget op forsags
mæssigt med mnskine. Dc overskydende r:ckker
hal' \ ir~el som værnebælter.

1 lnbcl 144 i tabclbilaget er "ist en o\ersigt
over resultnterne nf årets enkehforsog.

Optælling af plantesteder og fritstående planter
for udtynding, samt udlyndingstiden ses af folgen
de own.igl. der viser gennemsnilsresultntet :,f 1-4
ror~og 1972.

Der er en ret god overensstemmelse mellem
fremspiringen i de enkelte forsogsled i 1970. 1971
og 1972.

Anlullcl uf fritstående planter i procent nf pl:ln
tcstederne er et godt udtryk for. hvor Slor en del
af roefrocl. der har spiret med 1 kim i marken.

~fonova spirer med ea. 17 pet. flere l-kimede
planler end Perla-Poly. hvilket er den hidtil storste
forskel målt i forsogene.

Monova har en bedre fremspiring end "erla·
Poly. som det ses af folgende oversigt. hvor de
er sammenlignet på samme såafstilnd_

Der sell for Monova en stigende forbedring af
frem ... piringen år for :'I.r. nilr de 2 frøtyper sam-

-) pct. af plan'~teder.
._) IO (onD'_

Perla·Poly
~lonova

a. Perla-Pol y 6 154 116 75 32
b. Monova 6 200 184 92 29
c. Monovil 15 83 79 95 O
d. Perla-Poly 15 64 50 78 O
c. ~Iono\la 18 71 68 96 O
f. ~Iono\la" IO 127 120 94 O

6 cm ~afsland. h!l.ndudlynding
6 cm s!\afstand. håndudtynding

15 cm s3afstand. inlet håndarbejde
15 cm såafsland. inlct h.indarbejde
18 cm såafSLand. intet håndarbejde
10 cm såaf3t., elektronisk udt}nd.

a. Perla-Poly
b. Monova
c. Monova
d. Perla-Paly
c. Monova
f. Monova
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Frøafstallds· Oll jrøtypeforsø1-! i fahriksroer.

/5 forsøg an så- ul~:!:rd. 1000 pI. hkg pr. ha
/970 afsland pr. ha pr. ha rod sukker

Perla-Poly 6 29 66 406 67,4
Monova 6 27 67 +22 +4.7
Monova 15 O 63 +43 +8,3
Monova 18 O 56 +44 +8.7
Perla-I'oly 15 O 58 + 29 + 5. I

menlignes, hvilket lyder på, at Monovatypcn er
under stadig forbedring.

Den større fremspringsprocent i marken af Mo
nova giver så mange flere planter at borthakke,
at der ikke opnås den ventede arbejdsbesparelse
ved håndudtyndingen på 6 cm såafstand i forhold
til Perla-Poly sået på samme afstand.

Den elektronisk styrede udtyndingsmaskine kom
kun øst for Storebæll og har derfor kun arbejdet
i de IO forsøg, som er gennemført i delle område.
Resultaterne af disse IO forsøg er vist i følgende
oversigt.

Frøa/sronds· og /røtype/orsøg i fabriksroer.

/O forsøg cmd· 1000 pI hkg pr. ha
1972 afslud pr. ha pcl. sukker 'od sukker

Perla-Poly 6 65 17.7 427 75,5
Monova 6 71 17,7 IO 1,7
Monova 15 77 17,6 5 +1,3
Monova 18 68 17,6 ~ 2 +0,8
Perla-Poly 15 59 17,5 +28 +5,6
Monova IO 68 17,5 +22 +4,6

Monova sået til blivende bestand har ydet næ
slen samme udbytte i hkg sukker pr. ha som Per
la-Poly med 6 cm såafstand og håndluget. medens
Perla·Poly sået på 15 cm såafstand uden h;jnd
3rbejde og Mooova på 10 såafstand og udtyndet
med elektronisk udtyndingsmaskine har givct hen
holdsvis 5.6 og 4.6 hkg sukker mindre pr. ha
end Perla-Poly på 6 cm såafstand og hånd luget.

Resultaterne af 14 forsøg i 1972 er vist nederst
i tabellen med årsvariationen i næ~tc spalte.

Udbytterne i 3 års forsøg ses i følgende ovcrsigt
i gennemsnit af 43 forsøg.

Frøa/stands- og frøtypejorsøl: i jabrik...roer.
43 forsøg cm så.· 1000 pl. P<'. hlo;g pr. ha
1970-72 afstand pr. ha sukker ,od sukker

Perla-Poly 6 67 17,3 422 72,8
Monova 6 70 17,1 7 0.6
Monova 15 70 17,1 + 14 +3,2
Monova 18 61 17.0 -;- 14 +3,5
Perla-Poly 15 59 17,1 +30 +5,6

/4 forsø!:
197/
Perla-Poly 6
Monova 6
Monova 15
Monova 18
Perla·Poly 15

14 forsøg
1972
Perla-Poly 6
Monova 6
Monova 15
(\'lonov:\ 18
Perla-Poly 15

29 6R 450 78,7
28 72 28 3.8
O 73 IO 0,1
O 64 8 +0,2
U 64 +25 +4.7

32 66 411 72,4
29 71 15 2,7

O 73 7 +1,5
O 64 7 + 1.7
O 55 +38 +7,2

Ved 15 cm såafstand uden håndarbejde er plan
tehillet efter Monova det samme som for Pcr1a·
Poly sået med 6 cm afstand og håndudtynding.

Når Monova sået til blivende bestand i gennem
snit af 43 forsøg har klaret sig udbyllcmæssigt rin
gere end Perla·Pol)' sået på 6 cm og h:'lndudtyn
dct, skyldes det især dens lavere sukkerprocent
i 1970 og 1971.

En udmåling af opnået planleafstand i marken
sammenlignet med såafstanden .... iser. at planteaf
standen i marken er ca. 2 cm slOrre end såafstan·
den. det vil sige 17 i stedet for 15 og 20 i sIede t
for 18 cm.

Arsvariationen i forsøgene er betydelig. som det
se!\ af følgende oversigt over de mest sammenlig
nelige forsøgsled i de sidste J år.

I 1971 og 1972 har såning til blivende bestand
givet Cl udbytte, der svarer til traditionel dyrkning
med håndudtynding. I 1970 er der opnået bety
deligt lavere udbytter på blivende afstand i forhold
til h;"lOdudtynding af roeplanter sået med 6 cm af·
SHind.

Det fremgår af oversigten. at de bedste resulta
ler af såning til blivende bestand er opnået. når
der ved oplagning er 2000-5000 flere planter pr.
ha end efter håndudtynding.

Det samme sukkerudbylte kan opnås ved er.
stor varialion i plantetallel. som det ses af føl
gende oversigt. hvor der kun er medtaget forsogs
led med Monova på såafstanJ 15 og IH cm uden
håndarbejde.
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72.8
7J.4
69.6
69.3
67,2

2
30
JO
30

373
457
180
152
148

496
496

O
O
O

Frøa/srafll/s- Of.! frølypeforsøR i jabriJ..srv('f.
pr. ha

udlyn- rrøud· UdtyndIng
ding s.ed limer hkg

alkord kr. sparel luller

Frøaf·5t(JfU/S- Ol! frørypeforsø!: i fabriksroer.
hk!: SLikket pr, ha

/970-72 l'erlll-Pol)' Mono,·.
htlnducll. hånd udI. inlet håndarbejde

Lo/lanc/-Fa/sll'r "m 6 ~'m IS cm Hl cm

Gn'i. 14 forsøg 79,S 1.4 + 1.9 +1,7

Sjæl/and-Møn

Gns. 14 forsøg 72,5 0,4 +4,0 -:-4,4

Fyn Jylland
Gns. 15 forsøg 66,2 --:--0,2 +4.0 +4,6

/970-72.
Gf/.\". 43 forsøJ.:
Perla-Poly, 6 cm
Monova, 6 em
1\10no\'a. 15em
l\'Iono\'a, Hl cm
Perla-Poly. 15 cm

p!;,lIlletal på mindst 70000 pr. ha svarer ved både
15 og 18 cm såafsland til en markspiringsprocent
på iUc under 50-60. Selvom plantetal på over
100000 pr. ha ved 3-4 bladstadiet er opnået så
~jældent som i 5 og 3 pel. af forsøgene ved hen
holdsvis 15 og 18 cm såafstand. kan dette hoje
plantetal også begrænse udbyttet betragteligt. hvis
der ikke sarges for en passende udtynding af
bestanden.

Forsogene Cl' i det følgende fordelt på de en~

keJtel:lndsdele.

Der ses et tydeligt fald i udbytte fra ost mod
\L"~t i landet. Mono\'a har kl;:lret sig forholdsvis
bedst i de ostligste lanJsdcle.

En økonomisk vurdering mtl under lige forhold
omf,llte arbejdsløn. frøpris, arbejdsbehov og udbyt
te. som det ses i følgende oversigt.

Der er amcndt 1972-priser ved akkordarbejdet
og froprisen. I andre år kan tier være ændrede
prisrelationer.

Ihor der lejes arbejdskraft til udtynJingen har
stlning pi, blivende ~\fst<lnd klarel sig goJt.

f'or,\ø1:l'fle fIl('d Jrøaf.\·llI1lllt' OK frølyper i f(/
hriksro('J' !"isa, at der bådt' I'ed /(lI'(' pltl//ll'W/ UII

der 50000 Oj! l'ed /wje plarllt'wl ol't'r /00000 pr.
1/lI pti 3-4 blml\-tadiel sker 1l/J'orliJ,:e udbyuened
J.fW1J.:e i forhold til det bedsl muliKt'.

Et pltlllh'wl I'ed m/IYfllliflJ.:,\·,\ladil'l på 70000 Iii
C)(}()(}O pr. IIll !'il med de IIll11dg(jeliRe tab af plaf/
u'r j lo/u'l lIf t'ækstpC'riodl'/l Kil'e 65000-75000
p/allra pr. ha I'ed OPWJ,:lIiIlK OK derl/wt! IIIttliKht'd
for l'r uplil/wl, IU/byltl'. Dettt' /..I"(l'l'er t'lI lIIarl...\pi
t'ill): pci {'(I. 60 pron'/If heic/(> red /5 O): 18 cm .\"li
tlf\1alJd.

',,"Or da Il'jl',\ arbejdskraft ril fldtyt/dinK"" er
del /)l,tlxtl, okollomisk!' reSl/lllI1 opmj!,( l'('{/ al Clll
l'l'I/de frol)'Pl'fI Monol'll \'l'd ,fållifl): til hlil'endt,
hl'.Hl/lld.

24
J4
27
12
O
3

hk,
sukker
pr. ha

59,1
64.8
70,7
68,7
71.2
60,5

J
12
27
J4
19
5

Opn~el i 1969-72
p..t, rorso~

ISem ISem
mar~spjring

{Iaboraloriel 1(0)

under 44
45-52
53-59
60--67
68-74
over 75

Frøajstalltls- og jrøt)'pejorsøg j fabriksroer.
3-4 1000 planter pr. ha

bladstacl. anlal 3-4 \'ed Ulbt i
1000 p!. rOr5lJ1gs- bladslad, oplag- \'ll:kSI-
pr.. ha led gns. ning pttioclen

und. 60 16 53 50 3
60--69 27 64 59 5
70--79 32 75 66 9
80--89 27 85 70 15
90--99 II 94 75 19
oV.IOO 5 110 82 28

Under 70000 planter pr. ha p..' 3-4 bl<ld~tadicl

har kun 15 pet. af forsogene på 15 cm s:iafstand.
medens del er 58 pet. af forsogene ved IH cm så·
afstand. der har under 70000 planter pr. hn på 3-4
bladst<:ldiet.

Hvis plantetaflcl er væsentlig under 70000 pr.
ha pr. 3-4 bimlstadiet. rummer det en fare for ud
o}'ttenedgang forhold til det optimale. Et

Frøflf.l"1l11u/s- OK f!'f"y{)('fo,.,\Ø~ i fllhriJ.:,froer.
Beregnel

1000 pi/hil
p~ 3-4

bllld~tadiet

Et stort plantetal \'ed 3-4 bladstadiel medfører
et stort lab af planter i labet af vækstperioden.
medens Cl lavt plantelal ved 3-4 bladstadiet med
fører el beskedenl lab af planler i lobet af som
meren, Arsagen til de store lab af planter, hvor
planIctallet cr over ca. 75000 pr. ha ved 3-4
bladsladiel. er nok især øget konkurrence i den
tælte bestand, hvor de svageste planter undertryk
kcs.

UJbyttet af sukker pr. ha er det samme ved
75000 til 95000 planter pr, ha ved 3-4 blad'itadicl.
medens der er betragtelige udbyttenedgange ved
både under ca, 50000 planter og ved over ca.
100000 planter pr. ha på 3-4 bladstadiet.

Plrlfltelal1el i marken på 3-4 bladstadiet har
nøje sammenhæng med markspiringen. som det
ses i folgende oversigt. hvor der længst til venstre
er den samme gnq>pcring af nntal planter pr,
ha ved 3-4 bladstndiet. som i den foregående ta
belaver forbindelsen mellem plantetal og sukker
Ildb}'tle, Desuden er utl for de enkelIe grupper :lf
plantetal ved 3-4 bJadstadiet vist den beregnetle
markspiring'iprocent ved 15 cm såafstand. som er
nødvendig for at opnå de pågældende plantetal
vcd 3-4 blatl\latliel, idet der er regnet med 100
pet. "piring af rocfroet i spiringslaboraloriet.

Længsl til hojre i tabellen ses_ hvor mange pro
cent af forsagenc. 'iåel på 15 og 18 cm. som har
opnået plantetal fnl under 60000 lil over 100000
planter pr. ha fortlelt på tie enkelte grupper af
plantctal.

under60
60-69
70--79
80-89
90--99
overlOD
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Alle frøpartierne ligger indenfor 1.25 mm
mellem stØrste og mindste fro. med tilladelige af
vigelser fra normen.

2. Froafstande og frot)'pcr i
fodersukkerroer 1972.

Forsøgene i 1972 er anJagt dter planen.

a. Slebet fro, 6 cm såafsland, h3ndudtyndet
b. Slebet fro. 15 cm såafstand. intet håndarbejde
c. Teknisk monogermt fro. 15 cm såafstand, intet

håndarbejde
d. Genetisl.. monogermt frø, 15 cm såafstand, in

tet håndarbejde.

Frøtyperne har en tilfredsstillende spireevne.
Den fundne l·kimethed i slebet og teknisk mono·
gcrmt bederoefrø er lavere end normalt. Genetisk
monogermt bederoefrø har en meget høj grad af
I·kimethed.

Frøpartierne er ligeledes størrelsessorteret af
Stalsfrokontrollen med falgende fordeling.

hkB pr. hl
rod top

559 343
+49 15
+43 7
+49 39

18,4
18.6
18,6
18,8

6cm
15em
15em
lSem

Frøajslands- og jrøl)'pejorsøg j joder·
sukkerroer (145).

Udl}"nd.. 1000 pl.
lim. pr. pr. ha pcl.IOrsl.

ha oplaget l rod

39 58
O 72
O 70
O 56

Frøaj.flonds· og /rølype/orsøg (146).
",.. Opnkt Dobb.pl.

mark- pl.afsl. ",.. 1000 pI
Gns. o/53 /ors(ll: Ipiring i= Iprhtl ",....
Slebel, 6em 69 8 2 2
Slebe~ 15cm 73 16 5 16
Tek. mono. lSem 79 16 3 12
Gen. mono. 15em 77 17 6 4

Markspiringsprocenten ligger på et hojt niveau
mellem 70 og 80. Den opnåede planteatstand er 1
til 2 cm storre end den tilstræbte datstand.

Spring i rækken beregnet i procent er et ud
tryk for pJantebestandens jævnhed. Efter slebet og
genetisk monogermt fro er fundet den mest ujæv·
nc plantebesland.

Antallet af dobbcltplanter er ca. en tredjedel
af det antal dobbcltkim, der er fundet i laboratori·
et. Det er storst ved slebet frø. derefter folger tek:-

Resultaterne i årets enkeltforsøg findes i tabel
145 i tabelbi laget, hvor udtyndingstid, antal plan·
ter ved optagning, samt udbyttet i rod og top er
anført.

Der er i forhold til normal håndudtynding be
tydelig spredning i rodudbyttet, men i 5 t af 54
forsøg er et mindre udbytte ved såning på blivende
afstnnd. Kun i 3 forsøg måles et merudbytte i rod
ved ~ning til blivende bestand.

Topudbyuet viser en tendens til større udbytter
ved såning på blivende afstand i forhold til nor·
mal håndudtynding.

'edenfor er vi5t gennemsnitsresultaterne af 54
forsøg.

Udlynding'itiden på 39 timer pr. ha er ret b~j.

Plantetallet ved optagning er ved slebet og tek.·
nisk monogermt fro 12000 lil 14000 planter hø·
jere end den normalt udtyndede bestand, meden'!>
genetisk monogcrmt har 2000 færre planter pr. ha.

Torstofprocenten i roden varierer noget. Den er
18,4 pet. i udtyndede roer, 18,8 i genetisk mono·
germe og 18,6 pet. i slebet og teknisk monogermc
roer.

Såning til blivende bestand har i rodudbyHet ydet
43 til 49 hkg mindre pr. ha end ved hånd ud·
lynding. Genetisk monogermt fro har ydet det
storstc topudbyue.

I tabel 146 i tabelbilagel er vist en oversigt
over markspiringsproccDten, den opnåede plante
afstand i marken, procent spring og antal dobbelt
pianter.

I gennemsnit af 53 forsøg er fundet folgende.

54 jorsøg
/972
Slebel.
Slebet,
Tck.mono.
Gen. mono.

Il
I
O

48
31

I

41
64
99

PCI. af
SpiredYllige nøglcr

l spire 2 spirer] spirer

85
87
87

",..
spireevne

I forsogsled a, b og c er anvendt fro af Paj·
bjerg Korsroe S 69. I forsogs1ed d er am,endt den
nye stamme Kyros. der har en hoj grad af arvelig
l-kimelhed.

Froet er leveret af landbo- og Husmandsfor·
eningernes Frosalg, der har fået pilleringen fore
laget hos Saat- und Ernlclechnik, GMBI-1. Esch·
wegc. Vesuyskland. medens slibningen er gennem
fort på egne anlæg her i landet. Der er i forsøgs
led a. b og c anvendt bederocfro fra samme parti.

FroukruJt er i forsogene spgt bekæmpet med
Pyramin eller Venzar ved såning. Hvor hvidmelet
gåsefod har udgjort en betydende del af ukrudl.S·
bestanden, er anvendt Betanal.

Forsøgsled a er håndudtyndet på normal ud·
tyndingsstadie, medens forsøgslcd b, e og d ikke
er udtyndet. I alle forsøgsled er 2. gang hakning
undladt.

Dc anvendte fropartier er annlyseret af Stats
frøkontrollen med følgende resultat.

VCBlprocenl
Ictnisk Bc:netisk

slebet frø monOlcrntt monogerml

under 3,25 mm 0,1 spor O
3,25-3.50 1,4 O spor
3,50-3,75 12.7 0.1 spor
3,75-4.00 31.0 4,1 6,1
4.00-4,25 28.5 24,5 34,8
4,25-4.50 20,6 39,7 46,4
4.5(}..4,75 5,7 24.1 12.5
4,75-5,00 spor 7.4 0,2
over 5,00 0,1 O

Slebet .
Teknisk monogermt.
Genetisk monogermt
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,od'
,pmngsforhold

s:lnJlord lerjord
25 b. 21 b.

nisk monog:crml fro. medens nnlnllet nf dobbelt
plnnter efter genetisk monogermt svarer omtrent
til normalt h:indudtyndede roer.

En opdeling af forsogene efter jordtype og spi
ring.. forhold vi'ier fulgendc udbyttcforhold.

BrulIoudbylle a.e pr ha
dJorlJle

spinngsforhold
sandjord
og lerjord

8 fs.
Slebet, 6cm 129 114 121
Slebet. 15em +1 -e8 -e IO
Tek. mono. 15em -eS -e7 9
Gen. mono. 15 cm O -e3 6

S!tning på blivende a(..tand h:u klaret sig for
hold~vis bed~t ptl sandjord og ringest under dår
lige spiringsbctingclscr. men forskellen er iUe
stor. n:lr topudb)'ttct regnes med.

3. Andre rorso~ med roedyrkning.

Der er f1erc stedcr gennemfart forsag med så·
:lfstnnJc kombineret med mcbni'ik og kemisk ren
holdelse.

I dct folgendc er \ i'lt en oversigt o\er resulta
ter fra forseg hvor ukrudL er sugt bekæmpet med
radrem.ning og J..emi'lke midler.

hkg pr hil
SAafsl. S<:m IS <:m 15 cm
Ikhnnd. rens.. udi. rens.. O UdL U rens .. U udI.
F•. -nr. md 'op wd 'np ,od 'op
3261 684 558 -e 36 25 ~ 14 13
3263 509 356 -e 19 34 I 24
3264 473 365 -e SS -e 19 -e370 -e24S
3262 465 492 -e 65 6 ~ 89 IO
3266 392 256 19 62 68 114
3265 370 365 29 -e20 ~ 36 2
Gns.
6 fs. 482 399 +21 IS ~ 74 21

Forsag nr. 3264 sl..iller sig tydeligt ud. Hvor der
ikle er anvendt rensning, har pileurt imellem ræk
kerne nedsat udbyttct betragteligt.

I gennemsnit har lopudbytlet værct næsten ens
i de 3 forsogsled. medens der i rodudbytle er labt
4 pct. ved ~1I undlade udtynding og ca. 15 pet.
ved nt undlade ren!>ning og udtynding.

II. FORSOG VEDRØRE DE
DYRKNI:-;G AF GRÆS M. V.

I. Almindelig- og italiensk rajgræs 1969-72.

Forsogene er gennemfart på alle jordtyper for
at belyse udbyue. udbyuefordeling og O\lervin
tringse\ ne m. \. af almindelig rajgræs og ilali
eo<;)., mjgræs. I begge arter er anvendt diploide
(2 o) og letraploide (4 n) Slammel' efter pl.mcn:

a. Almindclig rnjgræs. Pajbjerg Verna (2 n)
b. Almindelig rajgræs. Reveille (4 n)
c. lIalicnsk rajgræs. Roskilde Prima (2 n)
d. Italien~k rajgræs. Barenza (4 n)

Rewltaterne af :'trets cnl..eltforsog er vist i ta
bel I·n i tabelhilagcl. Udhylleme af Lør'lLOf er
i gennemsnit omkring. 140 hkg pr. ha. hvilket cr
del hidlil højeste udbyttc.

Fn o'ver... igt over udbyttet i 4 års forsog Cl' \'i<;1
nedenfor. h\or det enkclle års gennemsnit er reg
net som I forsog.

Alm. rajgrtl's og ilOl raif!rtl's (I4n
4 (in jOff,Or: pcl. p.;l. h"'g pr. ha
19fi9 7J IOhlOr r"prol. gronl lorSlof r;lprol.

