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Oversigt over resultater af forsøg og undersøgelser

i landbo- og husmandsforeningerne 1973

A. FORSØGSARBEJDETS OMFANG OG BETINGELSER
FO R PLA TEAV LE 1973

AI Jolls. Olesen.

J. Forsøgsarbejdets omfang.

Der er de seneste Ar skel en stærk samling af
de landokonomiske foreningers planteavlsarbejde
på landsplan, herunder også forsog.-,urbejdel og ud·
arbejdelsen af beretninger herom.

, 1971 blev der for første gang udarbejdet en
landsomfattende beretning om planteavlsarbcjdet
i landboforeningerne. Den afløste både de provin·
sicIIc beretninger, der tidligere var udsendt af
landboforeningerne, og :tBeretning om Fællesfor·
søg i Landbo- og Husmandsforeningernec, idet
sammendragene i berctningsoversigten ogs1 med
tog forsøg udført i husmandsforeningerne.

Som cn naturlig følge af, at hu~mandsforcnin·

gerne fra I. juni 1973 også er tilknyttet det lands
omfattende samarbejde, der ledes af Landsudval
get for Planteavl, omfatter beretningen for 1973
resultaterne af samtlige forsøg og undersøgelser
udført såvel i husmandsforeningerne som i landbo
foreningerne.

Foruden det praktiske i at have alle forsogs
resultaterne samlet, indebærer dette den meget
store fordel _ i sammenligning med såvel de to
foregående års beretningsform som den tidligere
• Fællesbcretningc - ilt man nu har hele kilde
materialet, altså alle enkeltforsogenes resultater,
publiceret sammen med sammendragene af for
søgsserieme og konklusionerne, der drages på
grundlag heraf.

ForsogsarbejdelS omfang 1973 og de nærmest
foregående år fremgår af folgende opstilling:

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Forsøgsorbejdets om/ang.
Jylland Sp:Uand Fyn LoII. Fals1.80mb.

2580 816 528 204 78
2728 869 528 242 86
2756 799 486 221 104
2699 875 478 250 88
2424 853 516 237 82
2262 863 505 255 77
2261 811 481 286 III
2213 736 487 263 113

lait

4206
4453
4366
4390
4112
3962
3950
3812

Der er i landbo- og husmandsforeningerne i
1973 gennemført iah 3812 forsog. Dette kan fore
komme at være et meget stort forsøgsantal, men
som det vil ses, er del dog betydeligt mindre end
de nærmest foregående år. En yderligere nedskæ
ring af forsogsarbejdel.S omfang kan måske for
ventes som en følge af en mere rationel tilrette
lægning af arbejdet, bl.a. gennem de nyoprettede
regionsudvalg. En væsentlig nedskæring af forsøgs
antallet modvirkes dog ilf det forbold, at mange
nye problemer stadig trænger sig på til belysning
i den lokale forsøgsvirksomhed. En velovervejet
prioritering af opgaverne er derfor både nødvendig
og ønskelig. At der iøvrigt er en god snmling om-

Fig. 1. Landel opdell l geogran.Ske omrider.
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kring opgaverne, fremgår af det forhold, at 3422
eller 90 pet. af forsogene i 1973 er gennemført
efter planer udsendt fra Landskontoret for Plante
avl.

For flere forsogsopgaver vil en opdeling efter
geografisk område have interesse. Hvor det er til
fældet, er der foretaget opdeling i landsdelene
Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Fyn, Sjælland,
Lolland-Falster og Bornholm. Opdelingen er vist i
kortskitsen, fig. J.

Fordelingen af forsøgene pl de vigtigste hoved
opgaver fremglr af følgende:

Oversigt over jorsogsopgaverne.
Arter, sOrter og stammer: Anlal ",..
Vintersæd ......... . . . . . . . . . . 119 3
Vlrsa:d .......... . 1222 32
Hestebønner og ærter ............ 47 I
Kartofler. roer rn. rn. 38 I
Gra:s og bælgplanter . . . . ... . . . . . 25 I

1451 38
Gødningsjorsog:
Afprøvning af flere næringsstoffer .. 348 9
Særlige forsøg vedrørende:
Kvælstof ....... ......... 453 12
Fosfor . ... . . . . . 151 4
Kalium ................ 129 3
Magnesium og mikronæringsstoffer . 66 2
Kalk ................ 27 I
Skader efter ammoniaknedfælder 59 l

1233 32
A IIdre forsog:
Sædskifte og afgrødevalg
Bekæmpelse af ukrudt ..
Bekæmpelse af sygd. og skadedyr.
Jordbehandling .
Slning og plantetal
Forskelligt .

lait gennemførte forsøg 1973 .

151 4
454 12
232 6

86 2
186 5

19 l
1128 30

3812 100

plantning, er ligeledes fortsat, og undersøgelsen
til belysning af landbrugsjordernes afvandingstil
stand, der gennemføres under Jordbehandlingsud
valget, er afslullet. Resultaterne af alle 3 under
søgelser er medtaget i nærværende oversigt.

Flere af forsogsserierne er gennemført under
direkte medvirken fra La.n<6kontoret for Plante·
avl, idet man har stillet specielt materiel, betjent
af et rejsehold fra landskonlorct, til rådighed.

Denne ambulante forsø~virksomhed har i 1973
været meget omfattende og har krævet et stort
maskinelt udstyr, der opbevares, vedligeholdes og
afprØves på Forsøgsgården Godthåb. Forsøgsgår
den ejes fortsat af Foreni"ngen af jydske Land
boforeninger, men drives af LandskonlOret for
Planteavl, der herfra udfører en væsentlig del af
servicefunktionerne overfor de lokale foreninger.

Af forsøgsopgaver, der er gennemført med tek·
nisk udstyr og under medvirken af rejsehold fra
landskontoret i 1973, kan nævnes folgende:

Nedfældning af flydende ammonik bl.a. til hve
de. græsmarksafgrøder og kartofler.

Nedfældning af NPK-godnjng til korn ved an
vendelse af Combi-Matic såmaskine.

dsprøjtning af flydende NPK-gødninger.

Placering af NPK-gødning til rocr med Stanhay
såmask.ine med specialudstyr.

Placering af gødning til majs og .mlæg af (or
søg med plantelnl i majs ved anvendelse af
ovennævnte Stanhay sAmru.kine.

Omlægning af gamle græsarealer med special
fræser og almindelig fræser.

Minimal jordbehandling (sammenligning af fræs
ning og pløjning).

Sonderdeling af halm med balmsDitter.

Forsøgene er ret jævnt fordelt på de 3 hoved
grupper med ca. ~ på godningsforsøgene, godt
Ih på afprøvningen af aner, soner og stammer
og knap VJ på andre forsøg. I sidstnævnte grup
pe er der navnlig gennemfart et stort antal for
sag med bekæmpelse af ukrudt, plantesygdomme
og skadedyr, men også forsøgsarbejdet vedrørende
sædskifte og afgrodevalg samt såning og plantetal
m.v. har været ret omfattende.

Der er - foruden de egentlige markforsøg _
gennemført forskellige under'iugelser. Græsmarks
udvalget har slledes fortsat undersøgelsen ved
rørende ungdyrenes udnyttelse af afgræsningsarea
ler med henblik pl at belyse årsagerne til de stærkt
varierende tilvækster• der opnå~ ved ungdyrenes
afgræsning på disse arealer.

Målingerne af læets indflydel..e på vækstfakto
rerne, der foregår under Landsudvalget for Læ-

Udsendelse af forsogsuds.'l:d, (orsogsgødning og
kemikalier foregår også fra forsøgsgården. Der er
i t 973 udvejel og udsendt ca. 800 hkg udsæd. ho
vedsagelig til sortsforsogene. Til gødningsforsøge
ne er udvejet og sendt ca. 6000 kg godning og til
kcmikalicforsøgene ca. 3000 pakninger omfatten
de ca. 90 forskellige kemikalier.

Udvejning, emballering og forsendelse af disse
berragreJige mængder udsæd, godning og kemi
kalier er meget arbejds- og plad5krævende, men
forsøgsgårdens bygninger er velegnet til formålet.
Arbejdet udføres under ledelse fra landskontoret
og under medvirken af gårdens mand~kab.

Gennemførelsen af de lokale forsøg falder na
turligt ind i konsulenternes arbejdsrytme, men
forsøgsarbejdet er alligevel forbundet med betyde
lige omkostninger. bl.a. til analyser og til teknisk
ud~tyr. Disse omkostninger er for en væsentlig part
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dækket ved bidrag ude fra. Der er således mod·
taget en betydningsfuld okonomisk. stotte lil (or
30gsarbcjdet fra Danmarks Erhvervsfond og di·
rekte fra landbrugsmini!)ICricl gennem L'mdbrugcts
Samråd for Forskning og Forsag. Desuden er der
ydet værdifuld stolle lil arbejdet fra private fir
maer og fonds. dels ved direkte okonomiske til·
skud, del'i ved at der er stillet gødninger, kemi·
kalier, såsæd. fro og maskiner m.v. til rådighed.

ForsøgsvirksomhedeR udtaler sin erkendtlige tak
for den stotte. der sAledes p forskellig vis er ydet
til arbejdets gennemforelse.

I de falgende afsnit redeg"r de cnkehe lands'
konsulenter for resultaterne af forsag og underso
gelser. gennemfart inden for deres resp;:ktivc ar
bejdsområder. For :It gore oversigten så overskue
lig som muligt er de store hondtabeller med en
keltforsogcnes resultater dog iUe medtaget her,
men er meddelt i et særligt I<lbelbilag.

Forsegenes hovedresultater er anfort i tcksna
beller i oversigten. I hovcderne ar disse tabeller
er dcr i parantes anfort numrene på de tilsvarende
tabeller i tabelbilaget.

2. Klimatiske vilkår.

De klimatiske vilkAr for plnntcavlen kan have
en meget væsentlig indrlydeise på virkningen af
forskellige dyrkningsforanstahninger, og de må
derfor tages i betragtning ved vurdering af for
søgsresultaterne.

1973 var klimatisk set et stærkt afvigende Ar,
men selvom Aret periodevis bod på ekstreme afvi·
gelser fra det normale, har vejrforholdene været

ret gunstige for planteavlen såvel set rra et ud
bytlemæssigt 1)001 ikke mindst fra et nrbcjdsmæs
\igt s)ospunkt. Der forekom dog usædvanligt 1)tore
variationer fra sted til 1)ted, navnlig j nedborens
fordeling. I modsætning til 1972 var vilkårene af·
gjort bedlIl for de bedre jorder, idet der på sand·
jorderne egnsvis forekom torke5kader, der i nogle
tilfælde havde karakter af mi~væk'it.

Oplysninger om temperaturer og <.lntal solskins
limer er p grundlag af f\.'lcleorologisk Instituts
målinger visl i nedenstående opstilling:

TClJtpermlU og .w/skinstimer.
'lemperalur Anlalsolslr.llUlm'lCr

19~2-7) normal 1912·73 normal

November 1972 5.2 4.9 51 42
December 1972 3.4 2.1 30 28
Januar 1973 1.4 ,;-0,2 20 41
Februar 1973 2.3 .;-0,4 62 65
Marts 1973 5.0 1.6 153 127
April 1973 5.0 6,2 183 181
Maj 1973 10.6 11,1 227 256
Juni 1973 14,6 14,5 292 257
Juli 1973 17,5 16.5 256 247
August 1973 15,9 16,2 263 221
September 1973 13,2 1l.0 138 166
Oktober 1973 6.7 8,6 130 98

Som det fremgår af de viste gennemsnitstempe'
rat urer, var vinteren 1972/73 usædvanlig mild. Så
vidt det kan vurderes. var det den tredie eller
fjerde mildeste vinter i dette århundrede, og vejret
var - bortset fra en karl periode med ret streng
frost omkring jul - konstant mildt, altså uden stør
re omslag, hele vinteren igennem.
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Foråret meldte sig med relativt høje tempera
turer allerede midt i marts, hvorimod der I det
meste af april og midt i maj forekom forholdsvis
lave temperaturer. Sidst i juni satte det ind med
en varmeperiode, der nærmest havde karakter af
en hedebølge, og som strakte sig et godt stykke
ind i juli. Temperaturen nåede ber enkelte da.ge
op pA. 30-33 0, og da solen iøvrigt i en lang pe
riode skinnede (ra en skyfri himmel, forekom he
debølgen endnu mere tropisk, end tallene giver
udtryk for.

I august og september forekom skiftevis varme
og kolde perioder, medens oktober, bortset fra
den første uge, må. betegnes som meget kølig.
Midt i oktober forekom endog en kort periode
med sne og rct hård frost, hvilket er så usæd
vanligt, at det kun er forekommet i el par til
fælde de sidste hundrede lr. I de meteorologiske
tabeller er der registreret minimumstemperaturer
pll ned til ...,.. 5°, men lokalt er der målt langt
lavere frostgrader. Dertil kommer, al de officielle
temperalurmå.linger foretages i 2 m's højde. Ved
jordoverfladen kan temperaturen være meget la
vere, især i nætter med slor udstrllling, som der
her var tale om.

Efter rel normale temperaturforhold de første
ca. 3 uger af november forekom der omkring den
25.-26. et slkaldt .ku1desmækc, der varede ved
til den 2.-3. december. Absolut kulderekord for
november blev mllt med +21,3° i Egvad ved
Tarm den 3D., hvor den maksimale temperatur
samme dag var -7-15°. For ugen 26/11-3/12
var gennemsnitstemperaturen -:- 5,6 hvilket er
ca. 10° under normalen på 4, I° for denne uge.
Ind i december steg temperaturen, men vejrel var
dog fortsat ret køligt efter årstiden.

I Labellen nedenfor er der givet en oversigt
over nedbørsforholdene 1972173. Denne oversigt

bygger pi målinger udført af Statens Forsøgsvirk
somhed i Plantekultur på 34 lokaliteter jævnt for
delt over landet, men resultaterne er her sammen
rognet for større geografiske områ.der. Tallene an
giver den målte nedbør og desuden den beregnede
vandbalance, der fremkommer ved at trække den
målte polentielIe fordampning fra nedbøren. Ne
derst i tabellen er vist gennemsnitstal for hele lan
det 1973 og de nærmest foregående !r, og aller
nederst er for hele landet beregnet gennemsnit
for perioden 1960-69. Sidstnævnte gennemsnitstal
kan betragtes som en slags lOnormalc ved vurde
ring af de aktuelle lal fra 1973.

De anførte data er gennemsnitstal, der dækker
over meget store variationer, og tallene kan der
for kun give et meget -groft indtryk af vækstbe
tingelserne. De mest karakteristiske træk kan dog
udledes af tabellerne, og de fremgår desuden af
fig. 2., der viser temperatur, nedbør samt vandba
lance på Forsøgsgården Godthåb i Skanderborg,
hvor forholdene i vækstperioden bar været ret
karakteristiske (or 1973.

Eftersommer- og efterårsmånederne august,
september og oktober 1972 var usædvanligt tor
re, idet der mange steder faldt under halvdelen
af normal nedbør. I november og december faldt
der til gengæld store nedbørsmængder, men mest i
form af reogn, og det var derfor muligt - omend
med besvær mange steder - at fortsætte markar
bejdet helt til jul.

Nedbøren var i vintermånederne 1972/73 ret
normal, og den faldt helt overvejende i (orm af
regn. April og maj gav over det meste af landet
lidt over normal nedbør. I juni og i første halvdel
af juli var der usædvanlig tørt, bortset fra de loka
liteter der blev beguIt'itiget med mere elter min
dre gavmilde tordenbyger. Den udbredte tørke for-

Oversigt over nedbørsforholdene 1972-73.
Nov. n-maru 73 April M-l Juni Juli Aug. Sepl. Okl. Apr.-oItI.7l

8 ~ 8 j ~
8 8

~c c 5 c.. • .. j.8 .8 ~ .8 .. .8 ~ .8 .8 .. ! :s .8 .8 :!D D D
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ 5 ~ 5 ~ c ~ 5 ~ c
~

c ~ • ~ 5• • • • • Z •Z > Z > Z > Z > Z > > > >
Nordjylland . ........ 319 53 +10 54 +9 29 +80 40 +83 47 +52 69 14 37 Il 329 +209
Østjylland ... 232 48 +12 39 +23 31 +64 74 +42 33 +59 85 25 29 3 339 +172
Midtjylland. .......... 334 76 28 66 I 43 +59 61 +48 51 +39 87 37 43 22 427 +58
Vestjylland 338 65 7 44 +24 20 +91 50 +65 47 +53 92 36 52 24 370 +166
Sønderjylland . .. 285 98 47 50 +17 28 +79 88 +15 54 +54 120 54 53 23 491 +41
Fyn . . 227 68 22 42 +14 25 +78 57 +28 33 +64 103 48 35 13 363 +tOI
Sjælland 202 61 13 44 +26 22 +82 79 +39 28 +75 100 35 27 +1 361 +175
Loll.-Falster. 175 57 16 36 +28 20 +67 61 +33 25 +56 79 20 32 7 310 +141
Bornholm. 241 74 33 20 +5) 36 +57 35 +58 14 +95 73 16 58 )0 310 -84
Gns. hele landet 1973. _. 261 66 16 43 +22 27 +73 61 +44 36 +60 89 31 40 14 362 +138
Gns. hele landet 1972. 195 61 18 82 8 68 2 71 ·20 51 _31 32 _15 17 +10 382 +48
Gns.helelandetI971. 267 27 +20 44 +39 65 +8 56 +47 72 +4 41 _5 58 29 363 _94
Gns. hele landet 1970. 296 85 59 35 +46 31 +79 86 +2 36 +37 89 37 109 83 471 15
Gns. hele landet 1960-69 264 43 +4 52 +20 53 +36 81 +5 89 16 66 19 78 53 462 23
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Fig. 2. Ugentlige temperatur- og nedbørsgennemsnit saml vlndbalancc:. GodthJb 1973.

stærkedc naturligvis virkningen af varme perioden.
Sidst i juli og forsl i august faldt der nedbør i va
rierende mængder over det meste af landet, men
der forekom dog lokaliteter, der næsten konstant
vaf uden væsentlig nedbør det meste af sommeren,
og hvor lorken derfor gjorde sig gældende i kata
strofal grad.

Fra midt i august og måneden ud var vejret
tort og solrigt. og dter en del ned bor omkring
månedsskiftet forekom igen meget tort og stadigt
vejr 2-3 uger ind i september, medens der til gen
gæld i de sidste 2 uger af september Caldt ret store
nedbørsmængder de fleste steder. I oktober var
nedbøren sparsom, bortset Cra Bornholm, der fik
næsten normale nedbørsmængder. ovember var
meget regnrig, idel der for landet som helhed blev
mAlt ca. SO pet. over normal nedbør.

Af vandbalam:etallene i oversigten over ned
børsforholdene fremgår det, at der ved udgangen
af juni var et stort nedbørsunderskud i alle egne

af landel. Forholdet var omtrent som i 1970 men
væsentligt dArligere end gennemsnittet for IO-Ars
perioden 1960--69. Ved udgangen af juli var til
standen yderligere forringet, og den mest kritiske
periode var i vir"cJigheden forste halvdel af juli,
hvor vandbalancen var så ugunstig. at man pA
mange lokaliteter stærkt nærmede sig planternes
visnegrænse. Såvel af tabellen som af fig. 2 frem
går det, at man skulle heIL hen i september, for
vandbalancen blev positiv.

Vejrforholdene kan ikke karakteriseres alene
ved temperaturer, solskinstimer, nedbør og for
dampning. Flere <Indre Idimaliske faklorer kan væ
re af betydning for planteavlen. I 1973 forekom
således i nogle "ortvarige perioder uroligt vejr,
der lokalt eller regionalt påvirl..ede plantevæksten
stærkt. Pinsestarmen omkring den 10.-14. juni
hærgede således mange rocmarker stærkt, især i

fordjylland, og stormvejret den 5.--6. august med
forte et stort spild i form af afknækkede aks i de
modne kornmarker over store dele af landel.
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3. Arealanvendelse.

Dc følgende oplysninger om landbrugsarealets
udnyttelse 1973 bygger på oplysninger fra Dan
marks Statistik, der dog meddeler, at tallene skal
tages med forbehold, da det er foreløbige tal, der
i år af forskellige grunde er forbundet med en
betydelig usikkerhed. Hovedlinjerne i arealfor
skydningerne vil dog med en rimelig sikkerhed
k.unne udledes af tallene.

Det samlede landbrugsareal er opgjon til
2.911.000 ha, hvilket er 10.000 ha mindre end
året i forvejen.

Landbrugsarealets benyttelse 1973 og de fore
glende år ses i følgende tabel.

26 27 25 13 6

2 1 1 1 I

Bælgszdarealel
1969 1970 1971 1912 19B

20 16 14 5 1
6 II Il 8 5

2957 2941 2915 2921 2911

1950-54

Hestebønner
Anden bælssæd

Brakareal 12

Bælgsæd iah 9

Samlet land
brugsareal 3121

ØcnizTlr.ningcc Under fro 0' specialdgrødcr er anføn 12.000 ha
10m .andC'tor 19SO-H, betarer 10.000 ha hør. Af 12000 ha brak
.rul 19SG-S4 er ca. h.hddcn Utucplads for IØr\'.

4. forbrug ar handelsgndninger.

Forbruget af handelsgodninger 1973 (godning...·
året 1972 73) og de nærmest foregående lir frem·
går af folsende tabel.

Det samlede komareal er i 1973 beregnet til
1.745.000 ha. Det er 30.000 ha mindre end i
1972, og del ser hereHer ud lil, at forøgelsen af
kornarealerne i hvert fald midlertidig er stagneret.

Der er sket en del forskydninger komarterne
imellem. Arealerne med brødkorn er diedes ind
skrænket med Ijl.sammen 19.000 ha. hvilket sva
rer til 11 pet. Også havrearealerne er formind·
skede, nemlig fra 163.000 til 130.000 ha, eller med
20 pet. Blandsædarealerne, der efterhånden er ret
uvæsentlige, er også. yderligere indskrænkede, så
ledes at stigning kun noteres for bygarealet, der
er udvidet med 27.000 ha eller ca. 2 pet.

Rodfrugtarealerne er n~ten uændrede med
277.000 ha mod 276.000 året i forvejen. Kartof·
felarealet er helt uændret 30.000 ha, medens fo-
dcrroearealet er indskrænket med lil~ammcn 6.000
ha og are.tlerne med sukkerroer til fabrik udvidet
med 7.000 ha.

Der foreligger ingen specifikation for arealer
ne med græsmarksafgrøder. Det samlede areal er
i 1973 opgjort til 766.000 ha mod 749.000 i 1972.
Det er en udvidelse på godt 2 pet.

Arealerne med frø og speeialafgrøder er udvi·
det fra 105.000 til 116.000 ha, hvilket er en for
øgelse på godt 10 pet. Udvidelsen falder her ude
lukkende på urealerne med industriplanterne raps
og sennep, der er udvidet fra 36.000 til 53.000 ha
eller med 47 pet. medens arealerne med frø til
udsæd er formindskede fra 59.000 til 53.000 ha,
hvilket er en ned~kæring på ca. IO pet. Arealerne
med gartneriafgrøder m.v. er uændrede 10.000

Sidst i Labellen vises arealerne med bælgsæd.
der er halverede fra 13.000 ha i 1972 til 6.000 ha
i 1973, i.ovrigt efter at der i forvejen var sket en
halvering af arealerne fra 1971 til 1972. Det er
formentlig forventninger om såvel en hoj korn
pris som cn lav pris på protein, der har medført
denne drastiske nedskæring. Usikkerheden ved
bælgplantedyrkningen har naturligvis også spillet
en stor rolle, men efter de uforudsete meget hoje
priser på protein i 1973, bor man formentlig tage
sporgsmålet op lil vurdering igen.

10

53

53

1745

1973

91
28
35
4

1433
130
24

10

36

599 13
40 46

2 2
2 3

II 23
5 4

II 9
3 3

85 107 105 11687

9
43

2
5
7
9

IO
I

Grrs- og grønfGderarealcl

Rodfruglarea!el

33 37 32 30 30

52 47 49 56 63

155 161 154 156 153
70 44 39 33 30

O O O 1 1

298 299 289 293

310 289 274 276 277

30 33 34 34

500 468 428 422

828 800 751 749 766

Frø- og lpectalafgrødearealel

2 3 l

1704 1739 1757 1777

79

91

4

17
28

1
12

1
7
9

12

104

66

211
192

8

581

131

562
262
277

1311

Landbrugsarealets benyul'lse. 1000 Ira.
Kom.realel

1950-54 1969 1970 1971 1972

69 81 87 99
29 34 34 36
36 41 38 38

3 3 4 4
1305 1352 1370 1406
204 184 185 163

58 44 39 31
Korn ialt

Vinterhvede}
Vlrhvede
Vinterrug}
Vårrug
Byg
Havre
Blandsæd

Rodfr. iah

Kartofler
Sukkerroer

til fabrik
Bederoer

til foder
Kålroer
Turnips og

gulerødder

Græs og grøn-
foder iall 1117

Lucerne og
grønfoder 38

Græs og kløver
gr. i arndr. 677

Græs og kløver·
græs udenfor
orndr. 402

Frø og spc:ciaJ
afgrøder iall

Rodfrugtirø
Græsmarks
bælgpl. frø
Græsfrø
Havefrø
Vinterraps
Vårraps
Sennep
GarLneriprod.
Andet



2011

Forbruget pr. ha er noget forskellig for de for
skellige landsdele. Kvælstofforbruget er således hø-

Anvendelsen af planrenæringsstoffer pr. ha i de
enkelte landsdele ses af folgende tabclopstiJling.

Forbrug af p/antefltl'ringsstoller pr. ha /973.
Magne-

KI'lrblOf Fosfor Kalium Slum Kobber
Sjælland 'Lol· kg hil kg/ha k.[llha kg/ha g/ha

land-Falster 108 23 66 3, I 81,1
Bornholm 93 21 57 4.3 33,1
Fyn 111 21 57 2,4 37,2

Øerne iall 108 23 63 2.9 66,7

Nordlige Jylland 111 19 51 4,8 586,7
Vestlifc Jylland 120 24 63 7,4 712,9
Østlige Jylland 121 20 53 3,5 211,4
Sydlige Jylland 103 22 56 3,2 412,1

Jylland ialt 115 21 56 4,9 501,0

Hele landet 1973 113 21 58 4,3 370,4

Stigningen i kvælstofanvendelsen er fortsat, idet
der i 1973 er anvendt 329.000 tons N mod
308,000 IOns året i forvejen. Det er en stigning på
ca. 7 pet. En tilsvarende stigning kan noteres for
anvendelsen af fosfor og kalium, og da stignings·
takten også i de to foregående Ar ston set har væ
ret ens, ser det ud lil, al der er opnået en i hvert
fald foreløbig nogenlunde stabil balance imellem
de tre hovednæring!'istoffer.

Det fremgår a{ tabellen, at flydcnde ammoniak
i 1973 kun har dækket 39 pet. af kvælstofforbru
gct og NPK·gødning 45 pet. 1 1972 var forhol
det omvendt, men ændringen i 1973 må ses i rela
tion til foråret" arbejdskonflikt, der særligt ramte
leveringen <tf flydende ammoniak. Den forskyd
ning, der også er sket i PK-gødnings og NPK·
gødnings andel i fosfor- og bliumforbmget må
ses på samme baggrund.

jest i Jylland og lavest på Bornholm, medens der
til gengæld anvendes mere fosfor og kalium pr. ha
på Øerne end i Jylland. Tallene for magnesium
og kobber omf:llter kun de mængder. der tilføres
med de almindelige handetsgødninger , men ikke
for eks. som kieserit og kobberoxyklorid. Det
fremgår af tallene, at anvendelse af gødninger med
tilsætning af mllgncsium er mest almindelig i Vest
jylland, medens der ikke er stor forskel på de øv
rige landsdele. Gødninger med tilsætning af kob
ber bruges især i Jylland, og her ligger Vestjylland
igen med det største forbrug pr. ha.

5, De enkelte afgrøder.

Omtalen af de enkelte afgrøders betingelser
1973 bygger bl. a. på planteavlskonsulenternes ind
beretninger og bemærkninger i forbindelse med
forsøgenes gennemførelse. Udbyttetallene er mod
taget specielt fra Danmarks SInIistik, og de må
betragtes som foreløbige, da den endelige opgø
relse endnu ikke foreligger.

:1. KornafgrØdernc.

Under de meget tørre vejrforhold i september
oktober 1972 var det mange steder vanskeligt at
få pløjet til vintersæd, og det lykkedes heller ikke
allid at opnå et godt såbed, hvorfor frcmspiringen
nogle steder var ret mangelfuld. Overvintringen
var god i den milde vinter, hvor hvede· og rug·
markerne iøvrigt det meste af tiden havde frem
trådt I en grøn og frodig tilstand.

Forårsarbejdet kunne nogle steder begyndes en
uges tid ind i marL", og omkring midten af marts
var såningen af vårsæd i fuld gang over hele lan
det. Jorden faldt særdeles godt for redskaberne,
og langt den største part af vårsæden var sAet i et
bekvemt såbcd, inden det stabile tørvejr i de fle
ste egne blev afbrudt af regn de sidste dage af må
neden. Resten af vårsæden måtte - navnlig i de
ø~tlige egne af landet - såes mellem bygerne, og
kornsåningen var ikke helt afsluttet før sidst i
april måned. Forårsarbejdet blev iø"rigt i betyde
lig grad generet af arbejdskonflikten, der især for
sinkede og forstyrrede de planlagte gødningsleve
rancer.

Komafgrøderne udviklede sig forholdsvist lang
somt i det kølige og ret fugtige "ej r i april-maj,
men bortset fra enkelte lokaliteter med let løs
jord var udviklingen harmonisk med en god rod
dannelse, hvilket senere viste sig betydningsfuldt.

Med stigende temperatur sidst i Olaj tog væk
sten fart, og udviklil1'gen blev mange stcdcr på de
gode jorder si voldsom, at man en overgang fryg
tede cn ødelæggende lejesæd. Denne frygt viste
sig dog ubegrundet, idet pinsestormen og den ef
terfølgende periode med stærk blæst dæmpede ud
viklingen, der blev yderligere hæmmet i tørke- og
varmeperioden sidst i juni. Tværtimod begyndte
tørken snart at præge afgrøderne stærkt, men dog

5
IO
39
45

63

1973

329

6
9

45
38

58

1972

308

5555

12 7 5 5
50 48 50 46
38 45 45 49

150 151 158 169

10 5 3 2
51 50 51 47
38 45 45 50

Gt'dnings{orbruget.
196O-{iS 1966-70 1971

1000 tons N 144 232 289
Procentisk fordeling:
Kalksalpctcr 73 22 8
Kalkammonsalpeter 6 \2 9
PI. ammoniak 13 31 45
NPK·gødn;ng 3 33 36

1000 tons P 55
Procefltisk fordeling:
Superfosfat 26
PK-gødning 70
N PK-gødning 3

1000 ,Dns K 153
PrOC('II/;Sf.. fordelitlg:
Kaligødning 25
PK-gødning 71
NPK·gødning 3
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66,7

1973

5,2
1,4

54,5
4,6
0,8
0,2

71,1

1972

5,9
1,6

55,7
6,4
I, l
0,4

68,6 63,1 71,1

Udb)'lll' af kornafgrøder.
mill. hkg kerne .)

1969 1970 1971

4,3 5,1 5,9
1,3 I,] 1,5

52,6 48,6 54,6
7,7 6,3 7,0
2.0 1,4 1,3
0,7 0.9 0.8

41,8

19SG-S4

2,9
3,1

19,5
8,5
7,6
0,2

Hvede
Rug
Byg
Havre
Bland~d

Bælgsæd

med store variatIoner fra sted til sted, ah efter
bonitet og tordenbygernes fordeling. En overgang
så det ud til. at hedebølgen kunne få katastrofale
følger for kornudbyttet, men efter et skift til kø
ligere vejr midt i Juli og senere regn de fleste ste
der forbedredes situationen væsentligt, og slutre
sultatet blev langt bedre, end man havde turdet
håbe. Der var dog usædvanligt store variationer.
idet man nogle steder havde næsten misvækst, an·
dre steder rekordudbytter.

Af sygdomme i kornaf'grøderne var gulrust i
hvede den mest fremtrædende og omdiskuterede.
Gulrustangrebcne optrådte tidligt og stærkt, og si
tuationen var en lang periode faretruende. Der er
heller ingen tvivl om, at gulrusten i adskallige til
fælde medførte store udbyttetab, men skaden blev
dog fonnindsket stærkt ved, at angrebet stagnere
de under tørken, samt ved direkte bekæmpelse,
der blev gennemført med mange sprøjtninger de
neste steder, hvor der var truende angreb. Dertil
kom, at betingelserne iøvrigt var 'gunstige for hve
dedyrkningen i 1973. Under mindre gunstige for·
hold ville skaden sikkert have været væsentlig
større.

Af andre sygdomme, der forekom ret udbredt.
kan nævnes byggens skoldplets~'ge, der som sæd
vanlig især optrådte i Ternbyg. Meldug spillede
derimod en ret uvæsentlig rolle.

Af skadedyr kan nævnes bladlus, der navnlig
optrådte med kraftige angreb på Øerne. Desuden
forekom spredte angreb af smelderlarver, hår
myglarver og havrenematoder.

Kornhøsten begyndte meget tidligt. Allerede de
sidste dage i juli kunne man se mejetærskerne i
funktion, og en uges tid ind i august var bøsten
i fuld gang over hele landet. Vejret var tørt og
solrigt og ualmindeligt stabilt, så høsten kunne
gennemføres under helt usædvanlig gode betingel
ser. Den var de allerfleste steder afsluttet inden
udgangen af august måned, i mange tilfælde alle·
rede omkring den 20. august.

Kvaliteten af det høstede korn var meget fin,
idet vandprocenterne som regel lå mellem 12 og
IS, ligesom den hollandske vægt var høj. Und
tagelser var dog havren, der almindeligvis var
stærkest medtaget af torken, samt hvedepartier
fra stærkt guIrustangrebne marker.

Halmmængden var ikke så stor som lret i for·
vejen, men en større part blev bjærget, bl.a. fordi
det i det tørre vejr var risikabelt at foretage af·
brænding, en foranstaltning der iøvrlgt var for·
budt i nogle politikredse i visse perioder. Den
bjærgede halm var af en særdeles god k.valitet.

Udbyttet af kornafgrøderne er efter en forelø·
big opgørelse fra Danmarks Statistik vist i føl·
gende opstilling.

Gcnncmsniuudbyuc. hk! kemc: pr. ha

Hvede 36,6 43,8 44,5 48,5 43,9 43,9
Rug 23,9 32,3 30,5 35.4 36,9 35,4
Byg 34,7 40,3 35,6 39,8 39,6 38,0
Havro 32,5 37,4 34,2 37,8 39,1 35.5
Bland~d 27,5 34,5 31,9 34,2 35,8 34,2

Gns. for
alle arter 31,7 39,7 35,7 40,0 39,8 38,1

Det samlede udbytte af kornafgroderne er ef·
ter denne foreløbige opgørelse 66,7 mill. hkg, bv;l·
ket er 4,4 mill. hkg eller ca. 6 pet. mindre end i
1972.

Af ha-udbytterne nederst i tabellen fremglr
det, at hveden har givet ganske samme udbytte
som lrel i forvejen, medens rugen har givet no
get mindre. Gennemsnitsudbyttet af byg har være
38,0 hkg kerne pr. ha, hvilket er 4 pet. mindre
end i 1972. medens havren med 35,5 hkg ligger
9 pct. under udbyttet året i forvejen.

Halmudbyttet er ikke medtaget ber, men er vist
senere under del samlede høstudbytte. Det er
opgjort til 9,9 mill. afgrødeenbeder mod 8,0 mill.
i 1972. HalmudbyUel er meget skønsmæssigt an·
slået, og når lallet er væsentligt højere end Aret i
forvejen, skyldes det udelukkende, at der er af·
brændt mindre mængder.

b. RocUrogtafgrØderne.

Roerne blev de fleste steder sAet i tiden fra
20. april til lidt ind i maj. Såningen skete i mange
tilfælde imellem bygerne. og betingelserne var ik
k.e allid de allerbedste. Fremspiringen var derfor
mange steder mangelfuld i det noget kølige vejr,
og da der tilmed ofte var sået en ret lille frø
mængde med henblik på at spare udtyndingsar
bejde, blev resultatet ofte en noget hullet bestand.
Når dertil kom, at en skadevirkning på ro:rne af
de anvendte midler mod ukrudt og skadedyr var
almindeligt forekommende. sl mange roemarker
cn overgang alt andet end lovende ud, og hel
eller delvis omsåning blev i nogle tilfælde resulta
tet. Ukrudtssprøjtningen virkede iøvrigt fortrinligt
overfor ukrudtet, og i det lørre vejr var marlc.ep
ne lette at holde i orden. Dog forekom der ofte
- hvor ikke der var gennemført en effektiv sprøjt·
ning med Betanal - en tæt og generende bestand
af mælde, og i mange roemarker var sort natskyg
ge ligeledes en generende ukrudtsplante.
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Udviklingen i roemarkeme var i begyndelsen
langsom på grund af det kølige og fugtige vejr,
men med de lidt højere varmegrader sidst i maj
kom der mere gang i væksten, I de nordlige om
råder af Jylland blev roerne dog yderligere gene
ret af pinsestarmen og den efterfølgende vedva
rende blæst. Mange roemarker blev helt eller del
vist ødelagt, og omsåning blev foretaget i adskil
lige tilfælde. Det viste sig iøvrigt, at ukrudtssprøjt
ning i roernarkeme kan være en generende foran
staltning. når man tvinges til omsåning, idet valg
mulighederne med hensyn til afgrode bliver stærkt
begrænset. Der blev gjort mange erfaringer i den
ne forbindelse i 1973, og blandt andet var det ty
deligt, at de korsblomstrede afgrøder ikke er eg
nede til såning på arealer, der tidligere er sprøjtet
med de almindeligt anvendte roeukrudtsmidler.

I de fleste egne af landet rettede roerne sig
stærkt, og torken sidst i juni generede åbenbart
ikke så st:J:rkt i rocmarkerne, for bederoernes
vedkommende måske endog tværtimod. Da torken
fortsatte ind i juli, begyndte den dog også at præ
ge roerne, og med de fortsat sparsomme nedoors
mængder var praktisk taget alle roemarker mere
eller mindre præget af tørke fra midt i juli, til
der kom betydelige regnmængder midt og sidst i
september. Værst var det naturligvis på sandjor
deme. og skaden var langt større i Hlroer end i
bederoer.

Angrebene af sygdomme og skadedyr var ikke
særligt fremtrædende i rocmarkerne. Der fore
kom dog angreb af bede lus og ferskenlus. hv:lket
igen medførte ret udbredte forekomster af virus
gulsot. der undtagelsesvis optrådte værst i landets
sydlige og sydøstlige områder og desuden forekom
bl.a. på Djursland og i Himmerland. Der var dog
ikke tale om særligt stærke angreb.

Meldug på roer. der er en ret sjælden s)'gdom
her i landet. forekom i næsten alle bederoemar
ker sidst på sommeren. Det har formentlig ikke
påvirket rodudbyttet særligt stærkt, men mel
duggen har uden tvivl sammen med tørken hoved
parten af skylden for et relativt lavt topudbytte.

I kålrocrne forekom mange steder ret ondarte
de angreb af lus, der yderligere forstærkede torke
skaden.

Bortset fra k.ortere perioder med regn og sne
var betingelserne far rOCmes optagning ret gunsti
ge, men den ondartede frost, der forekom midt i
oktober, skadede mange steder roerne, således at
opbevaringen bliver forbundet med større usikk.er
hed.

Udbyttet af roeafgrødeme er vist i følgende
tabel, hvor også de øvrige grovfoderafgrøder samt
kartofler er taget med.

Tørstof· og sukkerindholdet i roerne var gen
nemgående lavt i 1973, men det er der taget hen
syn til i tabellen, hvor udbyttet er angivet i mill.
a.e. Det vil ses, at udbyttet, bortset fra fabriks
roerne, er lidt mindre end i 1972. Tallene fra

1973 dækker dog uden tvivl over langt større
variationer i udbyttet, især som folge af den meget
ujævnt fordelte nedbør.

Udbyue a/ grov/adera/grøder, mill. a.e
1950-S-4 1969 1970 1971 1972 1973

Kartofler 4,2 1,6 2,5 1,6 1,6 1,6
Sukkerroer
til fabrik. 5,2 4,g 4,5 4,8 5,1 6,1
Bederoer
til foder 14,5 lU 13.5 12,5 12.2 I I,J
Kålroer 12,2 3,4 2,9 2,7 2,4 1,9
Turnips og
gulerødder 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0.1
Roetop 3,5 4,0 4,3 4,6 5,2 5,0
Græsmarks-
afgrøder
m.v. 42,9 33.8 35.5 37.1 37,1 35,8

lait 82,7 59,1 63,4 63,7 63.7 61,8

Kartonerne blev lagt fra sidst i april til ind i
maj. Væksten var på trods af det kølige vejr god
i starten. Men senere begyndte torken også at
præge kartorfelmarkeme. Her som i undre afgrø~

der var billedet dog meget forskelligt fra sted til
sted, alt efter bygernes fordeling. Den varige tør
keskade var værst i de tidlige sorter, hvor der
også ofte forekom generende gengroninger. Det
te sammen med ret udbredte skurvangreb forrin
gede kvaliteten af spisekartofler noget, men da
kartoffelskimmelen var næsten uden betydning,
må kvaliteten dog de neste steder betegnes som
ganske tilfredsstillende.

De senere sorter nåede at rette sig op, da reg
nen kom, og da der som nævnt ikke var nævne
værdige angreb af k3rtoffelskimmel, kunne de fort
sælte væksten langt hen på efteråret. Dette måtte
naturligvis også i almindelighed være ønskeligt,
men i dette tilfælde medførte det, at en stor part
af kartoflerne endnu sad i jorden. da de lave frost
grader forekom midt i oktober. Da frosten tilmed
var værst netop i de kartoffeldyrkende egne, var
folgerne ret alvorlige, idet man skønner, at 25 pet.
af Mealerne med industrikurtofler blev frostska·
dede, således at opbevaringen er forbundet med
stor risiko for ødelæggelse.

Som det fremgår af tabellen ovenfor er udbyt
tet af kartofler i 1973 opgjort til 1,6 mill. a.e.,
hvilket er ganske som i 1972. Også her gælder det,
at variationerne fra sted til sted er usædvanlig sto
re i 1973, hvor der nogle steder næsten var mis
vækst i kartorrelmarlerne, medens man andre ste
der opnåede helt normale eller endog store ud
bytter.

c. Græs· og grØnfode......fgrøder.

Græsmarksafgrødernes overvintring var særde·
les god i den milde vinter. Væksten var først ret
langsom i det tidlige og kølige forår, men ind i
maj og navnlig med de højere temperaturer sidst
i maj måned kom væksten for alvor i gang. og
der forekom en næsten rekordagtig forårs- og for
sommerproduktion i græsmarkerne. Der blev i
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forsommeren fremstillet meget fin ensilage og sto
re mængder hø af særdeles god kvalitet, idet vejr·
forholdene i juni var ideelle for fremstilling af si·
vel ensilage som hø.

Fra omkring l. juli begyndte tørkedepressionen
at gøre sig gældende i græsmarkerne på sandjor
derne. senere også på lerjordeme, og med den fort·
sat sparsomme nedbør var græsmarkerne OVcr det
meste af landet stærkt præget af tørke helt til
sidst i september, hvor det tilmed viste sig svært
at få rigtig gang i væksten igen, selv cfter bet rag·
telige mængder nedbør.

Hvor man havde mulighed for kunstig vanding,
blev denne foranstaltning udnyttet i vid udstræk
ning, og under sådanne forhold kunne der opret·
holdes en nogenlunde tilfredsstillende græsproduk·
tion. Ellers må 1973 betegnes som et dårligt græs·
Ar, dog bortset fra de lave arealer, hvor ungdyrene
har haft en god græsningssæson.

Efterafgrødeme af italiensk rajgræs var også
stærkt præget af tørken, men gav dog i mange
områder et godt tilskud af både foderenheder og
protein, og de var således et værdifuldt ak.tiv un·
der de høje foderstofpriser.

Også de nye udlæg var mange steder præget
af tørken, men rettede sig dog som regel efter
den tidlige høst og den senere regn, slUedes at
grundlaget for næste Ars græsmarker skulle være
nogenlunde acceptabelt.

Græsmarkernes udbytte er medtaget i tabellen
foran. Det er opgjort til 35,8 mill. a.e. mod 37,1
året i forvejen. Der er således kun tale om et
mindreudbytte på 4 pct., mcn man må. erindre,
dels at græsarealet er udvidet med 2 pct., dels
at der blev opnået et meget stort udbytte i græs
markerne i forsommeren, og endelig at græspro~

duktionen var stærkt nedsat på grund af tørke i
eftersommeren 1972. Alligevel må man undres
over den relativt lille forskel, der er på to til·
syneIadende meget forskellige græsår.

d. FrØafgrøder, industriplanter og
bælgsæd.

De fleste udlæg af frøafgrøder var ret svage i
det tørre efterår 1972. Der skete dog ingen egent·
lig vinlerskade og heller ingen ødelæggelser på
grund af sneskimmel.

For landet som helhed må udbyttet af frøaf·
grøderne betegnes som tilfredsstillende. Der var
ikke særlig store udbytteforskeUe fra landsdel til
landsdel, men derimod forekom der lokalt meget
store variationer.

Rødkløveren gav et pænt udbytte af god kva
litet, bvidkløver nærmest normalt udbytte, men af
særdeles god kvalitet, især for de sydlige øer.

Timotbe gav et relativt då.rligt udbytte, hoved·
sagelig på grund af tørken, men i Jylland også
som følge af et stort hostspild i dårligt høstvejr.

Almindelig rajgræs gaven lille middelavl. Der
var ret stOre variationer sorterne imellem, og de
tidlige sorter lå. lavest.

Italiensk rajgræs gav under middeludbytte.
Grunden bertil var også et betydeligt høstspild.

Hundegræs gav normalt udbytte, men med
stærkt varierende enkeltresultater.

Engsvingel gaven meget stor avl, der næsten
nAede på højde med rekordåret 1972.

Rødsvingel gav et stort udbytte på Øerne, men
ik.ke i Jylland.

Af almindelig rapgræs blev der opnået en mid
delavl, bedst i Jylland, medens eng-rapgræs gav et
stort udbytte, hvor kvaliteten dog ikke var helt på
højdc med kravene.

Af bederocfrø blev der opnået en avl af middel
størrelse, men i mange tilfælde var spireevnen for
lav.

Ærter gav et relativt lavt udbytte, og specielt
klarede kogeærterne sig dårligt.

For v31mucme var vejret for tørt, s1 der blev
gennemgående kun opnået en dårlig og ur.:n avl.

Vårraps gav for landet som helhed formentlig
10-20 pet. over middel, hvilket var langt over for
ventning, da man i tørkeperioden havde vurderet
udbyttet til at blive noget under middel.

Der var kun sml arealer med vinterraps, bl.a.
fordi der var vanskeligheder med såningen under
de tørre forhold i efteråret 1972. Udbyttet var
gennemgående for lavt. må.ske delvis på. grund af
for sen såning og fremspiring.

1973 må. alt i alt betragtes som et godt frø·
avlsår, og da prisniveauet for de fleste sorter har
været relativt højt, må betingelserne for frøavlen
siges at have været tilfredsstillende.

e. Det samlede bØstudbytte.

Det samlede hostudbytte 1973 er efter den fore·
løbige opgørelse fra Danmarks Statistik vist i føl
gende tabel.

Det samlede hfJSiudb)'lte, millo a.e
19:50-:54 1969 1970 1971 1972 1973

Kerne J9.2 57.0 62.0 69.9 69.9 65.9
Halm 10,4 11,2 8.7 11.2 8.0 9.9
Rodfrugt J9,8 25,2 28,5 26,5 26,6 26,0
Græsmarks-
afgrøder 42,9 JJ.8 J5,5 J7.1 37.1 J5,8

lait 132,4 137,2 134,7 144,7 141.6 137,6

Høstudbyttet er opgjort til 137,6 mill. afgrøde·
enheder mod 141,6 i 1972. Det er en udbytte·
nedgang på kun 4 milt. a.c. eller knap 3 pet.
Som der allerede er givet udtryk for under om
talen af græsmarksafgrøderne foran, virker det
overraskende, at forskellen på. tilsyneladende me
get forskellige vækstå.r ikke giver sig større ud
slag i de endelige udbytteresultater. Forklaringen
kan måske i nogen grad være, at statistikken er
tilbøjelig til at udligne forskellen lidt, måske mest
for græsmarksafgrøderne, men vi ml dog - som
ved tidligere tilsvarende lejligheder - konstatere,
at de danske jorder åbenbart er mere dyrknings·
sikre, end man får udtryk for ved en vurdering
vækstsæsonen igennem.
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B. SORTER OG ARTER AF KORN OG BÆLGSÆD
Af Ole Thogersen og Bent Ullerup

Forsøgenes antal og fordeling.

Ocr blev i 1973 gennemført 1180 forsøg med
sorter og arter efter de fælles forsøgsplaner. som
Sorts- og Stammcudvalgct udsendte til plantcav)s*
konsulenter i landbo- og husmandsforeningerne.
l den falgende opstilling er vist, hvorledcs forsø
genes antal og antallet af de afprøvede sorter for
deler sig inden for de enkelte arter.

AnI:!.! sorter Antal forsøg

B}'gsortcr 40 811
Havresorter II 111
Vårhvedesoftcr 6 74
VinterhvedesorIer 16 83
Vinterrugsorter .. 5 13
VårsædarIer 6 45

lait korn. 84 1137

Hcstcbønnesortcr 4 18
Ærtesorter 3 25

IaIt bælgsæd . 7 43

Antallet af sortsforsc8 med korn er 38 stprre
end i 1972, hvorimod der har været cn mindre
interes!)c for afprøvningen af hestebønner og ær
ter, idet der er gennemført 13 forsøg færre end
sidste ;ir.

Enkeltforsogcnes resultater er meddelt i plante·
avlsberelningens tabclafsnil. Kornforsogcnc findes
i tabellerne nr. 1 til 2 J, medens forsøgene med
bælgsæd et vist i labelIerne nr. 22 og 23.

I de fleste af forsob'"Sserierne er forsogsantallel
så stort, at del med skyldig hensyntagen til resul·
taternes sikkerhed er rimeligt at opdele i de geo
grafiske hovedomr~der: Øerne, d. v. s. landet øst
for Lillebælt, og Jylland. I mange serier giver an·
tallet af forsog grundlag for en yderligere opde
ling indenfor de nævnte hovedområder. l disse til
fælde er resultaterne både i hovedtabellerne og i
de enkelte teksttabeller nævnt i ræk.kefølgen Sjæl·
land, Fyn, LOlland-Falster, Bornholm, Østjylland,
Vestjylland og Nordjyl\and.

FOl"SØgenes sikkerhed.

Selve forsøgsarbejdet har været opdelt på 17
forsøgsplaner. Resullaterne vil blive omtalt sær·
skilt for hver enkelt plan, og som grundlag vil

hovedresultatet blive vist i en teksttabel, der om·
fatter gennemsnitsresultaterne for hver landsdel og
det samlede resultat for Øerne, Jylland og for aJle
forsøg. Under det enkelte resultat for hvert om
råde er anført en LSD-værdi. Disse bogstaver
står for »laveste sikre differens .. , og tallene refe·
rcrer til udslagets sikkerhed.

Beregningen af LSD for forsøgsgn.lppeme er
kun foretaget for grupper med mere end IO for
sog, idel sammenligninger med et mindre antal
meget ofte er behæftet med ret stor usikkerhed.
LSD-værdien giver grundlag for at vurdere. om
udbyueforskeJlen mellem sorterne er statistisk sik
ker. Hvis LSD·værdien er mi"dre end udbyttcfor
skellen. er denne forskel statistisk sikker. Hvis
LSD·værdien er slorre f"d forskellen mellem sor
ternes udbytte. vil denne forskel ofte være usik
ker. Ved en ·natistisk. sikker udbyucforskel for·
stås her en forskel, som med mindst 95 peLs
sandsynlighed er reel.

Forsøgsudsædeus kvalitet.

AI udsæd, d. v. s. ca. 75 tons, er leveret af de
firmaer, som har ønsket de enkelte sorter afprø·
vet i landsforsøgcne. Udsæden blev leveret uaf·
svampet. navnlig fordi det er ønskeligt ved af·
vejning og ekspedition at arbejde med uafsvampet
korn. Men da det på den anden side kan give for
kerle resultater, når der udsås korn, som på grund
af svampeinfektion burde være afsvampet, blev
der på Statsfrokontrollen foretaget en analysering
af prøver fra alle partier for at konstatere et
eventuelt bejdsningsbehov. Det viste sig ved denne
analyse, at 25 bygpartier skulle afsvampes enten
på grund af infektion med svampen Helmintho
sporium, der for;\rsager bladp}etsyge, eller Fusa
riurn, som medfører falTinget fremspiring. Prø·
verne blev endvidere undersøgt for spireevne, der
i alle tilfælde viste sig at være tilfredsstillende.

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

Efter en tør og solrig sommer begyndte hosten
i 1973 usædvanlig tidligt, og da det tørre vejr
fortsatte, var den stort sct afsluttet inden udgan-
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3. Bygsorter plan I.
Efler denne forsossplan, der bl. a. omfatter de

IO nbsolut mest dyrkede sorter. Tern og lofa. er
der gennemfort ialt 218 forsøg over hele landet
fordelt med 83 på Øerne og J35 forsøg i Jylland.
l alle de geografiske områder er der gennemført
IO eller flere forsøg.

analysering af en jordprøve fra de enkelte for
søgsarealer for at undersøge indholdet af bavre·
nemaUXIer (havreål). Denne undersøgelse er gen
taget i 1973, og resultatet af de enkelte forsøg
er vist ilabelbilagets sortstabeller. Der er fore·
taget en opdeling af analyseresultaterne, og en
oversigt herom er vist under afsnittet korndyrk
ning, hvor undersøgelsen er omtalt side 2045.

Udover teksttabeJleme for hver enkelt forsøgs·
plan er vist oversigtstabeller med resultater af fle·
re ~rs afprøvning af sorterne, samt til sidst i af
snittet en oversigt, hvori der er oplyst om de for
skellige sorters afstamning og registrering samt
meddelt, af hvem og bvor sorten er forædlet.

1. Bygsorter.
Afprøvning af bygsorter bar som i de foregåen·

de år været meget omfattende, idet 9 forsøgsplaner
med ialt 40 sorter er resulteret i ikke mindre end
811 forsog. Dene er en stigning fra sidste år,
men til gengæld er der ikke gennemført særlig
mange forsøg efter lokale forsøgsplaner med an
dre sorter end de, der har deltaget i fællespla
nerne.

Pallasbyg har været målesort for 9. gang. Der
har af og til været stillet forslag om, at Pallasbyg
blev udskiftet med en anden og nyere sort med
højere ydelse og med resistens navnlig imod mel·
dug. J alle forsøgene med bygsarter i 1973 har
også bygsarten Zita været med. Denne sort er så
ny, at den endnu ikke er i handel, men den har
i de foregående års forsog vist gode udbyttere
sultater. og hvad der er væsentligt, den har resistens
imod både meldug og havrenemaloder. Endvi·
dere afviger den ikke fra flertallet af de afprø·
vede sorter med hensyn lil tidligbed. Der er endnu
ikke truffet beslutning. om Zitabyg skal fortsætte
som målcsort.

gen af august. Hostbetingelscrne medførte, at for
søgene blev høstet med et meget lavt vandind·
hold, men det vejede udbytte er i alle tilfælde om
regnet til et udbytte med 16 pet. vand i kernen.

Del var ~enerelt et kendetegn for SOmmeren
1973, at der ikke forekom særligt vanskelige
dyrkningsforhold. Således var der ikke illvorlige
angreb af de forskellige komsygdommo, når bort·
ses fra bvedens gulrust, der igen i 1973 optrådte
alvorligt i mange områder af landet. Angrebene
af meldug var forholdsvis beskedne, og det samme
var tilfældet med Rhynchosporium eller skoldplet,
der angreb ret voldsomt i forskellige bygsarter i
1972. I tabellerne er kara1:terer for angrebet af
de forskellige sygdomme anført, og i alle tilfælde
betyder et O intet angreb, mens IO betyder, at
planterne har været stærkt angrebet af den pågæl
dende sygdom.

I de mest tørkeramte egne af landet forekom
der llke lejesæd, mens der i andre områder, bvor
væksten fra forsommeren havde været frodig, sås
ret udbredt lejesæd. der dog ikke var til større
gene under de rcgnfattige vækstbetingelser op imod
og i høsten. Le;etilbøjeligheden for de enkelte sor·
ter er bedømt i de fleste forsøg efter en skala, bvor
O betyder, at sorten er helt stående, medens IO
angiver, at den bar været gået helt i leje. Ud fra
den betragtning, at eventuelle forsk.elIe mellem
sorternes strnstyrke kun kan erkendes og måles,
hvis mindst 6n af sorterne i et forsøg har været
gået i leje, er du i gennemsnitstallene kun med
taget de forsøg, hvor mindst en af sorterne har
haft karakter over O.

Midt i høstperioden, d. v. s. i første halvdel af
august. optnidtc der kraftige storme over store
dele af landet. Dette var til gene i de egne, hvor
kornmarkerne endnu ikke var hostet, idet der
blev konstateret en ret omfattende afknækning af
aks navnlig i bygafgroderne. Forholdet er blevet
undersøgt i mange af bygforsogene for at konsta
tere eventuelle sortsforskelle, og resultaterne er
anført i teksttabelIerne som del gennemsnitlige an·
tal aks, der er afknækket pr. kvadratmeter. Der
har naturligvis været en ret stor variation fra
sted til sted og også, som det ses i gennemsnits·
tallene. fra forsøgsplan til forsøgsplan, alt efter
om hovedpanen af forsøgene har været placeret
i områder, hvor denne gene var værst, men de
anførte resultater giver dog nogen vejledning om
sorternes forskelle på denne egenskab. l enkelte
af forsøgene er der endvidere foretaget en optæl
ling af revnede kerner, men på grundlag af det
beskedne antal målinger er det ikke muligt al fo
retage en sikker vurdering af sortsforskellene.

Som sædvanlig er der foretaget måling af strå·
længden i langt de fleste af forsøgene. mens der
i et mindre antal er bestemt hollandsk vægt. Resul
taterne af disse bestemmelser er i tabellerne med·
delt for hele landets forsøg og ikke for de enkelle
landsdele.

J ]972 gennemførtes i de fleste sortsforsøg en

Sjklland
Mlal10n"l 31

Pall~ 47,2
Zita 1.7
Tern 1,3
Lofa 1,8
Maia 1,9
Nordal 2.8
LSD J,I

Bygsorter l (l)*)
bleS kcomc pr. Ni

F)'D Loll.-F.
29 1l

47,4 50,2
3,9 3,8
2,9 1,7
1.7 3,4
2.5 4,2
2.5 4,1
J,2 1,4

Bornholm
IO

55,2
4.1
1,7
1,0
I.B
3,8
2,1

0<"",

"48,7
3,1
2.0
1,9
2.5
3.0
0,7
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Hel,. land,.,
Su'· Afknæk- K'URkter for Holl.
Ild.• kede Ika leje- mel- skold- vælt. hJ<.
,m pr. m' =d do. plel pund kerne

AnI. fon. 2., " ". " .. 61 211

Pallas 73 17 5 2,9 0,6 III 46,0
Zita 71 13 4 0,5 1,1 110 2,1
Tern 75 18 3 0,4 2,7 114 0,7
Lofa 75 12 5 0,3 1,3 113 0,5
Maia 75 15 4 0,3 1,1 114 0,7
Nordal 76 13 5 0,6 1,1 113 2,2
LSD 0,4

Da alle teksnabellcrne med forsøgsresultater
fra sortsforsøgene er opbygget på samme måde.
vil det være naturligt at omtale den første ret
udførligt og så til gengæld gå lidt lettere hen over
de følgende.

Tabellen er delt i tre afdelinger, hvoraf den
øverste omfaner resultatet af forsøgene i de for
skellige områder på Øerne, medens det midterste
tabelafsnit vi ..er resultaterne af tre jyske områder.
Endelig omfatter del nederste tabelafsnit oplys
ninger om de forskellige dyrkningsegenskaber samt
yderst (il højre det samlede udbytteresulIat.

Udbyttet af Pallasbyg i de forskellige områder
er fremhævet, og rcsu!t'llet af de pravede sorter er
vist ..om mer- eller mindreudbyuer. Af udbYlIe
tallene fremgår det, at der på Øerne i gennemsnit
er avlet storre udbytter end i Jylland, og at navn
lig de lolland-falsterske og bornholmske forsag
har givet meget store udbytter. De relativt sm~

udb}'uer i Vestjylland er en folge af. al torken
særlig gjorde skade på de udstrakte sandjordsom~

råder i Midt- og Vestjylland. Det er endvidere
karakteristisk. at de prøvede sorter bar givet væ·
sen!lig stOrTe merudbytter i områderne på Øerne
end i de jysle forsøg. Årsagen hertil er formentlig
et Moree angreb af meldug i den modtagelige Pal
lasbyg på Øerne end i Jylland.

Under udbyuetallene for hver landsdelsopgo
relso er LSD-værdien anfort. For de 3 I forsag på
Sjælland er LSD·værdien l, I eller mindre end de
fundne merudbytter for hver enkelt prøvet sort.
Derfor må merudbytterne i forhold til målesorten
betragtes som statistisk sikre. I flere af sortssam
menligningerne i Jylland er forkeIlene små og
mindre end de beregnede LSD-værdier. Dette vi
ser, at de kan skyldes tilfældigheder.

Omtalen og bedømmelsen af enkelte sortcr
sker på grundlag ikke alene af forsøgsresultaterne
i 1973, men også af dc resultater. der er opnået i
de nærmest foregående år. Oplysninger om de hid~

tidige resultater findes i tabel a side 2023 og over-

Antll for501

Pallas .....
Zita
Tern .
Lofa .
Maia .
Nordal
LSD

ø.-J)·lllnd V.·Jylllnd N.-Jyllind
so 29 S6

45,0 40,6 45,6
1,9 1.5 1,0

+0,3 0,9 +0.4
+1,3 0,3 0,0
+0,7 +0,2 +0,3

1,2 2,4 1,9
0,9 /,/ 0,8

Jylland

'"
44,3

1,4
+O,t
+0.4
+0,4

1,8
0,5

sigtstabellen side 2034, der viser resultatet af indtil
5 års afprøvning. Endvidere har oplysningerne om
sorternes egenskaber. som findes i sortslisten rra
Statens forsøgsvirksomhed, været benynet. idet
man i den afprøvning, som sker i forbindelse
med nyhedsreg-istreringen, undersøger flere egen
skaber end i landsforsøgene.

De enkelte sorter omtales i den rækkefølge,
hvori de indgår i forsøgsplanen.

Pallasbyg fra Svaløf var hovedsort i bygdyrk
ningen midt i tresserne, men efter de kraftige an
greb af meldug i 1967 har sorten været i tilbage
gang og d)'rkes nu kun i ret beskeden udstrækning.
Det fremgår da også tydeligt, at næsten alle de
senere afprøvede sorter er Pallasbyg udbyttemæs
sigt overlcpne.

Pallasbyg har ret kort strå med god styrke,
men nogen tilbøjelighed til nedknækning af strået.
Dcn har en ret lille kerne med rumv:rgt under
middel. Pallasbyg angives at være middeltidlig:.
men dette er naturligvis et relativt begreb. der
kun har mening. når Pallasbyg sammel1ligne..'i
med de øvrige sorters tidlighed.

lJtabyg. der som nor.vnt er anvendt som anden
målesort i bygforsøgene i 1973. er fra Pajbjerg
fondens forædlingsvirksomhed. Sorten har været
under forsøgsmæssig afprøvning siden 1971, og
der er onnået 3.4 hkfl: kerne i menJdbyue i 80S.
af de 3 års forsøg eller 7 pct. mere end Pallas.
Den er endnu under opformering og kan først
ventes i handel i 1975. I den omfattende afprøv
ning i 1973 i plan I har Zitaby~ i alle områder
pivet pæne gennemsnitlige merudbytter. Som det
frcmpår af den yderste kolonne til højre i label
len. har Zitabyg i gennemsnit af 83 forsøg på
Øerne givet 3.1 hkg kerne mere end Pallas. mens
den i 135 jyske forsøg:, hvis resultat er vist til
højre i midterste labclafsnit har givet 1,4 hkg
kerne mere end Pallasbyg. Endelig frem~år det a(
nederste afsnit af tabellen. at den i 218 forsøg,
gennemført over hele landet, har givet 2,1 hkg
kerne over Pallas eller 5 pet. mere. Af de senere
tabeller "il det fremgå, at de opnåede merudbyt
ter for Zitabyg er af samme størrelsesorden i alle
forsøgsserier.

Zitabyg har ret kort strå med god stråslyrke.
Kernen er middelstor med nImvægt under middel.
Sorten har ~od me1du1Tesistens, og den har end
videre resistens imod havrenematodens raee t og
II.

Tembyg er fra F. von Lochow-Petkus i Tysk.
land. Den har i de sidste par år haft et meget
stort dyrkningsområde på grund af gode dyrk
ningsegenskaber og gode udbytteresultater i for
'iopene. I t 973 gav den i gennemsnit af Øernes
forsøg 2,0 hkg kerne mere end Pallasbyg, mens
den i gennemsnit af de mange jyske forsøg fav
0.1 hkg kerne mindre end PaJlas og i gennemsnit
af aJle forsøgene 0,7 hkg over målesorten. Dette

2 Ovenigter
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sendes som originalsæd i 1974. Der er gennemført
ialt 161 forsøg fordelt med 61 på Øerne og 100
i Jylland.

Hele landet
Su'~ AfkNtk- ltanku:r for HoU.
Ild.. kede ak. leje- _I- skold- -- hk.
cm pI". m' Atd ... plet ...... t_

Atli. fon. .48 " ". 60 " " '6'
PaUas 72 19 5 2,9 0,8 110 45,4
Zita 70 IS 4 0,3 1,1 109 2,4
Rupal 71 IO 4 0,1 0,9 113 2,8
Mona 67 14 3 0,1 1,2 110 3,S
Lami 69 12 3 0,3 0,9 110 3,5
Varunda 74 31 3 0,4 0,7 109 O,S
LSD 0,5

De opnåede gennemsoitsudbytter har også i den
ne serie været større i øernes forsøg end i de
jyske, hvor igen Vestjylland placerer sig med det
laveste udbytteniveau. Der er både på Øerne og
i Jylland opnået store merudbytter af de prøvede
sorter.

[ de to områder. Lolland~Falster og Born
holm, hvor forsøgsantallet har været under IO, er
der ikke foretaget beregning af LSD-værdien. I de
fleste tilfælde, hvor LSD-værdien findes, er de
målte udbyueforskelle større end de beregnede
LSD~værdier. og de Opnåede merudbytter må så
ledes betegnes som reelle udslag.

Rupalbyg fra Svaløf placerede sig i forsøgene
1972 sa:rdeles godt, og sorten bar igen i 1973 med
et gennemsnitligt merudbytte på 2,8 hkg kerne
mere end Pallasbyg været blandt de højest ydende.
I gennemsnit af 3 An forsøg har den givet 3,8
hkg k.erne over Pallasbyg.

Rupalbyg har middeUangt strå med en god stel·
styrke. Kernerne er ret små, men rumvægten er
af middelhøjde. Sorten er middeltidlig, og den har
)liSl sig j besiddelse af en særdeles god resistens
mod meldug.

l\'fonabyg er ligeledes fra Svaløf. Sonen gav i de
første to års afprøvning knapt tilfredsstillende re-

resultat står knapt mll med det, der tidligere
er opnAet, idet den i gennemsnit af 5 Ars forsag
har givet 2,3 hkg kerne mere end mAlesorten.

Tembyg har middellangt suå med god strå
styrke. Kernen er lille, men med hDj rumvægt, og
sorten angives at være velegnet til maltning. Den
er middeltidlig og har god resistens mod meldug,
men har vist nogen modtagelighed for angreb af
skoldplet.

Lofabyg fra Abed på Lolland har sammen med
Tembyg været a1>5olut dominerende i bygdyrk
oingen i de seneste år, men denne sort bar lige
som Tembyg ikke helt kunnet nå op på de tid~

tigere års høje merudbyttetal i sammenligning
med andre prøvede sorter. Dette gælder både i
Øernes forsøg og i de jyske forsøg, og i det sam
lede resultat fra alle forsøg 1973 er merudbyttet
0,5 hkg kerne over Pallasbyg. l gennemsnit af 5
AB forsøg gav Lofa 1,9 hkg mere end Pallasbyg.

Lofabyg har middellangt strå med ret god strå
styrke og ret store kerner med middelstor rum~

vægl Sorten har god resistens mod meldug, og
den er nogle dage senere moden end Pallasbyg.

M.labyg er ligeledes fra Abed, og sorten er af
samme oprindelse som Lofabyg. Det er derfor na·
turligt, at de 10 sorter ligner hinanden på mange
punkter. Malabyg klarede sig i 1973 lidt bedre end
Lofabyg navnlig i forsøgene på øerne. l det
samlede resultat er merudbyttet for Malabyg 0,7
hkg kerne mere end Pallasbyg, hvilket knapt er
på højde med tidligere års resultater, idet gennem
snitsresultatet for årene 1969-73 er 1,6 hkg kerne
over Pallasbyg.

Malabyg ligner som nævnt Lofabyg med hen
syn til stråJængde, stristyrke, kernekvalitet og
meldugresisteos, men den er lidt tidligere end
Lofabyg og angives endvidere at have bedre malt
ningsegenskabe:r.

Nordalbyg er en ny sort fra Carlsbergbrygge
riemes kornforzdling. Denne sort gav særdeles
lovende resultater i 1971 og 72 og har i 1973
ikke skuffet forventningerne, idet den i gennem·
snit af Øernes forsøg har givet 3,0 hkg kerne mere
end Pallasbyg og i Jylland et merudbytte på 1,8
hkg, hvilket i det samlede forsøgsantal betyder et
merudbytte på 2,2 hkg kerne.

Nordalbyg har godt middellangt strå med kun
nogenlunde god stråstyrke. Kernen er stor med
middelhøj rumvægt, og sorten har vist gode malt·
ningsegenskaber. Den er middeltidlig og har god
resistens mod meldug.

b. Bygsorter plan II.
I denne forsøgsplan er afprøvet sorter, der i de

mermcst foregående år bar givet lovende resul
tater. Det er derfor ganske naturligt, at dette års
forsøg har været omfattet med stor interesse. Mo
nabyg blev markedsført i 1972, Rupal og Varunda
i begrænset mængde i 1973. medens Lamibyg ud-

Sjtlland
Anlal fonol 29

PaHas 48,8
Zita 2.9
Rupal 3,2
Mona 4,1
Lami 4,4
Varunda 2,0
LSD 1,2

MUoI fonog

Pallas .
Zita .
Rupal .
Mona .
Lami .
Varunda .
LSD .

Bygsorter Jl (2)
hkl kerne pr. ha

Fyn LoU.·F.

" .
46,2 48,8
5,0 3,6
4,1 4,7
6,1 4,5
6,8 6,0
3,3 2,7
1,4

ø.-JyUlnd V.-Jylllnd
30 28

45,2 37,1
1,7 1,1
2,5 2,2
3,8 2,3
3,0 1,4
0,1 ~O,1

1,2 1,1

Bomholm,
55,9
5,2
4,1
2,1
4,9
3,6

N.-Jylland

"46,5
1,7
1,9
2,6
2,4

+1,8
1,1

0c~

61

48,6
3,8
3,8
4,6
5,4
2,6
0,8

Jylland
100

43,5
l,S
2,2
2,9
2,3

+0,7
0,7
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su!rater, medens den i de tre sidste år har været
blandt de bedste. Gennemsnitsresultatet for S år
er således 0,8 hkg kerne mere end Pallas, mens
den i årets forsøg har placeret sig helt i top med
et gennemsnitligt merudbytte på 3,5 hkg kerne
mere end målcsorten og med særdeles gode resul
taler i alle områder.

Monabyg er meget kortstrået og stivstrået. Ker·
neme er ret store med rumvægt under middel.
Monabyg har god meldugresistens og endvidere
skal dct understreges, at sorten adskiller sig fra
alle de øvrige afprøvede ved at være meget tidlig.
Denne egenskab er formentlig årsagen til de noget
svingende resultater fra år til ar.

Lamibyg fra Landbrugets Kornforædling kom
mer som nævnt på markeder i 1974. Sorten har
i de næmlest foregående års afprøvning klaret
sig s<'Crdeles lilfrcdsslillende med et gennemsnits
udbyue på 4,3 hkg kerne over Pallas, og igen i
1973 har den placeret sig blandt de bedste, idet
også den har opnåct cl merudbytte på 3,5 hkg
kerne i gennemsnit af alle forsøgene. Bedst har
den udbyttemæssigt klaret sig i øernes forsøg,
hvor den både på Sjælland, Fyn og Lolland-Fal
ster er placeret som den højest ydende, hvilket i
gennemsnit af alle forsøg på Øerne resulterer i et
merudbytte på 5,4 hkg kerne eller 11 pel. mere
end Pallasbyg.

Lamibyg, der er middeltidlig. har et ret kort
strn med god stråslyrke. Kernerne er ret store,
men med ret lav rumvægt. Resistensen mod mel
dug er god.

V:uundabyg fra Holland er i år afprøvet for 4.
gang. og del samlede resultat for perioden er 3,0
hkg kerne i merudbyttc. De tidligere års resulta
ter har været gode, medens den i år navnlig i Jyl.
land ikke har opnået et resuhat på højde med de
andre afprøvede soner i denne forsogsserie. I gen
nemsnit af alle de gennemførte forsøg i 1973 er
merudbyltel 0.5 hkg kerne over m:i.lcsorten, hvil·
ket er del hidtil dårligste resultat for sorten. For·
mentlig er en del af årsagen at finde i den neder
ste del af tabellen, hVor gennemsnitsrcsultaterne
fra 53 forsog viser. at der er af knækket langt
flere aks af denne sort end af de øvrige.

Varundabyg har middellangt strå med særde·
les god stråstyrke. Kernerne er middelstore med
ret lav rumvægt. Sorten er middeltidlig, og den
har god resistens imod meldug.

c. Bygsorter plan Ul.

De fem sorter, der er afprøvet i denne forsøgs
plan, adskiller sig fra de øvrige sorter ved at have
resistens imod havrenematoder. Dette gælder som
nævnt også Zitabyg. Fire af sorteme har endvidere
resistens imod meldug, og kun Siribyg er modta
gelig for denne sygdom. Der blev gennemført ialt
147 forsøg, hvoraf 54 på Øerno og 93 i Jylland.

2'

Bygsorler /11 (3)
hleg kerne pr. ha

Sjælland Fy, Loll.-F. Bornholm 0em<
Antal {onol 21 2l 7 ,

"PaUas 47,9 45,0 45,0 55,7 47,1
Zita 1,6 4,4 4,6 4,1 3,3
Salka 0,9 2,8 2,6 5,7 2,3
Siri "-0,4 1,1 0,5 0,5 0,4
Ansgar 0,9 2,1 2,2 3,4 1,8
WW 6208 1,8 2,4 2,1 4,0 2,3
LSD 1,1 1,1 0,7

Ø.-Jylland V.-I)·lIand N.-Jylland Jylland
Anlal {onøg 26 29 " 9l

Pallas .... 44,6 37,1 46,1 42,9
Zita ... 1,1 1,3 0,9 1,2
Salka ... 1,4 1,2 0,6 1,0
Siri "-1,5 "-1,2 "-1,7 "-1,5
Ansgar "-0,7 "-0,7 -:- 1,1 +0,9
WW6208 .... ..-0,4 "-0,5 "-1,2 ..-0,7
LSD 1,0 0,9 0,9 0,5

Hele landel
Strå- Allenæ!>:· Karakter {OT Holl.
19d.. kede alel leje- mel- Ilc.old- væa l • hkg
cm pr. m' ~. .'g plel pund kcrDC

AnI. {OTl. 114 " ". " 28 44 147

Pallas 70 21 4 2,8 0,8 111 44,4
Zita 68 15 3 0,5 l,l 110 2,0
Salka 73 22 3 0,5 1,7 III 1,5
Siri 72 30 4 2,0 1,5 112 ..-0,8
Ansgar 74 18 4 0,4 1,1 114 0,1
WW 6208 74 18 3 0,4 1,3 114 0,4
LSD 0,5

Det bedste resultat er b<\de på Øerne og i Jyl
land opnået af Zitabyg efterfulgt af Salka, medens
de tre øvrige sorter navnlig i Jylland, men også i
gennemsnit af alle forsøgene, kun har givet ud
bytter på linie med eller lidt under Pallasbyg.

Salloutbyg er ligesom Zitabyg fra Pajbjerg. Den
er afprøvet på 3. år og har givet større udbytter
end Pallasbyg hvert år.

I årels forsøg har gennemsnitsudbyttet været
1,5 hkg keme mere end målesorlcns.

Salkabyg har godt middeJlangt strå med god
stråstyrke. Den har store kerner med rct lav rum
vægt. Salkabyg er middeltidlig, og den har god
resistens mod meldug. 1 modsætning til Zitabyg
har den kun resistcns mod havrenemalodraee I.

Siribyg fra Pajbjerg har været i dyrkning i ad·
skillige år. Den har i forsøgsafprøvningen place
ret sig på. linie med Pallasbyg i de mange år. sor
terne har været afprøvet. 1 1973 har Siribyg i
gennemsnit af forsøgene givet 0,8 bleg kerne min
dre end Pallas.

Siribyg har middellangt strå med ret god strå
styrke. Kernerne er ret små med middelhøj rum·
vægt. Den er middeltidlig, og den er ikke resistent
imod meldug, men har modstandsdygtighed mod
både nematodrace I og II.

Ansgarbyg fra Weibull er afprøvet siden 1969.
l de fleste år har den givet et udbytte lidt højere
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end PalJasbyg, og i 1973 har sortens udbytte
været 0,1 hkg kerne mere end m~lesorten.

Ansgarbyg er ret langstrået med middelgod
slråstyrke. Kernerne er middelstore med rel hpj
rumvægt. Sorten er middeltidlig. Ansgarbyg er
resistent mod meldug og mod nematodrace J og
li.

WW 6208 er ligeledes rra WeibuJl. l 1972 gav
sorten samme udbytte som Pallasbys, mens den i
forsøgene 1973 har givet 0,4 hkg kerne mere end
målesorten i gennemsnit af alle forsøgene.

Sorten er ret lang5trået, men med god stråslyrke.
Kernerne har høj rumvægt. Sorten er middeltidlig,
og den har god resistens imod meldug samt resi~

stens mod havrenematodraee 1 og n.

d. Bygsorter plan JV, V og VI.

l disse tre forsøgsplaner er afprøvet både ældre,
nyere og helt nye sorter. Fælles for planerne er,
at afprøvningen har været knapt så omfattende
som i de tre første forsøgsplaner. hvor forsøgsan
tallet var 147 og hØjere. J plan IV indgår 98
forsøg, i plan V 71 og i plan VI iall 65. For·
søgenes hovedresultater findes i de følgende tre
tabeller på samme måde som vist i de foregående
serier.

BygsoTIeT V (5)
hkS leme pr. h.

Sjrllaod Fy. Loll.-F. Bornholm 0em,
Arllal foneS " • • 3 34

Pallas 48,4 44,4 52,4 61,5 49,0
Zita 1,9 6,0 4,7 4,7 3,6
Vatonga 0,2 5,2 2,0 4.2 2,1
Visir 0,3 3.5 1.9 1,9 1,4
S.678107 +0,6 1,4 0,7 +0,1 0,1
Hebe +1,1 3.6 1,3 3,5 0,8
LSD /,3 1,/

0.·Jyl1.nd V.-Jyll'Dd N.-Jylland J}'lIand
ADlal forsøg IO ,

"
31

Pallas .... 42,9 37,5 45,9 43,3
Zita ...... .. 1,0 1,1 2,9 2,0
Vatonga ..... 0,2 0,8 1,3 0,9
Visir +0.6 0,9 0,8 0,4
S. 678107 .... +2,1 +0,7 +1.1 +1,3
Hebe +1,1 2,1 +0.9 +0,3
LSD .. 2.0 1,3 1,0

Hele landel
SIrA- Afluuek- Kar.kler fOl" Holl.
'gd .. kede ak. leje- mel- skold- 'Iql. bk,

"" pr. m' """ '"' plet pund keroe
Ani. fon. ., 23 59 28 13 21 71

PaJlas 73 26 4 3,0 0,5 110 46,0
Zita 71 12 3 0,4 0,9 110 2,7
Vatonga 74 23 3 0,2 1,5 114 1,5
Visir 74 22 4 0,3 1,1 112 0,9
S.678107 79 43 3 0,2 0,8 113 +0,6
Hebe 79 41 3 0,4 1,0 115 0.2
LSD 0,7

Bygsorter IV (4)
hkJ kerne pr. tul BygsoTreT VI (6)Sjælland fy. LoII.·F. Bornbolm 0em,

Antal (orNJ 21 " 3 • 43 hleS "eTTIe pr. ha
Pallas 48,0 46,5 44,5 59,1 48,3 Sjælland Fy. LoII.-F. Bornholm Øerne

Antal fOrsøS " 8 , l 27
Zita 2,5 5,1 6,4 5,9 4,0 Pallas 48,7 47,5 64,0 55,9 49,7
Emir +0,2 2,4 3.9 3,0 1,3
Wing 0,4 2,1 4.0 1,8 1,4

Zita 3,0 3,1 0,8 1,4 2,7

Lauda +0.8 2,7 5,7 2,5 1,2
Abed 7337 4,3 5,3 1,0 3,1 4,3
S.6826OO 4,6 5,2 5,0 4,4 4,8

Cilla 0,5 1,7 2,1 2,3 1,2 Sv. 66367 2,7 4.7 +0,4 1,9 3,1LSD /,3 1,6 0,9 \Vw 6157 3,0 4,4 1,5 1.6 3.2
LSD 1.6 1,1

0.-Jylland v.-Jyl1.nd N.-Jyll.nd JyllaDd
Antal fonøs 23 13 " " 0.-Jylland V.-Jylland N.-Jyll.nd Jyll.nd
Pallas 44,1 36,4 48,7 43,9 Ant.1 Conoa Il • 23 38

Zita ....... . 1,7 2.5 1,3 1,8 Pallas .... 47,6 38,4 48,4 47,1
Emir ...... . +0,3 0,9 +0,7 +0,2 Zita ........ 1.9 1,6 1,5 1,6
Wing ....... +3,1 +0,4 +2,2 +2,2 Abcd 7337 1,2 1,2 2.1 1,7
Lauda ...... +3,8 0,3 +3,7 + 2,8 S. 682600 1,2 3,4 2,8 7,4
Cilla ... +0,9 1,0 +1,4 +0.6 Sv. 66367 0,5 1,4 2,0 1,5
LSD ...... 1,2 1,1 /.8 0.9 WW 6157 0,8 1,6 1.2 1.1

LSD /,3 0,9 0,7

Hele landel Hele landet
Su'· AfknJtk· K..aralr.te.r (or Holl. Sul- AfknEk· lUinleter for HoU.
lSd.. kede ak. leje- ~I- Ikold- ''1tt I • bk, lSd. kcc3e ak. leje:- ""'- .kold- "'I'. ...
"" pr. m' """ '"' plet f~' k,= om pr. m' """ '". pier .~d k_

ADI. rOI"3. .2 2' " 43 Il " ., ADt. (on. ., 22 ,. ,. ,
" "Pallas 72 29 5 2,8 0,5 110 45,8 Pallas 75 23 5 3,5 0,4 112 48,2

Zita 70 21 4 0,5 1,0 109 2,7 Zita 73 17 4 0.5 0,3 111 2,1
Emir 71 29 3 1.0 1,0 112 0,5 Abed 7337 77 19 4 0,1 1,0 114 2,8
Wing 75 24 4 0,5 1,4 113 +0,6 S.6826OO 76 15 4 0,2 0,6 115 3,4
Lauda 77 49 3 0,4 1,2 115 +1,0 Sv. 66367 78 26 4 0,0 0,6 113 2,1
Cilla 75 24 4 2,0 0,7 114 0,2 ww 6157 80 18 4 0,1 0,4 115 2,0
LSD 0,7 LSD 0,6
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He/~ landel
SuA- Afknzk- Klrakler tor Holl.
Ild .. kede ak, leje- md- skold- ...zgl. hk•
<m pr. m" ~d dn. plel p~d kerne

Ani. to~. " • 16 • , , "
Pallas 71 II 5 3,5 1,3 III 43,0
Zila 69 II 4 0,5 1,0 112 2,1
Aramir 74 31 3 0,3 1,7 115 2,4
Horni 74 23 4 1,1 1,7 114 2,1
Carina 77 34 3 2,0 0,7 117 +0,2
Elgina (78) (24) (3) (1,0) (2,0) (113) (3,1)
WW604111 11 3 0,6 0,3 115 3,1
LSD /,6
( ) _ mindre Intal torsøg.

EmirbyS, Wingbyg, Cillabyg og Visirbyg er i
handelen, medens de øvrige skal afprøves yder
ligere. for de kommer på markedet.

Emirbn: fra Cebeco i Holland var for et par år
siden hovedsort, men table noget af sit dyrknings
område. da den blevangrebel af meldug. I 1973
gav Emirbyg 0,5 hkg kerne mere end Pallasbyg.

Emirbyg er kortstrået og stivstrået. Kernerne er
ret små med middelhoj rumvægt. Emirbyg er mid
dellidlig. og den har nogen resistens mod meldug.

WinJ.:h.rg fra Weibull har ~un i enkelte af de
år, hvor den er afpruvct, givet hojere udbytte end
målesorten Pallasbyg. og i 1973 gav den 0,6 hkg
kerne mindre end Pallasbyg.

Wingbyg er ret langsld.e!. og den har god strå
st)'rke. Sorten har middelstore kerner med høj
rumvægt. Den er middeltidlig og har god resistens
imod meldug. Endvidere angives den at være
velegnet lil maltning.

Actal torsøg
Pallas .
Zita .
Aramir .
Horni
Carina .. .. _.
Elgina
WW 6047 ...
LSD

Ø.-Jylland
•

43,6
I, l

+0,5
1,3

+0,9
(+1,0)

2,1

V.-Jylllnd N.-Jyllaod, ,
38,6 39,S

-+- 1,3 1,1
3,1 2,4
1,9 1,7
1,4 +0,5

(4,5) (5,5)
3,7 3,9

Jylllnd
IO

40,9
0,4
1,5
1,6

+0,1
(3,8)
3,1
2,/

c. Rygsorter plan VII. VIII og IX.

I dissc Ire forsogsplancr deltager kun helt nye
sorter i et bCf!rænscl antal forsog. Hovedresulta
tcrne fremg~r af de folgende Labeller.

Dc ovrige sorter i disse lre planer skal SOm

nævnt afprøves ydcrligere, for dcr tages stilling
til dere.. dyrkningsværdi. Af tabellerne kan resul
lalet af lldbyltem'lingeme og karaktergivningen
aflæse... og i tabellen side 2035 findes sorternes
afstamning.

Visirb)J: fra Svalof har i gennemsnit af 71 for
sog 1973 givet 0,9 hkg kerne mere end Pallasbyg.
I gennem ..nil af de sidste 5 års forsøg er merud
byttet 0.6 hkg kerne.