Alm. rajgr..
2n 21.3 15.4 56~ 119.9 18,S

:\Im. rajgr..
4n 19.7 15.1 13 -e 6.3 -e 1.3

Ita!. rajf:r..
2n 21.0 14.5 -e 16 -e 4.6 -e 1.8

Ilal. rajgr ..
4n 19.1 14.7 28 -e6.6 -e 1,9

Diploid almindelig rajgræs har ydet det stl>r
...te udbytte af torstof og rtlprotein. Der er iUe
nogen belydende forskel p:i de øvrige slrammers
uob) tie.

Tor... Lofindholdet er lidt lavere i de tetraploide
end i de diploide stammer. RuproleinindholdeL er
lidt I:\\crc i italiensk l'njgræs cnd i almindelig rllj
græ:-..

I IO forsog er givet kuraktcrer for Icjclilbø
jelighcd og akssætning.. som det ses i følgendc
ovcr... igl.

Alm. raj1:rll's 0R ilal. rai/.:rfl'S.

IO fonøR KaraJ,aerer ror
19~9-72 leles.ed-) aks!la: 1n1ns-)
Alm.rajgr.. 6:6 1117 IS/li 16/10 ". 11,'7 IR li 16110

2n 2 2 I 4 4 2
Alm. rajsr..

4n 2 4 4 2
It:l!. rajsr.,

2n 2 4 6 7 2
11<11. mjgr..

4n 2 4 6 7 2
-) o IO. O ingen. IO liuende. mange a],;.s.

Der er ingen forskel på de enkelte Slammers
Icjelilbojelighcd. men der er også kun gødet med
75 l..g N pr. ha pr. slæt.

II:lliensl.. rlljgrlrs viser en betydelig <;IDrrc ten
dens til akss..'l:lning end almindelig rajgræs i 2. og
1...hel. medens der ingen forskel er på arterne i
l. og 4. slæl.

Udbyttet ses omsl~ende fordelt på de enkelte
slæt og ialt pr. ha.

Almindclig rajgræs har ydet det storste udbytte
i I. og 4. slæt. medens ilaliensk rajgræs klarer
,ig be(ht i 2. og 3....Iæl midt på sommeren.

Af de 2 nrtcr er it:lliensk rnjgræs meSl folsom
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Alm. rajgræs og ital. rajgra!~'"

18 forsøg a. e. pr. ha
/969-72 ./. 11/7 18/8 16/10 iah

Alm. rajgr., 2 n 36,6 24,4 21,9 15,0 97,9
Alm. rajgr., 4 n +3,7 0,6 0.3 -;-0,4 -;- 3.2
hal. rajgr., 2 n +4,1 3,3 1.3 -;- 1.8 -;- 1.3
hal. rajgr., 4 n -;- 3.2 2.2 0,9 +2,2 +2,3

over for sne læg og barfrost. Dette har medført,
at af 35 anlagte forsøg er der kun brugelige re·
sultater fra 18. Arsagen til kassation har i~r

været vinters~ader i forsøgsleddene med italicO"Jk
rajgræs. Der er ikke givet karakterer for udvin
lringsskaderne. men flere forsøgsledere nævner. at
tetraploid italiensk rajgræs er lidt mere vinter·
fast end diploid italiensk rajgræs.

rsvariationen i udbyttet er betragtelig. som del
ses af følgende oversigt.

Alm. rajj.!ræ.\· aR ilal. rajw«~·

•.e. pr. ha.
Anlal rorsog IO • 3 ,

1969 1970 1971 1972

Alm. rajgræs, 2 n 90.3 80.7 112.8 IIS.9
Alm. rajgræs. 4 n 8S.2 7S,3 106.1 112.2
Hal. rajgræs. 2 n 84.7 67.2 IIS.8 116.5
hal. rajgræs. 4 n 8S.2 66.0 109,8 116.8

Diploid almindelig rajgræs har i de 2 forstc for
søgs~r ydet belydeligt mere end italiensk rajgræs.
men i de 2 sidste forsøgs:1r har diploid iti.llien~k

rajgræs ydet lidt mere end diploid almindelig raj
græs.

De 1111 lIJslu[(ede for.w}! lIIed afminc1eli}! ruiwtrs
og italiensk rajWffs l'iser, (I( il(llit'''sk rajxrCl':~ hlf'\'

skatlt'l lIfKmt'lIc1e af sne/æK ol!/l!l1er barfro,~I i ca.
50 pCI. af form;:elll! i !969-7}.

Diploid atli/indeN}: rajxrtE's yder i f,:ellllef1l.\IIil det
JlOrsle udbytte.

On'rl'ill1rrt illllie"sk rajKra's har t'tf IIdpra'X('I
lendt'lls Iii ukssælnillJ.: helt, l'trblpl'riod,'n iK('It
Item. iSll'r miclr pti sommeren.

En hff'/.\lOflUførsel ptl 75 ÅR N pr. hu pr. .~-Itf"
medfører 1./111 rillK" lilbf'j(,/if.:1It'd Iii !ejeM'd ho.\'
!Jt'!!Rt' rajf.:J'æ.Wlrler.

2. Hestebonne som gronafgrode J969-72.
Forsøgene med heslebonne :som gronafgrodc vi

ser u~byttenivcau og Iorstoffets næringsindhold.
når der hostes på 2 forskellige udviklingstrin
uden og med kvælstoftilforse1.

Forsogen~ er gennemført p~ alle jon..ltyper efter
planen.

li. Hestebønne. O N. hostet medio blomstring
b, Hestebønne. 75 . hostet medio blom~tring

c. Hestebonne. O N. hoslet medio bælgsælning
d. Hestebonnc. 75 N. høslet medio bælgsætning

I tidligt forår udlægges \cd s;Iningcn af hC~1f:'

bonne med ilaliensk rajgræs. ~om efter dæhæt..len:s

hostning godes med 100 kg N pr. ha pr. slæt,
idet der stræbes efter 2 slæl.

Et sammendrag af II forspg i 1972 ses neden·
for.

J-/t'slehøfUle .mm grøJlaf;:røde (/48).
II forsø}! ",.. ",.. hkg pr. ha
/972 IOrslof tAprOl. gronl løntof råprol.

Blomstring,
ON. IS.S 17.4 677 t04,8 18,2

Blomstring,
7S N. IS.6 17,2 73 12.3 1.9

Bælgsætn..
O N .... 16,7 18.0 -;- 22 4,4 l,S

Bælgsæln ..
7S N. 17.1 17,7 26 IS.3 3,1

Udbyttet er lidt hojere end i de foregående år,
og der er til forskel fra tidligere år pæne udslag
for kvælSlofgødskningen.

lovrigt svarer udbylteforløbet ret nøje til føl
gende gennemsnit af 32 forsøg i de 4 forsøgsår
fra hele landct.

1IC'.'"Iebølllu' .mm ~røltafKrødt'.

32 forsPJ: ",.. PO" hlr.g pr. ha
1969-72 lørslOf raprol. Ironi tørstof dlprOI.

Blomstring.
ON ... " 15.8 18.9 583 91,4 17,5

Blomstring.
75 N. 16,0 18.9 44 8.1 1,6

Bælg.sætn..
O 17.2 18.8 -;- 3S 2.1 0.3

Bælgsætn..
7S N. 17.2 18.8 ~ S 6.8 1.1

Det samlede torstof- og r~proteinudbytte af hc
~tebunne og italiensk rajgræs er øgel noget ved
godskning mcd 75 kg kvælstof pr. ha til heste·
bonne. men det afspejler sig ikke i tørstof· og rå
proteinindhoklet.

r det følgende er regnet med udbytte af he'itc
bønne i gennemsnit af 36 forsøg, da il;lIiel'lsk
rajg.ræs ikke er høstet i 4 af forsogene.

.Ul /or.\ø:.: hkg pr. ha
19,.,9-72. I. \'1I'l gront lorslor raprOlcin ITZSlor

Blom~lring. ON 266 38.5 7.t 9,4
Rlom ..tring. 7S N 4~ 6,9 l,S I.S
Hælg~ælning. ON 76 23,1 3.1 7.4
Bælg<;ætnin!!. 7S N 107 27.3 4.0 8.3

Ved begge slætlider hm 75 kg kvælstof pr. ha
øget ut..lbyltCI <lf grønt. u~r:slof. diprotein og Irre
..tof. En ~torre forogelse <lf torstof og træstof har
liog en ud<;ællcl<;:e af slælliden betydet.

Ved ~Iæl midt i blom<;:tringsliden er indholdet
;tf lor<;lof lavt. RtLproteinindholliet er højt og
Iræstofint..lholdcl rel lavl.

Indholdet af næringsstoffer i grunmassen i he
"lcbonnc er i gennemsnit af de samme 36 forsøg.
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l/f'stebpfIIlt'1:om grIJ"ulgrødt'.

III' It1"""1111' \0111 grølflJ/grødc.

32 fur.\ø.:.: • ~. pr. ha
/969 ·72 lJ .lull ". J sept. 19.okl. lal!

Blom"lring.
O J 1.7 2R.J 17.11 77.0

Blom'itrin~.

7S ~. 17." 29.1 17.3 8J.R
Bæl~....eln ..

O 40.4 14.1 14..f 6~.9

Ræl~...ætn ..
7S /"i. 42.4 15.1 14.4 71.9

Det ..tnr... lC' 'iamlede udbytte er opnået. hvor
J...ql:hlOf~lXlcI he... ld'\JllIl~ er tw:o.let midi i blom-
~lllllg tidcn ....om f.ddl:r midi i juli måned. Del
... J...ylde i... ~cr, al dcr er hostet en pæn .. hel for... l
j 'icplcll1bcl I ll;dicn... k rajgræs.

Ud..~cltc ...... I<ellen i he.. lebonne til forst i augu'il.
I'ge... udh) IICI i hc..tcbonne noget. m~n del !..an
lUC opHJe nllmilelldb}th:1 i den f"lgende 'il.cl
I Italien\I.. r<.ljgræ....

I den .. j..hte .. Iæl l ol.loher ...pore~ endnu den
for... kellige fOPlt){:'ibehamJling.

FoP-"gen... er iUc .lnla.!.!l med ...li~cnde mængder
!..'.cl..lof. "'1 der I.;lll II.I..e Ixrcgne... el græn..cud
hyllc. I næ"lc ... p.dte er ud"l'd og ~"dnin~'ipri...er
beregnet eftel IlJ7J-Pl her iall ()~ pr, foderenhed

Dc 1;L\e...h: pri"'l,'r pr. foderenheJ er opn.iet. nill
he... lcnnnnc il..J...c ~odl:" med 7S J...g N pr. ha. 1111:11

fOf'}J,.dlen l pri'i pI. fuderenhed er imTigt iJ...kc rCI
<;101'.

u.... Kr. pr. ha o~

hc.skbonnc 1111. TaJl!rlU ",~ ....ISIOr Pf. I c.

Blom'}lring. O l"i 165 45 300 6,6
Blom... tring. 75 165 45 413 ~.4

Bælg-.a:tn.. ON 165 45 300 7.3
Oælg5.æln .. 75 N 165 45 413 ~,4

Iltrlgpl{ll1lt'r I J'('lIh",\tfllUI.

f) jon,,!.:
",. ...., hl.g pr ha. ~ llr

,97U-72 hn~t. r:lproleln Il rnnl l"r~lOr ruprOlcln

RødJ...'0\cr 16.U 19.2 Stl8 RI.J 15.f!
HvidJ,.lc}\'er 17.5 20,5 + IJ4 -:- 15.f) -;.-2.1
K~dlin!;!.e' 17,0 19.3 00 ~ S•.l 0.1)

l tJl:crnc :W.ti IK.6 94 42.~ 7.4

J. llælgplanter irenbestand 1969-72.

For...ugenc... rcsult'lter bcly..er udb)t1e. udbyttc
rordcllllg og næringsindhold i forskellige hælgplan
Icartcr sile! i renbesl<HH.I.

For...ug..plan og rorsug<;behandling cr hc'ikre\'ct
i b.::rctningcn 1969 og fremgår nf teksuabcllcrne.

I I.. hd 149 i l;abelbilaget findc'i rcwllalernc af
årets cnJ,.cllforsøg i l. og 2. brugs;'\r, Dcr er i :'r
hChict ... torre udb~ ue end i tidligere ror...~,g,,'r i allc
ha::lgplanlearter. dog har især luccrncn haft el godl
ilr.

Dcl Hcnnclmnillige udbyllc i I. tlr sc.. i flllgen
de 0\ er... igl,

lJæ/gplafl'('r i f('IIII(',\/tllld (1019'.
IfJfonøl.: ..... ",.. hl.g pr. ha I ••19"9-72 1"~1. rolprot grøn I lO..,tor rap.oteln

Rodl..lo\cr 15.K IR.9 627 9R.8 IR.7
I hid!..lo\er 15.~ 20. + 15~ +24.7 + J.J
t-:.ællingel 17,4 1'~.4 + 170 + 19,4 +3.3
lucerne 20.i< 1i<.9 + 152 0.1 0.0

lu.:erne og mdJ,.lmcr har ydet mc<;1 og gi\ct
Jel sallllnc tol:-.torudbYlIe. metlen .. h\idklo\cr har
gi\l:l mind'il t\11".. tOf. Kællingeland indlagcr en mel
k01<;lilling.

RoJJ...lo\Cf og h\'id!..loH~r har tlet laveste og lu
cerne tiet huje\lc tOT"'jtofindholtl. meden... der ikJ...c
er ret stor for... J...e1 på de cnkchc arler'i indhold :If
r;\protein

I 2. hmg":lr ændre'i Ildh) Ildorholdcnc meget.
..om del ..c .. af folgende O\cr~if:l

Dt' /III tlf.I/II1fI'dt.' torso).: med "{'slehc",,,,' ,om
l.:/,olll1"','I'f)(lt, l'i.\('I". ar Itt',\It'!W/IIU· f'r .1t'!I,/onyflt'lIde
lJIed J.. nr/ltof Iii optilJlal prOdllJ..tioll.

Vt'd t'lI IIdJll'ftt'ls(' {lf .\·/ll'I1ic/n! IrtI midt i juli
Iii lonI i lll/).:/HI O).:f'{ huJ/w/der al Irlr,ltol I/In/ Ca.
J pc/o og råpro(('illillt//lOldt't la/da IIIfd (.{l. 2 ('t·t.

Vt't\Wntt' udhYfIf' er målt. I,,·or J..nl'l{wfl.:"det
IIel-ft'hotllu' ('r "":Jlet midt i juli. da tIt t Ilt/r Kin'/
mll/klln/ lur "II ptrtl .'fIll'1 al "dltrKI.:"/ /fInt i up
11 ",/)(r.

nl' IUL'ntt' Ol/lkUHrli,,).:t'r pr. 'odt'rl'"IIt'd l'r op·
mkt. III'or /'t',\If'hotlfle iJ.J.l' (r J.,'odl'l l1Ied J.1ll'/Hol
Ol! c'r IW,I'l't mit" i juli.

1.0
0.9
O.~

O.~

24.4
24.0
27,3
26.9

1~.4
18.9
16,6
16.9

pcl. ar IOI'1iIOI'fCI
raprOICln Ironlor sand-)

14.5
14.6
I~.O

17,6

",..
lonlof

ON
75 N
ON

75 N

36/orsPJ:
/969-71
Blomsir..
BlomsIr..
Bælg~ln ..
Bælg'iæln,.
-) 20 forsøg,

Ved slæl midi i bælgsælning'iliden oges især
101''ilof· ug træ'ilofindholdet. medens råpl'otcinind
holde I falder noget.

Sandindholdel er i alle forsogsled 1:1\ t.
HestebJnnc med oprel "rel....t og ret l} Ue

stængler er let at hmtc Ilden jordindblanding.
Fn goosl..ning på 75 I..g I..\adstof pr. ha gi\cr

J... li n en ret .. \ ag ..tigning i rilprolcinindholdet. Del
\i ..cr. at I..noldbaJ...terierne hos he~lebonne k.m for
S) nc afgroden med me"len optimale mængdcr kvæl
~IOf. Tur..tofmcrudhyucl m:' derfor !itammc fra
øget lHJviJ...ling af u!"rudt Og italien'ik rajgræs. He
stebonne bn derfor belragles 'iom en velegnel
dæl.. ...æd ...afgmde. hvor <Jer onskes .11 siJ...re en gaJ
etablering af udlægget \cd <.It undlade I..\ælstof·
gOll .. I..ning af dæk..a:den.

Ved foocn-ænJibcl'cgningen ~ætlc~ 1.2 hkg tor
stof j il<.l1ien.. J... rajJ:;ra:~ og he~lebonne ved slæl
midt i blom<;tring og 1.5 h!..g: IOr~tof i hCl)ICbonne
\cd 'ilæl midi i hælg'iætningen lil I afgroocen
hed.

I gennem'inil ~If n for"i()g er udb) tlcfordelingen
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Her yder lucernen langt det største og hvidklo
ver langt det mindste tørstof- og råproteinudb)'t
Le. Rødklpver og kællingetand yder næsten sam
me terstof- og råproteinudbytte på el noget hojere
niveau end hvidkløver.

Ved beregning af foderværdi er i rødklaver og
hvidklo\'er regnet med 1.2 og i kællingetand og
lucerne l,S hkg tDrstof til I afgrodeenhed.

J det følgende er udbyttet fordelt på de enkel
te slæt og iah pr. ha i gennemsnit af I. og 2.
brugsår.

Bil'lgplalller i Tl"IIbeSlalld.

IO /or.fflg ••C'. pr. ba l I. brugsir
/969-71 20. juni 14. aUI. 19.olt. ,.lo
Rødkløver 39,2 25,3 9,8 74.3
Hvidkløver +16,9 +2,5 +1,7 +21,1
Kællingetand + 17,4 +5,4 +1,7 +24.5
Lucerne +15,6 +3,4 0,7 +18,3

6 forsøg a.C'. pr. ha i 2. brugsår
/970-71 13. juni 4. au,. 11. Okl. ialt

Rødkløver 33,5 18,1 11,7 63,3
Hvidkløver +8,2 +2,9 +1,2 +12,3
Kællingetand +9,5 +4,2 +2,0 +15.7
Lucerne 4.1 6,7 4,2 15.0

at 240 kg ~alium pr. ha yder samme udbytte, en
tcn del gives ad 1 gang tidligt forår eller efter
I. slæl.

l gennemsnit af de samme tO forsøg i l. års lu
cerne f;'s folgende fordeling af udbyttet i afgrøde
enheder pr. ha. når 1.5 hkg tørstof regnes lill af
grodecnhed.

Sligende mtztlgder kalium lillucemt. J. år.
IO fors~g /970-72.

a.c. p<.U
kl K pr.ha II. juni 14. aUI. 4.okt. iah

O 28,1 25,3 15,9 69,3
240 0,4 1.1 +0.2 1,3
480 +1,7 0,7 0.2 +0,8

0+240 0,4 1,2 0.2 1,8
120+ 120 0,2 0,6 0,2 1,0

Dc ret sm~ pOSilive og negative udslag for den
stærkt varierende kaliumtilførsel i foråret tyder på,
at jorden i forvejen må have haft et ret højt ka
Iiumindhold også under pløjelaget. Men det kan
også skyldes. at lucernen er mindre følsom over
for et ret lavt kaliumindhold i jorden end klaver
og græsser er. Det antydes af følgende oversigt
over indholdet af kalium i lucernelOfStoffel.

I l. brugsår yder rødklover det storste udbyttc
i nile slær. Dette er dog mest udpræget i J. og 2.
slæt.

I 2. brugs~r dominerer lucerne mcd det største
udbytte i <llle slæt. Hvidkløver og kællingetand
giver deL mindste udbytte på næsten samme ni
veau, medens rødkløver indtager en mellemstiIling
med hensyn til udbytte i foderværdi.

Forsøgene fortsætter.

4. Stigende mængder kaliumgodning
til lucerne 1976-72.

De senere års påvisning af klovergræssets luk
susoptugelse af kalium. hvor det er til rådighed
l rigelige mængder, er baggrunden for denne for
søgsserie.

Forsogsplanen og forsogsbehandlingen er ocskre
vet i beretningen fra 1971.

Den varierende kaliumtilførsel har haft ringe
indflydelse på udbyttet af torstof og råprotein, som
det også ses af folgende oversigt.

Sligemle ","ncder kalium Iii luceme, J. år.
/0 forsøg /970-72.

pet. K i luccmcløntolfC:1
I.:g K pr. ha IR. lunl 14. aug. 4. oll. ,...

O 2,38 2,01 2,44 2,25
240 2,83 2,47 3,01 2,74
480 3,27 2,67 3,32 3,04

0+240 2,46 2,49 3,02 2,65
120+120 2,71 2,52 2,99 2,71

Selv en forøgelse på ca. I pet. kalium i lO r
stoffet har ikke gi\'ct oget udbytte i 1. slæt. snarere
tværtimod. Den storste mængde kalium, 480 kg pr.
ha. der svarer til et kaliumtal på ca. 19. har i gen
nemsnil aget indholdel af kalium i torstoffet med
ca. 0.8 procentenheder uden al give merudbylte.
Et pa'i~ende jævnt fordelt kaliumindhold er opnået
ved n.t give 240 l..g K pr. ha efter 2. siret.

I nogen grad kan planter anvende natrium. hvis
der ikke er kalium nok til rådighed, selvom na·
Idum på ingen mide kan erstatte kalium fuldlud.

I gennemsnit af 3 forsøg i 1. års lucerne i 1972
er nalriumindholdct i torstoffet vist fordelt på de
enkelte slæt i følgende oversigt.

Den storste mængde l..alium i tidligt forår har
givet en svag skadevirkning. medens det ser ud lil,

,..
0,10
0,06
o,os
0,07
0,07

SI;Rt'lJd~ m(,-ncder kolium fil lllceTII~, J. år.
3 fors,,/? /972. pcl. TUllrium j lucemclØrsl0Jl'CI
19 K F. ha 18. jUni 14. lug. 4. okt.

O 0,07 0,10 0,14
240 0.04 0,06 0,11
480 0,04 o,os 0,08
0+240 0,07 0,06 0,09

120+120 0,04 0,06 0,16

Det gennemsnitlige natriumindhold er meget
la\'1. da man regner 0,20 pet. som rimeligt i
gronafgroder. Lucernen har her i forsogene- lilsY-

21.0
1.4
0,4
1,4
1,2

Sfig~ndt nurm:dn kalium fil lucem~. I. dr (150).

/0 fors~g /970-72.
pcl. hk, pr. ha

dprotcln ,mnl IOnlOr råprolcin

20.2 498 103.8
21,1 18 2.2
20,8 9 + 1,0
21.0 17 2.8
21,1 17 l,S

PC"
kl K F. ha lønl.

O 20.8
240 20,S
480 20,3

0+240 20,7
120+ 120 20,4
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neladende ikke haft brug for at erstatte kalium
med nalrium. I den sidste slæt taget 4. oktober er
der dog en antydning af. at grundgødet har været
i begyndende kaliummangel. Det viste sig også
ved. at angreb af lucerne~l..immel i oktober i flere
forsog var stærkest i det grundgodede forsogsled.
Angreb af lucerne~kimmel er ct indirekte mål for
begyndende l..aliummangel i lucerne.

Det gennemsnitlige udb)lte i 5 forsag i 2. år er
folgende.

Stigl'llde mæl/gder ÅalillUl fil /IICl'rIll', 2. tir.
5 forJøJ: /97/-72.

kg K pcl. po.;l hk@: pr. ha
pr. ha IO!"Slof r.1rrolcln suml 10rslof r.!lprOlc,n

o 22,-1 18.2 508 113 17 20.7
240 23.4 17.5 14 8.5 0.7
480 21, 7 17.1 46 6.6 +0.1

0+240 23.3 18.0 36 13.1 2.1
120+ 120 21.5 17.8 45 5.4 0.5

B:ide i ~rfml og I"Nof er merudbyttel ved ka
liumgødsknin~en øget nogct merc cnd i I. :\rs for·
søgene. og udbyucl af r~lpro(ein p~l\irkes ogs5 en
del. Når ud~lagene ikke bli\er sturre. lrods ogel
gronudbyttc I,kyldes del for en del. at både 10rsIO(
og råproleinindholdet nedsættes ved aget kalium
god..kning i foråret.

En fordeling af udbyttet i afgrodeenhcder er
\ i..,t nedenfur.

SfigC1Idl' nlfl'1Igder Åalilll1/ Iii Im·er1ll'. J. (jr.

5 !orJøg /971-72.
kit K n.c,pr hn
pr hn ". lunl 24 aUI. 10,0"1. inll

O 39.7 28.9 7.3 75.9
240 0.7 4.8 0.1 5.6
480 1.0 3.2 0.2 4.4

0+240 3.4 4.4 0.8 8.6
120+ 120 +0.4 3.8 0,2 3,6

~JerudbYllel for kaliumgotlskning viser sig især
l. og 2. sli.cl.
Forsøgene fort<;ætlcr.

5, Lueerne d)'rket ved stigende RI
1969-72.

Forsogene bely'!lcr den indflydelse. som jordens
rea~tion har pOl lri\..elen af luccrnen~ knoldbak·
lericr og dermed P~l lucernens udb) lte af råpro
lein og tor~tof. Desudcn findes gennem en 1.; al 1..
bchovsbcstemmclse \cd forsogenes .mlæg. hvor sto
re mængder kubur lall... der ~k<.ll tilføres jorden for
at hæve rcal..lionslallcl 0.5. 1.0 og 1.5 RI-enhed.

Forsog~plan og forsog5behandlingen er beskre
vel i beretningen fra 1971.

Resultaterne af årets cnkeltforsog findes i ta
bel 151 i tabelbilagcl. I I. års forsagene er i gen
ncmsnit meget beskedne udslag i tørstof· og råpro
teinudbyttet \cd stigende reaktionstal i jorden. Del
le ses OgStl i dcl folgcnde i senncmsnil af 18 for
sog.

f.uC{'me og slif!C'II(/e RI, /. d, (15/).

/8 fonø)!
p<' pd. hkg pr. hl

/969-72. IO~1 rolprOICIn gronl terstof raprolcin

Opr. RI 20.5 19.1 476 97,6 18,6
+ 0.5 RI 20.6 19.7 9 2.5 1.1
+ 1.0 RI 20.7 19.4 IS 4.1 1.1
+ I.S RI 20.9 19,1 21 6,3 1,2

Bådc tmstof· og r:i.prolcinimlholdet er up5\ir
ket af den ogede kalktilforscl.

LJdb) tiet uf gmllt og wr"lof ages i lakt med
stigende k:..ll..lilforscl. medens udb) Ilet uf rå pro
lein kun ages be~l..edenl ved stigende RI i jorden.

En fordeling af udbyHct i afgrodecnhcdcr pr.
ha ses i dct falgende. h\or 1.5 hkg torstof er sat
till afglOJecnhcd.

LUCl'rI!(' 0R .Higt'"c/e Rf. /. (ir.
/8 fonøf.: /969-72.

Ion kulsur •.c. pr. ha
hl" pr ha. 19 JunI 12.•ug 10.010.:1. iah

Opr. RI O 28.4 21,1 9.4 58.9
+ 0.5 RI 7.5 1.5 0,6 0.5 2,6
+ 1.0 RI 17.M 1.9 1,2 0,6 3,X
+ I.S RI 31.6 2,1 1,6 1.1 4,6

t\lerudbYltct for "gct kalkning er ret cn<;artet
fordelt vækslperiodcn igcnnem. men dog sWrst i de
fon.le 2 !olæt.

Længst til \cnstrc i tabellcn er vi..,l de kalk
mængder. bercgnet som 100 pet. kulsur knlk. som
del efler kalkbehov~bc~temmelsen er nodvendigt
at tilforc i genncm~nil for HI n~ dcn onsl-.ede .. lig
ning i RI.

DCI drejer sig om betydelige mængder kalk for
på I gang al hæve Rt med 1.5 Rt-enhed. men det
er billig..,1 at forclage opkalkning af jordcn til dcn
forsle 0.5 Kl-enhcd.

I 2. brugs<ir cr udbytterne i forso{!ene lidi ... tor
re. som det scs i flJlgcndc over~igt.

Lllccn/(' og .HiJ:('Il(/e RI, 2. år.

/ J forsøg 1970-72.
TX!. P-;1. hka pr. ha

lorSIOr r:\protcm ar.ln' JørSlof r~prOlcin

Opr. R. 19.3 19.4 546 105.3 20,4
+ 0.5 RI 20.1 19,5 27 9.8 2,1
+ 1.0 RI 19,7 19.9 26 7.2 2,0
+ 1.5 Kl 20.1 19,X 29 11.5 2,7

Medens lorstofprocenten er rCI upåvirkel. øgc'
torstoffets indhold af dprolein noget med stigen
de RI. hvilket anl~'der. al lueernens knoldbakIeri
er gcnnem bedre arbejdsmuligheder oger kvæl'iIOf
bindingen.

Både udbyttct af torstof og råprolein ..,tiger
svagt. men ret regelmæssigt \ed sligende RI.

En fordeling af udbyllcl på de enkelte slæl og
iah ses i det folgende.

Merudbyuet for kalkningcn er især hostet i dc
forste 2 sJæl.

Længsl til venstrc I tabellen ses RI bestemt
i jordprovcr udtaget h\cn forsogsled efter 3.
slæt i 2. forsogs:\r.
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Sammenlignet med udlæg uden dæksæd har he
stebønner høstet grøn ydet det storste udbytte af
tørstof og råprotein. Ha ... re høstet grøn har ydet

Forøgelsen i tørslofudbyttet er størst ved Rt un
tier 6.4 ved anlæg af forsøgene, medens stigningen
i udbytLet er mere beskeden ved RI over 6,5 ved
anlæg.

Forsøgene fortsætter.

hkg. pr. ha
gront IOnlof rAprotein

565 115,6 23,3
+ 78 + 14.4 +3,4
+ 106 + 17.5 +4,5
~ 24 + 3,0 +0,5
+ 64 +11,1 +2,3

pc!. af I0TSloD'el
r;\prolein tTtCSIOr sand

15,6 29,7 2,0
16,8 26,2 3,4
12,1 29,9 3,9

20,2
19,7
19,2
20.0
20.1

20,6
16,4
18,5

20,5
20,8
21,4
20,8
20.9

Udlqs-
melode

UdlæRsmeloder for Iu<:eme, I. brugsår (153).
/0 fO'SØR /97/-72.

pcl pcl.
torsl. r;\prolein

r forhold til udlæg uden dæksæd har alle de
afprøvede former for dæksæd nedsat udbyttet i den
efterfølgende lucernemark. Variationen er dog be
tydelig. Hestebønner hostel grøn har svækket lu
cernebeslanden mindst. Udlæg i havre hestet grøn
og udlæg i en tidligt moden byggorl har medførl

Ud. dæksæd
Monabyg
Lorabyg
Hestebønner
Grønhavre

Eftervirkningen af de forskellige udlægsmetoder
er året efter målt i 3 årlige slæt.

I det følgende ses en oversigt o...er udbyttet i
gennemsnit af IO forsøg.

mere tørstof, men samme udbytte af råprotein som
udlæg uden dæksæd.

Grønafgrødernes indhold af tørstof, råprotein
træstof og sand er for de samme forsøg følgende:

Udl"KSmCIOder for lucl'f1It!, lIdlægsårel.

16 lorsø~ b"sl· •. e. pr. ha
/970-72. dalo """æd 2. s~l iall

Uden dæksæd 2017-7/10 26.4 13.7 40,1
Monabyg 20/8 37,6 37,6
Lofabyg 26/8 42,2 42,2
Hestebønner 2017-7/10 36,3 12,2 48,5
Grønhavre 2017-7/10 34,3 12,4 46,7

De største udbytter i afgrødeenheder pr. ha er
høstet efter udlæg i hestebønner og grøn havre.
Udlæg uden dæksæd og udlæg i Monabyg har
ydet de laveste udbytter. Udlæg i Lofabyg indta
ger en mellemstilling. Det må dog regnes med, at
kerneudbyttet har den dobbelte værdi af foderen
hederne i grønt.

Hestebønner høstet grøn har det laveste tør
stof- og træstofindhold, men det højeste indhold
af råprotein.

Udlæg uden dæksæd og havre hostet gron har
næslen det samme tørstof- og træstofindhold, men
grøn havre har dct1aveste indhold af råprotein.

Sandindholdet er rigeligt højt ved alle 3 udlægs
metoder. men I<west ved udlæg uden dæksæd.

En beregning af udbyttet i afgrødeenheder pr.
ha er i det følgende gennemfort på basis af sand
frit tørstof i de samme 16 forsøg.

Udlægsmeroder for luccme, udlægsdrel.

16 forsøg
1970-72.
Uden dæksæd
Hestebønner
Grønhavre

ITæSIOf

12,0
2,8
4,0

hkg pr. ha
lørstof rlprOleln
40,4 6,3
16.0 3.2
13.2 0,2

gronl

196
148
93

hkg I"nlor pr. ha
RI under 6,4 RI o"er 6.5

RI gns. I"TSIOf RI 80S. wrslof

6,0 82.4 6,7 95,7
7,0 96,4 7,3 97,4
7,4 95,8 7,5 98,4
7,6 97,4 7,6 100,4

Opr. Rt
+ O,S Rt
+ 1,0 Rl
+ 1,5 Rt

Udl~gsmeloder for IlIceme. udlægs(lret (J 52).
16 forsøg
/970-72.
Uden dæksæd
Ilestebønner
Grønhavre

6. Udlægsmetoder for lucerne 1970-72.
I den vestlige del af landet anvendes i nogen

udstrækning udlæg uden dæksæd for oH sikre etab
lering af en tæt bestand i lucernemarkerne. Her
udlægges lucerne også ret ofte i havre hostet i
:..:ron tilstand. I den østlige del anvendes næsten
kun udlæg i bygdæksæd til modenhed.

Forsøgene gennemføres for at skabe slørre klar·
hed over de forskellige udlægsmetoders konkur
t enceevne med hensyn til udbytte og økonomi.

Forsøgsplanen og forsøgsbehandlingen er besk re
\ et i beretning i 1971.

I tabel 152 i tabelbilaget er vist resultaterne af
Irets enkellforsøg i udlægsåret. Udbyttet af kerne

dæksæd til modenhed og i tørstof j grønafgrø~

lerne er større end i de !foregående år, men ud
hytteforholdet mellem de enkelte udlægsmetoder
~r rel ens.

t del falgende er ... ist udbyttet i grønafgrodcme
• 16 forsøg. idet der kun er regnel med I. slæt.

Luceme og stigende Rt, 2. dr.

12 forsøg RI el'ler •. e. pr. ha
1970-72. J.llæl ll. juni I. aug. 17. scp. iall

Opr. Rt 6,3 28,9 24,3 16,7 69,7
+ O,S Rt 6,9 3,3 2,2 1.0 6,6
+ 1,0 Rt 7,3 1,6 2,3 0,8 4,8
+ 1.5 Rt 7,6 3,4 3,0 0,9 7,6

Det ønskede mål med hævningen af Rt er ret
nøje nået i de enkelte forsogsled.

En oversigt over tørstofudbyttet i forsøgene op
stillet efter Rt ved anlæg er vist nedenfor. Jord
prøver til bestemmelse af Rt i de enkelte forsøgs
led er udtaget efter 3. slæt. Der er ikke skelnet
mellem I. og 2. :5rs forsøg.
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76,2
-;-9.7
-;-7.3
-;-2.0
-;-8.0

det, at en eventuel bormangcl har været mindre
udtalt.

Forsøgene fortsætter.

Den nye franske stamme Ore" har ydet et no
get lavere udbytte end de øvrige, som stort set har
ntlet S;1mme udbyttcnivenu.

I dette 1. brllgsår har der ikl..c været :lngreb af
kransskimmel i forsøgene.

Forsøgene fortsætter.

Forholdstal
for udbytte

grØnl 1Ø['~tOf

100 100
103 99
102 98
95 95

100 101

98,2
-;-0.6
-;- 1.7
-;-4.7

0.5

38,0
43,5
73,0
87.2
91,8

39,4
69.7
88,1

103,7
102.5

S/i'::{'llde AI og s/æ/a"ral i I:rt~sar/er (/56).
hkg 1ll1"51O! pr. ha

timothc hundegræs
3 slæl S sJæl 3 :lIlel S flæl

44,8 4J,6
73,1 57,8

121,8 90,7
110.8 99,6
109,2 104.3

Vertus 463
Isis 14
Dæhnfcldt 0840 7
Orca +21
Gemini I

4 forsøg 1972. Mg pr. ha
Slamrncna~'n grønt lorstof

8. Forsog med lucernestammer 1972.

Angreb af kransskimmel kan volde betydelige
skader på bestanden af lucerne. I de senere år
har forædling i retning af at fremstille lu:emc·
stammer med resistens overfor denne sygdom gjort
gode fremskridt. Det er baggrunden for afprøvning
af følgende nye lucerneslammer.

a. Weibulls Vertus. Kransskimmelresistent
b. Dæhnfeldl Isis
c. Dæhnfeldt 0840. Kransskimmelrcsistent
d. Oren
e. GClllini. Kransskimmelresistent

Desuden er i nogle af forsøgene medtaget Eve·
rest, Du Puits og øtofte Elile. Udbyttet er målt
i 3 årlige slæt.

I gennemsnit af 4 forsog er i I. brugsår hostet
folgende udbytter.

Forsøg med ItlC('rne~'f(Jllllller(155).

9. Stigende mængder hælstof og slætantal
i græsarter 1971-72.

Forsøgene, der er et lcd i en internordisk plan,
udlægges med hundegræs og timoIhe i renbeshmd.

Porsøgsplan og forsøgsbehandlingen er beskre~

vct i berelning fra 1971.
Resultaterne af årets enkeltforsøg findes i ta~

bel 156 i tabclbilagct.
Udbyllenivcauct er i begge forsøg ret højt og

ved kvælstofmængder på over 300 kg N pr. ha ret
ensartct.

Midetellal fra de 2 forsøg er vist i de følgende
tekSltabeller.

2 forsøg 1972.

ON ..
150N.
300 N.
450 N.
600 N ..

Udfægsmetoder lor lucerne, I. brugsår.

IO forsøg 1971-72. a. e. pr. ha
Ud1zg~melooe l. slæl 2. sl:r:t 3.•Izt

Uden dæksæd 33,1 27t 4 1St '

Mon.byg ~6,1 -;-2,9 -;-0.7
Lof.byg -;- 2,6 -;- 3,4 -;- 1,3
Hestebønner + 1,2 +0,6 +0,2
Grønhavre -:-4,8 +2,4 +0,8

Den rigelige net..lbør i fOI':lrel har sikkert bety~

næsten samme svækkelse af I. års lucernen, me~

dens udlæg i en sent moden bygsort har medført
den største udbyttenedgang i det !følgende års lu·
cerneafgrøde.

Indholdet af tørstof og råprotein påvirkes kun
lidt af de forskellige udlægsmetoder.

En fordeling af udbyttet på de enkelte slæt
og iah pr. ha er vist i det følgende beregnet på
basis af sandfrit tørstof.

7. Forsog med bor og kvælstof
til lucerne 1972.

Ved hojt reaktionstal i jorden kan lucerne få
bormangel, som ncdo;ætler udbyttet. Bormangelen
viser sig blandt andet ved, at knoldbakteriernes
binding af k....ælstof hæmmes.

Forsøg til belysning af dette forhold er anlagt
efter planen.

a. Grundgodet
b. 200 kg kalksalpcter l. april
c. 200 kg kalksalpeter l. maj
d. 200 kg biksalpeler med bor I. april
c. 6 kg Solubor udsprojlet l. april

Da der må regnes med. at udslaget for forsogs
behandlingen især kan måles først på somme~

ren, er der I..un hostet I slæt.
De enkelte forsøgs udbytte ses i tabel 154 i ta

bclbilaget. Bortallene er middelhøje, og udslagene
for forsøgsbehandlingen er små og m:ikre. som
det også ses af følgende gennemsnit af 5 forsøg.

De største nedslag l udbyttet efter de forskel
lige udlægsmetoder målt i forhold til udlæg uden
dæl..sæd findes i I. slæt. Også i 2. slæt er der en
bct)'delig variation. medens forskellen de forskel
lige udlægsmetoder imellem næsten er udvisket
i 3. slæt.

Porsogene fortsælter.

80r OK hælslof ril l/lcerne (/54).
5 forsøg

J'<'. J'<'. hkg pr. ha
/972. tørst. n\pr. grønt I0TSIO( r:'IprOltin

Grundgødet 20,3 17.9 283 57,5 10,3
200 ks 2513 21,0 17.8 -;-2 l,S 0,2
200 ks 3/5 20.6 17,4 -;-4 -;-0.1 -;-0.3
200 ks

m. B 2513 20,6 18.0 -;-2 0,3 0,1
Solllbor 30/3 20.1 18.0 -;-1 +0,9 -;-0,1
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Stigende lY og slætal1tal i græsarter.
8. e. pr. ha

Begge græsarter har ydet det største udbytte i fo
derværdi ved 5 slæt fremfor 3 årlige slæt, men
den føromtalte svækkelse af bestanden får betyd
ning for gødningsudgiften pr. foderenhed, som
følgende viser.

Stigende lY og slætanlol i græsarter.
Gødningsudgirt i øre pr. f. e.

pr. 150 kg tillagt N
timothe hundegræs

2 forsøg 1972. 3 slæt S slæt 3 s1ol:1 S siret

150 N. ... .. 4 5 4 4
300 N. .. 17 8 6 8
450N...... 20 18 25
600 N. . 39 68

Det har været rentabelt at give ca. 450 kg N pr.
ha til timothe både ved 3 og 5 årlige slæt. men
bestanden kan kun holde i 2 år til 5 årlige slæt.

Ved 3 årlige slæt kan hundegræs kun bevare
bestandslætheden til ca. 300 kg N pr. ha. Ved 5
årlige slæt opretholdes i hundegræs en tæt og cn<j
artet bestand ved en kvælstoftilførsel op lil 600
kg N pr. hn, men det er kun rentabelt at tilfore
ca. 450 kg N pr. ha ved 5 årlige slæl.

Forsøgene fortsætter.

Ved 3 ~rlige slæt i timothe og hundegræs lyder
resultaterne på, at bestanden udtyndes noget i 2.
år ved kvælstofmængder over henholdsvis 450 og
300 kg N pr. ha. Selve højden af græsset er sti
gende for øget kvælstoftilførsel, men bundgræsset
forsvinder. Skadevirkningen hnr været størst ved
hundegræs, hvor ca. 300 kg N pr. ha er en øvre
grænse, når der kun høstel 3 slæt årligt.

Ved 5 slæt årligt skades hundegræsbestanden
ikke, men slår jævn og tæt, hvilket også ses af et
fortsat stigende udbytte for øget kvælstoftilførsel.
Derimod svækkes timothe ret stærkt af 5 årlige
slæt, hvilket ses i nogen grad af de beskedne til
vækster i udbyttet for øget kvælstoftitførsel.

Udbyttet af råprotein er vist i det følgende.

Stigende N og slætamal i græsarter.

2 forsøg /972.
hkg rtlprolc:in pr ha

limolhe hundegræs
3 slæt 5 sla:1 3 slæt ,: st.~t

ON. 3,5 5,2 4,3 5,4
150N .... 7,7 5,1 6.9 7.7
300N .... 12,7 11,2 13,4 14,8
450 N .... 19,0 17.3 17.7 20,5
600N .... 22,3 20,1 24,0 24,4

Ved 3 årlige slæt udnytter limothe og hunde
græs tilført kvælstof lige godt til prOduktion af rå
protein, medens hundegræs ved 5 årlige slæt yder
den størSle produktion af råprotcin.

Som følgende oversigt viser, er indholdet af rå
protein i tørstoffet af hundegræs og timothe jævnt
stigende på næsten samme nivenu ved øget kvæl
stoftilforse1.

timothe
2 forsøg 1972. 3 slid Sslæt

ON. 27,2 27,6
150 N.... 48,2 53,7
300 N. . 60,8 87,3
450N .. 71,579,8
600 N. 70,7 78,5

hundegræs
3 slæl S sll1'.:t

34,1 33,4
38,7 49,5
65,1 76,9
76,7 85,3
82, l 88,4

Alm. rajgr.
Rød svingel
Timothe
Hundegræs

Stigende N og slætantal i græsarter.
JX:1. ar lørstoffet

2 forsøg 1972. Ilmothe hundegn~
3 slæt S ~læl 3 slæt 5 slrel

råprotcin

ON .... 9 14 10 13
150 N .... IO 13 10 13
300N .... 13 15 II 15
450N .. 19 18 14 18
6OQN. 18 20 18 20

lræSIOr

ON .. 29 24 30 24
150N. 29 25 31 25
300 N. 30 25 31 25
450N .... li 25 31 25
600N .... 28 24 31 25

Derimod påvirkes indholdet af trrestof I tørstof
kun lidt, enten der ikke kvælstofgødes eller der lil
føres 600 kg N pr. ha. Derimod betyder slætan
tallet meget for træstofindholdcl, idet det stiger
fra ca. 2S pet. ved 5 slæt til en. 31 pet. ved :;
årlige slæt. Der er i den henseende ingen forskel
på de 2 græsarters reaktion.

Når der ved 3 slæt regnes 1.45 hkg tørstof
i begge græsarter og ved 5 slæt henholdsvis 1,12
og 1,20 hkg tørstof til t afgrødeenhed i timolhe
og hundegræs fås følgende udbytte i afgrødeenhc
der pr. ha.

10. Forsog med kvælstof til ~æsarter 1972.
De enkelte græsarter har i tidligere forsøg rea~

gerel meget forskelligt ved stærk Kvælstofgødsk
ning med hensyn til udbytte og holdbarhed. OgS;1
bjærgningsformcn, slæt eller afgræsning, spiller en
rolle for græsarternes holdbarhed under intensive
forhold.