Visirbyg h:lr midllcllangt stn1 med ret !,:od 5Ir:l
styrke. Kernerne er ret små med ret lav rumvægt.
Sorten er middelridlig, og den har god resistens
imod meldug.

Ci1lab:n~ fra Weibull har deltaget i afprovnin
gen i 4 år. I 1973 gav den 0,2 hkg kerne mere
end Palla .. byg med et bedre resultat på Øerne end
i Jylland.

Cillabyg er rel langstr.1et med ret god str.i
styrke. Den har rct store kerner med rumvægt
over milldel. Cillabyg er middellidlig og den er
modtagelig for meldug.

Bygsorrer VIII (8)
hk, I.eme pr. ha

Sjzlllnd Fyn Ø.-Jylland V.-Jylland N.-Jyll.
Antal farsø, 6 , 2 2 6

Pallas 45,1 51,6 41,4 29,6 42,'
Zita 3,2 3,7 1,1 2.6 1,2
5.682253 2,3 1,4 5,0 4,5 1,5
5v.69289 0,9 3,2 1,3 1,1 +1,4
Sv. Vy. 6862 0,3 1,7 4,1 1,9 0,3
P.604 0,2 2,4 9,7 3,3 3,6
P.609 + 1,1 0,4 5,3 2,5 2,1

Hele landel
Strd- Afknrek- Karakter tor Holl_
19d .. kede ak' leje- rnd- skold- Yl'egt- hk.
em pr. m" sæd dn. plet pund kerne

Anlll torsog " • 12 , 2 • "Pallas 70 15 5 2.8 0,5 115 43,S
Zita 68 17 4 0,5 1,0 III 2,3
5.682253 79 12 3 0,7 0,0 113 2,4
Sv, 69289 72 11 4 0,3 0,5 114 0,6
Sv. Vg. 6862 73 18 4 0,2 1,5 114 1,1
P.604 78 21 3 0,2 1,0 115 2,9
P.609 79 20 3 0,3 1,0 117 1,2
LSD JJ

B)'gsorler l X (9)
hk' kerDC pr. ha

Sjz:lllnd Fyn ø.-JylJand V.-J)lland N.-JyJl.
Anlal tonol , 2 , 2 J

Pallas 51,3 47,4 53,0 36,6 44,2
Zita 1,0 5,0 +0,3 +0,8 1.8
Pr. 12917 1,1 4,6 2,5 +2,9 0,0
Pr. 12871 1,5 5,1 2,6 + 3,2 0,0
5.693883 2,5 3,8 5,3 +0,5 0,3
5.693922 3,2 4,0 6,0 +0,4 0,1

Ht/e /andet
Slf'- Afuak- K.al'l.klcr (ar Holl.
19d. kede alt. leJe- "",1- "'>" hk.
an pr. m' ~d dn. p~d k<~

Anta.tonol "
, " • ,

"Pallas 11 II 5 2,8 III 47,2
Zita 70 17 5 0,8 108 1,2
Pr. 12917 74 25 4 0,3 109 1,1
Pr. 12871 74 28 3 0,3 III 1,2
5.693883 11 9 4 1,0 110 2,4
5.693922 11 IO 4 0,3 110 2,9
LSD /,7

Ø<~

•
45,S

4,1
3,5
2,7

+0,3
(3,5)
3,1

LoII.-F.
1

46,8
4,5
6,1
6,2
2,0
5,4
4,5

Bygsorter VII (7)
hkl Lerne pr. hl

Sjllelland Fyn, ,
47,0 42,S

3,8 4,4
1,9 5,4
2,4 1.9

+1,4 0,8
(1,4) (7,3)

1,7 4,9

Anlal torsøs
Pallas .
Zita _ .
Aramir .
Horni
Carina .
Elgina
WW 6047
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La
Lg
La
La
R
La
Ly

Ly
La
La
Ly
MC
A
Ly

Udover de oplysninger, som tabellerne giver,
skal kun tilføjes, at de fire sorter i plan IX har
resistens imod både meldug og havrenematod
race I og 11.

f. Andre bygsorter.

Langt de fleste af de gennemførte sortsforsøg
har fulgt fællesplanerne og kun i enkelte tilfælde
er forsøgene gennemført efter andre planer. I en
del forsøg er der lagt en ekstra og i de fleste til
fælde en helt ny sort ind i planen. J de to tilfælde,
hvor ældre sorter i flere end 5 forsøg er sammen·
lignet med Pallasbyg, er resultaterne vist i følgende
tabel:

Andre bygsorter
Strll.lensde x..rakler ror Holl. vIegi, hkg

an lejesæd mclduS pund keme
Antal rorsøS 1 7 , , g

Pallas 73 6 3 105 41,2
Vada 76 5 l 109 0,4

Antal rorsøg 1 3 2 2 7

Pallas 65 5 6 111 38,9
Bonus 66 6 4 111 -':-2,2

Vadabyg har i 8 forsøg givet 0,4 hkg kerne mere
end Pallasbyg, medens den endnu ældre sort
Boousbyg har givet 2,2 hkg kerne mindre. Begge
disso sorter er næsten udgået af den almindelige
dyrkning, men der er dog endnu landmænd, der
holder fast ved en af dem.

g. Egenskaber bos bygsorterne.
I teksttabelIerne foran, er der gjort rede for de

målinger og bedømmelser, der er foretaget for at
karakterisere de enkelte sorters dyrkningsegenska·
bero Ved Statens Forsøgsvirksomhed bliver sorter·
ne prøvet og bedømt for de samme egenskaber,
men desuden for en del andre i nyheds· og vær·
diafprøvningen, som skal danne grundlag for den
senere beskyttelse, som sorten kan opnå ifølge
loven om beskyttelse af forædlerrettigheden. Af·
pl"0vningen er af mindre omfang med hensyn til
forsøgsantallet, end den der sker j de landøkono
miske foreninger, men den er mere omfattende
ved at medtage bedømmelse af flere egenskaber,
end det sker i landsforsøgene.

l den følgende oversigt er vist bedømmelsesre
sultatet for nogle af de egenskaber, som ikke er
omtalt i det foregående.

Ifalmudbyltet er udtrykt ved forholdstal for de
prøvede sorter, når udbyttet af Pallasbyg er sat
til 100. Det fremgår, at kun Monabyg er væsent·
lig mere halmfattig end Pallasbyg, medens de
fleste andre giver et større halmudbytte end måle·
sorten.

Egenskaber hos bygsorterne.
Ifølge sortslisIe udarbejdet af Statens Forsøgsvirksombed.

Forholds- Karakter for- grundlag f.·-
lal ror pro- modltan<UdYllliShed mod meldug-
halm- tein· ncdknzkn. ""1leD byg· rcsislenl

udbyue indhold at Siri bl'1lDd ndt

Pallas 100 6 5 g 6
Tem 107 5Y> 7 7 6Y>
Lofa 114 6 7 g 7Y>
Maia 113 6 6Y> 7Y> 7
Ansgar 107 7 7 g 6
Mona 86 7 61h 7 5'h
Emir 110 7 7 gy> 7Y>
Wing 107 6Y> 7 g 6
Siri 100 6 6 gy> 6
Varunda 101 6Y> 7Y> g 7Y>
Visir 103 7 5Y> gy> 6
Lami 104 6Y> 7 gy> 6Y>
Salka 105 6 6 gy> 7
Rupal 112 6Y> 7 7Y> 5Y>
Zita 99 6 7Y> 7 7
Nordal 116 5Y> 7 7 6
Cilla 104 6Y> 6Y> g 6
Lauda 113 6 6'12 gy> 6Y> Ly
-) o = lavt j)TOleinindhold. ingen rUBlen, mod ncdknzkninll af

IIrA. mod nøgen brand og mod bygtuSt.
IO = bøh proteininbold. sod. resistens mod nedklUtkning _fIlMl••
mod DOlen brlUtd og mod bygrull.--> A 00 Atabischc, LA ~ La.cvig_tum. Lg _ Lonlllu.mes, LY_
Lyallpur. MC _ Monle ChriSlo. R _ Rupce.

Karaktergivningen for de følgende egenskaber er
skel på det grundlag, at lav karakter betyder, at
sorten besidder den pågældende egenskab i lille
grad, medens tilsvarende høj karakter betyder,
at sorten har højt proteinindhold og stor mod·
standsdygtighed mod de nævnte sygdomme samt
mod nedknækning af strået.

Proleinindholdel varierer ikke særlig meget.
Tembyg og NordaIbyg har det laveste protein·
indhold, og begge disse sorter er også karakteri
seret som esncde maltbygsorter.

Tilbøjeligheden til nedknækning af strd er en
uheldig sortsegenskab. Af karaktererne fremgår
det, at Pallasbyg har størst tilbøjelighed til ned·
knækning. Varundabyg har fået en høj karakter
for denne egenskab, medens dens tilbøjelighed til
afknækning af aksene er ret stor som tidligere vist.

Nøgen brand er ikke så fremherskende en syg
dom blandt de nyere hygsorter som i de tidligere,
og ingen af de nævnte sorter i denne oversigt har
fået meget lave karakterer. Ternbyg, MonabY8,
Zitabyg og Nordalbyg ser ud til at være mest
modtagelige for denne sygdom.

Bygrust er ikke i praksis en meget kendt og om·
talt sygdom, fordi angrebene normalt kommer så
sent, at de ikke får betydning. Der ses at være
nogen forskel på sorternes modstandsdygtighed
imod denne sygdom.

Meldugsresislensen har forskelligt grundlag.
l forædJingsarbejdet har man fundet resistens mod
meldug hos flere ukendte og for almindelig dyrk·
ning uegnede sorter.E@enskaben for meldugresi
stens bliver ved krydsning indført i sorter med til
fredsstillende udbytte. og resultatet bliver meldug·
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resistente, hojlydende sorter. I 1967 var der kun en p"T. Der forekommer mange smitteracer af mej·
enkelt resistent sort i dyrkning, mens nu kun et dug, og en resistens er virksom mod " større
par enkelte af de anvendte sorter er modtagelige. eller mindre anlal af disse meldugracer, medens
I oversigten er vist hvilk.en resislenskilde, der lig- den er uvirksom overfor andre racer. Sorter med
ger til grund for de enkelte sorters modstandsdyg· samme resistensgrundlag vil derfor angribes af de
lighed. og det fremgår, at de vildsorter. der i flest samme meldugracer. såfremt resistensen ikke er
tilfælde er benyttet, har været uJe\·jgatum og Lyoll- virksom overfor dem.

Tabel a. O,'crsigt o\er S Ars forsog med bygsorlcr. Forholdshal for kerneudbyue.

1.... 1

Øsljylland

IGn·1
VtttJyllaod Nordjylland

Son
7. I "I "1 73 .. I 7. I 71 I "I 73 I Gn,. •• I 7. I 71 I "I 73 lOni.

I

Palld.s . .. 100 100 100 100 100 tOO 100 100 100 100 100 100 100 tOO 100 100 100 100
Rupal - 104 - 108 106 106 - 101 - 108 t06 105 - 108 107 104 106
Varunda ... 105 108 108 107 100 106 - 108 100 104 - 107 96 102
Tern ....... . 98 112 108 102 99 104 97 - 110 106 102 104 99 - 106 105 99 102
Lofa. 99 107 109 105 97 103 99 107 110 104 101 104 100 109 106 102 100 103
Maia 101 107 106 103 98 103 98 104 105 104 99 102 99 104 104 102 99 102
Ansgar .. .... - 106 105 103 98 103 99 - 107 98 101 - 105 98 101
Mona .... . - 104 108 106 84 - 108 106 100 - 113 106 106 108
Emir . . 99 98 106 102 99 101 98 98 104 103 103 101 98 102 104 102 99 101
Wing. 96 107 105 99 93 100 95 - 104 99 99 99 96 - 101 99 95 98
Visir. - 101 106 107 99 103 94 - 106 - 100 - 103 102 102
Siri .. . 101 100 100 100 97 99 101 96 99 103 97 99 97 98 100 101 96 98
Nordal. .. - 107 103 105 - III 106 108 - 105 104 105
Sv. 66367 .... - 103 101 102 - 106 104 105
Lauda . ..... - 106 91 99 - 102 101 101 - 104 92 98
Zita. - 110 105 104 106 - 112 104 108 - 107 102 105
Cilla .... . - 107 - 107 98 104 - 101 - 102 103 102 - 106 103 106 97 103
Lami ... . - III 107 109 - 105 104 105 - 110 103 105 106
Salka .... . I ti 105 103 106 110 103 107 - 108 101 105
Sejet 682600 _ - 103 - 106
Abed 7337. - 106 103 104 - 109 - 109 104 106
WW 6157 .. - 102 - 103
Yatonga ... 105 100 103 - 103
Sejet 678107 . - 10t 95 98 98
WW 6208 98 99 99 99 98

1""1
S",Il.nd I Fyn

73IGn·I"17.1
Hele tandet

7. I 71i"I73IG~. "I 10 I 71 I "1 71 I "I 7J IGnl.

P411as . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rupal. 102 - 105 113 107 107 - 120 109 114 101 104 107 112 106 106
Varunda - 103 107 104 105 - 115 113 115 107 113 105 110 106 109 101 106
Tern ...... . 98 113 105 106 103 105 104 110 112 110 106 109 99 112 108 106 102 105
Lofa ....... . 101 109 105 105 104 105 98 107 113 III 104 107 99 108 108 105 101 104
Md.ld. ...... 101 109 104 104 104 104 99 108 112 113 105 107 100 107 106 105 10/ 104
Ansgd.r. 10/ 109 102 103 102 103 - 106 - 115 105 109 99 107 103 106 100 103
Mona .... . 96 89 101 108 108 100 88 115 110 113 106 96 88 108 107 108 102
Emir .. . 101 101 102 100 100 101 99 102 106 109 105 104 99 100 IO' 103 101 101
Wing . . 99 108 102 99 101 102 IO' 106 III 108 105 107 97 107 IO' 100 99 101
Visir ....... . - 101 98 109 101 102 97 106 110 108 105 98 96 10/ 106 102 101
Siri. 101 - 101 99 100 - 103 102 103 100 98 100 101 98 99
Nordal. ..... 101 - 106 108 106 105 - 107 116 105 109 101 - 107 109 105 105
Sv. 66367.... - IO' 103 109 105 105 99 III - 105 - 102 105 106 IO' 105
Lauda . ... - 118 96 105 98 104 - 103 113 106 107 - 118 97 106 98 105
Zita ..... . - 106 109 104 106 - 116 108 112 96 108 109 104 104
Cilla ...... . - 102 107 101 104 - 108 110 104 107 - 104 103 106 100 103
Lami ...... . - 107 109 109 108 - 116 120 115 117 - 110 110 108 109
Salka ...... . - 108 107 102 106 - 112 120 106 113 - 110 109 103 108
Seje< 682600 . - 109 - 119 107 113
Abed 7331... - 109 109 109 - 118 - 110 106 108
WW 6157 ... - 106 - III 104 107
Vatonga .... - 106 100 103 - 112 - 108 103 106
Seje. 678107 . - 107 99 103 - 103 - 106 99 102
WW6208 ... 99 104 101 - 105 - 100 10/ 100
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e. Valg af bygsort.

Resultaterne af de mange forsøg er et godt
grundlag at bygge på, når valget af b~'gsorter skal

Da ZitabyS i 1973 i de enkelte forsogsscricr har
givet gennemsnitligt 4-6 pet. over Pallasbyg, bli
ver forholdstallene for udbyttet af de prøvede sor
ter mindre med Zita som målesort end med Pallas.
Således har kun 5 af de 24 prøvede soner i tabel
len givet højere udbytte end Zitabyg i gennemsnit
af alle de gennemførte forsog.

h. Oversigt onr S lrs forsøg med bygsorter.

Vurderingen af de enkelte sorters ydelsesegen
skaber og dyrkningsmæssige værdi bør ikke fore
tages alene på et års resultater. De fleste af de
prøvede sorter, der er i handel, har deltaget i 5 år
eller mere, og endvidere har de fleste af sonerne
deltaget i afprøvningen i de fleste områder. Sam
menligningen af sorternes placering i de enkelte
år kan give en god oversigt over sortens stabilitet.
I label a er vist forholdstallet for sorternes ud
bytte i de enkelte år, hvori de er afprøvet, når ud
byttet af målesorlen Palla.<;byg er sat tillOD. Det
har. for at resultaterne er taget med, været en
forudsætning, at der indgår mindst 10 forsøg i
sammenligningen. Dette har begrænset mulighe
derne for at bringe resultater for Lolland-Falster
og Bornholm. I tabellen er endvidere kun taget de
sorter med, der er afprøvet i mindst Io år.

Zitabyg har været med i alle forsagene i
J973 som målesort. J den følgende tabel er vist,
hvorledes de prøvede sorter forholder sig, når ud
byttet af Zitabyg sættes til 100.

Zita
Mona
Lami .
Rupal , .
Nordal
Salka _.
Tem
Maia .
Lora .
WW 6208 ..
Varunda ..
Ansgar .
Emir., .
Cilla .
Siri .
Wing .
Lauda .
Sejet 682600
Abcd 7337.
Sv. 66367 ..
WW 6157.
Vatonga ..
Visir .....
Hebe
Sejet 678107

foretages. Det gælder både de målte udbyudor
skelle mellem sorterne, og det gælder de målinger
og bedømmelser, der er foretaget. En sorts evne
til at give et stort udbyue er naturligvis meget
væsentlig, og det er forståeligt, at navnlig denne
egenskab bliver betragtet som grundlæggende i
sortsvalget. Udbyttercsultatet vil dog være af
hængigt af det enkelte års vækstbetingelser, og der
for må nere års resultater med i bedommelses
grundlaget for at vurdere dyrkningssikkerheden for
den enkelte sort sammen med oplysninger om SOf
ternes egenskaber med hensyn til modstandsdyglig·
hed mod sygdomme. tilbojelighed til lejesæd og
stråknækning, kernekvalitet etc.

I de senere år Ilar sortsvalget i byg samlet .rig
om meget få sorter. Således har Ternbyg ug Loja
b)'!.: været de helt dominerende mrter i 1973, men
også aret tør var de meget dyrket. Begge sOrter
har vist sig at varc hOjtydende og dyrkningssikre
under de fleste forhold, og det er dafor forståe
ligt, at de er populære. Da TernbyJ: er relativt
lidlig, medens Lofabyg modner nogle dage senere.
llar de tilsyneladende kunnet supplere I,inanden
hos de landmand, der onsker både en tidlig og 
af hensyn til at udstrakke hosten - også en lidt
senere sort. Begge sorter kan, sefl'om deres ud
byttemassige resullat i J973 ikke var så godt som
tidligere, fortsat anbefales i dyrkningen.

Af henS)'n bl. a. til i rimelig udstrækning at be
vare resistensen mod sygdomme vil det være be
tryggende, hvis sOrlsl-'alget fremo~'er spredes lidt
mere, end tilflt'ldet er i disse år. Det er derfor
glædeligt, at nye og højtydende sorter har visl ,~ig

kvalificerede til ett bredac dyrkning, Nordalbyg,
hvis stråstivhed nok kunne ønskes bedre, har
gil'eJ gode udbytter, og den har end~'idere vist
sludeles gode t'genskaber for maltning. Monabyg
er kortstråelog halmfaIti!!, og den har den oltrak
Ih't!, men ikke altid dyrkningssikre t'genskab, at
den er tidlig. Rl.Ipalbyg har gennem fluI! år og
i alle områder gi~'el gode resultater. Blandt de
andre nye markedsførte .wrter fortjener Lamibyg
at fremhæves på grund af høje udbylter I!l'ert år,
og Sa/kab)'g både fordi den er højtydende, og
forbi den er resistent mod både meldul: og nema
roder.

Naturligvis har også andre både aldre og fI)'e
pTf1l'ede sorter \'ludi i dyrkn~·ngen. Det gælder
SOrler som Mafa, Ansgar, Emir, W-ng og Varunda.

Til at dakke visse sarlige dyrknings- eller an
~'efldelseskrav må vælges sorter med slPrlige for
trin. Således angives Nordafbyg, Ternbyg, Mala
byg og Wingbyg at havl! maltningsegenskaber. og
Monabyg må på grund af sin tidlighed anbefales
som udlægsbyg, mens Salkabyg eller mdske Siri
byg bør foretrække.f på arealer, som er truet af
angreb af havrenematoder. Zitabyg, som er resi.
stem mod både race 1 og race Il har gi\'t'( særde
les lo\'ende resullater.

100
102
102
101
100
99
97
97
97
97
96
96
95
95
94
93
92

103
101
100
100
97
96
95
93

Hele:
lindel

100
102
103
101
102
99
99

100
100
100
98
99
95
96
96
96
93

103
103
99

100
97
97
94
95

Forlloldstalfor kerneudbytte 1973.
0It- Vesl- Nord-

S~lI1Dd Fyn Jrlllnel Jylland Jylland

100 100 100 100
102 104 103 102
103 103 101 101
98 102 103 100
97 99 102 102
97 100 100 100
98 95 99 97
97 95 96 97
96 93 97 98
96 96 95 96
97 97 97 93
95 95 95 96
95 96 96 96
93 94 96 94
93 93 93 95
94 90 93 93
95 88 94 90

99 103
99 101
97 101
98 99
98 97
96 96
95 92
93 92

So"
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Selmabavre, der er en Weibullsort, er fra 1973
eneste målesort i forsøgene med havresorter. Sel-

a. Havresorter plan I.

Dc sorler, der indgår i denne forsøgsplan har
alle været afprøvet i tidligere forsog. Der er i hele
landet gennemført 72 forsøg, hvoraf 28 på Øerne
og 44 i Jylland.

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

I det følgende omtales de enkelte sorter nær
mere, og der må udover resultaterne fra 1973
henvises til oversigten over de nærmest foregåcnde
års forsøg, der er anført i tabel b, side 2027, og
det samlede resultat for de enkelte sorters afprøv
ning i indtil 4 år, der er vist i tabel c, side 2034.

2. Havresorter.

Fra forsøgene med havresorter foreligger i 1973
resultater fra afprøvning af 11 sorter. Forsøgene
er gennemført efter 2 forsøgsplaner med ialt II J
forsøg. Efter lokale forsøgsplaner er desuden gen
nemført enkelte forsøg med andre havresorter.
Selmahavre var i 1971 og 1972 sammen med
Stålhavre målesort i forsøgene med havresorter.
I 1973 er Stålhavre udgtiet efter at have været
målcsort siden 1948. Stålhavre har måttet vige for
mere slråslive og yderige sOrler, og Selmahavre
vil fremover være. eneste målesort i forsøgene.

Sofihane er en Weibullsort, der blev prøvet
første gang i forsøgene i J971 under betegnelsen
WW 16826. I 1973 har Sofi givet 4,8 hkg kerne
mindre end Sclmabavre på Øerne og 4,0 hkg min
dre i forsøgene i Jylland. I gennemsnit af de sidste
to års forsøg har Sofi givet IO pet. mindre kerne
end Selmahavre. Særligt lavt har udbyttet været
i Vestjylland. hvor Sofi i de sidste to år har givet
14 pet. mindre kerne end Selmahavre.

Sofihavre har nogen resistens mod meldug og
er resistent mod begge smitteracer af havrenema
toder.

Luissa er en havresorl fra Weibull. Den blev
prøvet første gang i forsøgene i 1972 under beteg
nelsen WW 16804. I 1973 har Larissa givet 3,6
hkg kerne mindre end Selmahavre på Øerne og 2,9
hkg mindre i forsøgene i Jylland. I gennemsnit af
3 års forsøg har Larissa givet 8 pct. mindre kerne
end Selmahavre, men der er ret stor variation mel
lem de enkelte landsdele, særligt i Vestjylland har
Larissa kJaret sig dårligt.

Larissahavre er resistent mod begge smiueraeer
af havrenemaloder.

mahavre har i de t.o forsøgsplaner i 1973 givet det
højcste kerneudbytte, både i fOr1iøgene på Øerne og
forsøgene i Jylland.

I oversigten over de sidste 4 års forsøg i hele
landet med Selmahavre som målcsort, har ingen af
de prøvede sorter nået Selmahavre i kerneudbytte.

Selmahavre er kort og stråstiv. Enkelte forsøgs
Iedere meddeler i 1973 om en del angreb af mel
dug. Sorten har middel tendens til nedknækning
ved overmodenhed. Dcn modncr middeltidligt.
Kernen er middellang og middelstor, ret fyldig,
tyndskallet, hvid og med høj rumvægt.

Astorhavre fra Holland har mistet en del af sit
dyrkningsområde. 1 gennemsnit af forsøgene på
Øerne har den i 1973 givet 3,4 hkg kerne mindre
end Selmahavre, medens den i forsagene i Jylland
gav 1,8 hkg mindre. l gennemsnit for hele landet
gav Astorhavre 2,4 hkg mindre end Selmahavre
i 1973. l gennemsnit af 4 års forsag i hele landet
har Astorhavre givet 3 pet. kerne mindre end Sel
mahavre.

Astorhavre er meget kort, stråstiv og har kerner
med en ret høj skalprocent. Rumvægten er middel
høj, og sorten modner middeltidligt.

Mustangbavre fra Holland dyrkes i nogen ud
stræknig her i landet. I forsøgene 1973 har den
givet 3,5 hkg kerne mindre end Selmahavre på
Øerne og 1.4 hkg mindre i forsøgene i Jylland.
I gennemsnit af de sidste 3 års forsøg i hele lan
det har Mustang givet 3 pet. kerne mindre end
Selmahavre, og der har ikke været større variation
mellem de enkelte landsdele.

Mustanghavre er kort og stråstiv_ Sorten mod
ner tidligt. Den har hvide, store. middel brede
kerner. Den er ret tyndskallet og har lav rumvægt.

Jylland
44

40,2
+1,8
+1,4
+4,0
+2,9
+1,3

0,9

Øerne
28

44,6
+3,4
+3,5
+4,8
+3.6
+3,2

1,1

h'.
kerne
72

41,9
+2,4
~2,2

+4,3
+3,2
+2.0

0,7

Bornholm
2

57,S
+5,3
+3,0
+8,4
+6,7
+4,6

N.-Jylland
14

42,1
+2,1
+2,2
+5,2
+3,4
+0,7

1,5

V.-Jylland
Il

38,2
+3,3
+2.2
+5.2
+44
~3:2

2,0

!Jm'resorler I (10).
bkg kerne pr. ha

F)'n Loll.-F.
10 6

46,7 40,8
+3,2 +2,3
+2,9 +4,2
+46 +43
~3:5 ~3:8
+3,2 +2,3

1,6

Hde landet.
Slrålængde Karakter Holland;

en, for lejesæd vægl. pund
63 42 18

82 4 83
77 4 78
79 4 78
78 4 78
80 4 82
90 5 80

Ø.-Jylland
17

40,1
+0,5

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

/ ,4

Antal forsøg
Selma.
Astor
Mustang
Sofi
Larissa
Silva
LSD

Sj3:lland
Antal rorsøg IO

Selma 42,1
Astor -:- 3,9
Mustang -:-3,7
Sof; +4,5
Larissa 73,0
Silva 73,5
LSD 1,7

Anlal forsag
Selma
Astor ...
Mustang
Sofi ..
Larissa ...
Silva
LSD
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SlIvabavre fra Vesttyskland er en del anvendt på
grund af sin resistens mod havrenematoder. 1 1973
har sorten givet 3,2 hkg kerne mindre på Øerne
og 1,3 hkg mindre i Jylland end der i forsøgene er
opnået for Selmahavre. De to sorter er sammenlig
net i de sidste 3 å~ forsøg, hvor Silvahavre i gen
nemsnit for hele landet har givet 7 pet. kerne min
dre end Selmahavre. Der er nogen variation lands
deleno imellem.

Silvahavre er stråstiv, middellang og modner
tidligt. Sorten har middeltendens til nedknækning
ved overmodning og er modtagelig for angreb af
meldug. Kernen er middellang, lille, ret slank,
hvid med middel skaltykkelse og lav rumvzgt.

b. Havresorter plan II.

Der er efter denne forsøgspjan gennemført 16
forsøg på Øerne og 23 fo"øg i Jylland. På grund
af det lille forsøgsantal er LSD-værdierne kun
beregnet i de to forannævnte områder.

ner middeltidlig og har middeltendens til ned·
Jmækning af stm, men ret stor tendens til keme
spild ved overmodenhcd. Kernen er hvid, stor.
middellang, ret tyndskallet med middelhøj rum·
vægt.

Leandahavre er fra Holland. Sorten er prøvet
I (å (orsøg i 1972. l 1973 har Leandahavre givet
4,5 hkg kerne mindre på Øerne og 1,7 hkg mindre
i Jylland, end der i forsøgene er opnået af Selma
havre.

Leanda er kort og stråstiv og bar kerner med
hoj rumvægt.

Tovebavre fra Pajbjerg indgik i forsøgene under
betegnelsen Pf.6853 ved afprøvningen af havre
sorter i l 972. I 1973 har sorten på Øerne givet
2,9 hkg kerne mindre og i Jylland 2,2 hkg mindre
end Selmahavre.

Tovehavre er kort og stråstiv. Kernen har nor·
mal rumvægt.

Anw rones

Selma
Bento .
Leanda .
Tove .
Sv. 68322
Sv. 67313
LSD .....

Havresorttr Il (11 J.
hkl kerne: pr. ha

SjRlIand Fyn Loll.-P.
7 • 3

45,1 50,0 44,6
""3.2 ",,2,2 ",,4,9
""5,3 ""3,4 ""5,4
",,4,3 ",,2,4 ""2,3
",,3,9 ""3,4 ",,0,3
""0,8 "" 1.2 ",,0,3

Bornholm
2

57,0
""35
+3;0

0,3
",,2,3
"" 1,0

"'~16

47,7
",,3,3
"" 4.5
"" 2.9
""2,9
~08

. 1:5

SvaJØf 68322 blev afprøvet i plan 11 i 1972.
l 1973 har sorten både på Øerne og i Jylland
givet 2.9 hkg kerne mindre end Selmahavre. Sor
ten har samme stråslyrk.e og kernekvalitet som
Selmahavre.

Svalør 67313 har ikke tidligere deltaget i for
søgene med havresorter, men har i 1973 opnået
pæne resultater.

Hele landet.
SrriÆnBde K.ra.kteT HollandJk

aD (OT lejcazd weSI. pu.cd
34 24 12

83 4 78
79 4 76
78 4 76
78 4 76
81 4 79
82 4 78

Anlll rorses

Selma .
Bento .
Leanda .
Tove .
Sv. 68322
Sv. 67313
LSD .. __ .

Anlll ro""!

Selma .
Bento .
Leanda ..
Tove
Sv. 68322 ..
Sv. 67313 ..
LSD .

0..JylllUld,
40,9

+2,2
""0,6
",,2,8
"" 1,8

0,2

v.-JyU.nd
6

40,S
"" 3,1
"" 2,2
+2,9
""4,6
"" 1,8

N·-JYlIand•
41,2

"" 2,8
""2,4
+1,0
+2,8
""0,7

Jylland
23

40,9
",,2,6
"" 1,7
",,2,2
",,2.9
+0,6

/,1

Ok.
.,~..
43,7
~2,9

",,2,8
",,2,5
",,2.9
",,0,7

0,9

c. Valg af bavresort.
Pil baggrund af drets forsog og de i tabel b vi.fle

resultater fra forsøgene j drene 1970-73 kan Sel
mahavre fortsat anbefales lil udbredt dyrkning
under normale forhold. Pd jorder, hvor der kun
forventes angreb af havrenematoder, bør Si/m
ha\'re fort!tr~kkes.

Der er imidlertid nye sorler under afpro\'ninc,
resi.flente mod meldug, rust og nemalooer. Af·
prøvningen af disse sorter forls~1ter i de kom
mende år.

3. Vlrhvedesorter.

Der er i 1973 resultater fra 74 forsøg med 6
sorter af vårhved.e. De 44 forsøg er gennemført
på Øerne og 30 i Jylland.

8entohavre fra Holland er kun i ret ringe om
fang dyrk.et her i landet I 1973 har den givet
3,3 hk.g kerne mindre på Øerne og 2,6 hkg mindre
i Jylland, end der i forsøgene er opnået for Selma
havre. Bentobavre er sammenlignet med Selma
havre gennem 4 års forsøg, hvor den i gennemsnit
for hele landel har givet 3 pet. mindre kerne. Kun
i 1970, hvor Selma havde et dårligt år.. har Bento
havre givet større kerneudbytte end Selmahavre.

8entohavre er kort og meget stråstiv. Den mod-

ADlal fones

Kolibri
Selpek
Sappo
Drabant
WW 13135
Sv. 68399
LSD

vårhved~sorter (/2).
bkB kerne pr. tt.

SjEUand Fyn LoU.-F.
25 14 3

43,S 40,3 46,0
0,1 0.8 2,8
4,0 2,3 7,1
4,5 2,2 7,2

",,0.1 ""0,8 3,1
0,7 +0,9 2.6
/,4 /,7

Bornholm
2

46,0
2,2
5.5
7,4
2.7
2,4

"'~...
42,7

0,6
3,7
4,1
0,0
0,4
/,/
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Tabel b. Oversigt oyer 4 Ars forsøg med bavresortcr. Forholdstal for kerneudbytte.

Østjylland

IGn.1
VQIJyJland NOrdjylland

So"

I I I I I GM7. 71 72 7l 7. 71 72 7l Gn" 7. 71 72 7l

Selma. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Benta. 105 98 95 99 100 96 93 96 97 94 95 95
Astor. 101 98 94 99 98 96 98 94 91 95 9J 97 9J 95 95
Mustang. 98 95 100 98 99 94 94 96 100 98 95 97
Silva. 97 99 98 92 92 98 95
Larissa.. . 98 96 97 85 88 87 92
Tove 95
Sv. 68322. 97
Sofi 95 86 86 86 88

Siællaml. Fyn Hde landel

7. 71 72 7l Gn~. 7. 71 72 7l GM. 7. 71 I 72 I 7l On•.

Selma. 100 100 100 100 100 100 100 JOO 100 100 100 100 100 100 100
Benta. 111 97 96 101 105 98 96 100 104 96 95 93 97
Astor. J05 102 96 91 99 105 102 97 9J 99 100 99 95 94 97
Mustang . . 101 97 91 96 101 95 94 96 99 96 95 97
Silva .. . 98 88 92 93 9J 94 91 95 93
Larissa ... . 100 93 97 92 98 86 92 92
Tove 97 94 96
Sv. 68322. 96 97 93 95
Sofi 89 90 90 90 90

Ø.-lylland V.-Jylland N.-Jylland Jylland
Anlal forsog Il J 14 ,.
Kolibri 52,1 57,8 49,4 51,4
Selpek +0,3 1,4 0,8 0,4
Sappo 5,1 3,4 2,0 3,5
Drabant 5,9 5,2 2,1 4,1
WW I31J5 0,5 1,0 +0,1 0,3
Sv. 68399 1,3 +J,2 0,9 0,7
LSD 2,1 2,2 1,5

Hele landet.
Strå· K..al1lkter (or Holl.

længde leje- md- Bul- YICgl, hk,
om "'" d., rUSl pund kerne

Antal forsøg .. 2. J6 23 " 74

Kolibri 95 2 J,6 1,0 IJ3 46,3
Selpek 93 1 1,6 3, l 136 0,5
Sappo 92 2 0,6 1,0 135 3,6
Drabant 93 2 0,5 0,9 135 4,1
WW 13135 91 I 0,6 0,9 134 0,1
Sv. 68J99 92 l 0,4 0,7 136 0,5
LSD 0,9

De anførte LSD-værdier angiver nogen usik
kerhed bag de opnåede resultater i de enkelte
landsdele.

KoUbrivArhvede fra F. von Lochow-Petkus har
siden 1969-70 været mA.lesort i forsøgene med
sorter af vårhvede.

Kolibri er slråstiv, middel lang, og den modner
ret tidligl Sorten har nogen resistens mod meldug.
Kernen er slor, bred og fyldig med ret høj rum
vægt og proteinindhold.

Sappovlrbvede bar deltaget i afprøvningen i 5
år. Sappo har i 1973 givet større kemeudbylle end
Kolibri i alle landsdele og i gennemsnit for hele

landet 3,6 hkg kerne mere. l gennemsnit af 5 års
forsøg har Sappo givet 5 pet. kerne mere end
Kolibri.

Sappo er en Weibullson. Den er stråstiv, mid
dellang og har særdeles god resistens mod meldug.
Sorten modner middeltidligt, har høj rumvægt,
samt ret højt proteinindhold.

Selpekvårbvede fra F. von l.ochow-Petkus del
tog i 1972 for første gang i forsøgene med sorter
af vårhvede. l 1973 har sorten som gennemsnit
for hele landet givet 0,5 hkg kerne mere end Koli
bri, men der er nogen variation bag dette gen
nemsnitstaJ i de enkelte landsdele. Selpek har,
ifølge anførte karakterer i 23 af de gennemførte
forsøg, haft mere omfattende angreb af gul rust
end de prøvede sorter. Selpck er middellang og
stråstiv. Den modner ret tidligt og har kerner med
ret høj rumvægt og proteinindhold.

DrabantvArbvede fra Weibull er under beteg
nelsen WW 11882 prøvet i de sidste års forsøg.
I 1973 gav Drabant i næsten alle landsdele det
største kemeudbytte af de prøvede sorter og i gen
nemsnit for hele landet 4,1 hkg kerne mere end
Kolibri.

Drabant er middellang og stråstiv, og de an
førte karakterer for gulrust tyder på nogen resi
stens. Mod meldug har sorten særdeles god resi
stens. Kernen er lille, rød og ret uensartet. Sorten
modner middeltidligt og har høj rumvægt samt
ret højt proteinindboid.

De to nummersorter 'VW 13135 og Sv. 68399
har givet omtrent samme kerneudbytte som Ko-



2028

libri. De har begge god resistens mod meldug, og
årets forsøg tyder p3., at de også har nogen resi
stem mod angreb af gulrust.

5 drs forsøg med l'drhvedesoner.
Forbold.J'al for kernc:udbyttC

Son 1969 1910 1971 1972 1973 Ons.

øerne:
Kolibri 100 100 100 100 100 100
Sappo 96 115 98 108 109 105
Drabant 109 99 113 110 108
Selpek 101 101
WW 13135 100 100

Jylland,
Kolibri 100 100 100 100 100 100
Sappo 96 112 100 109 107 105
Drabant 112 101 108 108 107
Selpek 101 101
WW 13135 101 101

HeJe landel:
Kolibri 100 100 100 10O 100 100
Sappo 96 114 99 108 108 105
Drabant 11O 100 111 109 107
Selpck 108 101 104
WW 13135 100 100 100

Valg af vårbvedesort.

De IO sorter, Sappo og DrabanI fra Wribul/,
har begge god resislens mod meldug og gulrust.
De llar en god bage/., va/itel og giver el højl kerne
udbylfe. På grund af disse mange pO.{itive egen
skaber må sorterne foretrækkes. Af Sappo opgives
der al være li/slrækkelige mængder udsæd til /or
årel 1974. mederIs Drabam kun markeds/øres i
begrænselomfalll:.

Gellnemsnitslal/elle for de sidsle 5 års /orsog
med ~'århvedesorter viser nogen variation, men pe
ger alligevel klart på, at Sappo og Draballt bor
foretril'kkes frem/ar Kolibril'århvede.

4, Yinterhvedesorter,

På grund af de i 1972 udbredte og tabgivende
angreb af gulrust blev udviklingen af denne svam
pesygdom fulgt meget nøje i sortsforsøgene med
vinlerhvede fra eflerårel 1972 og vinleren igen
nem. Der ble\' konstateret angreb i mange hvede
marker i det tidlige forår. Mere udførlig behand
ling af dette spørgsmål er foretaget i kemikalieud
valgets beretning. Bekæmpelse af gulrust er kun
gennemført i et enkelt af sortsforsøgene.

Der foreligger i 1973 resu)[ater fra 83 forsøg.
bvori 1I hvedesorter er afprøvet. I enkelte lands
dele er yderligere afprøvet 5 andre sorter af vinter
hvede, der ikke indgår i de landsomfattende for·
sogsplancr. Starkehvede er fortsat anvendt som
målesort i alle forsøg.

8. Hvedesorter plan I.

Efter denne forsøgsplan er i hele landet gen
nemført 37 forsøg, fordelt med 26 på Øerne og
II i Jylland,

Hvedesarter l (13).
hkg k«ne pr. ha

Sjzllllnd Fy. l.oll.-P. Bornholm 0<=
Antal forsøg Il , • 2 2.
Starkc 56,1 54,0 47,1 63,2 54,2
Holme 2,6 3,7 3,9 5,3 3,3
Kranich '" 1,7 "'0,8 "'2,3 9,6 "'0,8
Milan +4,5 ~5,9 '" 3,3 7,9 "'3,6
Cato "'0,1 +1,0 1,0 8,3 0,6
Caribo 5,0 2,3 7,0 5,8 5,0
LSD 3,2 2,2

0.-J,·nand V.-Jylland Jyll;and
Anial forsøg • J 11

Starke 54,3 41,3 50,8
Holme 3,5 5,2 4,0
Kranich 1,9 4,3 2,5
Milan +1,7 6,4 0,5
Cato "'0,2 7,6 2,0
Caribo 6,9 6,7 6.9
LSD 3,3

Hele la"dn.
SlrilZnlde. Karakler for Hall. vrgt. hkO

'm lejesæd mddug gulfUSt pund kerne
Antal forsøg J4 " 21 28 21 J7

Starke 109 4 1,2 1,3 134 53,2
Holme 106 2 1,2 2,0 135 3,5
Kranich 94 2 1,9 4,6 131 0,2
Milan 96 3 2,3 4,6 131 "'2,4
Cato 96 3 2,6 4,6 131 1,0
Caribo 95 2 4,6 1,1 130 5,5
LSD 1,8

Starkehnde fra Weibull, der er målesort i for
søgene, blev i efteråret 1972 på grund af sin gode
resistens mod gulrust udsået i så stort omfang,
som de lil rådighed værende udsædsmængder til
lod. Starke er vintcrfast og har nogen resistens
mod meldug. Den er ret lang og stråstiv og har
sm.i kerner med høj rumvægl.

Holmebvede fra Weibull blev markedsført i be
grænsct omfang i 1973. Sorten har ~iden 1969
deltaget i forsøgene under bcte!,'1lelsen \VW 18168.
Holme har i 1973 i gennemsnit for hele landet
givet 3.5 hkg kerne mere end Starkc, og der h:lr
ikke været større variationer i dette merudbYlLe
i do enkelte landsdele. Dc anførte karakterer an
giver. at Holme har omtrent samme resistens mod
meldug og gulrust som Starke.

I gennemsnit af 5 års forsøg har Holme givct
6 pet. kerne mere end Starke. Sorten eT kort og
strdstiv med en god kernekvaliret.

Kranicbhvede fra F. von Lochow-Petkus var
i 1973 mere skadet af gulrust end i 1972. Bort
set fra forsøgene på Bornholm, var tabene ved
angreb af gulrust størst på Øerne, men i gennem
snit af alle forsøg bar Kranich alligevel opnået
samme kerneudbytte som Starke.

I gennemsnit af de sidste 5 års forsøg har Kra
nich givet 9 pet. mere kerne end Starke. Den er
kort og stråstiv med opret aks ved modenhed, og
den ha.r nogen resistcns mod meldug. Kernen er
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hk,
kc:me

37

54,1
+0,8

4,3
9,4
2,8
3,4
J,5

Holl.
v~gt.

pund
21

131
132
131
125
126
126

KarakleT ror
leje- md· gul-
sæd dug rUSt
23 24 2S

3 1,2 1,3
3 1,4 1,4
3 1,7 1,4
3 2,1 0,5
3 1,9 2,2
3 1,5 1,5

/-Iele landel.
Scd.

længde.
an
3'

108
106
101
92
97

104

Antal forsøg

Starke
Slarke II
Solid
Beacon
Karmoran
Abed 021
LSD

rød, middelstor, lidt uensartet og med rel lav rum
vægt.

Milanhvedc fra F. von Lochow-Petkus bar i
1972 og 1973 været stærkt skadet af angreb af
gl.llrust. Angrebene har været mest omfattende på
Øerne og i Østjylland. I gennemsnit af forsøgene
i 1973 gav Milan 2,4 hkg kerne mindre end Starke.

Milan er karl og sld.stiv med store, runde,
svagt røde kerner. Rumvægten er middelhøj.

Catoh~'ede fra Holland har i forsøgene i 1973
klaret sig bedst overfor Slarke i Jylland, hvor mer
udbyltet er på 2.0 hkg kerne. l gennemsnit af alle
forsøg har Cato kun givet 1,0 hkg mere end Slarke.
I gennemsnit af 5 års forsøg er udbyttet af Cato
9 pet. højere end af Starke.

Caia er kort og stråstiv. Den angribes stærkt af
gulrust og er noget modlagelig for angreb af mel
dug. Kernen er rød, middelstor med lidt Jav rum
vægt.

Caribobnde fra Vesttyskland har tidligere væ
ret prøvet i forsøg på øerne. Sorten indgik j' 1973
for første gang i de landsomfattende forsøg. I gen
nemsnit af alle forsøg har Caribo givet 5,5 hkg
kerne mere end Slarke, og der er ingen større va
riation i dette merudbytte i de enkelte landsdele.

Caribo er kort, stråstiv og modner middeltidligt.
Kernen er middelslal' , svagt rød med ret lav rum
vægt og proteinindhold. De anførte karakterer
angiver nogen resistens mod gulrust. medens an
grebene af meldug er ret omfattende. Caribo er
ikke tilstrækkelig vinlerfast under vore forhold.

b. Hvedesorter plan II.

Der er efler plan Ir gennemført ialt 37 forsøg
fordelt med 27 på Øerne og IO i Jylland.

IJvedesorler JI (14).

Sja::lland
hkg kemc: pT. ha

Fyn Loll.-F. Bomholm Øm,
Anlal fon. 14 4 7 2 27

Starke 57,8 53,2 52,7 64,1 56,3
Starke II +0,9 -:-0,6 +0,6 +0,7 +0,8
Sol'd 4,9 3.3 3,8 6,4 4,5
Beacon 8,1 11,7 11,4 9,6 9,6
Kormoran 3,4 2,9 0,8 5,2 2,8
Abed 021 4,1 5,1 1,6 5,8 3,7
LSD 3,1 1,9

0.-J}'lland V.-Jylland Jylland
Antal forsøg , 2 IO

Starke 51,7 35,4 48,4
Stnrke II +0,8 +1,1 +0,9
Solid 4,3 2,6 4,0
Beacon 10,1 4,0 8,9
Kormoran 3,7 -:-1, I 2,7
Abed 021 2,5 2,6 2,5
LSD 2,4

Starkchvede n fra Weibull er ikke tidligere prø
vet i landsforsøgene. Sorten har i alle landsdele
givet omtrent det samme udbytte som Slarke. Den
blev i begrænset omfang markedsført i 1972.

De anførte karakterer angiver, at Starke II er
lidt k.ortere end Starkc, medens der ingen væsenl
lig forskel er på de øvrige karakteregenskaber de
tO sorter imellem.

Solidbvcdc er fra Svaløf. Sorten er under be
tegnelsen Sv. 65646 afprøvet i de landsomfattende
forsog siden 1971 og markedsført i 1973. I for
søgene fra 1973 gav Solid i gennemsnit et mer
udbytte overfor Starke på 4,3 hkg kerne, og der
har ikke været væsentlige afvigelser fra dette gen·
nemsnit i de enkelte landsdele.

Solid er kortere end Starke, men har omtrent
samme resistens som denne mod meldug og gul
rust.

Maris BeacoD er fra England. Den gav særdeles
gode resultater i nogle få forsøg i 1972. I for
søgene 1973 gav Beaeon i gennemsnit af alle for
sog et merudbytte på 9,4 hkg kerne over Starke, og
der var ikke store variationer fra delle gennem
snit i de enkelte landsdele.

Beacon er kort og stråstiv og har i de to års
forsøg vist sig at være meget resistent mod angreb
af gulrust. Frj'seforsøg viser, at Beacon kun vil
have ringe mulighed for at overvintre her i landel
under strenge vintre.

Kormof3nhvede fra Vesttyskland har deltaget i
forsøgene siden 1971. I gennemsnit af alle forsøg
i 1973 gav Kormoran 2,8 hkg kerne mere end
Slarke, og der var kun små variationer fra delte
gennemsnit i de enkelte landsdele. De anførte
karakterer viser, at Kormoran har været noget
angrebet både af meldug og gulrust.

Kormoran er middellang, rel stråstiv og mod·
nel" tidligt.

Abed 021 blev prøvet i nogle forsøg i 1972, hvor
den gav et stort kerne udbytte. [ 1973 har kerne
udbyltet for alle forsøg været 3,4 hkg større end
for Starke; kun p~ Lolland-Falster har der været
Slørre variationer fra delte gennemsnit.

Abed 021 har vist samme resistens overfor mel
dug og gulrust som Slarke.
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c. Hvedesorter, plan DI.
Der er efter denne forsøgsplan resultater fra 9

forsøg, hvor 5 ikke lidiigere prøvede hvedesorter
er sammenlignet med Starke.

Hvedesorter Ul (15).
Hele landet.

Strl· Karakter for Holl.
bengde lek:- "",. gul· vægl. hk.

an "'" do. rUlt pund kerne
Anlal fonøg S 7 7 , , 9

Starke 112 5 1,1 1,2 131 SI,3
Abed 076 107 6 1,6 1,3 127 3,5
Abed07S 107 6 1,9 3,2 124 -+- 1,1
Pr. 67256 104 6 1,9 O,S 12S 6,0
Clement 93 4 1,3 O,S 127 12,9
WW153-1 IOS 3 0,7 1,3 133 6,9

Af de her prøvede hvedesorter mA de lO num·
mersorter fra Pajbjergfonden og Weibull, samt
Clement fra Cebeco i Holland på grund af det
slore kerneudbyue ~rligt fremhæves. Clement og
Pi. 67256 har desuden viSl god resistens mod gul
rust, medens WW 153-1 har været mest resistent
mod meldug.

d. Andre sorter af vinterbvede.

Der var ener de omfauende angreb af gulrust
i 1972 stor interesse for afprøvning af hvedcsorter.
Der er derfor i flere foreninger gennemført sorts
forsøg med vinterhvede efter andre forsøgsplaner
end de foran omtalte. 1 følgende tabel er givet en
oversigt med resultater for 5 hvedesorter, der er
sammenlignet med Starleehvede.

Andre sorter o/ vinterhvede.
StrA- Karakter ror Holl.

lcngde, lej<- ""I· gul· ","" hk.
om .." do. "m pund keme

Anlll fOrlØg 11 9 'O S 7 11

Starke 105 3 1,3 1,6 132 50,3
Diplomat 90 3 2,6 1,1 132 5,7

Antal forsøS 9 • , , • 9

Starlee 110 4 1,3 l,S 134 S6,S
Seba 105 5 2,2 l,S 132 +0,5

Antal forsøg , • , , , ,
Starlee 113 2 l,S 1.4 134 48,2
Benno 97 l 2,2 0,6 130 7,5

Antal fonøg , • , , , ,
Starke 113 2 l,S 1,4 134 4S,2
WW 153-3 110 1 0,6 1,2 132 3,9

Antal forsøg • , , , ,
Starke 113 2 l,S 1,4 134 48,2
WW 20659 III I 1,6 l,S 132 +2,2

Diplomat fra Vesuyskland er prøvet i 11 forsøg
på Sjælland og Lolland·Falster. hvor den i gen·
nemsnit har givet 5,7 hkg kerne mere end Starke.
Diplomat er betydeligt leortere end Starlee. Den
angribes mere af meldug, medens angrebene af
gu lrust er af omtrent samme omfang i de to sorter.

d. Hvedesortemes proteinindhold og faJdtal

samt undersøgelser af sorternes bagekvalitet.

I 1972 blev der gennemført bagekvalitetsun·
dersøgelser på enkelte af sOnerne. I 1973 er dette
arbejde udvidet, således at der i alle de tre for
søgsplaner med vinterhvede samt i forsøgene med
vårhvede er foretaget undersøgelse af sorternes
proteinindhold samt bestemt faldlal og desuden
foretaget en undersøgelse af sorternes bageegen·
skaber.

Undersøgelserne er gennemført under afdelin
gen for levnedsmiddelteknik under Jydsk Tekno
logisk Instilut.

Der blev ialt gennemført undersøgelser i 17
vinterhvedeforsøg og 8 vårhvedeforsøg. I nogle
tilfælde har de indsendte prøver ikke været til
strækkeligt store til bageundersøgelsen, og der fo·
religger i disse tilfælde kun bestemmelser af pro-
tein indhold, sedimentatioDsværdi og faldtal.

Undersøgelsens enkeltresultater findes i tabel bi·
lagets tabeller nr. 16-19. Hovedresultaterne er
vist i tabellen p§. næste side.

Proleinindholdel er i vintcrhvedesortcme fra ca.
12 til godt J3 pet. protein i de to første planer,
medens indholdet har været større i sorterne i plan
III, hvor der dog kun er 2 forsøg. For vårhvede er
der konstateret et proteinindhold fra 15 til 16 pet.

FaldralJene er påVirket af sorternes madnings·
grad og høsttidspunktct. I alle sorterne på nær
Beacon ligger faldtallene over 200, og for de
fleste i nærheden af og over 300, hvilk.et er abso·
lut tilfredsstillende.

Sedjmentationsv~rdien udtrykker kvaliteten af
sorternes protein og giver endvidere udtryk for
proteinmængden. Et højt sedimentationstal belyder
således, at indholdet af protein er højt og/eller,
at proleinkvaliteten er tilfredsstillende. Scdimen
tationstal på over 40 er al betegne som megel
gode, mellem 30-40 som gode, fra 20 lil 29 som
acceptable, medens tal under 20 betegner. at melet
er for dårligt. Ud fra disse kriterier har sorterne
Milan. Cato, Beacon, Abed 076 og Clement givel
for dårlige resultater.

Meludbyuet er beregnet som pet af kornets
vægt og er resultatet af seks melfraklioner, der op·
nås ved formalingen. Resten er klid. Der er fundet
nogen forskel i sorternes evne lil at give højt
mel udbytte.

Askeprocenten bestemmes som kontrol på, at
maleprocessen er forløbet rigtigt.

Askeindekser beregnes på grundlag af den fund·
ne askeprocent og meludbyttet, og ud fra et møl·
lerileknisk synspunkt vil en god kvalitet betyde,
al meludbyttet er højt og ask.eindckset lavt.

Vandbindingsevnen, der bestemmes i en Farino-
graf, angiver den vandmængde, som skal sættes lil
melet for at opnå en dej af besleml konsistens.
I praksis har vandbindingsevnens stØrrelse med
økonomi i bagningen af gøre, idet en høj vand·
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Vinterhvede Hvedesorlernes bagekvalitel (16-19).

p/an J. Protein ar Sedimentations- Meludbytll:. Alke l AU,· Vandblndings- Volumen-
tOrllof ptl. Faldlal værdi PC" tørstof. pct. indu· tYDe. pcl. udbyltc, ml.

Antal fors"l 8 8 8 8 8 8 8 8

Starke IJ,2 298 JJ,5 69,2 0,44 6J4 55,9 587
Holme 12,7 JOI JJ,4 69,4 0,46 658 56,7 579
Kranich 12,7 J13 24,S 69,7 0,46 660 55,9 524
Milan ... 13,1 J04 19,5 69,0 0,46 661 5J,6 545
Cato .. _. 12,J 28J 20,J 65,9 0,47 708 51,7 52J
earibo 12,5 276 24,5 67,9 0,46 676 52,6 54J

Vitlterhvede, plan Il.
Anlll forsøg 7 7 7 7 7 7 7

Starke 13,3 279 JJ,9 69,J 0,47 680 56,2 58J
Starkc II 12,7 276 JJ,J 69,1 0,52 746 56,6 580
Solid 12,8 296 JO,2 69,J 0,51 7J2 55,9 5J9
Beacon 12,J 144 11,5 68,5 0,48 706 53,9 515
Kormoran 12,4 245 4J,5 67,6 0,50 741 56,2 552
Abed 021 13,7 260 J2,8 68,4 0,49 725 56,9 501

Vinterln'ede, plan III.
Antal forsøg 2 2 2

Starke 14,7 296 JI,2
Abed 076 15,4 289 19,8
Abed 078 15,8 J09 2J,5
Pf. 67256 14,1 24J JJ,9
Clement IJ,7 281 17,3
WW 15J-I 14,0 279 41,8

Vdrhvede.
Antal forsøg 8 8 8 6 6 6 6 6
Kolibri 15,5 JI6 60,2 67,J 0,49 721 59,1 624
Selpek 15,8 J34 60,4 65,0 0,50 764 59,7 650
Sappo ....... 15,0 J05 60,J 68,1 0,5J 781 58,3 622
Drabant 15,J J05 55,6 68,2 0,59 857 58,J 6J5
WW IJ135 16,0 JI7 61,7 68,7 0,52 760 57,6 628
Sv. 68J99 ... 16,2 JJI 57,8 67,6 0,49 725 58,1 592

bindingsevne medfører et højere dejudbytle, d. v. s.
flere kg dej pr. 100 kg mel. Også i tallene for
vandbindingsevnen er der konstateret sortsforskel
le, som kvalitetsmæssigt følger de foregående.

VofumenudbYflet er det endelige resultat af den
prøvebagning, der er gennemført på laboratoriet
efter Rapid-Mix-Test-metoden. Ved denne frem
stilles dej efter en speciel recept. Dejen æltes i me
get hurtiggående æltemaskiner, hvor der sker en
kraftig belastning af melets glutendannende pro~

tein. Dette medfører. at eventuelle kvalitetsfor
skelle tydeligt kommer frem. De bedste bageresuI
tater, d. v. s. det højeste volumenudbytte, er opnået
af sorterne Starke, Starke II og Holmehvede, og
dårligst har Kranich, Cato, Beacon og Abed 021
været. Del fremgår endvidere ganske tydeligt, at
resultaterne af vårhvedesarterne er væsentligt bed
re end af vinterhveden, hvilket stemmer godt med
andre undersøgelser og erfaringer om vårhvedens
større egnethed til brødhvede end vinterhveden.

De gennemførte kvalitetsundersøgelser er et
godt supplement til udbyttetallene og karaktererne
for dyrkningsegenskaber ved bedømmelse af hve·
desarternes værdi.

.5 &rs forsøg med hvedesorter.
Forholdltal tor ken:u::udbyne

øerne: IO" 1970 1971 1972 1973 Om.
Slarke 100 100 100 100 100 100
Kranich 117 117 108 107 99 110
Caia 115 113 III 109 101 110
Holme 107 107 105 109 106 107
Milan 112 102 9J 10J

Jylland:
Slarke 100 100 100 100 100 100
Kranich 109 115 107 107 105 109
Cato IIJ 113 108 100 104 108
Holme 107 104 105 105 108 106
Milan 105 104 101 104

Hele landel:
Slarke 100 100 100 100 100 100
Kranich 115 116 108 107 100 109
Cato 114 113 110 105 102 109
Holme 107 106 105 108 107 106
Milan 110 10J 96 103

f. Valg af vinterbvedesort.

Efler to drs omjaltende angreb af gulrusl er der
nogen usikkerhed omkring va/gel af hvedesort.
De to sorler Kranich og Cato, som hidlil Irar hafl
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stor udbreddse. har vist ringe modstandsevne
overfor angreb af gulrust, og de bor afløses af
andre med bedre resistens.

Pil baggrund af resultalerne Ira 5 års forsøg
med hvedesorler kan del anbefales, at Holme4
hvede og SolidIIvede i øgel omfang indgår i dansk
hvededyrkning. BeaconlIvede IIar inleresse på
grund o/ det megeilIøje kerneudbytte. men denne
sorls ringe muliglIed for al overvintre i kolde
vintre, bør ikke overses. Del ser ud til, at nye og
lovende sorter er på vej, og udviklingen må følges
med inleresse.

De gennemførle undersøgelser over sorlernes
bageegenskaber udpeger de svenske sorler som de
bedsle. men do du i øjeblikkel kun i ringe om·
fong kan forvenles merpris for gode bageegtnJka
ber, er dette forhold ikke afgørende ved valg af
hvedesorl.

5. Rugsorter.
Efter cn fælles forsøgsplan foreligger resultater

for 13 forsøg gennemføn i hele landet. De 7 af
forsøgene er gennemført på Øerne og de 6 i lyl·
land.

blev benyttet som græsarealer, er blevet inddraget
til k.orndyrkning. Mange af sådanne jorder er ofte
ret sent tjenlige til såning, og hosten bliver derfor
ofte tilsvarende sildig. Det er derfor naturligt, at
man bar interesseret sig for at dyrke byg i stedet
fOl'" vårhvede og havre, der oftest er blevet valgt
på grund af disse arters store stråstyrke. Igennem
do sidste 4 ;ir er der gennemført forsog for nær
mere at belyse forskellige kornarters og -sorters
egnethed på forskellige arealer. Formålet var pri·
mært at undersøge forholdene på lavbundsjordel',
men en del forsøg er hvert år gennemført på al·
mindelig m·neral;Ord.

l tabel 21 i tabelbilaget findes resultaterne af
45 forsøg fra 1973, hvoraf de 30 er gennemført
på lavbundsjord. l forsøgene er Tembyg sammen·
lignet med de to tidlige bygsorter Monabyg og
den franske 6--radede Clennontbyg og endvidere
Sclmahavre, Kolibrivårhvede og Sappovårhvede.

l den følgende tabel findes gennemsnitsresul·
taterne for sorternes egenskaber med hensyn til
længde, lejesæd. modlagelif'hed for meldug, rum·
vægt og. kerneudbytte.

6. Koruarter.
Den udvidelse, der er sket af kornarealet, har

medført, at også flere lavbundsjorder, der tidligere

/lele landet.
Str41zftgde. Kir. for Holl.vql. hk,

". lejesæd pund k<~
Anlal forsøg 12 II ,

"Petkus II 112 3 125 40,0
Kongs Il 114 l 122 "'" 5.4
Otello 132 3 123 "'" 5,1
Værnalf 132 4 124 "'" 3.7
Pekuro 129 3 125 ","0.3
LSD 2,2

De to sorter, PeU.us n og Koogsrug U har
været dyrket i en årrække og sammenlignes i disse
forsog med 3 ret nye rugsorter. Der er stor varia·
tion i udbyttet i de enkelte land'\dele, fra 27,5 bkg
kerne pr. ha i Vestjylland til 58,7 hkg i forsaget
på Bornholm. Pelcuro er den af de prøvede sorter,
der kommer Petkus TI nærmest i udbytte. De øv·
rige sorter giver 4 til 5 hkg kerne mindre.

Efter de oplysninger, der foreligger, bliver
OteUo ret sent spiremoden. hvilket vil være en
fordel under vanskelige høstforhold.

Sortsvalger andres ikke på grundlag af oven·
navnte forsøg. P~rkus Il bør fortsat vare d~n m~st

anvendte rugsort her i lander.

Anlal foneg

Petkus II
Kongs Il
OteIlo
Værnalf
Pekuro

Rugsorter (lO).
hk! kuDe pr. hl

SjzJlud Borubolm 0.·JylluJd
• I J

46,S 58,7 33,2
"'"SS ~S8 ~62

H:7 ~4:4 ~1:7
"'"2.6 "'"5,7 ","5,4
"'"0,6 1,1 "'" 1,7

V.-Jylhlnd
J

27,5
","4,4
"'"1.7
","3.7

1,2

Arts/orsøg (2 l).
UYbundsjord

SUi1Id .• Karulcr ror HoU. '-SI. ht.
om Ideszd meldul pu•• k<~

Anlal rorsøg " 22 • 1 JO

Ternbyg 76 4 1,3 113 41,9
Monabyg 67 S 0,S 110 "'"0,4
Clermontbyg 83 3 3,7 107 "'" l ,8
Selmahavre 90 3 1,2 81 "'" 5,4
Kolibrivårhv. 94 I 3,7 126 ","2,5
Sappovårhv. 89 2 0,2 124 0,4
LSD 3,3

Mlnc:rlllJord

Anlal forsøg 12 12 , 4 "
Ternbyg 75 l 0,1 114 42,7
Monabyg 69 2 0,3 114 1,7
C1ermontbyg- 80 3 1,8 110 ","4,1
Selmahavre 92 2 0,0 86 +1,0
Kolibrivårhv. 91 I 1,,5 123 0,7
Sappod.rbv. 89 l 0,0 127 "'"0,4
LSD 3,5

På I3vbundsjord har Ternbyg og Monabyg givet
meget nær samme udbytte og Clermontbyg lidt
mindre. Det dårligste resultat er opnået af Selma
havre med et udbytte på 5,4 hkg kerne mindre
end Ternbyg. og heller ikke Kolibrivårhvede har
klaret sig særlig godt, medens den meldugresi·
stente Sappovå.rhvede har givet samme udbytte
som Tern- og Monabyg. Der er dog tale om en
stor variation fra forsøg til forsøg i udbyttefor·
holdet mellem de enkelte sorter, hvilket må skyl
des, at lavbundsjorder varierer på mange forskel·
lige områder.

I forsagene på minernl;ord har Monabyg i gen·
nemsnit givet 1,7 hkg kerne mere end TembY8,
medens Clermontbyg har givet et meget dårligt
resultat med 4,1 hkg kerne mindre end Tem. Scl
mahavre og de lo vårhvedesorter har givet et ud
bytte på linje med Tembyg og Monabyg.
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Lofabyggen har meget overbevisende givet høj
ere udbytte end både havre og vårhvede.

Emirbyg blev afløst af Tembyg i 1973, Cler
montbyg og Kolibrivårhvede har deltaget hvert år,
medens Astorhavre efter to år blev afløst af Sel
mahavre. ( den følgende oversigt ses resultaterne
af de årlige afprøvninger og yderst lilhøjre gen
nemsnitsresultatet for alle de gennemførte forsøg.

Forsogene med kornarter har som nævnt været
gennemfort i 4 år og af følgende opstilling ses,
hvilke byg-, havre- og vårhvedesorter, der har
være med i de fire år.

4 ~rs for.wg med kOrllllrur.
Plnn: 1970 1971 1972 197)

a. Byg Emir Emir Emir Tern
h. Byg ClermontClcrmont Clermonl C1ermont
c. Havrt' Astor Astor Selma Selma
d. VårhrcdeKolibri Kolibri Kolibri Kolibri

Hverken på lavbundsjord eller rå mincraljor·d
har den 6-radcde Clermontbyg kunnct k!:lre sig.
mod de almindeligt dyrkede sortcr. I gennemsnit
af alle forsøgene har b,ide vtirhvede og især havre
givet d3.rlige re\llllater, men der er, som det frem·
går, lale om stor variation fra år til år og fra
jordlype til jordtype.

Med .rå stor en variation som grundlag er det
umuligt at give efl tilMrtl'kkelig sikli.l'r generel ve;
ledning, 11/1.'11 det må dog fremhtl've.\·, at de ridlige
2-ratit'dc hy~sorlcr har klarer sil: bedre end havre
og vfirhl"('de i df' her gennemforte forsog.

Salka
$eta Sejet
Siri
Sultan
Tern
Varunda
Wing
Visir Svalef
Zila.

Viflferhvede

Beacon
Caribo
Cato
Clement
Falk
Kranieh
Milan
Seba Svalaf
Templar

J lilia.
Kristina Svalef
Lauda
Lofa Abcd
Maia Abed
Mitor
Mona Svaløf
Nordal
Rupal Svalof

Vår/lvede

Drabant
Kleibcr
Kolibri
Maris Ensign
Sappo
Solo

7. Oversigt m'er sortsforsog og kornsorter.
I \:Ibel c næsle side findes en oversigt over gen

nemsnitsresultatel af indtil 5 års afprøvning. øverst
findes bygsorlerne, hvor 8 har deltaget i mindst 5
år, 2 i 4 år. 8 i 3 år og 4 i 2 år. Derefter 9 havre
sorler, 3 vårhvedesorter og 5 vinterhvedesorter.
Resultaterne er opdelt således, at de er vis l for
henholdsvis Jylland, Øerne og hele landel. Det har
været en betingelse for, at sorterne er medlaget
i denne tabel, at der har været resultater fra
mindst to forsøg hvert år i hvert af områderne
Jylland og øerne. De tal for lejesæd, stråslyrke,
udbyue og merudbytte, del" er vist i labellen, er
gennemsnit af de årligt opnåede gennemsnilsre
sultater. Hvert års resultatet vejer således lige me
get i det samlede resultat, og der er ikke lagel hen
syn til forsogsantallet.

l label d side 2035 gives der oplysning om de
enkelle sorters oprindelse og deres afstamning.
Der er' i denne oversigt taget flere sorter med end
de, der er afprøvet i 1973, idet nogle af de ældre
sorter har været anvendt som avlsgrundlag for de
nyere sorter. Det er nævnt hvilke forædlingsinslitu
tioner, der har' frembragt de enkelte sorter og end
videre oplyst, hvornår de er registreret under ny·
hedsbeskytleise.

If"'ge loven om plantcbeskyuclse er det fast
la~l. at enhver, der benytter udsæd af beskyttede
sorter, skal betale en forædlerafgift. Denne har
hidtil været 3 kr. pr. 100 kg formeringsmateriale,
men er nu hævet til 4 kr. pr. 100 kg.

Følgende sOrter er beskYllet og derfor afgifts·
pliglige.

Byg

Ansgar
Bine
Bomi Abed
Danpro
Dcba Abe<!
Elbo
Emir
Gerkra
GoldfieJd
Tmbcr

Vir/terrug
Otello Svaldf
Pekuro
Væmalf Svalef

Havre

Astor
Bento
Mostyn
Mustang
Panter
Selma
Silva
Sørbo Svaløf

hkg kerne
14

49,9
+9,7
+7,7

4,4

Lavbur/dsjord.
hkg Kerne pr. ha

1970 1971 1972 1973 1970-73
Anlal rors. 24 " " lO 124

a 38,2 44,4 37,5 41,9 40,6
b 3,7 -;--4,5 +0,7 +1,8 + 1.2
c +4,3 +8,5 4,5 +5,4 +3.3
d 1,0 +2,9 +2,6 +2,0 +2,0

LSD 3,8 3,1 2,5 3,3 1,8

Mir/allljord.
Amal rOrll. 8 " 4 IS "a 39,8 42,5 32,8 42,7 40,0

b +2.5 +5.5 0.3 +4,1 +3,7
c +5,7 +3,8 5,1 + 1.0 +2,2
d +5,5 + 1.8 2,7 0,7 + 1.1

LSD 5,0 3,5 2,4

I de fynske husmandsforeninger er i 1973 gen
nemførl 14 aTlsforsøg på almindelig agerjord,
hvoraf 11 forsøg på lerjord og 3 på sandjord.
Lofabyg. Selmahavre og Sappovårhvede har del·
tagel i afprøvningen, hvoraf gennemsnitsresultatet
fremgår af følgende tabel.

Ansforsf,g, Fy".
Strålængde, Kar. for

em le.te~d

9 Il

68 3
76 2
80 O

Ant,1 for$0g

Lofabyg
Selmahavre
Sappovårhvede
LSD

3 Oversigler
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Tabel c. Oversigt over sortsforsøg i korn.

Hele landet JyUaDd 0<,..

Kir. for StrA1ld. Udb. og merudb. Udb. og merudb. Udb. Ol mcrudb.
Anllll leJcSItd = bkl kerne pr. ha hkg kcrne pr. ha bkl kcrne pr. ba

Son u,
fOflØl

" ~ ~ ~ " 3
~ ~,9--

~
S

~ i ! S ~ "~
~

E l' ~ i o S E "O
~ ~

~ ~ ~ ~• ~ i E ~ • æ i ~ ~

" t " .. .. " ..
Byg
Pallas.
Tern. 69-73 4.6
Lora 69-73 4,7
Maia 69-13 5.0
Ansgar 69-73 4,8
Mona 69-73 4.4
Emir _ 69-73 4.7

~:i~~::::::::: ::=~i ::~
viLr·la"nda··.--..·.. ······ '70::7 )"" '4,3
Visir 7~73 4,4
"Lam, ·.. · ~.~ 71-73 5.5
Salka.... 71-73 5,5
Rupal 71-73 5,J
Zita 71-73 5,7
Nordal. . 71-73 4,8
Sv. 66361 71-7J 5.5
Cilla 11-73 5,3
Lauda..... 71-73 5.0
AbeCi 7337:': 12-1J 5.1
Vatonga 72-73 5,3
S. 678107..... 12-73 5.J
WW 6208 ..... 12-13 5,2

2,9
4,0
J.9
3.8
J.1
3,4
3.7
3,7

'''i',9
4,4
3,8
4,1
4,0
4.0
5,6
4,4
4.5
4.2
4,8
J,9
4,0
4,4

11
11
12
10
11
11
71
70
11
71
77
76
77
76
76
77
16
16
19
18
78
76

14
15
15
16
64
11
16
13
74
71
76
82
75
16
79
80
80
85

"82
80
85
82

46,2
46,1
46,3
46,0
46,4
45,8
46,0
4J,J
46,8
45,2
46,3
45,9
46,2
46.3
47,2
47,4
46,0
46,5
46,3
45,4
45,4
44,6

- 100
2.J 105 44,J 1,8
1.9 104 44,8 l,S
1.6 103 44,8 1,0
1.2 103 42,5 0,3
0,8 102 43,2 1,1
0,6 101 44,3 0,3
0,6 101 44,0 +0,3

+0,2 100 42,6 +0,4
'''j:o' "lOK' 46:0"'2,4

0,6 101 43,2 +0,3
4,3 109 43,9 3.5
3,5 108 43,8 2.8
3.8 108 4J,9 3,2
J,4 101 44,1 2,9
J,J 101 45.5 2,6
2.6 105 45.4 2,0
1.5 10J 4J,9 0,9
0,0 100 44,3 +1.1
3,6 'To8 45,2 2,5
2,6 106 4J,8 2, I
1,0 102 4J,8 0,2
0,2 100 43,6 +0,1

100
104
10J
102
101
10J
101
99
99

105
99

108
106
101
107
106
104
102
98

106
IOS
100
98

48,5
48,1
48,5
48,7
48,9
48,2
48,2
48,6
47,3
46,9
49,0
48,0
49,4
48,5
48.8
49,3
48,2
48.5
47,7
47,3
47.3
46,3

- 100
2,9 106
2.1 106
2,6 105
2,1 104
0,9 102
1,1 102
1.6 103
0.5 101
3,if IOS
1,4 103
5,4 111
4,3 109
4,3 109
4,2 109
J.9 108
3.4 107
2.2 105
1.2 102
4.9 110
3.1 107
2.0 104
1.6 103

Havre
Selma.
Bento .
Astor _ .

~·iusiang .. : .
Silva .
Larissa .

To~e _.. ''''''''''.Sv. 68322.
Sofl .

10-73
10-73
1i~73
11-7J
11-73
12-73
12-73
12-73

4.1
4.0
4,6
4.2
3.8

"'4,4
5.0
4,J

J,8 87
J,8 87
4.9 91
5.0 90
3.7 91
4,0...... 92

5,1 91
4,2 91

- 100
84 44.6 +1,5 91
8J 44.1 +1.4 97
89 46,2''' +1,6 . 91
99 44.1 +2,9 93
87 44,6 +J,6 92
89" 46,2 +2,0 96
91 45.5 +2, I 95
88 45,J +4,1 90

43,7 +1,8
43,S +1,8
44,4' ..:; 1,3
41,7 +2,4
42,7 +3,8
44,0 +1,7
42,4 +2,2
43,6 +4,6

100
96
96
97
94
91
96
95
89

- 100
46,S +1,1 98
45,7 +0,8 98
49.6·····~·1,9 96
47,5 +J,6 92
47,8 +3,2 93
50,1 +2.4 95"'
49,6 .1,9 96
48,5 +4,6 91

Virhvede
Kolibri .
Sappo .. .. 69-73 1.0
Drabant 70--73 1,2

1,2
1,3

92
91

- 100
91 45,0 2,1 105 45,1
91 44,6 J,2 101 45,4

100
2,2 105 44,1
J,J 101 44,0

- 100
2,0 \04
3,2 107

Vinterhvede
Starke . ....
Kranich..... 69-73 2,7
Cato. . . . . . . . .. 69-73 2.7
Holme, .' 69-73 2.7
Milan , 71-73 4,3

0.9
1.3
1,4
2,0

104
104
104
110

87 52,S
91 52,5
99 52,S
96 5J,2

- 100
4,9 109 53,1
4,6 109 53,1
3,3 106 53,1
1.5 103 5J,O

100
4.5 108 52,2
4,0 108 52,2
3,0 106 52,2
1,9 \04 53,\

- 100
5,0 110
5,0 110
3,5 101
1,4 10J
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Tabel d. Kornsorternes oprindelse.

Son M:l:-rke l FQrzdkr RC8j!l~re( I
ir nr. A!stamnina

B)'g
Pallas
Bonus
Ingrid
Mari
Mincrva
Varla
Praclor
Bomi
Emir
Lora
Sullan
Kristina
Siri
Tern
Visir
Wing
MaIa
Varunda
Nordal
Mona
Lauda
Rupal
Ansgar
Lami
Cilla
Zita
Salka
Vatonga
Horni
Aramir
Carina
Elgina
Hebe
Sv. 66367
$v.69289
Sv. Vg. 6862
Sejcl678107
Seje! 682253
Sejet 682600
Sejet 693883
Sejel693922
Abcd 7337
pr. 12871
pr. 12917

WW 6047
WW6157
\vw 6208

P. 604

P. 609

Havre
Stål
Condor
Astor
Benta
Silva
Selma
Mustang

"

043

0317

61726
5-28-3

5448
64505
6040
0318

63-10
264

65505
2370

65522
6156

678060
5923

102351
102221
64-22
11664
6501

63272

16412
64116

Svalor, Sverige
Svalor, Sverige
Weibull. Sverige
Svalor, Sverige
IvPI), Holland
IvPI), Holland
NSD02). England
Abcd, Danmark
Ccbcco. Kolland
Abed, Danmark
Cebeco, Holland
Svalor, Sverige
Paj bjerg, Danmark
vLP3), Tyskland
Svalof, Sverige
Weibull, Sverige
Abed, Danmark
IvP.I) Holland
Carlsb., Danmark
Svaler, Sverige
vLP3), Tyskland
Svalof, Sverige
Weibull, Sverige
Sejcl, Danmark
Wcibull, Sverige
Pajbjerg. Danmark
Paj bjerg, Danmark
IvPI). Holland
Hcgc6), Tyskland
Cebcco, Holland
Ackcrmann1), Tysk!.
VEB'J, DDR
Heverlee9). Belgien
Svalof, Sverige
Svalor. Sverige
Svalør. Sverige
Sejet. Danmark
Sejet, Danmark
Sejct, Danmark
Sejet, Danmark
Sejel, Danmark
Abed. Danmark
Pajbjerg, Danmark
Pajbjerg, Danmark

Weibull, Sverige
Wcibull. Sverige
Weibull, Sverige

PrabstdorflO),0slr.

Probstdorfl O),0str.

Svalor, Sverige
CIV4), Holland
CIV4), Holland
MG l-P), Holland
Breustedt, Tysk!.
Weibull, Sverige
MGH5), Holland

1966 12
1966 ]J

1968 27
1968 33
1968 51
1969 57
1969 68
1970 87
1970 89
1971 101
1971 102
1971 114
1971 115
1972 122
1972 145
1972 147

1973 177
1973 178

1966 9
1969 55
1969 56
1970 84
1971 104

Røntgenmutant af Bonus
Abed Maja x (Sv. Sejr x Abed Opal)
Balder X (Abed Binder X Abed Opal)
Røntgcnmutanl af Bonus
Hordcum laevigalUm X Guldbyg
Hordeum lacvigafum X Guldbyg
Abed Kcnia X IJlumagc Archer
Bonus x Minerva
Delia x (Agio x Kcnia2 x Arabischc)
Proctor x Minen'a
Balder x (Agio X Kcnia 3) x Arabische)
Domen x Mari
(191 x Herla3) x 5°/884
Heine 2369 x Heine 05530 x Heine 0553
Long Glumes X Pallas
Lyal1pur x Ingrid6

Proctor x Minerva
Vada x Hylkcma 1148
Heine 4808 x Dana
Mari x Monle Christa
FLO 1625-56 x Union x Ingrid
Pallas x Rupcc
(191 x HertaS) x IngridS x Wing
AnIa x Minerva
Ingrid x Hadostreng
Pr. 203 x Vada
Elbo x Vada
Vad a x Union
Carlsberg TI x Amsel
Emir x Voila
Valla x (Union x 16 WV)
(Ha 4595 x 7794) x (7813 x Kncifel)
Proctor x Union
(Pallas4 x Rupee) x Kcllas
(Pallas3 x Rupee) x Hellas2

(PaUas3 x Triplc awn lemma) X Hellas
Proctor x Arnsel
Borni x S. 619116
Carlsberg II x Lyallpur 2

Ingrid x Minerva x (Herla' x 191)
Ingrid x Minerva x (Herta' x 191)
Deba x Amscl
(Monte ChrislQ x H'erta8) x Lone
(Monle Christa x Herta8) x (Rika x
Drost)
Emir X WW 5793
Monte Christa x lngrid6

(Herta N x IngridS) x (Lyallpur x
Ingrid6)
(LyalJpur x Maja) X (Kaisa x Pirol) X
Eura n
(Lyallpur x Maja) x (Haisa x Pirol) x
(Carlsberg x Piratine)

Sv. Ørn x Sv. Stjerne
Exprcss x Abed Minor
Marne x Abed Minor
Condor x Marino
Halle 216°/39 x Gophcr
Palu x Saxo
Condo r x Phønix



Son

Ansi
Leanda
Saft

Tove
Larissa
Sv. 68322
Sv. 67313

MlI:rke

681

16826

6853
16804

Forzdlu

Sejet, Danmark
Cebeco, Holland
Weibull. Sverige

Pajbjerg. Danmark
Weibull. Sverige
5\'alof. S\crige
Svalof, Sverige
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Registreret
år nr.

1972

Arslamning

Stål lO x US 1624
Condor X Cebeco 725
Condor, Saxo, Clintland 60, US 1624,
6285
Marino x Luxor

S 1624 X Nina5

Condor x Sv. 01771
Condor .', (Sv. 01171 :< 56697)

Virb\'t:~de

Kolibri
Sappo
Kleiber
Drabant
Selpek
WW 13135
Sv. 68399

1119 vLP3), Tyskland
11693 Weibull. Sverige

vLP}), Tyskland
11882 Weibull. Sverige

vLP), Tyskland
Weibull. Sverige
Svalor. Sverige

1969 67
1971 105
1971 108
1972 152

Selkirk x Peko I x Koga Ir
W 177-62 x W 176--62
(Heine 2174 x Peko l) x Koga [(
Cl 12633 x Ring6

Se1kirk x Peko I x Koga II
W 17-64 x W 23-64
Prins2 x (H 13471 x Sv. 01281)

Vinterhvede
Starkc
Scha
Cato

Kranich
Caribo
Milan
Kormoran
Maris Beacon

Clement

Holme
Starke fI
Solid
Diplomat
Benno
Abed 021
Abed 076
Abed 078
Pr. 61256
WW 153-1
WW 153-3
WW 20659

Rug
Pelkus II
Kongs II
Pekuro
Olcllo
Værnalf

61246
63187

651

11181
7432

148

18168
17379
65646

63956
63550

Weihull, Sverige
5"alof, Sverige
MGHj), Holland

vLP3), Tyskland
THI2), Tyskland
,'LP), Tyskland
vLP), Tyskland
NSD02), England

Cebeco, Holland

Weibull, Sverige
Weibull, Sverige
Svaløf, Sveril!c
JF13, Tyskland
L·DII), Tyskland
Abed, Danmark
Abed, Danmark
Abed, Danmark
Paj bjerg, Danmark
Weibull, Sverige
Weibull. Sverige
Weibull. Sverige

vLP3), Tyskland
Svalof. Sverige
"LP), Tyskland
Svalof. Sverige
S\'alor. Sverige

1968 46
1969 54

1969 66
1972 121
1972 148
1972
1972 153

1973 173

1973 171
1973 175
1973 176

Sosterlinie til Banco x (Eroica ;.( Virtus)
(Banco x Heinc VTr) x Sv. 01543 a
5193 x (Ibis '< 5732) x 5732 (Hcine VlI
x Carstens VIU)

(Keine 2167 x Heine VH) z Merltn
Carstens VIII x Capelle
o. S. 9505 x Keine 2806
(Capelle x Heine 2806) .~ Keinc 646
(Hybrid 46 x TB 208) x Proffcsseur
Marchal
(I-tope X Tim~tcin) X Heine vrra x
(Riebescl 57/ 41 x Heine VII) x Cleo
Starke x (Odin -< Banco)
Udvalgt af Starke
Banco x Werla
Merlin x Formal x Werla
Carstens V[[I x (Nord Deprez x Viking)
Ibis x Stella
I bis x Stella
I bis x Stella
(NC x 103) x Ibis
WW 63-65 x \VW 77~65

WW 63-65 x WW 77-65
\VW 17844 x WW 17900

Udvalgt af von Lochows Petkus
Udvalgt af Svaler Stålrug
Udvalgt af Peiku.. kortstrået
Udvalgl afSvaler Kongsrug ([
Udvalgt ar Svalof Værner ug

I) ('IP
2) NS DO
J) vLP
4) elv
') MGH
6) Hege
') Ackermann
'1 VEB
9) HeverIee

IO) Probstdorf
II) L.D
12)TH
U) JF

Institut voor Plantenveredelingen, Wageningen. Holland.
= National Seed Dcvelopment Org. Ltd., Cambridge, England.
= F. von Lochow·Petkus, Tyskland.
= K.....eekbedriijr C. I. V., Ottersum, Holland.

R. J. Manshoh. G. Geertserna og D. J. van der Have, Holland.
Dr. Hans Hege, Waldcnburg, WLirttensberg, Tyskland.

= J. Ac:k.ermann & Co., Irlbach tiber Staubing. Tyskland.
::z VED Saal und Pftanzgul, Moosdorfstrasse 7-9, DDR 1193 Berlin.
= Station de Selection d'Heverlee, de Croylaan 6, Heverlee, Belgien.
...... Probstdorfcr Saatzucht, Wien, Parkring 12, Østrig.
= Lang-Dorfler, Nieder Traubling, Regensburg. Tyskland.
= Toni Heidenreich, Bad Sch\loartau, Tyskland.
= Johan Firtbech, 8441 Rinkam fiber Str<tubing, Tyskland.
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Der er anført en LSD·værdi for 18 forsøg
gennemført i 1973 i helc landeL Denne har for
Diana og I·ferra været mindre end eller lig med
de målte udbytteforskclle. og de opnåede re'wlta
ter kan derfor bctc,gncs som statistisk sikre.

Breustcdts Schladcncr har kun dcltnget i 6 af
de 18 forsøg og skal derfor ikke omtales nærmerc.
Tidligere års forsøg med denne sort viser et bety
deligt Slørre udbyIle. end der er opnået i de 6 for
søg i 1973.

Herz Freya, der i 1973 er målesart i forsøgene,
har givet mindre udbytte end de to prøvede sor
ter.

Herz Freya er kort og ret stråstiv med kun lille
tendens til ncdknækning. Den modner tidligt, har
rct små frø med middclhøj skalprocent og et ret
lavt indhold af råprotein.

Diamt har i gennemsnit af 8 forsøg på Øerne og
IO i Jylland givet det største udbytte, henholdsvis
3,3 og 3,6 hkg mere end Herz Freya.

II. Sorter af bælgsæd,

De stigende priser på korn og indkobte protein·
rige fodermidler har stabiliseret priserne på heste·
bønner og ærter. Der har alligevel været svinden
de interesse for dyrk.ning af begge disse afgrøder
og især for dyrkning af hcstcbonner. som under
vore klimatiske forhold har givel meget varierende
udbytter. Ærter er i 1973 dyrket i omtrent samme
omfang som i 1972. Årsagen hertil er væsentlig
den lettere høst, der har kunnet gennemføres i det
gode høstvejr do sidste to år.

5 drs forsøg IIIcd sorter af I!cstebOfUlC'r.
hkg banner pr. ha
1!>69 1970 197t 1972 1973

Herz Freya 27,7 37.3 27,6 27.6 26,3
Forholdstal (Herz Frt)'a _ 100)

93 109 102 103
111 98 100

103 109 113

Herra har ikke tidligere været afprøvet i forsø
gene. J 1973 giver den i 8 forsøg på Øernc og JO
forsøg I Jylland, henholdsvis 1,5 og 2,3 hkg større
udbytte end målesarten He~ Freya.

KI. Thliringer
Dr. Fr. Ackerp.
Diana

Diana er kort og stiv med ringc tendens til ned
knækning. Den har små frø, lidt uens i størrelse
og med middelhøj skalprocent. Indholdet af rå·
protcin er middelhøjt.

Yalg af beslebØnnesort.

I folgende oversigt ovcr 5 ån; forsøg med sar·
ter af hestebønner er Herz Freya anvendl som må·
Icsort. Klejne ThUringer har i tidligere års forsøg
været anvendt som målesart, men er efterhånden
udgået af dyrkningen.

Af oversigten over 5 års forsøg fremgår, at det
opnåede udbytte i 1973 Cl' det laveste i perioden.
Årsagen hertil er at finde i den langvarige tørke
i 1973.

Igl'fIIlem de år, forsoKcnc har værct gCflnemfl>rt,
har ill1eress('n samler sig om de tidligt modnc sor
ter, lIerz Freya og Diana. 'b'i/ken af de to sorter,
der bor foretrækkes, l'r ikkc fuldt afklaret, idet
Dioml kun er pr(Jvct i de sidste tre drs forsog.

2. Sorter af ærter.

1 1973 er gennemfort 25 forsøg med 3 ærte
sorter. 7 forsog er gennemført på Øerne og 18
i J}'lIand.

1000 komJvlegl. g hkg lt:rlcr Fhl.
Anlal forsøg IO 2S 2S

Flavanda 325 26,4 100
Birte 265 2,3 109
L)'sima 261 4,2 116
LSD 2,5

Ærter (23).
hkg a::rter pr. h.

Sja:lland Fyo Bornholm Øerne
Anlal forsøg , 2 l 7

Flavanda 19,8 27,0 29,7 23,2
Birte 2,5 5,2 0,4 3,0
Lysima 2,7 1,3 +2,7 1,5

Ø.-Jyllanl1 V.-JyUand K-Jylland Jylland
Anlal forsøg , , • "
Flavanda 32,7 23,8 26,8 27,6
Birte 1,2 2.5 2,4 2,1
Lysima 4.1 0,5 9,0 5,3
LSD 3,/

Hele landet.

N.-Jyll.
J

23,4
3,5
1.6

h',
banner

18

26,3
3.5
1,9

( "0.4)
/ ,9

Helt' IlHlt/(>t.
Karakter for
nedknorknlng

3

2,3
3,3
2.3
(0,3)

1000 korn"
I·ægt. g,
538
506
499
(537)

("0.3) ("2,6) (0,0) (1,0)

Anlal fort0ll

Herz. Freya.
Diana
Herra
Br. Schla

dener

1. Sorter af hestebønner.

Ocr er i 1973 kun resultater fra 18 forsag med
hestebønnesorter i hele landet, heraf er de bi gen
nemført på Øerne og de IO i Jylland. Siden sorts
(orsogene med hestebønner startede i 1967. er
mnnge sorter afprøvet. r 1973 er forsøgsarbejdet
samlet alene om de sorter, der skønnes at have
storst interesse i dyrkningen.

HeSlehmwer (22).
S,l:elland F)'n 0.-Jyll:and V.-Jylland

S ) S 2

20,6 26,S 32,4 28,9
2,6 4,5 3,7 3.4
1,1 2,1 1,8 4,3

Antal (orsøg

Herz Freya
Diana
Herra
Br. Schladener
LSD
( ) '= mindre anlal (orJog.
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Tørk.eperioden i sommeren 1973 medførte det
laveste udbytte af ærter i den 5 å.rs periode, der er
anført i følgende oversigt. Der er imidlertid stor
variation i de opnåede udbytter. Flavanda har så·
ledes i forsøgene på Sjælland kun givet J9,8 hkg,
medens der i forsøgene i Østjylland er opnået 32,7
bk8 pr. ba.

Flavanda fra Cebeco i Holland er gennem 5 års
forsøg anvendt som målesort. Flavanda er meget
kort, har hvide blomster, regelmæssige lysegule,
lidt grønlige frø med lavt proteinindhold. Den
blomstrer tidligt og er tidligt moden. Flavanda er
en kogeært, der er velegnet til eksport på grund
af sin gode kvalitet.

Mansholt Birte er fra Holland. Den har i alle
landsdele givet større udbytte end Flavanda i 1973.
I gennemsnit af 25 forsøg i hele landet har udbyt·
let været 2,3 hkg højere end for Aavanda. I gen
nemsnit af S års forsøg har Birte givet 6 pet. større
frøudbytte end Flavanda.

Birte er kort. Den blomstrer tidligt med store
hvide blomster og er tidlig moden. Det er cn koge
ært af fin kvalitet, og den er velegnet til eksport.

Lyslma er fra Trifolium og tidligere prøvet un
der betegnelsen Trifotium Elite I. I gennemsnit af

25 forsøg i 1973 har Lysima givet 4,2 hkg højere
udbytte end Flavanda og i gennemsnit af 4 års
forsøg er udbyttet 8 pet. højere.

Lysima er en fodera:rt. Den er noget længere og
modner lidt senere end Flavanda og Birte. Blom
sten er lys rødviolet. Den har store mørkebrune,
mørkliUa marmorerede frø med ret højt protein
indboid.

5 drs jorsøg med SOrlt'r af ærter.
bkg atrter pr. ha

'969 1970 1971 1972 1973 O...

Flavanda 35,3 37,0 34,8 28,4 26,4 32,4

Forholdstal (Flavanc1a _ 100)'

Birte 102 104 102 113 109 106
Lysima 106 106 104 116 108
Sixtus 109 106 97 95 102

Valg af ærtesort.

Flavanda og Birte er kogettrter, du normalt av·
les på kontrakt til et frø/irma. Birte giver det
største udbytU, men det må blive firmaets af·
stttningsmuligheder, du bestemmu sortsvalget.
Som Joderært btJr Lysima foretrækkes. Den giver
det storste frøudbyue med et højt proteinindhold.
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C. KORNDYRK ING

Af B~nl Ullerup.

Interessen for kornets sædskifte· og dyrknings·
mæssige forhold er steget i takt med den stigende
andel af landbrugsarealet, som kornet beslaglæg
ger. I dette afsnit af ovcl1iigtcn vil der blive bragt
afslUtlende beretninger om sædskiftcforsøgene og
forsogene med bekæmpelse af havrenematoder.
der blev anlagt midt i 60'ernc. Endvidere vil andre
spørgsmål om afgrødevalg og sædskirteforhold
blive berort, og der vil blive givet en omtale af
forsog med maltbygsorter og gjort rede for om
sætningen af sædekorn. Enkeltforsogenes resulta
ler findes i de tabeller. der i beretningens tabel
bilag har nu:nrcne 24-34.

1. Sædskifteforsog.
Afsluttende beretning.

:t. For~jgenes romlål og planlægning.

J J964 blev der under Sædskifte- og Jordbc-
handlingsudvalget anlagl 35 sædskiflefo~øg og i
1965 kom yderligere 16 til. Begrundelsen for at
lage delle •.trbejde op var cl onske om gennem en
f1er~rig afprovning af søge nogle af problemerne
i forbindelse med ensidig korndyrkning belyst.
Forsøgene blev anlagt efler (olgende plan:

b , d

I. år .... Byg Havre Beder. Kløv.gr.
2. år .... Byg Byg Byg Byg
3. år .... Byg Byg Byg Byg
4. år. Byg Havre Beder. Kløv.gr.
5. år ... Byg Byg Byg Byg
6. år .... Byg Byg Byg Byg
7. år .... Byg Havre Beder. Kløv.gr.
8. år. ... Byg Byg Byg Byg
9. år .... Byg Byg Byg Byg

Det forudsattes, at der i forsøgsarealerne havde
været korn to år forud for forsogets anlæg og byg
med udlæg året for. Dette vil sige, at sidste af
grøde i forsogsled a ved forsøgenes afslutning var
II. afgrøde med korn og i hvert fald IO. afgrøde
med byg. J forsogsleddene b, c og d blev som vek
selafgrøde hvert tredie ;ir anvendt henholdsvis hav.
re, roer og klovergræs. Forsøgsplanen var således
indrettet, at der har været byg i hele forsogs
arealet i I. og 2. ;ir efter vekselafgrøderne eller.
som det fremgår af planen ovenfor, i 2., 3., 5., 6.,
8. og 9. år. Vekselafgrøderne roer og k.tøvergræs

har i forsagene skullet bidrage til at belyse hvil
ken betydning de kan tillægges som meltemaf
grude i en bygdyrkning, og derfor vil udbyttemå
lingerne i disse afgrøder ikke blive omtalt.

Ved forsogenes anlæg var det planlagt. at de
skulle afsluttes efter 5. forsogsår. men efter den
ne periode blev det ved laget så vidt muligt al
forlsætle forsogene i endnu 4 år for at belyse,
om de gunstige resultater for fortsat bygdyrkning,
der i første periode var opnået, kunne holde.

Til kornafgrøderne blev der i de første 5 for·
søgsår tilfort 2 kvælstofmængder. 300 kg kalk
salpeter og 600 kg kalksalpeler pr. ha. Da disse
mængder målte formodes at være ulilstrækkelige
(il at give optimah udbytte efter en længere år
rækkes korndyrkning. blev planen ændret fra og
med 6. år, diedes at der blev givet 4 kvælstof
mængder, 60. 90. 120 og 150 kg N pr. ha.

Nogle af forsøgene målte opgives efter den før
ste periode, men det lykkedes at fastholde 27 for
søg gennem hele perioden.

b. I. forsøgsperiode.

Efter at den oprindelige planlagte forsøgspe
riode på 5 år var til ende. blev der udarbejdet en
foreløbig beretning og på grundlag af de opnåede
resultater givet en foreløbig konklusion. Resuhater
ne fra opgørelsen findes i Beretning om Fællesfor
søg for 1969, og i konklusionen af de indtil da
opnAede resultater hedder det bl. a.: Vt'd a/.flul
ningen o/ den oprindeligl plan/agIl' j·års periode
kan der være gru Ild lil al bemiPrke, al den ensi
dige korndyrkning har klarel sig forbavsende
godl i disse /orsog. NalUrligvis er der en /orsle
års eflervirkning o/ vekse/a/croderne, men den
kendle man på forhånd, bJ. a. på grund o/ enkle
forfruglSforsøg. Del bemærke/sesvardige ved nær
vaunde /orsogsserie er. al lilbagegangen ikke er
forlsal, men al den ensidige bygdyrlcning klarer sig
lige så godloverfor vekseldri/len i 5. som i 2.
/orsogsår.

Del er ligeledes vard al bemærke, al havre på
aua/er, hvor du er væsenllige angreb a/ gold/od·
syge, har visl sig at have tn betydelig sanerende
virkning.

c. 2. forsøgsperiode og samlet oversigt.

Ved afslutningen af den samlede forsøgsperiode
på 9 år foreligger der som nævnt resultater af 27
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fo~øg, hvoraf 23 er gennemført i Jylland, 3 på
Sjælland og l på Fyn. 19 af forsøgene er fra
serien, som blev anlagt i 1964, og 8 er anlagt i
1965. 1 det fDigende omtales resultaterne i afsnit
omhandlende udbytte, jordbund og sædskiftesyg
domme.

ForsØgenes udb)1te.

Der er hvert år i planteavlsberetningeme gjort
rede for de opnåede udbytteresultater i de enkelte
år, men en sammenligning af de årlige resultater
giver ikke et korrekt billede af udviklingen, idet
der i forsøgsperioden er udgået en del forsog. For
at få et sammenligneligt grundlag at vurdere re
sultaterne på er derfor kun de forsøg, som er gen
nemført i alle årene, taget med i den afsluttende
ove~igt.

Fra 9. /orsøgsår, hvor byg er dyrket over hele
forsøget som 2. afgrøde cfter vekselafgrodeme,
er udbytteresultatet ved de forskellige kvælstoftil
skud vist i tabellen nederst på denne side.

l tabellens øverste halvdel er vist de opnåede
udbytter ved stigende kvælstoftilforsel. Bygudbyt
tet var således, hvor der har været konlinuerlig
bygdyrkning, 35,0 bkg kerne pr. ha ved en tilførsel
af 60 kg kvælstof, stigende til 40,6 hkg ved 90 kg
kvælstof, 41,1 hkg ved 120 kg og 41,7 hkg kerne
Db der er tilført 150 kg kvælstof pr. ha. Til
højre i tabellen vises merudbyuerne, der er opnået
ved stigendc kvælstoftilførsel. Sættes prisen for
kvælstof til mellem 50 og 60 kr. pr. 30 kg og
forudsættes det, at dctte svarer til prisen for ca.
0,8 hkg byg, har det uanset vekselafgrøden været
rentabelt at tilføre 90 kg kvælstof, og der har
endvidere været økonomisk baggrund for at gå op
lil 120 kg kvælstof, hvor korn og roer har været
veksclafgrøde, medens 90 kg kvælstof har været
den optimale mængde, når kløvergræs har været
vekselafgrøde.

Dis..<>e resultater er udtryk for den forfrugts
virkning, som navnlig græs og roer har hah. Et
andet udtryk for dette forhold findes i den følgen
de tabel, der viser de relative udbytter. der er op·
nået i 2.. 5. og 8 forsogs:lr, hvor byg var l. al·
crøde e/ler ,,·eJ..sela/grøde. I label1en er valgt ud·
bytteme ved 90 kg kv~lsLOf, fordi denne mængde

blev anvendt i alle 3 år. Udbyttet af byg 1. år cf·
ter forfrugten græs og roer er sat til 100, idet for·
søgsleddene c (roer) og d (græs) er regnet sammen
til et gennemsnitsudbync.

Forholdstal/ar kerneudb)'lte a/ byg til/ort 90 kg
kvalJlo/ j J. tfr e/ter veksela/grode.

VekJCW"grøde 2. fOrlØgs.1r :5. forsøgdr B. forsogsAr Gns.

Roer/græs 100 100 100 100
Havre 96 98 94 96
Byg 90 92 89 91

Ved kontinuerlig bygdyrkning er der opnået 8
II pet. mindre udbytte end i 1. år efteT græs/
roer. og der er ikke sikre tegn på, at delle forhold
ændres, selvom den ubrudLe bygdyrkning fort
sætles. Det har udbyttemæssigt været en fordel at
erstatto byg med havre fremfor kontinuerligt at
dyrke byg.

l 3., 6. og 9. år blev byg dyrket 2. gang e/ltr
veksela/groderne. 1 6. og 9. år er anvendt fire
kvælstofmængder, men i alle tre år kan udbytte
forholdene sammenlignes ved 90 kg kvælstof.

I tabellen nedenfor er på samme måde som i
den foregående tabel gennemsnitsudbytlet af byg
2. år efter' rocr I græs sat til 100. og udbyttet af
byg efler ubrudt bygdyrkning og af byg 2. år
efter havre sat i forhold hertil.

Forholdstal/or kemeudbytle af byg j 2. dr efter
veksela/grøde.

2. drs byg ('j'er roerlgras = JOO.
KvzlslOf
tilførsel 3. fonogsår 6. forsøgsh 9. fou"gsAr

a. Fortsat bygdyrktling.
90 N 95 94 95

120 N 94 95
150 N 97 97

b. 2. drs byg e/ter havre.
90 N 99 95 95

120 N 96 98
150 N 98 98

Ved kvælstoftilforsel på 90 og 120 kg pr. ha
har den kontinuerlige bygdyrkning givet 5-6 pet
mindre end udbyttet af byg i 2. år efler vekselaf·
grøden roer/græs. Ved tilforsel af 150 kg pr. ha

27 fors"g, 9. /orsogstlr (24).

Afgrode
Merud.b. fOT k\'dsto(

bkg kerne pr. ha hkg kerne pT. ha
60" 90N 120N 1:50N 90" 120N '50N

Byg hvert år 35.0 40,6 41.1 41,7 5,6 6,1 6,7
Byg 2. år efter:

Havre 35.0 40.8 42.2 41.9 5,8 7,2 6,9
Bederoer 36,5 42,8 43.5 42.8 6,3 7,0 6,3
Kløvergraes 39,3 43,6 42.3 43,1 4,3 3,0 3,8

Merudbylle for ulue1aClrooen

Havre 0,0 0.2 I,l 0,2
Bederoer 1,5 2,2 2.4 I.l
Kløvergræs 4,3 3.0 1.2 1.4
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Byg hvert år
Byg 2. år efter havre
Byg 2. år efter bederoer
Byg 2. år efter kl.græs .

er mindreudbyttet reduceret til 3 pet. Men væsent·
ligt for vurderingen af den forlsarte bygdyrktling
er del, al for!loldet er ens i 3., i 6. og i 9. dr.

Det ses af tabellens nederste del, at det har været
en udb)'uemæssig fordel at dyrke havre som mel
lemafgrøde fremfor ubrudt bygdyrkning. Det
fremgår navnlig i 3. forsogsår, hvor byg 2. år
efler havre kun har givet l pet. mindre end byg 2.
år efter rocr/græs. Af resultaterne for 6. og 9.
forsøgsår fremg:\r det, at havre som vckselafgrøde
givcr bedre resultater end ubrudt bygdyrkning,
men at den ikke når på højde med græs/roer
i virkningen som forfrugt. Heller ikke når havre
er vekselafgrøde, er der fundet forskel i udbyUe
relationerne mellem 6. og 9. forsøgsår.

Jordbundsanalyser og lerindhold.

Der blev (oretaget jordbundsundersøgelser ved
forsøgenes anlæg og igen ved afslutningen. En
keltresllltaterne findes i tabel 25 i tabclbilaget, og
hovedresultatet for de 27 gennemførte forsøg er
vist i følgende tabelopstilling.

Jordana/yscr i 27 sædskifleforJøg (25).
Pc!' humus R. ". K'

Ved all/æg .. 2,81 6,6 7,0 12,8
Elter !lost 9. I1r /972-73
Byg hvert år 2.85 6.6 7,9 11,0
Dyg 2. år efter havre 2,84 6,6 7,6 lO,S
Byg 2. år efter bederoer 2,92 6,6 7,9 9,1
Byg 2. år efter kl.græs . 3.11 6,6 7,7 8,9

Ved anlæg var gennemsnitsindholdet af humus
2,81 pet. Hvor der er dyrket byg hvert år, og
hvor havre eller roer har været vekse1afgrøde, er
indholdet ved afslutningen praktisk taget ens og
næsten uændret (ra forsøgsanlæg. Hvor kløver
græs var mellemafgrøde hvert 3. år, er fundet en
stigning på 0,3 pet. Klovergræsset har således med
ført en stigning i humusindholdet, men det kan
ikke afvises, at en del af stigningen skyldes endnu
uomsatte planterester.

Reaktionstallene er uændret, og fosforsyretalle
ne er i gennemsnit steget lidt, men de er iøvrigt
cns fOr de 4 forsøgsled. Kaliurnta.1lene er gene·
relt mindre end ved anlæg, og det må bemærkes,
at tallene er lavere, hvor græs og roer har været
vekselafgr0de, end hvor der hvert år er dyrket
korn.

I den diskussion, der af og til fores om konti
nuerlig bygdyrkning kontra anvendelse af veksel
afgrøder, fremhæves ofte, at kun de .godee jor
der, d. v. s. de lerholdige, er egnede til udvidet
korndyrkning. For at belyse dette er sædskifte
forsøgene delt i 3 grupper dter lerindhold med 10
forsøg, hvor der var gennemsnitlig over 12 pet. Icr
i jorderne, 8 f~øg med 6--12 pet. ler og 9 for
søg med under 6 pet. lerindhold. Udbyttetallene
for byg i sidste forsøgsår efter ubrudt bygdyrk
ning og merudbytteme for byg efter vekselaf
grøderne er vist i følgende tabel.

Sædskifteforsøg 9. ilr, opdelt efter jordtype.
hkg kerne pr. ha \'ed gns. lerlndhold.

over 12 6-12 under 6
pcl. ler pcl. ler pcl. ler

IO rorsøg 8 forsøg 9 forsøg

46,3 41,3 31,0
-+-0,1 0,6 0,7

1,6 1,7 l,S
2,3 1,9 2,2

Udbyueniveauet er, som det vel var at vente,
faldende med faldende lerindhold i jorderne, men
det ses af merudbytteIaIlene, at der ingen reel for
skel er i forfrugtsvirkningen af de 3 vekselafgrø
der, enten jorden er svær lerjord eller fattig på
ler.

P;! baggrund af disse resultater synes mulighe
den for med godt resultat at kunne gennemføre en
kontinuerlig korndyrkning at være mindre afhæn
gig af jordtypen end ventet. Noget andet er, at
bl. a. vandfaktoren kan medføre, at de lettere
jorder er bedre egnet til andre afgrøder end korn.

Sædskiftesygdomme.

I forbindelse med en udvidelse af kornarealet,
og herunder vel navnlig bygarealet, anføres der
ofte en frygt for, at sædskiftesygdommene gold
fodsyge og havrenematoder vil brede sig. I sæd
skifteforsøgene er forholdene omkring disse syg
domme belyst, idet der er udlaget prøver af plan
terødder og jord, som er undersøgt og analyseret
for infektion og indhold. Analyseringen er fore
taget på Statens plantepatologiske Forsøg (SpF)
for fodsygens vedkommende, medens infektionen
med havrenematoder er bestemt af Dansk Mejeri
laboratorium, på Landbohøjskolens forsøgs- og
forskningsgård .Højbakkegård. og på SpF.

Gofdfodsyge er en svampesygdom, der angri
ber rodnettet og det nederste af stængelen på byg,
hvede og rug, medens havre ikke angribes. Svam·
pen overvintrer på rod og stubrester og på over
vintrede planter af korn og kvik, og den går til
grunde, hvis der ik.k.e findes materiale at overleve
på.

I forsøgsperioden blev der indsamlet og be
stemt fodsygesmitle i planterødder fra byggen fra
Je forskellige forsøgsled. I intet af årene har gold
fodsygen angrebet ondartet. I den følgende tabel
vises resultatet fra disse optællinger i de gennem
førte forsøg.

PC!' rodnel angrebet
ar ll'olCUod!yge

26 forsøg (26) 8. år 9. år

Byg hvert år .. 19 22
Byg efter havre 14 17
Byg efter roer .. 13 19
Byg efter kl.græs ... 12 14

Resultaterne er fra 8. år, hvor byg var første
afgrøde efter vekselafgrøde og fra 9. år med byg
som 2. afgrøde. De fundne mængder angrebet rod
net er af en ret beskeden størrelse, men tallene
giver en antydning af, at der er større risiko for
goldfodsyge ved den kontinuerlige bygdyrkning,
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end bvor en vekselafgrøde er sat ind med mel·
lemrum. En opdeling af forsøgene efter angrebs
grad tyder på. at vekselafgrødernes forfrugtsvirk·
ning ikke skyldes fodsygeangrebene.

l de sidste forsøgsår blev der optalt angreb i alle
parceller. og der var således grundlag for at vur·
dere virkningen både af vekselafgrøder og kvæl·
stofLiIskud overfor goldfodsygen. Resultaterne vi·
ste, at fodsygesmitten er ret uafhængig af kvælstof·
gødskningen.

Havrenemotoder angriber rødderne på havre,
byg og hvede, men ikke rug. Nematodeme borer
sig ind i rødderne, og der dannes først på som
meren små hvide cyster indeholdende æg og larver,
som senere spredes i jorden. Nematoderne gør
skade ved at tære på værtsplanten og hindre dens
næringsoptagelse.

Ved analysering af jorden kan mængden af æg
og larver tælles, og antallet er udtryk for. om
jorden er slemt inficeret elter ej. Et indhold på
omkring 3000 æg og larver anses ikke for at være
særlig skadevoldende, men iøvrigt er der flere for
hold, som bør med i vurderingen af nematodtal·
lene. F. eks. er smitten uregelmæssigt fordelt i jor·
den, og en anden usikkerhedsfaktOf er muligheden
af, at der i jorden er andre nematoder end havre
nernatoder og af en art, som ved analysen vanske
ligt skelnes derfra. Endvidere bør det nævnes. at
en smitte normalt vil p frem til et maximalt ni·
veau, hvorefter den vil gå tilbage, men dette ni·
veau er forskelligt fra år til år, og da man ikke
kender det, kan man ikke gennem analyseresulta
terne få oplysning om den størrelsesocden, som
opformeringen har. Derimod ved man, at den år·
lige tilbagegang er ca. 60 pet. af bestanden. når
den afgrøde, der dyrkes ikke angribes af ncmato
der.

Blandt de mange nematc)(Ual. der er fremkom
met ved analysering af sædskifteforsøgene, er der
da også en deJ, som ikke umiddelban synes for
klarlige, men delle skyldes formentlig et af de
nævnte forhold. Et forsøg - lb.nr. 38 - skal dog
fremhæves i denne forbindelse. Ved anlæg i 1965
var nematodbestanden 8.800 pr. kg jord. Efter 3.
år var bestanden i de 4 forsøgsled 7.500, 8.100,
5.800 og 8.100, men ved analyseringen i 1973 er
der i de samme forsøgs led konstateret 13.400,
3.800, 37.400 og 17.800. Disse tal varierer så
stærkt, at de ikke er skønnet egnet til at medtages
igennemsnitsberegningen.

1 den følgende tabel findes gennemsnilSTesul
taterne for analyseringen ved anlæg efter 4. år og
efter 9. år.

Ocr er navnlig efter 4. år, men også efter 9.
tegn på, at havren som vekselafgrøde har bidraget
til en forøgelse af nematodbestanden. Roer og
græs som mellemafgrøde har medført, at be
standen er fOl mindsket, men ikke at den er fjernet.

d. Sammendrag og konklusion.
Sædskilteforsøgene, der blev anlagt i 1964

og 1965, er nu afsluftet, efter at 27 af ialt 51 /or
.rog er gennemfort j 9 forsøgsår. Det var forsø
genes formål at belyse. om en kontinuerlig byg
dyrkning lader sig praktisere uden nitvneværdig
nedgang i udbyttet sammenlignet med en vekse/
drift. hvor i dette ti/falde vekselafgrøderne havre.
roer og kløvergras bk., dyrket hvert 3. år.

Jordbundsanalyser foretaget ved onlag og ved
a/slutning har givet til resultat, at der ved at dyrke
kløvergræs hvert 3. år er tilført jorderne humus.
og at den fortsatte korndyrkning ikke har med
ført I!edgang i humusifldholdet.

I de tre år i forsøg.fperioden, hvor byg vor første
afgrøde efter en veku/ofgrøde, havde havren
uændret gennem forsøgsperioden en udbyttemæs·
sig forfrugtsvirkning på ca. S pct., medens hyg
efter gras eller roer de tu år gav co. 10 pct. mUt!
end byg i fortsat korndyrkning. Dette gælder, når
/d'itlstofmængden er ens uanset forfrugt. Ved
hePlstofgødskning under hensyntagen til forfrugt
kan resultatet for den fortsatte bygdyrkning for
bedres.

l de tre forsøgsår, iIvor byg var 2. afgrøde efter
en veksela/grøde, viste det sig, at havrens virkning
på bygudbyttet blev reduceret til /-2 pct., og at
jorfrugtsvirkrlingen af græs/roer i dette andet år
med byg har Virret 3-JO pct., .få/edes at den
bedste virkning er opnået, når der blev ti/delt en
lille mungde kva/slof. medens den store kvautof·
mangde - i disse forsøg 150 kg N pr. ha - har
VlPret i stand lil at udligne en vasentlig del af
forfrugtvirknfngen af griU el/er roer.

Undersøgelser af Mmatodindholdel i jorden og
goldfodsygesmitten på byggens rodnet hor ikke
givet markante resultater, men antyder dog, at
havren som vekselafgrøde har en fodsYI?l"saneren
de virkning. og at nematodindholdet til gengæld
har tendens til at forøges, hvor havu dyrkes.

Konklusionen af dl' resultater, der foreligger, er
vil'sentliKst, at der meget hurtigt viser sig en ned
gang i udbyttet på omkring 5 pct., hvor byg dyrkes
kontinuerligt, og endvidere at udbyttet "·ed en
passmde hil'lstofgødskning kan holdes på dette
niveau sammenlignet med bygdyrkningen vekslen
de med mellemofgrcder.

26 fo".g (26)
Afgrøde

Byg hvert år
Byg efter havre ..
Byg efter roer
Byg efter kl.græs ..

l 000 tI og 'an'cr ar
navrenem.atoder pr. kJ Jord

Vcd ener ctter
anlq: 4. år 9. 'r

3A 3~ 3J
3,6 5,7 5,6
3,6 1,8 3,0
3,6 2,3 3,6

2, Bekæmpelse af havrenematader,
Afsluttende beretning.

Havrens sædskifternæssige stilling og betydning
i en udvidet korndyrkning har været omfattet med
nogen interesse. På den ene side har havren den
egenskab, at den ikke angribes af sædskiftesyg-



l. år. ...
2. år. .
3. år. .
4. år.
5. år ...
6. år ..
7. år ..

•Byg
Byg
Havre
Byg
Byg
Havre
Byg
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b
Byg
Byg
Vekselafgr.
Byg
Byg
Vekselafgr.
Byg

,
Resist. byg
Resist. byg
Resist. byg
Resist. byg
Resisl. byg
Resist. byg
Byg

d

Resist. byg
Resist. byg
Havre
Resist. byg
Resist. byg
Havre
Byg

Sædskifte
I. år ....
2. år ..
3. år ..
4. år .
5. år. .
6. år. .
7. år ......

dommen goldfodsyge, hvilket skulle medføre, at
havren egner sig som mellemafgrøde i en byg
dyrkning. På den anden side er det kendt, al hav
ren mere end nogen anden kornart angribes af
den anden alvorlige sædskiflcsygdom, havrenema
loden. Denne sygdom hæmmes til gengæld af an
dre vekselafgrøder og endvidere af nematodresi
stente byg- og havresoT1cr. Disse sorter har den
egenskab, at selvom havrenematcxlerne angriber
komets rødder, vil de ikke udvikle og formere sig,
og der er derfor efter dyrkningen af resistent byg
eller havre ct mindre antal havrenemaloder i jor
den. En fortsat dyrkning af nematodresisten[c
sorter skulle relativt hurtigt nedbringe antallet af
havrenematoder til ct minimum.

For at belyse disse spørgsmål blev der i 1965,
1966 og 1967 anlagt forsøg efter forsøgsplanen,
der er vist øverst på denne side.

Der er anlagt fire forskellige sædskifter, som er
gennemført i 6 år, hvorefter der i det 7. er sået
almindelig byg i alle sædskifter med det formål at
mAle virkningen af de forskellige dispositioner, der
er foretaget i de foregående år.

Sædskifte a er en dyrkning af almindelig byg
afbrudt af havre hvert 3. år. Det måtte være rime
ligt på forhånd at vente cl angreb af havrenema
toder i dette sædskifte, medens havren skulle mod·
virke udbredelse af goldfodsyge.

Sædskifte b ligner det foregående, men er dog
forskelligt fra sædskifte a ved, at havren erstattes
:lf en vekselafgrøde, der ikke angribes af nerna·
toder. Der har været anvendt forskellige afgrøder,
men i de f1csle tilfælde har rocr, hestebønner eller
ærter været vekselafgrøde i forsøgene.

Sædskifte c er en ensidig dyrkning af byg, som
er resistent imod havrenematodcr. Der er anvendt
sorterne lonebyg eller Siribyg. I delle forsøgslcd
målte man ventc en nedgang i nematodbestandcn,
medens til gengæld goldfodsygen erfaringsmæssigt
kunne forventes at optræde.

Sædskifte d ligner sædskifte a derved, at havre
indgår ~om mellemafgrøde i en bygdyrkning, men
der er den væsentlige forskel, at den almindelige
byg i sædskifte a er erstattet af cn nematodresistent
byg.

Det tilstræbtes, at forsøgene blev anlagt på
arealer med en relativ stor bestand af havrene·
matoder.

Der foreligger resultater af ialt 9 forsøg, der er
gennemført i hele forsøgsperioden.

I den følgende tabelopstilling er forsøgenes
hovedresultat meddelt.

Bekæmpelse af havrellematoder, 9 forsøg (27).
a b c d

Tusinde æg og Illn'cr pr. II: g jord

13,8 13,8 2,g 2,8
7,6 7,6 1,0 1,0
9,8 2,1 0,9 1,5
8,9 2,5 0,8 1,0
9,9 6,3 0,8 1,6
7.3 1,7 1,6 1,0

12,3 3,6 0,4 3,6

pcl. goldrodsyge

7.år ...... 9 6 26 9

Udbync Mcrudbyltc
hll:gll:crnc pr. ha

I. år. ... 38,4 1,3
2. år. 44,0 1,7
3. år ... 42,8 '" 1,1 8,0
4. år .. 39,7 2,5 "'4,4 0,8
5. år. 37,1 1,0 "'0,3 0,7
6. år ...... 41,2 0,1 4,9
7. år. ..... 44,6 1,7 0,7 2,2

1 tabellens øverste halvdel er vist resultaterne af
de bestemmelser, der hvert år er foretaget for at
konstatere indholdet af æg og larver af nematoder
i jorden. Det fremgår, at der efter høst første år
blev fundet gennemsnitligt 13.800 æg og larver
pr. kg jord i de forsøgsled, hvor der blev dyrket
almindelig byg. Hvor afgrøden havde været nema~

todresislenl byg blev kun fundet 2.800 æg og lar
ver pr. kg. l andet forsøgsår er bestanden faldct,
både hvor der blev dyrket almindelig byg, og hvor
afgrøden var resistent byg. I sidste tilfælde er be
standen af nemaloder' nu kun minimal. Eflcr
dyrkningen af havre i 3. forsøgsår er jordens ind·
hold af nematocler igen stcget både i forsogsled a
og i forsøgs led d, medens indholdet er reduceret
i forsøgsled b til 2.100, efter at der i dette for·
søgslcd blev dyrket vekselafgrøde i stedct for
kom. Både i forsøgsled c og i forsøgsled d, hvor
nematodrcsistent byg indgår enlen som eneste af·
grøde eller som ;.s af sædskiftet, er nematodbe
standen fortsat meget lille igennem hele forsøgs~

perioden. og det samme er tilfældet i forsøgsled
b i de år, hvor der ikke dyrkes korn, medens ne
matodbeslanden er uændret høj i forsøgsled a.

Efter sidste forsøgsafgrøde, almindelig byg, i 7.
år er nemalodbestanden i sædskifte a 12.300 og i
b efter vekselafgrøder 3.600_ l sædskifte c med
den ensidige dyrkning af resistent byg før sidste
afirøde er nt"Dlatodindholdet reduceret til 400 pr.
kg jord. Derimod har der i sædskifte d måttet 00-
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Dette, at forirugten havre og vekselafgrøder er
fjernet 2 år fra bygafgroden, har betydet, at virk
ningen af vekselafgrøden sammenlignet med virk
ningen af havren nu kun er 1,0 hkg kerne. Den
store virkning af havre som forfrugt sammenlignet
med byg som forfrugt er ligeledes reduceret i 2.
års bygafgrøden.

16. år er det belyste problem et andet.

Af den øverste afdeling ses, at der efter for·
frugten vekselafgrode er hostet 2,5 hkg byg mere
end efter forfrugten havre, d. v. s. et merudbytte
på 6 pet. 1 den nederste afdeling vises, at der er
hostet 5,2 hkg kerne mindre, hvor byg har været
forfrugt for byg, end hvor forfrugten har været
havre. Denne virkning er større end den. der blev
konstateret i de føromtalte sædskifteforsøg. Selvom
der ikke kan fores bevis for del, må det antages,
at virkningen i del væsentligste er forårsaget af
smitte af goldfodsyge i bygafgrooen efter byg.

I 5. år er de samme problemer belyst som i 4.
år, blot med den forskel, at forfrugten er byg sået
efter de under 4. år anførte forfrugter.

teres en stigning i bestanden efter havre i næst·
sidste og almindelig byg i sidste år.

Med mellemrum er angrebet af goldfodsyge i
bygafgrødemo optalt og bedømt. I tabeUen er an
ført resultatet af den optælling der blev foretaget
i bygafgrøden sidste forsøgsår. Del er ganske ty·
deligt, at havre og vekselafgroder som forfrugt har
betydet en reduktion i goldfodsygesmitten sam·
menlignet med den smitte, der er konstateret,
bvor' byg er dyrket kontinuerligt.

I tabellens nederste del er anføn de udbytter
og merudbytter, som er hostet i de enkelte for
søgsår i gennemsnit af forsøgene.

Hvert af de 4 sidste forsøgsår har hver for
sig givet resultater til belysning af den stillede
opgave, og de vil derfor blive omtalt for hvert år.

I 4. /orsogsår er opnået de resultater, der er
vist i følgende tekstopstilling.

Udb. og mcrudb. FhI.
Forieugl hkg tune

Havre 39,1 100
Veksel.fgr. 2,5 106
Havre 40,S t 00
Res. byg + 5,2 g7

Udb. 0l mcru<1b. Forh.
Sæd3lt..iTte Argrode Forfrull hkg kerne ,.,.. Alm. byg Havre efter

alm. byg 44,6 100
b. Alm. byg Vekselafgr.

eft. alm. byg 1,7 103
c. Alm. byg Res. byg 0,7 102
d. Alm. byg Havre efter

res. byg 2,2 105

I sædskifteme a og d er afgrøden i 6. år bavre,
men med den forskel, at der i sædskifte a var
almindelig byg som forfrugt for havren, medens
der i sædskifte d var resistent byg som forfrugt.
Virkningen af den resistente byg har givet sig
udtryk i et merudbytte på ikke mindre end 4,9
hkg kerne i havreafgrodeo, eller 12 pet. højere
kerneudbyue, end hvor havre er dyrket efter al·
mindelig byg.

I 7. forsogsår har der været almindelig byg i
hele arealet. T den følgende tabelopstilling er bo·
vedrcsultatet meddelt.

Dyrkning af byg vekslende hvert 3. år med en
anden afgrøde end korn har i forsøgsled b med
fort et merudbytte på 1,7 hkg kerne, fremfor
dyrkning af byg med havre som mellemafgrøde.
Efter de foreliggende optællinger af nematodbe·
standen i jorden har vekselafgrøden i forsogsled
b haft en sanerende virkning. der har givet sig ud·
tryk i det højere udbytte. Også dyrkningen af
resistent byg gennem en årrække har sædsk.ifte
mæssigt tilsyneladende været bedre end at dyrke
havre som vekselafgrøde for ikke resistent byg,
idet der er opnået et gennemsnitligt merudbytte
på 0,7 hkg kerne eller 2 pet. i den afSluttende byg
afgrøde. Også dette merudbyUe må skyldes den
reducerede nematodbestand, men når resultatet
ikke når på hojde med udbyttet i forsøgsled d,
skyldes dette den storre smitte med goldfodsyge,
som er konstateret i forsogsled c end i de andre
afgrøder.

Endelig understreger forskellen i de udbytter,
der er opnået i forsøgs led a og j forsøgsled d den
betydning, som dyrkningen af resistent byg har på
reduktionen af nematodbeslanden i jorden. Ud·
byttet af byg efter havre, hvor forfrugten har væ
ret resistent byg, er 2,2 hkg kerne eller 5 pet.
hojere, end hvor byggen er dyrket efter havre med
ikke resistent byg som forfrugt. Den føromtalte
store l. års virkning i havreudbytiet i 6. år er så·
ledes reduceret en del i den bygafgrode, der er
fulgt efter havren.

KonkJusioD.
Forsøgene med bekæmpelse af ho\'rl'nemaroder

har giver klart n'ar på det stillede sporgsmdl og
desuden gi~'ef andre værdi/ulde oplysninger om
sa'dskifteproblemer i et ud\'idel korns«dski/IC. Det
kan med stor sil..Åahed for et ti//red.u·riilende re
sultat ladt, sig gøre at reducere besrunden a/ havre·

100
112

Forholds,.,Udb. Ol mcrub.
I1kI1teme

41,2
4,9

Forreue t

Alm. byg
Res. byg

Udb. og mcrudb.
ForCfU81 bleg leerne FM.

Byg efter havre 31,1 100
Byg efter

vekselafgr. 1.0 103
'''Byg'efter havre' 37,8 100

Res. byg
hvert år -7- 1,0 97

~rte MINde

•. Alm. byg
b. Alm. byg
d.. ··Res. byg'
c. Res. byg

sædslelrlC: Afgrøde

•. Alm. byg
b. Alm. byg

···d. Res. byg
c. Res. byg

Sæd&ldne Af,.-øde

a. Havre
d. Havre
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ne"wtoder l'ed dyrkning i nogl~ år a/ en resistent
bygsort. Ved dyrJ..ning af andr~ a/groder end
kOrt! som mel/enla/grode, "iI nematodbestanden
også formindskes, men den op/ormeres tilsynela·
dende igen i de /"lgende modtagelige o/grøder. Den
ensidige dyrkning af byg - i disse forsøg nema
todresistellt byg - 1I0r medfort en storre smilte
med goldfodsyge, end IIvor havre eJler en anden
vekselafgrode har afbrudt b)'gdyrkningen med
mellemrum. Det bedste udbyltemassige resultat er
opnået ved dyrkning af nemmodresistent bYR o/
brudt I,vert 3. år a/ "avre som mellema/grCJde.

Fors"Relle giver således gode anvisninger til 0/·
"jælpnillg af llOgle af de problemer, som ~'ædskifte

sygdommene, havret/eli/atoder og gotdfodsyge kan
I:ive i en lU/videt bygdyrkniflK.

3. Udbredelse af ha\'renematoder.

Med det forrn~1 at danne sig et indtryk af lil
standen i danske jorder m. h. t. udbredelsen af
havrenematoder og for om muligt at belyse en
evl. forskel fra landsdel til landsdel i så hense
ende. blev der på foranledning af Sorts- og Stam
mcudvalget foretaget analysering for nematoder i
sortsforsogenc i 1972 og 1973. Jordprøverne blev
i langt de fleste tilfælde udtaget i forbindelse med
forsogene-<;; anlæg. og kun i enkelte forsøg er prø
verne taget senere. Analysearbejdet blev i 1972 ud
forl på AIS Dansk Mejerilaboratorium og i
1973 på Statens plantepatologisko Forsog. Der
blev ialt i LIe to ål" udtaget 1674 prøver fordelt
med 791 i 1972 og. 883 i 1973. Enkeltresultaterne
er meddelt i tabellerne om sorL~orsog i tabelbila
gel i beretningen 1972 og 1973, og i det følgende
bringes en oversigt over det samlede resullat. Da
der ingen forskel er i fordelingen af prpverne med
hemyn til angrebsgrad fra det ene år til det andet
i de enkelte områder, vil kun det samlede resultat
for begge år blive omtalt.

Af den folgende tabelopstilling fremgår forde
lingen af proverne efter nematodtal, udtrykt som
pet. af det samlede antal analyserede prover. Re·
sultatet er vi';t for de områder som sortsforsogene
geografisk er opdelt i, d. v. s. 4 områder på Øerne
og 3 områder i Jylland.

Resultaterne er delt i 6 angrebsklasser. Den for
ste omfatter prøver, hvori der er fundet fra O og
op til 1000 æg og larver af nematoder pr. kg
jord. Denne gruppe er at betragte som va:rende
fri for indhold af nematoder. I den næste gruppe
fra 1000 indtil 3000 a:g og larver må antallet
betegnes som værende uden større betydning. Den
midterste gruppe indeholder analyser med et an
tal fra 3000 indtil 10.000 og de to sidste grupper
fra 10-20.000 og 20.000 og derover. Navnlig kan
det indhold, der er konstateret i de sidste to grup
per, men også lil en vis grad i den midterste
gruppe give sig udslag i alvorlige skader på af
grøderne.

Antallet af prøver fordeler sig med 671 på
Øeme, hvoraf ca. halvdelen på Sjælland, og med
1003 analyser i Jylland med et ret stort antal i alle
tro områder.

Resultaterne viser, at 74 pet. af de undel1iøgte
jorder på Øerne har haft en nematodbestand på
under 3000 æg og larver pr. kg jord. I Jylland
er den tilsvarende andel kun 67 pet. og Øerne
sliller sig efter denne undersøgelse lidt gunstigere
end Jylland. Det er således bemærkelsesværdigt, at
i området. Lolland-Falster, hvor kom udgor en
større del af sædskiftearealet end i andre områ
der, er der fundet flere jorder uden eller med
meget lille nematodbestand end i andre områder.
l modsætning hertil er der relativt færre nordjyske
jorder, der er fri for nematoder eller med lille ind
hold. og tilsvarende flere i de to grupper med
megel stort indhold end for de øvrige omrtLder.
Analyseresultaterne giver ikke grundlag for med
sikkerhed at fastslå årsagerne Iii disse forskelle,
der alt ialt må betegnes som små.

Generelt giver fOl(lersøgelsens resultat grundlag
for at konkludere, at der lindes nemaloder i de
fleste danske jorder, og at indholdet i ca. Y.J af jor
derne er o/ en sådan størrelse, at det kan betyd~

mindre udbytte imodlagelige a/groder. I ca. IO
pct. - lidt mere i JyJland end på Øerne - er der
konstateret sd væsentligt indhold o/ havrenema·
toder, at det absolut md vare tiJrddeligt at fore
ra,:e emen sadski/temassige dispositioner dIer ll'1I

driflger ; sortsvalget til afhjalpning o/ forholdet.
Undersøgelsen viser endvidere bl'rettigelsen al, at

Indholdet af havrenematoder i sorts/orsøgene, 1972 og 1973.
Analy- pcl.•r pro~'erne med nanatodlllllaJ
k' under JOOO- 3000- JO 000- 20.000 0l
lait JOOO 2999 .... 19.999 derover

Sjælland 307 48 29 20 2 \
Fyn 197 44 24 25 S 2
Lolland-Falster \0\ 53 26 17 3 l
Bornholm ....... 66 47 20 22 8 3
Øerne ........ 67\ 48 26 22 3 \

Østjylland 340 44 24 22 7 3
Vestjylland .. " 256 52 20 15 8 S
Nordjylland ........ 407 41 20 23 9 7
Jylland ......... 1003 45 2\ 21 8 S
Alle prøver ... \674 46 23 2\ 6 4
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41,4
150N

Udbyue. hkg pr. ha
IOON

40,3
43,2
44,5

42,6
44,3

Eltervirkning al byg. hestebønner og ærter (19).
/0 forsøg /973
Afgrøde: byg
Fortru,l:

Byg
Hestebønner
Ærter

d.. Eftervirkning af proteinafgrøder.

Alslutteode beretning.

Med det formål at undersøge, om betingelserne
for dyrkning af forskellige bælgplanter til moden
hed er dårligere i nogle egne af landet end i an
dre, blev der anlagt forsøg i 1971 og 1972 efrer
følgende plan:

Byg
Kløvergræs uden kvælstof
KJøvergræs tilført 200 kg kvælstof
Hestebønner
Ærter
Lupiner
Der blev gennemført II forsøg i 1971 og 4 i

1972. 9 af forsøgene er gennemført i Nordjylland,

Af den midterste talkolonne fremgår det, at byg
efter byg har givet 40,3 hkg kerne, medens byg
efter hestebønner har givet et merudbytte på 2,9
hkg og byg efter ærter et merudbytte på 4,2 hkg
kerne. Et ekstra tilskud på 50 kg kvælstof til byg
cfter byg har kun forøget udbyttet 1,4 hkg kerne,
hvilket ikke bar været rentabelt. Byg efter heste·
bønner og byg efter ærter har givet meget nær
sammo udbytte uanset om kvælstofmængden har
været 50 kg eller 100 kg pr. ha.

Dot ret dårlige rC6ullat, der blev opnået navnlig
af ærterne i I. års forsøgene, er for en væsentlig
dels vedkommende indhentet i kraft af proteinaf.
grødernes forfrugtsvirkning.

I sammenligningen er der ikke taget hensyn til
prisforskellen meUem byg og proteinafgrøderne.
Dette forhold må tages med i en økonomibereg·
ning for at fastslå, i hvor stor udstrækning et hø.
stet mindreudbytle udlignes gennem en bøjere af·
grodeværdi og en god eftervirkning.

1 forsøgene, der blev høstet i 1973, vil der i 1974
på samme måde blive målt eftervirkning.

mllt ved 3 kvælstoftrin for at belyse, om en til·
førsel af kvælslof kunne udligne en del af virk·
ningen. Ved den største kvælslofmængde, 100 kg
kvælstof, gav byg efter hestebønner gennemsnitlig
4,3 hkg kerne mere end byg efter byg.

1 JO af de forsøg, der i 1972 blev anlagt til sam·
menligning af udbyttet af byg, hestebønner og ær·
ter, har der i 1973 været sået byg for at måle de
tre afgrøders forfru8tsvirkning. Der er anvendt to
kvælstofmængder, men sådan at byg efter byg er
gødet med 100 N og 150 N, medens byggen efter
hestebønner og efter ærter er kvælstofgodet med
50 N og 100 ro; pr. ba.

Resultatet af disse forsø&. findes i følgende tabel.

Byg contra proteinalgrøder (28).
Forholdilal for

Antal hkg pt. ha b.",,« En<'
fOrlØB byg hesteb. I!Ietler (byg _ 100)

1966 .... 8 37,3 31,3 84
1967 .. 13 43,5 40,3 93
1968 .... 15 46,8 37,3 80
1969 .... 21 41,9 31,8 76
1970 .... 15 32,6 32,7 100
1971. ... 10 48,2 24,0 50
1972.... 9 37,6 35,6 20,1 95 56
1973 .... 10 46,4 32,7 31,5 70 68
Gns. af 8 Ar. 41,8 33,2 79
Ons. af 2 k 42,0 34,2 25,8 81 61

8. Byg contra hestebØnner og ærter.
Midt i 60'erne opstod der interesse for heste·

bonner, og siden 1966 har der i Jylland været
gennemført forsøg med sammenligning af byg og
hestebønner. I de sidste to år har også ærter været
med i disse forsøg. Der foreligger resultater fra
10 forsøg i 1973, og i følgende tabel er hovedre
sultatet af disse forsøg meddelt til sammenligning
med det resultat, der er opnået i hvert af de fore·
gående år.

Det fremgår af tallene, at der fra år til år har
været meget svingende udbytteforhold imellem byg
og hestebønner og endvidere, at ærterne i 1972
slet ikke nåede op på det udbytte, som byg og
hestebønner gav, mens æncrne i forsøgene i 1973
har givet samme udbytte som hestebønnerne, men
ca. 30 pet. mindre udbYtte end byg. I gennemsnit
af den S·årige forsøgsperiode bar byggen givet 21
pet. mere end hestebønnerne. Regnes råprotein
indholdet i byg til 12 pct. og i hestebønner til 27
pct., hvilket ifølge andre forsøgsserier må anses
for rimeligt, har udbyttet af protein pr. ha været
ca. 18 pet. større af hestebØnner end af byg.

b. Eltervirtmiog af hestebØnner og ærter.

I 40 af de forsøg, som i årene 1969, 70 og 71
blev gennemført med byg og hestebønner, blev
der mllt eftervirkning af disse afgrøder i en efter·
følgende bygafgrøde. Forfrugtsvirkningen blev

4. Proteinafgrøder som vekselafgrøde.
Udbyttemzssigt vil det være en fordel med mel·

lemrum al placere en vekselafgrøde i bygdyrknin
gen. Det kan være en grovfoderafgrøde, en frø·
afgrøde, en afgrøde med industriplanter, men især
har der været interesse for at undersøge, hvorledes
forskellige proteinafgrøder SOQ1 a:rter, hestebønner
eller lupiner virker, b1de m. h. t. at undersøge disse
afgrøders udbytte og ikke mindst at belyse deres
forfrugtsvirkning. I de senere år hat der været
gennemført forsøg efter forskellige planer for at
belyse denne opgave.

den enkelte landmand med passende mellemrum
lader loretage en analysering al jorden lor at kon·
statere et evt. indhold al havrenematoder.
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2 i Vestjylland, 3 i ØstjYlland og t på Bornholm.
Der er på grund af det lille forsøgsantal og det
forhold, at de fleste forsøg er gennemført i Nord
jylland. ikke grundlag for at foretage en opdeling
i geografiske områder.

Resultatet af udbyttcforsøgcne blev meddelt i
oversigten fra 1972, side 2044. Det fremgik heraf,
at der blev høstet størst udbYIle i kløvergræssct,
og at udbyttet af byg vtlr væsentligt større end af
hestebønner. ærter og lupiner, men at det større
indhold af råprotein i proteinafgrødeme medførte,
at udbyttet af råprotein pr. ha var større end i
byggen. Udbyttet af protein i kJøvergræsset var
dog størst.

Forsøgene blev fortsat i et eftervirkningsår, hvor
der i en bygafgrøde er m~lt den forirugtsvirkning,
som de pågældende afgrøder har haft. Dette er
gennemført ved 3 kvælstof mængder, 50 N, 100 N
og ISO N, og resultatet ses i den følgende tabel.

Forsøg med eftervirkning af proteinafgrøder (30).
15/o'Søg 1972-73

hkg Ir.~me pr. ha
Forfrugt: 'ON 'DON ISON
Byg 36,6 39,7 40,4
Kløvergræs, O N 41,4 40,4 40,1
Kløvergræs, 200 N 42.1 41,3 41.1
Hestebønner 40,8 41,8 41,5
Ærter 41,5 42,7 42,4
Lupiner 43,0 42,9 41,6

I gennemsnit af de 15 forsøg har byg efter byg
gødet med 50 kg kvælstof givet et udbyue på
36,6 hkg kerne og ved tilførsel af yderligere 50
kg kvælstof er udbyttet forøget med 3,1 hkg kerne,
hvilket har været rentabelt. Derimod er der kun
opnået urentable merudbyuer ved at forhøje kvæl
stofmængden )'derligere.

Protcinafgrøderne har haft en god forfrugtsvirk·
ning, idet byggen ved en kvælstoftilførsel på 50 kg
N har givet fra 4.2 til 6,4 hkg kerne mere, når den
er sået efter proteinafgrøderne, end når den er sået
efter byg.

I intet tilfælde har det været rentabelt at tilføre
mere end 50 kg kvælstof til byggen, når cn af
proteinafgrøderne har været forfrugt, og i flere
tilfælde er der endog målt nedgang i udbyttet.

Resultaterne af disse få forsøg falder pænl sam
met! med de tid/igere omtalte, OK konklusionen må
vtrre, al flere forskelUge forhold må med i bille
det, når der skal foretages en økonomisk vurde
ring af afgrfJdevalgel. Proteinafgrøderne giver me
re svingende og almindeligvis mindre udbylIer
elld byg, men en væsenllig del af mindreudbYlfet
opvejes af proleinafgrødernes forfmgtsvirkning,
der i disse forsøg er af en størrelsesorden pd ca_ 5
IIkg kef1le pr. ha. / økonomiberegningen må natur
ligvis indgå de aktuelle priser på byg og protein
afgrf,der og endvidere del forIIoId, al vebe/af
grøder. som det er påvisl i de tidligere omtalte
forsøgsserier, kan have en sanerende virkniflg i en
udvidet korndyrkning.

S, Dyrkning af kom og ærter i blanding,

På baggrund af den stigende interesse for hjem
meavlet proteinfoder blev der i foråret 1973 anlagt
forsøg med avl af korn og ærter i blanding. For
søgsplanen var følgende:

Udsæd, kg pr. ha kg N pr. ha

3. 180 Ternbyg 100
b. 75 Ternbyg + 150 Lysimaært . 50
c. 75 Tcrnbyg + J50 Lysimaært. 100
d. 200 Selmahavre 100

..

e. 100 Selmahavre + 150 Lysimaært. 50
r. 100 Sclmahavre + J 50 Lysimaært . 100

Med de valgte blandingsforhold betyder dct, at
der er udsået ca. 3 gange så mange bygkerner
som ærter pr. ha og for havren, at der sås 5 gan
ge så mange havrekerner som ærter. løvrigt har
der ikke været faglige begrundelser eller dyrk
ningsmæssige erfaringer som grundlag for at
vælge netop disse blandingsforhold. ifølge de op
lysninger, der er givet i forbindelse med forsøge
nes indberetning, vil del formentlig også være
vanskeligt at fastlægge et absolut rigtigt blan
dingsforhold, idet jordbundsforhold, nedbørs
mængde og andre vækstforhold tilsyneladende har
stor indflydelse på, hvorlcdes bestanden af ærter
udvikler sig i marken. Der er ik.k.e givet udtryk
for plantebestandens fordeling, men dct er i flere
tilfælde anført, at ærterne i den lange tørkeperiode
i sommeren 73 led megen skade og visnede tidligt
bort. Efter forsøgenes høst er der foretaget en op
sortering af det høstede i kerner og ærter, og vægt
forholdet er bestemt og indberettet sammen med
forsøget.

Enkcltforsøgenes resultater findes i tabel 31 i
tabelbilaget. Der er gennemført 37 forsøg i Jyl
land, heraf alene 16 i Nordjylland og 6 på Øerne.

Forsogenes hovedresultat findes i følgende ta
belopstilling.

Kom og ærter i blanding (3/ J.
Fonøgs- Vcglp<:L Udb. Oll Forh. Udb. hlr.g pr. ha

"d crter merudb. l all .., .~ lI:rler

"",,, hlr.g pr. ha

a. 39,7 100 39,7 O
b. 35 "'"9,4 76 19,7 10,6
c. 31 "'"9,5 76 20,8 9,4
d. 37,7

......
100 37,7 O

e. 32 -:-7,9 79 20,3 9,5
f. 28 -:-7,9 79 21,5 8,3

Den gennemsnitlige vægtfordeling af kom og
ærter er anført i tabellen. I bygblandingen har der
været 35 pet. ærter, hvor der er gødet med lille
kvælstofmængde, og 31 pet. hvor kvælstofmæng
den har været stØrsL På samme måde er der
gennemsnitligt en mindre andel ærter i havre·
blandingen, hvor der er gødet med den største
mængde kvælstof. Enkeltforsøgenes resultater på
dette område er meget varierende. Den højeste
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60 N
90 N

120 N

målte vægtprocent af ærter er 83, medens den
mindste er 9. Resultaterne fremhæver ikke noget
område som bedre egnet end andre, idet der inden
for alle områder, hvori fo~øgene er gennemført,
er fundet store variationer. Arsagen til de store
forskelle kan søges både i vækstforholdene, men
også i høstbetinge1sernc, der kan have medført
særligt stort spild af ærter i nogle forsøg. Disse
forhold er ikke klarlagt i enkeltresuh.ateme.

Høstudbytt~t har været størst, hvor der er dyr
ket ublandede kornafgrøder. l gennemsnit er byg
udbyttet 39,7 hkg kerne, og der er høstet 9,4 og
9,5 hkg kerne eller 24 pet. mindre, hvor byg har
været blandet med ærter. l havre er udbyttet lidt
mindre end i byg, 37,7 hkg kerne, og der er høstet
7,9 hlc.g kerne mindre efter den blandede udsæd
uanset kvæ1stofgødskningen. Yderst til højre i tao
bellen er den beregnede gennemsnitlige udbyuefor
deling meUem korn og ærter anført.

Der er ikke udført proteinanalyser i forsøgene,
hvilket naturligvis ville være en forudsa=tning for
at tage endelig stilling til udbyttel.S okoDomiske
værdi. Men det skønnes alligevel forsvarligt at
regne lidt videre på tallene. Under forudsætning
af et proteinindhold i kornet på ca. 12 pet. og ca.
25 pct. råprotein i ærter, er der i gennemsnit
høstet omkring 3-5 pet. protein mere pr. ha i
blandingeme end i de rene kornudbyuer. Men det
må igen unde~treges, at resultatet i en aktuel
situation vil være helt afhængig af vægtforholdet
mellem kom og ærter. Det må derfor være en beo
tingelse for, at en sådan blanding kan anvendes
lilfredsstillende i praksis, at der altid foretages en
sorteringsanalyse for at fastslå vægtforholdet mel·
lem de to komponenter og endvidere. at der gen
nemføres proteinanalyser.

I Frederikshavn og Omegns Landboforening er
der gennemført 8 forsøg med udsåning af korn!
ærteblanding. Resultaterne giver ikke anledning til
yderligere kommentarer, idet der ikke er foretaget
sortering.

l. gang. Det skal understreges, at forsøgene ikke
er anlagl på en måde, som gør del forsvarligt at
sammenligne sorternes udbyue. Det er ikke sorts
forsøg i generel betydning.

Der blev ved forsøgenes anlæg foretaget en
leksturanalyse for at karakterisere de forskellige
forsogsarealers jordbundsforhold og denne afslø
rede, at alle forsøgene pi nær et er gennemført på
gode lerjorder. Der er sendt kornprøver fra alle
forsøgene til malteriet, der har udført pratein
analyser og foretaget en opsortering af kernerne
i de sorteringsstorrc1ser, der er standard ved frem·
stilling af maltbyg.

Det er fra andre undmøgeiser påvist, at når
nærings.rilforselen til en afgrode har den rigtige
sammensætning, er der størst mulighed for at f
ikke alene det højeste udbytte, men også den øn
skede kvalitet. Derfor indgik det i forsøgenes
planlægning, at der p~ grundlag af analysering for
indhold af næringsstoffer både i jorden og j de
unge bygplanter skulle foretages en eftcrgødsk
ning med de næringsstoffer, der på grundlag af
analyseme skønnedes at være behov for. Vurde·
ringen af planteanalyserne blev foretaget af dr.
agra JCflS Møller Nielsen, Landbohøjskolen, efter
de principper, der er omtalt under gødningsafsnit
tet i oversigten side 2111.

Der blev gennemført iall 15 forsøg. hvoraf 6
i Østjylland og 1 i Vestjylland. l på Fyn, 5 på
Sjælland og 2 på Lolland·Falster.

Gennemsnitsresultaternc af de 15 forsog vises
i følgende tabel og i fig. 3 er forskellen mellem
sorterne vist i grafisk fremstilling.

Kwr/stof til maltbyg (32-34).
/5 forsøg /973

Tern Nordal Maia Sc)cl 682600

a. Udb. og merudb., Irkg kerne pr. ha.
43,1 46,5 44,0 46,0

2,6 1,9 2,5 1,4
3,3 1,4 2.0 2,6

c. pct. af kernerne i sorteringen over 2,8 mm.
60 N 42 59 55 62
90 N 40 55 52 60

120 N 39 52 49 59

Udbyttet ved tilførsel af 60 kg kvælstof er lidt
varierende for de enkelte sorter, men i gennemsnit
ca. 45 hkg kerne. Der er rentabilitet ved at forøge
kvælstoftilforslcn fra 60 til 90 N, medens cn yder·
Iigere tilførsel ikke har kunnet svare regning.

I den følf::cnde opstilling er forsogene delt op
efter landsdele.

6. Dyrkning af maltbyg.
Germem nogle år har landskontoret i samarbej·

de med Horsens Ny Malteri AIS gennemført
forsøg med kvælstofgødskning til forskellige byg
sorter. De hidtil opnåede resultater viser, at der
er taJe om ret store årsvariationer i protein ind·
holdet, og disse har altid været større end den for·
skel, der er fundet mellem de forskellige sorters
proteinindhold.

Forsøgene er hvert år gennemført ved 3 kvæl·
stofmængder. I 1973 har der været anvendt sam
me mængder kalkammonsalpeter som i 1972,
d. v. s. mængder svarende til 60, 90 og 120 kg
kvælstof pr. ha. Sorten Tembyg har været med
for 3. gang, Nordal- og Malabyg for 2. gang.
medens den nye sort fra Landbrugets Kornfor
ædling, 682600, er med i denne afprovning for

60 N
90 N

120 N

b. pct. prolt'in i tørstof.
11,3 10,8 11.5
12,1 11.5 12,4
12,8 12,2 13,3

11,5
12,3
13,1
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hkg kerne pr. ha

47
",..

prolC'ln 46,5
11,4
12.1 46
12,9

45,5

45
45

46,6
1,9
1.6

0crne:
8 fonol

udb, og
mcrudb.

lU
12,0
12,9

63

43,1
2,1
2,6

Opdeling a/ mal/bygjorsogefle.
AI/e sorter.

Ifll_"d
, fonol

udb. Ol pct.
merudb. protein

60 N
90 N

120 N

pet. i sortering
over 2,8 mm

GennemsnilSudbyuerne har været størst på Øer
ne. men der er i de jyske forsog slOrre merudbyuc
ved at forøge kvælsloftiJforslen.

pet. protein

Fig. 3. UdbYTte. prolcinindhold OS kCmellørreLse i maltbnsorlcr.

10,5 '--'- '- -'-_

pet. kerner
over 2,8 mm

Malabyg
Sejel 682600
Ternbyg

Nordalbyg

I20N
kg pr. ha

90N

0-. -<>-__-<

O O Ternbyg

o-
~G-o Sejc1682600

~~ Nordalbyg

~Malabyg

60N

II

55

35

60

12

13

50

45

40

11,5

12,5

13,5

Ekstra gødskning e/ter behov er foretaget i II
af forsøgene, hvor analyseresultaterne af jord og
planter gav grundlag for at anbefale en supple·
rende gødskning. I tabel 32 i tabelbilaget, hvor
også resultatet af teksturanalysen og jordbunds·
analysen findes. er oplyst om den supplerende
gødskning, der har omfattet både fosfor, kalium,
magnesium, mangan og kobber i forskellige mæng
der og sammensætninger.

l gennemsnit af II forsøg med gødskning efter
behov er der opnået følgende resultater:

Proteinindhotdn ønskes lavt ved fremstilling af
mall. El indhold på omkring 11,5 pet. og måske
op til 12,0 pet. er maksimum for en god maltbyg,
men et lavere indhold foretrækkes. Af tabellen
fremelir del. al alle sorter har klaret dette krav
ved den lille kvælstofmængde. Nordalbyg er den
eneste, der har tilstrækkeligt lavt indhold efter
tilførsel af 90 kg kvælstof. og selv ved den store
kvælSlofmængde er den ved al kunne klare de an
rorte krav. Samme gode stilling hnvde SOrten i
maltby~forsøgene i 1972, og det må nu med sik·
kerhed fastslås. at denne sort er en velegnet malt·
byg.

Af tabellen ovenfor, hvori forsøgene er opdelt.
fremgår det, at der i gennemsnit ikke er konstateret
højere protcinindhold i byggen avlet i Jylland
end i byggen, der er avlet på Øerne, hvor der er·
faring-;mæssigt hidlil er avlet malI byg af bedre
kvalitet end i Jyllnnd.

Sortering af byggen finder allid sled forinden et
parti g. r lil mallning, idet mallerierne ønsker store
og ensartede kerner. Byggen opdeles i 4 fraktio
ner: a) stOlTe end 2,8 mm. b) 2,8-2.5 mm, c)
2,5-2,2 mm og endelig d) mindre end 2,2 mm.
1 praksis regnes det for ønskeligt at mindst 60
pet. af kernerne ved sorteringen går i I. fraktion,
ca. 30 pc!. i 2.• hojest 8 pet. i 3. og højest 2 pc!.
i 4. sortering.

I nederste tabelafsnit er anført, hvor stor en
del af kernerne. der ved sorteringen er kommet
i l. fraktion og i tabelbilagets tabel 33 findes en·
kehresultaterne for alle forsag og alle opdelinger.

KerneslolTelsen for alle 4 sorter er påvirket af
kvælstoftilforslen, således at en mindre andel af
kernerne går i I. sortering, når kvælstoflilførslen
forøges. Ternbyg har i gennemsnit af disse forsag
haft ret små kerner, medens ordal og Sejctbyggen
har klaret sorteringen særdeles tilfredsstillende.

Af opdelingen ovenfor ses. al i gennemsnit af
alle sorter og alle forsøg i Jylland er 63 pet. af
kernerne i storste sortering, medens dette kun sæl·
der 45 pet. af kernerne i Øernes forsag. Også
delle understre!?er, at der kan avles maltbyg af
god kvalitet i Jylland.
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Udbyttet har været 48.4 hkg kerne i gennemsnit,
hvor der er anvendt 90-100 kg udsæd. Ved at
forøge udsædsmængden med 40 kg er opnået 1,0
hkg kerne mere, og en yderligere forøgelse på ca.
SO kg udsæd har yderligere givet et merudbytte

7, Andr. korndyrkningsforsøg,

Der er i flere foreninger gennemført forsøg til
belysning af spørgsmål om korndyrkning. Det
drejer sig i de fleste tilfælde om enkelte forsøg,
hvoraf omtalen kan findes i de lokale beretninger.

Udsædsmængder.

Gennem årene er der gennemført mange forsøg
til belysning af udsædsma:ngdens betydning. Også
i år er dette tilfældet, og der foreligger fra Hol
bæk A mIs økonomiske Se/skab og Landb%retli"·
gerne p4 Lol/and-Fals/er resultater fra. IO forsøg
i byg. Fon;øgsplanen eT ikke helt den samme i de
to foreninger, men da de anvendte udsædsmængder
ligger ret tæt, er resultaterne regnet sammen og
vist i følgendo tabel:

Der er ikke konstateret nogen væsentlig forskel
mellem den grundgødede afdeling og den, der har
fået ekstra gødning efter behov. Der er dog an
tydning af et højere udbytte efter tildeling af sup
plerende gødskning og endvidere en tendens til, at
proteinindholdet er lidt lavere end i den grund·
gødede afdeling. Men disse små forskelle er util
strækkelige til at drage vidtgående konklusioner.

I Præstø Am/s Landboforening er der gennem
ført et ret omfattende forsøg - nr. 656 - med 5
sorter, der er gødet med henholdsvis 75, 90, 105
og 120 kg N i flydende ammoniak. Der er målt
udbytte, bestemt protein indhold og foretaget en
opsortering af kernerne. Udbytteresultaterne er no
get varierende, men der er dog i de fleste tilfælde
rentabilitet for den forøgede kvælstofgødskning.
Nordalbyg har som den eneste sort hah under 12
pet. protein ved tilførsel af 105 kg kvælstof, og
selv ved 120 kg er proteinindholdet kun målt til
12,1 pet. Denne sort har endvidere givet et væsent
ligt bedre sorteringsresultat end Tem, Rupal, Emir
og Maia.

hkg Iooerne pr. ha
lOON

52,2
52,1

SON

49.8
50,8

Sdtider for viu/ullvede.
hkg kerne pr. ha

7 f01'501 6 forsøll Il fonøll
1972 1973 1972-73

59,7 45,5 53,1
+5,1 +2,2 +3,8

+ 10,1 +3,9 +7,3
+ 16,3 + 5,5 + 11.3

I. såtid (ca. II /9)
2. såtid (ca. 23/9)
3. såtid (ca. 5/10)
4. såtid (ca. 18/ IO)

90 kg udsæd
180 kg lIdsa:d

Andre forsøg.
I Ringsredegnens Landboforening er to forsøg

fortsat, hvori byg første gang efter vekselafgrøde
sammenlignes med udbyttet af byg for henholds
vis 17. og 19. gang. l det ene forsøg har byg efter
fortsat bygdyrk.ning givet 2,3 hkg kerne mere end
byg eiler vekselafgrøde, medens den kontinuerlige
bygdyrkning i det andet forsøg har givet 2,8 hkg
kerne mindre. I forsøg nr. 2550 har byg efter ærter
givet 1.0 hkg kerne mere end 8. års byg, og i forsøg
nr. 1313 er udbyttet det samme efter 6. års byg
som efter 12. års byg. På forsøgsgården Godthåb
er et sædskifteforsøg (:.r. 3791) afsluttet efter 7.
og 8. år. Der er i det sidste forsøgsår, og kun
hvor afgrøden var byg over hele forsøgsarealet,

Der er hvert år opnået det største udbytte ved
den første såtid, men i 1973 har nedgangen i ud
byttet ved udsæLtelse a.f såningen ikke været så
stor som i 1972. Der er ifolge disse forsøg ikke
grundlag for at anbefale en udsættelse udover
september måned. I 3 af forsøgene fra 1973 er
foretaget bedømmelse af gulrustangrebene. Der er
en antydning af mindre gulrustangreb, når hveden
er sået sent.

Del bedste resultal er opnået ved den lille ud
sædsmængde og den største kvælstofmængde.

på 1,2 hkg kerne. Merudbyuerne har således væ
rel i stand til at betale to gange udsædsforøgelsen,
men der har, når den større pris for kontrolleret
sædekorn end for avlen tages i betragtning, ikke
været nogen stPlTe gevinst ved at forøge udsæds
mængden.

I gennemsnit af 4 forsøg med udsædsmængder
af og kvælslofgødskning til dæksæd er opnået føl·
gende resultat:

Såtider,

På Lolland-Falster og i Holbæk Amt er der
gennemført 6 forsøg med 4 såtider for hvede. Før
ste såLid har været ca. 11/9, og der har derefter
været ca. 10 dage imellem hver såtid. Resultaterne
.er vist i den følgende label sammen med 7 forsøg
gennemført i de samme områder i 1972. Alle for
søgene på nær et i 1972 er gennemført i Kranich·
hvede.

46,8
2,1
2,7

11,1
11,9
12,5

48,4
1,0
2,2

bk. kc::rne

11,2
12,0
12,7

Udsadsmængder af byg.
Antal frem5pirede

planter pr. ro række
4 forseg

23
36
45

Gød.tkning af byg efter behov.
Gl'lIndgodet Ekstra gødskning dIer behov

pet. hkg pet. hkg
protein kerne prO{ein kerne

10 forsøg 1973
90-100 kg lIdsa:d

130-135 kg lId..,d
180-190 kg lIdsa:d

JJ forsøg
60N
90 N

120 N
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malt små udslag. Bedst har virkningen været, hvor
der i hele forsogsperioden hven år er dyrket byg
med udlæg af italiensk rajgræs. I Prtrsto Amts
Landboforening er i forsog nr. 655 tre bygsoner
hostet ved tre forskellige tider. gulmodenhed
31 7, fuldmodenhed 14 8 og o\ermodenhed 23/8.
I gennemsnit for de tre sorter har host ved gulmo
den hed givet ca. 12 pet. hojere udbytle, end der
er opnået ved at udsætte såtiden,

8. Omsætning af sædekorn.

I det følgende omtales hvilke sorter, der blev
anvendllil udsæd i efteråret 1972 og foråret 1973,
Til sammenligning er anført, hvor stor en andel
af omsætningen disse sorter havde i de nærmest
foregående år, Oplysningerne stammer fra Stats·
frokontrollens beretning, og den omfalter kun den
del :lf sonerne, der er solgt som plomberet sæde
korn under Statsfrokontrollens kontrol. I en linic
under hver kornart i tabellen er anført, hvor slor
en del af det samlede udsædsbehov af den pågæl
dende komart, der er dækket 3f plomberet og
kontrolleret sædekorn.

Oplysningerne for 1968 er baseret på opl)'s
ninger fra finnaeme, idct sædekornsordningen ikke
var trådt i kraft på dette tidspunkt. medens de 4
sidste år er taget direkte fra oversigten over sæde
kornsordningens omfang.

Komsortertles IIdbrt'dt'/se.
procent

1968 1970 1971 1972 1971
Byg
Tern 3 16 39
Lofa 13 16 33 31
Emir 12 51 49 25 IO
Wing 4 9 4
f\1ala 4
'ordal 2

Mona 2
Bonus 15 7 5 3 2
Varunda I
Pal1as 12 5 5 2 I
Rupal I
Andrc sorter 61 24 18 12 3
pe!. af udsædsbehov 50 46 49 54

Ulll're

Sclma 14 27 45
A ...lor 14 38 37 30 20
SI~1 43 23 18 19 12
Condor 39 34 24 18 12
Mustang 5
Silva 2 5 4 4
Tiger I
Andre sorter 4 3 2 2 I

pe!. af udsædsbehov 62 65 75 75

Vlir/ivede
Sappo 8 61
Kolibri 89 97 76 33
Kleibcr 15 6
Andre sortcr 100 II 3 I O
pet. af udsædsbehov 92 83 97 100

••

proccnl
1968 1970 1971 1972 197]

Vinterhvede
Kranich 55 86 90 89
Cato 32 II 9 7
Milan 2
Seba I
Andre sorter 99 13 3 I I

pet. af udsædsbehov 75 81 76 77

Vinlerrug
Petkus II 77 90 95 96 96
Kongs II 23 IO 5 4 3
Ofelia O O O O I

pet. af udsædsbehov 54 66 77 69

Der sker en'stor udskiftning navnlig af bygsorrer
i disse år. 97 pet. af omsætningen er fordelt på
11 wrler. men disse II udgjorde i 1972 kun 88
pet. og tilbage til 1968 dækkede de kun 39 pet.
af omsætningen. To bygsorter, Tern og Lofa, er
absolut dominerende i 1973. selvom de er så nye,
at de kun har været med i tre og fire år. Omsæt
ningen af kontrolleret byg har dækket 54 pet. af
behovet for bygudsæd til at beså landets bygareal
i 1973.

Valget af /im'resorl har været lidt mere stabilt
end for byg. men hovedsorten Selmahavre. der
dækker næsten halvdelen af havreomsætningen i
197.\. har dog kun været forhandlet i tre år. 75
pet. af den nødvendige havreudsæd dækkes af
I..onlrollercl udsæd.

Blandt vårln't'desOrll'rlle er udskiflflingcn fra
1972 til 1973 sket i meget stort omfang, idet
Sappovårhvede nu beslaglægger 61 pct., medens
Kolibrivårhvede i de tre foregAende Ar har været
dominerende. Stort set al den udsæd, der sås af
v rhvede. er 3\'let under kontrol.

Kranichhvede var også i 1973 den absolutte
hovedsort blandt "interlnledesortern~. selvom der
i 1972 var kraftigc angreb af gulrust i denne son.
Det vil til næste år vise sig, om gulrustangrebene
i 197_~ har medfprt en ændret sortsfordeling.

Endelig er Petkusrug II fortsat den absolut ube
stridte forende \'imerrll.r:sorl.

Del samlede komareal er i 1973 opgjort lil
1.745.000 ha. Udsædsbehovet for at tilså korn
arealet har s~onsmæssigt været godt 3.1 millioner
hkg, Under Statsfrokonlrollcns sædekornsordning
blev i '972173 plomberet 1.8 mill. hkg. hvilket
svarer til, at ca. 57 pet. af det samlede udsæds·
behov er dækket nf udsæ(), som er 3vlet un()cr den
officielle kontrol.

Resten, ca. 1,3 milJ. hkg eller 43 pet., er for en
lolor dels vedkommende landmændenes egen avl,
men en del hidrorer fra firmaer, der ikke er til
sluttet den friviJ1ige sædekornsordning. 12.300 ha
udenfor ordningen blev i 1973 markkontrolleret af
medarbejdere i de landøkonomiske foreninger.
Skon mæssigt anslået vil avlen herpå udgore ca.
0.3 mil!. hkg.
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D. JORDBEHA DUNG OG DRÆNI G

Af K. Skriver,

Forsog med tidspunkter for dybpløjning
e/rer4r (35).

Allla! kvik$.kud pr. m'ener bøsl
6 (s. 1971 8fs.1972 6fs.1971 2O~11·71

Dypblojn. i sept.:
6.5Ingen harvn. 1,6 11,6 4.6

Eftf. letharvn. 1.3 14.6 4.1 7,5
Dybpløjn. i nov:

3.8Forudg. stubbeb. 0.7 6.5 3,2
Ingen stubbeh. 1.7 19.4 9,1 9.0

Den tidlige dybpløjning i september har medført
ringere udvilling af kvik end pløjning i november
uden forudgående stubbehandling. Senere letharv
ning af tidlig pløjet jord har ikke haft sikker ind
flydelse på udviklingen af kvik. Derimod er kvik
bC\landcn efter kornhøst reduceret betydeligt, hvor

0.4
0,4

0,6
0,6

1,0
O,S

+0.8
+0,3

gende lo Opslillinger over forsøgenes hovedresul
later.

Forsøg med tidspunkter for dybplojning
e/rer4r (35).

hkg kerne pr. ha
6Cs.1971 8 (•. 19.2 13 (S. 1973 27(1.71-73

52,0 40,7 41,3 43,S
+0.4 +0.4 0.3 0,0

Dybplojn. i sept.:
fngen harvn.
Eftf. letharvn.

Dybplojn. i nov:
Forudg. slubbeh.
Ingen stubbeh.

Da jordens fugtighedstilstand på plØjelidspunk
lel kan have slor indflydelse på plojearbejdets
kvalitel og denned på udbyuet, er der ved begge
pløjelidspunklcr - og i alle år - udtagel prøver
i forsøgene til beslemmelse af jordens vandindhold.
Disse resultater er sammen med øvrige analyser
og enkehforsøgcnes udbyueresultater vist i tabel 3S
i tabelbilagct.

Forsøgenes udbytteresultater viser, at de for
skellige pløjctidspunktcr og behandlinger har været
uden sikker indflydelse på kcrneudbyuel.

De foretagne bestemmelser af jordens fugtig
hedstilstand viste da også, al vandindholdet alle
år og i alle forsøg har ligget megel ens og relativt
lavt ved begge plø;ctidspunkter. Pløjearbejdet er
således udført under gode betingelser ajle lre
forsøg~r.

Derimod har pløjctidspunktel og spof'gsmålet
om forudgående stubbehandling haft væsentlig ind·
flydeise på udviklingsmulighederne for kvik på
forsøgsarealer med forekomst af dette ukrudt.

I. FORSØG MED
JORDBEHA:"IDLI G

Tidligere gennemførte forsøgsserier under Sæd·
skifte- og Jordbehandlingsudvalget med stubbe
handlingsmetoder viste, at mekanisk stubbehand
ling stort set kun tjente det formål at bekæmpe
eventuel forekomst af kvik... Del følgende spørgs
mål, om kvi.kgra:s bedst og mest rationelt bekæm
pes ved mekanisk stubbearbejdning eJler ved an
vendelse af kemiske bekæmpelsesmidler, har der
efter været belyst i en række forsøg med meka
nisk contra kemisk kvikbekæmpelse. Disse forsøg
er fra 1973 videreført under Kemikalieudvalget,
og resultaterne er meddelt i ,.Oversigtens" afsnit
E om bekæmpelse af græsukrudt.

Opgaver vedrørendo eflerårsjordbearbcjdning er
derefter koncentreret om pløjetidspunkter forud
for dning af byg. Del sker ved videreførelse af
2 forspgsserier, der dels belyser pløjelidspunkler
om efteråret, dels efterårsplpjning contra forårs
pløjning og undladelse af pløjning. Endvidere ved
en ny forsøgsserie med fræsning contra pløjning.
Endelig er der i samarbejde med Statens Forsøgs
virksomhed i Plantekultur på 2. år gennemført et
mindre antal forsøg med undergrundsløsning.

Spørgsmålet om forårsjordbehandling har om
fattet forsøg med tromling af sandjord og humus
jord samt forsøg med tromling forud for såning af
fabrilts~r. Den sidste opgave er udført på for
anledning af og under medvirken af AIS De
Danske Sukkerfabrikker, der ved forsøgsstation
Maribo har forestået indsamling og bearbejdning
af talmaterialet.

I. Forskellige tidspunkter
for dybplojning efterår.

På grundlag af resultaterne af tidligere gennem
førte forsogsserier er der konkluderet, at det er for
svarligt at undlade slubbehandling og nøjes med en
dybpløjning som enesle jordbehandling om efter
årel. når arealet ikke er kvikforureneL

Delle rejser så spørgsmålet om denne dybpløj
ning bor ske lige efter kornhøst. eller om den med
fordel lan vente til senere på efteråreL Til belys
ning af dette sporgsmål blev der efteråret 1970
påbegyndl forsog i slubarealer med byg det fol·
gende år efter den forsøgsplan, der fremgår af fol-
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Sanul/(',z1if.?fli"g af p/ojni"1: f'/t(>f{ir og forår med
!//{/lIldclIdl' plojnillg, byg (36).

hkg kerne pr. ha
7 lorsog 9 rorsog 12 ronoS

1971 1l)72 1973

der er foretaget slUbbehandling inden dybpJojning
i november.

I 3 (Jrs forsøg med dybplfJjning lIar pløje/ids
punktet om effl'rårct Iwder gode p/(Jjejorhold l'æ
ret uden betyd"in!: for kemeudbylte/ ; del følgende
år.f bygafgmde. Dl'rsom s//lbbeha"dling undlades
Iwder J.. dk/rie - e/ler delvis kvikfrie - forllold,
har dybplojn;ngen med fordel kunnet udfores i
;epren/ber, ford; den /idlige p/ojning har bl'virke/
rilll;ere lulvikfingsviJJ..år for He1/tud forekommen
de kvik e1ld pløjning i november. Ved stærkere fa·
rekomster af hik bor der fore/ages kvikhekæm
pelse forud for dybp/(Jjflingetl.

Forsogene fortsættcr.

2. Sammenligning af pløjning efterår
og forår med manglende pløjning.

Med års mellcmrum indtræder der den situation,
at tidlig og varig vinter hindrer vinlcrplojning af
storre eller mindre arealer. Der opstår derefter
stærkt delte meninger om. hvorvidt sådanne area
ler bor forårspløjes for s,ining af korn, eller om
plojning bør undlades.

En forsøgsmæssig belysning Olf spøq;;~m~lct har
været gennemfort i 4 år. Forsøgene 1970, hvor
meget SlOre arealer ikke var blevet pløjet efteråret
forud, var uden sammenligning med efterlir~pløj

ning. De J forste år omfattede tillige sporgsmål
om almindelig opharvning og ~åning eller benyt
lebe af h:uvetondsåmaskine i den uplojede jord.
Da den sidste melode ikke bod på væsentlige 31'·

bejJ....mil.:~~ige fordele, men gav besvær med sådyb
de og gennemgfiende lidl ringere udbYIle. blev af·
provningen med delle sporgsmål indstillel 1972.
hvorefler forsogene viderefores som rcne ploje·
forsog i byg efter byg. Tillige er forsogene nu an·
lagL med tre kvælstofmængder mod tidli~erc to.
Årsagen er udtalt formodning om. at Je-r ved
plnjning: frigøre-s ekstra kvælstof.

Gmt/dRot/et
Ingen pløjning
Pløjning efterår
Plojning forår

31 N ekl'11"1/
Ingen pløjning
Pløjning efterår
Pløjning forår

62 N ckstra
Jngen pløjning
Pløjning efterår
Pløjning forår

Gt'fIflC111I11it
Ingen plojning
Pløjning efterår
Pløjning forår

47,0 32,8
2.5 8.4
3.0 6,4

46,9 34,0
1.6 6.3
3.2 3.9

33,4
7,3
5.1

34,9
0.3
0.2

33,S
1.6
1.4

33,1
1.2
2.0

33.8
1.0
1.2

Resultaterne af 3 års plojeforsøg er viSl i føl·
gende opsLilling. Enkeltforsogene er sammen me<:
resultater af tekstur- og jordbundsanalyser saml
optælling af kvikforekomst vist i tabel 36 i tabel·
bilaget.