En nærmere belysning af disse forhold søges
ved forsøg anlagt efter planen:

a. Almindelig rajgræs
b. Rød svingel
c. Timothc
d. H undegræs.

Forsøgene er anlagt dobbelt. da det ene forsøg
afgræsses. medens det andet høstes med 4 årlige
slæl 2 år i træk. Begge sideliggende forsøg gødes
med 75 kg kvælstof pr. ha tidligt forår og efter
l .. 2 .. og 3. slæt.

Der er resultater fra I brugeligt forsøg i år.
som ses nedenfor.

Kvælstof lil grtr'SOfl(!r.
pct. pc!. hk@ pr. ha

torst. råpl". gnml torslor råproleln

20,7 12,5 591 122,3 15,3
21,3 14,7 + 44 + 6,0 1.8
20,5 14,3 +103 +22.5 +1,0
20,2 14,3 .;. 26 + 8.0 1,0
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Beregnes foderværdien udfra 1.2 hkg torstof i
kløvergræs og græs. saml 1.5 hkg wrstof i lu:erne
til I afgrodeenhed. fås følgende fordeling på de
enkelte slæt og iah pr. ha.

2,0

l4,2
3,8

8.0
12,1
15,8

4.0

93,6
26.0

47,8
54.0
60,1

30,9

26,5
27,7

28.8
28,7
28.2

16,6

15,2
15,1

15,7
17,8
19,5

16,8
15,7
15,6

Forsøg med Iørrillgsafgr~der (157).
6 forsøg pct. pet. af torst. h"&: pr. ha
1972 IOrsl. rAprot. trll.'slOf IUrst. rJlprot.

Kløvergræs:
O N. 17,5

150 N ... , 17,1
Lucerne:

ON... 21.9
Græsbl.:
300 N ..
450 N.
600 N.

l I. Forsog med torringsafgrøder 1972.

Forsøgene belyser udbytte, udbytlefordeJing. næ
ringsindhold og mineralstofindhold i de mcst eg
ncde afgrøder lil tørring. Dc valgte afgrøder er
desuden aktueJle til produktion af vinlerfoder lil
kvæg i form af ensilage og hø.

Forsøgene placeres på egnede mineraljorder
efter planen:

I l. brugsår har alm. rajgræs ydet det største
udbytte, timothe det mindste, medens udb}'t1et af
rod svingel og hundegræs indtager en mellcm
stilling.

Forsøgene fortsætter.

a. Rødkløvergræs. ON
b. Rødkløvergræs, 150N
c. Lucerne, ON
d. Græsblanding, 300 N
e. Græsblanding, 450N
f. Græsblanding, 600 N

I rodkløvergræs er pr. ha udsået: 6 kg rødkløver,
halvsildig. 3 kg hvidkløver, 4 kg alm. rajgræs, sil
dig. 2 kg limolhe, 4 kg engsvinge!, sildig og 4 kg
hundegræs. sildig. Udsæden af lucerne er 25 kg
Weibulls Vertus pr. ha. Græsblandingen består af:
IO kg alm. rajgræs, tidlig, IO kg hundegræs, sil
dig og: 3 kg rød svingel pr. ha.

Der udlægges i en stivstrået bygsort. som gødes
moderat med kvælslof og ikke sprøjtes med hor
monmidler. I udlægsåret foretages ingen forsøgs
mæssig høstning.

I frodige efterår afpudses alle forsøg. undtagen
lucerne. ,(or al sikre en god overvintring i udlæg~

året.
Forsøgsare:llet grundgødes med 600 PK 0-8-20

pr. ha i forårelog med 300 kg 60 pcl. kaligød
ning efter I. sjæl.

Kvælslofgodningen tilfores med lige dele tidligt
for~\r og efter l.. 2. og 3. slæt, idet der tillltræbes
4 årlige slæt af kløver- og græsblandingen og 3
årlige slæt af lucerne.

I tabel 157 i tnbelbilaget er vist resultaterne
af årets enkeltforsog. øverst i tabellen er 6 for~øg

med indtil 600 kg N pr. ha lil græsblandingen og
ncder~t 9 forsøg med indtil 450 kg N pr. ha til
græsblandingen.

Udbytterne har ved N·gødskningen været rct
høje og stabile. medens kløvergræs uden kvæJstof
tilførsel og lucernen har ydet stærkt varierende
udbytter.

UdbyIIe og næringsindhold i gennemsnit af 6
for'iøg ses i næste spalte.

Lucerne har det højeste tørstof· og træslofill(!·
hold og har et middelhøjt indhold af råprotein.

Med hensyn lil udbyttet i tørstof og rå protein
ligger kløvergræs og lucerne på samme niveau, me
dens kløvergræs og ren græsblanding, som hæl
slofgødes. har ydct belydeligt mere tørstof og rå·
protein pr. ha.

Forsøg med førrillgsafgrøder.

6 funø;.: 1972. 31. maj
a.C:. pr. ha

'I. juli ll. aug. 2. okl. iall
Kløvergræs:

O N. 28,5 12,8 25,1 11.7 78,1
150 N .... , 33,8 18,6 30,8 16,7 99,9
Lucerne:

O N. 29,9 22.8 12,3 65.0
Græsbl.:
300 N. 41,1 21,6 34,8 20,3 117,8
450 N. 41,7 23,0 36,8 21.7 123,2
600 N. 44.2 23,1 40,0 21,1 128,4

l foderværdi har lucernen ydel det mindste ud·
bylte. Derefter kommer kløvergræs uden kvælstof,
"løvergræs med 150 kg N pr. ha fulgt :lf græs
blanding gødet med 300-600 kg N pr. ha.

Forsøgene fortsætter.

12. Såtider for k\ø"ergræsudlæg 1971-72.

I forsogsserien, der måler udbyttet i kløvergræs
efter forskellig s~metoder og såtider, er der kun
gennemført 1 brugeligt forsøg i år.

Forsogsplan og forsøgsbehandling er anført i
beretningen fra 1971.

Resultaterne i middeltal af 2 forsøg ses i føl
gende oversigt.

Sdlling af kløl·ergræsudlæg.

2 forsøg /971-72· Karr. hkll pr. ha
ON kløvcr .) gront tin_lor r1prOlcin
Blandet m.
korn 'iået 3/5. 7 453 85,7 lS,O
Sået for sig:
3/5. 8 184 23,8 5,5

1615. 7 16 0,1 0.8
28/5 .... 6 46 7,2 +0,6
12/9. ........ 4 +147 +24,2 +4,4

JOON
Blandet m.
korn sået 3/5. 5 624 t t 9,l 20,3
Sået for sig:

3/5 .. 5 111 9,5 3.3
16/5. 3 31 5,9 +0,3
28/5 .. 3 + 104 + 19.7 +2,9
12/9. 1 + 110 8,6 +2,9
.) 0-10. 'o ren kb,·cr.
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Det største udbyue er opnået ved såning af ud
lægget for sig straks efter kornsåningen. En blan
ding af udlæg og kom og samtidig såning har væ
ret noget ringere. En udsættelse af udlæggets sA
ning lil komet har l blad givet næsten samme ud
bytte som en såning af udlæg og korn i blanding.

Forsøgene fortsætter.

4 fors"g /972. a. e.. pr. ha
ON J. Jw>l 7. jllli 9. a'4. 4. olu. lal,

Ubehandlet 7.4 18,1 16,7 8,1 50.3
Alm. fræser 4,5 20,6 14,6 39,7
Specialfn~ser 3,6 23.2 15,0 41,8

JOON
Ubehandlet 10,0 25,2 23,2 13,2 71,6
Alm. fræser 8,6 23,S 19.7 51,8
Specialfrzser 5,0 26,2 21,1 52,3

Tørstofindholdet er stigende fra udlæg efter
specialfræser over udlæg efter 2 gange fræsning
til ubehandlet. Det skyldes, at den største mæng
de af den opril1delige bestand tiltager i denne
rækkefølge. Dette ses ogsA. af indholdet af rA.prote
in, som er aftagende fra speciaU'ræser til ubehand·
let.

l forsøget uden kvælstofgødskning er udbyttet ef·
ter fræsningen 10-13 hkg tørstof mindre end ube
handlet, medens udbyttet af rA.protein er næsten
det samme i de 3 forsøgsled.

I forsøget med 7S kg N pr. ha pr. slæt øges
udbyttet af ubehandlet med ca. 26 hkg tørstof
pr. ha, medens udlæg uden dæksæd når samme ni
veau, som ubehandlet uden kvælstofpdskning.

Den meget rigelige nedbør i forsommeren af
spejler sig tydeligt i følgende oversigt over udbyt
tet pr. slæt

Ved udlæg uden dæksæd elter fræsning er der
høstet 4-9 afgrødeenheder pr. ha den 7. juli,
hvilket er meget laye udbytter.

I den sidste slæt i oktober klarer de omlagte
forsøgsled sig betydeligt bedre end ubehandlet.

Forsøgene fortsæUer.

I forsøgsled a, b og c grundgødes med 25S kg
K og i d med 145 kg K pr. ha. Alle 4 forsøgsled

Omlægning pd lavbundsjQrd med
specialjrast!T.

14. FosforgMclrning og græstørstofJels
fosforindhold plllavbundsjord 1972.

Græs dyrket på de forskellige former for lav·
bundsjord kan ofte i tørstoffet have et fosforind·
hold, der afviger stærkt fra normalen. Dette kan
få afgørende betydning for de græssende dyrs triv
sel på de pågældende jordtyper.

Gennem forsøgenes resultater søges en belys·
ning af f06forgødskningens indflydelse på græs
tørstoffets f06forindhold på lavbundsjord med et
hØjl indhold af humus, okker og eller ler.

Forsøgene fosforgødskes efter planen:

k, foetClf' pr. ba
f..u I. PEt 2. PEt J._

a .... O O O O
b.... 35 O O O
c .... 70 O O O
d.... 8,8 8,8 8,8 8,8

5,3
2,4
2,7

128 25,6
57 1,8
76 2,4

Ilk, pr. ha
,rIJrl1 IIJntof riprouin

283 60,3 11,0
+22 +12,7,+1,6

12 +10,1 +0,5

20,9 19,0
18,3 21,6
17,5 21,9

13. Omlægning af græs pli lavbundsjord
med specialfræser 1972.

I de seneste år er der kommet en specialfræser
på markedet i Holland. Den anvendes især til om
lægning af gnes på lavbundsjord med høj grund
vandstand.

Fræserens knive roterer imod kørselsretningen
ligesom ved en grønthøster. Det findelte materiale
kastes op mod en rist, der holder græstørv og
større sten tilbage. Dette tilbageholdte materiale
bliver dækket af 10-15 cm siet jordlag, som holdes
tilbage af on tung sk.ærm, der er anbragt over ri·
sten. Derved opnås i 1 arbejdsgang et græs- og
stenfrit såbed, som ganske vist er meget løst lej
ret.

For at undersøge fræserens mulighed under
danske forhold ved omlægning af græs på lav
bundsjord, er forsøgene anlagt efter følgende plan.
3. Ubehandlet
b. Alm. fræser, 2 gange + ud beg uden dækszd
c. Specialfræser, t gang + udlæg uden dæksæd

Forsøgene er placeret sA den ene halvdel gødes
med 7S kg kvælstof pr. ha pr. slæt, medens den
anden halvdel ikke gødes med kvælstof.

Grundvandstanden i vækstperioden måles ved
hver slæt i el gravet bul ved forsøget.

Ved udlæg uden dæksæd, som er sået efter 2
gange tromling med svær betontromle, er anvendt
Dr. IO i de officielle frøblandingsforslag.

Ved udlæggets fremspiring sprøjtes præventivt
med 1 I paratbion pr. ha mod stankelben.

I tabel 158 i tabelbilaget ses udbyttet af tør
stof og råprotein pr. ha. samt indholdet af humus
i jorden og grundvandets afstand fra jordoverfla
den ved forsøgets anlæg.

Jorderne indeholder 20-46 pet. humus. Grund.
vandspejlet ligger 40-100 cm under jordoverfla
den ved forsøgenes anlæg.

Det gennemsnitlige udbytte af 4 fo~øg i ud·
lægsåret er.

Om/«gning på lavbundsjord med
specia/jnuer (158).

4 fors"g /972. I'« 1'«.
ON ten;. rlprOI.

Ubehandlet 21,3 18,2
Alm. fræser 18,2 19,7
Speci.lfr"". 17,0 20,9

JOON
Ubehandlet
Alm. fræser
Specialfræs.
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pcl. (a.for
IP)

0,33
0,35
0,38
0,36

Fosfor lil græs på 100·bundsjord (160).
I Ir.tllønlotfCl

pcl. calcium ppm mangan
(Cl) (Mn)

0,62 141
0,63 141
0,63 147
0,61 142

/2 forsøg /972,
Grundgødet ....
35 P på I gang "
70 P på I gang ,.
35 P fordelt

IS, Eflerafgrlldens forfruglværdi ,'ed
stigende mængde k"ælstof 1971-72,

Forsøgene belyser forfrugtværdien af høstet og
nedpløjct eflerafgrøde i forhold til normal jord·
behandling uden eftera(grode.

Forsøgsplan og forsøgsbehandling er beskrevet
i beretning 1971.

Kerneudbyucrne har ligget på et højere niveau
end i 1971, og efterafgrødens forfrugtværdi er no·
get mindre.

I det følgende ses en oversigt over det gen·
nemsnitlige udbytte af 6 forsøg.

på l gang
på l gang
fordelt

Fos/or Iii græs på lavbll"dsjord (159).
12 forsøg 1971. ~[. ~t. hkl pt". hl

IØrslo( riprolC:ln Iront lOntof riprotein

18,0 16,7 667 120,2 20,1
17,7 16,0 45 5,5 0,9
17,5 16,8 52 5,7 1,1
17,5 17,1 44 4,4 1,2

OP
35 P
70 P
35 P

grundgødes ligeledes med 7S kg pr. ha pr. slæt,
idet forsøgs led d tilføres kvælstof·, (osfor- og kali
umgødning i form af PK 25-3-9. medens for
sogsled a, b og c tilføres kvælstof i kalkammon
salpctcr.

Der tilstræbes 4 årlige slæL 2 år i træk på sam·
me forsøgsareal, idet forsøgsled c ikke skal gødes
med fosfor i 2. år.

Udbytterne i årets cnkcltforsøg cr vist i tabel
159 i tabelbilaget.

Tørstofudbytternc har ligget på et højt til et me·
get hojt niveau.

I det følgende ses en oversigt over det gennem
snitlige udbytte i 12 forsøg.

I.t.
~h

35,4
4,3
6,4
8,2

17,6

35,4
4,3
6,4
8,2
5,811,8

lejesæd O)

2,0
2,7
3,0
3,7
3,3

E/tua/grødens /or/ruglværdi
stigende N (/61).
6 forsøg /971-72.

I.C. I
tRtrlf,.Forfrull

Ubevokset
ON nedpløj,

45 N nedpløj.
90 N nedpløj.
90 N høstet
.) 0-10. IO htlllltjt.

Der er en svagt faldende tendens i tørstofind
holdet ved øget fos(ortilfønel, medens virkningen
over for råproteinindholdet er mere svingende og
usikker.

Der er merudbytte i tørstof for fosfortilførsel.
men udslaget er næsten ens uanset mængde og
fordeling.

l det følgende er udbyttet i afgrodeenheder for
delt på de enkelte slæt og ialt pr. ha i gennem
snit af de samme 12 forsøg.

Fos/or lil græs pd IUI·blllldsjord.
l. e. pr. lul

12 forsøg 1972. J.juni 7.juli t9.lug. g.okl. illl

O P 37,8 22,7 27,3 17,2 105,0
35 P på I gang -;-0,2 2,4 1,7 1,1 5,0
70 P på I gang 0,6 1.8 1,9 0,7 5,0
35 P fordelt O, I 1.1 2, I 0,5 3,8

Merudbytterne ved fosfortiJførsel er ret jævnt
fordelt på de enkelte slæt hele vækstperioden igen
nem.

I tabel 160 i tabelbUaget er vist tørstoffets gen·
nemsnitlige indhold af fosfor, kalium og mangan
i drets enkelt forsøg.

I grundgødet græstørsto( varierer fosforindhol·
det fra 0.15 lil 0.42 procent P, ved 35 kg på I
gang fra 0.26 til 0,44 pet. P. ved 70 kg P på l
gang fra 0,39 til 0.45 og ved 35 kg ligelig fordelt
ad 4 gange fra 0.29 til 0,45 procent P. Det lave
ste fosforindhold er sAledes n~tcn fordoblet ved
fosforgødskningen. medens det højeste indhold kun
påvirkes i beskedent omfang.

t gennemsnit af 12 forsøg er fundet følgende
indhold i græstørstoffet.

Fosforindholdet påvirkes i nogen grad af fos
forgødskningen. medens indholdet af calcium og
mangan er ret up&virket.

Forsøgenc fortsætter.

Ocr er en stigende forfrugLværdi af nedpløjet
eflerafgrooe i takt med stigende kvælstofgodsk·
ning det foregående h. Efterafgr0<le uden kvælstof·
tilførsel yder det laveste merudbytte på 4.3 hkg,
medens 90 kg N pr. ha til cfterafgrøden yder 8.2
hkg kerne pr. ha i merudbytte. Forfrugtvirknin
gen af hostet efterafgr0de godet med 90 kg N pr.
ha giver 5,8 hkg kerne pr. ha i merudbytte.

Regnes eftcrafgroden og merudbyttet i kerne
sammen er der hostet 17.6 afgrødeenheder mere
pr. ha i forhold til ingen eflerafgrode året for.

Forsagene er anlagt, så efterafgrødens forfrugt
værdi kan måles ved stigende mængder kvælstof
til den efterfølgende bygafgrøde. som det ses i føl
gende oversigt.

E/tua/grødens /orfrug"'ærdi '·ed sligende N.
6 forsøg /97/-72.

hkl ktrne pr. ha
Forffllll Ol' <Ol' SON ,2<1 N

Ubevoksct 25,5 33,0 39,2 44,0
O nedpløjet 5,7 5,2 2,7 3,7

45 N nedpløjet 11,0 8,9 3,6 2,0
90 N nedpløjet 12,5 12,6 5,7 2,1
90 N høstet 5,7 8,9 9,5 4,1

Bygudbynet er stærkt stigendc ved øget kvæl
stofgødskning, hvor der ikke har været efterafgrø
de som (orfrugt.
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17. Ukrudlsbckæmpelse i majs 1972.

Den langsomme udvikling i forsommeren gør
majsplanterne meget følsomme overfor konkurren·
cen med ukrudt.

pct. pet. p"'l. pet.
lorstof råprOlcin "'fSlof rAprOleln

31. aug. 16.1 10.5 19.5 10,7
20. sepl. 23.8 9,5 20,7 9.5
14.okl. 33.2 9,3 22,7 9.4

Udbyttet af torstof. råprotein og afgrodeenbe·
der oges efter ca. I. september stærkt i kolbe +
svob. medens det er faldende i stængel + blade.

Torstofindholdet øges stærkt i kolbe + svøb
i lobct af efteråret og ønskes op på ca. 40 pet.
\'ed høstning. Der er i gennemsnit af forsøgene
kun opnået ca. 33 pct.. hvilket tyder på en mango
Icnde modningsgrad \ed høstningen i flertallet af
forsøgene.

Den ret sene hosnid i midten af oktober må
give overvejelser i retning af kørselsbesvær ved
høstningen.

Nedenfor er vist en oversigt over udbyttet på
de forskellige jordtyper

Udbyuemæssigt hævder middeljordtyperne sig
bcd::.l.

Dc lette sandjorder rummer fare for skader ved
sandflugt i foråret, som de spæde majsplanter er
meget følsomme overfor. Ligeledes kan der i lø
bet af vækslperioden optræde tørke i korle eller
længere perioder. Dette kan nedsætte udbyttet me
get. hvis tørken indtræffer i majsens stræknings
og kolbesætningsperiode. Til gengæld vil der på
Ict sandjord ikke opstå kørselsprobtemer af læn·
gere '<arighed under hostningen.

Den svære lerjord kan give problemer med skor·
pelc)rlng j fremspiringsfasen. Den er ofte befængt
med hurtigtvoksende grove ukrudtsarter. J ned·
b.Jrsrige perioder kan der være stagnerende vand
i plojclaget. som generer majsplanteme meget.
Torkeperioder vi) meget sjældent forekomme, men
der kan under vanskelige vejrforhold opstå pro
blemer med korsel under høstningen. Alt andet
lige må majsdyrkningen derfor undgås på de let·
te~le sandjorder og på de sværeste lerjorder.

Sltl!lfider i grønmajs.
/8 forsøg /97/-72.

udb}'llt pr, Ila
kolbe - s ....ob søen,el + blade

(01"$1. r!oprOL a. c. loni. r'prol. a. t.

30,0
28,8
21,S

lerjord
6 fOl'WB

16,3
27,9
38,9
42,7

37,S 4,0
38,0 3,6
28.6 2,7

17,4
35,2
39.1

SIa-ftider i grønmaj.{.
a. e. pr. ha

middeljord
IO forsøg

41,4
64,4
87,5
76.2

sandjord
2 CotjOg

11,8
24,8
37,8
36.2

19,1 2,0
39,0 3,7
43,1 4.0

SllI:lU(I

IO.aug.
31. aug.
20. sep!.
14.okl.

SllI:llld

31. aug.
20. sepl.
14.0~t.

SIa-rrider i grønmajs (/62'.
/8 fO'SØR /97/-72.

",.. "'.. hk, pr. h.a
Slælli(l IOl"$lOr r"proleln gronl IOrSlof r;\prOlein a. e.
IO. aug. 13.5 13,6 284 38.3 5,2 29,1
31. aug. 18,8 10.4 27 20.1 0,9 47,4
20. sep. 22,6 9,4 64 38,S 2,1 64,0
14.okt. 28,0 9,2 729 33.3 1,4 60.6

Tørstofindholdet er jævnt stigende. medens ind·
holdet af råprotcin er faldende i lobet af \æht·
perioden.

Tørstofudbytlet oges til midt I kolbemodnings·
processen omkring den 20. september, men er der
efter svagt faldende i takt med bladtabct. Den
samme linje genfindes i udbytiet af råprotein. Den
vigtigste del i majsudbytlet er et hojt udb~ lte af
kolbetorstof.

J det felgende ses uLib) netS fordeling på kolbe
+ svøb og stænge:! + blade i gennemsnit af 18
forsøg.

16. Slættider i gronmajs 1971-72.

De senere års forædlingsarbejde i udlandet har
givet majssOrler. der kræver en lavere varmesum
til normal udvikling end tidligere kendte sorter.
Ocr ct. cn mulighed for, at disse nye sorter med
et godt resultat kan dyrkes længere mod nord. end
der tidligere var regnet med.

Til ensilering og torring søges en afgrode. der
med 1 årlig hostning også er let at så. pleje og
hoste.

Hos vore nærmeste konkurrenter indenfor kvæg·
brug i Holland og Vestlyskland er der i de sene~te

år sket en stærk forøgelse af majsarealet til grøn·
høstning.

Disse ændrede forhold er hovedårsagen til, at
udbytleforsøg i majs er blevet genoptaget.

Forsøgsplan og forsøgsbehandling er beskrevet
i beretningen i 197 J.

Udbyttet har varieret Ira tilfredsstillende på 124
hkg tørstof pr. ha til ren misvækst på 7,1 hkg
tørstof pr. ha på samme udviklingstrin.

Det gennemsnitlige udbytte uf 18 forsog er vist
nedenfor.

Den nedpløjede efterafgrodes forfrugtværdi er
størst, når den efterfølgende bygafgrøde gødes
med 0-40 kg N pr. ha.

Eftcrafgrodcns forfrustvirkning nedsættes me·
gel. når den efterfølgende bygafgrooe gødes med
80-120 kg pr. ha.

I 5 nyanlagte forsøg: 12 J. 122 og 902 samt 2
forsøg i Lolland·Falsterske husmandsforeninger
er bygudbyttet sammenlignet uden udlæg og med
udlæg af italiensk rajgræs. Udlægget har i gen·
nemsnit nedsat bygudbyuet med 1.1 hkg kerne pr.
ha. hvl1ke\ er noget mindre end tidligere fundne
resultater.

Forsogene fortsætter.
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I I forsog er provct forskellige ukrudtsmidlcr
i majs efter planen.

Resultaterne 1972 fremg~r af følgende oversigt:

a. Ubehandlet
b. 1.5 l..g linuron udsprojtct 11. maj
c. 1.0 kg linuron + J.5 kg Ramrod udsprojtel

II. maj
d. 4.0 I Aretit udsprøjlet 3. juni
c. 2.5 19 2.4-D 80 ml"projtet J I. juni

Linuron og Rdmrod er midler. der tilføres jor
den og hæmmer fremspiringen af ukrudt. Aretit
er et middel af dinosebtypen, som svider bladene
p~ lIl..rudl'iplanternc. IlH:dem 2.4-0 optræder med
hormonvirkning overfor ukrudtel.

Resultatel af årets forsog er folgende:

Ukrlldt{bektf'mpelse i majs.
PlanlC:r pr. hl..1I IOTSI. pr. ha a. t
ml 2. juli kolbe st';ll'ngrl

ukrudt majs s,ob bladr

Ubehandlet 10.2 12 ~.l 4.5 7.2
Linuron 0.2 IO 37.3 25.1 53.2
I inuron +

Ramrod 0.6 12 38.7 26.H 55.8
Aretit 0.4 12 37.9 26.5 54.8
2.4·D 2.9 12 24.4 17.9 35.9

Ul..rudl'ibcl..æmpcl'icn har med alle midler hnft
en meget stor effekt. Der er ingen afgorende for
'i l.. e I i virl..ningcn <tf linuron. linuron + Rnrnrod og
Arelit o\crfor ukrudt og udb} Ite i maJ-,en. 1101'
monmidler 2.4-D har svækkcl majscn betydeligt.
ligesom \ irkllingen O\erfor ukrudtet er ringere
end vcd dc 3 øvrige behandlinger.

Forsogcllc fortsættcr.

18. Undersogeiser over k~'ikindh()ld

i såsæd 1970-72.

/fI{i1IOJd af hikfrø i h)'[:/iraJ. raiwæs-
bJafJdifJ1!t!f.

K_i"_ K\'it- K"it- K"lk-
Pro\c- r,. Pn"c- ". PIU'C- f,. Pro'c- f'"

"' pr, kr ",o pr. kr "' pr. lr "' rI. l,

I 171 20 27 39 IO 58 2
2 167 21 26 40 9 59 2
3 158 22 26 41 8 60 2
4 152 23 26 42 8 61 2
5 75 24 25 43 8 62 2
6 70 25 24 44 7 63 I
7 47 26 24 45 7 64 I
8 46 27 24 46 7 65 O
9 46 28 23 47 7 66 O

IO 42 29 21 48 4 67 O
II 42 30 20 49 4 68 O
12 37 31 19 50 4 69 O
13 36 32 18 51 4 70 O
14 35 33 13 52 4 71 O
15 34 34 12 53 3 72 O
16 33 35 II 54 3 73 O
17 31 36 IO 55 2 74 O
18 29 37 IO 56 2 75 O
19 29 38 IO 57 2

Der er i år gennemfarl en orienterende under
sugcl ...e for at beJ} ..e }.\ ikfrocts spiree\'ne. Anal)-scn.
der er gennemfort af SllllsJrolonlrollen. giJV fol
gende rC'wllat for pro\-crne nr. 1.3 og 4.

Antal
I,;'ikfru l'IUro normale unormalr døde k\ikrt"rIS
pr. kg undrrS-Ggt 5pm:r 'plrer '''' spln:C\nr

171 108 8 3 97 7
158 90 49 3 38 54
152 55 18 I 16 33

" ... iUroenes spirCC\IlC er ret lav. men af meget
\ arierende ..,Iorrelsc..,orden.

L'ndcr~)Ogelscn fortsætter.

Pro\eanlallet fra 1970 er lavt. medens re~u1ta

tet fm 1971 og 1972 sikkert ret godt dækker for
holdene. som de har været i praksis.

PrU\crnc. der er anal~'ieret for antal lviUro pr.
kg udsæd. er cfler gældende regler udtagel af
phlnlCavlskonsulenterne i dc enkehc ejendommc'i
byglld~æd. som er leverel iblandel italiensk raj
græ...

Pro\-erne er anal)'serct nf Statsfrokontrollen.
I.~ nglly.

Ifalge garanlien m" kontrollcret såsæd ikkc in
deholde mere end l ""iUra pr. kg. Undersogeisen
i år \-i..,er. al kun 13 af 75 tilfældigt udwgne pro·
\er e1lcr 17 PCl. kunne holde denne garanti.

Nedenfor ses. al dct antal prover. som holder
garanlien. er svingende fra år til nr.

Antal prøver.
Kvikfrø kg, gns.
pet. prøver holder garanlien

1970

IO
IO
33

1971

48
45

6

1972

75
24
17

19. Andre forsøg i gronafgroder.

I flere områder er gennemfort forsog efler for
31.ellige planer. I for:-.øg 2123 har italiensk mi
græs lhJlagt uJen dæl..sæd s&et 3. sept.. 15. scpt ..
15. o1..t og 25. april ydct hcnholds\is 172. 169.
141 og 97 hl..g (orslOf pr. ha ved 360 kg pr.
ha, h\ilkct er usæd\antigt høje udbylIer \ed så sc
ne efterårssåningcl'.

I for~ug 2169 er lucerne s!tct dels i renbcsland
og del~ iblandel hvidklø\cr. kællingclnnd. timothc
og rol.lklover. Lucerne i rcnbe~lalld og iblandet hen
holJ~vjs kællingetand og timothe har ydet I.Ict
sWrstc udbytte. medens hvidklover og rødkløver
har svækket dct samledc udb}'tle med henholds
vis 18 og 13 hkg torstof pr. ha i forhold lil ren
hcst:lnd :J lucerne.

I forsag 340 og 339 Cl' udbyttet i majssortcrnc
Velox og Anjou 21 sammenlignet. Velox. som cr
anvendt i forsogcnc med slæuider i gronmajs. har
ydet iO a.e. oo!; Anjoll 85 a.c. pr. ha. hernf hen-
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holdsvis 49 og 37 pet. af det samlede udbytte i kai·
betørstof.

Stigende mængder kvælstof til naturgræs er be·
lyst i f0""8 2831-32 ved O, 150 08 300 k8 h•.
Udbyttet er henholdsvis 41, 76 og 88 hkg tørstof
pr. ha i 2 slæt Foruden merudbyttet i tørstof er
også opnået en bedre foderkvalitet.

III. UNDERSØGELSER OVER
U 'GDYRE ES AFGRÆS
NI GSFORHOLD 1969-72

Ved B. R. Bentho/m og A. Nielsen-Eng/yst.

I 1969 indledte Græsmarkssektionen en un
dersogelse til belysning af ungdyrenes uJnyttelse
af afgræsningsarealerne. Efter den nugældende
plan afsluttes undersøgelsen i 1973, hvor en af·
sluuende beretning vil blive offenlliggjorL Derfor
bringes i år kun de vigtigste hovedresultater.

Det daglige arbejde med græsningskonlrollen og
indsamling af undersogeisens data er foretaget af
assistent A. Nielsen-Englyst.

Mange års erfnringer fra den almindelige græs·
ningskontrol viser, aL ungdyrene udnytter deres
græsarealer med et stærkt varierende akonomisk
resultnt.

Undersøgelsesarbejdet over ungdyrenes afgræs
ningsforhold sager at belyse nogle af årsagerne
til denne variation. da den er planlagt med 2 ho
vedformål:

I. Måling af netto udbyttet i foderenheder pr. ha
ved forskelligt foldantal.

2. Måling af tilvæksten i kg pr. dyr og pr. ha i 10
bet af græsningsperioden samt undersogeise af
årsager til variationen i tilvækstens storrelse.

Alle ungdyrene vejes ved udbinding på og ved
indbinding fra konLrolarealet. Gennem hele græs·
ningsperioden vejes dyrene såvidt muligt hver 28.
dng fm en fangfold ved hjælp af en transportabel
,·ægt.

Ungdyrkontrollen er gennemført på Skander
borg·, rs· og Varde·Grindstedegnen.

I 1972 var vejrliget stærkt varierende i de for·
skellige undersøgelsesområder. idet Vardeegnen he
le sommeren igennem fik langt under normal ned
bor. Skanderborgcgncn havde meget over normal·
nedbør i maj.juli m5.ned og meget under norma
len i august.-oktober. Arsegnen havde nedborsrig
forsommer og under normal nedbør i eftersomme·
ren.

Som vejrliget udviklede sig, var det som helhed
i alle kontrolområderne vanskeligt at klare græs·
forsyningen til ungdyrene uanset afgræsningsmclo
de, da græsvæksten helt gik i stå i eftersomme·
ren. Disse vanskeligheder ,'ar størst på ejendomme
med en haj belægningsgrad.

Kontrollen er gennemført på 23 ejendomme og
har omfattet 86,4 ha og 443 stk.. ungdyr.

I den følgende oversigt er ejendommene opstil·
let i grupper efter stigende antal laide i afgræs
ningssystemet.

Ungdyrenes alcrtrsningslorhold
1969-71 (/63-164).

Antal .r,rzs.
ADlal dyr ved udbindln,ninplolde ADlal

1972 ejendomme Ila lall iall ......
1. ..... 7 26,1 110 4,2
2 ...... 5 19,1 99 5.2
4 ...... 5 17,2 91 5,3
5-6 .. .. 6 24,0 143 6,0

lait Ollnl.

1972 ... 23 86,4 443 5,1
1971. .. 22 75,S 441 5,8
1970 ... 32 116,1 655 5,6
1969 ... 24 81,4 498 6,1

Der er næsten lige mange ejendomme i hver
gruppe. der repræsenterer næsten lige store grlCS·
arealer. bortset fra ejendommene med de mange
skiftefolde. Ved anvendelse af skiftefolde er der
i forhold til storfold ud bundet Oere dyr pr. h3
græsareal.

Kontrollen er af samme omfang som i 1971.
Da 7 af værterne fra 1971 af forskellige årsager
ikke kunne deltage, blev 8 nye værter på Grind
stcd-Vardeegnen inddraget i kontrollen i 1972.

Undersøgelserne over variationen i trivelighed
på grund af parasitangreb er i 1972 udvidet i sam
arbejde med dyrlæge Chr. Pilegård Andersen, Sta
tens Veterinære Serumlaboratorium, rhus og
dyrlæge Svend Aage Henriksen, Statens Veteri·
nære Serumlaboratorium, København.

Der er ialt bestemt parasitindheld i 1670 god·
ningsprøver og undersøgt 245 græsprøver for fo
rekomst af smiltefarlige larver af lobe-tarmorm.

Disse undersøgelser over forekomster af para·
sitter i godnings- og græsprøver sigter dels på ~t

belyse p~rasitlernes udbredelse i almindelig pral;.·
sis før, under og efter afgræsningsperioden, dels
på at følge parasillemes udvikling ved de forskel
lige ben)'ttelsesmetoder. Derved søges skabt et
grundlag for at vurdere muligheden i forudsigelse
af angrebsstyrken og en eventuel begrænsning af
denne.

Som følgende oversigt viser. har k.ontrol,erioden
i 1972 v~rieret betydeligt de forskellige afgræs
ningsmetoder imellem, idet 5-6 skiftefolde har
haft 137 dage og 4 skiftefolde 160 dage i perio
den.

Kontrolperioden på kun 137 dage ved 5-6 folde
skyldes. at 2 af værterne onskede andre arealer
afgræsset, og derfor ophørte kontrollen efter hen
holdsvis 100 og 132 dage, 3 andre værter havde
en meget høj belægningsgrad i forhold til markens
produktionsevne.
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formering af parasitter, n3.r dyrene går tæt sam·
men p:\ et lille græsareal.

Skiftefaldsafgræsning som helhed har i forhold
til storfoldsilfgræsning ydet en stOrre tilvækst pr.
ha, især ved 2-4 folde. I modsætning til tidligere
år )'der de 3 grupper med skiftefolde næsten sam
me ncttoudbyue i foderenheder pr. ha, men dette
udbytte har en forskellig fordeling på vedligehold.
hoslæt og tilvækst i de 3 grupper.

GennemsnilSrallene i ovens[ående oversigt dæk
ker over en betragtelig spredning i kg tilvækst
pr. ha. som det ses i tabel 164 i tabel bilaget. hvor
det lave'itc og højeste udbytte i 1972 er henholds
vi, 213 og 830 kg tilvrd",t pr. ha.

Ejendommene er i hovedtabellerne opstillet ef·
ter neltoudbytlet i foderenheder pr. ha indenfor
de enkelte grupper af foldantal. Rækkefolgen i ud
bYllet af foderenheder pr. ha har ikke nogen tyde·
lig forhindeise med jordt)'pe eller jordens kalk· og
næringstilstand. men kan være påvirket bl. a. af
kvælstofgodskning, klimaforhold. vanding og af·
græsningsmetoder. m. v. Blandt disse mange fak
lorer. som påvirker resultatet af afgræsning, kom·
Rler ogd. at parasitologiske forhold kan have af·
gorendc indflydelse på ungdyrenes trivsel på græs
gange.

1 forbindelse med undersøgelsen i 1971 påbe·
gyndtes en undef'<iøgelse over antal smiuefarlige
larver af lobc-tarmorm i græsprover, der blev af
klippet imellem .buskene_ i alle folde.

Resultaterne i 1971 viste, at der var en rel god
sammenhæng mellem Illrvcllntallet i græsset og dy·
renes sundhedstilstand. For at undersøge om lar-

1011...--l..>-I---~ l-
1"/1 14"1 Il •

", ---
.l ~-
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Gns.1972:

I. ..... 149 OM 94 137
2..... 148 0.75 110 147
4... 160 O.M2 131 201
5-6 ... 137 0.58 76 148

Ons. 1969·72;

1.. .. 145 0.59 87 112
2...... 151 0,68 102 137
4...... 151 0.70 106 145
5-6 .... 141 0,65 91 151

UIIRdyrelles u/W".fIIillf.:S/orhold (163-J64).
pr. ha sjæl pc!.

Anløl "nlll.l Anlal " af r.e.
ejendomme Tolde IIr.udøBe 11lvlCkSl r. e. udbytte
1972

7. I 607 378 3694 4
5. 2 726 586 5156 16
5.... 4 784 649 5444 5
6.... 5-6 839 488 5358 11

1969·72-

37 .... I 744 418 3903 3
21. 2 727 515 4558 8
23. 4 766 543 4883 7
19. 5-6 951 634 5821 14

Til\'æk..ten pr. dyr daglig er \Cd 2-4 skiftcfoldc
C.L 150 g højere end ved storfoldsafgræsning. der
igen er ca. 60 g bedre pr. dag end \ed 5-6 skifLe
folde. Til"æksten pr. sommer er \ed 4 folde den
hidtil S10rste i en gennemsnilsgruppe i den lid,
kontrollen har værel gennemfort, men de uvrige
grupper h.u haft mindre tilvækst pr. sommer end
i tidligere år. Den svigtende genvækst er sogt sti·
muleret "cd øget kvælstoftilførsel, idet kvælstof
forbruget pr. ha er dct hidtil sWrste, som er regi
streret i ungdyrkontroJlen.

En oversigt over udbytte pr. ha er vist i det fol
gende:

UlIgdyrenes ajJlrfrsflillgsjorhold (J63-164).
Anlal Kontrol· kl lih,d;" pr. dyr
folde pcrlodens

l%ngde. dage: pr. dag pr. sommer kg N pr. hl

I gennemsnit af de 4 kontrolår har der \ æret
et stigende udbytte i foderenheder pr. ha fulgt af
en stigende tilvækst i kg Ic\cnde vægt pr. ha ved
oget foldantal. I gennemsnit af 4 kontrolår er der
produceret 52 pet. mere levende vægt pr. ha ved
5-6 folde end ved storfoldsafgræsning, idet der er
en stigning fra 418 til 634 kg pr. ha. Dette skyldes
en bedre udnyllelse af græssets vækstenergi ved
øget hviletid mellem afgræsningerne. som igen er
b;lggruncJ for flere græsdage pr. ha.

I 1972 har der ved oget antal folde også værel
et stigende antal græsdage pr. ha, men den h"jeste
belægningsgrad kunne ikke honoreres i del ekstra·
ordinært torre efterår på grund af svigtende gen
vækst.

En anden fare ved en høj belægningsgrad er.
Oll der under særlige forhold kan ske en kraftig op·

II OVersigler
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Det ses her. at der indenfor både storfold, 2
folde og 5-6 folde er eksempler på hoje og lave
[al for æg og larver af løbe-tarmorm. Der er til
syneladende en hæmning af den daglige tilvækst
ved de højeste talværdier for æg eller larver.

l undersøgelsen over forekomst af løbe-tarm
ormæg i gødning og antal larver i græsset har 5
af ejendommene været inddragel i en medicinsk
behandling, medens 1 vært selv har ladet foretage
behandlingen. Behandlingen med indsprøjtning af
Levo-Ripercol er foretaget omkring l. juli og i I
enkeh tilfælde også før udbinding. Resultaterne af
denne del af undersøgelsen bearbejdes for tiden.
En foreløbig orientering om vir(.,ningen af be
handlingen findes på 2 af skitserne over foldsy
stemer Sko 6 og Sko 15 i fig. 16. Her er for forskel
lige afgræsningssystemer vist anLaI larver af løbe
tarmorm pr. kg torret græs, antal æg af løbe
tarmorm pr. g gødning og g daglig tilvækst for 4
ejendomme for hver vejningsperiode sommeren
igennem.

øverst er storfoldsafgræsningen repra:senteret af
ejendom S1. 3. Skiftefoldsafgræsning i 4 folde af
ejendom Sko 6 og nederst Sko J l og 15, som også
var visLi beretningen i 197 J.

Antal æg af løbe·tarmorm pr. g godning er i
gennemsnit ret jævnt på alle ejendomme. selvom
der var meget stor forskel på de enkeile dyr. Ocr
ses ikke nog.en tydelige systematiske variationer i
løbet af de enkelte perioder på græs.

Der er ingen direkte sammenhæng mellem det
gennemsnitlige antal æg udskilt i gooningen, antal
larver i græsset og daglig tilvækst i de enkelte
perioder sommeren igennem taget som helhed.

Undersages derimod de enkelte ejendomme i
fig. 16. ses. at der er ægindhold af løbe-larm
orm i gødningen hos ungdyr på alle ejendomme
ved udbinding. På Sko 15 var det dog meget lavt.
Her var foretaget medicinsk behandling på stald.

I SI. 3 har gødningens ægindhold medført et sti
gende larveantal i græsset i lobet af perioden uno
der storfoldsafgræsning selv under de ekstremt tor
re forhold på Vardeegnen.

:: rolde

Sk.3 70 80 110 0,81 487 602
Sk.5 122 525 99 0,59 444 452

4 folde

Sk.9 30 125 130 0,81 569 705

S-6 folde

Sko II 50 112 82 0,59 789 1277
Sko 12 44 69 106 0,82 732 893

Ungdyrenes afgrllsningsforhold.
tøbC'orm lins. ti tilva:kJl

1972 zg/g hln~r/kg pr. dyr
'lorrold godn. wrrel gnt"S 'alt daglig pr. ha

SI. 2 163 42 117 0,73 503
SI. 3 40 1220 71 0,42 351

Ungdyrenu afgrlPsnings/orhold.
aOll1 æt pr. g godnlng. (EPG)

VC'Jl'lnc I. 2. J. 4. S. 6.

30 Il 87 O 29 32
20 17 55 76 52 7
30 30 IO 17 O 8
19 38 44 25 O

Ægantallet er ret ens hele sommeren igennem
uanset afgræsningsmetode. DeL enkelte gennem
snitslal dækker store variationer, da der er stor
fo~kel på de enkelte dyrs afgivelse af æg hele
perioden igennem.

r næste spalte er for de samme ejendomme vist
en oversigt over dyrisk produktion pr. dyr og pr.ha.
samt det maximale gennemsnitlige antal æg og
larver fundet i en enkelt periode i løbet af vækst
perioden.

verne overlevede vinteren blev i marts måned klip
pet græsprøver på 9 ejendomme. Der fandtes smit
tedygLige larver af løbe-tarmorm pr. 8 af disse og
på enkelte ejendomme i et stort antal. Gennem
sniLStailene fremgår af kolonne 5 i tabel 164 i
tabelbilagel.

l label af sommeren blev denne unde~ogelse

udvidet til at omfatte klipning af græsprover hver
4. uge på 18 ejendomme. På 3 af 18 ejendomme
blev der ikke fundet lao'er i græsproverne, me
dens de på 15 ejendomme blev fundet i et gen
nemsnitsanlal fra 2 til 69 pr. kg tørret græs.

I figur 15 er fund af smiuefarlige larver af 10
be-tarmorm indtegnet i kurvesystemet. Resultater
ne er fra typiske repræsentanter for afgræsnings
systemerne blandt ejendomme, hvor dyrene ikke
er blevet medicinsk behandlet. så virkningen af
afgnesningssystemerne overfor smiueopform«in
gen kommer tydeligere frem.

Ifølge kurveforløbet ser det ud til, at der sker
en aftagende ophobning af smiuefarlige larver af
løbe-tarmorm ved stigende fold antal, men delle
må ikke give anledning til fejlslutninger, da I ei
ler flere af de enkelte skiftefolde kan være stærkt
smjttet med larver uden at det klart fremgår af
gennemsniLStallene.

Gødningsprøver fra dette dyr er undersøgt for
indhold af løbe-tarmormæg ved udbinding. Des
uden er udtaget gødningsprover på ca. IO dyr af
forskellig alder på 22 af de 23 kontrolejendomme
ved hver vejning. På en enkelt ejendom Sko 15
er dog udtaget godningsprøver af aJle dyr.