Der har i 1973 ikke været forskel pli efterårs,
plojning og fon\rspJojning, og der har kun været et
lille merudbytte for pløjning i del hele tagel. De
to foregående år, og specielt i 1972, har der været
slor udbyLtenedgang ved at undlade plojning. Det
er resultater, der formentlig er stærkt betingede
af især nedborsforhold i vinter- og forårsmåne
derne.

Ekstra !ilfor"Cl af kvælstof til det normalt go
dede byg har ikke i nogen af forsogsårene medfort
mcrudbyuc og mod forventning heller ikke i del
uploicde forsogsled.

P:\ forSfl.gsarcaler mcd forekomst af kvik er der
i 1973 i endnu højere grad end i de tidligere
forsogsår klart opnået den bedste effekt mod kvik
ved for§.rsplojning trods sarnme indsnts af stub·
behnndling i :tlle forsogsled. hvor en sådnn er fo
retnget i eflcrnrsmåncdcrnc. Som tidligere har
manglende plojning tendens til den kraftigste ud
vi~lin,g af kvik.

Forsagene fortsætter.

3. Førsøg med fræsning cøntra pløjning.

Under arbejdet med al finde egnede og bespa
rende metoder for jordbehnndling onskes under·
sogt, om pløjning kan erstatles af langt mindre
dybtgående fræsninger.

Til belysning hCf"af blev der i efteråret 1972
påbegyndt forsøg efter f.olgendc plan:
a. Traditionel slubbehandling, vinterplojning og

sn.bedsl ilberedn ing.
b. Fræsning lige efter host og ca. I. nov. Ingen

plojning. Traditionel såbedstilbercdning.
c. Fræsning lige efter host og ca. I. nov. Ingen

plojning. Fræsning forår, traditionel såning.
Forsogene Cl' anlagt på arealer i god kullur med

ringe ukrudtsbestand, og de søges fastholdt i en
;Irr~ckke på samme areal. Fræsningen foretages rå
udvalgets foranledning med eL rejsehold, hvorfor
forsogenes antal er begrænset og forsogene bclig·
gende i M idtjylland. Fræsningerne soges udfor1 i
ringc'il mulig dybde. 6-8 cm. Da jordbehand·
lingen muligvis påvirker niveauet for optimal
kvælstofanvendelse, gennemfores forsogenes 3
gentagelser med stigende mængder kvælstof.

Første års gennemsnitsresultater af 6 forsog
i byg er vist omstående. Resultalerne af enkelt
forsøgene, heraf et forsøg i vinterhvede, er sam
men med oplysninger om tekstur o. s. v. vist i tabel
37 i tabelbilagel.

Ocr er fremkommet en mindre udbyuenedgang,
hvor de to fræ~ninger efter host har erstattet tra
ditionel stubbehnndling og pløjning. Forårsjord·
behandlingen har ikke influeret på udbyttet. For-
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Forsøg nr. 1973

Ubehandlet
Løsnet 40 cm
Lo'met 80 cm
Sporafst. 60 cm
Sporafst. 120 cm

søgsbehandlingerne har ikke haft målelig indfly~

deJse på kvik i I. års forsegene.
Forsøgene fortsætter.

Forsøg med fr~sning contra pløjning, byg (37) ..
hkl kerne pr. ha

6fOTSGI

Alm. stubbeh.• pløjning og såbeds-
tilberedning 40,6

Fræsning efter høst + ca. l. nov.,
ingen pløjn. Alm. såbedstilb..... --:-1,5

Fræsning efter høst + ca. 1. nov.,
ingen pløjn. Fræsning forår og
traditionel såning ..;- 1,3

4. Forsøg med undergrundsløsning.

Hidtidige forseg med undergrundsløsning har
ikke vist sikre pOSitive udslag for denne foran·
staltning. Alligevel er der i praksis ofte interesse
for undergrundslosning. og forsøgsopgaven blev
derfor taget op igen i Jordbehandlingsudvalget i
1971 på foranledning af Statcns Forsogwirksom
med i PlantelullUr. Man har herfra ensket at uno
dersøge den fysiske virkning af undergrundslos
ning ....ed målemetoder, der er under udvikling og
afprøvni.ng. og da strukturforholdene på "itatens
stationer ikke er velegnede for opgaven, er for
scgene i stedet placeret i den lokale forsogsvirk·
somhed.

Forsøgene anlægges på lerjord, hvor undcr~

grundsløsning forventes at være påkrævet, men
hvor afvandingsforhold, kalk- og godningstilstand
er i orden, da man ønsker at bdyse forholdene på.
lerjord med struklurskader og ikke på naturligt
lagdelte jorder. Forsøgsbehandlingen foretages
i stub umiddelbart efter kornhøst, og forsøgene
søges fastholdt i en årrække til måling af efter
virkningen, Statens Marskforsøg, Hojer. gennem
forer forsøgsbehandlingen samt forel ager prøveud
tagninger og en række fysiske og kemiske målin
ger, hvis resultater senere sættes i relation til de
fundne udbyttetal i afgroderne.

Der anvendes folgende forscgsplan:
a. Ubehandlet.
b. Løsning 40 cm dybde, sporafstand 120 cm.
c. Losning 40 cm dybde. sporafstand 60 cm.
d. Losning 80 cm dybde, sporafstand 120 cm.
c. Løsning 80 cm dybde, sporafstand 60 cm.

Ud af 5 forsøg, anlagt efteråret 1971, er tre for
søg videreført og eftervirkningen af forsøgsbc
handlingerne målt igen i 1973. I to forsøg anlagt
efteråret 1972 måles førsteårs virkningen i år,
ligeledes i byg. og resultaterne af udbyttemålin
gerne i samtlige enkeltforsøg er vist i omstående
opstilling.

Ocr har i de fleste af forsogene været ret store
udslag for forsøgsbehandlingerne, men der er ikke
i de tre 2. års forsog umiddelbar overensstem
melse mellem udslagene i de enkelte forsøgsled fra
det ene år til det andet. Derimod udviser de ud~

forte porøsitetsmålinger en ganske god sammen-

hæng mellem den konstaterede volumenprocenl
både for og efter undergrundslosningen og de op
nåede merudbytter for behandlingen, der i en del
tilfælde har medført en stærk forøget porøsitet.

Forsogene fortsætter.

Undergrulldsløsning pil lerjord, byg.
hkg kerne pr ha Skan-

Gislr\lp Skørping Roskilde l1c:rborl Stc:num
I:'r I.:'r 2. .!Ir 2.6.r Z.1ir
20B 203. 1042 195 2327

47,0 37,1 44,9 56,0 60,8
2.8 2,9 4, l 0.2 2,3
5,5 3,4 +0,8 +0,8 2,8
4,5 3,2 2,7 +0,7 2,2
3,8 3.2 0.6 0,1 2.9

I. år J. Ar I. Ar
Forsoj; nr. 1912 12Q6 143 '"Ubehandlet 48,8 47,3 40,8
Løsnet 40 cm 0,6 0,2 1,0
Løsnet 80 cm 5,6 +0,3 0,6
Sporafst. 60 cm 4.9 +0.6 2.8
Sporafst. 120 cm 1,3 0,5 ";-1,3

5. Forsog med tromling
ar sandjord og bumusjord.

I 1972 påbegyndtes cn forsagsserie til belys
ning af virknin~ og værdi af tromling omkring
såning af vårsæd på sandjord og humusjord. Bag
grunden var spredte lokale forsog med gode ud
byuemæssige rcsultater for tromling af lettere
sandjord samt af humusjord. hvor tromling kan
have stærk indflydelse på afgrødens fremspiring
og væk.~t. Forsøgenes formål var tillige at finde
årsager til de såvel positive som negative virknin~

ger af traktorspor, der oftc er stærkt ~ynligc om
kring vårsæden!> fremspiring og buskning.

Forsøgene udfores efter følgende plan.
a. Ingen tromling.
b. Tromling før såning.
c. Tromling for såning + tromling efter såning.
d. Tromling efter såning.

Tromlingerne tilstræbes udfort med bctontrom
ter. der vejer 800-1000 kg pr. m arbejdshredde.
Tromlingen for ..,ining gennemfores for opharv·
ning og så tidligt. at jorden lige slipper tromlen.
Der foretages dereflcr kun en Ict opharvning for
såning. Anden tromling er sogt udfort strak .. efter
kornsåning, med mindre arealet er sandfluguruet.
l godt halvdelcn af forsøgsarealerne er som kvæl
stofgødning anvendt flydende ammoniak. der i de
fleste tilfælde er nedfældet mellem l. og 2. trom·
ling.

Der har i 1973 været udført 20 forsøg med op
gaven, heraf kun 4 på humusjord. Enke11forsøge
nes resullater er anfort i tabelbilaget. mens gcn
nemsnitsresultaterne af de 2 års forsøg på sandjord
og humusjord er vist i omstående opstilling.

På sandjorden er der som gennemsnit for 1973
opnået et lille merudbytte for tromling og mest for
tromling for såning. Men i enkeltforsogenes re-
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Ingen tromling
TrI. før såning
Trl. før + eher sån.
TrI. efter s5ning

For.st,g med tromling lil vlfr.sæd (38).
hkg hme pf. ha

sandJord humusjofd
19b. 16r,. 1 rs. 4 r,.
1972 1973 1972 1973

39,1 29,4 37,9 52,S
O~ I~ +3.3 lA
0.3 1.2 9,4 4,3

+0.2 0.5 7.0 5.4

sultatcr forekommer der både store merudbytter
og store udbyttenedgange for behandlingen. Gen
nemsnitsresultatet for humusjorden skyldes væ
senlligt el enkelt af de 4 forsøg, hvor der på me
get humusrig jord med lave fosforsyre- og kalium
tal er opnået store merudbytter for lromling efter
såning.

Forsogene fortsætter.

6. Tromling for og efter såning
af fabriksroer .

Det er en vigtig forudsætning for såning af
roer på stor afstand eller til blivende planIebe
stand. :H der ved etablering af såbedet skabes
bctingel~cr for en hoj fremspiringsprocenL Til be
lysning af dette problem har der på foranledning
af A/S De damke Sukkerfabrikker gennem en fir
række være! udført forsog med forskellige former
for jordbehandling fOl"Ud for såning af fabriks
roer. Dc ofte megel forskellige jordbehandlings
metoder. der har været anvendt. har dog påvirket
sukkerroernes Fremspiring og udbytte langt min
dre end ventet. men for stadig at følge spørgsmå
let Op. blev der i 1972 påbesyndt nye forsog lil
undersogelse af tromlingens indflydelse på roernes
frem ..piring og udbytte.

Tromlingen er udført med efterhængt letharve
umiddelbart for roernes sånins. dels Ilden harve
eFter såning os umiddelbart inden rocrne~ frem
spiring. saml en kombination af do to Iromlinf!s
tidspunkter. Ocr er bcnyltct rocstammen Monova
på 15 cm froafstand. Der er ikke foretaget hånd·
arbejde. men forsagene er sprojtede med P}'rarnin
ved såning, og senere er anvendt Betanal og Pyra
min i dct omf:lI1g. som dette har været nødvendigt
for en effektiv renholdelse.

Resultaterne af 6 gennemforte forsøg i 1973 er
vist i nedenstående opstilling.

af den endelige fremspiring foretaget optælling ved
roernes udt}'ndingsstadie. Dette resultat er vist
i opstillingen. Endelig er der til bestemmelse olf
eventuelt bortfaldne planter igen optalt plantl:r
sidst i juni måned.

Ligesom i 1972 har forsøgsbehandlingerne i (le
fleste af forsøgene kun bevirket små og usikre
u<blag på roernes fremspiring og udbytte. Dl:t
fremgår af cnkeltforsøgene i tabel 39 i label bilaget,
at to af forsøgene i 1973 har vist ret store udslag
på udbyttet for tromling, men således, at sukker
udbyttet er henholdsvis steget eller faldet 9 pet.
for de IO gange trom ling.

7. Andre jordbehandlingsforsøg.

Vedrørende andre udførte forsøg med jordbc·
handling end de her omtalte skal der først ø.~

fremmest henvises [il Kemikalieudvalgets forsø.;
med mekanisk og kemisk bekæmpelse af ukrudt.

Under afsnitlet om grovfoderprodllktion kan der
endvidere henvises til en forsogsopgave med om
lægning af græs på lavbundsjord, hvori der ind·
går forskellige jordbehandlinger, bl. a. bnlg a'
spccialfræscr til omlægning af gammel grønsvær.

Derudover har man lokalt beskæftiget sig med
jordbehandlingsspørg~mål, entcn ved videreførels(:
ilf tidligere afsluttede forsogssericr eller ved an·
vendelse af planer, der skal belyse særlige lokale
Forhold eller bestemte formål, som f. eks. virkninB
og eftervirkning af grave- og færdsclsskader ved
vejforl:cgninger, etablering af elmaster. kloakled
ninger o. s. v.

l beretningen fra Brønderslev og omegns land
boforening og Husmandskreds er meddelt resul
I:ller fra 2 forsøg, hvor forskellige tidspunkter
for tromling og jordpakning er kombineret med
ekstra tilførsel af superfosfal og kalk. Forsøgene
er udført på sandjord i almindelig god gødnings
kraft. Alligevel er der opnået en pæn udbyttestig
ning For ekstra fosforgødning, men tillige et bety·
dcligt merudbytte for tromling, formentlig som
folge af en oget fosforoptagelse, idel merudbytlet
for ekstra fosfor aftager efter tromling. Den
stærkeste effekt af tromling er fremkommet ved
tromling om foråret efter godningsudbringning og
kornsåning.

Til bedømmelse af forso,[:.sbehandingens even
tuelle indflydelse på fremspil'ingshasligheden er
der foretaget planletællinger på et tidligt tidspunkt
under fremspiringen. Senere er der til bestemmelse

II. UNDERSØGELSER OVER
DANSKE JORDERS

DRÆNJNGSTJLSTAND.
Af K_ Skriver og J. Hedegdrd.

a. Begrundelse og planlægning.

Jordens dræningstilstand er af grundlæ1;!gende
betydning for mulighederne for frit afgrødevalg,
rettidig tilsåning, hensigtsmæssig jordbehandling
og uknldtsbekæmpelse og nogenlunde ubesværet
færdsel på markerne under afgrødernes høstning.

72.7
72.5
72.6
71.1

448
450
448
441

67
67
66
66

Forsøg med rromling fil fabriksroer (39).
Plante:llcdcr

pr. 20 m række 1000 plan- Udb. hkg pr. hl
v. udtyl:ldinll~Sladiel tef v. DpI. rod lukker

Ingen tromling 80
Tr!. før såning 81
Tr!. eflcr såning 79
Trl. før og efter såning 79
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Tilsvarende vil udbyueniveauet i mange tilfælde
blive lavere, når afvandingsforholdene ikke er i
orden.

Til lrods for dræningstilstandens afgørende be
tydning for produktionsforholdene har vi hidtil
kun haft et ret usikkert indtryk af de danske jor
ders dra:ningstilstand og dræningsbebov.

For at reUe på dette forhold vedtog man, under
Landsudvalget for Planteavl, at foretage en under
søgelse af spørgsmålet. Undersøgelsen gennem
førtes i årene 1972-73 af de landøkonomiske for
eningen planteavlskonsulenter og med sagkyn
dig bistand fra Hedeselskabets eksperter på områ
det.

Undersøgelsen er gennemført efter folg.ende ret
ningslinjer:

På grundlag af foreningernes medlemskartotek
har man udtaget ca. I pet. af foreningernes med
lemmer og undersøgt forholdene hos disse med
lemmer. Undersogelsescjendommene er udvalgt til
fældigt, og skulle derfor være en repræsentativ stik
prøve af alle dansk.e landbrugsejendomme. Det må
dog indrømmes, at undersøgelsesejendommencs
gennemsnitsstorrelse er noget større end landets
gennemsnit. Arsagen hertil er dels, at samdrevne
ejendomme er betragtet som en ejendom, og dels.
at praktisk taget alle landboforeningers plante
avlskonsulenter har deltaget i arbejdet, medens del
taaeisen fra husmandsforeningernes side var mere

MastiJldr.rnin:; med pl,!Slfaf

spredt. Bortset fra slorrelsen må de undersøgte
brug betragtes som repræsentative, og det må
være fOr.)varligt al betragte forholdene på disse
brug som gældende for det samlede danske land
brugsarea.l.

b. Dræningstilstand og -behov.

lait har 939 ejendomme deltaget i undersøgel
sen. I følgende opstilling vises dneningstilstanden
og behovet for dræning på disse ejendommes are
aler, medens nærmere enkeltheder findes i tabel 40
i tabelbilaget.

Dræ"itl8stil.ftand og behov. (40)
Mmera.1jord HumU$lord
ha pcl. ba pcl.

Samlet aceal 24492 tOO 3973 100

Drænet:
For 1920 3112 13 240 6
1921-32 1634 7 298 7
1933-50 4121 17 1026 26
1951-72 2502 IO 908 23
lait 11369 47 2472 62

Behov for dræning:
Omdræning 1700 7 683 17
Pletdræning 923 4 199 5
Nydræning 941 4 640 16

Dc undersøgle ejendommes samlede areal er
28465 ha eller ret nøjagtigt l pet. af det danske
landbrugsareal. 3973 ha eller ca. 14 pct. er beteg
net som humusjord og resten som mineraljord. Op
stillingen viser dels det drænede areals størrelse
og tidspunktet for seneste dræning af arealet og
dels behovet for yderligere dræning. Det vandli
dende areal er delt i 3 grupper: Dårligt drænet
areal, der trænger til omdræning, areal med af
grænsede vandlidende pletter, der trænger til sup
plerende dræning (pletdræning), og arealer, der
er vandlidende, som aldrig bar været drænet, og
som derfor trænger til nydræning. For alle de
n<cvnte grupper er arealet anført som ha mineral·
jord og ha lavbundsjord og som pet. af det sam
lede areal af den pågældende jordtype.

Ved vurdering af behovet for dræning er der
ikke taget hensyn til de økonomiske fornold. 1
nogle tilfælde vil en dræning være så besværlig
eller fordelene så beskedne, at det ikke kan be
tale sig at dræne, men også disse arealer er med
regnet i det vandlidende areal.

Det drænede areals andel af totalarealet er na
turligvis storst på humusjordeme, ligesom behovet
fO( omdræning og nydræning er størst på disse
jorder.

l tabel e vises dræningstilstand og behov for
dræning for alle jordtyper under el Materialet el"
opdelt amtsvis. Nordjyllands amt er dog delt, og
Frederiksborg, Roskilde og Københavns amter er
slået sammen til -Østsjælland •.

Der er store regionale forskelle. Yderpunkter
ne er ordjylland syd. hvor kun 24 pet. af arealet
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Tabel e. Dræningstilstand og behov for drilning. (40)
Pct. ar are.lel

Anlal brug P~I••r amtets drænet behov (or ånrnlng
Am, undersøgt areal før 1920 1921·32 19])·50 1951-72 1,It omdtten plc:td=n nydræn

Nordjylland nord 69 1,2 2 9 IS IO 36 10 I 2
Nordjylland syd 79 1,1 2 3 IO 9 24 2 2 6
Viborg .. 97 0,9 8 7 14 IO 39 7 3 7
Ringkøbing 114 1,0 3 3 17 11 34 9 2 3
Ribe .. 58 0,9 4 S 13 9 31 S 2 9
Arhus ........ 113 1,0 8 7 18 12 45 6 6 7
Vejle 91 1,1 9 12 17 9 47 4 4 6
Sønderjylland 75 I, l 6 6 32 18 62 4 S 4
Fyn 67 0.7 16 8 20 II SS S 4 S
Vestsjælland .. SO 0,9 36 9 II 22 78 6 17 6
·Øsl~jælland. 32 1,0 31 8 IS II 65 25 2 8
Storslrøm 74 0,9 34 8 28 II 81 27 1 S
Bornholm 20 1,9 26 6 17 9 58 7 2 9
Hele landet 939 1,0 12 7 18 12 49 8 4 6

Med 244000 ha, der trænger lil omdræning,
118000 ha. der trænger til pletdræning og 163000
ha, der trænger til nydræning, bliver det samlede
dræningsbehov 525000 ha. Under det areal, der
trænger til nydræning, er der en del arealer, hvor
dræning er praktisk umulig eller forbundet med
urimeligt slore omkostninger. Derfor er det areal,
hvor dræning er aktuel, formentlig noget mindre
end de 525000 ha. Man må dog kunne konkludere,
at der er et areal på op mod lh. mil!. ha., hvor
dræning er aktuel.

Af de 939 undersøgte ejendomme havde 702
et dræningsbehov af cn eller anden art. Det sva·
rer til ea. 75 pet. a( ejendommene.

c. Dræningens virkning.

I forbindelse med undersøgelsen af behov for
dræning har brugenes cjere eller brugere i samal
bejde med konsulenterne søgt at vurdere hvilb
fordele, der ville kunne opnås ved en dræning.
Fordelene er samlet i følgende 3 punktcr.

1. Tidligere såtid
2. Besparelser i driftsomkostninger
3. Merudbytter

Resultatet af denne vurdering fremgår af deu
omsclende opstilling som gennemsnit for hele lan··
dets areal, da der ikke er fundet sikre regional(:
forskelle. Tabellen er opdelt i cn øverste afdelin{:
for mineraljord og en nederste afdeling for hu·
musjord. Nederst i hver afdeling er der under over·
skriften: Opnåede fordele, tilfældige ejendomme,
anført, hvad man har opnået ved de dræningsar
bejder, der er gennemført i de senere år. Denne
opgørelse kan naeurJigvis kun laves for de ejen
domme. hvor man har sikre oplysninger om for
holdene både før og efter dræningen. Som følge
hcraf skønnede man ved planlægningen af under
søgelsen, at materia1ct kunne blive for spinkelt.
Der er derfor suppleret med undersøgelser på et
antal ejendomme, der ikke indgår på normal måde,
idet de ikke er tilfældigt udvalgte, men som er
ejendomme, hvor man har rct nøje rede på virk
ningen af en dræning gennemført en gang i årene
efter 1951. Rcsultatcme af undersøgelserne på dis
se ejendomme er anført under betegnelsen .Ikke
tilfældige«.

Under rubrikken såtid er anført hvor mange
dage, såningen af afgrøder, der skal sås om for
året, er eller var forsinket på grund af dårlige
afvandingsforhold. På det areal, der Cl' drænet, er
såningen fremskyndet 11-13 dage på mineral
jord Og 18-23 dage på humusjord. På det areal,
der trænger lil dræning, er de forventede fordele
ved omdræning, pletdræning eller nydræning no
get mindre, henholdsvis 9-10 dage på mineraljord
og 10-17 dage på humusjord.

Hvad merudbytter og besparelser i driftsomkost
ninger angår, er der foretaget opgørelser under 3

163,0

Nydr:r:ning

4,2
13,5
20,4
11,0
18,5
21,3
11,7
11,7
11,1
13.0
t 1,3
11,9
3,4

Hele landet 244,4 118,0

er drænet, og hvor behovet for dræning kun gælder
ca. IO pel. af arealet, og Storstrøms aml, hvor 81
pet. af arealet er drænet, og hvor 27 pet. trænger
lil omdræning.

Generelt gælder, at der øst for Storebælt er et
alvorligt behov for omdræning af arealer med me
get gamle dræn. I Veslsjælland synes man dog j

mange tilfælde at kunne nøjes med pletvise ud
bedringer af de gamle dræn.

Vest for Storebælt er behovet mindre, men og·
så der er der mange steder et stort behov for for·
bedring af afvandingsforholdene. Beregnet på
grundlag af totalarealet er det samlede drænings
behov følgende:

DræIlingsbehov, 1000 ha. (40)
Amt Omdræning PJetdrznlng

Nordjyll. nord 20,3 2,2
Nordjyll. syd 5,0 3,4
Viborg 18,1 9,0
Ringkøbing 27,5 7,4
Ribe 11,1 4,7
Århus 16,8 17.7
Vejle 7,7 7,6
Sonderjylland 12,3 14,9
Fyn 11,6 9,7
Vestsjælland 11,7 35,6
Østsjælland 32.9 2,0
Storstrøm 66,8 3,0
Bornholm 2,6 0,8
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Økonomien ved draning. (41)
Mjneraljord DrlflsomkoSlnlngtr. formindskelse Merudbytte. hkl kerne

SAll<!. dase kr. pr. ha dkT a.c. pr. ha
Forventede fordele: lidliicre kom 'O" g~ kom "'" .~

Omdræning 9 81 181 26 7 15 9
Pletdræning IO 92 132 19 8 15 9
Nydræning ..... 9 102 194 31 7 15 7

Opnåede fordele:
Tilfældige ejd. 13 125 208 39 II 26 13
Ikke tilfældige Il 135 261 54 10 25 12

lIumusjord:
Forventede fordele:

Omdræning 15 120 231 41 IO 24 18
Pletdræning ... IO 106 145 55 8 15 10
Nydræning 17 117 219 46 13 31 19

Opnåede fordele:
Tilfældige ejd. 18 170 256 66 14 33 22
fkke tilfældige 23 189 302 99 15 32 23

sæt forudsætninger, henholdsvis 100 pet. af arealet
med korn, 100 pet. af arealet med roer og 100
pet. af arealet med græs.

For driftsomkostningerne ligger de sto~te mu·
ligheder for besparelser, når afgrøden er roer, og
de mindste. når den er græs. medens kom ind
tager en mellemstiIling. Af årsager til besparel·
ser kan nævnes: Mindre arbe)dsforbrug ved såning
og høst. færre reparationer af maskiner - specielt
maskiner til høst og optagning af afgroder - min
dre udgifter til kemisk og mekanisk ukrudtsbekæm
pelse, længere sæson for roernes optagning o. s. v.

Hvis man går ud fra en afgrødcfordeling med
60 pet. korn, 15 pet. roer og 25 pet. græs, er der
på de drænede arealer opnået 116-134 kr. pr. ha
i besparelser på mineral jord og 157-183 kr. pr.
ha på humusjord. Også på dette område er de for
ventede fordele ved omdra:ning, pleldræning eI
ler nydræning noget mindre, henholdsvis 80-97

kr. på mineraljord og 99-127 kr. på bumusjord.
Mcrudbyttets v.erdi afhænger naturligvis af pris

pr. hkg kerne eller Le., men hvis ct hkg kerne
vurderes til 70 kr. og en en a.e. grOvfoder til 40
kr., og den afgrodefordeling, der er anført oven
for, fastholdes, bliver gevinsten ved dræning fol
gende. På det drænede areal er der opnået en ud
byttcforøgelse på 690-74~ kr. på mineraljord og
1006-1052 kr. på humusjord, og på det areal der
on..kes omdrænct, pletdrænet eller nydrænet. ven
ter man et merudbytte på 454-516 kr. på mineral
jord og 526-922 kr. på humusjord.

Det er karakteristisk, al de forventede fordele
ved dræning, både hvad angår udbyttet, og hvad
angår driftsbesparelser og fremskyndet såning. er
mindre, end hvad man har opnået ved de hid
tidige dræninger. Årsagen kan være, ni man alle
rede har drænet de arealer, der trængte hårdest.
men en anden mulig årsag kan være, at man un-
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dervurderer gevinstrnulighederne ved en fremtidig
dræning.

Et andet karakteristisk træk gælder de opnåede
fordele ved den hidtidige dræning. Her viser det
sig, at de opnåede fordele er nogenlunde lige store
på de tilfældige og de ikke-tilfældige ejendomme.
når det gælder såtid og udbytte. Derimod viser
de ikke-tilfældige ejendomme en væsentlig større
besparelse i drifl'iOmkostninger end de tilfældige.
Dene t)'der på, at man er lilbøjelig til at under
vurdere disse besparelser. De ikke-lilfældige ejen
domme er $Om nævnt udvalgt, fordi man der hav.
de forholdsvis sikre oplysninger om de opnåede
fordele ved dræning, og oplysningerne fra disse
ejendomme må derfor betragtes som forholds·
vis sikre.

Det skal tilfojes, al de økonomiske beregninger,
der er foretaget, kun gælder de arealer, hvor der
var muligt at dyrke den pågældende afgrøde for
dræningen. !-Ivor den pågældende afgrøde ikke
kunne dyrkes, er del naturligvis meningslost at
tale om besparelser i driftsomkostninger. Derfor
er disse arealer holdt uden for alle beregningerne,
da det må være rigtigt, at besparelser og merud·
bylter refererer til det samOle areal, når det gæl
der samme afgrøde. Udover del areal, der er med
i beregningerne. er der. navnlig på humusjorder,
store arealer, hvor dyrkning af i hvert fald roer
var umulig før dræningen.

35,4 km svarende til 3J6 m pr. ejendom. På
landsplan svarer det til ca. 3500 km grøfter.

På et væsentligt større antal ejendomme ønsker
man rørlægning af fælles grøfter. Det gælder
således 262 af undersogelsesejendommcne, hvor
man ønsker ialt 112.4 km fælles grøfter rørlagt.
Det er ikke muligt at overføre dette lal lil lands·
plan, da der ikke foreligger oplysninger om, hvor
mange lodsejere der er fælles om disse grøfter.
I nogle tilfælde er det skelgrøfter, men i andre
tilfælde er det større offentlige vandløb med man·
ge lodsejere.

e. snmmenratl1ing.

En undersøgelse af dræningstilstanden på I pet.
af det danske landbrugsareal, udtaget som en re·
præsentativ stikpl'Øve, viser følgende:

På 75 pet. af aJle danske ejendomme er der en
større eller mindre del af arealet, som trænger til
dræning.

ØSl for Storebælt er der et meget alvorligt
behov for omdræning af arealer med meget gamle
dræn.

I gennemsnit for hele landet trænger 8 pct. af
landbrugsarealet til omdræning, 4 pet. til plet
dræning og 6 pct. lil nydræning, d. v. s. ialt 18
pet., svarende lil ca. Ih million ha.

Ved dræning af dette areal vil man skønsmæssigt
kunne opnå følgende fordele:

Undersøgelser over, hvad man har opnået ved
dræninger i de senero år, tyder på, at ovennævnte
skøn ligger for lavt, navnlig for driftsbesparel
sernes vedkommende.

Ved opgørelsen er der ikke taget hensyn lil, al
man ved forbedring af afvandingsforholdene oftc
bliver friere stillet, hvad angår afgrodcvaJg.

Endelig viser undersøgelsen, al der på ca. IIJ
af de danske landbrug er et behov for ror lægning
af åbne grøfter.

d. Behov ror rørlægning ar åbne grprter.

l forbindelse med dræningsundersøgelseme har
man ~ogt at f& belyst, hvor stort behovet er for
rørlægning af åbne grøfter. Det gælder dels min
dre, private grøfter og dels større fæJlcsgrøfLer.
f. eks. skelgrøfter. Rørlægning af ~bne vandløb er
ofte aktuel i rorbindeise med markomlægninger
eller sanullenlægning af naboejendomme.

lait er der et skønnet behov for rorlægning <lf
åbne grøfter for 324 ejendomme d, v. s. 35 pet.
af de undersøgte 939 ejendomme.

På 112 ejendomme er der el behov for rørlæg
ning af private grofLer med en samlet længde på

Mineraljord
Humusjord

Såtid. dage
lidi.

9-10
10-17

Besparelser i
drift, b. pr. ha

80-100
100-125

Merudb)ller
b. pr. ba

450-550
500-900
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E. BEKÆMPELSE AF
PLANTESYGDOMME, SKADEDYR OG UKRUDT

Af J. Lind~gaardog H. E/b~k P~duSt!n

Udsæd inficerer med
stinkbrand: H. ".
Ubehandlet 230 167 19,4 28,2
Tillanlin-S 100 g 250 226 33.4 6,2
Bcnlatc 50 g 219 223 31,6 22,5
Bcnlate 100 g 238 199 32,8 23.3
Benlate 200 g 234 217 33,9 27,2

I. SYGDOMME OG SKADE
DYR

Med det formål at bekæmpe cn del svampe
sygdomme i kom er der alter i 1973 gennemført
et betydeligt antal forsøg, dels med bejdsning og
dels med sprøjtning.

Aktuelt og rationelt landbrug lader sig van
keligt gennemføre uden anvendelse af kemiske
midler til bekæmpelse af plantosygdomme, skade
dyr og ukrudt.

Det er imidlertid af s~vcl økonomiske som mil·
jømæssige hensyn vigtigt, at midlerne anvendes
hensigtsmæssigt og korrekt, hvorfor der årligt gen
nemføres el stort antal kemikalieforsøg.

De følgende afsnit omhandler forsøg med ca.
90 forskellige midler, hvoraf hovedparten er
ukrudtsmidleT. I tabel f pA. side 2069 er anført
de midler, der er afprøvet i forsøgene med be·
kæmpeise af plantesygdomme og skadedyr. 1 ta
bel j pA. side 2086 er opført midler til bekæmpelse
af ukrudt.

Udsæden er af udvalget leveret bejdset lil for
søgslederne, og den er behandlet med kviksølvmid
let Tillantin-8 Vintersæd sammenlignet med det
kviksølvfri Benlate i 3 forskellige d05eringcr.

I hvedens I-bladsstadie er der foretaget en
optælling af antal plantet pr. 5 m rælle, og der
er optalt efter samme såtud i alle parceller. Det
saos. at plantetallet normalt stiger efter afsvamp
ning af udsæd. og at der ingen væsentlig forskel
er i fremspiring efter de forskellige behandlinger.

Fodr og sommer er der foretaget iasuagelser
over angreb af snoskimmel og cn række andre
svampesygdomme, men da angrebene i næsten al
le tilfælde har været minimale, anføres der ingen
bedommelsesrcsultater. Det bør dog nævnes, at i
7 af årets forsøg er del' foretaget bedommeise for
angreb af knækkefodsyge. og der er en tydelig ef
fekt for anvendelse såvel af Tillantin som af Ben
latc.

Merudbyuctallene er udtryk. for den samlede
kemikalieeffekt over for anc eventuelle fr0- og
jordbårne svampesygdomme. l cl af forsøgene 0100
brunplctsmiuel udS<'l:d måltes der ingen effekt af
afsvampning, men del ses, at i gennemsnit af årets
5 forsog er der høstet et merudbytte på omkring
2 hkg kerne pr. ha, nogenlunde ens uanset be
handlingsmådo og dosering. Det er et resultat, der
svarer ret nøje til effekten i 1972.

I alle fOf'5Pgene med stinkbrandsmitlct udsæd
cr der et meget stort udslag for anvendelse af Bcn
late. således som der også "ar i fOniogene 1972.
Ganske vist er merudbylterne for de forskellige
Benlate·doscr 6.7-9.5 hkg kerne lavere i 1973 end
året for. m'!n Ja udbyttet af ubehandlet er hen
holdsvis 28.2 og 19,4 hkg kerne, er de 2 års
hvedeudbyucr efter behandlingen mef:!et nær ens,
omkring 54 hkg pr. ha eller 30 fold. Der er begge
år cn stigende virkning med øget dosering af Ben
late.

Virkningen af Tillantin-S i stinkbrandforsogenc
var i 1972 på linje med benlatevirkningen. Sådan
er det mær~yærdig\'is iHe i 1973_ hvor Sennem
snil..udslaget for Tillantin kun er 6.2 h~g, men ..
det for Bcnlate er 22.5-27.2 hkg kerne pr. ha.

I den folgende opslilling ses resultaler fra
IO fOT\Og. hvor der er foretaget bejdsning af aJ
mindelig h\'wcud ...æd med 2 nye kviksol\'frio mid-

hlo:.gll:crne
4f951$
19-2 19~3

51.3 52,0
2,2 1,9
2,1 1.9
1,9 2,0
1,7 2,0

1. Bejdsning af såsæd.
a. ForsØg i ..·interbvede.

På andet åt er gennemført forsog med bejds
ning af hvedeudsæd inficeTet med henholdsvis
hvedens brunplelSyge og hvedens stinkbrand, og
re5ultateme ses i følgende opstilling:

Bejdsning af hvede. (42)
Udsæd inficeret med
brunpJet: fr~mspifC:de pI.

pr.5mrk.
19-2 19-3

176 170
193 188
189 193
192 195
203 198

Ubehandlet
Tillantin-S 100 g
Benlate 50 g
Benlale 100 g
Denlate 200 g
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206
213
207
191
201

113
111
164

211
212
218

100 g
100 g
200 g
ISO g

Bejdsning af vdrsad. (44)
Frenupircde planler pr. 5 m rzkke

8 r•. 1971 Il fs. 1972 12 f•. 197]Alm. udsad
Ubehandlet
Tillantin-T
Benlate
KVK 133015
Derosal

ler til sammenligning med Iknlate og Tillantin-S.
Udvalget har leveret den bejdsede udsæd til for
sogslederne, og der" er foretaget tilsvarende optæl·
ling og bedømmelser som omtalt tidligere. Også
i denne serie har bejdsemidlerne cn tydelig effekt
overfor knækkefodsyge. og de kvik5Ølvfrfe midler
tydeligere end Tillantin.

Den eftcrfølgende plan omfatter 16 forsøg i
1973. Det er dobbeltforscg anlagt i samme mark,
hvorfor disse serier direktc kan sammenlignes.

Den første serie viser 3 års sammenligning af
kviksølvmidlet Tillantin·T og det kviksølvfri Ben
late. Der er i intet af årene væsentlige udslag til
fordel for bejdsning, men bcnlateanvendelse med
førte i 1971 0,6 hkg større merudbytte af byg end
anvendelsen af Tillantin. Den tilsvarende fordel
var i 1912 0,2 hkg og i 1913 0,3 hkg.

l samme serie er der i 1973 medtaget 2 nye
kviksolvfrie præparater. Selvom de tilsyneladen
de er lidt hårdere ved plantetallet end Benfate, er
de i gennemsnit af do 12 forsøg udbyucmæ5sigl
på linje med dette.

I IO forsøg i 1973 er Tillantin og 8enlate sam·
menlignet mod 3 kviksølvfrie præparater Vitavax,
maneb og Dithane-M 45. Vitavax og Dithane-M
45 synes at være så hlrde ved plantetallet, <lt det
også påvirker udbyttet i uheldig retning, hvorimod
manebs indvirkning på plantetal og kcrneudbytte
er på linje med Benlates.

42,S
1,1
l,S
2,4
2,3

41,1
';-0,6
,;-0,3
,;-0,3
..... 0.1

hkl kerne

41,6
O,S
O,S
1,0
1,3

hk,lr.erne

46,4
0,8
0,4
0,0
0,4
0,0

219
214
225
226
226

bklf kerne

42,1 43,2
,;-0,1 0,1

O,S 0,3

Fremspircde plilnter
pr. ~ m rzlr..lr.e

216
213
214
219
224

100 g
100 g
200 g
ISO g

100 g
100 g
ISO g
ISO g
ISO g

100 g
200 g
200 g
200 g

100 g
100 g
200 g
400 g

Bejdsning af vdrsad. (45)
Frem.splrcde planler

pr. 5 m ra::lr.ke

245
249
243
236
241
236

Ubehandlet
Tillantin·T
Benlutc
KVK 133015
Derosal

10 forsog 1973
behandlet

Tillantin-T
Benlate
Vitavax
Maneb
Dithane-M 45

16 {orsog 1973 (46)
Ubehandlet
Tillantin-T
Benlate
Benlate·M
Benlate-T

16 {OTSfJg /973 (41)
Ubehandlet
Tillantin·T
DA 14
DA 14
DA 14

Bejdsning af hvede. (43)

Atm. udsæd Fremspirede pl.
10 forsog /973 pr. 5 m rlc. hk.lcerne

Ubehandlet 196 56,0
TiJlantin-S 100 g 201 .;-0,2
Benlate 100 g 200 0,3
Neo-Voronit 200 cm:t 196 O,S
Derasal ISO g 201 0,3

3 forsog J972
Ubehandlet 121 53,6
Tillantin-S 100 g 117 4,4
Benlate 100 g 188 4,9

7 forsog /97/
Ubehandlet 188 63,0
Tillantin-8 100 g 190 O,S
Bcnlate 100 g 181 0,8

b_ ForsØg i vlrszd.

Til bejdsning mod frøbårne svampesygdomme
i byg er TiIJantin·T og Benlate sammenlignet på
3. år. Endvidere er der i 1973 gennemført et
stort antal forsog i 4 serier med afprøvning af for·
skellige kviksølvfrie bejdsemidler, og resultaterne
er anført i følgendc opstilling.

Det ses, at bAde Neo-Voronit og Derosal
har ca. samme indvirkning på plantetal og ud
b}'tte som Benlalc. De 3 midler har for bejdsnin·
gen givet et merudbytte på 0.3-0,5 hkg kerne pr.
ha eller 0,5-0,7 hkg mere end for TiIlantin-S.
Benlale og Til1anrin er til hvede sammenlignet i 3
år. J 1972 var der store merudbytter efter anven·
delse af begge. me<lens merudbyueme i 1971 var
Sol ligesom i 1973. l alle årene har Bcnlate oget
udbyttet lidt mere end Tillantin-S.

1 forsøg nr. 820 er Derasal anvendt i 2 for·
skellige doseringer til bejdsning af hvede og til
sammenligning ved udsprøjtning efter hvedens
fremspiring. Resultaterne er uklare. Samme frem·
gangsmåde er anvendt i forsøg nr. 736, men ud·
sprøjtning er her efter anvisning foretaget om for
"rel, og resultaterne peger i relning af cn lille
fordel ved forår'lanvendelse. også med hensyn
til virkningen overfor knækkefodsyge.

Kemikalieudgiften til bchanJling af 100 kg ud·
sæd har været felgende: Benlate 17,00 kr., Neo
Voronit 5.40 kr. og Tillantin-S 0.80 kr.

3 års sammenlignende for.'fog med bejdsning af
/rvede viser, al det kviksølvfri Bentale b"de l'irk
"j"gs- Dg llllbyllemæssigl har ~'(uel på hojde med
del kviks"/l'/roldige Tillanlin·S Villlersæd.
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Planterne er på 2 stadier bedømt og optalt af
lic. agro V. Smedegaard Petersen, plantepatologisk
afdeling, Landbohøjskolen. Ved den første be
dømmelse viste optællingen, at afsvampningen hav
de haft god virkning. I den uafsvampede Siri blev
der gennemsnitligt fundet 36 pet. af planterne infi·
cerede med bladpletwamp. medens alle planter var
sunde, hvor der er foretaget afsvampning.

Ved den anden bedømmelse er infektionsgra
den i pet. målt ved plantens øverste 3 blade. Da
bladpletsyge smitter i marken fra syge til sunde
planter, er det naturligt, at man kan se smitte også
i allo adligere sunde fOTSDgsled, men smitten er
tydeligt svagest i de afsvampede forsøgs led.

Det ses af opstillingen, at resultaterne fra de 2
forspgsår falder sammen, men at betingelserne for
spredning af smitte i marken var større i 1972
end i 1973.

Udbyueresullateme viser, at det ikke var nogen
fordel at af~\'ampe Ternbyg med en infektions
Brad på 2 pet. i 1972, medens der er opnået 0,6
hkg kerne ved at afsvampe i 1973, hvor infektions
graden var 8 pct. I de øvrige stærkere inficerede
sorter er der begge år Opnået merudbytter for
afsvampning varierende fra 1,5 til 2.6 hkg keme
pr. ha.

Hovedresultatef af disse 2 års forsøg u. af det
kan være risikabelt al anvende ubl'jdsel udsad uden
forudgående aflafyst'Tiflg for bejdsningsbe1Jov. End·
videre at be1Jol'('1 for bejdsning ikke be1Jøvl'r at væ
re slorf. jor al du er øJ.ollomid. gevinsf ved
bpjdjning.

40,8
2,6

44,2
l,S

h.Il:l kerne

43,8
0,6

3
2

14
9

I
O

O 24 48,8
O 27 +1,4

3 48 42,7
O 30 2,2

I 35 47,6
O 31 2,5

36
O

Pct. PC!'
inflcen:de l(lfl~l'Cde

kerner planter
m. blad- CL
plelsYle lifS

8 2
8 O

Bejdsning af byg. (48)
PCt.

inllcetCl
bladucal på
,,\ente 3
blade: ca.,..

12
8

9 forsøg /973

Tern:
Uafsvampet
Afsv. m. kviksølv

A bed 7337:
Uafsvampet 47
Afs\'. m. kviksølv 47

6 forsøg /972
Tem:
Uafsvampet 2
Afsv. m. kviksølv 2

Lauda:
Uafsvampet 18
Afsv. m. kviksDlv 18

Siri:
Uafsvampct 87
Afsv. m. kviksølv 87

Lofa:
Uafsvampet 25
Afsv. m. kviksølv 25

Benlale er sammenlignet med 2 mekaniske blan·
dinger indeholdende Benlale og henholdsvis mancb
og Thiram, Benlale-M og Benlale-T. B1a.ndingerne
er fremslillet for al billiggøre benlaleanvendelsen.

Det ses, at de 2 blandinger sammenlignet med
Benlale har en bedre indvirkning på plantetal og
udbytte. Merudbyuet efter benlateanvendelse og
0,5 bkg byg pr. ha, og på linje med tilIanlinvirk
ningen, men efter anvendelsen af Benlate-M og
Benlale-T eT det henholdsvis 1,0 og 1,3 hkg.

DA 14 er et fabriksfremstillet produkt af Ben
late og maneb. Fremstillingen af DA 14 er ligele·
des et forsøg på billiggørelse af anvendelse af
Benlatc.

DA 14 er prøvet i 3 forskellige doseringer og
sammenlignet med Tillantin. Det ses, at DA 14 i
aUe 3 forsøgsled er mere tolerant overfor de frem
spirede planter end Tillantin, og selv ved laveste
dosering er der opnået et større rr.erudbyue, nem
lig l,S hkg kerne imod 1,1 hkg. Ved øget dosering
af DA 14 er opnAet henholdsvis 2,4 og 2,3 hkg i
merudbytte.

Om alle disse bygforsog skal det bemærkes, at
Kemikalieudvalget har leveret såsæden bejdset til
forsøgsledernc. fOl at udgangsmaterialet kan være
så ensartet som muligt, og årets 54 forsøg afspej
ler da også en lang række intefC5sante resultater.

Kemikatieudgiften til behandling af 100 kg ud
s:cd har været følgende: Benlate 17,00 kr., Di
thane-M 45 2,10 kr., maneb 1.50 kr. og Vitavax
31,00 kr. De øvrige midler er ikke markedsførte.

3 års /orsog viser. at Benlalt! yirkningsmæssigt
har kunnel erstatte kviksølv som bejdsemiddef til
vårsad, dog er effekten overfor Yisse n'ampesyg
domme /. eks. byggens stribesyge ikke understJgt
tilstrakkeligl. Flere nyere kviksølv/rie praparater
synes at have en tilsvarende god virkning, og der
må knytte sig betydelig interesse til de prøvede
blandingsprodukter. Forsøgene fortsalles.

c. Bejdsning ar udszd til sortsforsøg.

Ved en analyse på Statsfrøkontrollen kan det
konstateres om bygkerner er angrebet af byg
gens bladpletsvamp og byggens stribesyge, der beg
ge følger udsæden, og som kan bekæmpes ved
afsvampning.

Ved en undersøgelse af forsøgsudsæd for fm
bårne svampesygdomme fandt man meget varie
rende smittegrad i 1973.

For at belyse, hvO{'" afgørende denne smitte er
for udbytteforholdet, hvis forsøgsudsæden leveres
uafsvampet, er der gennemført 9 forsøg med 3
bygsorter med forskellig infektionsgrad. Resulta
ter fra disse sammenholdt med resultater fra 6 for
søg i 1972 ses i følgende opstilling.

Til årets forsøg er udvalgt et parti Lofa og Siri
med en infektionsgrad af bJadpletsyge på hen
holdsvis 25 og 87 pet., og til måleprøve er an·
vendt et parti Tern med 8 pet. inficerede kerner.
Såsæden er leveret til forwgsledcrne dels uaf
svampet og dels afsvampet med kviksølv bejdse.
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3,2

2,5

3,2

17

19

22

4

3

4

Beka'mpelse af s\'ampes)'gdomme i hvede (50-51).
Kar. (or
loldroc:l· Pct. 5tr'

Karaluer d. 20 6 sYle m. knllCkke- hka
6 forsog 1973mcldu& llulruU for Jlo,t fod'Yle kerne

Ubehandlet 3 4 3 40
Bavist. 0.25 kS 2 4 2 21
Bavist. 0,25 kg
+Calixin 0,71
Bavistin

0,25 kg +
maneb
2,5 kg

Benlate 0.4 kg
+ maneb 1,6 kg 1

4 forsøg J971
Ubehandlet O 3 54 47,S
Benl. 0.25 kg O 3 li +0,9
Benl. 0,5 kS O l 25 +1,2
Benl. 1,0 kS O 3 29 0,4
Benlate 0.25 kg
+ maneb 1,0 kg O 3 3S 0,6

3, Sprojtning mod wverse svampesygdomme
i hvede,

For nærmere at undersoge midlerne Bavistin og
Benlatcs virkning mod en række svampesygdom
me, specielt fodsygesvamp. er der gennemført IO
forsøg efter planerne. der fremgår af følgende
oversigt.

For midler til bekæmpelse af me.ldug er kemi·
kalieprisen pr. ha for de midler, der er på marke
det følgende: Benlate 170,·, Calixin 49,- og svovl
SOpct.19,·kr.

I de 6 forsøg er de behandlede forsogsled sprøj
tet 2 gange med de angivne doseringer, og sprøjte·
tiderne er bestemt af hvedcptantens udviklingstrin
i henhold til Dr. Feekes skala (se side 2064). Før
ste gang er der sprøjtet på vækststadie 5, senest 6,
og anden sprøjtning er foretaget p~ stadie 10,5.

I forbindelse med samtlige sprøjtninger er der
givet karakter for meldug og gulrusl. På stadie 11
(grøn-gulmodenhcdsstadiet) er der foretaget be
dømmelse for angreb af gold- og knækkefodsyge.
Bedømmelsen af knækkefodsyge er foretaget på
Statens plantepatologiske Forsøg på grundlag af til
sendte stråprøver.

Meldugskarakteren er for ubehandlet i gennem
snit 3, og Bavistin anvendt alene nedsætter den til
2. Bavistin i blanding med CaIixin eller maneb fAr
karakteren til al falde til l, og det samme er op.
nået med Benlate + maneb.

Overfor gulrust har ingen af behandlingerne
virket. Det tilsyneladende positive udslag for Ba·
vist in + Calixin hidrører alene fra l forsøg cg
må derfor tuges med forbehold.

Alle forsøgsbebandlingeme har posiliv virkning
overfor fodsygesvampene. Karakteren for goldfod-

I,l
0,4
1.1
0,1

I.7
2,0

1,7
1,0

hkt kune pr. ha
61.1972 9r.1973

53,1 46,9

2.4
2 2.1 2,1
I 0,3
I S,I 3,2
I 1,0 +0.2

2
2

2
I

Sprøjtning mod meldug i byg (49).
KaralIer ror meldug hkg kerne pr. ha
1972 19"13 12(, .rs

junl lull juni Juli 1972. 1973

2 3 3 2 4Z,3 44,2

Sprojlfling mod meldug i hvede (49).
Karalncr (or meldug
19~2 1973

Juni Juli juni juli

3 2 2Ubehandlet
Svovl, 80 pct.,

5.5 kg O
Calixin, 0,7 I O
Milga, 1,01
Benlatc, I kg O 2
Lucel*) O 3
.) 3,0 kB I 1972 og 2,15 kg 1197],

Heller ikke i denne afgrøde var meldugangrebe·
ne stærke, men det ses, at alle de prøvede midler
har nedsat angrebskaraktererne fra 2-3 til l i
årets forsøg, ligesom de alle har givet et merud
bytte. Dette er dog kun 0,1 hkg for Lueelog 0,4
for Milgo, men henholdsvis J,log 1,3 hleg byg pr.
ha for Benlale og Calixin.

2. Sprojtning mod meldug.
Afprovningen af beskyuelsesmidler mod meldug

i korn er fortsat i 1973 om end ikke i så stor
skala som tidligere <lr.

I)å andel år er der gennemført fo~g i vinter·
hvede efter den plan, der fremgår af følgende op·
stilling, som omfatter resultater fra begge år. Præ
paratet Milgo er dog først prøvet i 1973, hvor
svovl lil gengæld er udeladt.

Ube"Jandlet
Svovl, 80 pct,

5.5 kS I
Calixin, 0,7 I O
Milgo. 1,0 I
Benlate, l kg
Lueel-) l 2
.) 3.0 kil 1972 012.75 q l 1973.

Det fremgår af meldugkaraktcrerne, hvor IO bc·
lyder stærkt angreb, al sygdommen begge år har
haft en meget mild karakter. I 1972 blev der såle·
des ikke givet hajere brakler end 3 og i 1973 kun
2. Midlerne er udsprojtet, så snart meldugangrcbet
er konstateret.

Calixin har begge år øget udbyttet med 2.1 hkg
korne pr. ha.

I et enkelt forsog 1973 har Benlate øget ud
byttet med 8,5 hkg. Næsten det samme, nemlig 8,1
hkg der blev opnået i gennemsnit 1972. Arets 3,2
hkg i gennemsnit af 9 forsøg Cl' pænt i relation til
de svage sygdomsangreb.

Lueel synes at virke lidt h.trdt på afgrodcn, selv
om doseringen er nedsat fra i fjor.

Der er forelaget iagttagelser vcdrorende de pro·
vede midlers virkning overfor gulrust, men resul
13tet er uklart.

Efter samme forsogsplan er der gennemført 4
forsog i byg. og resultaterne fra disse og fra 12
forsøg 1972 ses i følgende oversigt.
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Hod
nings
stadie

1115 II
IO.'

IO

9
~ Bwltnings

.udier

4

2

syge i ubehandlet er 3. Den sænkes af 8avistin til
2 og af blandingerne til 1. I ubehandlet er 40 pet.
af bvedestråene angrebet af knækkefodsyge, men
de respektive behandlinger ne<Jsæuer' ant.'Tcbspro
eenterno til 17-22.

Midlernes virkning overfor de forskellige svam·
pesygdomme resulterer i et samlet merudbytte. der
efter den rene bavistinanvendelse eT 1,9 bkg kerne
pr. ha. Bavistin sammen med Calixin eller maneb
øger udbyttet med 3.2 hkg, mens Benlate sammen
med maneb øger det med 2,5 hkg.

l de 4 forsøg med anvendelse af Benlate. er
fremgangsmåden en anden. Hvor Benlale er an·
vendt alene med laveste dosering. og hvor det er
anvendt sammen med maneb. er der sprøjtet 2
gange, første gang på hvedens 5.-6. udviklingssta·
die og anden gang pli stadie tO,S. I de 2 øvrige
forsøgs led er der' k.un sprøjtet I gang pi stadie 5,
senest 6.

Også i denne forsogsserie er der foretaget bc·
dommeIser og givet karakterer for sygdomsangreb,
ligesom der er indsendt stråprøver til Statens plan·
tepatologiske Forsøg.

Det ses, at ingen af behandlingerne har virket
overfor glllrust, der viser karakteren 3 i såvel ube
handlet som i behandlede forsogslcd. Derimod sy
nes der at være virkning overfor knækkefodsyge
efter de forskellige sprøjtninger om end ikke helt
så god som i forannævnte serie, hvorfor der heller
ikke er så gunstige udslag på hvcdeudbyttct.

Første drs forsøg viser sd opmuntrende resulla·
ter vedrørende bl. a. bekæmpelse af fodsyge, at
forsøgene bør fortsættes.

4. Gulrust i hvede.
r januar 1973 blev de første angreb af gulrust

fundet på Lolland·Falster, og i løbet af maj fandt
man rustsvampen over hele landet. Kortet, fig. 5,

Flg. 4.
KorneLS udYlkllDgsstadler
(Feekes-Large Sule).

der angiver udbredelsen af gulrust, er udarbejdet af
Statens plantepatologiske Forsøg på grundlag af
indberetninger fra planteavlskonsulenterne. r 1973
har der været gOdD muligheder for at fortsætte det
forsøgsarbejde med bekæmpelse, der blev indledt i
1972. Der' blev anlagt forsøg efter 4 planer, og af·
prøvningen er hovedsagelig koncentreret om be·
kæmpclsesmidlerne Plantvax. BAS 3170 F. Cali.x
in og maneb. Ved høst er hveden undersogt for
angreb af hvedebnmpletsyge. Angrebene af denne
plantesygdom har været meget svage og er ofte

Flg. 5. GulTUSl i h,ede. Udbredelse: I 197].
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Plall fil Sprøjle- Gulruslhr. 'k,9 fOrJog /97J stadie 1S/6 ./7 kerne

Ubehandlet 4,6 6,0 51,1
Plantvax 1,25 kg

2 X spr. 6 og 9 2,0 3,1 4,8
Maneb 2,5 kg

2 X spr. 8 og 9 3,1 4,4 1,9
Maneb 2,5 kg

6xspr. 6, 7, 8, 9,
10,1 og 10,5 3,0 3,9 4,3

Plantvax 1,25 kg
2 X spr. + 6 og 9 1,8 2,2 7,4

Maneb 2,5 kg
3 X spr. 7, 8 og 10,1

Plan III er en delvis fortsættelsc af forsøgene
fra 1972. r de 9 forsøg er der opnået et merud
bytte på 51, I hkg. og omkring I. juli er gul rust
angrebet vurderet til 6,0. 2 behandlinger med
Plantvax. 1.25 kg på stadie 6 og 9. har haft en
god effekt p1\ rusten, og har bevirket et merud~

bylte på 4,8 hkg. Maneb er udspmjtct på stadie 8
og 9 med 2.5 kg pr. gang. Effekten overfor gul
rust er minimal, og der er opnået et merudbytte
på 1,9 hkg kerne. Tilsvarende behandling i 1972
havde stort set samme effckt overfor rusten, men
der er opnået 5.5 hkg kerne i merudbytte. En be
hnndling med 6 sprojtninger med 2.5 kg maneb
rr. gang bar ikke kunnet hindre en udbredelse af
glllnJ~1. og i årets for-sof'snckke er der opnået et
merudbytte på 4,3 hkg, hvilket er mindre end halv
delen af merudbyttet for tilsvarende forsøgsbehand-

er foretaget 2 sprøjtninger på hvedens stadie 6 og
9-10, r de 9 forsøg er der opnået 49,8 hkg kerne
i ubehandlet, og angrebet af gulrust er vurderet til
6,2 i sidste halvdel af juni. Behandlingen med
Calixin har haft en mindre effekt på gul rustan
grebet og bevirket et merudbytte på 3,7 hkg.
Midlet BAS 3170 F er et decideret rust middel.
Det har haft en noget bedre effekt og lidt større
merudbytte end Calixin. Bedst effekt er der op
nået. hvor' der er sprøjtet med en blanding af disse
2 midler'. Efter sidste sprojtning er karakteren 3,2
mod 6,2 i ubehandlet, og der er opnået et merud
bytte på 7,0 hkg. Blandingen Cal ix in + Polyram
Com bi og Calixin + maneb har klaret sig godt.
Virkningen på gul rusten har været ca. 3 efter
første sprøjtning og ca, 4 efter anden. Det opnåede
merudbyuc har været 6,7 og 7,0 hkg kerne, Mid
lerne Polyram Combi og maneb hører til samme
gruppe. Den såkaldte bisdilhiocarbamat.

Prisen på de kemikalier, der har været anvendt
i plan II, er folgende: Calixin 0,7 I 2 sprøjLninger
ca. 100.- kr. og Calixin +mancb 2 sprøjtninger ca.
150.- kr.

Bekæmpelse af gu/rusl (54).

48,3
1,9
5,5
7,7

3
2
3
3

f3 forsog f972
Ubehandlet
Plantvax 2,5 kg 1 X spr.
Maneb 2,5 kg 2xspr.
Maneb 2,5 kg 4--6 X spr.

Bekæmpelse af gulrusl (52).

PlolI f. Gulrustkarakter
Sprojle- IO dage ener hk,

24 for.wl{ f973 stadie l. Ip. 2, lp. kerne

Ubehandlet 5,2 7,2 45,3
Plantvax 1.25 kg

1 X spr. 5-6 3,9 4,9 2,7
Planlvax 1,0 kg

+ maneb 1,5 kg
I X spr. 5-6 3.5 4,6 3.5

Plantvax 1.0 kg
2 X spr. 5 og 8 3,3 3,7 4,9

BAS 3170 F 2,0 kg
2 X spr. 5 og 8 3,3 3,4 5,0

udeblevet helt. Bedommeise er derfor ikke anført i
årets forsøg.

l plan I er der afprovet 2 specialmidler mod
gul rust. Midlcme er udsprøjtct I og 2 gange. For
stc sprøjtning er foretaget ved begyndende angreb
på et udviklingstrin af hveden svarende til stadie
5-6 i Feckes skala, og anden sprøjtning på stadie
8. Ved en bedømmelse af ruslangrebet IO dage ef~

ter første sprøjtning cr ubehandlet vurderet til
5.2. og til 7,2 efter anden sprujtning. Det gennem
snitlige høstudbytte i de 24 forsøg er 45,3 hkg
kerne. Bedst effekt overfor rusten samt størst mer
udbyuc cr' opnåct ved 2 sprøjtninger med Plantvax
og BAS 3 (70 F. Een sprøjtning med blandingen I
kg Plantvax + 1,5 kg maneb har givet en bedre be
kæmpelse af glllrusten, end hvol' Plantvax er ud
bragt aleno med en mængde af 1.25 kg.

I plan I var kemikalieprisen følgende: Plantvax
1,25 kg 225,00 kr., Plantvax + mancb 195,00 kr.
og 2 X Plantvax 360.00 kr.

I plan II er der prøvct enkelte midler og blan
dinger, der ifolge engelske lInden;ogclscr skulle ha
ve en større dier mindre effekt mod gul rust. Der

Bekæmpe/se af gu/mM (53).

P!clll /I. Gulrustkarakler
Sprojte- IO dage efter hk.

9 forsø!: f973 stadie I. sp. 2. sp. kerne

Ubehandlct 4,5 6,2 49,8
Calixin 0.7 l 6 og

2 X spr. 9-10 3,4 4,8 3,7
BAS 3170 F 6 og

2,0 kg 2 X spr. 9-10 3.1 3.8 4.2
Calixin 0.7 I +

HAS 3170 F 6 og
2.0 kg 2 X spr. 9-10 2.3 3.2 7.0

Calixin 0.7 I +
Polyram Combi 6 og
2,0 kg 2 X spr. 9-10 2.8 3,8 6.7

Calixin 0.7 I +
maneb 2.5 kg 6 og
2 X spr. 9-10 2,9 4,2 6,8

3 for.wg /972

Ubehandlet 5 5 47,2
Calixin 0.71 4 3 2,1
BAS 3170 F 2,0 I 3 3 3,3
Calixin 0.71 +

HAS3170F2,01 3 2 3.8

S O"eflllgter
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5. Bekæmpelse af nematoder

i havre og hyg.
Til belysning af mulighederne for bekæmpelse af

havrenematoder gennem jorddesinfektion er der
gennemført 6 forsøg i byg og I i havre.

liDg i 1972. Størst effekt på gul rusten og storst
merudbytte er opnået for 2 behandlinger med
Plantvax og 3 behandlinger med maneb.

KemikalieudgiftcD for behandlingen har været
450.- kr. for 2 sprøjtninger mod Plantvax, og 48.
kr. for 2 gange maneb. 140.- kr. for 6 gange ma·
neb og 520.· kr. for sidste forsøgsled.

For nærmere at undersøge effekten af gentagne
behandlinger med maneb er der udfon 8 forsog,
hvor der ugentlig fra midten af maj til sidst i juni
er sprøjtet med maneb. Hvor sprøjtningerne er
bogyndt IO. maj er der nogen virkning på rusten.
I juni er angrebet nedsat fra 5 i ubehandlet til 3
for behandlingen. Senere i juli udslettes effekten,
men behandlingen har bevirket et merudbytte på
5.2 hkg kerne.

H\'or 1. spmjtning er udsat til 29. maj et' der
ringe effokt overfor gul rust. og merudbYttet har
været 2,8 hkg kerne. Hvor man har ventet helt
til 14. juni før begyndende sprøjtning, kunne be
handlingen ikk.e hindre angreb af gulrusl, og der
er ikke opnået noget merudbytte for behandlingen.

Udover de i forannævnte planer udførte forsøg
er der i en del foreninger udført forsøg efter an·
dre planer. Der skal gøres opmærksom på forsøg
nr. 660, hvor der er prøvet en ny formulering af
Plantvax. l forsøg nr. 813 er bekæmpelsen påbe·
gyndt 5/6 på et tidspunkt, hvor hvedeplanteme
stod med gule blade, ødelagt af gulrust. Der er
opn1el en stigning i udbyttet på 8-13 pet. for be·
handlingen. Der henvises også til forsøgene 752
53.

De((~ års forsog har vist. at etn eller flere be
handlinger med maneb ikke har 1i/stræHelig ef
fekt overfor gulfflsten.

Med Plantvar opnt1r den bedste effekt ~'ed 2
sprøjtninger med 1,0 kg pr. gang. Effekten for
øges ved iblanding af mam:b.

BJandingm rnaneb + Cafixin, henholdsvis 2,5
kg + 0,7 Uter er særdeles effektiv, og der tilrådes
al sprøjte 2 gange.

Der sprøjtes, når gulrusten kon.statcus, \'ed tid
lige angreb dog forst på stadie 6-7. Anden sprøjt·
n;ng udføres ved begyndende angreb på m'erS1l!
veludviklede blad (fanebladet), svarende Iii stadie
10-10,1.

Bekæmpelse af gulrust (55).

bkl kel'De

38,6
1,3

byg
J fOnlØI

42,8
1,9
0.6

+1.2
+1.3
+0.9

B('k~mpelseaf nerna/oder (56).
Nernatoder. '000-=1
0l 'an'er pr. kg jord
v. anJq v. bøsl

22.9 17,6
22,9 9.9

Forsog med bekæmp('/se af bladlus i korn (57).
bkl kerne

vinterhvede
I fors"l

41,4
2,4
2.2
2.2
1.6
1,9

Ubehandlet
Parathion 20/6
Parathion 20/6 og 417
Parathion 417
Parathion 417 og 1817
Parathion 18/7

Der er udført l forsog i hvede, og der er op
nået merudbytteT pli 6 pet. Det største merud·
bytte er opnået ved den tidlige sprøjtning. Der er
udført 3 forsøg i byg. De opnåede merudbytter er
noget varierende.

Forsøgene fortsætter for om muligt nærmere at
kunne fastlægge det rette sprøjtetidspunkt for
bekæmpelse af bladlus i kom.

6. Bladlus i korn.
For nærmere at undersøge om, og på hvilket

tidspunkt. del kan anbefales at foretage bekæm
pcl:o.e af bladlus i korn, er der anlagt forsog med
parathion. 1 liter pr. ha. Der er sprøjtet 1 og 2
gange fra midt i juni til midt i juli.

Forsogene er anlagt, hvor man ventede nerna
todangreb. Det provede middel er Furadan 75 W.
der udsprøjtcs på fældet jord og nedarbejdes til
15-18 cm dybde for kornsåning. Ved forsøgenes
anlæg er der udtaget jordprøver, der på Statens
plantepatologiske Forsøg, Lyngby, er analyseret
for indhold af æg og larver af havrenematoder.
Tilsvarende prøveudtagning er foretaget efter høst.
Resultatet fra forsøgene i byg ses i følgende
oversigt.

Del ses. at neOlatodbestanden i ubehandlet er
22.900 æg og larver pr. kg jord ved forsøgenes
anlæg, og det ændrer sig ikke væsentligt til efter
høst. men hvor der er foretaget behandling, er
bestanden faldet til 9900. Udbyttet er øget med
1,3 hkg kerne pr. ha. I havreforsoget, det har nr.
1520. er der også opnået 1.3 hkg kerne for an·
vendeIse af Furadan 75 W.

Et analyseresulIat er aldrig helt nøjagtigt, men
det er en brugbar tilnærmelse til jordens virkelige
smittegrad, og tallene kan bruges som vejledning.
Som hovedregel gælder, at en smitte på under
1000 æg og larver pr. kg jord ikke frembyder fare
for skade på havre, og en smitte på under 3000
æg og larver må anses som ufarlig for byg. Med
Sligende smittegrad øges risikoen for sk.ade.

6fOTfog" b).·g 1973
Ubehandlet
Furadan 75 W 5,0 kg

hk&: kerne

43,1
5.2
2.8
0.2

GulrU$lkar.
juni juli

5 9
3 7
4 8
5 9

Plan IV.
8/0fSOg 1973
Ubehandlet
Maneb 6 X spr. 10/5-14/6
Maneh 6xspr. 2915-5/7
Maneh 6xspr. 1416-20/7
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l de 5 hvedeforsog er der i 1973 Opnået et ud
bytte på 48.3 hkg i ubehandlet, og 2 sprøjtninger

HV('t!e Byg
2 /ors"g 197J hkg kerne 3 fors'Jg /973 hkg kerne

a. 41,4 a. 41,3
b. 6.1 b. 2,9
c. 13,3 c. 9,0
d. J J,5 d. 9,3

Forsøg med p/(l1Ispmjlnillg fra lra~lOr (59).
l. !pTllJlning 2. sprøjtninI l. sprlljlning

17-21/:5 6-7/6 21-22.6

a. ubehandlet ubehandlet ubeh;lOdlet
b. maneb mancb svovl-thiram
c. maneb + maneb + svovl-thi ram

pnrathion parathion + parathion
d. maneb manch + svovHhiram

parathion

Af midlerne er anvendt 2.25 kg mane b, 1,8 kg
svovl-thiram og 1,0 I parathion pr. hl1.

Der er udført 2 forsøg i hvede, hvor der i ube
handlet er høstet 41.4 hkg hvede. I led b blev der
foretaget 3 sprøjtninger med svampemiddel, og der
er opnået et merudbytte på 6,1 hkg. I led c blev
der yderligere tilsat parathion mod skadedyr ved
~amllige sprojtninger, og merudbyttet blev forøget
Iii 13.3 hkg. I led d blev der udover svampemid
lerne kun anvendt parathion ved 2. sprøjtning den
6-7/6, og merudbyttet har været 11,5 hkg hvede.

cftor behov har bevirket et merudbytte på 3 hkg.
De 3 udforte plansprojtninger har i år medfort et
merudbytte på 6,8 hkg. I 1972 var de tilsvarende
merudbytter 4,0 og 6,0 hkg kerne. SlOrst merud
bylle har der været i fors~gene nr. 3053 og
3054 på Lolland-Falster. og lavest har udslaget
været i forsoget nr. 3764 på Djursland.

l byg er der udført 7 forsøg. og behovsprojt
ning har bevirket 2,7 hkg i merudbytte for 1
sprøjtning. De 3 plansprøjtninger har mcdfort et
merudbytte på 3,8 hkg kerne. I denne serie var det
ligeledes forsogene fra Lolland-Falster, nr. 3051
og 3052, der bevirkede dct storste merudbytte,
16,3 og 6.1 hkg kerne. I de ovrige 5 forsog er
der opnået merudbylter fra 0,3 lil 1.3 hkg kerne.

l 1973 har plansprojtning med 3 behandlinger
fra fly kostet ea. 140.- kr. pr. ha inel. jord tjeneste.
Med de nugældende kornpriser skal merudbyttet
være ca. 2 hkg kerne for at kunne dække omkost·
ningerne til behandlingerne.

I både hvede- og bygforsogene er der foretaget
indgående analyse af kornets kvalitet. De udførte
sprojtninger har ikke påvirket protcinindhold.
hollandsk vægt eller faldla!. I bygforsøgene er der
foretaget en oprensning af kornvnren, og der er en
tendens til flere kerner i forste og anden sortering,
hvor der er foretnget en bekæmpelse nf bladlus.
Størst Cl' uds\:lget i forsøg nr. 3052.

På Lolland-Falster er der udfor! en forsog'irække
med plansprojtning fra traktor efter folgende for
spgsptan.

7 forsøg

46,3
2,7
3,8

2 forsøg

47,.
3.1
5,9

4,8

6 forsøg

47,8

3.9

Plansprøjlflill1{ fra fly (58).
hkg k.eme pr. ha
1972 1973

4 fo~og J forsøg :5 fOMl"1

46,S 43,2 48,3
4,0 3,0
6,0 6,8

7. Plansprojtning fra fly og traktor.
I de seneste år har interessen for anvendelse af

fly til udbringning af sprøjtemidler mod skadedyr
og svampesygdomme i korn været stærkt stigende.
Der er i 1973 udført 3 gange plansprøjtning på
ca.. 25.000 ha korn. svarende lil iah ca. 75.000 ha
korn.

For at sikre en korrekt og hensigtsmæssig an
vendelse har Miljostyrelsens Giftn:cvn udarbejdet
ganske bestemte regler for benyUclsen af Cl)' til
bekæmpelse af skadedyr og svampesygdomme. BI.
a. må parathion kun anvendes til arealer på
mindst IO ha, når midlet udbringes ved konstate
ret insektangreb på byg og hvede. For svampe
midier er der ikke foreskrevet minimumsarealer.
Til nærmere al undersøge plansprojtningens ud·
byucmæssigc virkninger' er der i samarbejde mel
lem K.F.K. Landbnlgsflyvning, de lokale konsu
lentcr og Landskontoret for Planteavl gennemfo~t
en forsøgsrække efter falgende plan:

a. Ubehandlet
b. Sprøjtning efter behov
c. Plansprøjtning, 3 sprøjtninger.

l. sprøjtn. 0,55 1 parathion + 2,25 kg mane b
2. sprøjtn. 0,55 I parathion + 2.25 kg maneb
3. sprojtn. 0,55 l parathion + 1.80 kg svovl·

thiram.

Mod svampesygdomme er der anvendt maneb
og svovl-thiram, og mod skadedyr er anvendt pa
rathion.

Forsogene er blevet tilset fra sidst i maj til
midten af juli og undersøgt for skadedyr og svam
pesygdomme, og n&r det skonnedes nødvendigt,
er der foretaget en bchovsprojtning. I hvede er der
foretaget behovsprojtning i samtlige forsog. I for
wgcne nr. 3052 og 3053 er der sprøjtet 2 gange
med ~vovl-thiram og paralhion. l forsøg nr. 3764
er der ligeledes sprøjtel 2 gange. I. gang med
Calixin + maneb og 2. gang med svov\-thiram +
pamthion. Forsag nr. 434 er sprøjtet l gang med
parathion + svovl-thiram. og forsøg nr. 3763 har
klin fået par:.lthion l gang. I byg er der udført
behovsprøjtning l gang i samtlige forsøg. I forsø
gene nr. 433, 3051 og 3052 er der behandlet med
pararhion + svovl-thi ram. mcdens de øvrige 4 for
søg kun er behandlet med parathion.

H\'(·de
Ubehandlet
Behovsprøjtning
Plansprøjtning

Byg
Ubehandlet
Behovsprøjtning
Plansprøjtning

j'
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I 3 bygforsøg er der opnået ca. 3 hkg kerne for
anvendelsen af svampemidlerne tre gange, og an
vendelse af sivel svampemiddel og paratmon
har givet 9 hkg kerne i merudbytte. Ved cen pa
rathionbehandling ved 2. sprøjtning er der opnl1et
et merudbytte på 9,3 hkg.

I disse undersogelscr cr der stort set opnået sam
me merudbytte ved een som ved tre parathjonbe
handlinger. Udgifterne til behandling af I ha
andrager for led b ca. 55.- kr., led c 76.- kr. og
led d ca. 62,- kr. Dertil kommer udgiften til sprøjt
ning 3 gange.

l Slagelseegnons Landboforening er der udfort
en for'Sogsræk1':e med 1 og 2 behandlinger med
maneb sammenlignet med tilsætning af parathion.

Forsøg med plansprøjlning (60).
H\.'edr

31°"°8/973
Ubehandlet
Maneb 2,5 kg d. 16/5
Maneb 2,5 kg d. 16 '5 og 2515
Maneb 2,5 kg + parathion 1,0 1 d. 6.5

og 2515

Byg

3 lo"og /973
Ubehandlet
Maneb 2,5 kg d. 16/5
Mancb 2,5 kg d. 16/5 og 2515
Maneb 2,5 kg + parathion 1,0 1 d. 1615

og 2515

hkC keme

51,3
4,6
5,5

10.2

hkg kerne

46,8
';'1,6
+0,6

0,7

8. Bekæmpelse ar jordboende skadedyr
i bederoer.

Med pillerct bederocf ro af stammen Meka
øtofte er der gennemført 2 forsøg. Pillcringsmas·
sen er foruden svampemidlet thiram også tilsat
midler mod jordboende skadedyr. Plan og resul
tater scs i følgende oversigt, der også omfatter 4
forsøg gennemført i 1972.

Bekæmpelse af jordboende skadedyr i bederoer.

Forsog nr. 3581
PJilDln pr. Mg pr. ha
IO m nekke ,"" 'op

Udcn insekticid 87 522 264
Lindan gO g 98 .;.3 .;.3
Mesurol 600 g g6 .;.32 .;. 29
SRA 12g69 1000 g 97 .;.4 .;.4
Furadan 1500 g g7 .;.21 .;.g
Tem ic 750 g 100 .;.\g .;.24

For.wc nr. 2597
Uden insekticid g8 360 137
Lindan 80 g 101 .;.10 13
Me~urol 600 g 117 8 21
SRA 12869 1000 g 108 26 15
Furadan 1500 g 144 2 21
Temic 750 g 116 13 9

4 forjog /972
Uden insekticid 79 445 137
Lindan 80 g 81 .;.2 2
Mcsurol 600 g 79 16 26

I hvede er der opnået fra 4,6 til 5.5 hkg i mer
udbytte ved anvendelsen af maneb I og 2 gange.
Tilsætning af I I parathion pr. ha til 2.5 kg mancb
har forøget merudbyttet til 10,2 hkg kerne ved 2
sprøjtninger den 16.5. og 25.5.

l 3 bygforsøg eftcr samme plan er der ikke op
nået noget udslag.

J de sidste to drs forsøg er der opndet Slont
merudbytte ved benyttelse af plall.Sprojttling frem
for behovsprojtning. Forsøgene peger i retfl;ng af,
at hvede har Slwre tilbøjelighed til al angribes af
svampesygdomm!' og skadedyr end byg, saml at de
SlOrste memdbyttu for plansprøjtning er opndel i
den syd-fUllige del af landet. For al kunne dæJ..ke
omkostningerne ved behandling af l Ila sJ..al mer
udbyttet \'irre ca. 2 hkg kerne. l 1971-73 lIai der
varet 9 hvede/orsøg. I de 7 af forsøgene Irar der
l'tUet en okonomisk gednsl l'ed behandlingen.
Kun i 6 af de 13 bygfarsog har merudbyttet kun
nel bt'tale behandlingen. Det er derfor vigtigt nøje
al følge udviklingen af skadedyr og SVampe!iJg
domme i afgroden.

Forsøgene peger i retning af, at antallel a/ po
ralhionsprøjtningu ved plan.sprojtninger kan ned
sattes fra 3 til 2 udm storre nedgang i udbyttel.

Forsogene fortsattes for al søge de forskellige
larskelvardier for, hvorndr etl bekæmpelje af ska
dedyr og svampesygdomme bør saltes ind, /a.~I

lagt sd nøjagtigt som overhol'edet muligt.

Mesurol, der prøves for andet år, bctwgtes som
crstatning for Lnd;ln, idet dct er mindre giftigt og
ikke så spirehærnmende. De andre tre insektmidler
prøvcs første gang. Doseringen angiver gram ak
tivt :o.tof pr. 100 kg pillcret bederoefrø. Rocfrøet
er sået pi 6 em af!>tand.

I forsøg nr. 2597 viser plantetallet pr. IO m
række for udtynding en betydelig forskel til gunst
for anvcndelse af insektmidler. Udcn insekticid er
tallet 88, men efter de respektive insd..lmidlcr er
det varierende fra 101 til 144. Helt sli udtalt er
ud~lagcne ikke i nr. 3581, men i dette forsøg var
det v<lnskeligt at iagttage angreb af skadcdyr. .Der
imod cr der noteret små og tilsyneladendc ube·
tydelige angrcb af runkelroebille og ådselbillelar·
ver i nr. 2597.

Det fremgår, at insektmidlerne i dette forsøg
ogsA. har haft en gavnlig indflydelse på udbyttet af
rod og lap, bortset fra, at lindan har nedsat rod·
udbyttct mcd 10 hkg. De ovrige midler har oget
udbyttet med 2-26 hkg, ligesom samtlige midler
har hævet topudbyttet med 9-21 hkg pr. ha.

Disse 2 forsøg er et spinkclt forsogsmateriale,
men det ses nederst i opstillingcn, at anvendelsen
af Mcsurol i 4 forsøg 1972 bævede rodudbyttct
med 16 hkg og topudb}'Itet med 26 hkg pr. ha.
I di"'ic forsøg blev i øvrigt kun konstateret for
holdwis få angrcb af runkelroebille, smælderlarve
og tu..,indbcn.



2069

9. Kombineret skadedyrs- og ukrudts
bekæmpelse i bederoer.

For at undersøge muligheden for al erstatte 2.
gangs hakning med sprøjtning med roeherbicidet
Betanal og samtidig prøve udsprøjtning af delte
sammen med insekticidemc Anthio og Ekatin er
der på 5. år gennemført en del forsøg i bederoer.

Forsøgene de sidste 4 år er gennemført efter
en plan, der ses i følgende opstilling.

Anthio er el skadedyrsmiddel med både syste
misk virkning og konlakrvirkning, og det er der
med egnet overfor såvel sugende som gnavende in·
sekter. Når det anvendes efter behov, er doserin
gen 2 I pr. ha. Ekatin er et systemisk virkende
insektmiddel og velegnet til bekæmpelse af lus.
Hvor det anvendes efter behov, er doseringen t I
pr. ha.

Efter roernes fremspiring sprøjtes, når det stør
ste ukrudt er ved at skifte fra 2 til 4 løvblade,
dog således at fuld virkning. som forventes i lø
bet af 8-10 dage, er opnået inden udtyndingen.
Efter udtynding sprøjtes, når nyfremspiret ukrudt
er ved at skifte fra 2 til 4 lovblade. Hovedresul~

taterne fremgår af følgende.

Skadedyr; bederoer (6/ J.
1000 planter pr. ha hkgpr. bo

3 forsøg /973 v. optagning ,od 'op
a 53 573 292
b .12 J5 +22
c 52 5 3

3 forsøg 1972
a 55 511 309
b 56 21 3
c 56 22 O

7 forsøg 197/

• 54 572 386
b 53 34 O
c 54 24 2

5 forsøg /970
a 50 544 33t
b 50 25 8
c 50 8 5

/8 forsog /970-73
a 53 554 342
b 53 26 +J
c 53 16 2

Tabel f. Anvendte midler.
. . . . . . . . . . . pyrazophos

formolhion
. . . . .. .. jodbenzosyreanilid

benzimidazol
benomyl
benomyl+maneb
bcnomyl+thiram
tridemorph
bcnomyl+maneb
carbendazol
mancozeb
thiometon
fcnilrolhion
carbofuran
chloraniformethan
methylthiophanat+

benzoliazole
. . . . . . . .. tClIachloroquinox

alin

Jngen af de 4 fo~øgsår kan betragtes som ska·
dedyrsår, hvorfor der som helhed kun er iagttaget
svage angreb. Alligevel er der opnået ikke helt
uvæsentlige merudbytter af rod, for anvendelse af
insekticider. Merudbytlerne kan særlig i 1971 hen·
fores til enkelte forsøg.

I 1972 er for eneste gang opnået ens merud·
bytter ved sprøjtning efter behov og ved plan
mæssig sprøjtning. I gennemsnit er forskellen kun
I hkg rod pr. ha, men i 2 af forsøgene er forskel
len til gunst for behovsprøjtning henholdsvis 7 og
19 hk g, og i disse forsøg har kun været sprøjtet
en gang med Ekatin og ikke med Anlhio.

Forsøgene fortæller diedes, al det kan betale sig
al være opmærksom på forholdene i roemarkerne
- navnlig med forekomsterne ~lf lus - og så sprøj
te derefter.

Eflcr anførte plan er gennemført 18 forsøg i
årene 1970-73. Del ses, al der efter systematisk
sprojtning, d. v. s. anvendelse af insekticider 4
gange, er opnået 26 hkg rod. Der er opnået 16
hkg ved sprøjtning efter behov. Del vil oftest kun
være en enkelt behandling, der således har været
rentabel. Der ses ikke slore positive udslag i top
udbytte, og der stOre negative merudbytte i 1973
kan henføres til uforklarlige tilstande i det ene
forsøg. Dette ene forsøg bevirker, at der er en ud
byttenedgang på l hkg rop i gennemsnit for de 18
forsøg i 4 år.

Kemikalieprisen for midler anvendt i led a an
drager 620.- kr. pr. ha. I led b er der yderligere
anvendt for 110.- kr. mod skadedyr, og i led c er
der i 1973 forelaget en sprøjtning mod skadedyr
til en værdi af 31.- kr. pr. ha.

Anvendte midler.

J det foregående afsnit vedrørende sygdomme
og skadedyr er der nævnt en del midler, der er
indgået i de forskellige forsog .. planer. Disse mid·
ler er anført i tabel f i alfabetisk orden efter mid
lernes handelsnavn eller forsøgsnavn, endvidere er
anført den virksomme forbindelse.

Lueel

Afugan
Anlhio
BAS 3J70 F
Bavistin
Benlate
Benlate·M
Benlate·T
Calixin , .
DA 14 ..
Derosal (Hoe 17411).
Dilhane-M 45
Ekatin
Folilhion
Furadan 75 W
(mllgan
KVK 733015

6,0+6.0

6,0+6.0
(6,0+2.0)+
(6.0+2,0)+
1.0+
1.0

[)mering I pr. ha

3. Betanal ef t. fremsp. + Beta
nal efter udlo

b. (Belana! + Amhio) efter fremsp.
+ (Betanal + Anthio) efter ud!.
+ Ekatin J4 dage senere
+ Ekalin 3 uger senere

c. Betanal cCt. fremsp. + Betanal
cCt. udlo + Anthio og Ekatin
efter behov
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II. UKRUDT.

a. VArsæd. Gul okseøje.

Med 3 specialmidler mod gul okseøje er på an
det år gennemført forsøg cfter samme plan, og re
sultaterne ses i opstillingen.

l. Ukrudt i vårsæd.
Der forekommer og tilbydes fortsat landbruget

en række nye midler til ukrudtsbekæmpelse i kom.
Som det ses af oversigten over prøvede midler si
de 2086 er det hovedsageligt blandingsmidler. Af·
provningen i vårsæd har baft et betydeligt om
fang i 1973, og resultaterne bringes i følgende op
stillinger.

Gul okseøje i vdrsæd (62).
Plan l. Karakter for

27 fo"øg 1973
virkning mod PCI. hk,
gul okseøje ukrudl t.eme

Ubehandlet O Il 37,6
Basagran·DP 4.0 I 8 2 2,0
Faneron 50 WP 3.0 kg 9 l 1,6
Brominal 400 2,0 1 8 2 1.4

22 fo"og 1972
Ubehandlet O 17 41,1
Basagran-DP 4,0 kg 8 3 3.1
Faneron 50 WP 3.0 kg 9 3 3,0
Brominal 400 2,0 I 9 3 2.8

Forsagene er gennemført i byg, og midlerne er
udsprøjtct på stadige 3-5 efter Feekes skala. Der er
foretaget bestemmelse af den samlede ukrudts
mængde i pet. af afgrprlen og givet en speciel ka
rakter for gul okseøje, hvor O = ubehandlet og 10
= alle planter dræbt.

Det ses. at de 3 midler både i 1972 og 1973
var ret jævnbyrdige i deres virkning overfor ukrud
tet. l 1972 redu:credes ukrudtsprocenten fra 17
til 3 og i 1973 fra I J til 1-2, og karakteren for
gul okseøje ændredes fra O til 8-9.