Det gennemsnitlige antal æg af løbe-larmorm
ved udbinding varierer i ubehandlede dyr fra 5
lil 77 æg pr. g godning (EPG). Det kan aUer i år
konstateres, at på alle ejendomme har l eIlcr flere
dyr haft ægindhold i gødningen ved udbinding.

I det følgende ses en oversigt over antal æg pr.
gram gødning i løbet af vækstperioden. Der er her
anvendt de gennemsnitlige tal fra de samme ejen
domme, som er benyttet i fig. 15.

Storfold .
2 folde .
4 folde .
5-6 folde .
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l Sko 6 med 4 skiftefolde har ægindholdet i gød~

ningen medført et varierende antal larver i de
enkelte folde afhængig af græsmængde. nedbør
m. v. Alle dyrene er medicinsk behandlet 5. juli
og larveantallet har en mere moderat højde. Fol
dene har sttlei fri i lange perioder mellem hver
afgræsning eJler slæt, og tilvæksten har været kon
stant og meget tilfredsstillende.

Der blev i Sko II ikke fundet larver i græs
prøver udtaget i marts måned. hvorimod der i Sko
15 blev fundet et overraskende højt Inrveantal i
græsset efter vinterperioden.

J Sko l J udskilte dyrene æg i gødningen ved ud·
binding, medens de i Sko 15 bortset fra et enkelt
dyr, ikke udsk.ilte æg ved udbindingen. l beg
ge tilfælde findes varierende antal larver i de for
skellige folde afhængig bl. a. af de naturgivne ud
viklingsmuligheder senere gennem perioden.

l Sko 15 har det store larveantal i græsset
sandsynligvis medvirket til et kraftigt vægttab lige
efter udbinding, men i den resterende periode af
sommeren har tilvæksten været jævn og ret til
fredsstillende. Alle dyrene blev igen medicinsk be
handlet den 30. juni. Der har været lang hviletid
mellem hver afgræsning i foldene.

I Sko 11 optræder mange larver i græsset i sti
gende antal i løbet af sæsonen. Tilvæksten har fra
midsommer været svagt aftagende, hvilket måske
mere skyldes aftagende hviletid til græsset mellem
hver afgræsning på grund af den høje belæg
ningsgrad.

Resultaterne fra de 4 ejendomme i fig. 16 an
tyder, at medicinsk behandling ikke alene kan klare
bekæmpelsen af løbe-tarmorm, hvis larverne fort
sat findes i græsset. Det hjælper dog heller ikke,
at marken er larvefri efter nyudlæg eller slæt, hvis
græssende dyr udskiller æg i gødningen på dette
areal.

De foreløbige resultater viser, at der er en vis
sammenhæng mellem parasitlers udbredelse og op
formering ved forskellige afgræsningsmetoder for
ungdyr, men det er ikke muligt endnu at drage
klare konkJusioner over denne sammenhæng mel
lem antallet af æg og larver af løbe-tarmorm og
deres direkte skadevirkning, men i del kommen
do An undersøgelser vil der i højere grad blive
lagt vægt på de enkelte dyrs reaktioner.

Der er i undersøgelsen af de parasitOlogiske for
hold fundet så få larver af lungeorm samt æg
af leverikter og bændelorm, at disse snyHere næp
pe har haft nogen indflydelse på dyrenes trivsel
i 1972. T mange gødningsprøver er fundet et stort
antal coccidieoocyster. Coccidiernes indflydelse på
dyrenes trivsel er endnu ukendt.

Nærmere undersøgelser over parasitters ud
bredelse i praksis, deres smiUeveje og bekæmpelse
er fortsat meget påkrævet, da visse parasitter som
løbe-tarmorm tilsyneladende er almindeligt fore
kommende ptt alle kvægbrug.

Undersøgelsen fortsætter.

IV. GRÆSMARKSSEKTlONE S
VIRKSOMHED 1972

1. BesØgene hos medlemmerne er gennemført
med den tidligere områdefordeling, idet landskon
sulenterne Aksel Jacobsen og B. R. Benlholm be
søger medlemmerne i henholdsvis den sydlige og
den nordlige del af Jylland.

Konsulent, landbrugslærer. Kr. Agergård, Læ
gård Landbrugsskole, Holstebro, er ansat som del
tids konsulent og besøger medlemmerne i Ringkø
bing amt og i Sydthy.

Ved sektionens årsmøde i Skive 1972, hvor
græsmarkskonsulenternes arbejdsforhold blev drø(
tet, blev det vedtaget, 3t besøgene skulle kunne
fortsættes kontinuerligt. Det vil sige, at medlem~

mer, der ikke er besøgt i en sommerperiode, be
søges i løbet af vinterperioden eller først den føl
gende sommer.

Ved medlemsbesøgene, der fortsat danner det
egentlige grundlag for Græsmarkssektionens virke,
stilles resultaterne fra forsøg, undersøgelser og ind
vundne erfaringer ved direkte kontakt til medlem
mernes rådighed.

2. Græsmarksmodet i 1972 blev afholdt i Skive
mandag den 12. juni, og udflugterne i Salling og
på Viborgegnen havde samlet ca. 300 og ca. 700
deltagere første og anden dag.

3. Græsmarksmodet i 1973 vil efter den fore
løbige plan blive afboldt i Vejen onsdag den 6.
juni. Udflugterne går til landbrug på Vejen-, Rød
ding- og Gramegnen.

4. Samarbejde over hllldegrællserne. I februar
deltog B. R. Bentholm i ludwigshafen sammen
med europæiske græseksperter i et møde, hvor
man behandlede emnet: ~Græsproduktion 1980c.

Senere i juni O1åned var B. R. Bentholm og
Aksel Jacobsen i Østtyskland for at se på forsøg
og forskning indenfor bl. a. græsmarksdyrkning.

r september studerede Aksel Jacobsen majsdyrk
ning i Holland,

B. R. Bentholm og Aksel Jacobsen deltog sidst
i oktober i et seminar på den norske landbohøj
skole, hvor kvælstofgødskning af græs og ensile
ring blev drøftet med nordiske eksperter indenfor
området.

I løbet af sommeren har adskillige udenlandske
kollegaer til gengæld været på besøg her i landet.

Disse møder og ekskursioner med eksperter, der
arbejder med græsproduklionens udnyttelse i forsk
ning og praksis, er meget værdifulde. da de giver
en hurtig orientering om andre landes problemer
og viden vedrørende græsmarksdyrkning for tiden.

5. Erfaringer og fagt/age/ser i /972. Aret 1972
må betragtes som et ret godt produktionsår. men
et vanskeligt år at udnytte græsmarkerne i.
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Dcn rigelige nedbor. der bIdt over hele landet
i maj.juni måned gaven kraftig græsvækst. Op
trædningsskader var bet)'delige på lerjord og på
la\bund~jord. ligesom det \ar van!>keligt at bjærge
ensilage og ho af en god kvalitet. I \enlctiden på
mere stabilt tor\oejr blev græsset ret groft. De storc
forsinkede slæt medførte trods gun..tige nedbørsfor
hold græsmangel på grund af forsinket gcnvækst.

Omkring host var vejret stabilt lOrt resten af
efteråret. hvor græsvæksten i storc områder gik
helt i ..tå.

Dcn grove foderkvalitct i hø og ensilage fra
I. slæt har et lavere indhold :lf næringsstoffer end
normalt. Det må derfor kompcn~cn~s i vinterfod
ringen med et tilskudsfoder præget af et koncen
treret cncrgi- og proteinindhold f. eks. C-12 ogl
eller let omsættelige sukkerarter !',om mela....~e eller
korn. h\oor ho eller ensilage er hovcdbeslnnddelen
af foderet.

Ho og ensilage fra senere slæt er gennemgående
af en god kvalitet.

I efteråret konstateredes en del diarritilfælde
\ed udn)tlelse af efterårs rajgræs - og undertiden
vel! opfodring af tilsyneladende fint hø. Der spor
I):e\ ofte. Om det lan skyldes nitratforgiftning. som
\'i hidtil ikke har kendt i græsmarksudnyuelsen
herhjemme.

I de senere måneder er der lammet beretnin
ger fra Holland. der viser, at der under ekstreme
væk~tforholcl i italiensk rajgræs. We~terwold raj·
græs og kornafgroder, når disse hostes gmnt i sam
me år. ~om de er sået, kan forekomme så højt
indhold af nitrat, at det har voldl alvorlige skader
p!l kvæg og får og i værste fald har medført dø
den. Ol.: hoje nitratindhold medfører sjældent for·
giflninger ved afgræsning, hvor foderoplageisen
sker kontinuerligt gennem dognet. men især ved
opfodring hvor gront. ladetorret ho. briketter og
i nogen grad forvejrel ell'iilage er opfodret f. els.
2 gange dagligt.

Dcn store nilratophobning i planterne er især
sket. når der har \æret am'endt over 100 kg N pr.
ha til hver ~Iæl i form af nalur- og kunstgød·
ning. og først og fremmest. når den murkgrønne,
kraftigc afgrooe i længere tid standses i \'ækst af
torke. Opfodring af sådanne kraftige N-sodede og
\oæk~IStandsede afgroder bor ske i tilstræUelig
~m5. daglige fodermængder.

Fra orge meldes om. at ensilage tilsat myre
s)'rc under ensileringsprocessen har et højere ind
hold af de essentielle aminosyrer end den gronne
afgrode og ensilage ensileret uden tilsætning. DCI
er nHiske noget af årsagen lil, at myresyreensilage
J..larer ~ig så godt i kvægfodringen.

Den kraftige dæksæd. der blev en folge af vejr
liget i maj-juni måned var en hård konkurrent for
udlæggene. Dette i forbindelse med langvarig tør
ke i eftersommeren gav mange udlægsmarker med
en mcget svag bCl,tand..\tange blcv ompløjct, men
de gode vækst\ilk;lr i no\ember og december har
rettet bestanden op igen i mange udlægsmarler.
Udlæ~markernc er med den stærle \..vælstof

gooskning af langstr. ede, sent modne bygsortcr
ved at blive smertembamet pA mange kvægbrug.

Der bor stræbes efter at sikre en jævn og tæt
bestand i græsmarkerne \ed at bruge en tidlig
moden. halmfallig bygsort som dæksæd og 'Sorge
for et godl fasl såbed.

Efterhånden ~om torken blev langvarig efter
hos!. blev mangel p:\ grovfoder tydelig for mange
kvægholdere. Det gav interesse for indkøb af sup·
plering~fodcr. i ("rste række grønpiller, der en
overg:mg var meget billige, men som på få dage
sleg krnftigt i pris. Delte var til stor gavn for tor·
rerierne. der i mange tilfælde havde lagrene fulde.

Af andre muligheder for supplerende grovfoder
er melasse. der under de nye markedsforhold m~

pålalde sig forn)-et interesse i et \'arigt forbrug,
og\å ~om supplement hl sommergræsningen.

Det billigste hægfoder er fortsat græs udnYI·
tet direkte på roden. En velplanlagt udnyttelses·
teknik har i en lang årrække været et godt oko·
nomi:-.k aktiv. Dcn fordel vil blive yderligere oget
under de n)'e markedsforhold.

6. Græsmark:Ut'/...liolle"s orgolli.5fllioflf/or/Jold.
Græsmarksseklionen havde ca. 950 medlemmer pr.
I. august. Sektionens arbejde ledes af Gnclimlll'ks·
udvalget. der har følgende sammensætning.

Hofjægermester A. Olufsen, Quistrup, Struer
(formand)
Gårdejer A. Dans lIorlyek, Rurup. Toftlund
Proprietær Preben Liitzhøft, Tandrup. Bedstoc!'

Græsmnrkssektionens sekretær, chefkonsulent
Johs. Olesen. varetager sammen med kas~erer Kent
~ommer sekrelariatsforretningernc.

Græsmarlssektionens konsulenter er:

Landskonsulent B. R. Bentholm. 8550 Bjerring
bro TIL (06) 68 Il 93
I.andskonsulent Aksel Jacobsen, Gernersvej 9.
8260 Viby TIL (06) 149502
Konsulenl Kr. Agergård. 7500 Holstebro 11f.
(07) 44 22 93
Græsmarkssektionens konloradresse Cl':

Godthåb. 8660 Skanderborg TIL (06) 52 06 66.
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J. U DERSØGELSER VEDRØRE DE LÆVIRK I G

Af Frode Olesen.

En opgørelse over vind og fordampning i de en·
k.elte måneder findes i tabelværket. Læskærmen

3. Vindhastighed og fOl"dampning.

edenstående opstilling viser den gennemsnit
lige vindhastighed, procent læ og procent nedsat
fordampning i målepunkterne i vækstperioden
1972.

I. Læets iodflydel e på klimaforholdeoe.

Ved Godthåb i Skanderborg er der i en år
række gennemført observationer over de klimati
ske ændringer, der lorekommer i læ. Til dette for
mål er der opstillet en 100 meter lang og 2 meler
høj læskærm, der i 1972 har været beklædt med el
plastnel-materiale, som giver skærmen cl vindsen
ncmtrængeligl hulareaJ på ca. 50 pet. Skærmens
virkning vil omtrent være som et ubeløvel tjpr
nehegns.

I tidsrummet 4/5-1110 er der over den tilstø
dende roemark registreret vindhastighed. fordamp
ning og temperatur j 6 målepunkter vinkelret på
skærmens midte i retning mod øst.

Målcpunkterne Jigger i afstandene 4, IO, 20, 30,
40 og 60 meter fra læskærmen, idet punktet 60 m
=30 X skærmhøjden repræsenterer klimaforhol~

dene uden eHer næsten uden læ og de øvrige af·
stande områder med stigende læ og deraf følgende
ændringer med hensyn til bl. a. temperatur og rug
lighed.

Lnstrumenterne er anbragt sådan, at målehøj·
den kan reguleres med afgrodens vækst, og målin
gerne er hele tiden forttagel i 25 cm højde over
bevoksningen, bonset fra jordtemperaturen. der er
målt i 15 cm dybde. Måleresultaterne vil senere
indgå i en samlet opgørelse, hvorved de enkelte
års variationer tiJdels vil blive udlignet.

/" (/66).
Inlc:l~

IO daae
i maj.-e

14,9
14,9
14,8
14,9
14,7
14,8

Lu!ttemperaturell i la og Ilden
ABland fra Le
læskzrm, m 17 da~

I junl,-e

4. 1'1
IO........ 16,0
20. .... .. . 15,9
30....... . 15,4
40... . 15.3
60... . 14,9

2. Forsøg med virkniogeo af læ til kvier.

Sidelobende med en forsøgsrække vedrørende
læets betydning for mælkeydelsen hos græssende
køer (omtalt i beretningen 197J) er der i samar·
bejde med Landokonomisk Forsøgslaboratorium i

I den kølige juni var middeltemperaturen ved
Skanderborg o,s-e under normalen.. Det er be.
mærkelsesværdigt, at læet faktisk har kunnet udlig
ne denne forskel ud til en afstand af mindst 10
gange hegnshøjden.

har haft storst e(fekt i juni måned, hvor vestlige
vindretninger var relativt hyppige.

b. Temperatur.

Til måling af luft- og jordtemperatur benyttes
termoelementer tilsluttet en elektronisk punktskri
... cr. Temperaturen registreres i alle målepunkter en
gang pr. time døgnet rundt. Apparaturet er til·
sluttet en vindretningsskriver, som gør det mu
ligt <It udskille de målinger. der er foregået
ved vestlige vindretninger d. v. s. SW- W og W.
I tabel 166 i labelbilaget er vist, hvorledes tempe
raturen i de enkelte måneder varierer med afstan
den tillæskærmen.

I dagtimerne kl. S-20 har læet bevirket en for
højelse af temperaturen, som er mærkbar ud lil
afstanden 30 meter. I læ er jordtemperaturen højere
hele døgnet, mans lurucmperaturen ofte kan være
lidi lavere om natlen. Som eksempel på tempera
lUrvirkningen anføres nedenfor de målte luft·
temperaturer for 204 timer - svarende til 17 dage
med vestlig vind i juni og til sammenligning og
kontrol med målingernes pålidelighed 10 dage i
maj med østlig vind (ingen lævirk.ning).

pc!. nedsal
fordampning

26,1
16,6
4.2
2,3
1.5
0,0

PC(·~

32,4
17,2
11,3
3,5
1,9
0,0

1,53
1,85
2,05
2,20
2,22
2,28

4
IO
20
30
40
60

Vindhastighed og fordampning
4. maj-J. akrab" (/65).

Afstand fra vindhlUtighed
skærm. m. m pr. sek.

M ....
punkt

l. .
2 .
3 ..
4 .
5 .
6 .
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årene 1969-70 og 71 gennemfort forsog med ung
dyrs tilvækst på græsningsarealer henholdsvis med
og uden læ. Den fuldstændige berelning ved Chr.
Krohn og Marinus Sørensen er offentliggjort i
Forsegslaboratoriets årbog for 1972. Det folgende
er el resume af forsøgets indrelning og de vigtig
ste resultater.

a. ForspgsarraogcnlCnl.

Forsogene blev i alle tre år gennemfort ptl græs·
ningsarealer tilhorende Tranum klitplantage i
Vendsyssel. Arealerne. der normalt har en god
græsproduktion. er fra n:llurens hånd stær!"t vind·
udsatte. men er tildels skærmet af læhegn og
plantager.

Der blcv afsat Io forsogsfolde af tilnærmelses·
vis samme storrclsc. den ene højl- og fritliggende
uden væ"cntlige læmulighedcr for dyrene. mens der
i den anden dels var læ fra tilstedeværende hegn,
dels blev opstillet kunstige læskærme 100 m lange
og 2.5 m heje. Læfolden var således indrettet. at
dyrene ha\de mulighed for at \ælge alle overgan
ge mellem intensivt læ og helt fritliggende områ·
der.

I de Io folde var opslillet inslrumenter for re·
gistrering af vindhastighed og temperatur i den
hojde. h\or dyrene befinder sig. Aflæsning blev
foretaget lo gange ugentlig. Følgende opstilling vi
ser gennemsnitsværdier for vind og tempcralUr i
forsogsperioden ca. 15 maj- l 5. oktober.

VilldluU/i!:!Jed, meler pr. seJ..wrd.
1969 1970 1971

l læ. 75 cm højde. 2.1 1,9 2,6
Uden læ. 75 cm højde .. 3,3 J.l J.2

Temperatur, dpgllmidde/ • C.
[ læ. 75 em højde .. 13,9 12,7 12.4
Uden læ. 75 em højde .. IJ,7 12,5 12.4

Temperatur. maksimum . • C.

I læ .. 22,7 21,1 20,0
Uden læ 22.0 20.4 20,0

Rundt regnet er der V3 mindre vind i læfolden,
idel den gennemsnitlige vindhastighed er reduee·
ret fra 3,2 til 2.2 m pr. sekund. Vindhastigheden
målt i 2 m højde uden læ er 4.3 m/sek. Maksi
mumtempcraturen har været lidt hojere i la:. Ned
børsmængden i rorsøgstiden udgjord~ henholdwis
167. J20 og 250 mm i 1969-70 og 71.

I tie tre forsog indgik ialt 82 1-2 !ar gamle kvier
af R. D. M. og S. D. M. inddelt i 2 årlige hold p;'a
13 eller 14 d~ r. Holdinddelingen blev foretaget
på grundlag af dyrenes vægt. der ved udbinding
i gennemsnit var 328 kg.

b. Resultater.

K \ ierne blev vejet ved udbinding og igen ved
indbinding samt yderligere to gange i forsøgstiden.
For at kunne sammenligne de tre ;'ar er tilvæksten

omregnet til samme pcriodelængde (156 dage)
med Ire dclperioder ;~ 52 dage.

De Io forsøgsholds lilvækst gennem de tre år
fremgår af folgende opstilling.

Gellllef1lSffitlig ti/wl'ksf pr. dyr, kg.
Antal d~r pr. bold I ~ Uden Iii:

1969
,. periode 1J 47 J4
2. periode I J 48 46
3. periode IJ 14 J7
lait 109 117

1970
L periode 14 J9 54
2. periode 14 JJ J9
3. periode 14 6 9
lait ........ 78 102

1971
t. periode 14 51 59
2. periode 14 J l J7
3. periode 14 56 45
lait ........... 1J8 141

læholtlet havde i alle tre år den laveste til·
væk~t. Denne vur som helhed tilfredsslilIende, men
variationen i den daglige lilvækst mellem de en·
kelte dyr har h\ert år været så Slor. at den målle
forskel mellem læ og intet læ ikke er statistisk
siUer.

Forsogenes resultat er sammenfaldende med tid·
ligere danske forsag. I el forsag med kvier i Store
Vildmo'ic 1940-1941 og i læforsøgene med mal
kekoer pil Rævkærgård 1968-70 kunne der såle·
des heller ikke kon .. lalercs nogen positiv virkning
af læ.

Fra Californien foreligger der en undersogelse,
hvor vindens indflydelse på tilvæksten blev under·
<;ogt hos stude. En reduktion af vindhastigheden
fra 1.5 meter pr. sekund lil vindstille nedsatte her
den daglige lilvækst med 4,4 pet. VindhaSligheden
1.5 m/sek er dog væsenllig lavere end vindha·
!>Iighcden i læ i de danske undersøgelser. Konklu·
sionen :tf forsogene må blive. at læ under danske
forhold næppe har nogen direkle positiv indfly
debc på ungdyrs lilvæb,t.

3. Forsog med plast"cl som læg;v.rc.
Jordfygning er jævnlig ~rsag til, at der opstår

skader p~ gulerods~lfealer, og en række avlere i
LOimmefjorden har onsket foretaget en afprøvning
af plaslnets :Jm!cndelighed til forebyggelse af dis·
se s!..ader.

Da læets klimatiske virkninger erfaringsmæssigt
kan have stor betydning for andre varmekræven·
de afgroder som jordbær og asier, er det fundet
rimeligt al udvide forspgene til også at omfatte
sådanne afgroder på ikke fygningstruede arealer.

Den umiddelbare fordel ved anvendelse af læ·
givende net fremfor levende hegn skulle især be·
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stå i, at de er let flyttelige og således kan rotere
i sædskiftet sammen med særligt varme- og læ
krævende kulturer, på arealer hvor man ellers ik
ke finder det praktisk med egentlige læhegn.

Forsøgenes formål er således at belyse spørgs
målene:

I. Kan opstillede plastnet effektivt bindre jord
fygning?

2. Har plastnet en udbytteforogende virkning for
kulturer når jordfygning ikke forekommer?

3. Kan læ-nettene opstilles og indpasses i dyrk
ningen uden urimelige ulemper?

Der er ved forsøgene anvendt et materiale af
polyctbylen. fabrikat IJNetlon •• type 93. Nettene
fremstilles i baner af 120 og 145 cm bredde. De
har en trådkaliber på ca. 1.2 mm og en maske
vidde på ca. 5,0 mm. Nettets hulprocent uden mon
tering eller understøtning er ca. 56.

a. Nettets lævirknil1g.
For at afprøve nettets effektivitet sam lægiver

under egnede betingelser er det i foråret monte
ret på den under afsnit l. omtalte forsogsskærm
i Skanderborg.