I gennemsnit af 22 forsøg 1972 medførte an
vendelsen af Basagran-DP 3,1 hkg kerne i merud
bytte. Funeron 50 WP 3,0 hkg og 8rominal 400
2.8 hkg pr. ha. J 27 forsøg 1973 er merudbyttet
lidt lavere, antagelig på grund af sommerens noget
ejendommelige klimaforhold. men forholdet mid
lerne imellem er omtrent som året for.

Som det ses, er B~lsagran·DP.der er en blanding
af beotazoo og dichlorprop. prøvet i 4 år, og den
har i sennemsnit af 8J forsøg 1970-73 nedsat
ukrudtsprocenten fra 15 til 2, har haft en effekt
overfor gul okseøje på 8 og har bævet udbyttet
med 2,5 hkg byg pr. h.\.

Også Faneron 50 WP, der er et bromofenoxim,
er prøvet i 4 år. l 84 forsøg 1970-73 nedsatte det
ukrudtshestanden fra 17 til 2 pct., havde en ef
fekt på 9 overfor gul okseøje og hævede kemeud
byttet med 2,4 hkg pr. ha. Faneron blev også
prøvet i 1968 og -69. men i en aoden dosering end
de sidste 4 år.

Kemikalieprisen pr. ha har for de markedsførte
præparater været ca. 71.- kr. for BrominaI 400
og 114.- kr. for Faneron 50.

8asagran·DP og Faneron 50 WP er nu et par
ve/afprøvede specialmidler mod gul okseøje, og de
er i effektivitet jærnbyrdige og tilfredsstillende.

81 fOrJøg 1970-73
Ubehandlet O 15 39,9
Basagran-DP·) 4,0 kg 8 2 2,5

13 forsøg 1970
Ubehandlet O 25 37,1
Faneron 50 WP 3.0 kg 9 l 2,5

84 forsog 1970-73
Ubehandlet O I7 40,0
Faneron 50 WP 3.0 kg 9 2 2,4
• I 1970 \-ar doscnngen 3.4 "g.

Karak[Cr for
'·irkning mod PCI. hk,

22 forsøg 1971 gul okseøJe lJ.k.rudt .,~

Ubehandlet O 19 43,7
Basagran-DP 4.0 kg 9 3 3,0
Faneron 50 WP 3,0 kg 9 3 2,9

IO forsøg 1970
Ubehandlet O 15 35,6
Basagran·DP 3.4 kg 8 2 1,8

mcrcaptodimcthur
ethirimol
dimethyldithiocarba·

min+fuberidazol
pirimicarb
ox)'carboxin
meliram
aldicarb
thiram
kviksølv
kviksølv
piperazin-formamide
carboxin

En af forudsætningerne for en god høst er rene
marker. Derfor er ukrudtsbekæmpcbe nødvendig.

Med nutidens driftsformer og -måder må man i
både korn og roemarker tage den kemiske bekæm
pelse til hjælp. Det er derfor påkrævet at søge de
bedste oplysn:nger om de fremkomne ukrudtsmid·
lers virkemåde, anvendelsestidspunkt, effektivitet
m. v., og for at finde frem til disse har man ingen
bedre vej end forsogets.

Derfor er der i 1973 som i tidligere år gen
nemført et betydeligt antal forsøg med forskellige
midler mod ukrudt i diverse afgrøder. Adskillige
midler er afprøvet første gang. mens de fleste også
er prøvet i de nærmest foreg!ende år. Et enkelt
års forsøg med et middel vil ikke være tilfreds
stillende sikkert, fordi det ene år, navnlig klima
mæssigt, ikke medfører de samme forsøgsbetin
gelser som det andet.

Pirimor .
Plantvax
Polyram-Combi .
Temic .
Thiram 80 .
Tillanlin-S Vintersæd
Tillantin-T Vårsæd .
Triforin 20 (CA 70203)
Vitavax .

Mesurol .
Milgo ..
Ne<rVoronil (Bayer 5660 e)
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10 forsag 1971
Ubehandlet IO 42,8
DLG D-prop combi pulver 2,5 kg 2 1.2

20 forsøg 1970
Ubehandlet Il 35,9
OLG D-prop combi pulver 2,5 kg l 1,8

c. V rsæd. Ulandet ukrudt.

Eflcr 3 forskelligc planer er der prøvet midler
til bekæmpelse af blandel ukrudl i byg og her
tænkes særlig på ....anskelige ukrudtsaner som
fuglegræs. pileurt. kamille. agerstedmoder, burre
snerre, tvetand og ærenpris. l de følgende opstil
linger ses resultaterne.

Hanekro i w'rsad (64).

Plan III.
Karakler PC1. hk,

JJ forsag 1973 r. hanekro Ut.rudl k"""
Ubehandlet O 14 35,8
Herba-Banvel-M 75 I.J kg 8 I 4,8
Herbavex Plus 3,0 l 7 2 4.5
Faneran 50 WP J.O kg 8 3 4,3
Certrol-Tripel 3,J l 8 2 5,4
Probatox triple J,3 I 7 2 3,9

Virkningen overfor den samlede ukrudtsbestand
er god og bedst efter anvendelse af Herba-Banvel
M 75, der har nedsat ukrudtsprocentc:n fra 14
till.

Også i denne serie er der store merudbytter for
ukrudtsbekæmpelse, fra gennemsnitlig 3,9 hkg ker
ne efter sprøjtning med Probatox triple til 5,4
hkg efler Ccrtrol Tripcl-anvendelse.

De andre 3 midler ligger imellem med 4,3-4,8
hkg merudbytte pr. ha. I cl enkelt forsøg med en
ukrudtsprocenl i ubehandlet på 14 og et kerneud·
bytte på 26,6 opnåedes en udbyuestigning varie
rende fra 13,5 til 20,5 dter behandling med de
anferte 5 præparater.

For de markedsførte produkter i plan III har
prisen i 1973 pr. ha været ca. 39,00 kr. for Cer
trol-Tripel. 114,00 kr. for Fanc:ron 50. 25,00 kr.
for Herba-Banvel-M og 33,00 kr. for Probatox
triple.

Arets for.fog viser. at d('r ogslJ imod hanekro
og krumhals findes flere alddes fldmtl'rkede mid
I('r.

39,9
0,9
0,5
1,5
1,4
1,0

hk.
kerne

4
O
O
O
O
O

14
4

PCI.
ukruØI

2,5 kg
2,5 kg
2,7 l
3.5 I
3,0 l

/6 forsog 1972
Ubehandlet
DLG D-prop combi pulver 2,5 kg

B/llIu/r( uÅrud( i l'lJr.fll!d (65).
Plan IV.

9 forsøg /973
Ubehandlet
Lindinger Combi
DLG D-prop combi pulver
Hormon-l\'lix
KVK 72 30 25
Certrol IB 500

Plan II.
Karakter Ptl. hk;1

/5 formg /973 f. hanekro ukrudt k,me

Ubehandlet O 19 35.2
Dico-Banvel-M 750 1,3 kg 9 3 J.7
Propimix fl.+Bayer 6194.

2,0 1+ 400 g 8 2 3.9
Fortrol 2.4 kg 9 2 J, I
Actril 4 3.0 l 8 2 3.8
Faneron Trippel 3.0 kg 9 2 4.2

I 15 fOr!og efter plan II er der prøvet 5 blan·
dingsmidler bestående af 2-4 komponenter, hvoraf
den ene i dem alle er MCPA, og den anden i de 4
er dichlorprop. De ovrige komponenler er forskel
lige.

Det ses, ilt der ikke har været megen forskel i
de 5 midlers virkning overfor hanekro. Effekten
var 9 for 3 af midlerne og 8 for de 2 sidste. Fa
neron Trippc1 havde kurakteren 9 og medførte det
hojeste merudbytle. 4.2 hkg kerne pr. ha. Det er
meddelt, al midlernes virkning overfor krumhals
er tilsvarende god.

Dcn samlede ukrudlsbestaml varierer stærkt fra
forseg til forsøg. Spredningen er fra 2 til 56 pct.
af den samlede afgrøde og gennemsniuet 19 (XI.

Midlerne har reduceret denne procent til 2-3 og
med el merudbylte lil følge.

Kemeudbyttet er på ubehundlcl 35.2 hkg. Det
har Forlrol øset med 3, l og Funeron Trippel
med 4,2 hkg, medens de ovrige 3 har hævel del
med 3.7-3,9 hkg. I forsaget med 56 pet. ukrudt
h;lr Actril 4 øget udbyttet med 12.1 hkg og For
trol med 13,3. De sidste 3 ligger derimellem.

For de markedsførte præparaler i pl.m II har
prisen i 1973 pr. ha været ea. 48.- kr. for Aetril
4, 25.- kr. for Dieo-Banvel-M og 5·1.- kr. for For
trol.

Efter plan III er der gennemfort Il forseg med
Faneron som eneste rene middel. de 4 ovrige er
blandin~midler med 2-3 komponenter. og hvor
MCPA indgår i alle. Resultaterne ses af følgende.

Der ses en <inelse svagere virkning overfor ha
nekro end i forrige serie, idet Herbavcx Plus og
Problltox triple kun har virket lil karakteren 7. De
3 ovrige har klaret den til 8.

Jlant'Åro i w'rsll!d (63).

b. Vlrsæd. Hanekro og krumhals.

Hanekro og krumhals har vist sig at være ret
modstandsdygtige arter overfor mange ukrudts
midler, h\orfor der i 1973 er gennemfort 26 forseg
efter 2 forskellige planer med det form~l først og
fremmest i en blandet ukrudtsbestand at bekæmpe
de 2 nævnte arter.

Forsøgene er gennemført i byg, og der er sprøj
tct p~ stadie 3-5. Det lykkedes i de f1cste tilfælde
at få forsøgene anlagt, hvor der blev en god be
stand af hanekro, hvorimod krumhals optr~dte

sjældnere. Resultaterne ses i følgende 2 oversigter.
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Pct. "'"55 forsøg 1970-73 ukrudt kerne

Ubehandlet 11 40,3
DLG D-prop combi pulver 2,5 kg 2 1,8

14 forsøg 1972
Ubehandlet 7 43,5
Certrol IB 500 3,0 I I 1,2

22 forsøg 1971
Ubehandlet 15 38,9
Certrol l B 500 3,0 I O 2,6

Efter plan IVer der gennemfort 9 forsøg med
5 blandingsmidler, hvis sammensætning kan ses af
oversigten med provede midler side 2086.

Det lykkedes ikke at få forsøgene anlagt på sær
ligt urene marker, idet ukrudtsprocenten varierede
fra kun l til 10 og i gennemsnit var 4. som aJle
midlerne reducerede tilO.

Trods det lille ukrudtsindhold blev der et gen
nemsnitligt merudbytte, ikke stort, men varierende
fra 0,5 til 1,5 hkg kerne pr. ha. I forsøget med
IO pet. ukrudt varierede merudbyttet fra 1,5 til
5,4 hkg.

Dct ses, at DLG D-prop combi pulver, der er en
blanding af 2,4-0 og dichlorprop, er prøvet i 4 år.
Det drejer sig om 55 forsøg i årene 1970-73.
Midlet har her nedsat ukrudtsindholdet fra Il til
2 pet, og øget kerncudbyuel med 1,8 hkg pr. ha.

-:ertrol IB 500 er prøvet i 45 forsøg de sidste
3 år. Del består af 4 komponenter: MCPA, di
chlorprop, ioxynil og bromoxynil, og det ses at
have en fin ukrudl.seffekt og gavnlig indflydelse på
kerneudbytiet.

Efter plan V er der gennemfort 14 forsøg i byg
med afprøvning af 5 forskellige blandingsmidler
bestående af 2-4 komponenler.

B/lUldel ukrudt i vårsæd (66).
Plan V.

PCl. hk,
14 forsøg 1973 ukr\ldt kerne

Ubehandlet 8 37,6
Propimix fl. +

Bayer 6194 2,0 1+400 g 0,3
Prokamix-DPD +

8ayer 6194 2,0 1+400 g i,3
Prokamix-DPD 2.7 1 1.2
Basagran-DP 4,0 I 1.0
Cambilene 4,5 I 0,6

15 fo"og 1972
Ubehandlel 16 39,6
Prokamix-DPD 2,7 I 3 2.1
Basagran-DP 4.0 kg 3 2,3
Cambilene 4,5 I 4 2,3

10 forsog 1971
Ubehandlet 9 42,0
Prokamix-DPD 2,7 I O 1,8

11 forsøg 1971
Ubehandlet 12 42,1
Basagran-DP 4,0 kg O 3.1

Alle midlcrne har, som det ses af anførte
oversigt, haft en meget fin virkning overfor
ukrudtet, idet de har nedsat ukrudlsprocenten fra
8 i ubehandlet til l, og i 7 af forsøgene endog:
lilO.

Efter alle behandlinger er der i gennemsnil op
nået et merudbytte varierende fra 0,3 lil 1,3 hkg
pr. ha. Arsagen til, at blandingen af Propimix fl.
og Ba)'crpræparatet kun tegner sig for 0,3 hkg
kun ~oges alene i forsøg nr. 1020 i Monabyg, hvor
der har været et udb)'ttetab på 11.6 hkg. Med
normalt udbytte i dette forsøg havde midlet place
ret sig på linie med de efterfølgende 3 midler i
op\tillingcn.

Cambilene har tilsyneladende også virket lidt
hårdt i årets for~pg. hvilket overvejende skyldes
udslaget i J forsøg. I 1972-forsogene viser det et
fint resultat, i gennemsnit af 15 forsøg el merud
bylle på 2,3 hkg.

Prokamix-DPD er provet i 39 forsøg og Basa
gran-OP i 40 for~øg i årene 1971-73. Begge mid·
ler har vist en god effekt overfor ukrudtet, og
ifølge merudbyUet er de tolerante overfor byg·
gen.

De 5 præparater, der er prøvet efter plan VI,
bc~lår hvcr af 3 komponenter. Der er gennemfort
17 forspg i b)'g, og forsøgsarealerne var ikke særlig
urene. Ukrudtsprocenten var 7, og midleme har
reduceret den til l bortset fra Fortral. der på
grund af Cl for svagl udslag i et enkelt forsøg med
stærk optræden af gul okseøje kun har ændrel den
til2.

De relativt renc afgrøder er antagelig forkla
ringen på, al der ikke er opnået merudbytte for
bekæmpelsen i for~ngene I~03. 3 af midlerne er
provet i 1972 i forsøg med en ~tprrc ukrudl\be
sl~nd. Shcllprox Super og Fortrol har således i 15
forspg i 1972 nedsat ukrudt\indholdel fra t3 til
henholdsvis 3 og I pet. og oget kerneudbytlcl
med 2,0 og 1,7 h~g. I 13 forsog har CR 4606
nedsat ukrudt~procenlen fra 14 lil l og øget ud·
byttet med 2.1 hkg pr. h;t.

ntlllu/d ukrtld, i vårsæd (67).
l'lan VI.

PCt. hk,
J7 for\l'1: 1973 ulrudt "tine

Ubehandlet 7 39,4
Fortral 2.4 kg 2 +0.9
Shcllprox Super 2.6 kg 1 0,1
Faneron Trippe! 3,0 kg I +0,2
Herbavcx I'lus 3.0 I I +1,0
CR 4606 4,0 I I +0.4

15 forsog 1972
Ubehandlet 13 41,0
SheJlprox Super 2,6 kg 3 2,0
Fortrol I 1,7

13 lor(()J! 1972
lJbehandlet 14 40,8
eR 4606 4,0 I I 2,1
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Efter plan VII er der gennemført 7 forsøg i byg,
hvor jon.lhcl bicidet Dosanex er prøvet i 2 forskel
lige doseringer. Det er udsprøjtet på jorden umid·
delbart - og senest 3 dage - efter kornsåningen
uden ncdh:lrvning. Til sammenligning er på tredie
år prøvet 3 blandingspræparater, der er udsprøjlet
på byggens vækststadie 3-5 efter Feekes skala.

B/wldet uk.rudt i vårsæd (68).
Plan VII.

7 jorsog /973
Pcl. hk,

ukrudt kerne

Ubehandlet 13 38,S
Dosanex ved kornsåning 2,0 kg 6 2,1
Dosanex ved kornsåning 3,0 kg 3 1,9
Certrol 3 3,3 l 3 2,0
Certrol Tctra 2.9 I 3 1,6
Pescoprop 4,5 1 2 1,3

/0 jor.wg /972
Ubehandlet II 40,5
Cerlrol 3 3.3 2 2,5
Certrol Tetra 2,9 I 1,6
Pescoprop 4,5 l 2,3

/I fors,,}; /97/

Ubehandlet 12 42,1
Ccrtrol 3 3,3 I O 3,4
Ccrtrol Tetra 2,9 I O 3,0
Pcscoprop 4,5 I l 3,4

Det ses, at ukrudtsvirkningen, bortset fra den
laveste dosering af Dosanex, har været ca. ens i de
øvrige forsøgsled. Når den ikke har været så god
som i forsøgene 1971 og 1972, skyldes det ct en·
kelt forsøg i 1973 med en udpræget bestand af
spergel og pileurt.

Dosanex har påvirket udbyttet som blandings
præparaterne. og disse virker, når der ses over alle
årene, ca. ens, dog har Certrol 3 måske været en
anelse mere tolcr~tnt overfor byggen.

I følgende opstilling ses resultater fra 3 forsøg
i vårhvede. der er sprøjtet på stadie 3-4 med de
anførte præpamtcr. Propinox·M 50 indeholder
mechlorprop, de øvrige er blandingsmidler.

Ukrudt i I'drllvede (69).
Plan VIII.

3 jorun: /973
Pct. hk,

ukrudt kerne

Ubehandlet 15 54,1
Fortrol 2,4 kg O 0,9
Fanerol Trippel 3,0 kg O 3,0
Propinox~M 50 5.0 1 O 3,1
Propinox·M Kombin 3,5 kg O 0,9
Propimix flydende 2,7 I O 3,5

Alle 5 midler nedsætter pet. ukrudt fra 15 tilO.
Fortrol og Propinox~M Kombin synes at være lidt
hårde ved hvedcn og øger kun udbyttet med 0,9
hkg, mens de andre 3 øger det med 3,0-3,5 hkg
kerne pr. ha. For~øgsantallct er dog lille, sil afprøv
ningen i vårhvede bor fortsættes.

d. Typer af ukrudtsmidler
mod vanskelige ukrudtsarter.

For at få nærmere kendskab til vækstfaktorer
nes indflydelse på herbicidvirkningen er der gen~

nemført 61 forsøg i 1973 med forskellige typer af
blandinger sammenlignet med den af Statens For~

søgsvirksomhed i Plantekultur anerkende dosering.
Efterfølgende 3 oversigter viser resultater derfra
sammenholdt med tidligere års forsøg.

Typer af ukrudtsmidler (70).
Plan J.

2510'SØg 1973
Dosering kg virk. Pct. hk,
SOffit Slof pr. ha ukrUØt kerne

Ubehandlet 7 40,7
MCPA 1,5 I 1,0
Dichlorprop 2,06 O 0,3
MCPA+dieblorprop 0,41 + I ,62 O 1,0
2,4-D+diehlorprop 0,41 + 1,62 O 0,9

22 jorsøg /972
Ubehandlet IO 43,7
MCPA 1,5 2 1,5
Dichlorprop 2,06 l 1,6
MCPA+dichlorprop 0,41 + 1,62 I 2,0

/9 fors"c /97/
Ubehandlet 13 44,1
MCPA 1,5 l 2,0
Dichlorprop 2,06 I 2,1
MCPA+dichlorprop 0,41 + 1,62 O 2,1

Efter plan I ses resultater fra forsøg i 3 år,
hvor MCPA, diehlorprop samt blandingen af disse
to typer er sammenlignet. I forsøgene 1973 er der
endvidere medtaget blandingen af 2.4~D + di
chlorprop. Sprøjtningen er sket på stadie 3-4.

Del ses, at der er antydning af, at MCPA har
den svageste virkning overfor ukrudtet og i de fo
regående 2 år også den mindste udbyueforøgelse.

I 25 forsøg i byg 1973 er der i de {Ieste enkelt·
forsøg et lavere merudbyttc efter anvendelse af
dichlorprop end efter de øvrige midler. Dct resul·
terer i kun 0,3 hkg imod omkring 1 hkg pr. ha
for de øvrige præparater. Denne tendens har ikke
været så iøjnefaldende de foregående år.

I plan 1 har prisen pr. ha i 1973 været ca.
18,00 kr., 23,00 kr., 26,00 kc. og 26,00 kr. i den
rækkefølge midlerne er nævnt i planen.

Efter plan II er der gennemført 21 forsøg i byg
og 1 i havre, hvor 4 forskellige blandingsmidler er
sammenlignet på 3. år, så der nu ligger 67 forsøg
til grund for en samlet bedømmelse.

Det fremgår af den samlede oversigt, al alle
blandingsmidlerne har haft en meget god virkning
overfor ukrudtet og med en antydning af, at den i
serien sidst opførte blanding har virket stærkest.
Dette gælder også overfor afgrøden, så denne blan~

ding hvert år fremtræder med det laveste mcrud~

bytte. Merudbyttet er dog positivt. og i 26 forsøg
1971 helt oppe på 2,6 hkg. De andre 3 blandinger
har influeret omtrent ens på udbyttet.
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I plan Il har prisen pr. ha for de anvendte mid
ler været ca. 55,00 kr., 39,00 kr.• 40,00 kr., og
34,00 kr.

14 forsøg i byg er gennemført efter plan III,
hvor 4 blandingsmidler er sammenlignet for første
gang.

Pct. hk,
ukrudl kcrne

7 42,6

° 1,4

° 1,3

° 1,7

° 0,6

Dokrinø kg virk·
IOml 'tof pr. ha

Forsk~llige doseringer af ukrudrsmidler
; byg (73).

2,8

2,1

0,8

1,1

I, I

1,0

0,9

1,0

42,6

hkl kernc

41,2

IO
/5 forsog 1971
Ubehandlet .
MCPA + dichlorprop,

3,4 styrke .
MCPA + dichlorprop,

III styrke . .

38 forsøg 1973 pct. ukrudt

Ubehandlet 5
MCPA + dichlorprop,

Ih. styrke .
MCPA + dichlorprop,
~ styrke .

MCPA + dichlorprop,
Ih styrke. . . . . . . . °

MCPA + dichlorprop +
bromoxynil, Ih styrke

MCPA + dichlorprop +
bromoxynil, '* styrke ..... °

MCPA + dicblorprop +
bromoxynil, Ilt styrke O

e. Forskellige doseringer
af ukrudtsmidler.

Til belysning af mulighederne for at nedsætte
doseringen af ukrudtsmidler gennemførtes i 1972
15 forsøg med 7 midler i 2 doseringer.

Forsøgsarbejdet er på dette felt ændret noget,
idet der i 1973 er gennemført 38 forspg, hvor der
er sammenlignet 2 midler prøvet i 3 doseringer.
Ih, '* og Ih styrke i forhold til den anbefalede do
sering.

Forsøgene er gennemført i byg, og forsøgsbe
handlingen er foretaget på vækstsladie 2 senest 3
cher Feckes skala. Resultaterne ses i følgende
oversigt.

3,1

41,6
2,9

3,1

43,0
2,3

2,2

1,8

1,6

2,6

6
I

°
14
I

19 forsøg /972
Ubehandlet
MCPA+ioxyoil 1,00+0,33
MCPA+dichlorprop+ 0,33+0,99+
ioxynil 0,17
MCPA+dichlorprop+ 0,37+0,87+
ioxynil+ bromoxynil 0,09 +0,1 2
MCPA+mechlorpr.+ 0,45+0,34
2,3,6-TBA+dicamha 0,11 +0,09

26 forsøg 1971
Ubehandlet
MCPA+ioxynil 1,00+0.33
MCPA+dichlorprop+ 0,33+0,99+
ioxynil 0.17
MCPA+dichlorprop+ 0,38+0,90+
ioxynil+ bromoxynil 0.09 +0.13
MCPA+mechlorpr.+ 0,45+0,34+
2,3,6-TBA+dicamba 0,11 +0,09

Typer af ukrudtsmidler (7/).
Plan II.

22 forsøg 1973
Ubehandlet
MCPA+ioxynil 1,00+0,33
MCPA+dichlorprop+ 0,33+0,99+
ioxynil 0,17
MCPA+dichlorprop+ 0,37 +0,87 +
ioxynil+bromoxynil 0,09+0,12
MCPA+mechlorpr.+ 0,45+0,34
2,3,6-TBA+dicamha 0,11 +0.09

Typer af ukrudtsmidler (72).
Plan III

14 forsøg 1973
Doøenna kl virksomt "". hk,

Itof pr. ba """". u",.
Ubehandlet 8 43,0
Dichlorprop +

bentazon 1,04+ 1,39 +0,1
MCPA + dich-

lorprop +
bromofenoxi.m 0,50+1,00+0,50 ° 0,1

MCPA + dich-
lorprop +
cyanazin 1,21 +0,31 +0,25 ° +1,4

MCPA + dich-
lorprop +

triazinon 0,30+ I ,20+ 0,28 ° +0,3

Det ses, at de har virk.et meget ens. De har
haft en god virkning overfor ukrudt, men har væ
ret vel hArde ved kornet. Sammenligningen bør
fortsættes i de kommende år, da klimaet i 1973
af flere grunde har haft en speciel virkning på
sprojteresultaterne, hvilket tydeligt fremgår af alle
oversigter.

I plan III har kun midlet med cyanazin været
mark.edsført. Prisen var 54,00 kr. pr. ha.

Af de anvendte midler hører blandingen MCPA
+dichlorprop til et af de mest b~nyttede præpara·
ter. I årets 38 forsøg har der kun været ca. 5 pet.
ukrudt i ubehandlet, og ved anvendelse af Ih og
3A dosering af midlet er ukrudtsbestanden reduceret
til l pet Alt ukrudt er fjernet, hvor der er anvendt
normal !)tyrke ukrudtsmiddel. Ved benyttelse af
MCPA + dichlorprop + bromoxynil er der opnået
en tilsvarende god ukrudtseffekt.

Af de 38 fOT'5og i 1973 afviger forsøg nr. 2139
ved ukrudl.Sprocent og merudbytte. I forsøget mål·
tes 52 pet. i ubehandlet. og ~ styrke reducerer
ukrudtsmængden til 15-16 pet., :J4 mængde til 12-8
pct. og den normale mængde til &--7 pet. ukrudt.
Dette forsog påvirker derved gennemsnitsresulta
terne stærkt.

I IS forsøg 1972 fandtes der IO pet. ukrudt i
ubehandlet, og ved anvendelse af :J4 og Ih styrke af
MCPA + dichlorprop blev ukrudtsmængden redu
ceret till pet.

Ved anvendebc af de to midler i de tre doserin
ger er der i 1973 opnået meget ensartedt" merud·
bytter fra O,M-I,l hkg. 1 forsøgene i 1972 sporedes
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noget større afvigelser mellem ~ og Ih styrke.
SIØrst merudbytte opnåedes med ~ styrke MCPA
+ dichlorprop.

1 1972-73 er der gennem/ort 53 /orsog m~d

l'uril!rende dosering, og de /ouløbige resultater
tyder pd, at doseringen i mange til/«lde - i
marker med lav ukrudtsbestand - kan neds«ttes,
uden ut del gIJr ud Ol'er merudbyttet eller ukrudts·

ell'·'·
Forsøgene fortsætter.

udbyttcstigning på l,S hkg kerne, og i forsøgene i
fjor er stigningen 2.9 hkg.

Tribunil Combi, der begge år har vist en god
virkning på ukrudtet, øgede i 1973 udbyttet med
0,5 hkg og i 1972 med 1,2 hkg kerne. Det synes,
som om det andee tribunilpræparae er mere lole·
rant overfor hveden.

Med mindre hvedemarken er sl«rkt ukrudtsbe
fangt om eflert1ret, er der intet, der taler for ef·
terdrs- frem for fordrssprøjtning.

2. Ukrudt i vintersæd.

a. Efternrssprljjtning kontra
forårssprøjtning.

I efteråret 1972 anlagdes en række forsøg med
efterårs- og forårssprøjtning mod ukrudt i vinter
hvede. Gennemsnitsresullater fra 15 forsøg ses i
følgende opstilling, der også viser forsogsplanen.

b. Forårssprpjtning af vintersæd.

I 4 forsøgsserier er der udført forårssprøjtning
mod ukrudt i vintersæd. Sprøjtningen er udført så
snart, der var vækst i ukrudtct, inden vintersæden
blev for kraftig.

Der er prøvet 19 midler, hvoraf 18 ~r kombi
nerede. De fleste er afprøvct før, hvorfor tidligere
resultater medtages. Midlernes indhold af virkstof
og sammensætning ses af tabel j side 2086. I plan
I bringes resultater fra 1I forsøg i hvede.

Tribunil. der er udsprojtct snarest og inden 4
dage efter hvedesåning, er ee jordrniddel.

Bayerpræparatet og Tribunil Combi indeholder
samme virksomme stof som Tribunil. men sammen
med henholdsvis mechlorprop og dichlorprop.
Disse 2 præparater er u<!sprojtet om foråret, så
snart ukrudtet begyndte væksten, ca. 8-10 dage før
sædvanlig sprojtetid for hormonpræparaeer.

Propinox·M Kombin er en blanding af 2,4-D
og mecblorprop, der er udsprøjtet om foråret på
sædvanligt tidspunkt for hormonsprøjtning.

Ukrudcsprocenten i forsøgene varierer fra 2 eil
40, og er i gennemsnit 12. Den er ved efterårs·
sprøjtning nedsat til 4, ved sprøjtning om for·
året med de tribunilholdige præparater til I, og
med hormonpræparatet til 2 per. I de stærkese
ukrudcsbefængte forsøgsarealer er det klart de tri
bunilholdige blandingspræparater, der har haft den
bedste virkning overfor ukrudtet.

Tribunilanvendelsen om efteråret har ikke i
årets forsøg påvirket udbyttet i nogen retning. I 11
forsøg 1972. hvor den satte ukrudtsbestanden ned
fra 14 til I per. øgedes kerneudbyttet med 0,9
bkg pr. ha.

Propinox-M Kombin medførte i årets forsøg en

DLG M-propacid er ny i serien, mens de øv·
rige også er sammenlignet i 6 forsøg 1972, hvor
de viste ret ensartet virkning ved at sænke ukrudlS·
proc:cnten fra 26 til 2~ og øge udbyttet med
4,1-4,9 hkg hvede pr. ha.

l årets l I forsøg nedsattes ukrudtsmængden fra
12 til 1-2 pct., og kemeudbyctet øgedes med 0,7
1,7 hkg. Faneron Trippel viste nok begge år et
lille fortrin vedrørende såvel virkning overfor
ukrudt som tolerance overfor afgrøden. Der ny
prøvede middel afviger ik.ke væsentligt fra de øv
rige.

DLG D-prop combi pulver er prøvet i 21 forsøg

6 /msog /972
Ubehandlet . . . . . . . . . . . 26 49,S
DLG D-prop combi pulver 3,0 kg 3 4,8
Faneron Trippel ....... 4,5 kg 2 4.9
ShelJprox Super ........ 3,1 kg 4 4,1

2 forsøg 1971
Ubehandlet ......... 24 61,0
DLG D-prop combi pulver 3,0 kg 2 5.3

2 forsog 1970
behandlet 7 50,6

DLG D-prop combi pulver 3,0 kg O +2,2

2/ /o.sOg /970-73
Ubehandlet .......... 17 52,4
DLG D·prop combi pulver 3,0 kg 2 2,2

bkg Ukrudt i v;nterscrd (75).
kerM Plan I
44,7 II for.wg 1973

p". b1<g

0,0 Ukrudt .,~

1,0 Ubehandlet ............ t2 52,8
O,S DLG D·prop combi pulver 3.0 kg I 1.2
l,S DLG M-propacid ...... 3.0 kg 2 1.0

Faneron Trippel 4,5 kg I 1,7
SheJlprox Super 3,1 kg 2 0.7

49,S
0,9
1,2
2,9

12
3,0 kg 4
3,5 kg l
3,5 kg l
4,3 I 2

14
3,0 kg l
4,0 kg l
4,0 I I

II forsøg 1972
Ubehandlet .
Tribunil, efterår .
Tribunil Combi, forår ..
Propinox-M Kombin, forår

Ukrudt i vinterhvede (74).

15 forsog 1973 U~~1t
behandlet .

TribuniJ. efterår ..
Bayer 6542, efterår ....
Tribunil Combi, forår ..
Propinox-M Kombin, forår
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Ukrudt; lIinrersæd (78).

6 forsøg /972
Ubehandlet 27 46,5
Bayer 6542 .... 3,5 kg 1 2,8
Actril 4 ... 4.01 3 3,6

9 forsøg 197/
Ubehandlet .... . _ ..... - 16 50,7
Actril 4 ............... 4,0 I 1 0,7

Bayerpræparatet og Actril 4 nedsatte i 1973
ukrudtspracenten fra IO til I. Det forste øgede
kemeudbyttet med 1,8 det andet med 3,1 hkg.
Aret for var i 6 forsøg forholdet noget tilsva
rende, men ukrudtsbestanden i forsøgene var me~

get boje re, 27 pet. Baycrmidlet satte den ned til 1
og Actril 4 til 3 pet. Dette bevirkede en udbytte
stigning på henholdsvis 2,8 og 3,6 hkg pr. ha.

I forsøgene efter plan JV er Certrol Tetra ale
ne genganger, og for dette middel ses i opstillingen
resultater fra de sidste 3 år.

Plan IV.
7 forspg /973 pct. ukrudt hkø: kerne

Ubehandlet 16 47,8
Certrol Tetra. 4,3 I 5 2,0
Lindinger Combi 3 3.0 l 3 2.8
KVK 72 30 25 5.0 I 3 2.4
Fortrol 2,4 kg 2 1,3
Bladex/MCl'1' 2.5 kg I 1,4

5 forsøg J971
Ubehandlet 23 45,9
Certrol Tetra 4.3 I 9 2.3

9 forsøg 1971
Ubehandlet 23 49,0
Certrol Tetra 4.3 l 2 4.1

49,6
I.g
1,4
3,5
3.1

hk,
kUDe

",..
ulrudt

10
I
O
O
I

5.5 kg
3.5 kg
4.0 I
4,0 I

Det seS, at Certrol Tetra har haft sit bedste
forsøgsår i 1971, hvor det i 9 forsøg satte ukrudts
procenten ned fra 23 til 2 og hævede kerneud
byttet med 4,1 bkg. Ukrudtseffekten var ikke til~

fredsstillende i 1972 og 1973.
Lindinger Combi 3 og KV K-midlet viste i årets

7 forsøg samme ukrudtseffekt, en reduktion fra
16 til 3 pct. og bevirkede seriens højeste merud
bytter, henholdsvis 2,8 og 2,4 hkg pr. ha. For
trolog Bladexpræparatet er meget jævnbyrdige.
De viste en god ukrudtsvirkning, men har været
lidt hårde ved hveden.

Re.'wltaler fra de 4 forsøgsserier l'iser, al der
findes mange virknings/ulde midler mod ukrudt i
vinterhvede, og de kan anvendes nU'J SlOr fordel
- des storre io mere ukrudt der findes.

Ukrudt i vintersad (77).
Plan III.

9 forsøg 1973
Ubehandlet _ _..
Bayer 6542 _ .
Tribunil-Combi _...•...
Basagran-DP o....
Actril 4 .

Ukrudt i vintersæd (76).
Plan Il.

10 forsøg 1973
PC" hk,

ukrudt kerne

Ubehandlet .......... . 11 48,2
Herbalox-MP 500 5.0 I 2 1.9
Pescoprop ........ 5.5 I 3 .;-0,4
Certrol IB 500 .......... 5.0 I 2 0,7
Cambilene . . . . . . . . . . . 5,51 2 .;-0,4
Herbavex Plus ... ··0···· 3.51 2 1.7

8 fOfSØg 1972
Ubehandlet ........ 17 48.7
Herbatox-MP 500 ....•... 5.0 I 4 3,4
Pescoprop .. - ........... 5,51 4 2,4
Certrol IB 500 ...... , ... 4.5 l 4 3.6
Cambilene . . . . . . . . . . . . . . 5.51 3 3.4

5 forsøg 197/
Ubehandlet 24 52,8
Herbatox-MP 500 . 5.0 I 3 2,7
Pescoprop .. 5,51 3 O,g
Cerlrol IB 500 4,5 I 2 2.9

Indenfor de enkelte Ir er der ikke megen for
skel på midlernes ukrudtsvirkningo men den kunne
i aJle tilfælde ønskes lidt bedre.

Derimod er der nogen forskel pi midlernes tole
rance overfor bveden de enkelte år. Pescoprop, der
ikke viste større ukrudtseffekt end de øvrige, op
viste hvert år det laveste merudbytte, der endog
i 1973 var negativt. Cambileneo der i å.rets forsøg
sænkede udbyttet med 0,4 hkg. øgede det til gen
gæld 3,4 hkg i 8 forsøg 1972, hvor det også viste
den bedste virkning overfor ukrudtet.

Herbavex Plus opnåede i første års forsøg lige
så gode resultater som Herbatox-MP 500, der i
alle 3 år viste pæne merudbytter. Certrol IB 500,
der de to foregående år medvirkede til de højeste
udbytter, har i 1973 haft et mindre gunstigt 1r.
Denne serie viser eksempler på midler, der virker
vel hårdt på. afgrøden, når ukrudtsbestanden er
svag, som tilfældet var i 1973.

Af de efter plan III prøvede midler er Tribunil
Combi og Basagran-DP med første gang.

Ukrudtsproccnten varierede fra 2 til 25 og var i
gennemsnit af lrets 9 forsøg i bvede 10. Tribunil
Combi og Basagran-DP sænkede ens denne tilO,
og sidstnævnte øgede udbyttet med 3.5 hkg, mens
det tørste var mindre tolerant og kun hævede det
med 1,4 hkg.

de sidste 4 år, og det ses i oversigten, at midlet
virker fortrinligt, nlr der er en stor ukrodtsbe
stand. I gennemsnit af 21 forsøg 1970-73 er
uknJdtsprocenten reduceret fra 17 til 2, og kerne
udbyttet steget med 2,2 hkg pr. ha.

Efter plan II er der gennemført 10 forsøg i
hvede. Af de 5 prøvede midler er Herbavex Plus
med for fønite gang. De øvrige er sammenlignet
i 1972, og 3 af dem også i 1971. Herbatox-MP
500 er rent mechJorprop. De øvrige er kombine
rede midler.
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3.0 I
3.0 kg
3.0 I
4.0 I

Eftervirkning i J. drs klovergras (80).
1972 1913

byS med ~1q: I. in kløvergrzs
pcl. kar. r. bJts pcl. bZll- bJtS

ukrudl kløverb. kerne planler lrenl

6 10 42,4 19 245
3 8 0.6 19 3
2 S 0.5 IS 4
I 7 0,9 17 -;- 3
2 7 1.2 14 -;- 2

b. Eftenirkning i l. års kløvergræs.

I folgende oversigt bringes resultater af ukrudts·
sprøjtningens eftervirk.ning i 1. års kløvergræs mAlt
ved grønudbyttet i 1. slæt.

B/o..og (/972173)
Ubehandlet
Aretit
Basagran
BAS 4330 H
BAS 4330 H

3. Udlægsåret.

l 1973 er der gennemført 8 forsøg og i 1972
12 forsøg efter den plan, der fremgår af følgende
opstilling med resultater. Der sprøjtedes, når kJ,,·
veren havde 2 trekoblede blade. I udlægsåret måt
tes sprøjtevirkningen på ukrudt og dæksæd. Det
følgende år måltes virkningen på kløvcrgræssct.

3. Ukrudt i vårsæd med udlæg.
Bekæmpelse af ukrudt i kornmarker med udlæg

er forbundet med særlige problemer. Kravet er
størst mulig virkning p1 ukrudtsplanterne med mi
nimal påvirkning af korn- og udlægsplanter.

34,0
2.0

4. Ukrudtsarter og herbicidvirkning.
Siden 1965 er der i samtlige ukrudtsforsøg i

korn og roer noteret hvilke 5 ukrudtsarter. der er
fremherskende. Del er særdeles værdifuldt at følge
de enkelte ukrudlsarters udbredelse gennem årene.
I 1973 er der gjort notater i 207 vårsa::dsforsøg,
51 vintersædsforsog og 65 roeforsog.

Undersøgelsernes resultater bringes i tabel 81 i
tabelbilaget.

Heraf fremgAr det, at i vArsæd er de fremher-

Opstillingen viser hovedresultater fra 8 forsøg,
først med midlernes virkning på ukrudt og klover
i 1972 og dernæst indvirkning pA bælgplantebe
stand og grønudbyUc i J973.

Ved host er karakteren for kløver bestand i ube·
handlet IO. Anvendelse af Aretit og Basagran har
nedsat karakteren til 8, men samtidig reduceret
ukrudtet til under det halve.

Resultatet er blevet ubetydelige merudbytter i
kJøvergræsmarken pA 3-4 hkg gront pr. ha.

BAS 4330 H, der er prøVet i 2 doseringer, in·
deholdcr som virkstof udover det samme som Ba·
sagran også MCPA. Dette medfører tilsyneladende
hårdere virkning på bælgplantebestanden, idet
karakteren faldt til 7, og der er en udbyuenedgang
på 2-3 hkg grønt. Mindreudbyttet hidrører over
vejende fra et af forsøgene.

Basagran er også prøvet i 7 forsøg 1971-72.
Det ses, at der i denne serie var en stor ukrudts·
bestand, der reduceredes fra 16 till pet. Delte
medfarer et oget kerneudbytte på 3,1 hkg, hvilket
navnlig skyldes en forøgelse pA 15,7 hkg i det ene
forsøg.

Karakteren for kløverbcstand falder fra IO til 8,
og er i kløvermarken 2 pet. lavere end i ubehand·
let. Dette resulterede i et mindreudbyue på 6 hkg
gront, der navnlig er hentet i de 3 forsøg.

Resultaterne I'iser. ar man ikke bor undlade at
sprojte sltrrkt ukrudufyldu udltrgsm,;rker.

Ukrudt i kom med udlæg a/ kltJvergrfrs (79).

8/orsog /973
Karakler for "''- hkg

klø\"ubcltand· ukrudl '"nc
behandlet IO 7 41,0

Aretit 3.0 I 9 I 'd.1
Basagran 3.0 l 9 l 0.0
BAS 4330 H 3.0 I S I 0.2
BAS 4330 H 4.0 I S O 1.1

/2 for.wg 1972

Ubehandlet 9 S 40,8
Aretit 3.0 I S 2 1.1
Basagran 3,0 kS S I 1.6
BAS 4330 H 3.0 I S I I.S
BAS 4330 H 4.0 I 6 I 2.0

IO /0'50S 1971
Ubehandlet 9 14
Bas.'lgran 3,0 kg 8 1
") 10 _ fuld beStand afsunde plll.nler. O .... alle plantCf dra::bl.

Det ses, at ukrudtsbestandcn i forsogene ikke
var særlig slor, i 1973 7 pet. og i 1972 5 pet. i
ubehandlet. Effekten i de respektive forsogslcd
var ens.

Aretil, der et dinexebmiddel, har hvert år den
mindst gun...lige indvirkning på udbyttet. I 1973
nedlialte det udbyttet i hvert eneste af de 8 for·
sog og gennemsnitlig med 1,1 hkg kerne. Aret for
øgede det udbyttet med 1.1 hkg i 12 forsøg.

Basagrnn er prøVet i 3 år. I 1973 nedsalte det
udbyttet i 4 forsag og hævede det i andre 4, så
gennemsnitsresultatet blev O. l foreg ende år har
det hævet I..erneudbytlct med henholdsvis 1,6 og
2.0 hkS.

BAS 4330 II er provet i 2 doseringer. Det synes
ikke at influere væsenllig i forskel pukrudlS·
virkning eller merudbytte. I 1972 virkede den
storste dosering dog for stærkt på kløveren, så ka·
mktercn g:k ned fra 9 i ubehandlet til 6. l de an·
dre behandlede forsogsled er karakteren 8.

l forsøgene 1973 er karakteren for kloverbe·
stand i ubehandlet 10. Arelit og Basagran sænkede
karakteren til 9 og BA5-midlet i begge doseringer
til 8. Denne karakter blev givet pA samme tid. som
ukrudlSeffekten måltes, og med interesse ses hen
til. hvordan kloverbestanden og gronudbyttet bli·
vel' i kløvergræsmarken 1974.

7/omJg (/97//72)
Ubehandlet
Basagran 3.0 kg

1971 1972
bys med udl:q l. in kloversl'E&

16 IO 36,0 22 327
I 8 3.1 20 -;-6
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skende ukrudtsarter fuglegræs, agerkål, mælde, ha
nekro, pileurt, kamille og ærenpris. I de 5l forsøg
i vintersæd er fuglegræs og kamille dominerende
efterfulgt af tvetand, agerstedmoder, ærenpris C?g
burresnerre.

l en tilsvarende undersøgelse for 10 ir siden
blev rækkefølgen i vårsæd pileurt, fuglegræs, ager·
Ul, mælde og hanekro. For vintersæd følgende
arter: Fuglegræs, ærenpris, agertidsel, agerstedm0
der og tvetand. I vål1)æd er der ikke store for
skydninger i rækkefølgen, men hyppigheden, hvor
med de vanskelige ukrudtsarter fremtræder i for·
søgene, er steget. Størst ændring er der sket for
kamille og hanekro. Dc findes nu i ca. 30 pet.
af forsøgene mod tidligere under JO pet. l vin
tersæd er den mest markante forskydning sket for
lugtløs kamilles vedkommende. l dcn forløbne 10
årige periode er udbredelsen forøget meget kraf·
tigt, således at der nu i ca. 40 pet. af forsøgene
er fundet lugtløs kamille.

I roeforsøgene er rækkefølgen: Mælde, fugle·
græs. pileurt, agerstedmoder, kamille og spergel. l
de tidligere undersøgelser fandtes samme ukrudts
arter, blot er udbredelsen af mælde steget meget
kraftigt, således at der i 1973 er fundet mælde i
91 p:t. af forsøgene.

De forsk.ydninger, der gennem årene har været
i udbredelsen af de enkelte uk..rudtsarter eller slæg
ter i forsøgene, stemmer nøje overens med den ud
vikling, der har kunnet spores i praksis. Hoved
parten af de fremherskende ukrudtsarter bører til
de vanskelige ukrudtsarter. Af tabel i side 2086

fremgår det, at de dominerende ukrudtsarter, der
findes i kornforsøgene, kan genfindes i roeforsø-
gene. Det er derfor af temmelig afgørende betyd
ning, at der vælges det rcUe ukrudtsmiddel til den
bestående ukrudrsbcstand.

I tabel 82 og 83 i tabelbilaget er meddelt virk·
ningen af 37 handels- og forsøgspræparater. I ta·
bel g er der foretaget el sammendrag. Til grund
for tabellen foreligger et varierende antal forsøg
for de enkelte ukrudtsarter. Tallene angiver gen
nemsnilSkaraktcrerne for virkning på de angivne
ukrudtsplanter efler skalaen 0-10, hw'or O = ube·
handlet og 10 = alle planter dræbt. 9-10 er såle
des en acceptabel virkning, medens de øvrige tal
værdier angiver en ofte utilstrækkelig virkning.

Af tabellen ses, at der ikke opnås en tilstrække
lig effekt på en blandet ukrudtsbestand ved brugen
af et middel indeholdende et virkSlof som f. eks.
diehlorprop. Samme synspunkt dækker også mid
ler, der indeholder entcn MCPA, 2,4·0 eller
mecblorprop. Til cn blandet ukrudtsbestand op-
n15 den bedste effekt ved at benytte et blandings
middel. En plante som gul okseøje er vanskelig at
bekæmpe med de i opstillingen nævnte præparater.
Af tabel 82 fremgår det, at præparater SOm f.
eks. Faneron og Brominal har en tilfredsstillende
virkning overfor gul okseøjc.

Ved valg af ukrudtsmiddel md man have nøje
J..endsJ..ob lil hvilken Ilora. der optræder i den
mark. man ønsker at sprøjte, og valge det middel,
der har den bedste virkning.

Tabel g. Ukrudlsmidlerncs virkning pli enkelte ukrudtsarter (81).

Mldleu I}'PC

Ukrudwrt MCPA+ MCPAt- MCPA+ MCPA+
eller ",tril Dkhlorprop MCPA+ 2.4 - D + MCPA+ dlCblorprop diehlorprop dkhlorprop mechlorprop

dIchlorprop dlchlorprop loxynil _ dicamba - ioxynll + loltynU .. T clicamba
bromoxynJl +TBA

»Agcrkål«........ IO JO IO IO IO IO 10 10
Ager·snerle ..... 9 9 IO IO IO 10 10 IO
Ager·stedmoder. 7 8 8 8 9 8 9 8
Ager-tidsel. ....... 9 9 9 9 9 9 10 9
Burresnerre.. 9 9 9 9 IO 9 9 9
Forglemmigej ... , . 8 8 9 8 9 9 JO 9
Fuglegræs .. 9 9 9 9 9 9 9 IO
Følfod .... 5 5 7 5 6 6 7 6
Gul okseøje. 6 ) 4 7 6 6 6 6
Hanekro. ........ 8 8 8 9 8 9 9 9
Haremad. 9 9 9 8 9 9 9 IO
Hyrdetaske. 9 JO 10 JO 9 JO IO IO
Kamille .... 8 8 9 9 9 9 9 9
Kornblomst .... JO JO JO IO IO IO JO JO
Krumhals ..... 9 8 9 IO 9 IO 9 IO
»Mælde«...... 10 IO 10 IO 10 10 JO JO
Pileurt. 9 9 9 9 IO IO IO 9
Spergel. .......•.. 9 9 9 9 9 9 9 9
Svinemælk. 7 8 9 8 8 9 9 9
Tvetand .. ........ 8 9 9 9 9 9 9 9
Ærenpris. 9 9 9 9 9 9 9 9

Karaleter 0-10. O = ubchandlet. IO - alle planter dræbt.
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ført 20 forsøg, deraf 19 efter 2 planer med be
kæmpelse om foråret.

Forsøg nr. 3072 omfatter efterårs- og forårsbe·
kæmpeise i byg med anvendelse af Avadex BW
udsprøjtet forår og efterår samt som granulat ud·
strøet efterår.

Da der så at sige ikke fremkom flyvehavre på
forsøgsarealet, kan man ikke tillægge resultaterne
særlig betydning, men efter samme plan gennem·
førtes 4 forsøg i 1972. Her optaltes 36 flyvehavre·
planter pr. ml i ubehandlet, og efter de 3 be
handlingsmåder i nævnte rækkefølge var antaUet
l, l og O. Fremgangsmåderne synes efter dette så
ledes at være næsten lige gode.

l en serie på 6 forsøg i byg er på andet år
prøvet at bekæmpe flyvehavre med Carbyne i 2
formuleringer. Carbyne B indeholder dobbelt si
meget af det virksomme stof barban som almin
delig Carbyne.

Til sammenligning er der i 1973 prøvet 2 nyere
midler. Resultater fra begge år ses i følgende op·
stilling.

Samtlige midler udsprøjtcs, når flyvehavren har
ca. 2 blade. Forsøgene er gennemført på arealer,
hvor der kunne forventes en betydelig bestand af
flyvehavre. Dette slog nogenlunde til, idet navnlig
2 forsøg var så stærkt inficeret, at gennemsnits
antallet af flyvehavreplanter var 363 pr. IO ml
i ubehandlet.

I 12 forsøg i 1972 var antallet i ubehandlet
442 flyvehavreplanter pr. 10 m!. Begge år ses
således en stor bestand, og begge år har Carbyne
B været i stand til at reducere antallet stærkest. i
1973 rra 363 "I 103 og , 1972 fea 442 til 126. Af
de nyere midler har nummerpræparatet virket som
Carbyne B, men Dosanex har virket betydeligt
ringere overfor ukrudtet og til gengæld været for
hårdt for kornet.

Forsøg nr. 2023 er gennemført efter samme
plan i vårhvede. Resultaterne derfra er ikke særligt
vejledende udover, at vårhvede scr ud til at tåle
præparaterne lige så godt som byg.

For hele serien gælder, at midlerne nok har
haft en betydelig effekt overfor flyvehavre, men
alligevel ikk.e har været effektive nok.. Man må
lære at anvende flyvehavremidler rigtigt, da tid·

....
kerM

41,2
2,3
2.5

48,S
1,3
0,6
0,3

+3,7

442
188
126

Bekæmpe/se af flyvehavre i byg (84).
Anlall1yvehavre-

6 forsøg 1973 planter pr. JO m'

Ubehandlet 363
Carbyne 3,0 I 167
Carbyne B 1,5 I 103
EPS 34412 3,5 I 106
Dosanex 4,0 kg 208

12 forsøg J972
Ubehandlet
Carbyne 3,0
Carbyne B l,S

Forsøg nr. 2022
Planter pr. m'

æTter ukrudt h.kg IlCTler

Ubehandlet 45 145 28,7
Bladex 2,0 kg 45 33 6,4
Gesagard 50 2,0 kg 41 135 4,4
Jgran 50 2,0 kg 50 125 3,9
19ran SO+Hcrba-

'ox-M 750. 1,0+0,33 kg 45 32 3.0

3 forsog /972
Ubehandlet 98 88 26,7
Gesagard 50 93 20 2,1
Igran 50 91 14 0,3
Igmn 50+ Hcrbatox-M 750 82 5 +2,0

S, Ukrudt i ærter,
Ukrudtsbekæmpelse i ærter er kun gennemført

1 forsøg 1973. Plan og resultater ses i følgende.

Bladex, Gesagard 50 og Igran 50 er udsprojlct
umiddelbart efter ærternes såning, medens blan
dingen først er sprøjtet ud, når ærterne var 3-5
cm hoje.

Virkningen på froukrudt og afgrøde blev be·
dømt 2-4 uger efter sidste sprøjtning ved at fore
tage en optælling af ukrudts- og kulturplanter. En
delig blev ærteudhyttet målt.

Det ses, at Gesagard 50 har nedsat plantctal
let af ærter, men det er kun med 4 pr. m!, og
selvom midlet i dette forsøg viser for ringe
ukrudtsvirkning, er der et merudbytte på 4,4 bkg
ærter. Samme sva'ge ukrudtscffekt viser Igran 50,
og alligevel blev ærteudbyttet hævet med 3,9 hkg.

Bedste virkning overfor ukrudt viser Bladex og
blandingen, idet de har nedsat antallet fra 145 til
32-33 pr. m! og bevirket en udbytteforøgelse på
henholdsvis 6,4 og 3,0 hkg ærter pr. ha.

Med undtagelse af Bladcx er der gennemført
forseg i 1972 med de samme midler og i samme
doseringer. Nederst i opstillingen ses resultater fra
3 forsøg.

Alle præparaterne har i disse forsøg en tendens
til reducering af antal unge ærteplanter, hvor ho
vedskaden dog er sket i det ene forsøg. Blandin·
gen må her betegnes som for hård, idet den har
nedsat plantetallet fra 98 til 82 pr. m!, hvilket
igen har givet sig udslag i en udbyttenedgang pl
2,0 hkg ærter.

Til gengæld har blandingen haft den største
ukrudtseffekt og nedsat antal ukrudtsplanter fra
88 til 5 pr. m!, medens de øvrige 2 præparater
har nedsat det til 14-20. Den mildere slagkraft
overfor slvel ukrudt som ærter, har ærterne rea·
geret på, således at de har ydet 0,3-2,1 hkg ærter
pr. ha mere end ubehandlet.

Bekæmpelse a/ukrudt i ærter

6, Bekæmpelse af græsukrudt.
3. Flyvebavre.

Forsøg med bekæmpelse af flyvehavre er gen·
nemført efter 3 forskellige planer. Der er gennem·
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23 forsog /972
Ubehandlet 26 55 32,5
Antergon 30, 27 3 9 8,2
Stubbehandling 7 17 6,1
SlUbbehandling + 25 kg TCA 3 13 7.3
Stubbehandling...L
TeA, 12.5+ 12,5 kg 3 12 7,0

Princippet i forsøgene er, at halmen fjernes fra
stub:narken uden afbrænding, hvorefter et forsøgs
led ligger ubehandlet indtil vinterpløjning.

l et andet fon.øgsled lades kvikken urørt fra høst
til sprøjtetidspunktet omkring 1. oktober, hvor der
sprøjtes med Antergon 30. Fra sprøjtning til vin
terpløjning bør gå 4-6 uger.

I de øvrige 3 forsøgsled er foretaget stubbe
handling, som den foretages under de stedlige for
hold i form af stubkultivering, fræsning cHer
skrælpløjning efterfulgt af gentagne harvninger.
l 2 af disse forsogsled er der efter stubbehand·
Jing udsprøjtet 25 kg TeA pr. ba ad henholdsvis
1 eller 2 gange.

Antergon er tilført inden for tidsrummet 19.
sept. til 13. akt. Stubbehandling har fundet sted
mellem 6. sept. og 23. okL. l 3 af forsøgene blev
der gennemført en fræsning + stubbchandling, i 6
(orsøg en skrælplojning + gentagne harvninger.
l de øvrige fon.og blev der udeluUende foretaget
gentagne harvninger. TeA er tilført første gang i
tiden 6. scpt. til 11. okt. og anden gang 3.-30.
oktober. I samtlige forsog blev der vinlerptøjet
mellem 26. akt. og 29. nov.

For høst 1973 blev der foretaget optællinger af
kvikkens frøbærc.ndc aks, og citer høst ~f antal
kvi~kud pr. m2. Det ses, at antal frøbærende
kvikskud er reduceret fra 47 i ubehandlet til 6
efter ren kemisk. 6-7 efter kombineret og IO efter
ren mekanisk bckæmpel~e. Efter høst er der 194
kvik..kud i ubeh:lOdlct. Antergonbchnndlingcn har
medfort den ~lærkestc reducering. nemlig lil 55.
medens dcn I..o:llbinerede metode har n:duccrct an
t:lllet til 57-6~ og jordb,;-hamlling alene lil 72
kvikskud pr. m!.

E!terårJhl'kampelse af kvik (86).
Frøbærendc Kvllcskud

kVllcaks pr. m' hki
22 forsøg 1973 pr. m" før høst cfler h"~1 kerne

Ubehandlet 47 194 30,0
Antergon 3D, 27 6 55 6,3
Slubbehandlins IO 72 5,6
Slubbehandling+25 kgTCA 7 68 6,2
StubbehandJing+
TCA, 12,5 + 12,5 kg 6 57 6,0

b. K,·ik.

Der er i 1913 gennemført 22 forsøg med cf ter
årsbekæmpelse af kvik i vårsæd, heraf er 17 for
søg i byg og 5 i havre.

I forsøgene er der sammenlignet en kemisk, en
mekanisk og en kombinerel bekæmpelse i efter
årl;t 1972. Hovedresultaterne ses i følgende op
stilling.

4
44,6

+3,1
3,0
2,7
1,9

1,3
0.1
1,0

218
55
20

I

o
II
9

Bekampelse af flyvehavre j byg (85)
Anlal lIy'-ehancpl. hkg kerne

pr. IO m" pr. ha.

3 4 4
43 393 40,6
16 +1,0

Antal forsøg 7 Il 8 12
Ubehandlet 243 593 42,6 42,1
Dosanex 5,0 kg l31 +2,1
Bidisin 5,0 l 32 307 2.1 l,S
AC 84777 1,5 I 16 15 1,4 1,6
AC 84777 3,0 I 4 3 1,4 2.1

12 forsog 1972
Ubebandlet 442 41,2
Bidisin 5,0 I 177 3,1

Antal forsøg
Ubehandlet
Dosanex 5,0 kg·)
Dosanex 5,0 k.g••)
Bidisin 5,0 I
AC 84777 1,5 I
AC 84777 3,0 I

-) DoIanex ,'cd sånini·
u) Dos.nex senere:.

ligere forsøg bar vist, at en næsten total bekæm
pelse er mulig.

Efter en plan. der fremgå.r af følgende opstil
ling, er der gennemført 12 forsøg i byg. Delingen
af resultaterne i opstillingen skyldes, at midlet
Dosanex i 4 forsøg er anvendt ved så.ning uden
nedharvning, i 4 forsøg udsprøjtet på et senere
tidspunkt og i 4 forsøg ikke medtaget. Bidisin
blev udsprøjtet, nå.r flyvehavren havde 3-4 blade,
og ved præparatet prøvet i 2 doseringer ved
5-bladstadiet.

Det ses, at det er lykkedes at finde arealer med
en kraftig infektion af flyvehavre, og at nummer
præparatet i størsle dosering udviser den bedste
effekt. I et enkelt forsøg har dctte middcl reduce
ret antallet af flyvehavreplanter pr. 10 m! fra
1072 i ubebandlet tilO og i et andet forsøg fra
2560 tilO. Udbyttet øgedes i disse forsøg med
henholdsvis 1,0 og 10,1 hkg byg pr. ha.

Også. i denne serie har Dosanex virket for
svagt overfor flyvehavren og for voldsomt overfor
kornel. Bidisin er ogs! prøvet i 12 forsøg 1972, og
det ser ud til, al midlet er meget tolerant overfor
byg. l 12 forsøg 1973 var udb)ttcforogchen 1,8
hkg kerne pr. ha, og i 12 forsøg i 1972 3.1 hkg.
Resull<Jtcrne viser ogs~ gennemgående en for dår·
lig effekt overfor flyvehavren.

, forsøg nr. 1651 er midlet Ae 84777, dets
formuleret som væske OS dels som pulver. prø
vet mod flyvehavre i byg. og efter begge formu·
leringer i 2 forskellige doseringer. Virkningen
overfor flyvehavre har været bedsl efter lkn sto~te

dosering og ens for væske- og pulverformen.
] forsøg nr. 1652 er det ..amme præparat provet
i 2 doseringer og henholdsvis m~d og ud..:n tibæt
ning af D-propionat. Iblandingen synes at svæ~ke

virkningen overfor flyvehavre.
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/kl..ff'lJIpchr af vindak.f og agerrævehale (87).

Forsøg<;materialct er endnu ikke stort, men det
ses, at begge midler har haft en virkning overfor
begge græsser. I forsøg med vindaks har Tribunil
og A 1866 virket lige godt, nAr det sidste ~mven

des om efteråret. Anvendt om forA ret er virknin·
gen overfor ukl"udlel ringere og overfor hveden for
voldsom.

Overfor agerrævehale h;lr Tribunil virket bedre
end A 1866, ligesom dette også her virker bedre
ved efterårs- end ved forårsanvendelse.

c. Agerræ~'('haleog \'indaks.

Vindaks og agerrævehale er el par olld:lrtede
græsukrudtsarter, der endnu kun optræder n. ste
der, men ofte voldsomt.

De sidste 2 år er der gt'nnt'l1lfort nogle få for
søg i hvede efter den plan. lkr M:S i falgende op
stilling.

Tribunil og A 1866 blev ud~rrojtet uden ned
arbejdning lige efter hvedes1\ningen. og til sam
menligning blev prøvet A 1866 også om foråret
vel! begyndende vækst. Af Tribunil anvendtes 3
kg pr. h:l mod vindaks og 4 kg mod agerræve
hale, og nf numrnerpræparatet nnvendles mod beg
ge arter 3,5 kg om efteråret og 2.5 kg om foråret.

l de 22 forsøg er der opnået et grund udbytte
på 30 hkg kerne pr. ha. Merudbyttet for den rent
mekani~ke behandling var 5,6 hkg kerne. Kombi
neret med TCA-anvendelsen blev merudbyttet
6,0-6,2 hkg kerne, efter Antergon-anvendclsen 6,3
hkg kerne. Forsøgene i 1973 ligger på linie med
23 forsøg fra 1972.

A mergon har nu værel afpnJVel i en /lrrække
og h\'.ert llr med et bedre resnltat end normal
jordbehandling. Regne.~ der med gængse kem ika·
liepriser og maskinsla:ionstakster for jordbehand
ling og sprøjtning, er udgi/leme til kvikbekæm
pelse i de re.rpekrive for.r(,g.~led fra Oven og ned
efter ca. 230.-, 230.-, 400.- og 430.- kr. pr. haj
Merudbytrerne Irar i alle lilfalde kunnet dække
disse udgifler J og desuden har man fl1et ('tI renere
jord.

78 O 22 420
8J O 17 +5
89 O 11 +1

90 5 5 432
97 2 l +5
96 I J +J
98 O 2 +10

79 12 9 378
89 l 10 +9
91 I 8 l

78 21 2 346
96 4 l +8

8J 9 8 383
92 l 7 +7

85 8 7 383
94 l 5 +4

89 J 8 396
94 l 5 +J

7.0 l
J.O kg

1.5 kg
7,0 l
J.O kg

1.5 kg
7.0 l

7.0 l

Græsllkmdr i IlIccmc. alle slæt.
(2167 og 2168) Botanisk analyse. pc!. hk,
2 forsøg /973 luoerne græs andel grØnl

Ubehandlet 97 2 l 282
Gramoxone 1.5 kg 98 O 2 O
C;lrbetamex 7,0 l 99 O I +11
Kerb J,O kg 97 O 3 +10

9 fors,)g 1970
Ubehandlet
Carbelamex
Kerb

5 torsog 197/
Ubehandlet
Gramoxone
Carbetamex
Kerb

2 forsog /972
Ubehandlet
Gramoxone
Carbetamex

z forS()g 1969

Ubehandlet
Carbetamex

9 for!>"g 197/-1973
Ubehandlet
Gramoxone 1,5 kg

d. Græsukrudt i lucerne.

Pli femte år er der forsøg med bekæmpelse af
ukrudt i lucerne, og - som det ses i folgende op·
stilling - med de samme midler som lidiigere.

Carbelamex, der er prøvet i 5 år, udsprøjtcs in
den udgangen af marts. Kerb er prøvet i 4 år og
udsprøjtes ved samme tid. Gramoxone bør ud
sprøjtes inden lucernens knopper bryder, men for
passes delte tidspunkt, foretages behandlingen se
nesl3 dage efter l. slæt.

Der er foretaget 3 slæt og udfort en botanisk
analyse efter hver af disse. Det ses, at lucerne
marken er renere efter behandlingerne.

16 forsog /970-1973
Ubehandlet
Kerb J.O kg

20 fono,'.! /969-1973
Ubehandlet
Carbetamex

I 20 forsøg 1969-73 har Carbelamex øget lu·
cerneprocenten fra 83 i ubehandlet til 92. I 16
forsøg 1970-73 ogede Kcrb procenten fra 85 til
94, og i 9 forsog har Gramoxone forhøjet procen
tcn fra 89 lil 94 pet. lucerne.

Alle 3 midler har haft en god virkning overfor
græs, Carbetamex nedsatte således græsindholdet
fra 9 til I pct. Midlerne udviste derimod ikk.e sA
stor virkning overfor andet uk.rudt.

hkg kerne
1972 197)

l J
32,6 47.8
10,2 0,8
7,9 0,2
0,4 -:- 2,0

hk~ kerne
1972 1973

l l
38,6 36,8
2,5 J.1
5,7 2,3
4,J +0,1

Aks ar vindal.s
aOlal pr. m'

1972 19B

I J
150 14
25 2
25 J
50 5

Aks af 3gC"rr:c\'ehale
aotal pr. m'

1972 1973

I l
6J6 18J
112 22
JJ6 J4
696 120

VimlaÅ.",
Antal forsag
Ubch;)ndlet
Tribunil. 3 kg
A 1866.3.5 kg efterår
A 1866,2,5 kg forår

ARerræve/wil'
Antal forsøg
Ubehandlet

Tribunil, 4 kg
A 1866 J,5 kg efterår
A 1866, 2,5 kg iorår

6 Oversigter
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Dels det fjernede ukrudt og dels en lettere svid·
ning af afgrøden er lrsagen Lil en mindre udbytte·
nedgang. Afgrøden er s1 til gengæld renere og af
en bedre kvalitet.

l forsøg nr. 1904 blev lucernen behandlet med
l,S kg Gramoxone efter l. slæt, sammenlignet
med samme dosis givet efter 2. slæt. Virkningen
overfor ukrudt og lucerne er Ca. ens efter begge
anvendelsestidspunkter.

De gennemførte forseg viser, at der gives mid
ler, der kan betinge en renere og næsten græsfri
lucememark.

7. FrOllkrlld( i roer.
Forwg med roeukrudrsmidler har indtaget en

betydelig plads i forsøgsarbejdet 1973. Hidtil har
formAlet været at afprøve ukrudtseffekten af de
enkelte midler. I 1973 bar hovedformålet været at
afprøve kombinationer af midler for om muligt at
opnå en bedre ukrudtseffekt uden derved at påvir·
ke roeplanteme. Forsøgenes enkeltresultater er
opført i tabelbilaget. medens hovedresultaterne for
Arets forsøgsgrupper ses i tabd h, der også om
fatter enkelte gennemsnitsresultater fra tidligere
Ar.

a. Bederoer til foder.

I mange roe marker foretages en sprøjtning mod
kvik. og senere en sprøjtning med et eller to mid
ler mod frøukrudt. Desuden benyttes ofte i samme
periode 1 a 2 sprøjtninger med parathion mod
skadedyr. Alle disse sprøjtninger har ofte påvir·
ket roerne i uheldig retning.

Under plan J er der anført resultaterne af 7
forsøg i 1973. To-tre uger før roernes såning er
der udsprøjtet Venzar, Venzar + TCA og Venz.ar
+ datapen. M idlerne er udbragt på fældet jord,
og der er senere foretaget normal såbedstilbercd
ning. Før roernes udtyndingsstadie. når ukrudts·
pLanterne bar 2-4 blivende blade, er der sprøjtet
med 6 l 8etanal + 1 kg Venzar. l led e er der
kun anvendt Betanal med 6 I pr. ba. I forsøgene
er der anvendt den frøtype og dmetode, der er
benyttet på det pågældende landbrug. Der er an
vendt en såafstand på 6-8 cm i 5 af forsøgene og
11 og 15 cm i 2 forsog. Mellem den første sprøjt
ning og roesåning er der gået t:a. 24 dage. 1 for·
søg nr. 3634 og 525 er der dog kun forlobet 13
og J7 dage. I 6 forsøg er der foret3'get en let
bAndhakning. l forsøg nr. 3634 er der kun hånd·
hakket i lcd a.

l kolonne I er der anført den dosering af mid·
terne, der er anvendt pr. ha. Umiddelbart for
sprøjtning med Bctunal er antal rocr og ukrudts·
planter pr. IO ro række optalt. Der er optalt 62
roer pr. IO m af ubehandlet. Hvor der har været
anvendt kemiske midler, er der sket en reduktion
pl 5-8 roeplanter pr. IO m rælde. Antal ukrudts
planter er nedsat fra 178 i usprojtet til 11-13 efter
behandling. Før høst er der optalt roer pr. ha, og

i ubehandlet er der 51.000 planter pr. ha, hvilket
er 4-5.000 mindre end, hvor der er foretaget ke
misk bekæmpelse. Arsagen til denne forskel ml
ganske givet soges i de forbold, at ubehandlet er
mere ukrudtsfyldt end de ovrige lcd, samt at man
ved håndhakning er kommet til at fjerne for
mange roeplanter. Dette er sikkert også årsagen
til, at udbyttet er nedsat i det ubebandlede for·
søgsled.

Der er opnået merudbytter på 17-49 hkg rod og
45-69 hkg top for anvendelsen af kemiske midler.
Størst merudbytte både i top og rod er der op-
nået, hvor der er anvendt TCA eller dalapon
sammen med Venzar. Ved samme kombinationer
er der opnået bedsr effekt mod kvikken. I ube·
handlet bar ved høst 9 pet. af jordoverfladen 'IR:.

ret dækket med kvik, og bvor der er anvendt
kvikmidler, 2-4 pet.

I 1972 blev der udført 9 forsøg, hvor Venz.ar
er udbragt 10-12 dage før roesåningen. I disse for
sag var der 5 pet. større udbytte for sprøjtning.
Roeroe påvirkedes ikke af behandlingen og
ukrudtseffekten var tilfredsstillende.

Kemikalieprisen pr. ha bar for de anvendte mid
ler været: Led b 570.· kr., led c 640.- kr., led d
630.· kr. og led e 440.· k.r.

Under plan II findes resultaterne af 6 forsøg,
hvor Pyramin er anvendt efter samme retnings
linier som Venzar i plan I.

Mellem I. sprøjtning og roernes såning er der
forløbet ca. 21 dage. I forsøg nr. 2847 og 120 er
der dog kun 10 og 14 dage mellem sprøjtning og
såning. 1 forsøg er sået på 12 cm, og her er der
ikke foretaget håncihakning. De øvrige forsøg er
sået på 8 cm, og her er der foretaget cn let hak
ning.

Før 2. sprojtetidspunkt er der ikke konstateret
nævneværdig nedgang i antal roer pr. 10 m som
fDige af behandlingen. I usprøjtct har der været
232 ukrudtsplanter pr. IO m, i led b 59 planter
pr. IO m og i de ovrige 3 led ca. 30 ukrudtsplan
ter. Før roernes optagning er der 47.000 rOCr pr.
ha i usprpjtet, og 4-6.000 flere roer i de sprøjtede
led.

Der er hostet et udb)'tte på 664 hkg rod og op
nået merudbytter p1 20-40 hkg for ukrudtssprojt·
ning. I top er der hostet 321 hkg, og for be·
handlingerne er der 40-50 bkg top i merud·
bytter.

Før rochøst er der foretaget en bestemmelse af
ukrudtsbestanden. Hvor der ikke er foretaget
ukrudtsbekæmpelse, er 25 pet. af jorden dækket af
ukrudt. Hvor der er foretaget bekæmpelse, findes
5-8 pct. ukrudt. Hvor der er anvendt TeA og
dalapon var der ingen kvik.

I 1972 er der udført 9 forseg, bvor Pyramin er
anvendt 10-12 dage før roernes såning. Der blev
opnået en god ukrudtseffekt og pæne merudbytter
i rod og top.

Kemikalieprisen pr. ha for de anvendte midler
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Tabel h. Ukrudt i bederoer til foder (88-91).

Planter pr. Udb)>ftc og JX:l . .r Jord·
IO m rk. før merudbytte. OVCrft-.dCD

2. sprøjtning Mg pr. ha dzkkdat
.~ ukrudt ved

Forsogll'~kkc ~ ~.s OpUlgniD'

"".... 0.: ~~

"~
..

I
~- ~ 'Ø,i5. ~
.~

~ ! ~i '. ~

o " e ~ .- ~cl: g .~• ...
2 3 4 5 6 7 8

Plan I

7 forsog 1973
a. Ubehandlet 62 178 51 558 256 20 9
b. Venzar 2-J uger for såning, l

Venzar + Detanal vcd 2-J bli\endc blade l -6 56 13 55 17 46 4 8
c. Venzar + TeA 2-3 uger for såning, l I 10

Venzar + Betanal vcd 2-4 blivende blade l + 6 57 11 55 40 60 2 2
d. Venzar + dalapon 2-3 uger for såning, l TS

Yenzar + 8ctanal ved 2--4 blivende blade I r 6 54 12 56 49 69 3 4
e. Venzar 2-J uger for sånmg, I

BClanal ved 2-4 blivende blade 6 55 13 56 30 45 3 8

9 forsog 1972

Ubehandlet 116 273 49 538 347 12
Vcnl.ar 10-12 dage for såning 132 107 52 20 38 2

Plan Il
6 forsag 1973

a. Ubehandlet 53 232 47 664 321 25 2
b. pyramin 2-3 uger ror såning, 3

Ilyramin I 8ctanal ved 2-4 bItvende blade 2 I 6 SG 59 52 29 41 8 2
c. Pyramin I TeA 2-3 uger ro, såning, 3 T IO

Pyramm I Betanal ved 2-4 blivende blade 2 T G 51 30 51 18 41 8 O
d. Pyramin I dalapol1 2-3 uger for s~ning. 3 + 5

P)'ramin I Betanal ved 2-4 blivende blade 2 + 6 52 32 53 42 52 5 O
e. Pyramin 2-3 uger for såning, 3

Betanal ved 2-4 bilvende blade 6 52 30 53 44 43 5 2

9 forsøg 1972
Ubehandlet liG 273 49 538 347 12
Pyramin 10-12 dage for såning 4 127 101 53 23 41 l

Plan III

17 forsog 1973
a. Ubehandlet 56 240 52 561 269 28
b. Pyramin efter såning 3

Betanal \ed 2-4 bil vende blade 6 53 69 58 53 25 9
c. Pyramm efter sånmg 4

Bctanal vcd 2-4 blivende blade 6 56 52 59 63 34 7
d. Nortran efter såning. 7,5

Bctanal ved 2-4 blivende blade 6 57 62 59 68 34 II
e. Venzar ncdharvet for såning, l

Detanal ved 2-4 blivende blade 6 53 76 58 71 35 IO
f. Ro-Neel nedharvel for såning, 6

8etanal vcd 2-4 blivende blade 6 51 85 57 44 39 IJ
g. Ro· ect + Venzar nedharvel for såning 3 t- 0,5

Belanal ved 2-4 blivende blade 6 54 64 58 57 35 II

Plan IV
26 forsog 1973

a. Ubehandlet 52 549 269 25
b. ouran I Delanal vcd 1-4- bll\endc blade 5 t 6 57 16 30 11
c. Vcn7.ar + Delanal vcd 2 4 blivende blade l,S t- G 58 21 27 12
d . Pyramln -l- Delanal \cd 2-4 blivende blade 3 + 6 57 15 21 IJ.'
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bar været : led b 680.- kr., led c 740.- kr., led
d 730.· kr. og led e 540.· kr.

Resultaterne af de to forsøg:.rækker viser sam
stemmende, at det i 1973 har været muli~t uden
udbyttenedgang at anvende Venzar og pyramin
i blanding med TeA eller dalapon ca. 3 uger før
roernes såning. Forsagene forbættes.

Under pltm III bringes resuhaterne af 17 for~

søg. l forsøgsled b, c og d er midlerne anvendt
ved såning, og i de sidste 3 led er midlerne ud
bragt for roesåning, og der er foretaget en ned
harvning. Efter roernes frem spiring er forsøgene
sprøjtet med Betanal ved ukrudtsplanternes 2
4 bladstadie. I de fleste forsog er der anvendt en
såafstand på ca. 8 cm. l 5 forsog har såafstanden
været 15-18 cm. l forsog nr. 193 er der ikke fore
taget nogen hakning eller rensning. J fOOlog nr.
2590-2028 og 3583 er der kun foretaget en huk
ning i ted a.

Før anden sprøjtning er der optalt roer pr. 10
ID række. I lcd f, hvor der er anvendt Ro·Neet.
er der skel en reduktion på ca. 5 planter pr. 10
m. De øvrige behandlinger har kun en svag ind
virkning på pianlelaIlet.

I ubehandlet har der været NO ulrudt~planter

pr. 10 m række. Bedst effekt har der været efter
4 kg Pyramin, hvor der kun er 52 ukrudtsplanter
tilbage efter behandling. Dårlig,t h.u Ro-Neet vir·
ket.

Ved optagning var der 5-7.000 flere rocplanter
i de sprøjtede led end i det u,>prøjtede. Den store
ukrudtsbestand og det lave plantetal i u~prøjlede

• rOCr er medvirkende til, at der er opnået merud·
byller på 45-70 hkg rod og 25-40 hkg IOp. Største
merudbytte er opnået ved anvendelse af Venzar
før såning, her er opnået 71 hkg rod og 35 hkg
top. Derefter følger Nortran og Pyramin. Lavest
i merudbytte ligger Ro-Neel. Ses der på midlernes
ukrudtseffekt ved roernes optagning, har der været
den bedste virkning ved anvendelse af Pyramin.
Der er 7 pet af jorden dæl..ket med ukrudt mod
28 pct. for ubehandlet. Svageste ukrudt...eHekt er
opnået Vid anvendelse af Ro·Neet.

Kemikalieprisen pr. ha har for de anvendte
midler været for led b 540 kr., lcd c 610 kr.,
led e 440 kr., lcd f 460 kr. og led g 460 kr.
Nortran har ikke været markedsført i 197).

Under plan. JV er der meddelt resultaterne af
26 forsøg. Hovedformålet med denne plan har 'læ·
ret at undersøge, om det er muligt ved I sprojt
ning med en blanding af et jordherbicid og et
bladherbieid at opnå samme ukrudtseffekt som ved
2 sprøjtninger. hvor den første udfores ved roer
nes såning og 2. sprøjtning ved udtyndings:.tadict.

På det tidspunkt, hVOr Betanal normalt udsprøj
tes. er der til spr~jtevæ'iken tilsat enlen Nortran,
Venzar eller Pyramin. Disse midler er tilsat for
at opnå en langtidseffekt overfor frcm..pirende
ukrudtsplanter. I 12 forsog er der anvendt en så~

afstand på 8 cm, og i 14 forsøg 13-18 cm.

Ved udsprojtning af blandingen har der væ·
ret 284 ukrudtsplanter pr. IO m ræk.ke. I de forsog.
der er sprøjtet på ukrudt..planlernes 2-4 blad·
stadiet, er der opnået en tilfredsstillende ukrudts·
effdt. I en del forsøg har ukrudtsplanterne været
for store, og midlernes virkning har ikke været
tilfredsstillende. J 7 forsøg er der konstateret en
svidning af roerne efter anvendelse af Nortran +
Betnna!'

Ved host har 25 pet. af jordoverfladen været
dækket af ukrudt i u'iprojtede r~r. I de behand·
lede led har 11-13 pet. af jorden været dækket af
ukrudt. l denne forsøgsrække er der ligeledes 5
6.000 flere roeplanter ved host i dr: sprøjtede led
end i usprøjtede roer. Der er opnået et udbyttc
på 549 hkg rod i usprøjtet. og hvor der cr foreta·
get en ukrudtsbelæmpclse er der et merudbytte på
15-21 hkg rod, svarende til 3-4 pet. Der er imid·
lertid meget store variationer fra for:.øg til forsøg
alt efter hvilken behandling, der er udført i det
usprøjtede led. Eksempler hel på er forsøgene nr.
194, 2593 og 3709. I dis~e forsøg er der ikke fa·
retaget håndarbejde. og ved host er 70-90 pet. af
jordoverfladen dæHet af ulrudt. Udbytlet har væ
ret ca. 240 hkg rod med et merudbyue for de 3
ukrudt'ibehandlinger på ca. 270-21)0 hkg rod.

Kemiblieprisen pr. ha har i 1973 været 500,·
kr. for Venzar-Betanal·blandingen og 540,· kr. for
Pyr:lmin-Betanal-blandingen.

h. Fabriksroer•

For""genc i fabriksroer Cl' udfori i et snævert
sam:lrbcjde med ror~og~udvalget for Sukkerroe·
dyrkning og De danske SukkerfabriUer A S.

I:kdommelser, oplagning. prøveudlagning samt
beregning af forsøgene er forestået af De danske
SukkerfabriHcr, hvilket giver mulighed for ensar·
tet bedømmelse og behandling a.f alle fOl3øgsled.

Formålet med forsogene er at undersog~, hvill..e
kombinationer af herbicider der bevirker dcn bed
ste ukrudtsbekæmpelse i ... ukkerrocr. Ocr er an
vendt pilleret Monova·fro, sået på blivende af
stand. Froafstanden har været ca. 17 cm. Der er
udfort iC"l1t Il for:.øg. og rors"g~plancn har været
falgende.

Forsogsplan:

a. Manuel renholdelse uden borthakning af roe
planter. Normal radrensning.

b. 1,5 kg Pyramin båndspr. v. sAning, 2,2 l Be·
tanal båndspr. på udt. stadiet. Normal rad
rensning.

e. 2.0 19 Pyramin + 3,0 I Ro-Neet bredspr. før
opharvning.

d. 2,0 kg Pyramin + 3,0 1 Ro-Neet bred~pr. før
opharvning. 6.0 I Oetanal på udt. ~tadiel.

e. 2,0 Pyramin + 7.5 I Nortran bredspr.. let ned
lY.l.rvet.



2085

8. Ukrudtsarter og roeherbieider.
Sidcn 1965 er dcr i alle forsøgene med ukrudts·

bekæmpelse i roer foretaget notater om de fem
fremherskcnde ukrudtsarter. Resultntet af optæl
lingcrne bringes i tabel 93 i tabclbilaget. Et ud
drag af resultaterne vises i tabel i.

Ved nt sammenlignc de forskellige midlers virk·
ningsgrad på en ukrudtsart finder man, at der er
cn forskel midlerne imellem. Som eksempel kan
nævnes mældc. Samtlige midler har et stort antal

en tilfredsstillende ukrudtscffekt ved roernes op
tagning.

Ilabet af vækstperioden er der foretaget cn vur·
dering af roernes sundhedstilstand. Første vurde·
ring er foretaget på udlyndingssladict. her er der
slørst skadevirkning efter blandingen Venzar +
Ro-Neel. Ved anden vurdering forekommer der
størst skade, hvor kombinationen med Ro-Nect
indgår, og hvor der senere er foretaget en Beta·
nahprøjlning.

Der foreligger udbytlebestemmelser fra IO for·
søg. Forsøgsleddene bn for oversigtcns skyld op
deles i 4 grupper.

I gruppe I indgår lcd a og b; der er opnået
størst lid bytte i led a, hvor der er foretagct hånd
rensning og r:'ldrcnsning. I led 2, der er bånd
sprøjtet med Pyramin og Betanal, forekommer en
udbyttenedgang på 2 pet.

Gruppe 2, der bcstår af de forsøgsled, hvor
blnnd:ngen af jord herbicider indgår, og som senerc
el' sprøjtct med Betanal - leddene d, f, h og j 
viser cn udbyttenedgang på 4 lil 7 pet.

Gruppe 3 består <If leddene k og I, blandinger
af henholdsvis Pyramin Og Yenzar med Belanal
udsprøjlct på ukrudtsplantcrnes 2-4 bladstadie.
Her er del' en sikker udbyttenedgang på 15-16
pet.

Gruppe 4 omfatter de ikke·betanalbehandlcde
led, c, e. g og i. Udbyttet i disse led varierer mC·
get neje i takt med ukrudlets dækningsgrnd. Her
bct}'der en lille ukrudtsbestand normalt udbytte,
og en stor ukrudtsbestand en katastrofal udbytte
neug<mg.

c. Sammenfatning.

Dette og tidligere €l,.s forsøg viser, at ved roe
markens renholde/se kan lulm/arbejde og radre,u
Iling Iledsættes Iii et minimum, ja j flere tilfælde
heil ulldlades ved brugen al ukrudtsmidleT.

Mod lrollkrudtet sprøjtes der to gange. Første
J;(Ulg am'efldes el jordmiddel i forbindelse med roe
.wl1("ngen. Anden sprojtning Ildf;Jres med et blad
midtId, r1~r ukrudtsplanteme har 2-4 blade.

Ved b~r1dsprøjm:ng f'f det tlodvend~'gt ar fore
{(Ige rllllren.ming. Undlades radretl.ming, m~ der
bredsprøjles.

Oril'lltl'rellde forsøR i 1973 peger i retllirlg af. at
.~projt"ing mod kvik og I. sprøjming mod 1m·
ukrudt kan lUI/øres i en arbejdsg(ltlg 2-3 IIger lør
roernes .w~f1i"g.

Udbytte:
hkg pr. ha

rod sukker

1000
planler
pr. ha v.
oplagn.

f. 2,0 kg Pyramin + 7,5 I Nortran bredspr., let
nedharvet, 6,0 I Bet~lnal på udt. stadiet.

g. 0,5 kg Yenzar + 3,0 I Ro·Neet bredspr. før op
harvning.

h. 0.5 kg Yenzar + 3,0 I Ro·Nect breJspr. før
ophllrvning. 6.0 l Betanal på udLStadiet.

I. 0,625 kg Venzar + 7,5 I Nortran bredspr., let
nedharvel.

j. 0.625 kg Venzar + 7,5 I Nortran brcdspr.,let
nedharvct, 6,0 l Betanal p~ udt.stadiet.

k. 1.5 kg Venzur + 6.0 I Bctanal bredspr. efter
fremspiring.

I. 2.0 kg Pyralllin + 6,0 I Betanal bredspr. efter
fremspiring.

I forsøgsled a cr der foretaget normalt hånd·
arbejde, Og der er foretaget radrensning. l for·
søg~led b er midlerne båndsprøjtet, og der er fore·
t..gel normal radrensning. I de øvrige forsøgslcd
er midlerne brcd'iprøjtet. og der er ikke foretaget
noget Mndarbejde eller nogen form for radrens
'1ing.

Ukrudlsbekæmpt'lse i fllbriksroer (92).
II IOnGR 1973

Anlal ukrudtspl. pet·.f
før eftcr jordo,·utl.

Betllna1- Belanal- d.ekk. af
sprøjlnlng sprojlning ukrudl

I m' I m" Y.optagn.

a 178 4 IO 70 428 68.9
b 60 12 IO 70 423 67.7
c 46 45 60 66 262 42.6
d 6 20 69 404 64.8
e 34 34 60 64 277 44.7
r 6 IO 69 409 65.7
8 34 39 60 65 275 44.5
h 7 IO 68 400 63.9

31 36 60 65 287 46.1
j 6 IO 67 415 66.2
k 36 50 70 364 58.6
I 37 40 70 360 58.2

Umiddelbart før sprøjtning med Betanal er der
foretaget en optælling af uk rudi. Dcnne optælling
viscr effekten af de anvendte jordherbicider. I ube·
lnmdledc roer er der opl~11 178 ukrudtsplanter
pr. m!, en behandling med pyramin har nedbragt
tallet til 60. Hvor Pyramin eller Venzar er ud·
bntgt i blanding med Norlrnn eller Ro-Neet er
ukrudtsbcstanden yderligere sænket til omkring 30
ukrudtsplanter pr. m~.

Efter fuld effekt af Betanalsprøjtningen er der
forclaget endnu en ukrudtstælling. Der spores over
alt cn bedre ukrudtseffekt, hvor der el' anvendt
Betanal. Umiddelbart før optagning af rocrne er
der foretaget en vurdering af ukrudt. der viser, i
hvilken renhedstilstand jorden efterlades. l for·
sogslcddene d, f, h og j spores en tydelig bedre
ukrudtseffekt som følge af Bctanal·;lnvcndelsen.

l forsøgsleddene c, e. g og i er der kun anvendt
ukrudtsmidler ved roernes s~ning. Her er ukrudts·
effekten absolut utilstrækkelig ved roernes optag
ning. I forsøgslcd k og I er der foretaget sprøjt·
niog med Belanal + Pyramin og Betanal + Ycn
zar på udtyndingsstadiet. M idlerne har ikkc haft
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Tabel i. Bederoeukrudtsmidlernes \'irkning på enkelte ukrudts3l'"ter. procent virkning (93).

. ",i -
~ • :3 -
" ~~ ~- .. ~

Ub'udtsan • o.
~

,.o
,; N' '::2, ,;eller -slæBt .~ .E ~

.
! Z "~ . ~~ ~~~ • b..

~ ~ Z>.

»)Agerkål« 69 68 71 93
Ager-snerle 64 81 68 85
Ager-stedmoder 54 20 47 85
Fuglegræs 61 82 74 83
Gul okseøje 79 93 88 80
Hanekro 44 59 62 89
Kamille 93 96 88 70
Krumhals 62 73 56 90
nMældc« 56 67 62 86
PileuTl 64 75 57 60

81. og fersken pileurt 66 60 51 65
Snerle·pileurl 72 84 59 69
Vej-pileurt 90 95 91 43

Rapgræs 90 96 93 28
Spergel 77 90 71 72
Tvetand 61 71 63 89
Ærenpris 79 73 39 80

60 63
63 94

77 85

69 60
31 56

63
90
64

forsøg i mældegruppen. For Pyramin og VenzaI
(nedarbejdet) er virkningen 56 og 62 pet. For Be
tanal derimod 86 pet. Gælder del kamille, ve;pi·
leurt og rapgnes opnås over 90 pet. virkning med
Pyramin, hvor Betanal viser 70, 43 og 28 pct.s
virkning.

Er mælde ct problem i bederoemarken, bør
Belanal indgå i sprøjteplanen.

9. Anvendte midler mod ukrudt.
I del foregående afsnit vedrørende ukrudt er der

nævnt en del midler, der indgår i de forsk.el
lige forsøgsplaner. Disse midler er anført i tabel
j i alfabetisk orden efter midlernes handelsnavn
eller forsøgsnavn. Endvidere er llnhm den virk.
somme forbindelse i de forskellige bekæmpelses
midler.

Tabel j. Anvendte midler mod uk.rudt.

A 1866 .. _. . . . . . . . . . . . . .. . . , . . . . . . . . terbutryne
AC 84.777 _.. .. pyrazolium metylsulfat
Actril 4 _.. , .. __ _. . . . . . . . MCPA + dicblorprop + ioxyniJ + bromoxynil
Antergon 30 _ _. . maleinhydrazid
Aretit , _. , . . . . . . . . . . . . dinosebacct3t
Avadex BW .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . tri-allat
A vadex BW granulat _. . . tri-allat
BAS 4330 H MCPA + bentazon
Basagran (BAS 3510 H) bentazon
Basagran-DP .. . . . . . . . . . . dichlorprop + bentazon
Bayer 6194 _.... triazinon
Bayer 6542 .. . . _.. , .. , . . . . mccblorprop + metahcnztbiazuron
Betanal . _. . . . . . . . . . . .. ... . .. . . . . . pbenmcdipbam
Bidisin forte ,... metachJorphenprop
Bladex _. . . . . . . . . . cyanazin
Bladex/MCPP (Metrex) ".... . . ... . . . . . . . mecbJorprop + cyanazin
BrominaJ 400 _. . . . . . . . . bromoxynil -
Cambilene _. . . MCPA + mechlorprop + dicamba + TBA
Carbetamex , ,.. carbetamid
Carbyne barban
Carbyne B . . . . . . . . . barban
Certrol IB 500 MCPA + dichlorprop + iOll.ynil + bromoxynil
Certrol M 667 . .. .. MCPA + ioxynil
Certrol Tetra . _ MCPA + dichlorprop + ioxynil + bromoxynil
Certrol 3 .. . . MCPA + dichlorprop + hromoxynil
Certrol-Tripel . , . . MCPA + dichlorprop + ioxynil
CR 4606 .. . MCPA + dichlorprop + dicamha
Dico-Banvei·M 750 .. '" .. . MCPA + dicamba
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Dicotox-M 75
DLG D-prop combi pulver
DLG M-propacid
Dosanex
EPS 344/2
Faneron 50 WP
Faneron Trippe)
Fortro)
Gcsagard 50
Gramoxone ....
Herba-Banvcl-M 750 ., ......• '
Hcrbalox-M 750
Herbatox MP 500
Herbavex Plus
Hormon-Mix
Igran 50
Kerb
KVK 723025
Lindinger Combi 3
Nortran
Pesco 18-15
Pescoprop
Probatox triple " ,' .
Prokamix DPD
Propimix flydende
Propinox D 75 ...
I)roplnox-M 50 ..
Propinox·M Kombin
Pyramin , ..
Ro-Neel .
Shellprox Super ,., ,
Tribuni! ,' .. _ , .
Tribunil-Combi
Venzar

III. B E K Æ M P E L S E S
ARBEJDE I FORENINGERNE

I. Sprojtevirksomhed.
En del foreninger varelager med egne sprøjter

bekæmpcl.scsarbejdet for foreningens medlemmer.
Andre foreninger er ikke direkte engagerel i
~prøjtcal bejc!et, men har et snævert samarbejde
med en række maskinstationer, der udforer sprøjt
ningen efter foreningens anVisning,

I det forlobne år er der en tendens til en stig
ning i del b~h::l.Odlede areal i en del foreninger.
Der er i ah sprøjtet ca. 40.000 ha i )~73 mod
ca. 35.000 i 1972. Oe udførte sprøjtninger er alt
overvejende ukrudtssprøjtninger,

2. Muldvarpe.
Fra ea. 60 foreninger, spredt over hele landet,

foreligger meddelelse om bekæmpelse af muld
varpe. Del er hovedsagelig kommuner, der fore·
Slår bekæmpelsen. Af indberetningerne er der kun
15 foreninger, der karakteriserer bekæmpelsen som
værende god, medens 9 omlaler den som værende
direkte dårlig. Bedste resultat er tilsyneladende op
nAet der, hvor bekæmpelsen foregår ved et sam
arbejde mellem kommune og forening. Flere kom·
muner forestår udlevering af muldvarpegift.

MCPA
2,4-0 + dichlorprop
2,4·D + mechlorprop
metoxuron
dichlorprop + mcchlorprop + Mepn + barban
bromofenoxim
MCPA + dichlorprop + bromofenoxim
MCPA + dichlorprop + cyanazin
prometryne
paraqual
MCPA + dicamba
MCPA
mech!ol'prop
MCPA + mech!orprop + dicamba
MCPA + dichlorprop
terbutryne
propyzamid
(lifCPA + dichlorprop + bromoxynil
MCPA + 2,4-0 + diehJorprop

MCPA + TBA
MCPA + mechlorprop + TBA
MCPA + dichlorprop + dicarnba
2,4-D + dichlorpl'op
MCPA + dichlorprop
diehlorprop
mechlorprop
2,4-D + meclllorprop
pyrazon
cydoate
MCPA + 2,4-D + dichlorprop
mClabeni.liazuron
dichlorpl'op + metabenzthiazuron
lenacil

Forenfflger //led organiseret sprøjtning.
Skadedyr og

Sjælland Ulr:rudlS- 1)'idOms-
belr:iJempelse bekæmpelse

Holbæk og Odsherreds hus- h. h.

mandsf. ... , ..... 2000
Holbæk amts økono. selskab .. 842 169
Kalundborg-Ruds·Vedby kr.

husmandsf. 935 136
Odsherred Landbof. 600
Vestsjællands Landbof. 1150 370

Fyn
Nordfyns Landbof. 900 180
Ærø Husmandsf, 40

Jylland
Ans·Kjellerup , . . . . . . . . . . . 1779 34
Hammershøj Landbof. .... 1478 20
Himmcrlands samv. 1308 487
Hjerm-Ginding herreds ... , 6556 449
Kalø Vig 1800
Kalø-Knebelvig ., ..... , 2583 173
Langå 700
Ringkøbing-egnens 650
Rougsø·Sønderhald herr. 4718 583
Silkeborg og omegns 3900 50
Struer-egnens 181
Thyrsting-Vrads herr. 1000
Viborg amts landøk. forening. 3950 50

lall 1973. 37030 2741
lall 1972. 34340 770
lait 1971. 34410 4049
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F. GØDSK ING OG KALK ING

Af K. Skri\er.

Handelsgødning er et betydningsfuldt produk
tionsmiddel for landbruget, og det er vigtigt, at
udnyttelsen af de forskellige godningsmidler bliver
51 rigtig og rationel som muligt. Som en vigtig
hjælp hertil udfores der hvert år et stort antal for
søg med gødningsmængder og gødningstyper til
forskellige kuhuree, (orsog med udbringningstids·
punkter for gødning, anvendelsesteknik og meget
andet. Foruden al være direkte 'iejlcdende i disse
vigtige spørgsmål giver gødningsforsøgene tillige
mulighed for en god kontrol med, om de gød
ningsmængder, der generelt anvendes i landbruget,
er af en hensigtsmæssig størrelsesorden.

I. KVÆLSTOFHOLDIGE
GØDNINGER

I. Forsøg med kvælstofmængder.
( dette afsnit meddeles resultaterne af forsøg

med kvælslofmængder. Endvidere behandles her
spørgsmA.let om kvælstofgødskningens økonomi.
Andre spørgsmål om anvendelse af kvæl .... tof og de
øvrige piantenæringsstoffer, fosfor, kalium o. s. v.
indgår i særlige forsøgsserier, der omtales i senere
afsnit.

B. Korn og rodfrugl.

Det største antal forsøg med stigende mængder
kvælstof er sOm i tidligere år udført i byg. Men
også i vinterhvede udføres der mange forsøg med
spørgsmålet, fordi de senere års resullater med
kvælstof lil vinterhvede har været afvigende fra
resultaterne af tidligere udforte for,,08. Derimod
er der kun resultater fra 5 forsog i vårhvede, og
i de andre kornarter er der ikke udfort forsog
efter fællesplaner. I rodfrugtafgrøder indgår
sporgsmålet om stigende mængder kvæl.... tof tiest
indircl.te i forsog.-.planer. der tager .. igte på at be
lyse særlige emner vedrarende kvælstofgods~ning.

I græsafgrodcr er der derimod gennemført en del
forsog med det direkte formål at belyse. hvilke
mængder kvælstof. der mest hensigtsmæssigt bør
anvendes til græs.

Enkeltresultaterne af de forsag. der er udført
efter fællesplaner i de forskellige kulturer. er sam
let i tabclafsnittet i tabellerne or. 94 til 97. og
for de storste forsogsgruppers vedkommende er re
sultaterne tillige opdelt efter forfrugt og lands
dele. De forsøg. der refereres i de nævnte tabel-

ler, er sammen med forskellige andre oplysninger
grundlaget for de falgende opstillinger og over
sigter i dette afsnit.

Byg (94).

For/mgt
Fol'WB 1973

knaUer for Forsøg 1967-72
kom lejesæd hk, kerne hkg kerne

Antal fs .... 84 91 111 292

Grundgødet .. I 31,3 28,8 29,1
40 N I 8.3 8.5 9,6
RO N ...... 2 10,8 12,9 13.6

120 N .. 3 10,2 14,2 15.7
160 N 4 10.0 14,1

For/mgl
roer
Antal fs. 20 21 23 60

Grundgødct. . I 38,5 33,7 34,5
40 N 2 6,4 10,0 9,2
80 N 3 7,1 14,6 13,6

120 N 4 6,4 14,1 14,3
160 N 5 5.6 12,7

Byg. I 1973 er nile forsøgene i byg gennemført
med 4 kvæbtofmængder til iah 160 kg N pr. ha.
I opstillingen er materialet opdelt efter forfrugt.
og årets udb)'ttcresultater er sammenholdt med
gcnnem~nitst<ll fra de nærmest foregående års for
søg, hvor Slørstcdclen af forsøgene kun er gennem
fort med 3 kvælstofmængder.

Resultaterne fra forsøgene med stigende kvæl
~Iofmængder til byg er tillige vist i form af mer·
udbyltekufvcr i fig. 6.

Det fremgår <lf såvel udbyttetal ....om merudbyt
tekurver i figuren, al kvælslofvirkningen i byg har
været usædvanlig lille i 1973. Det gælder specielt
hyg efter forfrugt roer. Til gengæld er grund ud·
b}'ttct uden kvæl\toftilfarsel noget over middel.
Udbringningstidspunktet for kvæJ...torgodniDg har
i de :llIerfleste tilfælde været sidst i marts måned.
Den ringc ~vælstofcffek.t. der har været gældende
i alle land'idcle. præger tillige resultaterne af andre
forsogsopgaver med kvælstofgødning.

I gennemsnit har dcn optimale grænse for kvæl
stofanvendelse til byg efter byg været 80 k.g N og
til byg efter roer 40-50 kg pr. ha i 1973. Kun
i 'g<.anske få fon.og har det været rentabelt at til·
fore kvælstof ud over di5....e mængder.

En tid forsog er udfort efter andre planer,
hvori der er benyttet op til 200 kg N pr. ha. 51-
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danne mængder har kun medfol'l yderligere ud
byttenedgang, men ofte uden betydende lejesæd.
Den økonomiske grænse for kvælslofanvendelse
er i mange tilfælde overskrevet noget før byg-

Fig. 6. Virkningen af stigende km:ISIOfmæ.ngder i byg.

gens lejesædsgrænse, således som del også fremgår
af de gennemsnitlige lejesædskaraktcrer i opstil
lingen. Dette er en tendens, der er blevet stadig
mere udpræget under de seneste Ars sortsvalg i
byg.

Det skal dog fremhæves, at den økonomiske
grænse for kvæ1stofanvendelsc til byg normalt lig~

ger højere, end tilfældet har været i vækstsæsonen
1973. Dette vil foruden af tekstopstillingen tillige
fremgå af tabel k. hvor de sidste 12 års forsøg
med stigende mængder kvælstof til kornarterne er
opført. Forsøgene med op tit 160 kg N pr. ha er
dog fortrinsvis udført i de seneste år.

Det slOre forsøgsmateriale fra denne årrække
er opdelt efter forfrugt, og da gruppen med kom
som forfrugt er særlig stor, er der i denne tillige
foretaget en opdeling i henboldsvis 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 formentlig er dette
forhold medvirkende til det generell højcre ud·
bytteniveau pA. Øerne end i Jylland, hvor et for
holdsvis større antal af forsøgene er udført på
sandjord.

KWI'[sto/gødskning og proteinifld1told i byg. Sti-

120 i'1""

" 11 f""....

/

'"
-----.-- 1971

'"""

8y.. forfn,.. kDnl

M~rudb)'''<

hl. k..... pt. ha

"

"

"

Tabel k. Stigende mængde!" kvælstofgodning til korn 1962-73.
Udbyttc og me!"udbyttc, hkg kerne pr. ha.

For(rugt

Plan Korn

ISa"jo" I I IG,~r," lR~,
Kar. Olie- Bl:elg- IKl.",.

0<mo I J}'lland I Lerjord toner planter planlcr .=
lIyg
Anlal forsog 59 1J6 117 78 68 J l 12 J 14
Grundgodcl 35,7 26,8 34,4 22,3 35,5 20,4 45,0 30,2 46,S 35,6

40 N 8,5 8.7 8,4 9,0 8,5 12.2 5,2 12,7 7,6 5,4
80 N 10.9 12,8 11,8 12,9 11,7 17,J 9,1 14.J 7,7 7,9

120 N 10,4 13,7 12.1 13,6 11,8 19,4 8,3 15,4 6,J 7,8
160 N 10,1 13,7 12,1 13,3

I-("ede
Antal forsog 47 23 67 J 4 38 66 69 26
Grundgodcl "'0,1 36,6 39,1 35,0 41,1 38,9 38,2 45,4 42,1

50 N 9.2 9,8 9,4 9.0 10,1 10,0 11,9 8,3 8,7
100 N l J.] 14,8 1J.9 10,5 13.7 l J,8 17,1 11,8 11,8
150 N 14.3 16,6 15,2 10,1 14,5 14,1 18,0 12.0 11,J
200 N 13,8 17,2 15,2 8.6

RUJ:
Ania! forsog l 19 J 17 l 4 l
Grundgødct 29,4 19,4 26,7 18,7 15,4 12,9 15,7

50 N 16,4 12.1 15,8 11,7 15,0 9,2 8,7
100 N 26,4 15,9 25,2 14.9 16,5 8,6 8,0
150 N 15,7 17,5 25,2 16,0 17,4 8,6 5,7

VArh\'cde
Antal forsøg 12 4 12 4 10 3 l 4 6
Grundgødct 40,2 25,3 37,6 32,8 42.5 42,8 32,8 38,8 42.3

50 N 5,2 8,7 5,J 8,3 6.4 J,8 9,5 5,6 1,0
100 N 5,4 12.4 5,4 12.3 8, l 4,2 11,0 6,9 0,1
150 N 5.2 l J, 7 5,J l J.5 8,5 4,1 4,J 7,9 0,0
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Prøvernes indhold af såvel total r!protcin som
amidfrit rlprotein er ved de almindeligt anvendte
kvælstofmængder en del højere end resultaterne
af ældre analyser, og de er specielt hojere end de
normer for proteinindhold, der i almindelighed
regnes med ved byggens anvendelse til fodring.
Undersøgelser af bygproteins fodringsværdi har
vist, at nettoudnyttelscn af protein, frembragt ved
stærk kvælstofgødskning, er den samme som i lav
procentig byg. Det generelt højere proteinindhold,
der i dag konstateres i byg som følge ai stadig
øget kvælstofgødskning, bor derfor tages til ind·
tægt i husdyrenes fodring.

Hvede. Også i vinterhvede har virkningen af til
ført kvælstof været usædvanligt lille i 1973. sådan
som det fremgir af merudbyttetallene i opstillingen
og af kurverne i figur 7. Som det er gældende for
byg, er grundudbyttct i hvede uden kvælstoftil
forscl væsentligt højere end sædvanligt, men to
taludbyttet af vinterhvede er dog noget lavere i
1973 end de foregående Ars gennemsnit.

Of---------+----------i

"

11,6
10,9
12,4
14,1
15,2
15,8

rilprotc:i.n

PrOlt'inbestemmelser i byg (95).
pcl••r IØnlor

amJdfrit
r6protdn

10.1
9.6

10.8
12,1
I J,I
IJ,S

gende tilførsel af kvælstof lil byg øger bygkerner
ncs indhold af protein.

Til belysning af dette forhold, samt af kvælstof
gødskningens indflydelse pA kvaliteten af det for
øgede protein, er der i et repræsentativt udsnit af
forsøgene med stigende mængder kaJkammonsal
peter til byg udtaget kerneprøver til bestemmelse
af total kvælstof og indhold af amidkvælstof. Et
indhold af amidkvælstof i byg kan ikke tillægges
nogen værdi af betydning ved fodring af svin, og
fraskilletsen af amidfraktionen ved vurdering af
et øget råproteinindhold som folge af kvælstof
gødskning sker på forslag af afdelingsleder Chre·
sten Sørensen, Agrikulturkemisk Afdeling, Statens
Planteavls-Iaboratorium, der har udført analyse
ringen.

Analysernes en.ke1tresu]tater fremgår af tahelbi·
laget, hvor de er opdelt efter byggens forfrugt og
efter landsdele. Af hensyn til omkostningerne er
der i de fleste tilfælde kun analyseret de forsøgs·
Jed, hvor der er tilført henholdsvis 40, 120 og 160
kg N pr. ha. Ca, II, af prøverne, alle udtaget i
forsøg i Nordjylland, omfatter dog samtlige for-
søgsled fra grundgødet til 200 kg N pr. ha. Mnudb)'tw

Byggens kvælstofindhold varierer stærkt fra are- »"r'-=!:~-'''=--------r-----------,
al til areal ved de laveste tilførsler af kvælstof
gødning, men disse forskelle udlignes i høj grad
med stigende kvælstoftilførsel. Materialet viser
ille sikre forskelle i byggens kvælstofindhold mel. 'XI

lem de enkelte landsdele og er heller ikke til·
strækkeligt berti1. En opgørelse af samtlige ana-
lyseresultater efter landsdele antyder dog et lidt l'
højere ogennemsnitJigt kvælstofindbold i prøverne
fra Jylland end fra øerne.

I følgende opstilling er analysernes gennemsnits·
resultater omregnet til total råprotein (faktor
6,25) og amidfrit råprotein.

9 forsøg
Grundgødet

40 N .
80 N ..

120 N .
160 N .
200 N ..

45 forsøg "
40 N ......... 11,2 9,8
80 N ....... 13,8 11,9 uro...

180 N ..... 15.0 12,9 "
lJr.....

Fig. 1. VIrkningen af stigende kVlI:blorma:ngdc:r ul h\cdc:.

---_ "JI,,,,,,,,~,

Det fremgAr af resultaterne, at byggens totale
rAproteinindhold er øget betydeligt med stigende
tilførsel af kvælstof. Også indholdet af amidfrit
rAprotein er steget væsentligt, selvom amidind
holdet relativt er forøget mest ved stigende kvæl
stofgødskning. Denne fraktion af amidkvælSlof er
som nævnt uden proteinværdi ved fodring :.If een
mavede dyr, men kan udnyttes af dr"...t~'ggcrc.

'0 :" '00 "

,
,
,

ISO r- lO" IU~ N l'ON
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VlJrhvede. Materialet omfatter kun 5 forsøg i
1973 med de anførte kvælstofmængder. 3 af for
søgene har korn til forfrugt, 2 har græs, men alle
forsog ligger på et højt udbytteniveau. Kun i J af
forsøgene har der været rentabelt udslag for kvæl
stoftilførsel til 50 kg pr. ha. De øvrige forsøg
har alle givet mindre udbytte for kvælstoftilforsel.

T en del af forsøgene i vinterhvede er der ud
ført faldt<llsbestemmclser til orienlering om hve
dens proteinkvalitet ved stigende kvælstofgødsk
ning. Som det normll1t er tilfældet i dansk hvede,
der er hostet i Sod kvalitet, har alle faldtal i de
undersøgte prøver været boje, og der er som tid
ligere ikke konstateret sammenhæng mellem kvæl
stofmængde og faldtaJlenes storrelse.

Som det fremgår af 4 års forsøg i opstillingen,
har den okonomiske grænse for kvælstofanvendel
se i gennemsnit været 50 kg N pr. ha, og det er
iovrigt kun el meget beskedent merudbytte. der er
opnåct for denne kvælstofmængde. De seneste års
særligt ringe resultater af kvælstoftilførsel til vår·
hvede må tillægges de samme årsager som nævnt
for vinterhvede. Forsøgene er i de allerfleste til
fælde udført p5. mineraljord.

(JJ..onomien \'ed kw~fslofanvende/se. Der er ikke
i 1973 udfort fOTsog i rodfrugtaIgroder med sti
gende mængder kvælstof som eneste opgave, men
sporgsm51et er p5. grundlag af tidligere års forsøg
bcly~t i tabel l, der behandler økonomien ved an
vendelse af kvælstofgødning til kom og til rod
frugt.

Beregningerne er foretaget på grundlag af for·
sogsrcsultater fra 1967 og op til 1973 for de em·
ner, hvor der i delte åremål er gennemført et an·
tageligt antal forsøg. For de mere specielle eks
empler i kornarterne og for rodfrugt er der dog
anvendt materiale tilbage til 1961.

Ud fra forsøgsresultaterne er så beregnet den
optimale gødning,mængde i kg N pr. ha. som det
ville kunne betale sig al tilføre de forskellige af·
groder vcd en kvælstof pris på 1.50, 2.00 eller 2.50
kr. pr. kg. og n:'tr prisen pr. hkg kom er henholds
vis 60, 70 eller 80 kr. Ligeledes hvilke kvælstof
mængder, der mest fordelagtigt kan anvendes til
roer, som kan omsættes til henholdsvis 20, 40 eller
60 kr. pr. afgrodeenhed (a.e.) og til kartofler til 40,
60 eller 80 kr. pr. afgrodeenhed eller IO, 1S eller
20 kr. pr. hkg.

VlJrhvecJe (97).
Fono,I97J

Kar.luer for
Icles;ed bil:l kerne

Forsøg
1970-7J

bklllerne

16

41,0
3.2
3.4
3.5

3.6

5

49,5
0.5

~2,O

-;-1.5

-;-1.6

5

O
1
l
2

Antal forsog

Grundgodet
50 N

100 N
150 N .
100 N + 50 N
4 uger senere

Der er kun opnået rentable udslag for 50 kg
pr. ha lil hvede efler !..orn. bælgplanter og oliefro.
Hvor forfrugtcn har været frugræs. har grænsen
ligget vcd 100 I..g N pr. ha. Denne mængde har
normalt været den me~t rentable kv:clslormængde
til vinterhvede efler gode forfruglcr. medens den
okonomiske grænse for kvæl"'lofanvcndclsc til vin
terhvede med byg som forfrugt i tidligere 5r har
været ca. 150 kg N pr. ha. Dette fremg r foruden
af opstilling og figur tillige af tabel k-

I 1972 var mcrudbytlerne for tilforsel :lf kvæl
stof til vinterhvedc hellt:r ikkc særligt store. selv
Om de var v,c"icnlligt slorre end i år. De 2 års
re.<;,ultater bor dog næppe være normgivende for
hælstofmængder til vinterhvede i fremtiden.
Grunden til de unormale udbytter skal sikkert især
suges i særlige forhold vedrørende sygdomsangreb.

Men resultaterne er dog en opfordring til kun
at anvende velovervejede kvælstofmæO'gder til de
hvedesorter. der er i dyrkning i disse år, da der
er en tydelig korrel1ation mellem stærk kvælstof·
gødskning og stigende sårbarhed for angreb af
forskellige bladsygdomme i hveden. Det gælder
først og fremmest meldug, men også angreb af
gulrusl .mgives i nogle forsøg at være forværret
med stigende kvælstortilforsel.

Hvede (96).
Fors"g 1973 Fortøg

Karakter for 1962-72
le}csa;d hkg kerne hk. kerne:

Antal forsøg 13 15 55 159

Grundgodct I 44,6 37,4 34,'
50 N _ ......... I 5.6 10,4 12.1

100 N 2 5.9 15,9 18,3
150 N 3 4.6 17.9 20.5
200 N ........ 3 2,5 18,3

For/rugt
jrogræs
Antal forsag 7 9 22 57

Grundgodet O 44,3 37,8 37,2
50 N O 7.9 11.0 12.5

100 N l 10.9 16.6 18.1
150 N 2 9.1 16.6 19.4
200 N 2 7.5 15,8

For/rugl
bll'igp/Olllf'T

Antal forsøg 6 6 16 63

Grundgodct 2 52,0 50,0 44,8
50 2 I.7 7.1 9.0

100 N 2 0.9 9,4 12.8
150 N ....... . 2 -;-2,4 10,1 13,4
200 N 3 -;-3.0 9.5

For/rugt
oliep/an/er
Antal forsøg 5 5 II 33

Grundgodct O 43.1 43,3 38,3
50 N O 9.0 10,3 10,1

100 N I 9.6 13.2 14,4
150 N I 8.4 12.5 14.9
200 N l 5.8 10.1
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Tabel I. Økonomien ved anvendelse .af kvælstofgødning.

Oplimal N-aooninpmJtngde. kl N pr. ha

• MeNdbyue l klNkOllCrhkg terne eller .flrooeenheder
li• 1.SOkr. 2.00 kr. 2.50h.

Afrrødc l•• .. ~ anvendle 8ødnlngSntleDlder I hkg kerne l bklJ kerne I bkl kerm:
f kgN pr. ha kC!l(er kOSler k«ner..

~~
~ :3H " I 50 I " 1'00 I'" lIS' "'1 70 180 "'I 70 1'" "'1 70 180

Hvede, kerne
Forfrngt korn 174 35,6 6,611,5 14,9 17,2 18,5 19,2 139 144 147 130 135 139 122 127 132
Forfr olieplanter 38 38,9 5,9 10,0 12,5 13,8 14,2 14,1 105 108 110 99 102 105 93 97 101
Forfrugt frogræs 66 38,2 6,911,915,217,117,918,0 118 121 123 112 116 118 107 III 114
Forfr bælgplanter 69 45,4 4,8 8.3 10,6 11,8 12,2 12,0 105 108 III 99 103 105 93 97 101
Forfr kJøvergræs 26 42,1 5,2 8,7 10,8 11,8 11,9 11,3 96 99 100 91 94 96 86 89 92
Rug, kerne
Forfrugt korn 20 19,9 7,5 12,3 15,1 16,5 17,1 17,4 109 113 116 101 105 109 95 99 103

8yg, kerne
Forftugt korn 293 28,5 6,610,7 12,9 13,9 14,2 14,4 97 100 102 90 94 97 85 89 92
Forftugt roer 81 35,5 6,0 9,811,712,3 12,1 - 87 89 91 82 85 87 78 81 84
Forfr kløvergræ5 50 37,3 3,6 6,0 7,1 7,0 5,6 - 7l 75 76 69 71 73 64 67 70

I •. e. kotler lo. e. koster l •. e. koster

I .:. I" " I I " .:. I .:i
I

.:i~ ~ ~ ~ ~

o 'i li! o
~ :il ~ ~ :ilM M

Bederoer, •. e.
Grundg m naturg. 193 96,8 4,8 8,611,513,614,915,6 94 127 139 75 115 131 56 105 123
Grundg u naturg 96 79,9 7,213,3 18,322,1 24,826,4 131 151 158 117 144 153 103 137 149

Kålroer, a. e.
Grundg m naturg. 59 83,4 4,1 7,0 8,9 10,0 10,3 10,0 64 91 101 48 82 95 3) 73 88
Grundg u naturg 63 67,8 6,612,2 16,720,222,724,1 127 150 158 112 142 153 96 135 147

I •. e. koster I •. e. kosler I •. e. koster

I
.:. I " I " I " I .:. I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ li! li o :il o 'i :il li• •
KarlOfler, a. e.
Grundg m naturg 15 78,3 2,8 5,4 7,3 7,8 6,6 - 82 87 90 76 84 87 69 80 84
Grundg u naturs 18 56,2 9,4 16,1 20,5 23,1 24,2 - 115 122 125 109 117 122 H).I 113 119

Til l a. e. er regnet 1.1 hkg tørstof i kålroer og bederoer, 1,0 hkg tørstof i kartofler eller 12 hkg bcderoclop.
Af hensyn tilopbevaringstab er dog fradraget 30 pet. af topudbyllet. Kålroctoppcn er ikke medregnet.

Beregningerne dokumenterer, at der kan ske ret
store forskydninger i afgrødepris og kvæl.!>lofpris
uden at det forrykker voldsomt pli den optimale
gødning'imængde. Samtidige prisstigninger på kom
og på kvælstof medfører ligeledes, at de kvæl·
stofmængder, der bør anvendes, ikke er ændret
væsentligt i forhold til tidligere års anvisninger.
Derimod bevirker de seneste års udbytteresultater
i byg, at de optimale kvælstofmængdcr er blevet
noget reduceret.

Disse gennemsnitsresultater skal naturligvis til
lempes lokale forhold, og har man her kendskab
til de optimale gødningsmængder under givne vil~

kAr gennem praktisk.e erfaringer eller markforsøg,
anviser tabellen tillige, hvilke relative forskelle der

normalt bør være i kvælstoftildelingen ved bl. a.
forskellig forfrugt og staldgødningsanvendelse.

b. GræsmarksafgrØder.

Der er fortsat stor interesse for forsøg, der beo
lyser kvælstofvirkningen i græsmarksafgrøder. l
omstående opstilling er vist gennemsnitsresultatet
af 24 forsøg i 1973 med kvælstof til kløvergræs
og 6 forsøg med kvælstof til rent græs, i hvilke
der er høstet 4 slæt. Der er desuden gennemført
en del for~øg. hvor der l..un er høstet 3 slæt og
i nogle tilfælde også anvendt andre kvælstof·
mængder.

Forsøgene er grundgødede med 1000 kg PK
0-4-21, og som forsøgsgødning er anvendt kal.k~
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salpeter eller kalkammonsalpcter, udstrøet ad 4
gange, - tidligt fodr og efter hver af de 3 første
slæt. En fjerdedel af forsøgene er udført på Fyn
og de øvrige i Jylland.

Trods gennemgående ugunstige nedbørsforhold
for græsproduktion i 1973 er der i forsøgene op·
nået pæne udbytter for anvendelse af op lil 450
kg N pr. ha, Denne kvælstofmængde har givet
optimalt torstofudbytte i såvel kløvergræs som
rent græs.

I tabel m er samlet resultaterne af de forsøg,
der i Jylland og på Fyn er udført med stigende
mængde kvælstof til græsafgrøder. Udbytterne
uden kvælstoftilførsel er noget større på Fyn end
i Jylland, men forskellen udlignes i nogen grad
ved stigende kvælstoftilførsel. Det fremgår også af
resultaterne i tabellen, at kløvergræs giver større
udbytte end rent græs uden kvælstoftilførsel, men
også her udlignes udbytteforskel1cn således, at rent
græs ved den stærke kvælstofgødskning fuldt ud

Forsøg med stigende mængder kvælstof
til klovergræ.~ og reflt græs 1973 (98).

Kløvergræs Udbytte hkg. pr. Ila
2J forsøg grønl tørltof rllprOlcin

Grundgødet 358 71,0 11,02
150 N 484 98,1 14,40
300 N 577 I 13,3 18,07
450 N ..... 628 120,0 21,13
600 N 645 120,9 22,68

24 fo/sog
Grundgødet 365 75,2 11,60
150 N 482 98,4 14,55
300 N ...... 574 113,8 18,34
450 N 625 120,6 21,33

Rellt gNes
6 forsøg
Grundgødet 218 51,2 5,54
150 N 393 85,5 9,99
300 N 540 109,8 15,21
450 N ........ 617 123,8 19,49
600 N 646 123,7 22,06

Tabel m. Stigende mængder kvælstof Iii klovergræs og rent græs. 1961-73.
Udbytte, hkg pr. ha.

Jylland Fyn Hele landet

•5'0 -"
l'lan §~ E..:

I
~ ~ .;; <>

c ~
c ., .2-.i 8~.S e

~ I " ~ " " g l ~oi.. " .. ;; B .. " 2= ;;~

" B " e ~ e e ~'i
~ ;;] ~ ;;] ~ ~ ;;] u'i

< " < " " ~~ ,,~

Kluvergra's
Grundgodct 96 349 70.0 11,17 45 501 86,0 14,89 141 395 74,8 12,11 46,7
150 N 471 95.1 14.10 591 107,8 17,15 508 99.0 15,02 61,9 15,2 20
300 N 592 I lU 18,39 681 122,0 20,15 619 116.0 18,91 72,5 10,6 28
450 N 655 121,5 22,13 726 128,5 23,00 676 123,6 22,36 77,3 4,8 63

GrulH.lgoJct 21 380 75,8 11,44 IO 452 86,7 13.50 3I 403 79,1 12,10 49,6
150 N 522 105,4 14.45 560 107,7 16,59 534 106,1 15,14 66,3 16,7 18
300 N 654 124,9 18.72 633 121,7 19,97 647 123,9 19, I2 77,4 11,1 27
450 N 723 133,6 22,52 672 126,9 22,46 707 131,5 22,50 82,2 4.8 61
600 N 7~8 13~,6 24,55 686 128,0 23,95 728 132,5 24.36 82,8 0,6 500

Rent gr~~s O"crvintrct
G rUlldgoucl 22 222 49,6 5,95 9 278 59,7 6,61 31 238 52,6 6,14 32,9
150 N 424 91,2 11,05 518 102,7 11,89 451 94,5 11,30 59,1 26,2 I I
300 N 595 115,9 17, I7 680 126.3 17,62 620 118,9 17,30 74,3 15.2 20
'50 N 688 129,3 22,01 747 135,3 20,82 705 131.1 21,6B 81,9 7,6 40

Grundgodcl II 272 5R,7 7,00 I I 272 58,7 7,00 36,7
150 N 470 97,2 I 1,88 470 97,2 11,88 60,8 24,1 12
100 N 634 12 J.I 17,83 634 121,1 17,83 75,7 14,9 20
450 N 727 132,5 22,51 727 132,5 22,51 82,8 7,1 42
600 N 762 136.1 25,31 762 116,1 25,31 85,1 2,3 110

Hal rajgræs udlagt
uden dæksæd
Grundgodct 41 110 53,5 8,12 4 223 39.9 4.96 45 320 52,3 7,84 32,7
150 N 601 90,5 14,34 517 80,5 11,24 595 89,6 14.06 56,0 23,3 13
300 N 772 107,9 20,57 665 96,2 17,80 763 106,8 20.33 66,8 10,8 28
450 N 839 114.3 24.72 753 106.0 20,30 832 113,5 24.33 70,9 4.1 7l

Til I a. c. er regnet 1,2 hkg !Orstor. Ncttoudoyuet er beregnet som 75 %af bruttoudbytlct. Ocr er anvendt
en gouning<;pris på 2,00 kr. pr. kg kvælstof.
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I godningsm~ngde - 80 N. 25 P og 60 K.

Forsf,g i kom.
Fastliggende kvælstofforsfJg 1973 (99).

hkg kerne pr. ha
5 forsøa 21 forsøg 26 forsøg
7.~. Ar 5.-6. lir 5.-8. tlr

16,3 22,5 21,3
15,6 16,8 16.6
21.3 212 21.2
21.7 21.1 21.2
21A 21.3 21A
23,6 22.9 23,0

20,3

Ugødel
Yz NPK

l PK
l PK + kas .
I PK + urea .
l PK + fl. a .
l PK + ks .

I gødnlngslTllI:ngl1e .. 120 N. 38 P og 90 K.

.. forsøs l fonør 5 forsøg
7.-8. Ar 5. tlr 5.-8. Ir

Ugødet 29,7 14,2 26,6
Yz NPK ........ 9,6 17,1 11.1

I NPK 13.9 28.8 16,9
l PK + kas ... 14.5 29.1 17,4
I PK + urea. 13,6 31,5 17.1
l PK + n. a. 14,2 30,9 17,5
l PK + ks. 31,9

Der er i disse forsøg store udslag for gødnings·
tilførsel, da det ugødede forsøgslcd ikke er tilført
gødning i efterhånden flere år. NPK-godning,
kalkammonsalpeter og urea har ved begge kvæl
stofni·..enucr givet omtrenl samme udb)'t1c, me
dens kalhalpetcr i det store antal fOT"'og med 120
N har placeret sig en smule dårligere. Derimod bar

D. Forsøg i korn.

Af de tilbageværende forsøg i serierne er der i
1973 resultater fra 31 fon.øg i byg, I i havre og
I i vinterhvede. Enkeltresultaterne er opført i La·
belbilaget. Af de 33 forsøg er 25 gennemført i
Jylland og 6 pI Lolland-Falster.

Resultaterne af forsøgene i byg 1973 er vist i
følgende opstilling. 26 af disse forsøg er gennem·
ført med 120 kg N og 5 forsøg med 80 kg N
pr. ha.

delen af forsøgenes gentagelser. l efterlrct 1973
tilføres forsøgene fra 1969 efter 5. høstår ligele
des kalk på tilsvarende mide, og formA.let er at få
yderligere oplysninger om gødningernes indflydel
se på kalkfofbrug og kalkbehov.

Alle gødninger eller gødningskombinationer
prøves med samme mængde kvælstof, fosfor og ka
lium. Mængderne var efter de oprindelige planer
80 kg ,25 kg P og 60 kg K til kornafgrøder og
de dobbelte mængder til rodfrugter, men i takt med
den stigende kvælstofanvendelse er de fleste af
kornforsøgene med forfrugt kom i de senere år
gennemført med anvendelse af 120 kg N, 38 kg P
og 90 kg K pr. ha. Ved forfrugt roer eller græs
anvendes fortsat 80 kg N. Ved nedfældningen af
flydende ammoniak er de tilsigtede kvælstof
mængder kun fraveget med I a 2 pet. For at få
udtryk for udbyttekurvens forløb er desuden i atle
forsøg i serierne medtaget et forsøgs led med Ih
mængde NPK-godning.

er på højde med klovergræs i udbyttet af både
tørstof og råprotein.

l de tre kolonner yderst til højre i tabellen er
der foretaget en beregniJlg af foderværdicn af det
høstede græs og af gødningsokonomien. idet der
til en afgrP<leenbcd er regnet 1,2 bkg tørstof. Ud
byttet er ber beregnet som nettoudbyue ved fra
drag af 25 pet. til afgræsnings- eHer konserve
ringssvind. Ved økonomiberegningen er der an
vendt en gødningspris på 2.00 kr. pr. kg kvælstof,
og det fremgår af kolonnen belt lil højre i tabel
len, at en neuofoderenhed ved anvendelse af 150
kg N pr. ha er frembragt for 18-20 øre i kløver
græs og for 11-12 øre i rent græs, der er over
vintret. Denne kvælstofmængde har således været
særdeles rentabel. Ved forøgelse af kvælstof
mængden til 300 kg N pr. ha har en neltofoder
enhed i kløvergræsset kostet 27-28 øre og i rent
græs 20 pre. Også her har der været god rentabi
litet i kvælstofanvendelsen forudsat en ~od udn)'t
telse af afgrøderne.

Ved yderligere forøgelse af hælstofmængden til
450 kg N pr. ha bar en foderenhed kostet 63 øre
i kløvergræs. og den økonomiske grænse for kvæl
stofanvendelse er bermed i de fleste tilfælde over
skredet. [ rent græs har en foderenhed kostet 40
42 øre eller et beløb omkring rentabilitetsgrænsen.
Men både for ktøvergræs og for rent græs er der
økonomisk basis for 300 kg N pr. ha atene i tør
stofudbyuct. Ved beregningen er der ikke taget
hensyn til den forøgelse af råproteinindholuet, der
sker ved kvælstof'gødskningen. Tages det ogede rå
proteinudbytte i betragtning, vil der ofte være ba·
sis for at hæve kvælslofanvendelsen til op mod
400 kg N pr. ha.

2. Fastliggende kvælstofforsøg.
disse forsøgsserier, der bic\' plbegyndl i 1966

og 1967, sammenlignes NPK-gødning med de
mest almindelige gødningskombinationer af PK
gødning+enkeltgødninger af kvælstof, henholdsvis
kalkammonsalpeter. urea og flydende ammoniak.
Formålet med forsøgene er at belyse kvælstofgod
ningernes langtidsvirkning, herunder dercs indfly
delse på forsøgsjordemes reaktionstal.

Såvel NPK-gødning som de prøvede gødnings
kombinationer er kalk forbrugende om end i noget
forskellig grad. Opgaven blev derfor i 1968 og
1969 suppleret med nyaniagie forsøg, hvori der
indgår PK-gødning + kalksalpeter, idet denne
kvælstofgødning i det lange løb nærmest virker
hævende på jordens reaktionstal i modsætning lil
de øvrige prøvede kvælstofgødninger.

De forsøg. der blev påbegyndt i 1966, er gen
nemført på 8. og sidste år. Forsøgene, der blev
anlagt i 1967, standses efter host 1974. Ved ophør
udtages jordprøver i de cnkelte forsøgsled, og re
sultaterne heraf bringes samlet i næste års bcret
ning. [ efterlret 1972 ble\' forsøgene ffa 1968.
hvori der indgår kalksaJpetcr, tilført kalk i halv-
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ViJrs~d
Faslliggend~ kva/stollorsog (99).

Forsog anlagt 4' rO~1 II (orsøS 28 torsøs 18 fonøg 12 torsea 12 forsøg 1) 10nOr)
1.-2. tf 2.-l, Ir 3.--4. ir 4.-S. ir 5.--6. ir 6.-7. Ir 1.-8. r

1966-67 1966--67 1968 1969 1970 1971 1972 1913

Usødet . . . . . . . . . 28,7 3t,3 23,1 20,2 25,8 24,1 22,2
Oh NPK 10,2 10,7 14,5 12,7 12,0 15,2 12,9

l NPK 15,2 17,3 22,8 18,4 18,0 19,9 18,0
1 PK + kas .. 15,3 17,8 22,9 18,1 17,5 20,4 18,5
1 PK + u/ea. 14,9 16,8 22.8 18.1 18.0 20,0 18,0
l I'K + fl.' .. 16,3 19.3 25,0 20,7 17,4 21,1 19,4

Forsog an/agr 43 (orsøg 21 tarseg 22 fOfsøg 24 (orsøg 22 torsøg 132 torsøg 278 torso.-)
1.-2. Ar 2.-3. år 3.-4. ir 4.-5. Ar 5.-6. Ar 1.-6. Ar 1.-8. ir

1968-69 1968-69 19iO 1971 1972 1973 1963-13 1~7]

Ugødet 28,8 23,8 26,2 22,. 22,1 25,2 25,6
Oh I'K 11,9 12,7 14.5 19,5 16,8 14,7 13.4

l PK . . . . . . . . . . . . 17.6 18,1 20.9 25.7 21.5 20,4 19,3
l PK .,- kas ........ 17,9 17,6 21,2 25,8 21,5 20,3 19,3
I PK urea ...... 17,7 18,2 21.4 25.6 21,8 20.5 19,2
1 PK + fl. a.o 19.3 20,6 22,4 25,6 23,2 21,8 20,7
l I'K + ks ... 18,3 16,7 21,3 24,9 20,8 20,0

.) Inlagl 1966-69

ligger denne gødning en del under de øvrige. Det
fremgår af enkeltforsøgene i tabelbilagcl, at NPK·
gødning har givet mindre topudbyue end de øvrige
godningstypcr.

3. Nedfældning af kvælstofgødninger.

a. Nedfældning af kalkammonsalpeter,
urea og nydende ammoniak.

Afsluttende beretning.

I de fastliggende kvælstofforsøg samt i de tid
ligere udføne forsogsserier med sammenligning af
kvælstofgødninger har flydende ammoniak som re·
gel vist en nogel bedre gennemsnitlig kvælstof
virkning i byg end de faste kvælstofgødninger. Da
flydende ammoniak ikke indeholder følgcstoffer af
nogen art, er det nærliggende at begrunde denne
forskel med det forbold, at flydende ammoniak
nedfældes og derfor placeres i en mere gunstig po
sition for planterne end de (aste gødninger, der
udstros oven på jorden.

Til belysning af, om antagelsen er rigtig, blev
der i 1966 påbegyndt forsøg med opgaven. l for
søgene sammenlignes kalkammonsalpeter og urea.
der afprøves såvel udstrøet oven på jorden som
nedfældct med en radsåmaskine. De to (orste år
blev der opnået en nedfældningsdybde på 2-5 cm
med en rækkeafstand på 15 cm. I 1968/69 var
dybden ved ændret metodik 4-6 cm og rækkeaf-

l] fonel
2.-'. tr

1970-73

84,8
21,1
28,7
26,5
28,1
29,2
25,2

4.5 forsøg
2.-7. ir
1967_12

88,6
20,3
28,0
26,8
27,3
27,3

Fastliggende ha/slollorsog (100).
hkl tontor pr. ha

6 forsol j I fon".
j.-I. ir 2.-8. tr

197) 1967-7]

92,4 89,1
6,9 18.7

10,7 25,9
11,4 25,0
8,8 25,1

12,6 25,6

Bederoer
Ugodet
Oh NPK

l NPK
l PK + k.s ..
I PK + urea.
l I'K + fl....
I I'K + ks ..

b. Forsøg i bederoer.

Der er i 1973 gennemført 6 forsag med bede·
roer som forsogsafgrøde, og gennemsnitsresultatet
af disse og foregående års forsog i bederoer frem
går af opstillingen i nil:ste spalte.

3 af forsøgene i 1973 er gennemført i fabriks·
roer, hvor merudbytterne for kvælstoftilførsel er
særligt små. I gennemsnit af 51 forsøg 1967-73 er
der ingen forskel i virkningen af de 4 kvælstof
gødninger anvendt til bederoer. 1 det færre antal
forsog fra 1970-73, hvor der indgår kalksalpcter,

virkningen af flydende ammoniak i 1973 været en
smule bedre end af de øvrige kvæbtofgødningcr.
Flydende ammoniak er nedfældet i perioden 21.
27. marts, og de faste kvæbtofgodninger er med
enkelte undtagelser tilført inden for samme pe.
riode.

I følgende opstilling er viM de hidtil opnåede
resultater af samtlige forsog i vårsæd siden for·
sugenes anlæg i henholdsvis 196667 og 1968/69.
Af hensyn til s;unmendragene er der også her an
vendt betegnelsen Ih NPK og l NPK eller tilsva·
rende af de prøvede gødninger, uanset om kvæl
slortilforselen har været 80 eller 120 kg N pr. ha.

Det fremgår af forsøgenes resu!l;lter, at virk·
ningen af de stærkt kalkforbrugende gødninger,
NPK·godning, urea og flydende ammoniak, ikke
er forringet gennem årene i sammenligning med
kalkammon'ialpeter, der har deltaget i 7-8 år eller
med kalksalpeter. der foreløbig er afprøvet i 5-6
Ir.

Dc faste kvælstofgødninger har i gennemsnit af
det .!lamlede forsøgsmateriale virket ens. men har
ved den anvendte melodik i gennemsnit af årene
givet ca. l,S hkg kerne mindre pr. ha end flydende
ammoniak. Del bemærkes, al de fa ..tc gødninger er
udstroet og således ikke nedbragt i jorden udowr,
hvad en radsåmaskine i nogle tilfælde måtte have
bevirkct.
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Nedfældning aj kalkammonsalpeler, urea og fl. ammoniak (/Ol).
Byg. hkg kerne pr. ha, 12 24 31 37 SO 26 2' 2IJ

forStIg foneg forsøg fonøg fonø, forsøl; (onog forsøg (onol;

"66 '96' '96' '96' 1970 1971 1972 1973 1966-73

Grundgødet ........ 24,5 28.4 31.7 32.0 27,0 35.6 33,5 36,7 32,4

80 N ikas, udstrøct ... 15.2 12.8 17,9 14,8 9.8 12,0 16.4 10,9 13.2

80 N i kas. nedfældet. 16.2 14.3 18.1 14.8 11,6 12,6 16,4 11.1 13.8

80 i urea, udstrøet 13,9 12,0 16.3 14.0 9,7 11,4 15.6 10,3 12,5

80 N i urea, nedfældet ... 15,1 14,0 18,3 14.7 12,0 12.7 16.6 11,0 13.9

80 N in. a............. 16,0 13,1 19,1 14.8 12,8 11.7 12,9 10,7 13,4

standen 12 cm. og de 4 sidste Ar, hvor nedfæld·
ningen er sket med en kultivatortandssåmaskine
med 15 cm rækkeafstand, har nedfældningsdybden
været &-10 cm alt efter jordens tilstand. Til ud
bringning oven på jorden er anvendt den samme
maskine, idet der blot er kort med løflede skær.
Nedfældningen af flydende ammoniak er sket på
sædvanlig vis, og her er tilstræbt en nedfældnin~

dybde på 12-15 cm.
Forsøgsafgroden er byg, og for at få så marke

ret forskel som muligt mellem udstroning og ned·
fældning af de faste gødninger, er nedfældningen i
de fleste tilfælde udført umiddelbart efter korns!·
ning. Den flydende ammoniak er nedfældet på
samme tidspunkt eller umiddelbart for kornets så
ning. Der er således ikke tale om, at nedfæld
ningsarbejdet kan have skadet afgrøden i de refe
rerede forsøg.

I 1973 er der gennemført 28 forsøg, heraf 12
på Øerne og 16 i Jylland. Gennemsnitsresultaterne
af disse er sammen med forsøg fra foregående år
vist i oven~tående opstilling.

Det gennemsnitlige udslag for tilført kvæbtof
(80 N) har _ som i andre etårige forsøg med
kvælstof _ ikke været særligt højt i 1973. Ned
børsforboldene i forårsmånederne og vækstvilkå
rene iøvrigt har sikkeft også medvirket til, at Vil k
ningen af nedbringning af fast gødning ikke har
været så stor som i visse af de tidligere forsøgsår.
Urea har dog alle år kvitteret fOf nedfældning.
I gennemsnit af 8 års fOfSØg er kvælstofvirknin
gen forbedret med 1,4 hkg kerne pr. ha, hvorved
urea er kommet på udbytteniveau med kalkam
monsalpeter. Arsagen er sandsynligvis, at nedfæld
ningen udover den bedre placering også modvirker
den fordampning. der ellers k.an ske, når urea ud
strøs oven på jorden. For kalkammonsalpcters
vedkommende er det formentlig k.un et spørgsmål
om bedre placering.

Det fremgår endvidere af resultaterne, at an
vendelsen af flydende ammoniak. i 3 af forsogs
Arene har givct større udbytte end kalkammonsal
peter og urea. og i andre 3 år et mindre udbytte
end disse faste kvælstOfgødninger, når de bar væ
ret nedfældet. l gennemsnit af samtlige 213 forsøg
i 8 år har kvælstofvirkningen af de 3 godninger
været meget ens ved nedfældning.

Det bør erindres, at både fast og flydende god
ning ved denne metodik tillige udbringes ved stri·

begødskning. Dette kan under visse forhold have
været medvirkende til en ydcrligere foroget effekt
af den nedbragte kvælstof. Efter enkelte forsøgs
resultater i visse af årene kan det dog heller ikke
udelukkes, at stribegød5kning og k\'ælstofnedbring
ning i nogle tilfælde har medført ogct risiko for
kvælstofnedvaskning på sandjord, når en tidlig
gødningmdbringning er efterfulgt af store nedbørs
mængder i forårsmånederne.

8 drs forsøg med nedfældning af kalkammOn·
salpeter og urea har vist, al nedbringningen af
di...st! faste kvæls.ofgodningcr med specialmaskine
har medført en større sikkerhed j godflingernes
ÅI'{l'lstofvirkning. Nedfældningen har liflige med
fmt en fJget kWl'lstofeffekl, hvorved virkningen af
..dvd ureo .mm kalkammorualpeler er bragr pd ni
\'('ua med l'irknjllcen af jlydende ammoniak.

_ Forholdet bør tage~ i betragtning ved vurde
ring af rcsultmer fra de forsøg, hvori der indgår
sammenligning af flydende ammoniak med faste
kvælstofgødninger udstroet oven på jorden.

b. Placering af gødning.

Fonøg j kom.

Som en videre udvikling af spørgsmålet om vær
dien af nedfa:ldning af faste kvælstofgødninger
blev der i 1971 gennemført nogle n. orienterende
forsøS, hvor NPK-gødning samtidig med nedfæld
ningen tillige blev bestemt placeret i forboJd til ud
sæden.

Forsøgsopgaven er fortsat i 1972 og 1973 ved
gennemforel~ af et stort antal forspg i byg over
hcle landet efler følgende plan.

a. Grundgødct.
b. 500 PK·2 1-4--1 O, udstroet.
e. 500 NPK·21-4-10, nedfældet.
d. 500 NPK-21-4-10, placeret ved såning.

Forsøgsbehandlingen er med enkelte undtage!·
ser udført af et rejsehold fra Landskontoret. Med
en kombineret såmaskine, combi-matic. stillet til
rådighed af A S P. Nordsten, Hillerød, er der
foretaget såning af byg og placering af gødning i
forsogsled d, samt udbringning af gødning i for
søgslcd b og c. Ved ..åning af byg i forsogsled d
placerer ma...kinen i samme arbejd:-.gang gødningen
i l:S IO em'~ dybde mellem hveranden ..åræHe
korn. hvilket medfører ca. 26 cm rækkcaf'iland
mellem ~odningsstribcme.
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Der er anvendt 2 mængder NPK-gødning 14
4- I7. Den største mængde har i alle forsøg og i

Forsøgene med placering af gødning i korn og
rækkesåede afgroder fortsættes.

begge år været 1100 kg pr. ha, svarende til 150 kg
, medens der som mindste mængde i 1973 er

tilstræbt 100 kg N pr. ha mod tidligere ca. 90. De
endelige. placerede mængder er dog afhængige af
maskinen under de varierende fa:rdselsforhold. Da
maskinen tillige er ret vanskelig at indstille, og
forsøgene er anlagt som kvadratforsøg, er det fra
faldet at søge den store NPK-mængde placeret.
For at kunne sammenligne gødskningsmetodikken
ved nøjagtigt de samme gødningsmængder er der
derfor anvendt løsningen i sidste forsøgsled. Ud·
strøningen af gødning ber er, ligesom i forsøgsled
2 og 3, udført umiddelbart efter den samtidige
roesåning og gødningsplacering..

I gennemsnit af forsogene i 1973 er der opnlet
et yderligere merudbytte på 2,5 hkg tørstof på ha
eJler ca. 3 pet. for placering af NPK-gødning ved
begge kvælstoftrin. 1 gennemsnit af begge års for
søg er merudbyttet for placering af 100 N i NPK
godning 2,6 hkg tørstof pr. ha, men ved yderligere
gødskning op lil 150 kg N reduceres effekten af
godningsplaceringen til 1,9 hkg torstof pr. ha.

c. Forsøg med oedfæld.ninw;skader.

Forsøg i byg.

Ønsket om at få nedfældet flydende ammonIak
under forårsopharvningen, og inden vårsæden sås,
vil erfaringsmæssigt ikke kunne efterkommes i lige
stOlt omfang hvert forår, medmindre nedfæld
ningskapaciletcn skal være meget slOr.

Nedfældning efter kornets såning og fremspiring
praktiseres derfor også i et betydeligt omfang, især
på de sværere jorder, hvor tiden mellem opharv
ning og kornets såning kan _ og skal - være korL

Egentlige forsøg til belysning af den roJle, ned
fældning efter kornets såning og fremspiring mAt
te spille for ammoniakkens virkning og for mulige
nedfældningsskader i afgrøden, blev i den lokale
forsøgsvirksomhed imidlertid først iværksat i større
omfang i 1971. Tidligere har man i vurderingen
af spørgsmålet væsentligt holdt sig til det meget
store antal forsøg, der gennem årene er udført med
flydende ammoniak og kalksalpeter. Her er ned
fældningen i mere end halvdelen af forsøgene sket
efter kornsåning, og en opdeling efter nedfa:ld
ningstidspunktcr i forboldet til tiden før kornså
ningen indicerer ikke, at ammoniakken ved de sene
udbringningstider havde forholdsvis ringere effekt
i forbold til kalksalpeter, der udbringes uden me
kanisk påvirkning af afgruden. På grundlag af
dette forsøgsmateriale har der derfor været draget
den slutning, at mulige gener og skader pi det
fremspirende korn ingen nævneværdig betydning
har haft for udbyttet. Fremkøringshastigheden ved
ammoniaknedfældningen bar imidlertid kun været
mellem 3 og 4 km i timen i forsøgene, mens der
køres væsentligt hurtigere i praksis.

20,6

1911-13
88

ro""!

32,8
13,5
13,5
14,9

22,117,9

1911

Placering af NPK-gødning til byg (102).
hkJ lr.tme pr. ha

1972 1973
6 3 34 .51

foneg fonøg fORØg foræg

34,6 34,2 33,0 32,5
17,6 17,9 14,3 12,7

19,5 14,5 12,5
20.8 20,0 16,3 13,7

Placering ojl\'PK-gødning til b~deroer (l03).
hk,lØrllOr pr. ba

.5 (orsøa: 9 forsea: 14 (orse,
1912 1913 1912_13

71,1 88,3 82,1
10,4 16,6 14,4
17,2 19,6 18,7
13,2 19,1 17,0

Grundgødet .' _.
N PK udstrøet ..
NPK nedfældet.
NPK placeret

I 1972 og 1973, hvor der er udført det største
antal forsøg, er der ikke opnået merudbytte for
at nedfælde NPK-gødning uafhængig af komså
ningen. Begge år faldt der imidlertid store og rige
lige mængder nedbør efter gødningsudbringningen
og såningen, hvilket erfaring)mæssigt reducerer
behovet for en kvælstofncdbringning.

Derimod er der begge år opnået et foroget ker
neudbytte for samtidig nedbringning og placering
af NPK-gødning ved kornets såning. I gennemsnit
af de 2 år er merudbyttet for placering 1,4 hkg
kerne pr. ha. Ved opdeling af forsog'iresultatcrne
i 1973 efter jordtype eller efter landsdele frem
kommer der ikke væsentlige forskelle i udslagene
for forsøgsbehandlingen.

Nedfældningen i forsøgsled c er udført med
maskinen uden samtidig såning af korn, og i led b
er udbringningen sket med løftede skær. De tre
første forsøgs led er derefter tilsået med alminde
lig radsWnaskine. Herved opnås en tilfældig place
ring af gødnirtg i forhold til udsæd i b og c. Sam
tidig sker der en mindre ncdbringning af den ud
strøede gødning i led b.

Forsag i bederoer.

Spørgsmålet om en mulIg øget gØdningstilvirk
ning gennem placering af NPK·gødning til bede
roer er søgt belyst ved videreforeise af forsøg efter
den plan, der fremgår af opstillingen over resul
taterne af to års forsøg med 0llgavcn.

Forsøgene er anlagt i fodersukkerroer og i fa
briksroer, og roesåning og placering af gødning er
udfofl af et rejsehold fra landskontoret, der råder
OVer en Stanhey·præcisionssåmaskine med udstyr
til placering af gødning i rækkesåede afgrøder.
Gødningen placeres i samme arbejdsgang som rae
såningen i 6-8 cm's dybde ca. 5 cm ved siden af
roerækken.

Grundgødet .. _ .
100 i NPK udstrøet.
150 N i NPK udstrøet ..
100 i NJ-'K placeret. .
100 N i NPK placeret+

50 N i NPK udstrøet.

1 O~c:rsi,(er
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under
8,0 pcl. ler

11 rorS'Jg
38,4

-;.0,4
~04

~1:3
-;. 1,6

o
6

12
6

12

Forsog med nedfæ/dningukader i byg (104).
h"g "C'rne pr. ha
11.0 p<.:L. ler 8.0-11.0
og dero\er pc!. ler

km lime 10 f0"01 12 rors".

49,0 46,1
-;'1,4 -;'1.3
+1,7 72.2
-;,2,9 -;.2,5
-;'2.9 -;.2.3

o
IO
IO
20
20

Forsogsmatcrialcts opdeling efter lerindhold vi·
scr, at der i 1973 er de mindste ullbyuenedgange
pli de lettere jorder. Det samme var tilfældet i
forsøgene i 1971, medens forsøgene i 1972 ikke
..'i.,te stOrre sammenhæng mellem jordtype og ud
byttenellgang.

3 tJrs forsog lil belysning af mulige skoder ved
nedfældIling o/ flydende ammoniak i fremspirende
byg har vis·, at nedfældIIin!: fra lidspunkrl'l om
kritiK byggens fremspiring og senere iHe karl for·
ventes udfort udefl riJiJ.,.o for udbyttenedgang, forst
og fremmest fordi fre1mpirede planter i et \'isl om
lang dtl'kkl's af jord. Kan nedfældllingn! derimod
udfores umiddelban e/ter kOrtlsåtling eller i god
tid for komets jremspirillg. md der formodes, at
e\·t'nwelle skodt'r og udbyue ab vil blive ...·«'senlligt
mindre t'lld fundet \·ed nedfa/dningstidspllnkterne
i de udførte forsøg. Disse viser tillige, al frem kø·
ringsllOstiglwdt'n ullder Iledfældningsarbejdet iHe
synes at 11O\·e j'd sror indflydelse pd udbyltt't1ed
gangen som ven/t't.

Nedrældning;
antal dage
dt. såning

Det fremgår af opstillingens karakter for plan
tebcstand, bedømt 2 lIger efter sidste korse I, at
der sker en væsentlig udtynding af plantebestan
den ved nedfældningen. Reduktionen skyldes helt
overvejende en tildækning af planter med jord og
i langt mindre grad oprodning af planter i selve
tands poret.

Pli grundlag af udforte teksturanalyser er der
foretaget en opdeling af forsogene 1973 efter for
sogsjordenes bonitet, udlrykt ved lerindholdet.

"rou"g
1913

43,1
-;.0.9
-;'1,2
-;'2,0
-;,2,1

6
12
6

12

Forsøg med nedfa/dnitlgsskader i byg (104).
Karal.ler for hkg kerne pr. ha

planlebesland 67 so
144 fors". rorseg for.ol

kmflime 1971-73 1971 1972

IO 47,7 44,3
9 -;'1.0 -;.1.6
8 -;. 1,3 -;. 2.2
7 -;'2.7 -;.3.6
6 -;.4,2 -;'3.8

IO
IO
20
20

Nedræl<1ninl;
aDI. dage
er. sining

Spørgsmålet blev derfor taget op til belysning
l forsøg i samarbejde med Statens Fon.øgsvirk
somhed i Plantekultur. Ved Askov og Lundgaard
Forsøgsstationer udføres forsøg og særlige under
søgelser over kornels spiring og udvikling efter
nedfældning af flydende ammoniak på forskellige
tidspunkter efter kornsåningen. I den lokale for
spgsvirksomhed søges spørg.;;målet om mulige me
kaniske skader belyst ved i et stort antal markfor·
søg at foretage kørsel med nedfælder på varie
rende tidspunkter efter kornsåning uden samtidig
tildeling af flydende ammoniak. Forsøgene er ud
ført med lokalt nedfældningsmateriel i bycmarker,
der er fuidt kvælstofgødede ved kornsåningen, og
der kores - harves - således blot med nedfælder
uden ammoniaktilførsel i en dybde på 12-15 cm.

Efter forsogsplanen, der fremgår af den folgen
de opstilling, tilstræbes nedfældningen udfort hen
holdsvis 10 og 20 dage efter komets såning og
ved begge tidspunkter med en fremkoringshastig
hed på. 6 til 12 km i timen. På grund af vejrfor
holdene har tiderne for 1. nedfældning ikke kun
net overholdes i alle tilfælde, og i nogle af for
søgene er der hengået 12-18 dage fra såning til
I. nedfældning, fordi der kun nedfældes, når for
holdene findes forsvarlige dertil.

2. nedfældning har derimod kunnet gennemfa
res de ønskede ca. IO dage senere end l. nedfæld
ningstidspunkt. Ved det tidlige såtidspunkt i år har
denne forskydning af nedfældningstidspunktct
næppe haft indflydelse på resultaterne i forhold til
tidligere års forsøg.

Det fremgår af hovedlabellen i tabelafsnittet,
hvor forskellige data fra cnkellforsogenc er an
ført, at hovedparten af forsøgene med byg som
fOfSØgos,afgrøde er udført i Jylland. Ellers adskiller
enkcltforsøgene i 1972 og 1973 sig udpræget fra
1971 derved, at der i n<esten samtlige forsog i de
2 år er udbyttenedgang efter anedfældningemec
ved begge tidspunkter. Vækstforholdene i 1971 be
virkede, at der i en del tilfælde o~~ v3r merud
bytte for behandlingen (udtyndingen) med ned
fældn ingsaggregatet.

l enkelte af forsøgene har der i 1973 været
tromlet efter anedfældningemec. Selvom skade
virkningen herved skulle være reduceret, har det
næppe påvirk.et gennemsnitsresultatet for forsagene
1973, hvor udbyttenedgangen som folge af for
søgsbehandlingen har været noget mindre end i
de 2 første ~rs forsøg.

Forsøg i viflterhvede.

I en del fynske landboforeninger har der i de to
sidste år været arbejdet med spørgsmålet om be
tydning og størrelsesorden af den mekaniske skade,
der næsten uundgåeligt påfores vinterhvede under
nedfældning af flydende ammoniak i denne af·
grode.

r omstående opstilling er vist gennemsnitsresulta·
terne af 2 års forsøg med opgaven. I lighed med
forsøgene med byg er fremgang"måden den, at
der kores med lokalt nedfældningsudstyr uden
samtidig tilførsel af flydende ammoniak i hvede,
der er tilført anden form for kvælstofgødning om
kring l. anedfældnings __lid::.punkt i sidste halvdel
af april.

De nn vendte fremkøringshastigheder har været
4 og 8 km i timen. Med en enkelt undtagelse har
der været udbyttenedgang i alle forsøg for be·
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handlingen, og gcnnemg6ende af samme slørrel
sesorden som i forsøgene i byg.

1972-73
60 forsag 117 forsøg

45,0 44,9
6,2 7,4
3,7 6,1
4,9 6,9
5,7 6,8
2,3

Udbringnings/ider for kvælstof til vinfer
hl't:tle (106).
hk! kerne pr. ha

1973
27 forsøg S3 forsøg

42,3 43,3
7,1 8,2
5.4 7,6
6,8 8,4
9,0 9,4
2,5

Grundgødet
Ih kas ca. 23/4
l kas ca. 1/4
1 kas ca. 23 4
1 kas ca. 15/5
1 rI. a. ca. 2314

Det bedste udbringningstid.. punkl for kvælstof
til vinterhvede i 1973 har dog i langt de fleste til
fælde været midt i maj. Deue resultat falder sam·
men med ældre forsøgsresullater, og formodnin
gen om, at et tidligere udbringningslidspunkt skul
le være bedre egnet til de hvedcsorter. der har
været i dyrkning i de seneste år, har således ikke
kunnet bekræftes.

I 1973 bar anvendelse af flydende nmmoniak i
samtlige enkelt forsøg været klart dårligere end
kalkammonsalpeter, der ved udbringning på sam·
Ole tidspunkt som flydende ammoniak har givel
4,3 hkg kerne pr. ha mere end dcnne. Ved ud~

bringning midt i maj hu kalkammonsalpctcr givet
6,5 hkg kerne mere end flydende ammonink. ud·
bragt ca. 23. april.

af enkeltforsøgene og i gennemsnit af samtlige for
søg er der således udbyttenedgang fra Ih til Ila
kvælstofmængde. hvilket i nogen grad svækker
forsogsmaterialets værdi til belysning af opgaven.

S. Forsøg med nydende gødning.
J 'lOdre lunde, specielt USA og nogle vesteuro

pæiske lande, spiller kvælstofoplo!>ninger og kvæl·
stof-fosforopløsningcr en vis rolle i gødskningen.
Disse oplosninger skal ikke - som flydende am
moniak - opbevares under tryk, Og som en af mu
lighederne for at rationalisere håndtcring og ud·
bringnlng af gødning kan nævnes, at g0dningsfor·
men med enkelte forbehold kan udsprøjtes med
almindelige marksprøjter.

a. Forsøg med NllK-suspension.

Fra Norsk Hydro a.s. har landskontoret modta
get en flydende NPK·gødning til orienterende af·
prøvning i markforsøg. Der er tale om en såkaldt
suspension, hvor ikke-opløste forbindelser er bragt
i opslemning ved tilsætning af lermineraler. Der
opnås herved en betydelig højere næringsstofkon·
centration, end der er mulighed for i en ren NPK·
opløsning.

En svaghed ved suspensioner er, at lerpartikler·
ne med næringssaltene relativt hurtigt bundfældes
i en form, der kun vanskeligt lader sig røre op
igen. NPK·suspensioner må derfor stadig kunne
omrøres i lagertanke og sprøjter. Dette forbold

1973
3 forsos

46,7
+2,0
~24

~O:8
+1,3

1972
S forsøg

47,0
+1,2
+1,3
+2,1
+2,7

IO
9
9
9
8

o
4
8
4
8

Forsøg med nl'djældft!ngsskader i vinter·
hvede (105).

Nedfældnings. kml Kar. f.
dalo lime plamebc:sland

Ca. 20. april
Ca. 20. april
Ca. 30. april
Ca. 30. april

Det udførte antal forsøg med opgaven er ikke
slort, men resultaterne viser dog samslemmende,
at der ved nedfældning af flydende ammoniak i
vinterhvede i almindelighed må regnes med nogen
køreskade og en ikke uvæsentlig udbyttenedgang,
selv ved iagttagc1se af et gunstigt nedfældnings·
tidspunkt og moderal fremkøringshnstighed.

4. Udbringningstider for kvælstofgodning.

a. Udbringningstider for kvælstof
til vinterhvede.

Efter fremkomsten af de nye, kortere og mere
Slråstive hvedesorler, der har værel i dyrkning i
de senere år, er der udtalt formodning om, at
man med fordel kan udbringe kvælstofgødning til
vinterhvede på et tidligere lid::.punkt om foråret
cnd hidtil anbefnlet på grundlag af forsøg i lid·
ligere dyrkede sorter.

SpØrgsmålet har været belyst i cl stort antal
forsøg i 1972 og 1973 efter forsogsplnnen, der er
vist i opstillingen .af de IO års resultater. Det frem
går af denne, at der er anvendt tre udbringnings
tid~pllnkter, C:1. 1. april, ca. 23. april og ca. 15_
maj.

Som kvælstofgødning er benyttet kalkammon·
salpeter. Ved lldbringningstid:-.punktet ::.ic.bit i april
er der anvendt 2 kvælstofmængder til fastlæggelse
af udbyuekurvens forløb. og i halvdelen af for
søgene er der på delle lidspunkt tillige nedfældet
flydende ammoniak til sammenligning med den
storste mængde kalbmmonsalpeter.

De foreslåede kvæbtofmængder i forsøgspinnen
er 60 og 120 kg N pr. ha, og de ;.s af forsogene
er udført med disse kvælstofmængdcr. Hvor man
har !>kønnct, 31 120 N til vinterhvede eftcr forhol
dene er for lidt, er der anvendt 75 og 150 kg N
pr. ha.

Resultatet af forsogene 1973 og gennemsnitsre
sultalel af de IO års forsøg fremgår af opstillingen
øverst i næste spalte.

Forsogene er udført jævnt fordelt over alle
lnndsdele, og som det fremgår af enkeltforsøgene
i tabelbilaget, er linien i udbYltercsultaterne næsten
den samme i de forskellige egne. Effekten for til
ført kvælstof er - som ved andre kvælstofforsøg
i vinterhvede - meget lav i 1973. 1 ca. halvdelen

"
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Sammenligning af last og f/ydende
Nl'K-gødning (l07).

Det fremgår af enkc:ltforsøgene i tabelbilaget,
at der i 10 af de 12 forsøg var enten manglende
merudbytte eller udbyttenedgang ved øgning af
kvælstofmængden fra 60 til 120 kg N pr. ha i
fast gødning. Vurderingen af resultaterne af de to
gødningsformers effekt er derfor behæftet med
stor usikkerhed.

Fremkommer suspensionen i en form, der vol
der færre tekniske vanskeligheder, vil forsøgene
blive fortsat eher en lidt ændret plan.

skabte en del komplikationer ved udmåling og ud
sprøjtning af den prøvede forsøgsgØdning.

NPK-suspensionens næringsstofforhold var det
samme som i den markedsførte faste NPK-gød
ning 25-3-9, med hvilken suspensionen blev sam
menlignet. Ved opløsning ændredes næringsstof
indholdet til 18,9 - 2,4 - 7,1 ved et vandindhold
på 20,S pet. Litervægten var 1,46 kg.

lait er der gennemført 12 forsøg med sammen
ligning af fast og flydende NPK-gødning. For
søgsplan og gennemsnitsresultater af forsøgene
fremgår af følgende opstilling.

b. Forsøg med flydende kvælstofgØdning.

I landboforeningerne og husmandsforeningerne
på Lolland-Falster har der været udført forsøg
med sammenligning af en tryk!ri flydende kvæl
stofgødning, benævnt 30- , og kalkammonsalpe
ter. 3O-N bar siden efteråret 1972 været mar
kedsført i Sverige, og gødningen indeholder 15
pet. kvælstof i ammoniumnitrat og 15 pet. urea
kvælstof, ialt 30 vægt procent _ Vægtfylden er
ca. 1,30, svarende til ca. 39 kg N pr. 100 I.

3O-N er den dominerende type af flydende
kvælstofgødning i andre lande, og den er helt
identisk med den flydende gødning, der under be
tegnelsen VAN-30 blev afprøvet her i landet i åre
ne 1960-62. Gødningen bavde dengang ikke til
fredsstillende effekt i de fleste afgrøder.

Der er udført 2 forsøg i byg og 3 forsøg i vin
terhvede. Gødningerne er sammenlignet ved to
kvælstOftrin, 40 N og 80 N til byg, og 60 N og
120 N til hvede. I 4 af forsøgene har der været
udbyttenedgang for de største kvælstofmængder
og j to af forsøgene for kvælstoftilførsel i det hele
taget. Resultaterne i de udførte forsøg i 1973 er
derfor ikke særligt egnede til at belyse kvælstof
virkningen af denne gpdningstype.

Forsøgsled f. hvor natriumtilførslen er den sam
me som ved anvendelse af natriumkalkammonsal
peter i forsøgsled d. var ikke med i forsøgsplanen
i 1972. Formålet med tilføjelsen er at belyse effek·
ten af samme natriumtilførsel i de 2 kvælstofgød
ninger.

Der har været stor interesse for gødningen og
for forsøgsopgaven, og der er i 1973 gennemført
45 forsøg. Forsøgene i fodersukkerroer er gen
nemført på staldgødet jord, medens forsøg i fa
briksroer er udført på ikke staldgødet jord. De
sædvanlige jordprøver for analyse af tekstur og
gødningsindhold. hvis resultater er meddelt i tabel
bilaget, er udvidet med bestemmelse af natriumtal
i jorden. Endvidere er der analyseret for natrium
indhold i tørstoffet af rod og top.

6, Kvælstofgødning til bederoer,

a. Namumboldige kl'ælstofgØdninger
til bederoer.

Betydningen af natriumtilforsei til bederoer har
været til fornyet belysning i forskeUige forsøgs
serier i de seneste år. Forsøgenes resultater har
vist sikre og ret væsentlige merudbytter for gødsk.
ning med natriumholdig gødning til både fabriks
roer og fodersukkerroer.

Den bedste effekt er som regel opnået i chile
salpeter, der har et natriumindhold på 26 pct.
Chilesalpeter er imidlertid en dyr kvælstofgødning,
og der er derfor interesse for industrielt al frem
stille gødninger med et passende natriumindhold
til anvendelse i bederoer. Der har således været
fremstillet og afprøvet PK- og NPK-gødnings
typer med natriumindhold på ca. 3 pet. Effekten
af dette beskedne natriumiodhold var god, men
utilstrækkelig. og interessen har derfor siden sam
let sig om en ny natriumgødning fra dansk-norsk
kvælstoffabrik, Grenaa.

Gødningen benævnes natriumkaLkammonsalpeter
med bor, og den indeholder 23 pet. kvælstOf (N),
7 pet. natrium (Na) og 0,2 pet. bor(8). Det har
ikke været teknisk muligt at bringe natriumind
holdet i natnumkalkammonsalpeter højere op end
de 7 pet. Ved anvendelse af normale mængder
kvælstof til rodfrugt vil der med natriumkalkam
monsalpeter blive tilrørt mellem 35 og 45 kg Na
pr. ha, hvilket efter hidtidige erfaringer med chile
salpeter mA betragtes som værende vel lavt for op
nåelse af fuld natriumeffekl.

Til afprøvning af natriumkalkammonsalpeter
har der i 1973 været anvendt følgende forsøgs
plan:

a. Grundgødet
b. 375 chilesalpeter (60 N, 100 Na)
c. 750 ch;lesalpeter (120 N, 200 a)
d. 522 natriumkalkammonsalpeter (120 N, 37 Na)
e. 462 kalkammonsaJpcter (120 N)
f. 140 chilesalpeter + 375 kalkammonsalpeter

(120 ,37 Na)

hkg kerne pr. ha
12 (oncl

34,4
7,7
7,2
8,3

Grundgødet .
60 N i NPK 25-3-9 ."

120 N i NPK 25-3-9 ........
J20 N i PK-suspension
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Hovedresultatet af forsøgene 1973 blev føl
gende:

6,8
5,4
6,8

3,2
2,4
3,3

14,0
11,6
13,7

Chilesalpeter, NPK og 'wrriumkalkammo,,~

salpeter (J JO).
hkg lukker pl. ha

6 fo"øg 12 torsøg Ul ronøg
1972 1973 1912·73

65,9 79,3 74,9
11,6 4,7 7,0
13,5 4,1 7,2
11,7 2,3 5,5

stor forskel mellem landsdelene i merudbyttet af
roetørstof for natriumtilforse1.

Forsøgene fortsætter.

Grundgødet
75 N i c .

120 N i c .
120 N i NPK 14-4-17
120 N i NPK 14-4-17

+ 30 N i C •.•.••

150N i NPK 14-4-17.
120 N i kas med Na

c. Cbilesalpeler og NPK·gødning
til fabriksl"Ocr.

Forsøgsopgaven er en fortsættelse af en forsøgs
serie fra 1971, der tager sigte på at undersøge ud
bytteforholdene ved anvendelse af chilesalpeter,
NPK-gødning og kombinationen af gødningerne
ud fra interesse for at benytte den natrillmholdige,
men dyre chilesalpeter som supplementsgødning
i fabriksroer til anden og billigere kvælstofgød
ning. l 1972 blev forsøgsplanen udvidet med et
forsogsled, hVOr den nye natriumholdige natrium
kalkammonsalpetcr afprøves. Endvidcre ønskes
undersøgt størrelsen af optimal kvælstofmængde
til fabriksroer samt store saltkoncentrationers ind
flydelse på roernes frcmspiring.

Opgaven ledes af Forsøgsudvalgcl for Sukker
roedyrkning i samarbejde med Dc danske Sukker
fabrikker A/S efter den plan, som fremgår af
opstillingen med hovedresultaterne ar de to sidste
års forsøg. Af de 12 forsøg i 1973 er de 6 gen
nemført på Lolland-Falster, 4 pli Sjælland og 2
på Fyn.

Der er i 1973 meget små udslag for kvælstof
tilførsel, og en stigning rra 75 N til 120 N i chile
salpeter har medført nedgang i sukkerudbyttet.
Forholdet har sikkert sin årsag i en forholdsvis
line kvælstofudvaskning med de lave nedbørs
mængder i vinterperioden december 1972 - marts
1973.

Selvom forsøgene klart viser udslag for nu
triumtilførsel, er resullateme i 1973 dog ikke sær
ligt velegnede til at belyse forskelle i de prøvede
former for nalriumtilførscl. Såvel i 1973 som i
gennemsnit af 2 års forsøg er natriumvirkningen
af nalriumkalkammonsalpetcr den samme som af
tilsvarende natriummængder i chilesalpeter +
NPK-gødning.

For at måle en eventuel spirehæmmende virk
ning som følge af saltkoncentrationemc ved de
forskellige gødskniogssystemcr er forsøgsgødnin
gen udbragt før roernes såning. Optælling af

5,47,2

blg lorstof pr. hl
fod top

99,0 40,4
8,1 4,6

10,1 7,8
9,0 7,7
7,2 6,9

1,25

1,30
1,65
1,86
1.45
1,35

0,22

0,18
0,22
0,30
0,21
0,17

ptl. natrium i lønlO(
rod IOP

Narriumholdige gødninger (/08-109).
pcl. nalrium l IOrslOf hkg t,,~to( pr. ha

rod top rod IOP

0,19 1,19 100,1 38,1
0,23 1.49 7,8 3,9
0,30 1,71 8,1 5,5
0,22 1,33 6,7 5,9
0,19 1,15 5,4 5,8

43 forsl'C 1973
Grundgødet

60 N i C

120 N i C

120 N i Na-kas
12DN ikas

22 N i c. + 98 N
ikas .

Der er gennemført 33 forsøg pli staldgødcl jord,
hvorfor merudbyltcrne for tilført kvælstof som
helhed er små, men som det er konstateret i andre
forsøgsserier i bederoer, er virkningen af kvælstof
meget ringe i 1973.

Der er dog ret pæne udslag for natriumtilførsel.
Den lille natriummængde, 37 kg Na, i natrium~

kalkammonsalpeler og i chilesalpeter + kalkam
monsalpcter har øget tørstofudbyuct med hen
holdsvis 1,3 og 1,8 hkg pr. ha. medens chilesalpeter
med den store natriummængde, ca. 200 Na, ved
120 N har øget udbyttct med 2,7 hkg mere end
kalkammonsalpcter uden natrium.

Gennemsnitsresultaterne af nu 2 års forsøg ef
ter den oprindelige forsøgsplan er vist i følgende
opstilling.

Norriumholdige g"dflinger (/08-109).
85 forsog
/972-73
Grundgødet

60 N i c ....
120N i c
120 N i Na-kas
120Nikas

I gennemsnit af det stOre antal forsøg i 2 år har
natriumkalkammonsalpeter øget udbyttet af rOC
tørstof med 1,8 hkg pr. ha i forhold til almindelig
kalkammonsalpeter, mcdens chilesalpetcr med den
storc natriummængde har givet 2,9 hkg tørstof
mcre end kalkammonsalpeter. Med tilførsel af 37
kg Na i natriumkalkammonsalpetcr er der således
opnået ~ af natriumeffekten i den store natrium
mængde i chilcsalpeter på samme kvælstoftrin.
Linjen er den samme i tørstof udbyttet af roetop.