Vindhastighed og temperatur i forskellig afstand
er målt over et tidsrum af i alt 8Yl time den 28/5
og den t 16, hvor vindretningen var stik vest og
vinkeJret på skærmen. Ved målingen er benyttet

6 stationære vindmålere (Lambrecht type 1440)
samt et Lambrecht båndanemometer (følsomheds
område 0,2-20 m/sek) over 14 perioder li. 1 mi
nut i hver afstand den 2815. Temperaturen er
samtidig registreret med 12 termometre, gennem
snit af 1 måling i hver afstand pr. time. For
dampningen i tiden 2615-1/6 er målt med 6
D. V. I. fordampningsmålerc. Alle målinger· + jord
temperatur er foretaget i 50 cm højde.

Målinger l'~d læskærmen.
Arstand rq lb::nn I mclU

Stalionzre mAlere • IO 20 30 '" 60

Vind m/sek 1,71 2,02 3,29 3,39 4,31 4,48
pet. læ 64,3 57,8 31,2 17,8 9,8 0,0

HAndlUlCMoZDCter

Vind m/sek 1,48 1.56 2,75 3,31 3,91 4,47
pct. læ 66,9 65,1 38,5 26,0 12,6 0,0

LufilempcrallU

12 dag.. ·C 11,8 11,7 11,3 11,2 11,0 11,1

Jonllempcratur

12 dagl. ·C 10,9 12,3 11,3 11,2 11,4 10,7

Fordampning

mm 8 8 II 13 13 13

La:skærmen har under de givne betingelser på·
virket vindhastigheden i en afstand af indtil 30 X
skærmhojden. Temperatur og fordampning er
mærkbart ændret indtil en afstand af 10 X skærm-
højden.

pet. læ
�00,-"'---,,----,-----r----.------,,----------,

801-+--+----+---+---1------...,
F:.:.-'

::=:~:~~~=..=-.=.-:......::====:====~==========~......R:=....
~tO=4t=:ltO===:2Qt=::3!::·~· ~~·=..=-40f,·~·:-':-::;~:::6OJ

Afstand rra læskærm i meter

Fil. t7. I...2Skamens virk

nin, pi vindbUlIJheden.
Procentisk redukllon af vind
baslished i forhold III den frie
vindS hastighed.
Fuldt optrukket kun'e:
Stationære vindmAlere.
Punklen::t kurve:
Måling Ilttd bindancmomcter.

FonøpskJcna: 100 m lanr og
2 m høj. P1astAtllCl mol1[erel
pi ,ranpælc Ol lre aet "'ud·
rene rOrskallinpbncdder.
0tl fOl' sb:tmtn, pløjet Ol

harvel mut. Mod vesl: o'~r

,'jnlret kom. ca, IO em b"jt.
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b. Udby1tcm6Unger.

Forsogsplanen forudsætter. at der ved hjælp af
1.2-1,4 m høje nct indrettcs 1 eller 2 læparccller
og i samme længderetning tilsvarende parceller
uden læskærme. Skærmene er 25 eller 50 m lange
og opstilles parvis med ca. 20 m afstand, så det
mellemliggende areal f r læ fra to sider (vest og
ost). Måleparcellemc på IO X 20 m udgores af
arealet. der ligger ud for midten af de to paral·
lelle skærme.

eltcne cr fastgjort på nedrammede lægter eller
granpæle. og nedtages eftcr forsogets indhostning.
Vindm:ilere og, i nogle tilfælde. termometre er
opstillct i parcellerne uden læ, og i læ i en af
stand af 2 X skærmhojden. PlastneHet er an
\endt i 4 forsog på folgende lokaliteter.

I. Ilone hos gdr. Kjeld Rasmussen. Forsogsle·
der: Konsulent Harald Jensen, Asnæs. Sand
jord. Afgrode: Gulerodder (Hafnia 48 A.II.) 
sået 23 '3, hostet JO 7. 2 fællesparceller. Mar
ken sprojtct med Cur;\Sol efter tilsåning.

2. J-/umble hos frugtavler H. Rubnk Hansen. For·
sogsleder: Konsulent K. Melander. Rudkøbing.
I.erjord. Afgrode: Asier (L:1ngelands Kæmpe)
s:\et 3 6 hostet fra 8/9. 2 fællesparceller.

3. MilliflJ:e hos forpagter Ernst Jørgensen. For
søgsleder: Konsulent Arne Pedersen. Fåborg.
Sandjord. Afgmde: Jordbær (Senga Sengana).
Skærmlængde 50 m. ingen fællesparceller.

4. 1"(irs hos hOld. Bendt Villumsen. Forsøgsleder:
Kon~ulcnt B. Lyager. Hjørring. Humusjord. Af
grodc: Jonlbæl' (Senga Sengana). Skærmlængde
50 m. ingen fællesparceller.

Udbytte og I/I('rudby//{' for læ.
Vind m./kl.und Udb)ue hkg/ha Forholds'al
II, uden la: "æ uden læ .. '" 100

I. Gulerod 2.3 2.8 221,2 210.6 105

2. A.fie
u. Sået under

plastfOlie 1.8 2.5 496.6 435,6 114
b. S:'tCI uden

pla'itdæk. 1.8 2,5 142.2 76.3 186

1. Jonlb(u
1. plukkepcr. 2,2 2.5 89,8 99,0 91
2. plukkcpcr. 2.2 Z.5 65,3 27,5 237
Saml. udby t. 155.1 126.5 123

4. Jordb(l'r
I. plukkcpcr. 2,5 3,0 7,5 6,5 115
2. plukkcper. 2,5 3.0 6,X 6,6 103
Saml. udby!. 14,3 13,1 109

Gulerodsmarken i forsøg l blev på grund af
den store nedbør iUe gcnerel af jordfygning. men
udbYllet og handelsværdien er alligevel lidt SH>r·

re i læ. Væksten var dog noget uens, ligesom va·
riationer i reaktio""tal!et kan huvc spillet ind.

A'iierne i Humble fik. dårlige spiringsbctingeber
i dCI kølige og fugtige \-cjr. Den ugentlige mak·
~imum· og minimumstemperatur blev registreret i
liden 24 6-9 9. Mak"imumtempcraturen er i gen
nem... nit 27.4·C i læ mod 26.2 uden læ, mel·
lem 29 7 og 5 8 er for...kellen 3,0"C. Minimum
temperaturen (natlcmperuturcn) er gennemsnitlig
0.2· la"ere i læ.

Der blev opstillet el..'5lra læskærme. så lævirk·
ningen kunne undersøges. såvel n<lr sårillen er dæk·
ket med klar plastfolie. som når delte er udeladt.
Plastdækning + læ gU\ storst udbytte ar brugbare
asier. Uden plastdækning er udbyttet næsten for·
doblel i læ. men på et langt la\ ere nh eau.

I forsug nr. 3 i Falsled \ed MiJlinge fik jord·
hærplanterne i læ cn stærk vegetativ udvi("'ling.
som muligvis ikke har gavnet bærsætningen og
bærrene.;; kvalitct. Bærrene er til industribrug ho·
!lICI ad 2 gange.Udb}'uet var ved fors te plukning
lavest i læ. mens der ved anden plukning var et
merudh}'t1e p:\ 23 pet. Der var spredte legn på
froslskade over hele arealet.

Dc absolutte maksimum· og minimumtcmpcrn·
turer er aflæst ugentlig i tiden 29/4-2217. Gen
nem!oinillig mak~imllm i læ: 24.4 0 C. uden læ 23.8.
Størst forskel: + 2,5 0 j ugen 10/6-17/6. Nat
tempera luren var i samme uge -:- 1,0" i læ mod
+ t .5 0 uden læ. læet har hævet temperaturen
om dagen og sænkel den om nutlen. hvilket vi'ier.
al læ under visse omstændigheder kan give øget
ri~iko for frostskade.

J forsegel i Vendsyssel er merudbYllet storst
i forste plukkeperiode. Ocr er her tale om etårige.
50cnt plantede jordh:cr. der har givet et meget lavt
IIdh} Ile.

UdbYIletaJlene !'i.fer i alle forsøgene et pOjit;, t
og .mndf)'"Ji;:t udJ/m: for hr. Aut l'Dr dog J..Jinlll
IIUl'H;et rtt unormalt. og da den am'elIdte for·
.HJg.lm('fode tillige er bt'h~/tl'l med fej/kilder, bor
mJhJIIC{(lllene 1 urderes med nogell forbehold. For·
s0l::e1le forl.fælles i 1971.
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REALREGISTER

BAS 0660 W mod meldug 450
Basudin 25 E mod skadedyr i roer. 674 2128
Ba}er 6329 mod ukrudt _. _ 2066 2079
Bayer 6542 mod ukrudt . . . . . . . . . . .. 2067 2079
Bederoer, bekæmpelse af ukrudt i .... 2074 2079
Bedømmelse af forsøgenes sikkerhed. _. . O
Bejdsning <lf udsæd 2015 2053 2054
Bejdsning af ærter . . . . . . . . . . .. 2054
Bejdsning og sprøjtning mod meldug. 2055 2056
Bejdsning mod skadedyr i roer 2060
Bcjd~ning.,behov. nnalyser for. . . . . . . . . .. 2054
Bdæmpelse af. se næste betydende ord
Henhite mod svampesygdomme i kom 2053

2055 2056 2125
Bcnlate mod sygdomme i kartofler.. 2133
Benodanit 2067
Denomyl . . . . 2062
Bentnzon .. 2079
Bentohavre .. . . ' 2027 20.:.6
llenza lin mali ukrudt .. 2079
Ucrcgning af nfgrødecnhder (a. e.) .... O
Helanal mod ukrudt 2061 2074 2079 2127
Bklisin forte mod flyvehavre. . 2072 2079
B;nebyg . . . . . . . . . 2019 2036
Binlje, ~artoffelsort .. 2130
Birte. ærLesort 2040
Birlan mod oldenborrclarver 674
Bladex 2079 2134
Bladex DP mod ukrudt ..... ,. 2064 2068 2079
Bladex + Shellprox-30 mod ukrudt 2064

2068 2079
Bladgødskning .... 2112 2116
Bladplcl'iygc . 2015 2054
Bl:'tstcn lil kartofler . 2133
Bomibyg 2020 2036
Bonu,byg . . . . . . . . . 2023 2036
Bor og kvælstof til lucerne 2145
Bor lil hvidkløvcr 2120
Breusledts Schladener, hestebønne 2039
Brillnnl. majssort 99
Brokimmun kartoffelsort 2130
Brominal 400 mod ukrudt 2062 2079
Bromofenoxin mod ukrudt 2079
Bromopho'i . . . . . . . . . . .. 574
Bromoxynil mod ukrudt .. 2065 2066 2070 2079
Brunplehyge. hvedens _.. 2053 2058
Byg cOntra hestebønner 2043
Byggens stribesyge .. _ 2015 2054
Bygsortcr. forsøg med. _........ . . . 2016
Bygsoner. oversigt over 5 :\rs forsøg 2024
Bælgplanter irenbestand _.. 2141
Bælgsædareal _. . 2009
Bælgsædem vækstbetingelser .. 2014
Bændelorm hos ungkvæ:g 2156

A 1866 mod ukrudt 2073 2079
AAmagan 70 _. . . . . . . . . . . . . 377
AbedbY8 7337 . . 2022 2036
AbedbY8 9361 og 9425. 20232036
Abedhvede 021 og 053 2032 2037
Abedhvede 076 og 078 . . . . . . . . . . . . . . 709
Abed Planteav!sstation 755
Aetril 4 mod ukrudt. . . 2064 2067 2079
Afgræsningsforhold for ungdyr 2152 21 S6
Afgræ~ningssystemer 2155
Afgrødeenheder. beregning af O
Afhugning :tf hvidkløver til frø . . . . 21 t 9
Afhugningstidspunkter i frøgræs, efterår. 2122
Afsvampning af ud\æden . . . 2015
Afugan mod meldug.................. 2056
Agerrævehale, bekæmpelse af ' 2073
Agnilox 674
Agra Dinoseb 20 mod ukrudt 2079
Alipur mod ukrudt ... 2127
All. 292 bY8 2023 2036
Algornin 311
Allindemaglebyg 304 og 306 ... 737
All Round, ærtesort 2040
Alm. og ila!. rajgræs........ 2139
Alm. rajgræs.. 2146
Arni, sneglegift 393
Annlyser i frøafgrøder 2119
Annlyser af udsæd 2015
Amin, kartoffe!sort 2129 2130
Amyvårhvede , . . . . . 2030
Anjou, majs .. . . . . . . 2151
Ansgarbyg 2021
Ansihavre ($ejet 681) ,. 2027
Antergon mod kvik. . . . . . . . 2072 2079
Anlhio mod skadedyr. . 2061 2062
Antal forsøg 2005
Arealanvendelse .. 2009
Are'i' mod ukrudt 2062 2069 2079 2151
Amoldhavre .. . . . . . . . . . 98
Arosovårhvede 360
Artsforsøg i kom .. 2034
Askaniabyg . . . . . . . . . . 97
ASlorhavre 2026
Asulox mod ukrudt , 2128
Avadex BW mod flyvehavre 2071 2079
Avadex BW granulat mod flyvehavre. 2071 2079
Augustabyg _. . . . . . . . . . . . 246
Avaino·Junonhavre . . . . . . . .. 653
Avl og omsæ:tning af markfrø _. . . . 2123

Bagekvalitet i hvedesorter _ 2032
Barban _ _..........• _. 2079
Barenza (4 n) ital. rajgræs... ..... 2139
Basanor mod ukrudt ... 742
BAS 2201 F mod meldug. . . 450
BAS 3170 F mod gulrus. 2058 2062
BAS 3460 F mod meldug 450
BAS 3510 H mod ukrudt. 2069 2079 2125
BAS 3580 H mod ukrudt. 2062 2063 2067 2079
BAS 4330 H mod ukrudt. . . 2069 2079

CA 70203 mod meldug.
Calixin mod meldug
Cambilcne mod ukrudt
Carbctamex mod ukrudt
Carbelamid .

..... ..... 2056
2056 2058 2062 2125
2063 2067 2079 2176
......... 20732079

... 2079
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Eflerafgrødens forfrugtværdi .. , 2149
Eftergødskning på grundlag af kemiske

planteanalyser 2112 2116

2044
2069

2066
2067 2079
2061 2062
2021 2036

2135
2036
810

2126
742

2039
6'3

2062
341

Eftervirkning af proteinafgrøder
Eftervirkning af ukrudtsbekæmpelse i udlæg
Efted,rssprojtning contra forårssprøjtning

af vinterhvede .. , .. ,
EK 470 mod ukrudt ., .. 2062 2063
Ekatin mod skadedyr
Elbobyg .
Eldtroni\k roclldtynding . ,
Em;rhyg . ... .. .. 2017 2034
EmilagclIndcNogeher .
En:1rig rapgræs, be~æmpebe af .
Epl3tur mod uJ...rudt . . . .. . .
Erfordia. hesteoonnesort .
Ernte Triesdorf S4-43 havre ....•....
Ethirimol .
Everest lucerne .

Gemini. lucernestamme 2145
Genetisk monogermt roefrø 2135 2138
Genncmførte forsøg, antal 2005
Gcografi~J... opdeling , .. 2005
Gerkrabyg , 2023
Ges::l.gard 50 mod ukrudt ,... 2071 2079
G'utcnindhold i høst perioden 752
Goldfodsyge 20n
Goswinhavre .,.... 653
Gramo~onc mod ukrudt , .. 2073 2079
Grovfoderafgrødernes udbytte 2013
Grovfoderproduktion , , .. 2135
Græsafgrødernes vækstbetingelser ,. 2013
Græsarter. kvælstof til 2145 2146
Græsarter. slætantal af 2145

Faldtal i hvcdesorter 2032
Faldtal i hpstperioden ' .... 39 752 832
F.meron mod ukrudt .... 2062 2067 2067

2079 2126
Fa'Slliggendc J...væl~tofforsøg 2087
~D 2~13 h'·ede 709
FD 6253 hvcl.!c . 709
Femah\'ede ... .. 98
Fi\~eby V sO}':.Lbønne 832
FI:l\'anda. ærleo;ort 2040
Flyl.!ende ammoniaJ... 2087
Flyvehavre, bekæmpelse af .. ..... . . . 2071
Foderværdibe'iolemmelser 606
Forbrug af handcbgødninger 2010
Fordamrming .. . . . . . . . . . . . . .. 2158
Forfrllgtværdi af cflcrafgrøder 2149
Forkortelser O
Formolhion 2062
Formæm1. plante:wlsudvalgenes . . .. 836
Forsøgenes sikkerhed .. ,. , O 2015
Forsøgsarbejdets omfang 2005 2015
Forsøgsopgaverne. oversigt over 2006
FOf\,øgsud\ædens kvalitet 2015
Foråf'i.:-.prøjlning af vintersæd , .. 2066 2069
Foo;forgoo,I-ning og græssets fosfor indhold . 2148
Fo\for. \tigende mængder.. 2100 2103
Fo\for:-.yretal (Ft) og undersøgelser 2111
Fosfor. udbringningstider . , 2104
Frapane 276 340 402
Fræser til omlægning af græs 2148
Frøafgrødernes væstbetingelser 2014
Frøaf'itand og frøtypeforsøg i bederoer 2135 2139
Frøa rea I 2009
Frø og speeialafgrøder 2119
Fusarium. se bladplelsyge.

2049 2127
176

2034
2096
2039
2129

Carbomyreanilid , , . , . , , . . . 2062
Carbyne mod flyvehavre 2072 2079
Carbync B mod flyvehavre ..... , ... 2072 2079
C1ribohvede . . . . . . . . . . . . 98
Calohvede 203 I 2037
Certrol 3 mod ukrudt 2064 2067 2079
Certrol ID 500 mod ukrudt 2064 2067

2079 2126
2079 2126

2064 2068
2079 2126

. . .. 2098 2099
2079
2079

..... 2062
2020 2036

2034
2126
2156

274
2026

2065 2079
2065 2079
2065 2079

298
2079
2079
2080

Certrol ~f 667 mod ukrudt. .
Ccrtrol Tctra mod ukrudt

Oalapon mod kvik .. ,
Dansk 50710, olichør
Dcb:lbYH .
Delt I..va:l~tofgødning til byg
Di;lna. he\ICbønnesorl
DianeIla, kal'loffelsorl
Dicamba mod ukrudt

Chilesalpeter til bederoer ....
Chlormcquat-chlorid
Chlortoluron .
Choraniformethan ..
C;!Iabyg .
Clermontb>s
CMPP mod uJ...rudt ..
Coccidier hos ungkvæg
Colorndobiller
Condorhavre
CR 4606 mod ukrudt
CR 4607 mod ukrudt ......•...
eR 4608 mod ukrudt.
Curasol . .., ,
Cyanazin . ." ,., .. , ..
Cyclothioc;lrb;lmalc
Cycocel, \æJ...c;tregulcring .

2065 2066 2068
2070 2079

Dichlorprop mod ukrudt 2064 2070 2079
Dicuran mod ukrudt , 2178
Dino\cb acetat , .. 2079
Dinoo;eb :.lmin:-.a1t 2079
Dino"eb ammoniumsalt 2079
Dinoscb. fri syre .... ,....... 2079
Dinotcrp . . . . . . . . . . . . . . . 2079
Dip~oil.! alm. og ilal. rajgræs 2139
Diplomatll\'edc 98
Dithane M 45 2133
Divabyg ,....... . . , . . . . . 246
DLG Dinoscb 20 mod ukrudt .. 2062 2071 2079
DLG Dino"eb 340 mod ukrudt. 2062 2071 2079
DLG D;noseb 500 mod ukrudt. 2062 2071 2079
DLG D-prop-combi pulver mod ukrudt 2063

2067 2079
2063 2079

2030
107
98

435
98

574
2051
2045
2145

341 435

DLG D-prop-mix-pulvcr mod ukrudt.
Drab;lntv:"rhvcdc .....
DrueagurJ...er .
Dunjavinterbyg . . .. , .
Du Puits luccrne ..................•....
Duravintcrbyg ., , .
Dursban , , .
Dybpløjning, tidspunkter for, efterår
Dyrkning af maltbyg .
Dæhnfeldl 0840, lucerne
Dæhnfell.!t, (sis lucerne ..
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loxynil mod ukrudt ..... 2065 2068 2070 2079
Ital. r3jgræs clr. alm. rajgræs 2139
Isis. luccrncswmme 2145
lsooclylcster 2079

Kallo.former 682
Kalkning _ 2106 2116
KaiLsiam, analyser af .. '. . . . . . 753
Kaliumgødning til lucerne.. 2142
Kalium, ~ligende mængder 2100
Kaliumt.d (Kt) og undersøgelser 2111
Kalium. udbringningstider 2104
Kallo.3mmonsalpeter _...... 2087 2098
Kalk, forsøg med 2106 2116 2118
Kalksalpcter 2087 20~2

Kalk til induslrikartoflcr ..... 2133
Karakters~al:l for lejesæd, sygdomme m. v. O 2016
Kartoffelareal 2009
Kartoffeldyrkning 2129
Kartoflernes væ~~lbelingelser 2013
Kerh mod u!..rudt. 2073 2079
Kie<,erit . .. .. . . .. 2107 2133
Kleibervårhvede 2029 2037
Kleine Thiiringer, hestebønne 2039
Klim<ltiske vilk~r .... 2007
Kløvergræs som vekselafgrøde 2044
Kløvergræsudlæg. såtider 2147
Kobbertal (CUI) og undersøgelser 2111
Kogcærler, sorler af 20~O

Kolibriv5rhvede 2029 2034 2037
Kongsrug II 2033 2037
KOn'illlenICr, plunteuvlsudvalgenes 836
Kormoranhvede _ _. 2031 2037
Kornafgrødcrlle~ vækstbetingelser og udbytter

2010 2012
Kornanaly..er . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 695
Kornareal . . . . . ... 2009
Kornarter, forsøg med 2016 2034
Kornberger. h~lebønne 458
Korndyr!..ning _. 2041
KornsorIer 2016
Kornsorternes oprindelse 2036
Korn~orlernes udbredelse 2047
Korn~åning med centrifugalspreder 2046
Kranichhvcde . . . . . . . . . . . . . . 2031 2037
Kr:lOichhvcdens følsomhed overfor herbicider 2068
Kran..<;"imme1 i lucerne 2145
Krislinabyg 2020 2036
Kvilo.. bclo.æmpel..;c af 2049 2072
Kvil..indhold i såsæd.. . 2151
K\'i"sølv .. . 2062
Kvælstofgødning lil bederoer 2098
Kvælslof lil græsrtrter 2145 2146
Kvæhlof lil !..artofler '1............ 2131
K"æbtofmængder lil bygsoner 2025
Kvælstofmængder til frøgræs . . 2121
Kvælstofmængder til industriafgrøder 2124
Kvælslofmængder lil kom, roer. græs og

brtofler _. . .. 2081 2087
Kvæl'lofmængder, økonomi ved anvendelse

ar 2085 2086
Kyros. bederoe .. 2138

Græsfrøavl. .. .. 2120
Græsmarksd)'rkning. forsøg med. . 2139
Græsmarkssektionens medlemsbesøg 2156
Græsmarkssektionens organisationsforhold. 2157
Græsmarkssektionens virksomhed 1972. 2156 2157
Græs og grønfoderareal .. 2009
Græsukrudt i lucerne ." 2073
Grønhavre med udlæg.... . 2144
Grønmajs. slæltider af 2150
Gulerodsfrø, pilleret 149 298 2124
Gulerodstammer 298
Gul okseøje, bekæmpelse af 2062
Gulrust i hvede. bekæmpelse af 2057
Gødningsforbruget 2010
Gødningsforsøg i kanofler 213 t
Gødsk.ning og kalkning.... 2081
Gødskning p:\ grundlag af planleanalyser. ..