Nalriumindholdet er langt højere i roetoppen
cnd i rod, og forsøgsbehandlingens indflydelse
slår derfor stærkerc igennem her. Det procentiske
natriumindhold i rodtørstoffet varierer en dcl ef·
ler tørstofindholdet. Ved vurdering af enkeltfor
søgene i tabelbilaget findes, at natriumindholdet
i tørstoffet er 2-4 gange større i de lavprocenti
ske bederoer end i de lørstofrige fabriksroer, som
er forsøgsafgrøden på Øerne. Derimod tenderer
natriumindholdet i roetoppen lil at være lidt
højere i fabriksroerne. Jøvrigt er der ikke særlig
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Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt

fremspirede planter før udtynding antyder en smu·
le lavere plantetal, hvor der har været anvendt
chilesalpeter.

1 IO af forsøgene er roernes saftkvalitet under
søgt ved analysering af saftens indhold af natrium,
kalium og amid-kvælstof. Den mest urene saft
er fremkommet efter tilførsel af 120 N i chile
salpeter, derefter ved anvendelse af 150 N i NPK
gødning med og uden chilesalpeter. Det laveste
indhold af urenheder i saft ved niveau l20 N er
fremkommet ved anvendelse af natriumkalkam
monsal peter.

II. FOSFOR- OG KALIUM
GØDNINGER

I. Økonomiforsog med fosfor og kalium.
I 1969 blev der påbegyndt en ny forsøgsserie

til belysning af økonomien ved anvendelse af fos
for- og kaliumgødning på det fosfor- og kalium·
niveau, der nu almindeligvis er gældende i land
bruget. Motiveringen for at tage forsøg~opgaven

op var bl.a. divergerende opfattelser af, om ud
viklingen i gødnjngsforbmget op gennem 60'crne
var rigtig. Medens mange mener, at man med den
gødningskraft, danske jorder efterhånden er i, har
mulighed for al bolde igen på fosfor· og kalium·
torbruget, hævder andre, at det stærkt stigende
kvælstofforbrug må begrunde en foroget anven
delse af fosfor og kalium.

Først i gødningssæsonen 1971/72 og 1972/73
er forbruget af fosfor og kalium steget i omtrent
samme takt som kvælstofforbrugel. Men det be
tydelige antal forsøg, der på 5. år er ønsket gen
nemført med opgaven. viser den fortsatte store
interesse for spørgsmålet Og med den fremtidige
udvikling i priserne på handclsgødninger, som der
synes at tegne sig i efteråret 1973, er forsøgenes
ak.tualitet ikke bleYet mindre.

Forsøgene er gennemført som dobbeltforsøg
efter følgende plan.

I. Fosforforsøg.
a. Grundgødet.
b. 15 P (192 superfosfat).
c. 30 P (385 superfosfat).

II. Kaliumforsøg.
a. Grundgødct.
b. 50 K (102 kaligødning).
c. 100 K (204 kaligødning).

Forsøgene er en-årige, og gennemføres med fos
for og kalium i samme mark, men så vidt muligt
også i en årrække på samme ejendom, idet for
søgene tølger en bestemt afgrøde i sædskiftet (fler
årige, flyttelige forsøg). Som forsøgsafgrøde an
vendes vårsæd, roer eller græs. Der anvendes nor
male kvælstotmængder til forsøgsarealerne. Der
udover grundgødes fosforforsøgene med 50 kg
kalium pr. ha. og kaliumforsøgene grundgødes

med 15 kg fosfor pr. ha. Magnesium og mikro
næringsstoffer tilføres efter behov.

Enkeltforsogenes resultater er sammen med op
lysninger om forsøgssted, kemiske jordbundsana
lyser og teksturanalyser vist i tabelafsnittet. For
søgenes gennemsnitsresultater vises i de følgende
tekslopslillinger under de forskellige afgrødearter.

a. Forsøg i vårsæd.

Som det fremgår af følgende opstilling, er der
i de 5 år gennemtørt iall 485 forsøg i vårsæd.
øverst er opført de gennemsnitlige reaktionstal,
fosforsyre- og kaliumtal i forsøgsarealerne, nederst
merudbytterne for tiltørsel af de to mængder fos
for Og kalium.

Økonomi/orsøg med fosfor og kalium
til v!lrsæd (l JI).

1969 )910 197) 1972 1973 1969-13
Atlial fors. t27 "' 92 " •• '"Gns. Rt 6.5 6.6 6.7 6,6 6,7 6.6
Gns. Ft 6,7 6,5 6,9 7,1 8,0 6.9
Gns. Kt 9,0 9,5 9,3 9,8 8,5 9,2

hkg kerne pr. ha

Grundg. 43,4 37,2 44,0 42,7 44,0 42,0
15 P 1,1 0.6 0,9 1,2 1,0 0,9
30 p 1,7 1,0 1,4 1.g 1,5 1,5

Grundg. 43,2 37,3 44,3 43,2 44,7 42,2
50 K 1.0 0.6 0,7 0,9 O,g 0,8

100 K 1,2 0,9 1.0 1.1 1,1 1,1

1 1970 var vækstforboldene stærkt præget af
tørke. og bortset fra dette år er der ikke stor
variation fra år til år i udslagene for de tilførte
gødningsmængder. Merudbyttet for både fosfor og
kalium er i 1973 af helt samme størrelsesorden
som de 5 års gennemsnit.

I vækstsæsonen 1973 har gødningsudgiften for
de to fosformængder været ca. 60 og 120 kr'log
udgiften for de to kaliummængder ca. 45 og 90
kr. Med den nuværende kornpris har der således
knap nok været rentabililet ved de små mængder
af fosfor og kalium. og endnu dårligere er resul
tatet for do dobbelte mængder, - beregnet på
gødningernes første års virkning. Men der kan na
turligvis regnes med nogen eftervirkning af de til·
førte gødningsmængder.

Økofwmilors(,g med 10Jlor og kalium
til vlirsæd (II J).

30 forS02 på samme ejendoøunc:
J96~ 1970 J97t 1972 1973

6.g 6.6 6,6 6,5 6,7
7,0 7.0 7,0 7,5 7,5
8.3 9,9 9,6 9,5 8,1

hkg kerne pr. ha

Grundgødct .. 45,6 39,3 46,1 45,2 45,2
15 P 1,3 0,2 1,1 0,9 0,9
30 p 1,7 0,5 1,6 1,3 1,3

Grundgødet 45,2 38,8 46,8 44,7 45,8
50 K 1,2 0.3 1,0 O,g O,g

100 K ... 1,1 0,7 1.3 1.1 1,3
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Anlal forSDg

Gns. Rt
Gns. Ft.
Gns. Kt

Af de mange forsøg i vårsæd er der 30 for·
sog, som har været gennemført på de samme ejen·
domme hvert år. og resultaterne herfra ses i op
stillingen nederst i forrige spalte.

Da der er tate om de samme ejcndomme, er
årsvariationer i udbyuenivcau og i reaktionstal.
fosforsyre- og kaliumtal tillige af ren statistisk
interessc. Der er imidlertid ingen sikker forskyd
ning i niveauet af analysetal og heller ikke i mer
udbyttcrne for tilført gødning. Merudbytlcme er
af !>amme størrelsesorden. som i det samlcde for
sogsmatcrialc.

I forsøgene i vårsæd er byg den dominerende
afgrmle. og en opdeling af de 5 års bygforsog
efter fosforsyretal giver folgende resultat.

Økoflomifor.mg med fmfor og kalium til byg
/969-73.

Opde/hlg af 455 forsog efter kalium/al.
Kt under Kl IO

7.0 Kt 7.0-9,9 og derover
[42 155 158

6.4 6,7 6,7
5,7 7.2 8.2
5,4 8,1 13,8

hkg kerne pr. ha

Grundgodet 40,7 42,7 43,0
15 P 1,2 0,9 0,7
30 P 1,8 1,5 1,/

Grundgødet .. 40,5 43,0 43,8
50 K 1.2 0.7 0,5

100 K 1,6 0,9 0,7

Anlal forsog

Gns. Rt
Gns. Ft
Gn... Kt

Økollomiforsog nU'd fosfor og kalium Iii hyg
1969-73.

OptiC'i;'lg af 455 forsfJg efler fosforsyre/al.
Ft under FI 8,0

6,0 Ft 6.()..7,9 og derover
165 158 132

6,1 6.7 6S
4.4 7.0 10,6
7,7 9.6 11,1

b. Fors~jg i fodersukkclToer.

I 1973 er der resultater fra IO gennemførte
okonomiforsog med fosfor og k<Jlillm til bederoer.
9 for~og er udført i fodcrslIkkerrocr og I forsøg
i fabriksroer. Resultaterne er sammen med gen
nemsnittet af alle 5 Ms forsøg i fodersulkerrocr
vist i følgende opstilling.

<od

572
6

15

Økollomiforsøg med foof/or og kali/lili /iI
fodt'f.wkkerroer (1/2-13).

10 forsøg 1973 57 forsøg 1969-73
tørstof top rod lOulof IOP

103,5 300 508 97,0 330
1,5 12 II 1.7 7
2,6 15 17 1,1 9

Grdg.
15 P
IO P

45,0
0.7
0,8

44.8
0,6
O,R

hkg kerne pr. h,

Grundgodet 38,5 43,8
15 P 1,4 0,7
IO P .. 2.1 1.2

Grundgødet .. 39,1 43,9
50 K 1,0 0,7

100 K 1,1 0.9

Merudbyuerne for tilførsel af fosfor er små i
1973, og der er negative udslag for kalium. I
gcnnem ...nit af 5 års forsog er der for tilførsel
af 15 og 30 P opnået henholdsvis 1,7 og 3,1 hkg
roewrstof, svarende til henholdsvis l,S og 2,8 a.c,
Ved en udgift på 60 kr. for tilførsel af 15 kg
fO\for er en Le. ved det første gødningstilskud
frembrag1 for 40 øre og ved det andet godnings
tilskud for 43 are.

Merudbyucrnc for tilforsel af 50 og 100 kg K
har i gennemsnit af de 57 forsog været 1,1 og 2,0
hkg roctorslof svarende til 1,0 og 1,8 a.e. Med
ca. 45 kr. for 50 kg K bliver gødningsudgiften
45 øre pr. Le. for dct første gø<.lningstilskud og
ca. 50 øre ved at forøge gødskningen fra 50 til
100 kg K pr. ha.

I almindelighed er forsøgsresultater med fosrOT'
og kalium til rodfrugt usikre, bl.a. på grund af
forsøgsarealemes forskellige reserver af de la prø
vede plantenæringsstoffer. Fosforsyretal og kali·
umtal er udtryk for sådanne reserver, og opdeles
de 5 års forsøg i roer efter fosforsyretalniveau fås
følgende resultater.

Af tabellens pverste nfsnil fremgår dct, al ana
I~'setallene i hej grad er koblede, idel materialet
ved en opdeling efter fosforsyrelal og~å i nogen
gl'ad sortere:-, efler reaktionstal og bliumtal.

O?delingen viser god overensstemmelse mellem
fosfor~yretal og merudbytter for tilfon f():)for,
idet de storste ud~lag lydeligt er opnaet i gruppen
med forsforsyretal linder 6. Mcrlldbynerne er her
dobbelt så <;tore som ved fosfofSyrctal mellem 6
og 8. Ved endnu højere fosforsyrct~tl sker der
kun en ringe ændring i godningsvirkningen, men
merudb)'ltct for forogelse af gødningsmængden fra
15 til 30 P viser dog en ret sikker linie, idet
dette i den laveste fosforsyrelafgruppe er 0,9. i
den mellem~te gruppe 0,5 og: i gruppen med det
hoje fodorsyretal 0,2 hkg kerne pr. ha.

Fn tilsvarende opdeling af bygfor~ogene efter
kaliumtal er opført i næste spalte.

Opstillingen viser samme aOlængighed mellem
analysetallene som ved opdelingen efter fosforsy
retal. Der er det størs le udslag for tilførsel af
kalium i gruppen med kaliumlal under 7, og her
er der god okonomi i kaliumanvendelsen. Gød·
ningsvirkningcn er næ~ten cns ved kaliumtal fra
7 til IO og ved kaliumtal over IO, og ved begge
niveauer er der kun et tvivlsomt merudbytte for
øgning af kaliummængden fra 50 til 100 kg K
pr. ha.

Grdg. 576
50 K +7

100 K +1

105,1 303 506
+ 1,1 2 6
+ 1,2 4 12

96,0
1,1
2,0

321
9

15
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En tilsvarende opdeling af forsøgene efter ka
Iiumtal visu. at der er rentabelr udslag for 100
kg K til fodersukkerroer indtil kaliumtal ca. 11,5.

Grundgødet , .... 86,5 94,2 104,9
15 P ... , ..... 4,3 0,2 1,1
30 P · - ....... 5,1 2,3 25

Grundgødet ..... 86,3 93,3 103,5
50 K · . . . . . . . . 1,6 0,8 1,1

100 K ........ . 3,4 2,7 0,6

Grundgødet .' ... 86,0 101,3 100,3
15 P · _ ....... 4,1 1,1 0,7
30 P ....... -- 4,9 1,4 3,0

Grundgødel ..... 83,0 102,0 99,6
50 K ... , ..... 2,2 1,1 0,3

100 K .... 3,5 2,8 0,8

Fr 6.5
OK dcro\'cr

6,5
9,0

10,5

FI 5.0-6,4

6,4
5,7
9,9

Stigende mangdrr fosfor og kalium til grtPS og
khJVergræs.

Opdeling af /Ol forsøg efter fosforsyrelo/.
hkg lerSlor pr. ha

FI under
S••

6,2
3,5
8,4

Økonomi/orsøg med fosfor og kalium til græs og
k/overgrtrs (1/4-15).

hk! pr. ha
17 (0fS01 1973 101 ronøg 196').7]

gTønl lØUIOr prolein grøol lonloC prolein

Grdg. 525 104,8 17,2 525 102,2 17,1
30 P 19 3,2 0,7 24 4,0 0,5
60P 25 5,2 0,8 37 6,2 1,0

Grdg. 536 110,4 18,3 514 103,7 17,5
100 K 19 1,9 0,1 30 2,9 0,4
200 K 30 1,5 0,0 44 3,7 0,5

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt

l gennemsnit af lal forsøg 1969-73 har 30
og 60 kg P givet merudbylter på henholdsvis 4,0
og 6,2 hkg græst0rstof. svarende til 3,3 og 5,2
a,e. pr. ha. Med cn pris på ca. 120 kr. for 30
kg P bar en Le. kostet 36 øre og ved tilførsel
af 60 kg P 46 øre,

For 100 og 200 kg K er opnået merudbytter
på henholdsvis 2,9 og 3,7 h1(g græstorstof pr. ha,
svarende til 2,4 og 3,1 a.e. Koster 100 kg kalium
ca. 90 kr., er en f.e. her fremskaffet for 38 øre
ved det første gødniogstilskud og for 58 øre
ved forhøjelse af godningsmængden fra 50 til 100
kg K pr. ha.

De 101 forsog, der er gennemført i græsafgrø
der. er i følgende opstilling opdell efter fosforsyre·
tal.

Grundgødet .. 94,5 97,3 111,4
30 P .. _ ..... 6,4 3.6 25
60 p . . . . . . . . . 9,0 5,2 4,8

Grundgødet ..... 94,3 98,1 114,7
100 K ......... 4,9 2,4 1,7
200 K _ ........ 6,0 3,2 2,5

6.5
7,9

16,8

F16.5
O! d.erover

"6,6
8,7

14,0

KIII,S
og derO\'et

6,6
6,4
9,6

6,5
5,5

12,0

FI 5,0-6,4
14

Kr 8.0-11.4

Økonomiforsøg med fosfor og kalium til
fodersukkerroer.

Opdeling af 56 forsøg efter fos/orsyretal.
hq fors tor pr. ha

Ft undcr
s.•

"6,1
3,7
7,2

Halvdelen af forspgene har ligget på arealer
med fosforsyretal 6,5 eller derover. Der er her et
beskedent merudbytte for den lille fosformængde,
men et relativt stort merudbytte for den store
fosformængde og større end i den midterste grup
pe med fosforsyrclaJ mellem 5,0 og 6.4. I den
lave gruppe er der rentabelr udslag for begge fos
formængder.

Økonomi/orsøg med fos/or og kalium til
/odersukkerroer.

Opdeling a/ 56 forsøg e/ter kalium/a/.
hk. IØrsfo( pr. ha

Kr "mler
8••

6,3
4,7
5,8

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt

Antal (orsog
Gns. Rt
Gns, Fl .
Gns. Kt

c. Forsøg i græsma..rksafgrøder.

I fOT'SPgene i græsmarksafgrøder anvendes der
dobbelt så store mængder fosfor og kalium som
til korn og bederoer. Gødningen er udbragt ad
to gange, tidlig forår og efter 2. slæt. Forsøgene
har i de allerfleste tilfælde været udført i kløver
græs. Med enkelte undtagelser er der høstet 4
slæt, og udbyttet er målt i grønvægt og tørstof.
Desuden er der bestemt råproreinindhold.

Der foreligger resultater af 17 forsøg i 1973.
Gennemsnittet af disse og de foregående års for
søg vises i de følgende opstillinger.

Trods mindre gunstige nedbcrsforhold for græs·
produktion i 1973 er der ct pænt græsudbytte i
forsøgene, men gødningsvirkningen er ikke særlig
stor, specielt ikke for tilført kalium.

Der er også her god sammenhæng mellem fos
forsyretal og merudbytternes st0rrelsc, idet de stor
ste merudbytter for tilfort fosfor er opnået ved
do laveste fosforsyretal. Der er dog også i græs
opnået relativt pæne udslag for fosfor ved de bø
jere fosforsyretaJ. Det bemærkes tillige, at udsla
gene for kalium ligeledes er størst i gruppen med
lave fosforsyretal.

En opdeling efter kaliumtal giver omstående re
sultat.

Kaliumvirkningen er klart større, jo lavere ka
liumtal1ene er. Også her findes ganske det samme
koblingsfænomen mellem analysetallene.

Vedrørende forsogsresultaterne i græsafgrøder
skal der gøres opmærksom på, at gennemsnitsre-
sultaterne i analysetalgrupperno dækker over store
variationer. De højere merudbytter ved de laveste
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Udslag for N.

50 N
100 N
150 N

analyselal er således i nogen grad fremkommet
ved, at enkelte forsøg har givet meget høje mer
udbytter, medens andre ikke har vist nævnevær
dige udslag selv ved lave tal. Bl.a. derfor er der
ikke foretaget okonomiberegning for de forskellige
analysclalgrupper.

Stigende mængder fosfor og kalium til græs og
kløvergrtrs.

Opdeling af 101 forsf,g efter kaliumtal.
llkl tenlor pr. Ila

Kt under Kt 10.0
6,0 KI6.0·9,9 Ol derO\'er

Gns. Rt 6,3 6,5 6.4
Gns. Ft 4,3 7,1 7,0
Gns. Kt 4,6 8,1 15,2

Grundgødet 83,5 109,8 105,8
30 P 6.5 3.2 3,2
60 P 9,1 5,1 5.4

Grundgødet 82,3 111, l 109.5
100 K ......... 6,1 3.0 0.4
200 K ......... 7.9 3,9 0,8

5 års forsog til belysning af økonomien \'ed
lU!\'emlelse af fos/Dr og kalium fil byg, fodersuk
kerroer, gNU og J..løvergrll'5 har bekræftet, at for
bruger af fosfor og kalium; hattdelsgødning ligger
på ef særdeles rimeligf nin>au, og al der ikke er
grundlag for af ændre a/mimlelil: praksis i rellling
af getlere!t ,'ger forbrug. Forsøgene dokumente
rer rillige fosforsyre- Ol-! kaliuntrallenes ('gnerhel/
for vurdering og 01lStl'tte!se o/ hensiglSmæssige
gødllingstmmgder ti! vedligeholdelse af landbrugs
jordens gødningsfilsfand me,/ fosfor og kalium.

2. Vekselvirkningsforsog med kvælstof,
fosfor og kalium.

Baggrunden for forsogsopgaven er onsker om
at f. ~p{)rf:smålet om optimale mængder af fos
for- og kaliumgødning under almindelige sædskif
teforhold taget op til mere langsigtet belysning.
end det har været tilfældet i andre forsogsserier.
Samtidig onskes vekselvirkningen mellem hoved
næringsstofferne belyst. Med henblik herpå blev
der i 1969 på egnede are.1ler påbegyndt et antal
faslliggende forsøg, som soges fastholdt i en ca.
10-årig periode.

Ved forsagenes anlæg er der forelaget en grun
dig analysering af jordbundsforholdene, og der ud
tages endvidere jordprøver hvert år efter høst ef
ler særlige retningslinier. Når for'iogene har ligget
en længere årrække, og der efterhånden bliver
tale om forskellige grader af udpining og oogodsk
ning af forsøgsarealerne med de tre hovednærings
stoffer. vil oplysninger om de omfattende analy
ser blive offentliggjort sammen med udbytteresul
taterne.

Der anvendes 3 forskellige kvælstofmængder, 3
fosformængder og 3 kaliummængder, således at
hver af de 3 kvælstofmængder afprøves ved hvert

af de 3 fosfortrin, og bver af disse kombinationer
afprøves ved hvert af de 3 kaliumtrin.

IO af de oprindelig 12 forsøg er videreført i
1973, heraf 8 forsog i byg og 2 i kJovergr.r:s.
Enk.eltresultateme er opfort i tabelbilagel. Til il
lustration af forsogenes hovedformål gives der i
det folgende en fremstilling af de 4 seneste års
resultater i byg, idet I. forsøgsår betragtes som et
indkøringsår, hvor der næppe vil kunne måles vek
selvirkning af forsøgsbehandlingernc.

Vekselvirkning metlem kvæhtol, fosfor og
kaliwtl (116).

B)'ll 2.. 3.. 4. Ol 5. år. hle, leerne pr. ha, 27 ror,og.
OP ISP JOP Udslag for P

37,7 39,6 40,3 2.6
40.9 42,3 42,9 2.0
39,7 40,7 41,6 1,9

2,0 1,1 1,3
Udstl.

OK >OK 100 K r... K

50 N 38,4 39.6 39,5 1,1
100 41.1 42,6 42,4 1,3
ISO 39,4 41,5 41,1 1,7

Udslag for N .. 1,0 1,9 1,6
U/blll
for K

O p 38.4 40,1 39,7 1.3
15 P 39,9 41,4 41,4 1,5
30 P 40,6 42,3 41,9 1,3

Udslag for P .. 2,2 2,2 2,2

Udslagene for kvælstof fra 50 N til J00 N er
små, og der er fortsat udbyuenedgang ved stig
ning fra 100 N lil 150 N. Ogsl\ merudbytterne
for fosfot og kalium er fortsat små som gennem
snit af de 4 fo~øgsår. Der er derfor heller ikke
nogon sikker antydning af vekselvirkning mellem
nogen af næringsstofferne i forsøgene i byg.

Heller ikke i de andre fo~øgsafgroder, græs
og bederoer, hvor forsogsanlallct er lille, er der
endnu fremkommet nogen sikker linie i resulta·
terne.

Forspgene fortsættes.

3. Udbringningslider for fosfor og kalium.

3. Forsøg med efterårs· og
forårsudbringning af fosfoT og kalium.

Formålet med denne forsogsserie er at belyse
forhold omkring tidlig eflerårsudbringning af fos
for og kalium i fonn af PK-gødning, Opgaven er
foranlediget af landbrugelS stigende ønsker om, al
handelsgødning leveres spredt på marken. En Si\

d3n udvikling gør tillige tidlig efterårsudbringning
af PK-gødning ønskelig, for at spre<tearbejdet kan
udføres under de bedst mulige færdselsforhold.

I tidligere gennemførte forsøg med eflerårsud
brjngning af fosfor- og kaliumgødning er udbring
ningen forlrinsvis sket i det sene efterår, og
sporgsmålet om en meget tidlig efterårsudbring
ning af fosfor og kalium er denor ikke særlig
godt belysL Da spredte forsøgsresultater gennem
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UdbriflgfljflKstider for fosfor og kalium til
vdrsæd (JJ 7).

hkg kerne pr. hil
lerjord sandjord

over 8 pet. Itr under 8 pc!. ltr
B fors"g 49 rorsøg
1971-73 1971·7)

12.6 5,4

Grundgødct 48,9 39,0
30 P i september .. 1.0 0.9
30 P i november .. 1.2 1.4
30 p j marts 1,5 1,7
15 p i marts 1.0 1.2

Grundgødet 49,S 39,4
100 K i september 0,5 0.5
100 K i november. 0,7 0.8
100 K i marts .. 0.8 1,6
50 K i marts. 0,8 1,1

Gns. pet. ler .

Ocr er kun ringe forskel på virkningen af fosfor
p3 henholdsvis lerjord og sandjord ved udhring
ning på de saOlme tidspunkter. På begge jordtyper
har 30 P udbragt om fordret givet det storste
mcrudbyue. og 15 P udbragt i marts har haft
samme l. års virkning som den dobbelte mængde
udbmgt i september. Da muligheden for udvask
ningstab af fosfor er næsten udelukket. må den
aflagende fosforvirkning ved de lidligste udbring
ninger formentlig skyldes en kemisk fastlægning.

På lerjord har merudbytterne for tilført kalium
været små. og udbringningstidspunktet har ikke
haft stærk indflydelse på resultatet. På sandjord

Oer foreligger ikke angivelser om pløjetids
punktet om efteråret i et stort antal af forsøgene,
men hvor der er oplysninger herom, ef vinterploj·
ning i langt de fleste tilfælde udført før gødnings·
udbringningen i november. Det er således over
vejendo kun seplemberudbragt gødning, der er
nedplojet.
~leUem jordprøveudtagningen ved forsøgenes

anlæg og udtagningen efter kornhøst er der næ·
sten et år, hvortor forskelle i niveauerne må tages
moo forbehold. ~1en det fremgår af jordprove
resultaterne. at fosfortilførselen har påvirket fos
forsyretallene på linje med kerneudbyttet. Det
'Cimme er tilfældet med kaliumtallene. Der er et
klart fald i disse, hvor der ikke er tilført kalium,
eJler hvor kalium er udbragt meget tidligt om
efternret. Jo tællere på vækstsæsonen både fosfor
og kalium har været udbragt., des større har ef
fekten været på udbyttet, og des større fosfors)'re
og kaliumtal er der genfundet i analysen efter
hes!.

Ved en forsogsopgave som denne forudses fak·
torer som nedbørsmængde og jordtype at øve væ
<;entlig indflydelse på resullaternc. Til belysning af
jordtypens indflydelse på for~ogsspørgsmåleDe er
det samlede matcriale fra forsøgsårene 1971-73
derfor i folgende opstilling delt op efter lerjord og
<;andjord dier resultaterne af teksturanalyserne.

88 r,
1971-73

42,9
1,0
1,4
1.8
1.I

hlcg ktrne pr. ha
25 rs 21 f$
1972 197]

42,1 41,0
0,8 1.3
1,1 1,1
1,4 1.6
1,0 1,0

42 r.
1971

44,3
1,0
1,7
2,0
1,3

6,6
6.8
6,8
7,0
6.9

Udbri"f:ni"g.ftider for fosfor og kaliwn til
vdrsæd (//7).

79 r.
1971·7]

F"
trl. haSI

K'
Grundgødet 8,2 45,0 42,2 41,9 43.5
100 K i sep. 8,5 0,6 0,6 0,5 0,6
100 K i nov. 9,5 1.0 0.6 0.6 0.8
100 K i marts 10,0 1,4 1.0 1.4 1.3
50 K i marts 9,1 1,0 0,9 0,8 0,9

-) Ved anbts FI 6.6. Xl 10,3.

Grundgødet
30 P i sep.
30 p i nov.
30 p i marts
15 p i marts

de seneste år tillige antydede en noget ringere
virkning ved efterårsudbringning af især kalium·
gødning på jord, hvor der foretages almindelig
efterårsjordbchandling. blev hele udbringnings
sporgsmålet taget op igen ved anlæg af nye forsøg
i efteråret 1970 efter følgende forsøgsplaner.

I. Fosforforsog (grundgødet med 100 K i marts).
3. Grundgødct.
b. 30 P (385 sup.) i september.
c. 30 P (385 sup.) i november.
d. 30 P (385 sup.) i marts.
c. 15 P (192 sup.) i marts.

U. Kaliumforsøg (grundgpdet med 30 P i marts).
a. Grundgødet.
b. 100 K (204 kalig.) i september.
c. 100 K (204 kalig.) i november.
d. lOOK (204 kalig.) i marts.
e. 50 K (102 kalig.) i marts.

Der er som altid. når der arbejdes med fosfor
og kalium, tale om små og usikre merudbytter
for de tilførte gødningsmængder. ligesom enkelt
forsøgenes resultater kan variere stærkt.

1 gennemsnitsresultalet er der dog en tydelig
tendens til, at virkningen af efterårsudbragt fos·
for og kalium er dårligere end samme mængde
udbragt om foråret.

Forsøgene er anlagt som dobbcltforsøg i samme
mark. Ved anlæg blev der for hele forsøgsarealet
under ~t udlaget en jordprove i plojelagel til ana·
Iysering for kalk- og godningstilstand samt tekstur
og humusindhold. Desuden blev der udtaget en
undergrundsprøve i 20-40 cm dybde til tilsvarende
analysering. Efter kornhøst er der udtaget cn pro
ve i hvert af de IO forsOg5led til bestemmelse af
reaktionsLal. fosforsyretal og kaliumtal.

I 1973 er der gennemført 21 forsøg, og gen
nemsnitsresultatet er vist i følgende opsLilling sam
men med udbytteresultaterne af de tilsvarende for
søg i 1971 og 1972 og sammendrag af de 3 års
forsøg. Tillige er opført de gennemsnitlige fosfor
syretaI og kaliumtal efter høst i de enkelte for
søgsled.
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ført i 9 af forsøgene, og gennemsnitsresultatet af
disse er sammen med sidste års resultater meddelt
i følgende opstilling.

1,7 0,2
2.2 1.0
2.6 1,1
3.4 1,9

hkg
I;erne pr. ha
1972 1973
14fs 9fs

5J,4 58,0

Udbringnings/ider for PK- og NPK-godnirlg ril
vinterhvede (/18).

1972·73
Rt FI Kt

\'cd anlæg
6.7 6.9 10.7

efter høst

Kas 20/4 6.6 6,9 9,9
PK efLerår +

kas 20/4 .. 6,6 7,3 10.8
PK forår+kas 20/4 6,6 7,3 10,7
NPK 20/4 6,6 7,2 11,2
l-I NPK 1/4og 10/5 6,5 7,1 10,9

I. Forsøg med magnesiumforbindelser

i NPK-godninger.

Til belysning af virkningen af magnesiumsilicat
forbindelsen olivtn som magnesiumemne i NPK·
gødning fra Norsk Hydro a.s. har der i 1973 væ
ret udført 12 forsøg i korn efLer den plan, der
fremgår af folgende opstilling over forsøgenes gen
nemsnilSrt~lIltalcr.

Der er i 1973 kun små merudbytter for tilfør
sel af PK-gødning, men som det fremgår af op~

stil1ingen, er der bcgge år tendens lil den bedstc
virkning for fosfor og kalium ved tilførsel om
foråret. Ved udbringning af NPK-gødning - og
dermed kvælstof - ad 2 gange er der begge år
fremkommet et yderligere merudbytte.

Opstillingen over jordanalyseresultateme viser,
at tilførsel af fosfor og kalium tydeligt giver sig
udslag i fosforsyretal og kaliumtal efler kornhøst.

Forsøgsopgaven fortsættes.

3 års /orj'øg med udbringningstider for fosfor
og J.alium har vist, at der uanset jordt)'pe må
re!:nes med /logen rilbagegang ; fos/orgodninf{ens
tilgæflgeliRhed ved udbri!ll:lIing udeII/ar Ol.: væseflf
ligt for væksfsæ.wnell. For kaliums vedkommende
indebærer efterårs· og ~'jllteflldbriflgfling derimod
en ud~'askni"gsrjsjko, der er swrst på sandjord.
Nedsættelsen a/ godningsl'//ektell ved tidliJ.: ud·
bringntlll: er for begge /lærfllgsstoffers vedkom
mende beskl'l/ell. men sikker. Forholdet bør der
for fages uH'd i de vurderinger, som sammen med
arbejds- af.! prismæssige fordele og ulemper fov
rifN t'f hestemmende for udbringflingstfdspunktef
for PK-godning.

a. Kalkammonsalpctcr ca. 20. april.
b. PK-gødning efterår + kas ca. 20. april.
c. PK-gødning forår + kas ca. 20. april.
d. NPK-gødning ca 20. april.
e. Ih NPK-gødning ca. I. april + Ih. NPK-gød·

ning ca. IO. maj.

har mcrudbyttet for fortirsudbragt kalium været
dobbelt så stor som på lerjord, men også dobbelt
så stort som for eftcrårsudbringning af samme
mængde på sandjord. Denne forskel i kaliumvirk
ning mellcm de to jordlyper og mellem udbring
ningstidspunkteme på s::mdjord indicerer, at der er
tale om udvaskningsrisiko ved tidlig udbringning
af kalium på de lettere jordtyper.

b. Udbringuingstidcr for I'K- og
NPK·gpdning til vinterh,,·cdc.

Forsøgsscriens formål er al belyse vinterhve
dens behov fOr fosfor og kalium ved tildeling ef·
terår eller forår, samt at undersoge NPK·gødnin·
gers egnethed til vinterhvede.

Ocr har været arbejdet med opgaven i Io år
efter folgende forsogsplan.

PK·go<iningen er om efteråret udbrab1. snarest
efter såning og om foråret ca. l. april samtidig
med første halvdel ~f NPK·gødningen i led e. Af
hængig af forfrugtcn har de anvendte kvælstof
mængder været 100 og 140 N. Ved 100 N er
anvendt NPK 16--5-12 og ved 140 NPK 21-4-10.
Mængden af PK·godning er afpassct efter tilført
fosfor og kalium i disse to NPK-godninger.

Ved forsøgenes anlæg er der udtaget prøver i
plojelaget til analyse for re~ktiomtal, fosforsyre
tai og kaliurnlal, samt til tekslur- og husmus
bcslemmelse. Desuden er udtaget undergrundsprø
ver lil tilsvarende analysering. Efter høst er der
i hovedparten af forsogene udtaget en prøve for
hvert forsøgsled til bestemmelse af reaktionstal,
fosforsyrctal og kaliumtal.

Der er i 1972173 udfort 12 forsøg med opga
ven, fortrinsvis på Øerne, og enkeltresultaterne er
med oolysninper om jordanalyseresultater m.v.
meddelt i tabelbilagct. Forsøgsled e med tildeling
af NPK-gødning ad to gange er dog kun gennem-

ForsCJg med magnesiwn/ol'h;Iuie/ser f
NPK·gmining.

hkg kerne pr, ho
1l)7J

12 r()f~øg

677 NPK 15-4-12 uden Mg ...... 29,8
700 NPK 15-4-12 med Mg som

sulfat 0.8
700 NPK 15-4-12 med Mg som

olivin ... 1,3
677 NPK 15-4-12 uden Mg +

300 kieserit 0,9

Opgaven startede med 3 forsøg 1972. Forsøge-
ne er anlagt på arealer med mab'Tlesiumtal mellem
1 og 4, og de søges fastholdt mindst 3 år med
afgrodefølgen, vårsæd, rodfrugt, vårsæd. Olivin
holdig NPK-godning sammenlignes med kieserit
holdig NPK-gødning og kieseritgødning.

J forårsmånedeme har der i flere af forsøgene
været iagttaget magnesiummangclsymptomer i byg
i det ugødede forsogsled. Alligevel er der - som
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1973
8 rorsøg

43,6
0,3
0,9
0,0

43,7
0,3

FQrsøg med se/en (/20).
hkS kerne pr. ha

1972 1973
9 rOfWl I t forsøg

41,4 48,1
0,3 0,1

~05 ~Ol

:U;1 48;1
0,4 +0,1

Tilførsel af selen har som ventet ikke haft no
gen indflydelse på bygudbyuet, der også har været
upåvirket af, om der er tilfprt svovl eller ikke.

l forsøgenes enkeltparceller er der udtaget ker·
neprovcr til analysering for selenindhold. Resulta
ter heraf foreligger kun fra 1972. Et ønskeligt
selenindhold er fra 0.05 til 1,0 ppm. Ved tilførsel
af 60 g selen pr. ha blev selenindholdet i gennem
snit af forsøgene 1972 hævet fra 0,017 til 0,060
ppm selen. 120 g selen pr. ha hævede indholdet
til 0,175 ppm, altså over det minimalt ønskede
selenindhold på 0,05 ppm. Der var ingen forskel
på selenindholdet i byggen, hvad enten selenet
blev tilført med svovlrig eller svovlfattig PK
gødning. Ligeledes fandtes der ingen sammenhæng
mellem jordens selenindhold og planternes natur
lige selenindhold.

landskontorct har endvidere bist:'-et Landbrugs
afdelingen på Risø med indsamling af prøver af
foderbyg fra hele landet til analYM=ring for ind·
hold af selen.

t gennemsnit af 153 bY8prøver var selenind
holdet 0,016 ppm. og således under de ønskelige
0,05 ppm. Er det gennemsnitlige indhold af selen
i helo fcxleret under 0,03 ppm, kan der opstå
kraftjge mangelsymptomer hos dyrene. Prøverne
fra lolland-Falster havde et gennemsnitligt selen
indhold på 0,04 ppm. medens prøverne fra resten
af landet lå mellem O,Ot og 0,02 ppm. Der synes
ikko at være korrelation mellem indholdet af selen
og f..klorer som kvælstofgødskning, driftsform,
jordtype, undergrund og forfrugt.
Fo~øgenc fortsættes.

J. dr
lngen selentilfØrsel .

60 gr selen .
120 gr selen .
20 kg svovl .
50 kg svovl .

år ved fo~øgsanlæg. Da gødningernes svovlindhold
virker hæmmende på planters selenoptagelse, af·
prøves seleomængdeme ved to svovltrin, 20 og 50
kg svovl pr. ha, ved hjælp af et forskelligt ind
bold af svovl i focsøgsgodningerne.

T folgcnde opstiJling er vist gennemsnil'iresulta
terne af l. års forsøgene i henholdsvis 1972 og
1973. samt resultaterne af 8 fo~øg, der er videre
ført på 2. år.

2. år
Ingen sc1entilførsel .....
120 gr selen ved anlæg .
60 gr selen hvert år .

t 20 gr selen hvert år .
20 kg svovl .
50 kg svovl .

det oftest er tilfældet i byg - kun små merudbyt
ter for de forskellige fonner for magnesiumtiLfør
sel.

Forsøgene fortsætter.

IV, MIKRONÆR I GSSTOFFER.

I, Forsøg med selen,

Formålet med denne forsøgsopgave er at be
lyse muligheden for at påvirke indholdet af selen
i byg gennem tilførsel af specielt fremstillet sc
lenholdig PK-gødning. Opgaven blev startet sidste
år på initiativ af Afdelingen for Landbrugsforsøg.
AEK, Risø, og i _Oversigten_ 1972 er der givet
en del oplysninger om selen, der er et essentielt
næringsstof for husdyr, men tilsyneladende ikke
noget plantenæringsstof.

8 af do 9 markforsog, der blev påbegyndt i
1972, er videreført i 1973 med byg som forsøgs
afgrøde. Desuden er der anlagt yderligere 11 nye
forsøg i 1973. Forsøgene er placeret på fo~kel

Hgo jordtyper, de er fastliggende og tænkes gen
nemført i 3 år.

J forsøgsplanen afprøves tilfø~el af 60 og 120
g selen pr. ha pr. år og 120 g kun tilført t.

2. Andre forsøg.

Udover den foregående fo~øgsserie udføres der
på lokalt initiativ en del forsøg med m3gncsium
efter andre planer. Det sker bl.a. ved viderefø
relse af de såkaldte indkredsningsforsog med to
mængder magnesium, 50 og 100 kg Mg i form
af k.icserit. Langt de fleste af disse forsøg er ud
ført i byg, og der er her gennemsnitlige merud
bytter på 1-2 hkg k.erne for de to magnesium
mængder.

På Lolland-Falster er der afprøvet en ny mag
nesiumgødning, der blev bragt i handelen 1973.
Gødningen indeholder 54,5 pel. Mg, som marne
siumoxyd, og den bar kunnet udbydes til en min
dre pris pr. kg Mg end kieserit.

Da der imidlertid efter udenl3ndske angivelser
er mulighed for en reduceret virk.ning af mag
nesiumoxyd på jorder med hoje reaktionstal, ca.
7,0 og derover, har det været af intcresse at af
prøve gødningen under sådanne jordbundsforbold.

Forsøgene er udført i fabriksroer, hvor mulig
heden for udslag for magnesiumtilforsel erfarings
mæssigt er stor. Magnesiumtallene har varieret fra
3,4 til 5,8. Reaktionst311ene fra 7,0 til 7,8.

Magnesiumoxyd er sammenlignet med kieserit
ved to gødskningsniveauer, henholdsvis 50 og 100
kg Mg pr. ha. T gennemsnit af 7 gennemførte
forsøg er der opnået l,S og 2,6 bkg sukkcr i
merudbytte for henholdsvis 50 og 100 k.g Mg pr.
ba i form af kieserit, men kun 1,0 hkg sukker
pr. ha, hvor de to magnesiummængder er tilført
i form af magnesiumoxyd.
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V. KALK,

1. ForsØg med Algomin.

Algomin er en torret og pulveriseret koralalge
kalk fra Bretagnes kyster i Frankrig. Det inde
holder 70-80 pet. kalciumkarbonat. 7-10 pet.
magnesium karbonat (2-3 pet. Mg), mindre mæng
der af ca. 20 andre stoffer foruden yderligere 30
ikke navngivne mikroclementer.

Produktet må betegnes som el grundforbed
ringsmiddel på linje med kalk, men det er søgt
markedsført både som jordforbcd.ringsmiddel og
som biologisk gødningsstof. Da prisen på Algomin
tillige er IO gange større end på jordbrugskalk.
fandt landskontoret det formålstjenligt at soge
forskcJligo opfordringer og tilbud om afprøvning
af Algomin koordineret i en fælles forsogsplan,
hvor midlet sammenlignes med jordbrugskalk og
magnesiumtilførsel i form af kieserit. Der var
imidlertid allerede anlagt nogle forsog efter for
skellige planer, men enkelte af disse kan dog sup
plere nogle af forsogslcddene i den tælles plan.
der fremgår af følgende opstilling. som omfatter
forsøgsllumrene 442, 674, 675, 822. 3159 og 3431.

reaktionstal, og efter kalkbchovsbestemmelser til·
feres der kalk.mængder, som teoretisk skulle med·
føre stigninger i reaktionstaJlene på henholdsvis
O,S, 1,0 og 1,5 enheder i forhold til udgangsrcak·
tionen. Forsøgene er gennemtørt på 3. år, og re
sultaterne er omtalt i afsnittet om grovfoderpro
duktion.

Vedrørende andre forsog med kalk henvises der
endvidere !.il forsøgsnumrene 320, 1527, 2063 og
2221.

VI. JORDBUNDS·
UNDERSØGELSER

Resultaterne af jordana lyser, udført i beret·
ningsåret 1973. omfatter for første gang også
samtlige udtagne prøver i husmandsforeningerne.
Blandt andet som følge heraf er antallet af ud·
førte bestemmel~r af reaktionstal. fosfo~yretal

og l..aliumtaJ i nedenstående oversigt steget med
ca. 18 pet. Bestemmelser af magnesiumtal er øget
med 33 pet. og af kaliumtal med 24 pet. i for
hold til 1972, hvor statistikken kun omfattede
jordbundsanalyser udfort i landboforeningerne.

7563

Co,

7
323
333
124

1542
4220
1014

168055 114789 114847 7728

JordafUJJyseresu/tater /973, antal.
RI FI Kl Mil

1078 1055 1049 IS
3403 3339 3339 917

23219 16812 16978 657
21202 9023 9003 480
40478 30373 30321 1564
37699 28039 28040 2793
40976 26148 26117 1302

Hele landet

Bornholm
LoU. Falster
Sjælland
Fyn
Østjylland
Nordjylland
VestjyllandO,S

O,S
O,S
l,S
l,S

Forsog med ka/kmidler.
I kul,ur hkl kerne pr. hl

klIk pr. h 4 fOf'l0g 6 fOrlog

5J,4 5J,1
0.9 0.8

-;'0.7 0.2
0.3
0.2

J973
Ul..alkct
Algomin
Kalk
Algomin .
Kalk
Kalk + SO Mg

i kieserit

Forsøgene gennemføres som 2-ltrigc forsøg med
byg I. !tr og bederoer 2. !tr. Der har ikke i I.
års forsøgene været sikre udslag for de tilførte
mængder af kulsur kalk. magnesium eller- følge
stoffer i Algomin.

Udover de refererede forsog i byg er der i for
sogsnumrene 995, 414 og 415 gennemfon forsog
med Algomin i sukkerroer, løg og gulerødder.

Da analyseresultaterne heil overvejende slam
mer fra systematiske jordbundsundersøgelser af
hele marker eller ejendomme og ikke fra særlige
plelanalyser, må man gå ud fra, at de er nogen
lunde repræsentative for vore landbrugsjorder.
Analyseresultaternes fordeling i den folgende op
stilling kan derfor give et indtryk af, hvordan land·
brugsjordens godningstilstand er i de enkelte
landsdele.

Jordanal}'uresu/tQter 1973, procentisk fordeling.
2. Andre forsog.

Under kalkudvalget er det store kalkforsog på
Statens Arbejdshus, Sdr. Omme, (forsog nr. 2223
24) gennemført med havre som forsogsafgrode.
Ocr blev ved forsøgclS anlæg i 1947 tilført 4 og
8 t kulsur kalk i form af forskellige kalk- og
mergelformer. Da de oprindeligt tilførte kalk
mængder efterhånden var ved at være opbrugte,
blev hele forsøgsarealet tilfort 5 t kulsur kalk pr.
ha i efteråret 1969. Forsøgsarealet har i 1973 væ·
ret stærkt præget af tørke.

Under Græsmarkssektionen gennemføres forsøg
med henblik. på at belyse indflydelsen af jordens
reaktion pl\ udbYttet af lucerne. Forsøgene gen·
nemføres på mineraJjord med lavt til middelhøjt

ReaktfOl1lltal.
R,

under 5,5
5,5-5.9
6.0-6,4
6,5-6,9
7,0-7,4
7,5 o. dero.
Med kalk-

trang
U'den kalk

trang

E

:2
j
2
7

27
SO
14
O

61

39

o

;;

~

'3
O
I
3

IO
32
54

24

76

]
~
I
6

17
34
29
13

58

42

.t
3

II
25
33
21
7

69

31

~••
~

"IO22
30
25
II
2

71

29

j
~
~
8

30
35
19
6
2

67

33

~

~
27
44
22

6
I
O

83

17
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Re3ktionstaJlene i Vestjylland saml på Sjælland
udviser i 1973 et klart fald i forhold til 1972.
Procenten af prøver, der udviser kalktrang, er da
også angivet 6 pet højere end sidste år i Vest·
jylland og Il pet. højere på Sjælland. I lobet af
2 år er denne angivelse for Sjællands vedkom
mende steget iall 19 pet.

J de øvrige landsdele udviser rcaktion"lallene
et svagt fald eller en uændret fordeling. Alligevel

I 4 2 4
9 16 14 17

16 24 24 30
17 18 22 23
17 II 14 12
12 9 8 6
IO S S 4
7 3 3 l
4 2 2 l
2 2 l I
S 6 S I

O I I 2
2 4 6 12
6 IO 13 19

12 14 18 20
18 17 18 IS
17 16 14 II
14 12 IO 7
9 8 7 S
6 6 4 3
S 3 3 2

Il 9 6 4

Kaliumtal. Kt

O- 1,9 O O O
2- 3,9 O I I
4- 5,9 2 3 S
6- 7,9 9 II 14
8- 9,9 12 18 19

10-11,9 16 18 17
12-13,9 IJ 13 13
14-15,9 12 9 9
16-17,9 IO 7 7
18-19,9 7 S 4
20 o. doro. 19 IS 11

har konsulenterne også her vurderet, al en noget
storre procentdel af reaktionSlallene repræsenterer
kalktrang. Det gælder især på Fyn, hvor relativt
små fald i reaktiollslallenes højde i løbet af 2 år
har hævet den vurderede procentdel prøver med
kalktrang fra 49 til 69 pet.

I forbindelse med vurderingen af reaktionstal·
lene skal opmærksomheden henledes på, at lab<r
ratorieme fra I. april J972 tog en ny metode
i anvendelse til bestemmelse af reaktionstal i jord.
Ændringen består i, at der fremtidig anvendes en
0,01 m oplosning af caJciumchlorid, som opslem·
ningsmiddel ved pH·bestemmelscm~ i stedet for
en 1 m opløsning af kaliumchlorid. Ved metode·
skiftet opnås der cn række fordele. som kan sam
menfattes i, at der fremtidig fås pH-værdier, der
afviger betydeligt mindre fra »markværdienc end
de hidtidige. Dette bevirker tillige, at den nye
metode gennemsnitlig vil give lidt lavere resulta
ler end den hidtil anvendte. Størrelsesordenen var
anslået til 0.1-0,2 reaktionslaisenheder, men fort
~lle sammenligninger af de to metoder lyder på,
at forskellen måske snarere er 0,2-0,3. Dette for
hold har nalurligvis været en medvirkende &rsag
til det konstaterede fald i den statistiske opgørelse
af reaktionstallene, som først i delte beretningsår
udelukkende omfatter prøver efter den nye me
tode.

fosforsyre og kaliumtallenes niveauer i de en·
kelle landsdele er uændret i de Ire år. hvor sam
menligning af jordprøveresult3ter fra hele landet
har været mulig. Det er karakteristisk, at 31 pet.
af fosforsyrctallene i Vestjylland er under 4. r de
øvrige landsdele er jordernes fosfortilsland væ·
scmlig bedre. Tilsvarende ligger 53 pet. af kali
umlallene i Vestjylland under 8 mod kun 20-30
pet. for de øvrige landsdele.

M agncsiumtallenc udviser ct svagt fald på Fyn,
samL i øst- og Nordjylland. 25 pet. af magnesium
tallene på Fyn og fra 35 til 50 pet. af magne·
siumtallene i Jylland er mindre end 3.

På Sjælland og Lolland-falster koncentrerer et
stigende anlal af kobbertallene sig på niveau 2-4.
25 pet. af kobbertallene er dog stadig under 2.
På Fyn udviser kobbertallene fald, og 33 pct. er
nu under 2. I JyJlnnd er kobbertallenes niveau
uændret. 55 pe!. af prøverne i Østjylland ligger
under 2. og når situationen her, jordtypen taget
i beLragtning., er noget ringere end i Vest· og
Nordjylland, må det bero på en mere konsekvent
gfxtskning med kobber i disse landsdele.

I forbindelse med udtagningen af jordprover og
udnyttelsen af især reaktionstalsbestemme!seme
kan Oplyses, al nogle foreninger i 1973 har ind·
berettet om medvirken ved fremskaffelse af kalk·
midler til medlemmerne. Omsætningen har i 1973
andraget 261.000 tons jordbrugskalk, eller 41.000
tons mere end sidste år. Desuden er der frem
skaffet 15.000 tons mergel eller ca. samme mæng·
de som i 1972.

6
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6
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18 16 II
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Kobber'.l. ellI

0-0,9 14 3
1-1,9 43 14
2-2.9 O 30
3-3,9 29 29
4-4,9 O 14
5-5,9 O 6
6-6,9 14 I
7-7,9 O I
8-8,9 O I
9-9,9 O O

10 o. dero. O l

Magnesiumtal. Mgl

0-0,9 O O I
1-1,9 O I 3
2-2,9 20 2 12
3-3,9 14 8 IS
4-4,9 20 22 l S
5-5,9 13 19 12
6-6,9 13 21 13
7-7,9 O 10 9
8-8,9 O S S
9-9,9 O S 4

10 o. dero. 20 7 Il

•:g
e

Fosfo"yrclal, FI ~

0- 1,9 O
2- 3,9 7
4- 5,9 28
6- 7,9 JJ
8- 9,9 19

10-11,9 9
12-13,9 2
14-15,9 I
16-17,9 O
18-19,9 O
20 o. de ro. I
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VII. FORSØG MED EFTER
GØDSKNING PÅ GRUNDLAG

AF KEMISKE PLANTE
ANALYSER

Ar JeIlS Moller .Vielsen, Kai Skriver
og Jens Hedegård.

I år afslultcs en 4-årig forsøgsserie med cftcr
godskning af voksende kornafgrøder på grundlag
af en vurdering af de unge planters ernæringsti1·
stand ud f fa deres kemiske sammensætning.

Forsog'iscricns baggrund er en metode til vur
dering og regulering af kornplanters ernæringstil·
stand. som i I Y60el1lc blev udformet på afdelin
gen for Plnnlcrnes Ernæring, Landbohøjskolen
(Møller Nielsen. 1973). Metoden kan kort karak
teriseres således:

• Vurderings- og reguleringsmctodcn er udfor
met ud fra fundne sammenhæng mellem den unge
kornplantes kemiske sammensætning og, lil den
ene side kcrncudbyUel ved modenhed, og til den
amJen, næringsstoftilforslcn tidligt i vækstperioJen.
Som vurderingsgrundlag for ernæringstilstanden
valgtes den unge komplantes samlede overjordiske
plantedele ved en bestemt torslofvægt af planten.
Som norm for ernæringslibtanden valgtes virknin
gen på udbyttet af koncentrationer af hvert af næ
ringsstofferne N, P, K, Na, Mg, Ca, Mn og Cu
i den unge plante ved optimale koncentrationer af
de øvrige næringsstoffer. På denne basis blev der
opbygget modeller til ernæringstilst;-,ndens bestem
mclse dels for næringsstofferne enkeltvis (diag
nose) og dels for næringsstofferne samlet (udbyl
tC'1rol.'nose). Desuden blev der udformet modeller
til re'gulcring af de unge planters kemiske sam
mensætning til opnåelse af et større kemeudbyttc
(therapi)'l.

1 1968 indledtes ct samarbejdc mellem de land
økonomiske foreninger. Statens Planteavls-Labo
ratorium. Dansk Spektrallabor;-,torium og Landbo
højskolens afdeling for Planternes Ernæring til af
provning af meloden i danske gødningsforsøg. Re
sultatet af en grundlæggende metodeafpmvning i
1969 var så gunstigt, at samarbejdet i de følgende
år blev fortsat og udvidet til at omfatte en for
sogsscrie med det formål at undersoge vurderings
og regllleringsmctodens anvendelsesmuligheder i
landbrugets godskning'lpraksis. Resultaterne heraf
foreligger i beretningerne 1970-72. Med afslut
ningen af fors",gsserien vil de erfaringer, der er
indhøstet i l.øbet af de 4 år, her blive videregivet
i sammenhæng.

l. Forsogenes anlæg.
Fordelt udover landet blev der hvcrt år afsat

henimod et halvt hundrede forsøgsarealer i vår
sædsOlarker og fortrinsvis bygmarker, som var fær
diggødede. men hvor konsulenten havde mistanke
om, at ernæringstilstanden ikke var helt tilfreds
stillende.

Fra hvert forsøgsareal blev der udtaget plante
prøver, som omfattede de samlede overjordiske
dele af et passende antal planter. Prøverne sendtes
til analysering for næringsstofferne: N, P, K. Na,
Mg, Ca. Mn og Cu. Efter analyseringen, som fore
gik på forskellig måde i 1970 og i de følgende
år, sendtes analysercsultatet til afdelingen for
plantemt.'S ernæring til vurdering. Resultatet heraf
blev videregivet til Landskontoret for Planteavl.
hvor' de anbefalede gødninger blcv tilvejebragt og
sendt til konsulenterne, der forestod gødningsud
bringningen. Fremgangsmåden fra prcveudtagning
til eftergødskning er nærmere beskrevet i tidligere
års beretninger.

Forsogspl:.m. For de 4 års forsøg gjaldt det,
al. der blev efter~odct, hurtigst muligt efter at
konsulenlcn havde midlerne hertil i hænde.

Planen for forsøgene, som hvert år blev anlagt
som 5-leddede rækkdorsog med 4-5 gentagelser,
var i 1970:

a. Grund~x1et

b. 20 kg N i kalksalpetcr pr. ha
c. 40 kg N i kalksalpeter pr. ha
d. Godningsudslrøning på grundlag af diagnosen

(udsprøjtning af mikronæringsstoffer)
e. Godninb'Sudsprojtning på grundlag af diagno

~en.

Det viste sig imidlcrtid. at gødskning på grund
lag af diagnosen var den fastlagte kvælstofgødsk
ning overlcgen. Denne blcv derfor i 1971 nedsat
til kun en fastlagt kvælstofmængde, 30 kg N pr.
ha i led b. medens der i led e blev udstrøct det
næringsstof, som diapnosen havde afsløret som
det, der især var mangel på (dct dominerende næ
rillgs:-.tOf).

I løbet af forsøgsperioden viste det sig des
uden. at udstrøning af makronæringsstoffeme var
udsprøjtningen overlegcn. Gødningsudsprøjtning i
led e udgik derfor af forsogsplanen efter 3 års
forløb. I stedet blev der i 1973 i led e udstroct
en fastlagt fosformængde, 24 kg P i superfosfat
pr. ha.

2. Forsøgenes resultater.
, løbet af de 4 år er der blevet Opgj0l1 160

forsøg, deraf 152 i byg, 5 i havre og 3 i vår
hvede. r 1973 blev der opgjort 35 forsog, deraf
33 i byg og et for hver af vårsædsarterne havre
og vårhvede. Resultaterne heraf er vist i tabel
lerne 121-123 i tabelbilaget.

I det følgende lægges hovedvægten på behand
ling af resultaterne i byg for de 4 år i sammen
hæng.

Udbytte ved grundgØdskning. Vurderingen af
den unge komplantes ernæringstilstand foretages
ved en kvantitativ bestemmelse af ernæringstil
standen såvel for næringsstofferne hver for sig
som samlet. Den samlede ernæringstilstand udtryk-
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kes ved dens kendetegn. som er kemeudbyttet ved
modenhed. Ved bestemmelse af den samlede er
næringstilstand af den unge plante opnås der så·
ledes en angivelse af det forventede kemeudbytle
ved modenhed, d.v,s. at der stilles en udbytteprog
Dose.

Udbytteprognoser kan anvendes til at afgøre
dels, om vurderingsmetoden generelt er pålidelig,
og dels, om der er grund til at eftergøde i de
enkelte tilfælde,

Vurderingsmetodens pålidelighed undersøges ved
i koordinatsystemer at sammenstille samtlige prog
noseresultater med de opnåede resultater for ker
neudbytte, Den herved fremkomne punktsværms
retning og snæverhod udtrykker henholdsvis meto
dens r4,.>tighed og sikJterhed.

Sammenhængen mellem prognosticeret og op
nået kerneudbytto i bygforsøgene er vist i figur 8
for hvert af de 4 forsøgsår.

Aktllelt udbytte ]970
Akluelt udbytle

1971bkJ kerne pr. ha hkg kerne pr. ha

'" :
50 o 50 o ,

o

t, o o
..

40 o 40 o
,. ,

Q ::0 o '.
30 • JO o .. o'

" , f20 y~0,49x + 17,4 20 y-0.66x +-12.7

IO x-O,87y +-4,3 IO .1-0,68)1 +11.6
r-O,6S r -0,67

IO 40 O 'O 20 JO 40 50 '"1~12 1973

'"
,

'",
o ,

lO , 50 , ,
o'

.
40

o'
,'O

~

30 . : .. JO ' '
,o

~20 o 20 o..
o .. )1-0,89.1 + 6.5 Y-~0's8x +- f3,6

10 o x-0.4S)I. 16.3 IO x-0,57)1 +-14,5
r-O,63 r-0,S8

10 30 40 O 'O 20 30 40 50 '"Pro.cnose hkg kerne Prognose hkg kerne
pr. ha pd.

Fig. 8, Relationen mellem prognosticerel Oll aktuelt kemeudbylIe.

Trods enkelte store afvigelser var der hvert år
en rimelig grad af overensstemmelse mellem prog
nosticeret og aktuelt kerneudbyue. Punktsværmen
fulgte hvert år nogenlunde diagonalen, og korre
lationstallet var i hvert af årene ca. 0,6 eller hø
jere. hvilket må betragtes som tilfredsstillende
(signifikant ved 99,9 pct.). Resultaterne for havre
og vårhvede føjede sig jøvrigt pænt ind i den
nævnte sammenhæng.

Når udbytteprognosen stilles i den tidlige for
sommer, sker det ud fra den forudsætning, at alle
andre forhold end netop næringsstofforsyningen vil
arte sig nogenlunde nOrmalt. Det gælder f.eks.
forhold som vejrlig, jordbund og sygdomme samt
forhold i forbindelse med forsøgenes udførelse
(prøveudtagning, analysering, anlæg, pasning og
opgørelse). Denne forudsætning opfyldes dog
langtfra altid, hvilket kan bevirke, at prognoserne
enten bliver for lave eller for høje. Det sidstnævnte
tilfælde er eksempelvis illustreret for de bygafgrø
der, der ramtes særlig hårdt af sommertørken i
1973, ved en markering af resultaterne herfor med
krydser.

Når man på trods af den store usikkerhed, der
nødvendigvis må omfatte udbytteprognoser, alli
gevel med ret god tilnærmelse kan forudsige ud
byltets størrelse på grundlag af de unge planters
næringsstofsammensætning, kan det sluttes, at me
toden er anvendelig til vurdering af ernæringstil
standen.

Spørgsmålet er herefter, om udbyttet kan på
virkes i gunstig retning ved at ændre den unge
afgrødes ernæringstilstand ved eftergødskning.

Dot er navnlig dette spørgsmål, som forsøgene
tager sigte på at belyse.

Merudb)'Ue \'ed efte:rgØdsJming. Gennemsnitsre
sultaterne for bygforsøgene for hvert af de 4 fOT
søgsår samt for alle årene og for de sidste 3 år
under et ses i den følgende opstilling.

Niveauet for merudbytterne varierede stærkt
fra år til år. Det var Javest i de tørre somre
1970 og 1973 og højest i den regnrige sommer
1972. Rækkefølgen for de gennemsnitlige merud
bytters stØrrelse fra forsøgsled til forsøgsled var
cns hvert år.

On•.
1971-73

35,1
1,1
1,7
2,52,3

0,9

1,5
1,1

J8~

1970

33,5
0,6

Gødskning e/ler planle0!U11yser (121-23).
Udbytte Ol merudbytte, bkit kerne pr. ha
42 li 39 r. 33 f. GD!.
1971 19"11 1973 4lr

37,3 35,1 32,8 34,7
1,5 1,3 0,6 1,0
1,8 2,4 1,0
2,2 3,7 1,7
1,9 1,9

BYI alle fortØJ:

a. Grundgødet .
b. 30 N i kalksalpeter _. . , .
c. Kun dominerende næringsstof udstr.
d. AJle manglende næringsstoffer udstr.
e.· Alle manglende næringsstoffer udspr.e.·· 24 P i superfosfat .
.) 1970, 71 og 72.

••) 1973.
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EftcrwMskning med k\'ælstof. Forsogsled b er i
alle forsøgene godsket med en forud fastlagt kvæl·

2.0
3,0
4.7
2,0

2,9

0,1

1,6

1.4
2,0
1.9
0,9

+0.1
0.4
0,0
0.1

31.8
42,8
42,0
38,2

35.3
37,8
31,7
29.4

33,6

38,7

Opde/hlg efter behov for N·gødskning.
VdbYllc og merudbytte, hkg kerne pr. ha

R. grund- b. '30 N d. tille mgl.
gødel i k9 merfngsSl.

N-mangel
1970 18
1971 29
1972 26
1973 20

Anlal
År fs
Ikke N-mangel
1970 20
1971 l3
1972 13
1973 l3

Gns. 4 år

Go,. 4 år

stofmængde. Dette er fordelagtigt, fordi det mu
liggor en opdeling af merudbytterne for dette for
sogsled efter diagnoseresultatet for kvælstof. En
sådan opdeling er foretaget i den følgende opstil·
ling med deling af merudbyuerne for kvælstof, alt
efter om diagnoseresultatet viste kvælstofmangel
eller ej. Da der ved diagnosticeret kvælstofmangel
altid blev tilført kvælstof i forsøgsled d, er dette
også inddraget i opstillingen.

Hvor diagnoseresultatet viste, at der ikke var
kvælstofmangel, og hVOr der derfor ikke kunne
anbefales en kvælstofgødskning, lå de gennemsnit·
lige merudbyUer for kvælstoftilførsel i forsøgsled
b i alle forsogsårene tæt omkring O. J gennemsnit
af de 4 år opnåedes her et merudbytte på 0,1 hkg
kerne pr. ha, d.v.s. praktisk taget intet merudbytte,

Hvor diagnoseresultatet derimod viste, at der
var kvælstofmangel, og hvor kvælstofgødskning
altså måtte anbefales, var de gennemsnitlige: mer·
udbyuer for kvælstoflilførsel derimod positive,
kraftigt varierende fra år til år og højest i somre
med gunstige nedborsforhold. Her gav den fast·
lagte kvælstoftilføl!iel i fOl!iogsled b et gennem·
snitligt merudbytte. der i årenes lob varierede in
denfor slØrrelsesordenen 1-2 hkg kerne pr. ha, og
~om i gennemsnit af de 4 år var pi 1,6 hkg kerne.
Ved eftergodskning af samtlige manglende næ·
ringsstoffer i forsøgsled d blev der opnået et gen
nemsnitligt merudbytte, som varierede i størrelses
ordenen 2-5 hkg kerne, og som i gennemsnit for
alle årene var 2,9 hkg kerne pr. ha.

Herudfra må en generel eftergødskning med
kvælstof frarådes, medens det på den anden side
kan synes anbefalelsesværdigt at eftcrgøde med
kvælstof, når diagnoseresultatet viser 1cvælstofman·
gel og navnlig hvis kvælstof tilføres i en afpasset
mængde og i kombination med andre manglende
næringsstoffer.

I den folgende opstilling ses resultaterne for de
fOniog, hvor diagnoseresultatct viste, at manglen
på. kvælstof var den alvorligste næringsstofmangel
(dominerende kvælstofmangel).

1.1

2,9

(0.7)

(2,3)

0,7

Op(/e/ill,r: e/fer udh)'ffeproKtlose.
Merudbylte, hklt l.erne pr. ha

b. JO N c. dom d. alle mit!.
i ts nænnJfUI.· næringPI.

For hvert af forsøgsleddene var det gennem·
snitlige merudbytte storst ved de lave udbyueprog·
noser. Delle var navnlig tilfældet for forsogsled·
dene c og d. hvilket især har eftergodskningsmæs
sig interesse.

J 1970, 71 og 72 gav eftergodskning med ma·
kronæringsstofferne ved udstroning (d) et stOrTe
gennemsnitligt merudbytte end ved udsprojtning
(e). Denne forskel kom til udtryk, uanset hvilke
næringsstofarter (N, P, K), -fonner, -mængder og
-kombinationer der blev eflergødet med. Da ud·
sprojtning iøvrigt ikke rummer særlige fordele
fremfor udstroning udgik næringsstofudsprøjtning
som forsogsled i 1973. Resultaterne for udsprøjt·
ning vil da heller ikke blive vist i de følgende
opstillinger.

Udstrprung af en fastlagt kvælstofmængde (b)
ga.v hvert år et lavere gennemsnitligt merudbytte
end godskning på grundlag af diagnosercsu\[ntet
(c og d). DeL samme var tilfældet for en fastlagt
fosformængde, som indgik i forsogsplanen i 1973
(e).

Udstroning af alene det dominerende nærings·
stof (c) gav hvert år et lavere gennem'lnitligt mer·
udbytte end udstroning af samtlige manglende næ·
ringsstoffer (d).

Samlet for de tre sidste forsøgsår. som er sam·
menlignelige for fOl!iogskddene: b, c og d op·
o;iedcs gennemsnitlige merudbytter på henholds·
vis: 1.1. 1.7 og 2.5 hkg kerne pr. ha.

Disse samlede gennemsnitlige merudbytter giver
blot en forstehånds orientering om metodens mu
lipheder. Et mere dybtgående indblik heri kan op·
nås ved opdeling af resultaterne. En sådan op·
deling vil i det folgende blive foretaget efter prag·
nosercsultatet og diagnoseresultater for kvælstof,
fosfor og kalium.

Udby"e·
proan05C Anlll
bkg kerne pr ha b

Over 40 51
40 og der-

under 101 1.1
e} henhold~vl5 Jg og 76 fors"g.

UdbytteproJ,!;uosens st"rrclse. Efter forsøgspla
nen blev allo udvalgte arealer eftergødet uanset
prognoscresultalet. Ved metodens eventuelle an
vendelse i landbruget vil man derimod formentlig
kun eftergooe i de tilfælde. hvor udbytteprognosen
er under en vis grænse. Denne grænse kan f.eks.
være 40 hkg kerne pr. ha. Det er derfor relevant
at o"ldele de gennemsnitlige merudbytter efter
profnCKeresultatet. En sådan opdeling efter hoje
og lave udbytlcprornoser er vist for de 4 for·
sogsår samlet i folgende opstilling.

8 Oversister
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på 2,2, medens detto ved stærk kvælstofmangel
var 2.6 hkg kerne pr. ha.

Der opnåedes altså de største gennemsnitlige
merudbytter ved afpasning af kvælstoftilførslen
efter den diagnosticerede kvælstofmangel.

Ved moderat kvælstofmangel gav afpasset
kvælstoftilforsel kun et lidt større merudbytte end
fastlagt k.vælstoftilførsel, medens merudbyttet ved
stærk kvælstofmangel fordobledes fra fastlagt. til
afpasset kvælSloftilførsel, nemlig fra 1,8 til 4,1
hkg kerne pl". ha. Merudbyttegevinsten er altså
særlig stor ved afpasset kvælstoftherapi og diag
noseresultatct: stærk kvælstofmangel.

Dette resultat. der er i overensstemmelse med
almindelige gødskningsmæssige anskuelser, under
streger for kvælstofs vedkommende diagnose- og
therapimetodens pålidelighed og viser, under hvil·
ke omstændigheder metoderne giver det bedste re
sultat. Dette er særlig betYdningsfuldt for kvælstof,
idet der ikke synes at foreligge bnlgelige jord·
bundsanalytiske alternativer til vurdering af plan
ters kvælstofforsyning.

Eftergpdskning med fosfor. l hvert af de 4 år
viste plantcanalysen, at ca. halvdelen af forsøgs.
arealerne led af dominerende fosformangel på
tidspunktet for proveudtagning. Dette er langt
mere end ventet. Det er dog vanskeligt at afgøre,
om dette er et udlryk for udbredt fosforrnangel,
eller om det skyldes, at konsulenterne bevidst eller
ubevidst har udvalgt fosformanglende arealer.
Gennemsnitsresultatet for de forsøg, hvor fosfor
mangel dominerede, vises i følgende opstilling.

Gns. 4 år
Gos.1971-73

Dominerende kvælsto/mangel.
Udbytte ol merudbylle. hkg kerne pr. ha

Anlal a. gfund- b. JO N c. dom. d. alle mal.
M ft gødel I k~ D&nng"l. næfinglSl.

1970 12 37,9 1,7 1,8
1971 12 33,0 2,9 3,9 4,1
1972 1232,S 1,9 3,2 3,6
1973 7 2S,4 0,7 0.1 1,1

Gos.4!.r 32.2 1,8 2,7
Gos. 1971-73 30,0 1,8 2,4 2.9

De gennemsnitlige merudbytter fol" eftergodsk
ning med kvælstof ved dominerende kvælstofman·
gel varierede kraftigt gennem de 4 forsøgsår. I
den torre sommer i 1973 var kvælstofudslagene
således bemærkelsesværdigt små, hvad der iøvrigt
synes at gælde generelt i dette års forsog med
kvælstofgødskning. På den anden side blev der op
nået store merudbytter i 1971 og 1972 og delle
navnlig, hvor kvælstoftilførslen blev gradueret (c)
og kombineret med tilførsel af andre næringsstof
fer (d). For de tre år, hvor forsøgsleddene b, c
og d kan sammenlignes, var det gennemsnitlige
merudbytte henholdsvis 1,8, 2,4 og 2,9 hkg kerne
pr. ha.

Når diagnoseresultatet er dominerende kvælstof
mangel, opnås der således tydeligvis større udslag
ved graduering af kvælstofmængden end ved fast
lagt kvælstoftilforsel, og der er en klar tendens til
yderligere øgning af udslaget ved i tilgift at tilføre
de resterende manglende næringsstoffer.

Ved en vurdering af diagnosemetodens værdi
og brugbarhed er det særlig betydningsfuldt al
belyse, om og hvorledes udslagene for tilførsel af
alene et næringsstof varierer med graden af den
diagnosticeredo ernæringstilstand for næringsstof
fet.

Dette belyses i den følgende opstilling for kvæl
stofcmænngstilstanden, hvor forsøgene med do
minerende kvælstofmange1 opdeles i 2 grupper,
moderat kvælstofmangel (mangelen mindre end 1,5
pct.) og stærk kvælstofmangcl (mangelen 1,5 pet.
N eller større).

An"l
År fl

1970 22
1971 22
1972 23
1973 19

Domillerende /o~/orm{1l1gel.

Udbytte og merudb~·lIe. hkg kerne pr. ha
8. gruod- c. 24 P c. dom. d. alle mgL

gØdel i sup nltrmgut. nlenna"l.

30.2 1,8
36,6 1,2 1,3
34.1 2.4 4.1
32.4 0.5 1,2 1.7

33,3 2.2
34.4 1,6 2.4

Dominerende k\'{~/sto/mangel.

Mode"at m&rllc1 S~f" m&rlgel
Anlal Antal Gns.

N-mlmgde: (5-led mclUdb. ri-lcd rDelUdb. tnClUdtl.

Fast (bl 2S 1,8 18 1,8 1,8
Afpasset
(e og dl 18 2,8 IO 4.1 3.2

GDS. 43 2,2 28 2,6 2.4

Hvor der var dominerende N-mangel og kun
blev tilført kvælstof. opnåedes der for samtlige
kvælstoft.ilforsJer i alle 4 år et gennemsnitligt. mer
udbytte på 2.4 hkg kerne pr. ha.

Fastlagt kvælstoftilførsel gav et gennemsnitligt
merudbytte på 1,8 medens dette ved afpasset kvæl
stoftilførsel var 3,2 hkg kerne pr. ha.

Kvælstoftilf.orsel ved diagnosticeret moderat
kvæJstofmangel gav et gennemsnitligt merudbytte

Ved dominerende fosformangel varierede de
gennemsnitlige merudbytter krafligt gennem åre·
ne, og de var stø~t i 1972. hvor de i forsogs
leddene c og d var henholdsvis 2,4 og 4.1 hkg
kerne pr. ha. I gennemsnit for de 3 år, hvor for
so~leddene C og d er sammenlignelige, opnåedes
henholdsvis gennemsnitlige merudbytter på 1,6 og
2.4 hkg kerne pr. ha. I 1973. hvor der var ind
lagt et forsogsled med fosfortilforsel: 24 kg P i
superfosfat (e), blev de gennemsnitlige merudbyt
ter for e. c og d henholdsvis 0.5. 1,2 og 1,7 hkg
kerne pr. ha. 0.'1.5.. at den graduerede fosfortil
ferfiel var den fastlagte overlegen, og især når fos
for blev tilfort i kombination med de andre mang·
lende næringsstoffer.

Spørgsmålet om, hvordan merudbyttet for fos
fortilførscl varierer med den diagnosticerede fos-
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foremæringstilsland, belyses ud fra følgende op
stilling, hvor merudbytterne for forsøgsleddene C

og d er anført samlet for alle forsøgsårcoe for de
tilfælde, hvor der kun bleveftergødet med fos
forgødning. Opdelingen efter fosforernæringstil
stand er foretaget ved at gruppere den diagnosti
cerede .P-koneentrdtionsmangclc således: moderat
P-koncentrationsmangel (mindre end 0,30 pet. P)
og stærk P-koneentrationsmangcl (0,30 pel. P eI
ler derover).

eftergødskning med kalium ved dominerende ka
liummangel samt en klar forbedring heraf, når
der tillige bleveftergødet med de andre nærings
stoffer, som diagnosen viste mangel på.

Merudbytlernes størrelse ved 2 grader af diag
nosticeret kaliummangel (moderat og stærk) frem
går af følgende opstilling, hvor merudbytteroe for
forsøgsleddene c og d er anført samlet for alle
forsøgsårene for de tilfælde, hvor der kun blev
eftergødet med kaliumgødning.

Dominerende fosformangel.
Anlsl Merudb.
!J-led (or P gødskning

1,7

Merodb.
for K gødskning

0,7
2,2

20

6
14

Dominerende kalillmmllngeJ.
AnllW
rs-Icd

Gennemsnit

Moderat mangel
Stærk mangel

1,4

0,3
1,9

12
33

45Gennemsnit

Moderat mangel
Stærk mangel

Det gennemsnitlige merudbytte for de 4 for
søgsår ved tilførsel af alene fosforgødning i de
tilfælde, hvor der var diagnosticeret fosformangel,
var 1,4 hkg kerne pr. ha. Opdeling af fosfor
manglen i moderat og stærk fosformangel gav gen
nemsnitlige merudbytter på henholdsvis 0,3 og 1,9
hkg kerne pr. ha. Ligesom det var tilfældet for
kvælstof. bevirker en graduering af fosforernæ
ringstilstanden saledes ogsa et tydeligt stigende
merudbytte med stigende diagnosticeret mangel.

De opn~ede resultater for eftergødskning med
fosfor understreger diagnose- og therapimetodens
anvendelighed også for dette næringsstof. - Et be
mærkelscsværdigt resultat i betragtning af, at der,
for resultaterne fra denne forsøg<;serie begyndte at
indlobe, kun blev stillet små forventninger lil ef·
rergodskning af kornafgrøder med fosfor.

Det gennemsnitlige merudbylle for de 4 forsøgs
år, hvor der kun blev tilført kaliumgødning vcd
diagnosticerct kaliummangel, var 1,7 hkg kerne
pr. ha. Opdeling af kaliummanglen i moderat
mangel (mindre end 1,5 pel. K) og stærk mangel
(1,5 pet. K eller derover) gav gennemsnitlige mer
udbytter på henholdsvis 0.7 og 2,2 hkg kerne pr.
ha. Som for kvælstof og fosfor opnåedcs der så
ledes ogsA ved en graduering af kaliumernærings
tilstanden ct tydeligt stigende merudbytte med sti
gende diagnosticeret mangel.

De opnåede resultater for eftergødskning med
kalium viser. at diagnose- og thernpimctoden ogsa
er egnet for delte næringsstof. Dette gunstige re
sultat er opnået på trods af, at forsøgsserien første
år gav et negativt resultal for kaliufiltilførsel, og
det skyldes især de to sidste års store gennem
snitlige merudbytter for eftergødskning med kali
um.

Efter~Ødskniug med kalium. Gennemsnitsresul·
tatet for de forsøg, hvor diagnmercsultatct viste,
at kaliummangel dominerede, fremgår af følgende
opstilling.

Gns. 4 år
Gn'.1971-73

Eftcr~odskning med magnesium, mangan og
kobber. I de 4 års forsog med eflergodskning på
grundlag af kOl1lplantcrnes kemiske sammensæt·
ning forekom der kun få tilfælde af dominerende
Inangcl på næringsstofferne magnesium, mangan
og kobber. Det er derlor ikke muligt at opnå ct
lige så tydeligt billede af diagnose- og therapi
metodens egnethed for disse næringsstoffer, som
det var for hovcdnæringsslofferne N. P og K.
De få resultater, der foreligger for Mg, Mn og
Cu. antyder dog, a.t metoderno også er egnede for
disse næringsstoffer.

36,7 1,8
37,2 1,8 2,4

5
25
Il
8

DomineremJe kafiummangel.
Udbytte og merudbylle. hkg kerne pr. ha

Antal Il. grund- ,. dom. d. alle mgl.
fs glldel nzrinj;SSL f1.IErlngSSI.

35.3 +0.1
38,6 1,2 1,7
33,9 2,1 3,2
39.0 2,0 2.J

1970
1971
1972
1973

Ved dominerende kaliummangel varierede de
gennemsnitlige merudbytter kraftigt gennem åre
ne, og de var størst i 1972, hvor de i forsøgs
leddene c og d var henholdsvis 2,1 og 3.2 hkg
pr. ha. 1 gennemsnit for de 3 år, hvor forsøgs
leddeno c og d er sammenlignelige, opnåedes hen
holdsvis merudbytter på 1,8 og 2,4 hkg kerne pr.
ha. Der var således en tydelig positiv virkning af

3. Diskussion.
I forbindelse med de almindelige krav til sti

gende effektivitet inden for jordbruget er ønskct
om videnskabeligt begruodede, rationelle gødsk·
ningsmeloder også blevet stedse mere påtrængende.
Det er nærliggende at soge dette ønske imødekom
met ved bestemmelse og afhjælpning af afgrøders
næringsstofbehov ud fra kvantitative metoder, der

8'
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tager dere5 udgangspunkt direkte i den unge af
grødes erna:ringstilstand. som denne udtrykkes i
planternes kemiske sammensæming. Fortolkningen
af afgrødens ernæringstilslaIld ud fra planternes
kemiske sammensætning har voldt en del vanske·
ligheder, som dog gennem grundige overvejelser
og omfattende forsøg i nogen udstra:kning er bl~

vet overvundet for vårsæds vedkommende. Så vidt,
al det er blevet muligt at vurdere og regulere vår·
sæds ernæringstilstand ud fra vidensk.abeligt vel
begrundede metoder, der tilfredsstiller rimelige
krav lil rigtighed og sik..kerhed. Melodernes prak·
liske sigte er rationel gødskning omfattende kon·
trollering af den unge afgrodes ernæringstilstand
med en eventuel suppleringsgødskning til følge.
Mulighederne for al nå delte mål er søgt belyst
ud fra indlodende forsøg i 1969 til afprøvning af
metoderne og en fOf5ogsserie fra 1970 til 1973
med eftergødskning af vårsæd ud fra metoderne.
Forsøgene blev udført i et omfattende samarbejde
mellem organisalioner, som på forskellig måde er
lilknyttet dansk landbrug.

Metodeafprøvningens resultat var en god over
ensstemmelse mellem de forventede og forekom
mende udbytter samt mellem diagnoseresultat og
merudbytlo for næringsstoftilførsel. Resultatet af
eftergødskningsforsøgene var en ret god overens·
stemmeIse mellem de forventede og forekommen·
de udbytter. Der blev her ved brug af diagnose
og therapimetoden ved eftergødskningen med for
skellige næringsstoffer opnået ret store gennem
sniUige merudbytter. Disse var især store ved pas
sendo nedbørsforhold, når diagnosen viste stærk
mangel på k.vælstof, fosfor eller kalium, og når
samtlige manglendo næringsstoffer blev tilført,
i mængder deJ' blev gradueret efter diagnosere
sulfatet.

De anførte hovedresultater taler til gunst for de
nye metoder, som endda endnu kun befinder sig
på et tidligt og ufærdigt udviklingstrin.

Et blik på figur 8 vil vise, at overensstemmelsen
mellem prognosticeret og aktuelt udbytte iblandt
er meget ringe, ligesom det fremgår af tabellerne
oVe!" enkeltforsøgene, at eftCTgødskningen iblandt
bevirkede negative merudbytter og ofte kun gav
små positive merudbytter. En væsentlig del af dis
se result..ater. som taler til ugunst for metoderne,
lader sig dog forklare. hvilket indebærer mulighe
den for en forbedring af de nævnte forhold.

år overensstemmelsen mellem prognosticeret
og aktuelt udbytte var bedre ved metodeafprøv
ningen end i eftcrgodskningsforsogcne, må det
skyldes, at der i det sidstnævnte tilfælde blev
indført en model til korrektion af plantens kemiske
sammensætning til el fastlagt torstofvægttrin.. Den
ne model er formentlig for generelt udformet. Den
må raffineres med større hensyntagen til plante.
art, vejrlig og jordbundsforhold, ogleller plante·
prøverne må søges udtaget ved en planlevægt, der
ligl'er nærmere det fastlagte tørstofvægttrin end
hidtil.

De negative og små positive merudbyuer, som
kunne forekomme i eftergødskningsforsøgene, er
for ro stor dels vedkommende forklarlige ud fra
de særlige forsogsvilkår, der blev arbejdet under.

Arbejdsgangen i eftergødskningsforsøgene med
prøveudtagning, analysering, vurdering, anlæg og
opgørelse er mere end almindeligt kompliceret,
hvilket naturligvis giver øget risiko for indtrufne
fejl.

Herudover har følgende særligo forhold gjort
sig gældende. Der blev således eftergodet i samt
lige forsog, og altså også i sådanne, hvor vur
deringsresultatet ikk.e gav anledning til al forven·
to et stort positivt merudbytte, og hvor- dette hei
ler ikke forekom. Ved metodens eventuelle brug i
godskningspraksis vil der naturligvis ikke blive er
tergodet, når' vurderingsresultatet viser, at afgrø·
dens ernæringstilstand er i orden.

Der forekom af og til sprøjteskade i forsøgene,
hvilket formenUig har virket nedsættende på mer·
udbytterne. Grunden hertil var et utilstræltkeligt
kendskab til vårsæds tolerancegrænser for udsprøj
tede mikronæringsstoffer hver for sig og i kom·
bination. Dette kendskab er dog nu forbedret alene
ud fra de her gjorte erfaringer.

En væsentlig grund til forekomsten af utilfreds
stillende merudbytter synes også at være den no
get langsommelige arbejdsgang, der måtte benyt
tes i tiden fra udtagningen af planteprøverne til
eftergødskningen. Planteprøverne blev sendt til
analysering, analyseringsresultatet blev sendt til
vurdering, vurderingsresultatet blev sendt til Lands
kontoret for Planteavl, hvor man efter at have
fremskaffet de anbefalede gødningstyper, som
ofte var usædvanlige, sendte disse til konsulenter·
ne, som herefter kunne anlægge forsøgene. Re
sult..atet heraf blev, at don tid, der gik fra prøve
udragning til efrergødskning, almindeligvis var et
par uger og ofte flere. At de manglende nærings
stoffer skal tilføres så tidligt som overhovedet mu
ligt i planternes vegetative vækstperiode, hvor de
kan udnyttes, må forekomme selvfølgeligt. Dette
er desuden i forsøgene blevet dokumenteret en
kelte gange. hvor konsulenterne i forbindelse med
prcveudtagningen har udvirket en hurtig efter
gødskning af afgrøden uden for forsøget med net
op det næringsstof, som der siden bleveftercødet
med i forsøget. I di~se tilfældo var den tidlige
efterpodskning den senere klan overlegen. Der sy
nes således at være gode muligheder for at for
bedro metodernes resultater ved at afkorte proce
duretiden. Dette kan gøres dels ved at formindske
antallet af proccdureled og dels ved at forkorte
den tid. der medgår i de forskellige procedureled.
FølFende fremgangsmådo kan f.eks. tænkes benyt
tet: Planteprøveme sendes til et laboratorium. hvor
de hurtig-analyseres og resultaterne EDB-vurderes,
hvocefler vurderingsresultatel for diagnose og lhe
rapi direkte tilsendes jordbrugeren. Herved skulle
den nævnle kritiske periode kunne a.fl,;ortes meget
væsentlii.'1_
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Indsnævring af proceduretiden vil også øge mu
ligheden for, at cftcrg0dskningen følges af nedbør,
der, som velkendt og som dokumenteret i for
sugene, er en uomtvistelig nødvcndighed for næ
ringsstofvirkning. Sikkerhed for passende vand
mængde på det rigtige tidspunkt kan kun opnås,
hvor man har kunstig vanding. Under sådanne
omstændigheder skulle diagnose- og therapimcto
den virke særlig gunstigt.