2112 2116

Hafer - 0942,'67 havre . . . . . . . . . 653
Hafer - Manaha\'re 653
Handelsgødninger, forbrug af . .. .. . 2010
Harvetandss3maskine 2050
Havebrugsberetninger 191 608 795
Havrenematoder (havreål) 2016 2020
Havrenematoder, bekæmpelse af . . . 2042
Havrcnematodresistenle byg!>Orter . . 2020 2042
Havrenemalodresislenle havre~orter. 2027 2028
Havresorler, forsøg med 2026
Havresorter, oversigt over 5 lirs forsøg .... 2029
Havreål. se havrenem:ltoder.
Hedebyg ... . . 2023
Helminthosporiuffi gramincum ... 2015 2054
Helminlhosporium tcres og salivllm, <;e Blad-

plctsyge.
Hera, oliehør . . . .... . . .. .. . .. .. 2124
Herha-Banvel -M 750 mod ukrudt 2064 2079
Herbamilt-DPO 800 mod ukrudt. .... 2063 2079
Herbamilt-DPM ROD mod ukrudt 2067 2079 2126
Herbatox-MP 500 mod ukrudt 2067 2079
Herbatox-M 750 mod ukrudt 2071 2079
Herbazolin-M 650 mod l1~rudt .... 2070 2079
Herbicidvirkning og ukrudtsarter 2070 2078
Hen, Freya, hetilebønne 2039
Hestebønner. eftervirkning af 2043
Hestebønner m. udlæg .. . . 2144
Hestebønner som grønafgrøde .. " 2140
Hestebønner som vekselafgrøde 2044
Hestebønner. softsforsøg med 2038
Hoe 6044 mod uk rudI ... 2062 2079
Hoe 6050 mod ukrudt 2073 2079
Hoc 6052 mod gulrust. 2058 2062
Holl. vægt i sonsforsøg 2016 2034
Hormon·"'·tix mod ukrudt 2078 2079
HPG Olu,hvede ... 2032 2037
Hundegræs _. 2145 2146
Hvcde\orter . 2020 2030 2037
Hvidlo.lo'ver. frøa\' I af 2119
Hvidlo.Jo"cr i renbesl.:tnd 2141
I-Iostudb} tiC'. det samlede 2014

'gran 50 mod lllo.rudt 2071 2079
Imugan mod meldug 2056
Industriafgrøder. forsøg mcd 2123
Industrikanoflcr . 2129
IndustripktOtcrnes vækslbetingel~r 2014
Ingen pløjning _. 2050
Ingridbl8 2036

Jordbehandling. forsøg med
Jordbundsundersøgelser .'
Jordtempcratur i læ
Joss Cam bier hvedc
Junonhavrc

2049
21102111

........ 2158
738
653
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Pajbjergbyg 12871 12917..... 827
Pajbjerghavre 6853 ..... 2028
Pajbjerg Korsroe S 69, bederoe 2138
Pajbjerg Verna (2n) alm. rajgræs. . . . 2139
Palla,byg . 2017 2036
Panlerhavrc 2028 2037
Pamquat . 2079
Parasitter hos ungkvæg...... .. 2153 2J56
Parathion. mod skadedyr. . 2059
Pastel. oliehør ..... 2124
Pekurorug . . . . . . . . . . . . . 826
Peniarth vinterhavre 621
Perla-Poly. rocfrø 2135

:-I 265 bl g . 2023 2036
Nantes 405. gulerod.. 2124

3triumholdige kvælslofgødninger 2098
:llriumkalkammonsalpeter til bederoer 2098

2100
Naturgræs, kvæblof til..... .... 2152
Nedbørsfordeling 2007 2008
Nedfældning af k\æhlofgødningcr 2092
Nedfældningsskade efter ammoniak 2095 2096
Nedpløjning af eflcrafgrpder 2149
Ncmalodrcsistente bygsorIer 2020 2021
Nemalodrcsislcnte ha\fesorter 2027
Ncm,llodresistcnl karloffelsort 2130
Nemal<xltal .. O
Nordalhyg 2019 2045
NPK·gødning 2087 2092
Nøgen bygbrnnd 2017 2020

MeSllrol mod skadedyr 2060 2062
MClabenzliawron .. . . . . . . . . . 2079
MClachlorphcnprop 2079
MGH 6476 havre 2028 2037
Mikronæring~'ttofft:r 2110
Milanhvcde 2031 2037
Milstem mod meldug . . . . . . . . 2055
Milorblg 2023 2036
~lonabyg 2019 2034 2036
Monab)g som dæksæd _.' 2144
Manahavre 653
Monolinuron . , 2079
Monova. rocfrø . . . . . . . . . . . . . . . . 2135
Morcslan 320
Mostynhavre ... 2027 2036
Muldvarpc. bdæmpelse af 2080
Murfoto:t mod kålfJllelarver. 2128
MuSlanphavre 2027 2036

2047

2130
2061
2124
2109
2148
2123
2048
297

2145
97

2034
2032

2005
2035
2062
2071

690
2123

341 435

Octavia. karlOffel"iorl
Oldenborrelarver. bckæmpel!'Je af
Oliehør. forsøg med
Olivin (magnesillmforbindelse)
Omlægning af græs med specialfræser ...
Om.;ælning af markfrø
Omsætning :lf "iæddorn
Opbevaring :J.I løg
Orea. lucernestamme .
Ostolanbyg
Olellorug
Otush\lede. HPG .
Oversigt over resultater af forsøg og under·

søgelser . . .
Oversigt over sOflsforsøg i korn .
Oxycarboxin . . .
Oxytril mod ukrudl _ .

Magnesium. forsøg med.. 2106 2109
Magnesium til 'tuUerroer 7· 8
Magnesium. kvælslof og k:llk 2106
MagnesiumiIIe 2107
Magnesiumsulfal 2107
Magnesiumtal (Mgl) og llnder"iøgelscr 2111
Majssorter 2151
Malabyg 2018 2036 2045
Malcinhydrazid . . . 2079
Maltbyg. dyrkning og kvalitet af. 2045
Mallbygsorler 2017 2019 2020
Mallbygsortcr. kvælstof til 2045
Mnnt:b. mod svampesygdomme 2058 2059
Mangan til frøgræs 2122
Mangansulfat . 2078
Mansholt Birte. ærtesort 2040
Manzate. bejdsning med .. 2054
Maris Otler vinlerbyg 98
MCPA mod ukrudt. 2064 2070 2079 2128 2134
Mechlorprop mod ukrudt. 2065 2068 2079
Meldug, bekæmpelse af 2016 20;5

fddug i frøgræs 2125
Mt:ldllgresistentc bygsorter 2017 2026
Mercaptodimelhur 2062
Mergelformer 682

Kællingetand irenbestand ,..... 2141
K~lbrok i rødk~1 2128
Kålbroksvamp, bekæmpelse af . . . . . . 2060
K!\If1uclarver i peberrod, bekæmpelse af 149 2128
K:\lfluer. bekæmpelse uf 2061

Lamibyg (Seje. 678060) 2022 2036 2045
Landbrugsarealet. benyttelse og iall .... 2009
L'\ndsdclsopdeling . _. 2005 2015
Landsudvalgct for PInnteavl . . . . . . . .. 842
Lasso mod ukrudt......... 2078
Lalldab~'g ... . . . . . . . . 2022 2036
Leandahavrc 2028 2036
Lcgumex mod ukrudt _. 2125
Lcjcs..-ed. karakter for . . . . . . . . 2016
Lcnacil . . . .. .. 2079
Lc\'cnktcr hos unghæg 2156
Lcvo-Ripercol mod løbelarmorm 2154
lindan mod skaded)'r . . . . . . . . . . 2060
Lindinger Dilat 800 mod ukrudl. ... 2064

2068 2079 2125
Lindinger DM 68 mod ukrudt .. 2064 2068 2079
Linuron mod ukrudt............ 2134 2151
LoFabyg .... 2017 2036
Lofabyg som dæksæd 2144
LSD >laveSle sikre differens« 2015
Lucel mod meldug 2056
Lucerne .. 2141 2145 2147 2151
Lucerne. græ\ukrudl i 2073
LuCernC!>l3mmer 2145
Lucerne. stigende Rt· 2143
Lungeorm hos ungkvæg . .. 2156
Lupiner som vek.;elafgrødc 2044
Lus i korn. bek. af . . . . . 2059
Luxorhavre 98
Lysima. ærtesorl . . . . . . . . . . . . . . . . . 2040
Læets indflydclse på klimaforholdene. 2158
Lægivcrc af plastnel . 2159
Lævirkning på kvier 2158
Lævirkning. undersøgelser vedr. 2158 2161
Løbe·lllrmorm hos ungkvæg 2153 2156
Løgstammer 297
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Pescoprop mod ulmJdt. .. 2126 2064 2067 2079
Pelkusrus II 2034 2037
Phenmedipham _. . . . . .. 2079
Phytosol 574
Pillcrel bederoefrø _ 2135 2139
PiUeret frø af gulerod 149 298 2124
Pillering af kAJroefrø , 574 600
Piperazin-formamide 2062
PK-gødning . _. __ . . . . . . . . . . . . . . . .. 2087 2092
Placering af gødning til korn og roer. . . . .. 2094
Plansprøjtning fra fly _ 2059
Planteanalyser, gødskning på grundlag af..

2112 2116
PlanLe~'tVlsudvalgenes formænd og konsulen-

ter , . .. 836
Phmtenæringssloffcr, forbrug af 2010
Plantvax, mod gulrust 2058 2062
Plastnet som lægivere _ 2) 59
Pløjnin8. forsøg med 2050 205 t
Porta, ærtesort 2040
Premitan mod ukrudt 2071 2079
Primo,oliehør . _ 2124
Prior majssort .. _ _. . . . . 96
Priser på anvendt gødning _ _. . . . . . O
Probatox triple mod ukrudt. . .. 2065 2066 2079
Prokamix·DPD mod ukrudt 2063 2079
Prometryne _. . . . . . . . . . . .. 2079
Propimix flydende, mod ukrudt . .. _.. 2063 2079
Propinox·M Kombin, mod ukrudt. ... 2066

2067 2079
Propyzamid _.. _ _. . . .. 2079
Proteinafgrøder som vekselafgrøde .. 2943 2044
Protein i byg 2045 2046
Protein i hestebønner og ærter 2038 2039
Proteinindhold i hvedesorter 2032
Pyramin mod ukmdt 2074 2079 2127
Pyrnzon ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2079
Pyrazophos . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2062

Quinolate . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 276 402
Quintozen 60 _. . . . . . . . . . . . . .. 407

Rajgræs, alm. og ila!. _ 2139
Ramrod mod ukrudt 2128 2151
Reaktionstal (Rt) og undersøgelser .. 211 I 2118
Reaktionstal, ændret metodik ved bestemme}·

se af 2111
Reglonc mod ukrudt................. 2125
Reveille (40), alm. rajgræs 2139
Rhyncosporium, skoldplet 2016
Rodfiltsv3mp i kartofler 2133
Rodfrugtafgrødernes vækstbetingelser. . . . .. 2012
Rodfrugtareal 2009
Roedyrkning, forsøg med .. '" 2135
Roefrø, gødskning af .. . 2123
Roer, stigende mængder kvælstof 2084
Ro-Nccl mod ukrudt 2074 2079
Roskilde Prima (20), Hal. rajgræs 2 I35
Rt ved lucernedyrkning 2 I43
Rugsorter, forsøg med .. 2033 2037
Rupalbys (sv. 65522) _....... 2022
Rød Ankergård, kartoffelsorl 2130
Rødkløverfrø. kvælstof til dæksæd 2120
Rødkløvergræs : 2147
Rødkløver i ren bestand . . . . . . .. 214 I
Rød svingel. slæt af 2I46
Rågcskader 15 20 41 91 262
R.3prolein. se prolein.

Salkabyg 2021 2036
Sappovårhvcde _ _ 20292037
Schladener, hcstebønnesort _ 2039
Sebahvede 20322037
Sedimentationsværdi _. . . . . . . . . . . .. 2032
Sejet 681 = Ansihavrc _ 2027 2036
Sejelbyg 678060 = Lamibyg .. 2022 2036 2045
Sejel 672600 byS 827
Sejetbys 678074 _.. 2022 2036
Sejetbys 678107 _.. _ 2022 2036
Sejet 682600 byg _. . . . . .. 2023 2036
SejeIhvede 6975 2032 2037
Sejetrug E 69 .. 2034 2037
Sejet 689546 vårhvede 2030 2037
Selen 2110
Sclmahavre _ 2026 2034 2036
Selpekvårhvede _. 2030 2037
Seneor, mod ukrudt. . . . .. . . . . . . _... 2134
Sengødskning af frøgræs 2121
Scptorium nodorum, se sortskimmel.
Setabys _. __ 2020 2036
Shellprox-30 mod ukrudl 2064 2068 2079
Shellprox Super mod ukrudt 2064 2067 2079
Silvahavre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2027 2036
Sinbar. mod ukrudt 2126
Siribyg 2021 2036
Sixtus, ærtesort 20.,0
Skadedyr, bekæmpelse af 2053
Skadedyr i peberrod. bek. af __ _ 212\
Skadedyr i roer, bek. af 2060
Skiflefolde til afgræsning 2154 2155
Skoldplet (Rhyneosporium) 2016 2018
Skurv i kartofler 2133
Slebet bederoefr. . . . . _ 2135 2139
Slugit. sncglcsift 393
Slætanlal i græsarter _ 2145
Slæuider af grønmajs _. 2150
Sneglegift _ " . _. .. 396
Sofihavre (WW 16826) . " _ 2028 2037
Solovårhvede 2030 2037
Solskinstimer og temperatur 2007
Solubor til hvidkløverfrø 2120
Somforsøs i hyS 2016 2035
Sortsforsøg i havre _ 2026 2035
Sortsforsøg i hestebønner . _ 2038
Sortsforsøg i kartofler 2129
Sortsforsøg i oliehør _. . . . . . . . .. 2123
Sortsforsøg i rug _... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2033
Sonsforsøg i vinlerhvede _ 2030 2035
Sortsforsøg i vårhvede. _" _.. _ 2029 2035
Sortsforsøg i ærter 2039
Sortskimmel, Septorium oodorum 20 I S
Soyaoonner 832
Speciatafgrøder I areal med 2009
Specialafgrødcr. for'\øg med 2124
Spccialafgrødcr og frø 2119
Specialfræser til omlægning af græs 2148
Spisekartofler _ " 2130
Spredemiddel, Triton B J956 2055
Sprøjteskader i Kranichhvcdc 2068
Sprøjlevirksomhed i landboforeningerne 2080
SL 236 byg __ . . . . . . . . . 246
St:lmmeforsøg i gulerødder _. . . . .. 298
Stammeforsøg i løg _ _. . . . . . . .. 297
Starkchvede 2031 2037
Startgødning lil bederoer _ 2100
Stigende mængder fosfor _. 2100 2103
Stigende mængder kalium .... 2100



2167

2129
2147

... 2023 2036
2025

......... 2028
2039
2033
2040
2124
2007

2129 2130
2119

2063 2066
2019 2036
2116 2118
2041 2044

2041

Tylvn. kartoffelsort .
Torring"'tfgrøder, forsøg med

Vadabn~

Valg af bygsarI
Valg af havrc'.tort
Valg af hcstcbonnesofl ..
Vnlg af vinterhvedesort
Valg af ærte'iort ..
Vlllmucr. kvælslofmængder til
Vandhalance .
VanJel PH 2. ":lrtoffeborl
Vandindhold i fro
Vanskelige u~rudlS:lrter

Vnrundabyg
Ved ligeholdel ..eskalkning
Veksclnfgroder . _. . .....
\'eL.~elafgrodernes forfruglvirL.ning
Veksch irknmg mellem bæJslof. fosfor og

kalium _. 21032104
Velox. majs _. 2151
Venzm mod ukrudt 2074 2079 2127
Verlu... lueeme<;tamme . . . . . . . .. 2145
Villab\8 . .. . . . . . . . . . 97
Vindak bek. af 2073
\ indero\ionsmiddel . 298
Vindhnstighed og fordampning 2158
Vintcrbyg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Vinterhavre .......•. 621
Vinterh\'cdesorter. forsøg med. . . . . . . . . 2030

Udbringning..tider for fosfor og kalium. 2104
Udbringningslider for kvælstof til byg og

hvede ... 2096 2097
Udbringningstider for kvælstof til frøgræs .. 2122
UdbringnlOgstider for PK- og NPK-gødning

lil vinterhvede ... 2106
Udbytte af gro\ foderafgroder .. _.... _ 2013
UdbytiC :.tf kornafgrødcr 2012

dlægsmeloder for frøgræs _. 2120
Udlæg'imetoder for hvidklø\erfrø 2119
Udlæg'imctoder for lucerne 2144
Udsæd ..mængder af k.orn 20~6

dsædsmængder af frøgræs 2120
Udsædsmængder af hVldklø\cr til (rø 2120

dsædsmængder :lf lucerne 352
Udsæd..rnængder ,tf v:\rrap.. .. 751

\-rud' i bederoer 2061 2074 2078
Ukrudt i fro og industriafgrødcr 2125 2126
Ukrudt i hestebønner 2071
Ukrudl i hvidklø\er 2125
Ukrudt i k:lnofJer 2134
Ukrudt i majs 2150 2151
Ukrudt i rocfrø . . _. 2127
Ukrudt i rød~løver 2125
Ukrudt i rødkål . . . .. . . . . 2128
Ukrudt i valmuer 2128
Ukrutll i vinlcr..æd 2066 2069
Ukrudt i v!lrrap.. 212~

Ukrudt i v:\rsæd 2062
Ukrudt i drsæd m. udlæg. 2069
U~rudl i ærter 2071
Ukrlldtsarter og herbicidvirkning. 2069 2078
Untlergrund .. lo..ning. for:o,øg med. . . . . . . 2050
Ungdyrenes afgræsningsforhold ..... 21522156
Unlllia. kobbergødning 96
Uren 2087
Urca og kalkammonsalpelcr lil frøgræs 2121

2145

2125

2017
2047
2041
2036
2046
2151
2046
2147

2128
9

2079

313

2073 2079
2126 2127

2062
2079
2124

517
2055
2051

2038 2039

2065 2066 2070 2079
2072 2127

213R
2022 2036

2007
2158
2079

2017 2036 2045
2062
2139
2062
2125
2054
2051

98
2053

2145 2146
2078

2066

Stigende mængder kvælstof til græsarter .
Stigende mængder kvælstof til kom. roer.

græs og kartofler............ 2082 2087
Stigende mængder kvælstof til oliehør. val-

muer og vårrap.. _............ 2124
Stigende mængder NPK-gødning 2088
Stinkbrand. hvedens 2053
Storfolde til afgræsning......... 2154 2155
Str:\længde .... .. ..... .. 2016
Stubbehandling . 2049
St~lhavre . 2026 2036
SultanbY8 . . . . 2019 2036
Svaløfbyg 65357 66905 69289 70200. .... 161
SvaløfbY8 66367 .. 2022 2036
Svaløf Vg 6862 bY8 161
Svaløf 68322 havre 2027 2037
Svaløf 65646 h'ede... 2030 2037
Svampesygdomme i kålroer. _. 2060
Svovl. 80 pet. mod mcldug ..... 2056
Svovl. gødskning med 2110
Svovl-thiram. mod svampesygdomme 2059
Sygdomme, bekæmpelse af 2053
Sygdomme i kartofler. bek. af 2133
Sygdomme, karakter for 2016
Sygdomme og skadedyr i frø og industri·

afgrøder ....
Syslcmsprøjlning. se plansprøjtning.
ædekorn. omsætning af

Sædekorn ..ordn ingen
Sæd..kiftcfor~øg
Sørbohavre
S~mcloder i korn
S:\sæd. kvik indhold
S:\lider for korn
S:\tider for klø\crgræs

Trek:lnllcgncl n . . ...
Tri-allat mod ukrudt
Tribunil mod ukrudt

Tridcmorph
TrifIur:llin
Trif. Olina. oliehør
Triticale. hvcde X rug .
Triton B 1956. spredemiddel
Tromling. før og efter s!l.Oing
Tllsind~orns\'a:gt

TBA mod ukrudt
TeA mod kvik
Teknisk monogermt bcderocfro
Tellusbyg
Temperatur og ..ohkimtimer
Temperatur i jord og lufl
Terbutryne .
Ternbyg
Tetrachloroquinoxalin ..
Telr:lploid. nim. og ital rajgræs
Thiomelon ..
Thiovit, mod meldug .
Thirnm. bejdscmiddel .
Tidspunkter for dybpløjning efterår
Tigerhavre ...
Tillantin S-torbejdse
Timothe
TOK E 25 mod ukrudl ...
Tref1an mod ukrudt og s\'ampe~)gdomme..

2060 2079 2127
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Vintersæd, bek. af ukrudt i 2066 2069
Visirbyg 2020 2036
Vitava. 276 279 340 402
VK vårhvede 66-7, 66-10, 67-1 449
Vækslregulering i byg _ _. 2080
Viirne Alfarug 2034 2037
VArhvedesortcr, forsøg med _. . . . . 2029
Vårraps, kvælstofmængder til _..... _. 2124

WW 6047, 6060, 6122, 6157, 6196, 6204,
6208, bygsorter .... 447 737 2022 2033 2036

WW 16785, 16804, havresorter 2028 2037
WW 18168. hvede 2031 2037
\VW 153-1 MM. 153-3 MM, hvede 2032 2037
\VW 13008, vårhvede 738
WW 13135, vårhvede 2030 2037
Wieselburger, hestebønner 2039
Wingbyg 2017 2036

ZitabY8 2021 2036
ZPE 67-15, havre 2028
ZPE 67-48, havre 2028

Ærter som yckselafgrøde . . . . . . . . . . .. 2044
Ærter, sortsforsøg med 2039

Økonomien y. anvendelse af kvælstof .. . . .. 2085
Økonomiforsøg med fosfor og kalium ..... 2100
Ølofte Sixtus, ærtesort .... . . . . . . .. 2040

2,4-0 mod ukrudt............ 2068 2070 2079
2-4 O 80 mod ukrudt 2\5\
64-22 byg . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2022 2036
090465 vårhvede 360
90765,90783,90793,90877 vårhvede. 360