Resultaterne af den afsluttede forsøgsserie bl>
dommes som værende så værdifulde og løfterige.
at de begrunder et videre samarbejde, som først
og fremmest Lager sigte imod en videreudvikling
og tillempning til praksis af diagnose- og therapi
metoderne for vårsæd. På længere sigt tilstræbes
en udformning af lignende metoder for andre af
groder samt udvikling af kvantitative metoder til
styring af den kemiske sammen...ætning i det fær
dige produkt, f. eks. kerne, tilligemed metodcr til
vurdering af ernæringstilstanden ud fra egenskaber
ved det færdige produkt med henblik på gødsk
ning af efterfølgende afgrøder. Et sådant sam
arbejde er allerede under udvikling.

4. Konklusion.

5 års forsog til belysning af mulighederne ved
eftergodskning af vårsæd på grundlag af en vur
dering af afgrødens ernæringstilstand ud fra dens
kemiske sammensætning gav følgende hovcdresul
tat:

De anvendte metoders rigtighed og sikkerhed
påvistes og fandtes tilfredsstillendo. De gcnnem
snitlige merudbytter, der blev opnået ved efter
godskning, var ret store. De var navnlig Slore for
","vælstof. fosfor og kalium. når. diagnoseresultatet
viste kraftig mangel på et af disse næringsstoffer,
og når næringsstoffet blev udbragt ved udslroning
i en mængde. der var afpasset efter diagnoseresul
tatet og i kombinalion mcd de øvrige nærings
stoffer. som diagnosen viste mangel p~. De gen
nemsnitlige merudbytter var især store i ~r med
rigelig nedbør i forsommeren.

Det gode resultat viste, at de nævnte mulighe
der var til stede, hvorfor forsøg til yderligere ud
dybning samt indfrielse af mulighederne er ind
ledt.
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G. FRØ- OG INDUSTRIAFGRØDER

Af O/e Tlløgusen

1 ri 1972-

530
21

-'-14
-'-92

Uds"d.51ll"ngder af hvidklo\'t'r (il frø.
Ud~,- kg rccnt (rø pr. ba
mængde: nr. 1213 l (5 1972 nr. 1214-

U kg 842 715 869
3.0 kg -.- 30 -'-161 -.- 67
6,0 kg -'-163 -'-223 -'-156

12,0 kg -'-160 -'-220 -'-153
-) Dzl.~en gBdel med 200 kg kalksalpelu ekstra

b. Udsædsmængder- af bvidkløver- til frø.

Efter samme forsøgsplaner er i 1971 og 1972
anlagt forsøg med stigende mængder udsæ.d af
hvidkløver og græsser til frø med byg som dæk·
sæd. I forsøgene i hvidklover er desuden prøvet
med stigende mængder udsæd af engrapgra:s. Fng
rapgræ'>SCt hostes året efter hvidkløverafgroden.

1. Frøavl af hvidklover.

a. Afhugning af bvidkløver.

Slagelseegnens Landboforening har i forsøg nr.
1216 fortsat undersøgelserne for at finde det rctte
afpudsningstidspunkl i hvidkløverfrømarker. Der
blev i forsøget opnået et menJdbytte mod ube·
handlet på 46 kg fro pr. ha ved afpudsning d.
15. maj. Ved at udsætte afpudsningen til d. 25.
maj blev der kun opnåct samme udbytte som
for ubehandlet. Der foreligger fra samme forening
resultaler fra 11 års forsøg, der i gennemsnit lige·
ledes udpeger d. 15. maj som det relte tidspunkt
for afpudsning, men der er store årsvariationer.

Der foreligger nu resullater fra 2 års forsøg,
der i beue år angiver den mindste udsædsmængde
som den bedste. Et øget tilskud på 200 kg kalk-

satte ind sidst i juni. medførte dette en meget
kraftig vækst og samtidig gode muligheder for frø·
udviklingen. l de efterhånden store arealer med
vårraps kom der i juni ret omfattende angreb af
glimmerbøsser. Ved bekæmpelsen af disse blev der
opnået gode resultater, men kun hvor man fik
stan.et rettidigt.

Der var fortsat torke under frohøstcn, og det
medførte en let og meget lidt arbejdskrævende
høst, samt besparelser i tØrringsomkostninger. Ud
bytlct var for de fleste frøafgrøder over det nor
male, og det Se( foreløbig ud til, at kun få avlere
ikke vil n~ de normer for kvalitet, der betinger
de fastsatte beløb i EF-stotte til frøavlen.

Der er i 1973 gennemført et stort antal forsøg
i forskelligo frøafgroder i den lokale forsøgsvirk
sombal. ( de følgende afsnit er meddelt resultater
fra 119 forsøg, der for de flestes vedkommende
er gennemført efter fælles forsøgsplaner udsendt
af Frøavlsudvalgelog KemLkalieudvalgel. Forso-
gene er gennemført i folgende antal i de nævnte
afgrøder:

7 forsøg i kløverfrøartcr.
57 forsøg i forskellige græsfrøarter.

.5 (Ofsøg i bederocfrø.
50 forsøg i olicfrøafgrøder (industriplanter).

Fra og med 1972 er der sket en ændring I

analyseringen af den hcstede frøvare i forsøgene.
Det enkelte forsoWiled er høstet og vejet, og efter
udtagning af prøver til vandbestemmeiser er der
yderligere udl<tget en prøve på 2 kg, der er ind
sendt til prøverensning og analysering i Statsfrø·
kontrollen. Denne proveudtagning i de enkelte
forsøgs led er sket efter regler udarbejdet i samråd
med StatsfrøkontroJlen. Der foreligger herefter i
fo~gene resultater fra analyser for renhed samt
for spireevne og indhold af ukrudt i det omfang,
det skønnes nødvendigt. Landskontoret har i det
enkelte forsøg beregnet kg rent frø pr. ha med
det for den pågældende art normale vandindhold:
t2 pet. for kløverfrø, 13 pet. for græsfrø, tO pet.
for raps, 9 pet. for gul sennep og 6 pct. for
valmue. Enkeltresultaterne fra flere af de slørre
forsøgsserler er meddelt i beretningens tabelbilag.

DeJ frøafgrøder, der omtales i dct følgende, er
for de flestes vedkommende udlagt i 1971 og 1972
med en kornafgrøde som dæksæd. Kornhøsten blev
begge år afsluttet på et ret tidligt tidspunkt og
uden megen lejesæd. Delte forhold har medfort.
at der om efteråret har været en lang pcriode,
hvor de udlagte frøafgrøder har opnået en god
udvikJing inden vinteren.

Overvintringen af froafgroderne har efter den
milde vinter 1972-73 overalt i landet været til
fredsstillende. men en del steder klages der over
for dårlig plantebestand på grund af for tæt dæk
sæd og gengroning af spildkom, og desuden er hal
men efter da:ksæd og host af flerårige græsfrø·
aner fjernet for sent og for dårligt.

Koligt vejr i forbindelse med rigelig nedbør i
april og maj bevirkede en noget langsom udvikling
i mange frøafgrøder, men da varmen og tørken
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salpeter pr. ha til dæksæden har kun i 1972 ned·
sat frøudbyuet i hvid kløver, men de i 1972 an
førle karakterer for lejesæd i dæksæden for for
søgene nr. 1213 og 1214 viser også, at der i begge
forsøg kun var meget lidt lejesæd. Udbyueniveau
et ligger i de 2 års forsøg betydeligt over det nor
male.

1266 er der imidlertid en antydning af, at en for
tynd og åben dæksæd kan give et for højt ind
hold a.f enårig rapgræs, idel forsøgslcd a kun har
el indhold på 0,7 pct. enårig rapgræs i (røvaren,
mens der i forsøgsled e findes 4,5 pet. Engrap
græs med el så højt indhold af enårig rapgræs kan
ikke opnå EF-støtte.

Udslcdsmængder af fr"græs.
kg reni fru pr. ha

eng rapgræs l. års uKls\'ingel 2. firs rødlyinttel
nr. 1207 nr. 1208- nr. 1209 nr. 1210- nr.121E nr. 1212-

c. Stigende mængder kvælstof til rrøgræs.

I første frøavlsår er i engrapgræs og alm. raj
græs, sildig. gennemfart 3 forsøg med stigende
mængder kalkammonsalpeter og urea.

Alm. rajgræs, sildig
2 forlØB

nr. .55 nr. 56 1973

UgØdet 119 193 156
80 N i urea. 428 475 452

120 N i urea. 572 498 535
160 N i urea. 661 802 732

b. Uds..-edsmængder af frØgræs.

Der er i 1973 resultater fra 6 forsøg, hvor der
efter fællesplaner er gennemført forsøg med sti
gende mængder udsæd i engrapgræs og rødsvin
gel.

864
137
80
85

nr. 120.5

1678 1830 877 979 1150 1238
+93 +146 322 248 101 26
+73 28 534 412 54 128

+103 +127 479 439 155 103
Alm. rajgræs I. års rødningel

nr. 17.50 nr. 146.5 1466°)

1284 675 867
51 111 14

162 418 287
99 305 263

Srigende m~ngder kvælstof til frøgr~s.

kl rent frø pr. ha
l farsøs 4 forlØS
1967-68 1967·73

926 911
116 121
10t 96

14 32

Ud sæds·
m:rngde

J973
2 kg
4 kg
8 kg

16 kg

/972
2 kg.
4 kg ..
8 kg.

16 kg.
-) DæK~den gøde l med 200 kg kalk511lpeler eKstra.

Der er uanset ekstra tilførsel af 200 kg kalk
salpeter pr. ha til dæksæden i de ) forsøg med
cngrapgræs og rødsvIngel opnået det største frø
udbytte. hvor dæksæden har fået deo store kvæl
stofmængde, men der var kraftig lejesæd i dæk
sæden også i de 3 (orsøg, hvor der ikke var til·
fort ekstra kvælstofgødning.

Efter 2 års forsøg antyder de opnåede resulta
tcr, at der i rodsvingel bør anvendes udsæds
mængder på 8 lil 16 kg pr. ha.

l engrapgræs må ma.n også være varsom med
at gå for langt ned med udsædsmængden, idet de
foretagne analyser viser et for hØjl indhotd af en
årig rapgræs ved de lave udsædsmængder.

J. drs engmpgrlP$
Grundgødet ....
47Nikas ..
93 N ikas .

140 N ikas.

197/
Plan for dæksæd i udlægsåret:
a. 180 kg udsæd pr. ha, 47 kg N pr. ha,

Il cm rækkeafstand
b. 180 kg udsæd pr. ha, 93 kg N pr. ha,

Il cm rækkeafstand
c. 90 kg udsæd pr. ha, 47 kg N pr. ha,

ti cm rækkeafsland
d. 90 kg udsæd pr. ha, 93 kg N pr. ha,

Il cm rækkeafst3nd
c. 90 kg udsæd pr. ha, 47 kg N pr. ha,

22 cm rækkeafstand
f. 90 kg udsæd pr. ha, 93 kg N pr. ha,

22 cm rækkeafstand

UdJægsmetoder for frøgræs.

1972
kg renI fro pr. ha

h\'idklover rods_Inge! engs\mgel lImOIhe hundegræs
(Rubma) (Pajb;c:rg (Topas 010fle

S 61) S 6.5)
For~0g

Ilr. 1 1972 16.59 1660 1661 1662 1663

J. froal'/sår.

a. 33 715 587 824 716
b. IO 194 194 +81 215
c. 23 264 238 + 136 99
d. 31 287 85 +94 291
e. 45 388 159 +163 IO
f. 73 328 199 +206 249

J973
engnlpgr.n rodS\"lngeJ engs_ingcl IImothe hundegræs

(DeIn)
ForsøB
nr.• 1973 1266 1267 1268 1269 1270

2. frøavJsår.

a. 579 944 695 108 458
b. 86 205 167 50 80
c. +1 15 30 17 258
d. 102 224 201 18 129
e. 38 268 50 37 18
f. 7 69 +94 15 27

2. Fro... af græsarter.
8. Udlægsmetoder for frøgræ-"i.

Der foreligger i 1973 afsluttende resultater fra
Ringstedegnens Landboforening, der i 1971 star·
tede en forsogsscrie med udlægsmctodu.

Dcn anvendte forsøgsplan fremgår af ovenstå
ende teksttabel. Resultaterne fra forsøg gennem 2
froavlsår bekræfter, at der bør anvendes under
normal udsædsmængde af dæksæd sammen med
moderate mængder kvælstof. Det mindre kerne
udbytte, der hcrved opnås i dæksæden, indvindes
meget let i de to folgende frøavJsår. l forsøg nr.
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d. Urea og kalkammonsalpcter til frøgræs.

Efter fællesplaner foreligger resultater fra 2 års
forsøg, hvor virkningen af urea og kalkammon
salpeter er sammenlignet i flere græsfrøarter ved
forskellige udbringningstidspunkter.

1271
5

75
+15

62
107

kg rcnt fr" pr. ba
nr. 1202 2 forsøg 1973

906
50
49
16
48

107

541
94
22
46
33

107

nr. 1201

Efter 2 års forsøg må det tilrådes at give el
tilskud på omkring 60 kg kvælstof pr. ha om
efteråret i de fleste frømarker, men der kan være
undtagelser, hvilket bekræftes i forsøg nr. 1204,
hvor der ved anvendelse af kun 60 kg kvælstof
om foråret er opnået mere end del dobbelte af
gennemsnitsudbyttet for rødsvingel. løvrigt vil
resultaterne være påvirket af frømarkens benyttel
se fra høst af dæksæden og efteråret igennem.
Dette gælder også for flerårige frogræsarter for
benyttelsen efter høst i første frøavlsår.

Efter tidligere udsendt fællesplan foreligger der
resultat fra I forsøg, nr. 1098, hvor virkningen af
uroa og kalkammonsalpcter udbragt efterår og
forår er sammenlignet. Der er ikke i dette forsøg
større forskel på virkningen af de to gødninger_

Efter andre varierende forsøgsplaner er gennem
ført 4 forsøg, nr. 62, 596, 1206 og 3776, hvor
forskellige kvælstofgødninger er prøvet til græsfrø.

Forskellige kvælslo/kombinationer ; kalkammon
salpeter til /røgræs e/terdrl/orår.

kg N
eftcrår forår

l. drs engrl1pgræs
O 60
O 90

60 60
60 90
90 60
90 90

I. drs rødsvingel
3 forsøg 4 rorsøg

nr. 1203 1972 1972-73

O 60 762 601 641
O 90 93 48 59

60 60 108 32 j I
60 90 77 II 28
90 60 54 42 45
90 90 44 16 23

2. drs TfJdsvingel
2 forsag 3 forsøg

". 1204 1972 1972-73

O 60 1629 1142 1304
O 90 235 8 84

60 60 188 ~ 93 l
60 90 + 193 68 ~ 19
90 60 3 72 + 49
90 90 +180 +148 + 159

c. Kvælstof til frøgræsl efierår/fon\r.
Der er i 1973 resultater fra 4 forsøg udført

efter fællesplaner i engrapgræs og rødsvingel, hvor
man prøver at finde en passende fordeling, forår
og efterår, af de nødvendige kvælstofmængder.
Forsøgene er i følgende teksttabel sammenholdt
med resultater fra forsøg gennemført i 1972.

576
464

603
392

120 N I urea el. ka.s

Vrea og kalkammonsalpeter Iii /rogræs (/24).
Alm. rajgræs, tidlig kg rent frø pr. ha

2 forsøg I forsøg 3 forsøg
1913 1972 1972·7]

489 1397 792
479 484 480
530 434 498
565
563
500

Grundgødel
Urea ca. tO/3 _..
Urea ca. 1/4 .
Kas ca. 1/4.
Urea ca. 20/4 .
Kas ca. 2014 .

Alm. rajgræs, sildig 3 fOr50g 3 forsøg 6 forsøg
120 N i urea d. It.. 1973 1972 1972-7]

Grund800et 424 874 649
Urea ca. 10/3 ...... 328 397 362
Urea ca. 114 ...... 397 510 453
Kasca.1/4. 407
Urea ca. 20/4 .. 419 419 419
Kas ca. 2014 .... 415 397 406

Engsvingel l fOMløg l forsøg 2 forsøg
100 N i urea cl. t.as 1973 1972 1972·7)

Grundgødet 99 759 429
Urea ca. 1013 .... 130 262 196
Urea ca. 114 ...... 443 206 325
Kas ca. 1/4 ...... 432
Urea ca. 20/4 .... 385 480 433
Kas ca. 20/4 ..... 405 327 366
Rødsvingel
90 N i urea el. ku 2 forsøg 1973

Grundgødet ...... ........ . 348
Urea ca, 10/3 .................... 187
Urea ca. 114 .................... 242
Kas ca. 1/4 .. ................ 341
Urea ca. 20/4 .... ...... , ...... 497
Kas ca. 2014 ............... 418

I engrapgræs har den mindste af de prøvede
kvælstofmængder givet det største frøudbytle. men
det må bemærkes, at forfrub'1.en her nonnalt vil
være en hvidkløverfrøafgrøde, hvorfra må forven
les en eftervirkning af kvælstof.

J 2 forsøg i alm. rajgræs, sildig, er stigende
mængder urea prøvet mod ugødet. De store og
stærkt stigende merudbytter tyder på. at selv 160
kg kvælstof pr. ha har været for lidt i disse for·
søg. Dette understreges desuden af, at gennem
snitsudbyttct for alm. rajgræs, sildig, ligger på godt
1000 kg rent frø pr. ha, og dette udbytte er der
ikke opnået i forsøgene, selv efter anvendelse af
160 kg kvælstof pr. ba.

Efter 2 års forsøg er de opnåede resultater end
nu for få og usikre til at afgøre, hvilke af de
prøvede gødninger, der har den bedste virkning
i de enkelte frøgræsarter. Enkelte forsøgsledere
oplyser, at der findes mindre • bundgræse i rød·
svingel efter anvendelse af urea, end hvor der har
været anvendt kalkammonsalpeter.

3. Forsøg med gødskning af roefrø.
På Bornholm er forsøgene fortsat med afprøv

ning af natriumk.alkammonsalpetcr med bor til be
deroefrø. Taca Trifolium. Der er i 1972 og 1973
opnået følgende resultater:
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1717
486

704748

t450
510

1866
473
647
679
809

46,8
46.0
45,4
44,6
44,7

pcl. olie
J tØTSlof

18 fs. 1973

Sligende mængder kalkammonsalpeler Iii
vl1rrll{JS (126).

kg renI frø pr. ha
(10 pc!. Vind)

18 (,. 1973 IO (,. 1972 28 rs. 1972·73

Antal
for~øg , , IO 7 IO

Udsæd:
Skg 44.4 106 2531 45.2 146 2320

IO kg 44.6 136 127 45,5 253 143
15 kg 44,7 215 78 45,4 368 82
20 kg 44,7 276 64 45,3 493 131

vIlrraps

Grdg.
80 N

120 N
160 N
200 N

Nogle forsøg er gennemført ved en rækkeaf
stand på 12 cm og nogle ved en rækkeafstand på
24 cm. hvilket i praksis vil sige, at der er prø·
vet udsåning henholdsvis med allo såtragter og
med hveranden såtral:,1.

Udbyueniveauet er omkring 200 kg pr. ha hø
jere, hvor alle tragter er anvendt (12 cm), end
hvor udsåningen er sket med hveranden såtragt
(24 em).

Der er i forsøgene en tendens til lidt lavere
olieindhold ved den lille rælicafstand, og plan le
tallet har været jævnt stigende efter anvendelse
af stigende udsædsmængder. Der har ganske na
turligt været et større plantelal pr. 5 m række,
hvor rækkeafstanden har været 24 cm end, hvor
der er anvendt 12 em rækkeafstand.

Udsædsmængden bør ifølge ovenstående forsøg
ligge på omkring 10 kg pr. ha, uanset om række
af~1anden er 12 eller 24 cm, men endelige kon·
klllsioner kan ikke drages p& grundlag af el for
rapsdyrkningen så gunstigt ar, sOm vi oplevede i
1973.

Udsæd.mul'1lgder; vdrraps (/25).
Alm. rækknfsland (12 cm) Dob. rælr.keafstand (24 cm)

pet. olie anlal kg pc!. olie antal kg
j planter rent I planter rent

loralof pr. 5 m rk. frø tørslof pr. S m rk. frø

b. Stigende mængder kvælstof til industri
afgrØder.

Der er efter fællesplaner gennemføn 18 forsøg
i vårraps og 2 forsøg i gul sennep med stigende
mængder kvælslOf. Resultaterne fra de enkelte
forsøg er meddelt i beretningens labelafsnit, og
her er de foretaS!ne analyser for indhold af olie
ligeledes anført. Hovedresultatet fra forsøgene med
vårraps i 1973 er i følgende teksttabel sammen
holdt med de opnåede resultater fra forsøgene i
1972.

GcnnemsnilSudbyUet for vårraps ligger her i
landet omkring 1800 kg pr. ha. Det vil af tekst
tabellen fremgå, at udbytleniveauet i 1973 ligger
bc(tydeligt over det udbytte, der blev opnået i for
søgene i 1972.

Udb)'ue og memdbyue kg renI Iro pr. ha.
225 N I

Grdg. 75N 150 N 215 N 21-4-10

l fs. 1972 2937 744 1337 1695
I fs. 1973 4105 352 753 840 1127

4. Avl og omsætning af markfro 1972-73.

Avlen foregår ved et samarbejde mellem land
bo- og husmandsforeningerne og Danske Landbo
foreningers Frøforsyning, den tilrettelægges og le
des af D.L.F.

I beretningsåret har der været ca. 6000 aktive
frøavlere.

Omsa:lningen af markfrø sker ved et samarbej
de mellem landbo- og husmandsforeningerne og
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger.
der gennem brugsforeningerne og Landbo- og
Husmandsforeningernes FroS.1lg sælger direkte til
landmændene.

Lokalt er samarbejdet organiseret ved et fælles
lIdvalg nedsat af brugsforeningerne, landboforenin
gerne og husmandsforeningerne i områder, der
normalt dækker en landboforenings virkeområde.
Dette udvalg tilrettelægger salgs- og oplysnings
arbejdet indenfor de enkelte områder.

Salget af markfrø har i afvigte sæson andraget
ca. 3,9 mil!. kg lil ca. 39.000 købere for hele
landet.

Kontrollen med avl og omsætning ledes af
Landbo- og Husmandsforeningernes Kontrolnævn.
der ved kontroludvalgct lader udtage prøver af
sanllligc partier til undersøgelse ved Statsfrøkon
trollen og til kontroldyrkning i udvnlgets kontrol
marker for undersøgelse af sortsægthed.

Oversigt over analyseresultaterne kan fås i for
eningerno.

Forædlingsarbcjdet med landbrugsplanter har i
beretningsåret l. juli 72 til I. juli 73 været gen
nemført af selskaberne i fællesskab. Der arbejdes
med forbedring af græsmarksplanter, rodfrugter,
grontfoder- og industrirlanter.

F D B. driver en omfattende forædlingsvirksom
hed med kokkenurter.

Det har i begge år været rentabelt at anvende
den største af de prøvede kvælstofmængder. I
1973 er NPK 21-4--10 desuden prøvet ved den
storste kvælstofmængdc, hvor den gav et betyde
ligt større merudbytte end natriumkalkammonsal
peter.

5. Forsøg med industriafgrøder.

a. ForsØg med uds.-edsmængder af vårraps.

Til belysning af udsædsmængdens indflydelse
rå plantebeslandens tælhed og udvikling samt ud
bylle og frøkvalitet er efter fællcsplaner gennem
ført 19 forsøg i 1973. De opnåede resultater samt
den anvendto forsøgsplan fremgår af følgende
teksttabel. mens resultalerne fra de enkelle for
søg findes i beretningens tabelafsnit.
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og med dinoseb i april. Der blev sammenlignet
med en dinoseb-behandling i april. Den bedste
ukrudlSCffd.t var der efter Reglone·behandling.
Samtlige behandlinger har bevirket en nedgang i
udbylle! på 1ll--14 pel.

b. Svampesygdomme og ukrudt i frøgræs.

Bekæmpelse af meldug. Der er ofle konstateret
ret kraftige angreb af meldug i engrapgræs, spe
cielt i udenlandske stammer.

Slagelsee~mens Landboforening har for fjerde
år gennemfort forsøg efter nedenstående plan.

Bek~mpelse af meldug i udenlandske stammer
a/ engrapgræs.

Basagran har vist lovende resultater til ukrudts·
bekfl'mpelse. specielt mod lugtløs kamille i rod· og
hvidk/ow'rfro.

Reglone kan am'enties i kloverfrø fra december
lil februar; en mi/d. lidt fugtig periode. Der sproj·
tes ,·t'd forste gunstige lejlighed i det ncnnte tids·
rum.

Kan bektl'mpelsen på grund af vejrforholdene
først gennemføres ,. marIs-april, kan der sprøjtes
med forsigtighed 2 ganJ.:e, J. gang med Reglone
og ca. JO dage senere med dinoseb.

I 1973 er der udført 2 forsøg. Der er ikke
konsta.teret meldug i forsøgene, og resultaterne er
megel varierende.

l årene 1970-73 er der udført 17 forsøg med
midlerne Thiovit og Calixin.

Ved anvendelse af Thiovit blev karaktererne for
meldug nedsat fra 5 i ubehandlet til 3 for be
bandling, og der blev opnåct et merudbytte på 4
peL Calixin bar haft dt:n bedste meldugcffekt og
bevirket et merudbyttc rå I pet.

I for·seg nr. 1191-93 er der udført en sprøjtning
midt og sidst i maj med maneb og paralhion. Se·
bandlingen med maneb I og 2 gange har ikke be·
virkct noget merudbytte. Derimod er der merud
bytte i varierende størrelser ved 2 behandlinger
moo maneb + parathion.

IOS7
18

+101
+102
+ 83

919
47
97
22

890
36
12

982
68

107
120
162

O
O
O
O
O

6
3
3
S

S
3
2

o
O
O
O
O

Ksr. t. mcldUf kg renI trø pr. t\a
nr. 1189 nr. 1190 01.1189 nr.ll902 forsøg /973

Ubehandlet ..
Thiovit, 5,5 kg ..
Callxin, 0.7 I
Benlate, 1,0 kg ..
Afugan, 1.0 I

5 forsøg 1972
Ubehandlet ....
Thiovit, 5.5 kg ..
Cal ix in, 0.75 I ._
Benlatc, 1,0 kg ..

17 forsøg 1970-73
Ubehandlet
Thiovit, 5,5 kg ..
Calixin, 0,75 l

l gennemsnit af 18 forsøg i 1973 bar det været
rentabelt at tilføre 200 kg kvælstof pr. ha, idet
der er høstet 130 kg frø ved at gå op fra 160
til 200 kg kvælstof pr. ha. I gennemsnit af 10
forsøg i 1972 lå den økonomiske grænse for til
førsel af kvælstof til vårraps på omkring 160 kg
pr. ha. Olicindholdet er faldende ved stigende til·
førset af k.vælstof. I 1973 faldt olieindholdet så
ledes fra 46,8 pet. i grundgødet til 44,7 pet. efter
tiUørsel af 200 kg k.vælstof pr. ha. Det må her
bemærkes, at foranståendo olieanalyser angiver
indholdet i tørstoffet, mens det i tidligere års
forsøg er angivet i frø med 9 pet. vand, samt at
EF-normerne for afregning af raps beregnes på
grundlag af et olieindbold på 42 pct., men i frø
med et vandindhold på tO pet. og en renhed
på 98 poL

Med gul sennep som afgrøde Cr' gennemfort 2
forsøg med stigende mængder kalkammonsalpeter,
nr. 1047 og 1048. Den økonomiske grænse for til
før"Sel af kvælstof ligger i disse forsøg i nærheden
af 120 kg kvælstof pr. ha.

På humusjord, der hidtil har været udyrket, er
med gul sennep som forsogsafgrode - forsog nr.
849 - opnået betydelig stolTe merudbytte ved at
tilføre 500 kg superfosfat ved forsøgets anlæg,
plus 500 kg superfosfat d. 7. juni, end ved at ud
bringe 1000 kg superfosfat ved forsøgets anlæg
d. 5. maj.

6. Sygdomme, skadedyr og ukrudt
i frø- og industriafgrøder.

Af H. Elbek Pedersen.

a. Ukrudt i bælgplanter.

[ rødkløver til frø kan lugtløs kamille være en
særdeles besværlig ukrudtsplante. Præparatet Ba
sagran har været prøvet gennem 2 år til bekæm
pelse af kamille i kløverfrø. 1 1972 er afprøvnin
gen sket under betegnelsen BAS 3510 H. Præpa·
ratet har en svidende effekt på ukrudtsplanterne.
der dog ikke minder om den effekt, der opstår
ved brugen af Reglone og dinoseb. I 1973 har
der været t forsøg, Dr. 3807. i rødkløver. Der
har været en god ukrudtseffekt. Ved en udsprøjt
ning den 15. maj med 3 l pr. ha er der opnået
et merudbytte på ca. 25 pet.

l forsøgene fra 1972 i rød- og bvidkløver blev
der opnået en god virkning på ukrudtet, specielt
lugtløs kamille.

l hvidkløver til fro var der 2 forsog. I forsøg
nr. 717 er der anvendt 2.5 l Reglone november
og december 1972 og i 1973 i februar og april.
Kun ved anyendelsen i december var der et mer·
udbytte på 3 pCt. For de øvrige behandlinger var
der mindreudbyUer på 6--11 pet.

1 forsøg nr. 1215 blev der behandlet med Re
glone henholdsvis i januar og i marts. Endvidere
blevet forsøgs led bebandlet med Reglone i januar
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Bekæmpelse af ukrudt. I følgende opstilling
bringes resultaterne af fo~øgcne i 1973.

Bekæmpelse af ukrudl i frøgræs.

Rod svingel pet. renl (re pcl. ukrudl kJ reni
i , r,.

Forsøg fir. 1272 rhare rl\'are pr. ha

Ubehandlet 69,7 3,9 610
Certrol Tetra. 5,0 J. ... 78,4 3,5 102
Cambilene, 5.5 I. ...... 82,5 2,8 164
Peseo 18-15,5,5 1.. 82.5 2,7 183
Certrol M 667, 2.5 kg .. 74,9 5,2 113
Herbavex Pjus, 3,5 l ... 80,4 3,1 151

Alm. rajgræs
pcl. ukrudt

Forsog "r. 53 og 54 i marken

Ubehandlet 79,9 10,2 738
DLG M·propacid, 3,0 kg 90,0 2,7 II
Brominal 400. 2,0 l. ... 87,3 5.6 +9
ForLrol. 2,4 kg ........ 91,7 3,9 72
KVK 723025, 5.0 I .... 88,2 3,6 39
Faneron 50 + mechlor·

prop. 2,0 k8 + 2,0 I. 88,8 4.9 44

I rød svingel er der udført et forsøg. Midlerne
Cambilene, Pcsco og Herbavex horer til de kraf·
tigt virkende ukrudtsmidleT. Med disse midler er
der også opnået det laveste indhold af ukrudt i
frovaren. 2,7-3,1 pet., og der er opnået unormalt
store merudbytter' på 25-30 pet.

I almindelig rajgræs er der 2 forsog. Den bedste
ukrudtseffekt er opnået ved brugen af DLG ~·I·

propncid. I marken er ukrudlSprocenten nedsat fra
10.2 til 2.7 pet. De ovrige midler har reduceret
ukmdtsprocenten til 3,6-5,6 pet. DLG M-propa·
cid og Brominal har været uden indflydelse på
udbyttet. Med de ovrige midler er der opnået en
udbytlesligning på 5-10 pet.

Bekæmpelse af enArig r..pgnrs i engrapgræs.
Avlere af frø af en,gr~pgræs er yderst interesseret
i muligheden for en effektiv bekæmpelse af cn
årig rapt,,'Tæs i engrapgræssct. l 1973 er der ud
fort en del forsog, hvor forskellige midlers effekt
mod enårig rapgræs er undersøgt.

I forsog nr. 718 er der i vinteren 1971-72 be
handlet med RegJone. og der er hostet hvidklaver
i t 972. Forsøget er ikke behandler med ukrudts·
midler i 1973. Der er hO!)teL 2 4 pCl. mindre fro
efler Reglone-behandlingerne end i ubehandlet af
grode. Der er en nedgang i indholdet af enårig
rapgræs fra 0,4 tilO, 1 og 0,2 ved behandling i
november og december.

I en forsøgsrække er midlerne Sinbar og Tri·
bllnil uJbragt i efteråret 1972 og result~tlerne ses
af folgende opstilling.

Sinbar er i 2 forsog udbragt forst i oktober,
fo~t i november og forst i december 1972, og
Tribunil er udbragt forst i oktober. l usprøjtet
engrapgræs har der væreL 4.9 pct. enårig rapgræs.
Det laveste indhold. 1.9 per., er fundel efter en
behandling med Sinbar forst i november. Eller
Tribunil-bchandlingen er der 2.3 pCI. enårig rap·

græs. Der bar været 5-10 pet. udbyttestigning ved
behandlingerne.

Efterdrsbekampelse af indrig rapgræs i
t'ngrapgræs (127).
pcl. miril rap(l'ZS kl reni frø

1973 l fr8\'are pr. "-
Anlal forsøl 2 6 1 2 6 1

Ubehandlet
5inbar, 0,5 k8 4,9 2,4 2,1 1033 870 951

ca. I. akt 2,9 66
ca. l.nov. 1,9 1,1 1,0 51 46 36
ca. 1. dec. 2,7 108

Tribunil. 3,0 kg 2,3 1,6 75 74

1972
Antal torw8 , ,
Ubebandlet 5,4 743
Sinbar. 0.5 kg

ca. 1.0kt. 0.8 25
ca. I. nov. 2.8 +15
ca. 1. dec. 2,7 8

I 6 forsøg er Sinbar udbragt ca. 1. november
og Tribunil er udsprojtet i oktober. I ubehandlet
engrapgræs er der 2,4 pet. enårig rapgræs. Ved
brugen af Sinbar og Tribunil er der sket en re·
duktion til 1.1 pet. og t ,6 pct. Der er Opnået en
udbyuestigning på 5-8 pet. for behandlingerne.

l 1972 var der S forsag med Sinbar, og den
bedste effekt blev dette år opnået ved en behand
ling forst i oktober.

I en anden forsagsrække er der foretaget be
handling mod enårig rapgræs i foråret 1973.

Bekæmpelse af etuJrig rapgræs i engrapgræs og
rf,d svingel (128).

Engrapgras PCI. måril Kar. t. kg reni
rlpgræs enårig rm

5 forsog 1973 I tUJ\'are rapgr~ pr. ha

Ubehandlet 1,7 IO 787
Reglone. 2.0 I·) 1,1 4 +230
Pramilol M 80,
0.625 kg 1,4 8 7
Tribunil, 2,0 kg 1.2 6 4

R"d svingel
l forsøg 1973
Ubehandlet 3,9 IO 897
Reglone. 2.0 I·) 2,4 6 +201
Pramitol M 80,
0.625 kg 2,3 8 83
Tribunil. 2,0 kg 3,0 8 ,;-)50
.) T 0.25 l Llsupol pr. 100 I vand.

Samtlige midler er udbragt omkring l. april
1973. I S forsøg i engrapgræs er der konstateret
117 pCI. enårig rapgræs i frøvaren. Regiane har
bevirket en reduktion til 1,1, Pramitol M 80 til
1,4 og Tribunil Lil ),2 pet. ~n:\rig rapgræs. 3 uger
efter sprøjtning er der givel karakter for enårig
rapgræs. Når ubehandlet sættes til 10, har Regiane
nc<lsat karnkteren til 4 medens den er 8 og 6
for de øvrige 2 midler. Behandlingen med Reglone
h~r i 4 af de 5 forsog bevirket en stærk reduk·
lian i udbyttet. ca. 30 pet. Pramitol og Tribunil
har ikke haft nogen virkning p& udbyttet.
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2 forsæg 1973
Anlal rorsøg

Ubehandlet
DK 74,20 kg
DK 74. 15 kg
Lasso. 4,0 I

Efter samme plan er udført I forsøg i rød svin·
gel.

I f01'Søg nr. 720 er der anvendt 1,5 I Reglone
i december 1972. Udbyttet er nedsat med ca. 4
pet. l ubehandlet engrapgræs har der va:ret 0,6
pet. alm. rapgræs og 6,6 pct. enårig rapgræs. Efter
behandling var der 0,1 pet. alm. rapgræs og 1,8
pet. enårig rdpgræs.

Ud Ira /or.fogene med bek~mpelse af enårig
rapgrtrs kan der ikke giv~s nog~n ~entydig n·j·
ledning. Ved f'furårsbehandling af engrapgr~s

samler inter~ssen sig om Sinbar anvendt omkring
oJ..toher·novembu.

Tribunil har bevirket en ret god bektrmpel.w!
a/ ;nårig rapgrtrs uden at skade engrapgr~sal

grøden.
Regfone og Pramitol M 80 bor yderligere al·

prø"es. og forsogrne fortsattes.

d. Ukrudtsbekæmpelse i ...irraps.

l 1973 er der udført 6 forsøg med ukrudts
bekæmpelse i vårraps, og resultaterne bringes i føl
gende opstilling.

BeklZmpels~ af ukrudt j \'årraps (129).
pc!. renI pl.nier pr. 20 m rk. kJ rent rr.

frø ,lrraps u\.rudl pr. ha

, "
94,5 892 1436
97.1 121 292
97,5 173 254
97,0 65 497

4/ors"g 1973
Anlal fOI'WB 4 3 4 4

Ubehandlet 93,0 539 469 1886
Treflan. 1,5 l 96,6 543 281 69
Devrinol SO WP,

2.0 kg 94,8 556 168 168
TOK-E. 5,0 I 93,5 554 301 172

c. Ukrudtsbekæmpelse i roefrØ.

l en forsøgsrække har man beskæftiget sig med
mulighederne for bekæmpelse af græsukrudt, bl.a.
kvik og spildfrø fra gncs og kom i bederoer til
rro.

Til bekæmpelse af græsukrudt er anvendt TeA
og dalapon.

I 2 forsøg er præparatet DK 74. der er en
blanding af TeA og Ramrod, sanunenlignet med
Lasso. Midlerne er udsprojtet lige efter såning af
vårrapsen.

I de 2 forsøg bar der været 892 ukrudtsplanter
pr. 20 m række. Vod anvendelse af 20 kg DK 74
er antallet nedbragt til 121 ukrudtsplanter og 173
efter 15 kg DK 74 pr. ha. Den bedste ukrudts·
effekt er opnået efter anvendelse af 4 1 Lasso pr.
ha. J det ene af forsøgene. nr. 171, er der små
meiudbytter efter DK 74, 1-2 pet., og hvor der
er anvendt Lasso Cl' merudbyuet ca. 6 pet. I for
sog nr. 554 bestod ukrudtsfloraen af gul okseøje
og mælde. I dette forsøg er der opnået meget store
merudbytter. En fordobling af udbyttet ved an
vendelse af DK 74 og en tredobling, hvor der
blev anvendt Lasso. I ubehandlet vårraps ei der
hostet 469 kg rra pr. ha.

I en anden forsøgsrække er der 4 forsøg, hvor
midlerne Treflan, Devrinol og TOK-E cr prøvet.
Dc 2 fo~te midler er udsprøjtet lige før såning
og ned harvet til 4-8 em's dybde. TOK·E er ud
bragt. når rapsplantcme havde 3-4 bladc.

T 3 forsog er der optalt rapsplanter pr. 20 m
række. og der er ikke forekommet nogen reduk
lion af plantetallet efter sprøjtningerne. I 2 af for
søgene er der konstateret svidninger efter anven
delse af TOK-E.

Den bedste ukrudtseffekt er opnået efter an
vendelsen af Devrinol, hvor der er optalt 168
ukrudtsplanter pr. 20 m række sammenlignet med
469 planter i ubehandlet. Der var 281 ukrudts
planter efter Trenan og 300 efter TOK·E. Det
største udbyue er opnået efter anvendelsen af
Devrinol og TOK·E med ca. 170 kg fro pr. ha.
Treflan har bevirket ca. 70 kg frø i merudbyue.

e. Ukrudt i valmuer.

T valmuer er der i 1973 gennemført forsøg med
bekæmpelse af ukrudt.

154

1775
83

156

kg rent rrø
pr. ha

1729
283
495

51

47
46
56

90
82
77

823

IO
5
4

Bekæmpelse af ukrudt i bederoer til/rø.
Forsøg 1973

Forsog 'Ir. 594. Ku. f. pct. spire- pc!. en- kg rent frø
595 og 1220 kvik- e\"ne klmel rrø pr. hil.

Ubehandlet
TCA, 25 kg efterIIr
TCA, 25 kg rorlIr
TCA. 15 kg efterIIr

og forår

Kar. ror
3 forsøg 1972 Ukrudt

Ubehandlet 10
TCA, 25 kg efterår 7
TCA, 25 kg forår 8
0) FO"",g nr. 1220. karakler ror uhudl.

Der er resultater af 3 forsøg, hvor TeA er
udbragt med 25 kg henholdsvis efterår og forår
og sammenlignet med 15 kg TeA efterår og sam
me mængde igen om foråret. Bedst effekt på kvik
er opnået ved 2 gange anvendelse af TeA. Spire
evnen af det hostede roefTe er nedsat ved de 3
behandlinger. Den laveste spireevne, 77 pet., er
konstateret efter anvendelse af 25 kg TeA om
foråret. Denne behandling har givet 156 kg fro
i merudbytte. Samme merudbytte er opnået efter
den delte TeA-anvendelse, hvor der er konstate
ret en spireevne på 82 pcL

Fra 1972 foreligger resultater af 3 forsøg. Der
er ingen spircanalyse i disse fo~g. For begge an
vendelseslidspunkter er der opnået pæne merud
bytter.

Forsøgene fortsættes.
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Dicuran, der har været prøvet i 1971 og 72
har i 1973 bevirket en LOtal skade på valmuerne.

Med præparatet Asulox er der' 2 forsøg, nr.
3703 og 1219. Midlerne er udsprojtet med 3 og
4 I pr. ha efter såning og i nr. 3719 tillige, når
valmuerne var 5 cm boje.

I forseg 3703 har valmuerne reageret overfor
anvendelsen ved såning. Der var ca.. 100 valmuer
mindre pr. 20 m række, hvor der var behandlet.
Behandlingen efter fremspiringen har ikke bevir·
kel nogen reduktion i plantetallet. Ukrudtseffek
ten er ligeledes bedst ved udsprøjtning på delle
tidspunkt. Det største merudbytte blev opnået ved
anvendelsen af 3 1 Asulox pr. ha, når valmuerne
var ca.. 5 cm høje.

l forsøg nr. 1219 er Asulox anvendt efter frem·
spiring, og i dette forsøg blev der en reduktion

på 20-25 pet. af udbyttet i forhold til ubehandlet.
Forsøgene fortsættes for om muligt at finde eg

nede midler og sprojtetidspunkter.

f. Ukrudtsbekæmpelse i skorzonerrod.

l forsøg nr. 1218 er anvendt præparaterne Re·
glone og Gramoxone til ukrudtsbekæmpelse i
skorzonerrod til frø. 3 I Reglone er anvendt dels
Om efteråret dels om foråret. Om foråret er der
ligeledes anvendI en blanding af l,S l Reglone +
1.5 I Gramoxone. Den bedste ukrudtseffekt blev
opnået ved anvendelsen af Reglone om efteråret.
Derefter følger forårsanvendelsen af Reglone
Gramoxone·blandingcn. Der er opnået mcrud·
bytter på 30-50 pet. I ubehandlet afgrode er der
hostet 701 kg frø pr. ha.
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H. SPECIALAFGRØDER

AI Q. Jutl.

3. Førsøg med sligende mængder magneshun

til rødbeder.

l Bondestandens Landboforening og Samsø
Landbo- og Husmandsforeninger er der udfort
henholdsvis 2 og l forsøg med 330 og 660 kg
kieserit pr. ha. Ved første forsøgssted er der ikke
opnået udslag, modsat på Samsø, hvor merud
byttet var 14 og 21 hkg ved de to kieseritmæng·
der. Dette svarer til et overskud på 340 kr. og
161 kr. pr. ha, for I. og 2. tilskud af 50 kg
magnesium. Udslaget på Samsø skyldes muligvis
det lavere Mgt (2,1).

piller. Ligeledes på grund af tørken har udbyttet
af handelsvare været lavere end nOrDlalt. De stør
ste udbytter er opnået i forsøgsleddelle 45 + 30
+ 45 og 45 + O + 45 på henholdsvis 50 og
49 tons pr. ha. I enkelLforsøgene er den største
ensartethed opnået ved 45 + O + 45 piBer pr.
m. Konklusionen for det tørre år 1973 må blive,
at det har været en fordel at udså pilleret Nantes
405 i dobbelte rækker med ikke over 90 piller pr.
m. Udfra enkeltresultaterne kan det ikke udeluk
kes, at der ved såning af 3-dobbelte rækker kan
opnås et relativt højere udbytte under normale
nedborsforhold.

Pil/eret løg/rø - Rijnsburger.
Handc:unreudb}'uc:

Ions pr. ba (mholdSlal
60 plUer 40 pIller 60 piUc:r 40 piller

pr. m pr. m pr. m pr. m

24,9 22,1 89 102
28,3 23,5 101 109
29,0 24,6 103 112
28,3 21,7 100 100
25,9 18,7 91 85
23,8 19,4 81 88
25,9 22,2 88 102

Vod begge såafstande har Maribo 380 og 381
klaret sig bedst med henholdsvis 101 og 103 samt
109 og 112 pcL af udbyttet for den nøgne råvare.

Rå.varen er forholdsvis bedst ved 60 frø pr. m,
hvilket sikkert sk.yldes, at vi her befinder os på cl
højere og mindre variabelt udbytteniveau.

Kvaliteten målt ved ensartethed udviser ikke
nogen større forskel. men der er dog en tendens
til mere ensartede løg ved anvendelse af pillerede
frø.

l. Forsøg med pillerel Iøgfrø.
samarbejde med Forsøg5stationen Maribo er

der i flere foreninger udført forsøg med logfrø.
Der foreligger resultater fra 4 forsøg med 6 for
skellige pilleringsmasser og 2 udsædsmængder . Det
drejer sig om forsøg nr. 504, 505, 885 og 927.

4 forsøg
Pillc:rinplype:

Maribo 378
Maribo 380
Maribo 381
Upillerel
Germain
Kultura
SUET

30 + 30 + 30
35 + 20 + 35
40 + 40 + 40
45 + 30 + 45
45 + O + 45
60+ 0+60

2. Forsøg med antal pillerede gulerodsfrø.
Ligeledes i samarbejde med Forsøgsstationen

Maribo er der udført 2 forwg, nr. 92&-29 med af·
prøvning af 90 og 120 pillerede gulerodsfro pr. m
række, men med varierende plantetal i midterræk
ken af et 3-sporet slbånd. Endvidere er der gen·
nemfprt et forsøg efter samme plan i samarbejde
med Aarslev FOniøgsstation. Resultaterne af de 3
forsøg ses i nedenstlende tabel.

Gulerod, Nantes 405 Perlacoat pilleret.
Gns. af 3 forsøg Handtlsvace
Piller pr. m: Markspiring PI. pr. ro Ions Forholds.-

J pcl. v optag pr. ha lal

67 60,0 47,1 100
65 59,4 48.1 103
64 76,1 47,2 102
64 76,8 50.0 109
68 57,9 49.0 105
68 71.0 45,0 95

Det torre vejrlig taget i betragtning har mark·
spiringen været udmærket på ca. ~ af de udlagte

4. Forsøg med solfangere til

drue- øg asieagurker.

I årene 1970-73 er der gennemført iaH 8 for
sog til sammenligning af solfangere og almindelig
plastdækning af asier og drueagurker. Anvendelse
af solfangere. d.v.s. plastic på bøjler, giver plan
terne et større vok.scrum end almindelig plastdæk
ning. Plasticen kan derfor fjernes senere, hvorfor
planterne i længere tid er beskyttet mod ugunstigt
vejrlig.

ResuJtaterne af de 8 forsøg ses i opstillingen
næste side.

Nedgangen i udbyttet af asier ved Skælskør ved
anvendelse af solfangere skyldes tørke, der har
hindret udviklingen af et slort antal skabte frugter
under solfangerne. Sammenfattende kan efter 4
års forsog i drueagurker og 2 år med asier kon·
kluderes, at solfangere oger udbyttet ganske væ·
sentligt. For drueagurker med ca. 60 pet. og for
asier med ca. 70 pet. Merudbyttet i forhold til
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almindelig plastdækning synes uafhængigt af de
provede såtidspunk.ter, men der er opnået det stor·
ste udbytte ved den sene såning. Forsøg nr. i drue.
agurker er 623 og 1751 og i asier 883 og 1753.

HlndclsVlrcudbyllc
IOtl! pr. hl forholdslll

Drueagurker: Samsø Æ,• ...... Æ'.
If, H, tr, H,

Sdet ra. J. maj: 197] (1970.7]) 197] (I97()'7]

Alm. plastdækning 24,6 19,2 100 94
Solfangere 37,8 31.1 153 152

Sdet ca. JO. maj:
Alm. plastdækning 44,2 20,4 180 100
Solfangere 56,1 33,8 228 166

Asieagurker: Skælskør Ærø Skælskør Æ,.
tr, ". If. H.

Sdet ca. J. maj: 1973 1972-73 197] 1912·7)

1\lm. plastdækning 21.3 15,1 100 100
Solfangere 18,2 32,5 85 215

Skælskør Æ,. Skælskør Æ,.
Sdet ca. IO. maj:

tr. H, tr, '"197] 1972·7] 1973 1972-73

Alm. plasldækning 24.5 21.5 115 142
Solfangere 20,1 36,1 94 238

5. Forsøg med meldugbekæmpeIse
i asieagurker.

I Skælskoregnens L1ndboforcning og Ærø Hus
mandsforening er der udfort henholdsvis et og to
forseg (1972 og t 973) med forskellige meldug
bekæmpelsesmidler. Med forbehold i det lille an·
lal forseg synes det godtgjort, at sprøjtning i god
tid er afgørende for en hindring af kemikalieskade
for nogle af de prøvede midler. Forsøgene klar
lægger, at der nu findes effektive meldugpræpa
rater. Forsøgene bor fortsætte.

Af de 26 forsøg, der ialt er udført i 1973, bør
ud over de ovenfor omtalte nævnes. at der cr ud
ført to forsøg med plaslnet i gulerødder, forsØg nr.
931 og 932, asier. forsøg nr. 884, 1753 og 1754,
samt i jordbær, forsøg or. 1755. l gulerødder er
der endvidere udført gødnings- og såtidsrorsøg,
forsøg nr. 934 samt stammeforsøg, forsøg nr. 930.
Forsøg nr. 933 omhandler opbc\'aring af kepaløg.
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I. KARTOFFELDYRKNING

Af N. Mvller Eriksen.

Tyha har i 1973. ligesom tilfældet var i 1972,
ikke kunnet klare sig mod DianelJa. I gennem-

Dl' stærkt tørkeprtrgede l'ækstperioder j /972
og /973 har tilsyneladende generet Ty/va wrsent
ligt mere end DianeJla, og med de relativt svage
angreb al kartolleJskimme/ i begge årene har
Tyh'a ikke halt fordel af sin lNzsentligl storre
skimme/resistens. På trods heraf ligger Ty/va over
en IO-årig periode højere i udbylte end DianeIla
bt1de !lvad kno/de Of.: hvad sJive/sesudb)'lte angår.
Hertil kommer, al Tylras stive/sesprocent har Va'

ret /9,1 mod DianelIas /8,6. Ty/va må derfor sla
dig betraRtes som værende en værdi/u/d og yderig
industrikartofleJ. Sorten er sildig med stOre knolde
og en kra/lig 10p, der er megel modstandsdygtig
mod kartollelskimmel.

A mia, der er af hollandsk oprinde/se. er re
si.Hl'n! mod karrollelmmatod. Sorti'n er ret tid
fiK, Ilar store knolde og er Iloget modstandsdyftlig
mod J,:arroffelskimmPl, men rel modtaKclig for
kar!of/l'!.fkurv. Amia ('f I'(!/cgnet lil dyrkning i
omni.der, hwr kartolfdnt'nlatodcn breder sig, og

Amia har ligesom Tylva ikke kunnet sti mil
med Dianclla i 1973. 1 gennemsnit af de 15 for
søg har dcn givet 43 hkg knolde og 8,4 hkg sli
velse mindre end DianelIa. I stivelsesindhold har
de to sorter ligget rel nær cns, idel DianelIa har
haft cn slivelscsprocent på 18.3 og Amia på 18,2,
Knoldswrrelsen for DianelIa har i disse forsøg væ·
rel 101 g mod 88 g for Amia.

Dc to sortcr har i årene 1970-73 været sam
menlignet i ialt 53 forsøg. 1 gennemsnit heraf har
Amia givet J J hkg knolde og 2,6 hkg stivelse
mere end DianeHa. Stivelsesprocenteme har været
ret ens, idet DianelIas slivelsesindhold har været
18,6 og Amias 18.8 pet. Også knoldstørrel~me har
værel ret cns med 85 g for DianelIa og 88 g for
Amia.

snit af do 15 forsøg har Tylva givet 37 hkg knolde
og 5,2 hkg stivelse mindre end DianelIa. Stivelses
procenten for Tylva var 18,8 moo DianeIlas 18,3.
og den gennemsnitlige knoldstørrelse var 101 g for
DianelIa og 98 g for Tylva.

De to sorter har over en lO-irig periode, i
årene t 964-73, været sammenlignet i ialt 119 for
søg. I dette focholdsvis store antal forsøg har Tyl
va givet et mertldbytte på 13 hkg knolde og 4, l
hkg stivelse. Stivelsesproccnterne var 18.6 for Dia
nella og 19,1 for Tylva, Tylvas gennemsnitlige
knoJdslørrelso var her 87 g mod 80 g for Dianclla.

64,5
+5,2
o;- 8,4
+3,7

352
o;- 37
o;- 43
o;- 62

hkg pr. h.
knolde suvdsc

18,3
18.8
18,2
21,0

33
33
30
33

101
98
88
78

Xnold.- 1000 pI.
'~Bll!l pr. ha

SortS/OfsØg med industrikarcofler (130).
J5 forsøg
1973
DianeHa
Tylva
Arnia
Vandel PH 2

JJ9 forsøg
1964-73
DianelIa 80 33 18,6 339 63,1
Tylva 87 34 19,1 13 4,1

53 forsøg
1970-73
DianelIa 85 36 18,6 350 65,0
Arnia 88 35 18,8 I I 2.6

24 forsøg
1972-73
DianelIa 93 33 19,2 357 68,7
Vandel PH 2 75 33 21,5 0;-61 0;-5,2

l, Sortsforsøg,
3. Industrikartoner.

J sa.m.as-bejde med De danske Kartoffelmelsfa
brikkers Forsøgs- og FremavlsudvaJg er der i 1973
gennemført 15 sortsforsog i industrikartofler med
DianelIa, Tylva. Arnia og Vandel PH 2.

1 nedenstående tabel vises gennemsnilSrcsulta·
terne af de 15 forsøg 1973 og gennemsnitsresu)·
laterne af tidligere års forsøg, hvor de respektive
sorter er indgået.

Udbyttet er angivet i hkg knolde og hkg sti
velse pr. ha. Sorternes sliveJsesprocent, der også
er anført, er beregnet udfm lørstofproccnten
bestemt ved torring i ovn, idet slivclsesprocenten
or regnet lig med tørstofprocentcn ~ 5,75.

Dianeila er som sædvanlig målesoI1. Sorten er
højtydende og har gode dyrkningsq;enskabcr, men
er ret modtagelig for kartoffelslimmel. Sorten kla
rer sig bedst i de år, hvor skimmelangrebene er
svage, og det var tilfældet både i 1972 og i 1973.

I gennemsnit af de 15 fors'Jg t973 har Diane!
la givet et udbytte på 352 hkg knolde med en
stivelsesprocent på 18.3. Dette giver el stivelses
udbytte på 64,5 hkg pr. ha.
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sorten vil i kraft af sin lidlighed med fordel kunne
dyrkes lil levering som fabrikskartollel i det tid·
lise efterår.

DianelIa
(målesort) 100
Kaptah 1962-66 72 III +0,1
Tylva 1964-73 119 106 +0,5
Amia 1970-73 53 104 +0,2
Rod Ankergård 1959-62 116 105 +1,9
Vandel PH 2 1972-73 24 91 +2,3

189
+35

369
+24

hkg knolde
pr. ha

4 forsog 1973
normal optagning
Bintje ... . . . . . . . . . . .. . 369
Octavia .. ,................. + 12

13 jor~"g 1971-73
Bintje .
Octavia

SortJ!orsog I1wd spi~'(!kartofler (131 J.
2 forsag /973
lidlig optagning 28/6-5/7
Bintje . ............•..
Octavia . .

Forsøgene er gennemfort på nematodfri jord, og
resullateme ses i nedenstående tabel.

I gennemsnit af de to forsøg med tidlig optag·
ning har Bintje givet 189 hkg knolde. og Octavia
har givet 35 hkg mindre. I de fire forseg med
normal optagning har udbytlet af Bintje været
369 hkg knolde pr. ha, og Octavia giver her 12
hkg mindre.

Der er i årerne 1971-73 gennemført 13 forsøS,
hvor de to sorter er sammenlignel. Også. her ligger
Bintje med et gennemsnitligt udbyUe på 369 hkg
knolde pr. ha. og Octavia ligger her med et min
dre udbytte på 24 hkg knolde pr. ha svarende
til 7 pet.

Ifolge de h~r gen1lem!øru forsog liggu Octa
via i uflderkanten aj. hvad Bintje kan præstere i
udby"/!' I jor5øg geflnem!,,,t a/ SwtetfS Forsøgs·
virksomhed i PlantekulIur ligger de to sOrter rel
tJfl'r ens i udbytte. Octavia er brokimnllln. resi
stellt mod kartol/e1nematod. modstand5dyglig mod
nnsk.llrv og i nogen grad mod almindelig skurv.
Desuden er knoldene i besidde/se af en vis mod
standsdygtighed mod k.arto/felskimmel. Endvidere
er spise· og kogekvalitetl'n for OClavia praktisk
tat:et på !wjde med Binlje. Disse egenskaber gOr.
at Octavia er eftutragtet i praksis, seh'om den er
noget si/digere eml B·mje.

I en udbyuebeslemmelse, der er gennemført på
Samso. er sammenlignet sorterne Primula og Sir·
tema ved tidlig optagning d. 19. juni. Primula har
her givet et udbytte på 138 hkg knolde, mens
Sirtema har givet 16 hkg mindre. Da Sirtema er
en lidt sildigere sort end Primula vil man ikke
ved denne tidlige optagningstid kunne forvente
jævnbyrdighed de to sorter imellem.

5th else·
procent
fonkel

ru
mll.luorl

År i
forsøg

Over5i1!t ol'er forsog med karto!!e15orter.
(Kartoffelmelsfabrikkerne og landboforeningerne).

Forhold....
lal for

u(lbylle af
slhclk

Antal mtoleson
fOrS0lt - 100

l den fplgende tabel er der givet en oversigt
over forsogene med aktuelle industrisorter gen
nemført under kartoffelmelsfabrikkeme og land·
boforeningemc i årene 19S9-73. Dc enkelte sor·
ters udbytte af stivelse er angivet ved forholdstal
i forhold til målesorten, og stivelsesprocenterne er
angivet som forskellen + eller ~ ligeledes i for
hold lil målesarten.

Vandel PH 2, der er en nummersort fra For·
ædlingsstationen i Vandel, har været med i fo~øg

på 2. år. I gennemsnit af de gennemførte IS for·
søg har den givet 62 hkg knolde og 3,7 bkg sti
velse mindre end DianeJla. Sorten udmærker sig
ved at v:cre slivelsesrig, idet dens stivelsesindhold
i gennem."nit af de I S forsøg ligger på 21,0 pro-
cent mod DianeIlas 18,3. Dette bevirker, at sorten
målt efter stive!sesudbytle er bedre placeret i for
hold til DianeHa end Tylva og Amia. Sorten er
forholehvis småknoldet, idet den gennemsnitlige
knoldvægt af de IS forsøg kun har været 78 g
mod DianelIas 101 g.

I de to år 1972-73. hvor de to sorter bar Vlrret
sammenlignet, er der gennemført iah 24 forsog.
I gennemsnit heraf har Vandel PH 2 givet 61 hkg
knolde og S,2 hkg stivelse mindre end DianeIla.
Vandelsortens stivelscsprocent er her 21,S mod
19.2 for DinnelIa.

Vandel Pli 2 har en ret lille top og er en re
lativt tidlig .wrt. hvilket er sjældent for sorter med
hojt stivelses· og lOrsto/indhold. Sorten har derfor
også interesse som /abrikskartoflel til levering i
det tidlige efterår.

b. Spisekartofler.

I spisekartofler er der gennemfart 4 forsag, hvor
den nemalodrcsistente son Octavia fra Vandel er
sammenlignet med Bintje. 2 af forsogene er gen·
nemført med 2 optagningstider, hvoraf den ene
har været optagning lil normal tid efter nedvis
ning, og den anden har været optagning af kar·
toflerne til tidligt brug sidst i juni eller før.>t i juli.

2, Godningsforsog.

a. Kvælstof lil induslrikarlofler.

Der er i samarbejde med De danske Kartoffel
melsfabrikkers For.mgs- og Fremavlsudvalg påbe·
synd t en forsogsserie med stigende mængder kvæl
stof til industrikartofler Der er anvendt mæng·
derne O, 80, 120 og 160 kg pr. ha. Jall er der
gennemført 6 forsøg efter denne plan og gennem·
snitsresultaterne er vist i følgende tabel.

9 Oversigter
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Stigende mangder kvalslof Iil indllsrrikarIof/er
(/32).

b. K~ælstof til spisekartofler.

1 1973 er der gennemført 5 forsøg med forskel
lige kvælstofmidler og -mængder til spisekal1of
ler. Serien blev i 1972 påbegyndt i samarbejde med
FOl"'Skningsinstituttet for Handels- og Tndustriplan~

ter i Kolding.
Formalet med serien er at undersoge om kvæl

stof i flydende ammoniak og kvælstof i NPK
gødning i moderate og store mængder har for
skellig indflydelse på spisekartoflers koge- og spise
kvalitet. holdbarhed og andre egenskaber. Desuden
har man onsket at undersøge om forskelli,!!t mod
ningstid ..nunkt kunne påvirke de samme egenska
ber i positiv eller negativ retning.

Det fremgår af tabellen, at udbyttet af grund
gødet, det vil sige uden kvælstoftilforsel, har været
184 hkg knolde pr. ha. Med et stivelsesindhold på
18.3 giver det et stivelsesudbytte på 33.7 hkg. Til
førsel af 80 kg N har oget udbyttet med 64 hkg
knolde og 13, I hkg stivelse. Ved at forøge kvæl
stoftilskuddet med 40 kg op til 120 kg N er
der opnået et merudbytte på 23 hkg knolde og
4,8 hkg stivelse fOl" den tiJlagte godning. For det
sidste tilskud pi 40 kg op til 160 kg N er der
yderligere opnået et merudbytte på 14 hkg knolde
og 1,7 hkg stivelse pr. ha.

Det vil bemærkes, at stivelsesprocenten har vist
stigende tendens ved tilførsel af kvælstofgødning.
Dette var ikke tilfældet med en forsogsserie på 14
forsøg gennemført i 1969-72, hvor der blev tilfort
40, 80 og 120 kg N pr. ha dels med og dels
uden tilførsel af staJdgødning. Derimod lå stivel
sesprocenten i den staldgødede afdeling omtrent
I pet. lavere end i den ikke-sta1dgodede afdeling.

Resullaterne af de 6 forso/? 1973 viur, at det
i disse forsog har kunnet bt'rale sig at tilfore op
til 160 kg N pr. ha Iii indusrrikartofler. Me"u/~

byltet for de .ridsIe 40 kg N, 1,7 IIkg stivelse, re~

prt~SenIert'r j dagspris ca. den dobbelte værdi af
det tilførte kvalsto/.

6 forsøg
/973
Grundgodet

80 N ikas.
120N ikas .
160 N ikas .

",..
stivelse:

IB,3
18,9
19,0
18,7

Udbyne og merudoyltt
hkS pT. ha

k.noldt stivc1sc

184 33,7
64 1l,1
87 17,9

101 19,6

Forsogl\planen har været folgende:

a. 735 NPK 14-4-17 (100 N, 27 p, 123 Kl·
b. 735 NPK 14--4-17 (100 N, 27 p, 123 Kl,

174 sup. (14 Pl, 125 kalig. (61 Kl·
c. 122 fl.a. (100 Nl, 523 sup. (41 Pl, 376 kalig.

(lg4 Kl.
d. 182 fl.a. (ISO 'l, 523 sup. (41 Pl, 376 kali8·

(lB4 K).
•. 1103 NPK 14--4-17 (150 N, 41 p, IB4 Kl.

Forsogsled a og b har fået samme kvælstof
mængde, (too N i NPK 14-4--17), men b har
fået fosforsyre- og kalimængdeme suppleret op lil
samme niveau. som der er givet i led c og d
med flydende ammoniak og med den store ma:ng
de NPK-gooning i led e, således at de sidste fire
led, b-e, har fået samme mængde P og K.

Forsogsplanen blev i t972 kombineret med 3
modningstidspunkter, idet en tredjedel af parcel
leme i forsøgene blev nedsprojtet IO. august, en
tredjedel 25. august, og den sidste tredjedel af·
sluttede væksten på normal måde.

I 1973 er forsøgene gennemført efter den sam
me plan, men kun med 2 modningstidspunkter,
idet den cne halvdel af forsøgene blev nedsprojtet
i tiden mellem den 8. og 21. august. Den anden
halvdel er afgroet på normal måde. Sorten har i
:.llle tilfælde været Bintje.

Resultatet af de 5 forsøg 1973 ses i neden
stacndc tabel.

Det fremgår af tabellen, a.t udbyttet af forsøgs
led a ved normal modning har været 308 hkg
knolde pr. ha, men,; den tidlige nedvisning kun
har givet 276 hkg altså 32 hkg mindre, hvilket er
prisen for nedsprøjtning af afgrøden i disse for
sog.

Vedrørende ~odning,;virkningen har der været et
lille positivt udslag for de mængder fosfor og ka
lium, der er tilfort i forsøgsled b i sammenligning
med forsogsled a på 10 og 19 hkg knolde pr. ha
for henholdsvis nedsprojtet og normal modning.

De to kvælstofformer har i 1973 været rct
jævnbyrdige. Dct var ikke tilfældet i 1972, idet
kvælstof i f1ydl'ode ammoniak ikke kunne stå mål
med kvælstof i PK-godning.

Resultateme viser, 3l der i forsogene 1973 intet
reclt merudbytle blev opnået ved at forøg.e kvæl·
stofmængden fra 100 til 150 kg pr. ha til spise
kartofler. hverken ved tidlig nedvisning eller ved
normaJ modning.

GødsJ..ning af .'rpisekartoflcr (/33).
karaklCT (Ot
kosek\·a!llel "''- lefSl bkg \.noldc

Gns. af 5 forsøg 1973
nOTm. norm. n~.

ned\isn. modn. ntd\isn. modn. nedviSll. modn.

a. 100 N, 27 p, 123 K i NPK 4,0 3,4 21,6 23.4 276 308
b. 100 N. 41 P. IB4 K i NPK -1- S + k 4,2 3.7 21.4 22,9 IO 19
c. 100 .41 P.184Kifl.a. +s + k. 4.1 3.7 21.2 22,8 23 16
d. 150 N, 41 p, 184 K i fl. a. + S + k. 4.5 4.0 20.7 22.4 24 27
e. 150. ,41 p, IB4 K i NPK .. 4.2 3.6 21,3 23,0 22 22
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Torstofprocenterne viser en faldende tendens
ved stærk gødskning, mest for' den store mængde
flydende ammoniak i forsøgs led d. der ligger ca.
l jlrocentenhed under forsogsled a ved begge mod·
ningstidspunkter.

Ved at sammenligne torstof"procenteme i de to
afdelinger vil det bemærkes, at normal modning
ligger fra 1,4 til 1,8 procentcnhed højere, end
hvor kartonerne er afbrudt i væksten i august.
Delle har også givet sig udslag i karaktererne for
kogekvalltel. Karaktererne er angivet med skalaen
1-5, hvor l er totalt ud kogning, og 5 betyder, at
udkogning ikke er forekommet.

Det vil bemærkes, til karaktererne klin varierer
ca. 0,5 ('"hed fra højest!' Iii laveste karakter de
enke/le fors'Jgs/ed imellem. Det viser at der ikke
er markerer nogen større forskel i udkogningstil
bojloJ:glledl'lI. Drager man sammenligning" karak
tererne de to afdelinger imellem, vil man også
her bemærke. al der kun er ca. 0.5 enhed ril for·
s/.;, ('I. i alle tilfælde med "ojrsre karakter til den
lidlige modningsl;d. Tallene belt'gner en lidi slOr·
re. amrnd beskeden, ud/.;,ogningstilbojelighed i af
drlim:wn med norma! modningslid. Im'rigl er der
gOlf m'ert'nssremme!se mellem tørsrofprocenrer og
kogeh'alirel, ider hoje torstofprocenrer norma!r gi·
ver srursl IJllkogn;ngstilbf'jelighed. Dette afspejles
i n0f:e" Rrad også o/ de små \'ariarioner fra for·
so/uled til for.nJgsled.

Mwkfarvtliflgslemit'llsell efler kogning er også
blel'el hedomf, men der hor værel yderst beskeden
morkforvfl;'l/.:, og der er 1..'111 målr små og llsi/.;,re
for.l·kl'lit'.

c. Magncshull til Iowrtoncl".

I Vrads herreds Landboforening er der gennem
fort 2 forsag nr. 3532-33 med kie'\Crit til lægge
kartofler af ~ortcn Kcnnebec. Forsogsplancn var
folgendc: a. O kieseril, b. 600 kg kieserit (ca. 100
kg Mgl.

Ved el udbyueniveau p:i 198 hkg knolde pr. ha
af ullodet er der i det ene forsag et beskedent
merudbytte på 7 hl.g knolde for lilfoniel af 600
kg kieserit. Magnesiumtallet vcd forsøgets anlæg
var \. hlVt som 1.2.

1 det andet forsøg gav begge forsogsled ens ud
bytte. 254 hkg pr. ha. i\f::l.gnl",iuOllaJlet ved anlæg
var her 1,5.

Re~gc resultater virker overraskende i belragt·
ning <lf de lave magnesium':l\.

d. Flere næringsstoffer.

I s..1.lIing Kredsforening .Fremad. og Fjends
herred~ Kredsforening er der gennemfart et for·
sog med flere næringsstoffer til industrikartoOer
(Dianeila).

Forsogsplanen var folgende:

go

a. 500 NPK 21-4-10 m. Mg og Cu
b. 500 NPK 21-4-10 m. Mg og Cu + 300 svovl·

sur kali
c. 500 NPK 21--4-10 m. Mg og Cu + 300 svovl·

sur kali + 300 kjeserit
d. 500 PK 21-4-10 m. Mg og Cu + 300 svovl·

sur kali + 300 kieseril + 200 kas
e. 500 PK 0-5-13 + 180 kg n. a.

I forsogsled a var udbylteniveauet 267 hkg knol
de pr. ha. l led b, c og d er der målt mindre·
udbytter på 7-10 hkg. Derimod er der i led e.
hvor der er givet ca. 150 kg N i flydende am
moniak målt et mell.ldbytte på 38 hkg knolde.

3. Kalk til industrikartofler.
I samarbejde med De danske Kartoffelmelsfa

brikkers Forsogs- og Fremavlsudvalg blev der i
1971 stal1el en forsogsserie med tilforsel af kalk
til industrikartofler. Forsogsplanen er følgende:
Ukalket. 2. 4 og 8 tons kulsur kalk pr. ha ud·
bragt til afgrøden forud for kartofler.

Formålet med serien er at undersoge. om en
hævning af reaktionslallet har indflydelse på indu·
strikartoflers stivelses· og torstofindhold.

I 1973 blev der gennemfort 2 forsag, nr. 1779
og 2710 hvis gennemsnitsresultat ses øverst i fol
gende tabel.

I 1972 gennemførtes 3 forsøg efter samme
plan. Gennemsnitsre~;ullalernc af de 5 forsøg 1972
-73 er anført nedcNit ilabellen.

Kalklli,,!: forud for kartofler.
",.. hkg pr. ho

G liS. of 2 forsog J973 slJvel.e knolde .lh·e1,e

Ukalket 19,6 283 55,4
2 t kalk 19.5 22 4,0
4 I kalk 19,5 19 3.3
8 I kalk 20,2 16 5,1
Gns. af 5 forsøg
/971-73
Ukallet . . . . . . . . . 18.9 350 66,2
2 t kalk ........ 19.4 14 4,2
4 t kalk 19,7 IS 5.6
8 I kalk . . . . . . . . . 19,6 18 6,1

ror\øgene gennemfort i 1973 viser kun stigning
i stivclsesprocenlen ved tilførsel af 8 tons kulsur
kalk. Derimod er der konst3teret et merudbytte
såvel i knolde som stivelse ved tilforsel af aUe tre
kalkmængder.

Gennemsnilsresuhateme af de 5 forsøg 1972
73 viser en sligning i stivelsesprocenterne op til 4
tons kulsur kalk. Endvidere er der konstateret en
fomgclse af knoldudbyUe og som følge deraf ogs~

et merudbytte i stivelse på op til 6 hkg for den
tilforle kalk.

Disse tal viser en rendens til, ar rilforset o/ kalk
ril o/graden forud for karlofler kali bevirke ell
hævninK o/ stivelsesindholdel i illd".strikarlofler.
Des\lærre er maurialet ret spinkelt, og da der er
flogell \'ariation bag enkelttalleftl!. bor resultaret
ragts med el "isr forbehold.
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Bejdsning af laggekarto/ler mod skurv og
rod/iltsvamp (134).

4. Andre forsøg.
I Samsø Landbo· og Husmandsforeninger er der

gennemført et forsøg med lægning af forspirede
kartofler dels med hcind og dels med en automatisk
læggemaskinc. Kartoflerne havde 3-6 cm lange
spirer ved lægningen den 31. marts. Ved optælling
af fremspirede planter den 7. juni var alle de
båndlagte spiret frem, men kun 15 pet. af de ma·
sk.inlagte, hvilket sandsynligvis skyldtes a.fknæk·
kede spirer. Efter fuld fremspiring var planlebe
standen ens i begge fOf"Søgsled.

Ved høst den 5. juli måltes udbyttet til 170
hkg knolde pr. ha i de båndlagte, men kun 134
i de maskinlagte, hvilket svarer til et mindreud
bylte på 21 pct.

5. Svampesygdomme og ukrudt
i kartolIer.

Af H. Elbek Pedersen.

a. Skurv og rodfiltsl'amp.

Forsøgene med bejdsemidler mod skurv og rod·
filtsvamp på kartofler er fortsat i 1973. Ocr fore·
ligger resultater af 5 forsøg. bvor midlerne Di
thane-M 45 og Benlate er sammenlignet med Thi
ram.

Bejdsning af læggekartofler er foretaget i kar
toffellæggeren med de foreskrevne mængder. For
søgene er anlagt kom dobbeltforsØg, hvor den ene
del af forsøget er behandlet med quintozen, 100
kg pr. ha. I vækstperioden er forsøgene bedømt,
og der er konstateret en ensartet fremspiring og
vækst i de behandlede parceller.

Ubehandlet 73 20,0 86 4,4 251
Bejdsn. 100 g
pr. hkg knolde:
Thiram 80 71 21,7 71 3,5 9
Dithane-M 45 72 21,7 60 2,8 7
Benlate 72 19,8 57 2,8 15

Med quintozen
Ubehandlet 62 18,8 46 1,8 251
Bejdsn. 100 g
pr. bkg knolde:
Thiram 80 65 14,8 42 1,9 13
Dithane-M 45 65 16,9 30 1,2 5
Benlate 61 16.0 30 1,3 24

12 forsøg 1971-73
Uden quintozen
Ubebandlet 80 15,2 72 3,6 255
Bejdsn. 100 g
pr. hkg knolde:
Thiram 80 75 15,0 64 2,8 7
DitbaneM- 45 75 14,4 53 2,1 11
BCDJate 73 11,5 50 2,0 17

Der er ikke fundet en sikker virkning mod skurv
efter de 3 midler. Hvor der er anvendt quintozen,
er der en nedgang i procent angrebne knolde fra
ca. 72 uden quintozen til ca. 64 for behandlingen.

For rodfiltsvampeDs vedkommende er der i
ubehandlet uden quintozen fundet 86 pet. angreb
ne knolde. Ved behandling med Thiram er angre
bet nedsat til 71 pet., og efter Dithane og BeDlate
til 60 og 57 pet. knolde med rodfiltsvamp. Hvor
der yderligere er anvendt quintozen er procenttal
lene balveret.

I forsøgene uden quintozen er der et udbytte på
251 hkg knolde. Thiram og Dilhane bar hævet
udbyttet med 9 og 7 hkg knolde. Efter Benlate
behandling er der opnået J5 hkg knolde i mer
udbytto.

Behandlingen med quintozen har ikke påvirket
udbyttet, og merudbytteme for midlerne har væ
ret 13, 5 og 24 bkg knolde.

l årene 1971-73 er der gennemfon 12 forsøg
med de nævnte midler på arealer uden quintozen
behandling. Den bedste effekt overfor svampene
er opnået med 100 g Benlate pr. 100 kg knolde.
Kemikalieprisen pr. 100 g præparat har i 1973
været for Thiram 80 ca. 1,70 kr., for Dithane-M
45 ca. 1,70 kr. og for Benlate ca. 17,00 kr. An
vendelsen af quintozen koster ca. 585,00 kr. pr.
b~ .

I Nordsjællands Landboforening er der gennem
ført 2 forsøg, Dr. 1101-02, med udbringning af
Brassieol super eons. med specialmaskine. Midlet
er udbragt i striber på ca. 35 cm, hvori kartof
lerne er lagt. Derved har mængden af midlet
kunnet reduceres stærkt Forsøgsplanen har været:
a. ubehandlet, b. 55 kg Brassieol super eons. pr.
ba.

l det ene forsøg har virkningen mod skurv og
rodfiltsvamp praktiSk taget været betydningsløs.
Skurvtallet (pet. af overfladen dækket af alm.
skurv) blev reduceret fra 8,9 til 8,4 ved behand
lingen. De tilsvarende tal" for netskurv var hen
holdsvis 3,5 og 3,J for radriltsvamp 0,5 og O, t.

I det andet forsøg blev tallet for alm. skurv
reduceret fra 13,7 til 4,7. De tilsvarende tal for
netskurv var henholdsvis 3,5 og 1,3. Der blev i
dette forsøg ikke konstateret rodfiltsvamp på knol
dene.

b. Ukrudt.

l 1973 har der været anlagt 9 forsøg med be
kæmpelse af ukrudt i kartofler. Resultatet af for
søgene fremgår af opstillingen næste side.

Ved kartoflernes optagning var 26 pet. af jor
den dækket med ukrudt i usprøjtet. Hvor der blev
anvendt Seneor er procenten nedsat til 13-14 pct.
Behandlingen med Bladex + linuron har ikke på
virket ukrudtsbestanden. De anvendte midler har
ikke p~virket planteantallet.

Ved anvendelse af Seneor blev der opnået et
merudbytte på 21 hkg knolde svarende til ca. 7
pet. Ved blandingen Scneor + MCPA blev der

Rod8luYamp
pet. rodtIlt- hkg

angrebne syamp- knolde
knolde lal

5 forsøg /973
Uden quintozen Skurv

pcl. Run'-
~rcbne lal

knolde
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ikke opnået noget merudbytte, og der er ca. 3
pet. i mindreudbytte ved blandingen Bladex +
linuron.

I 1972 har der været 3 forsøg efter næsten
samme plan. I de 2 år har Sencor med t kg pr.
ha haft den mest konstante ukrudtseffekt og givet
et merudbytte på ca. 8 pct.

Iagttagelser fra forsøg og praksis tyder på, at
den bedste ukrudtseffekl opnås, når Sencor ud
sprøjtes nogen tid efter afsluttende hypning, men
inden kartoflernes fremspiring. Knoldet kamover·
flade bevirker en dårlig ukrudtscffekt.

KemikaJjepriscn pr. ha bar i 1973 været for
Sencor ca. 160.· kr. og for Sencor + MCPA ca.
86.- kr.

Bekcrmpelu al ukrudl ,. karlojler (115).

pc::t. ar )ordover- 1000 ""tI~n "kbl ar planter knolde
910rsøg 1973 ukrudt v. OplaZD. pr. ha pr. h.a

Ubehandlet 26 35 316
Sencor, I ,O kg 13 35 21
Sencor + MCPA 75,

0,5 kg + 0,7 kg 14 36 ~ 3
Bladex + linuron, 2 kg 31 35 +13

3 jorsog 1972
Ubehandlet 35 281
Sencor J,O kg 35 27
Sencor + MCPA 75,

0,5 kg + 1,0 kg 35 15
Bladcx. + linuron, 2 kg 34 25
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J. GROVFODERPRODUKTION

Ved Aksel Jacobsen og B. R. Bent/IO/m.

timer pr. ha er lav, men dog betydelig større end
den elektroniske udtynding på ca. 3 timer pr. ha.

Frøafsronde i fabriksroer (136).

Elektronisk udtynding
121 III 92 ca. l

Intet håndarbejde
86 82 95 O
77 71 92 O
67 6l 94 O
60 58 97 O
56 54 96 O

20

1000 pr. hl
\!dtyndwcslid

frilSt. pct. frllsL timer
plinter planter pr. ha

HAndudtynding
114 94121

planle-
lieder

IO

15
17
19
21
2l

IO

cm lå·
arlllnd

5 forsøg
1973

1. Frøafstande irabriksroer.
Forsøg mod frøafstande i fabriksroer er gen

nemført i et mindre antal forsøg end i tidligere
år. I J973 er forsøgspjanen følgende:

Under udvalget for rodfrugtdyrkning er der i
1973 i foderroer arbejdet med frøafstande og fro
typer, samt måling af udbyttet i forskellige sorter
af genetisk monogerme fodersukkerroer.

Forsøg i fabriksroer med frøafstande er gen·
oemCørt i samarbejde med De danske Sukkerfa·
briller AIS. Forsøgsstationen •Maribo- har ledet
indsamling og bearbejdning af forsøgenes talma
teriale.

I. FORSØG VEDRØRENDE
DYRKNING AF ROER.

Froalstande j fabriksroer.

En oversigt over planteafstand i marken, antal
planter pr. ha ved optagning, sukkerprocenten og
forholdstal for sukkersaftens renhed samt udbyttet
er i det følgende vist i gennemsnit af 5 forsøg
i 1973.

Planteafstanden, der er opnået i marken, svarer
ret nøje til forsøgsplanens mål. Det viser, at så·
teknikken i dag er udviklet godt til såning til bli·
vende bestand.

Kun ved såafstand på ca. 15 cm opnås ved
optagning samme plantetal som ved håndudtyn
ding.

Intet håndarbejde
69 16,6 102 +1.5
64 16,4 102 +1.5
59 16.l 104 +2,1
56 16.l 108 + 2.1
52 16,l 110 +1.9

Elektronisk udtynding
62 16,2 109 +1,7

+0,2l
+0,28
+0.43
+0,47
+0,4l

+0,4l

ton pr. ha
rod sukker

45,1 7,46

pct. hllPUrily
lukker vltllt

Håndudtynding
16.5 100

15,7
17,1
19,1
20,6
2l.0

10,5

5 forsøg
1973

cm d-
afstand I 1000 pl.
IIIIrken pr. ba

10,5 68

a. Froafstand 10 cm, håndudlynding
b. Frøafsland 15 cm, intet håndarbejde
c. Frøafstand 17 cm, intet håndarbejde
d. Frøafstand 19 cm, intet håndarbejde
c. Frøafstand 21 cm, intet håndarbejde
r. Frøafstand 23 cm, inlet båndarbejde
g. Frøafsland tOcm, elektronisk. udtynding.

I alle fo~øgsled er sået Monova, der er arvelig
enkimet og pilleret.

Alle forsøg er sået med en 6-rækket Slanhay
sAmaskine med udstyr til båndsprøjtning. Ved si·
ning og på udlyndingssladiet er sprøjtet med Py
ramin.

Betanal er brugt mod bvidmelet gåsefod senere
i vækstperioden, hvor det bar været nødvendigt.

I årets forsøg har der ikke været problemer
med uk.rudt. da midlerne mod frøukrudt har vir
ket godt.

Forsøgene er optaget med maskine.
l tabel 136 i tabel bilaget er vist en oversigt

over resultaterne af årets enkelte forsøg.
Resultatet af optællinger af plantesteder, frit

stående planter og udtyndingstider ses af følgende
oversigt, der er gennemsnit af 5 forsøg i 1973.

Antal plantesteder falder regelmæssigt i takt
med øget sAafstand. Der er også en svag tendens
lil, at procentdelen af fritstående planter øges
med stigende såafstand. Udtyndingstiden på 20
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Med øget såafstand følger der et fald i sukker
procenten. Det er igen et udtryk for, at man får
for åben en plantebestand, hvor der er brugt en
så"lfstand på mere end ca. 17 cm.

Den uregelmæssige plantebcstand ved øgel så
afstand viser sig også j forholdstallene for lm
purilY value. De laveste tal er udtryk for, at r()
eroe er bedst egnede til fabrikation. Det ses her
igen, al såafstllnde på over ca. 17 cm giver roer
med en ringere saftkvalitet.

Udbyttet af sukker er stOnit, hvor der hånd
udtyndes. I forhold til håndudtynding måles de
mindste tab i udbyltet ved såning til blivende be
stand ved såafstande på IS-17 cm. El større tab
p;l 0.43--0,47 ton sukker pr. ha er målt ved så
afstande på 19, 21 og 23 cm. samt ved elektro·
nisk udtynding.

Tidligere forsøg har bekræftet delte års resul
tater, at såning til blivende bestand kan give et
udbytte, der næsten svarer til traditionel dyrkning
med hånd udtynding.

En forudsætning er det dog, at plantetallet er
passende stort, når roerne har 3-4 blade. Det
fremgår også af folgende oversigt, hvor resulta
terne fra årels forsog er indregnet i tidligere års
forsøgs-data med Monova clet til blivende be
sland på IS og 18 cm såafstand.

FrlJafstundf! i fabriksroer.
1000 piinier 1000 piinier pr. ha

pr. ha IncII J-< "ed II bt i '00
pli )-4 foul'gl_ bl. Slid.. oP111- ~a::kst- lukker

bl. lild. I,d .n.. nini perioden pr. h.

under 60. 17 5l 50 l 5,94
6~9 li 64 59 5 6,48
70-79 l6 75 65 IO 7,10
80-89 lO 85 69 16 6.95
90-99. 14 94 74 20 7,19
over 100. 5 I IO 82 28 6,05

Det bedst mulige resultat nås ved 7S000-9S000
phmter pr. ha, når roerne har 3-4 blade. Det giver
mellem dette stadie og optagning ct tab på 10000
20000 planter pr. ha.

De nævnte plantetal svarer med nonnale betin
gelser for spiring til en såafst:lnd på 15-17 cm
ved sAning lil blivende bestand.

frø af den nye roesort Kyros, der er arvelig en
kimet Frøet er leveret af Landbo- og Husmands
foreningernes Frasalg, Brørup, der har fået frøet
til forsogslcd a og b behandlet hos Saat· und
Erntetechnik. GM BH, Esehwegc, Vestlyskland.

Frø lil forsogsled c er leveret og behandlet hos
Østergårds Frøhandel AIS, Stensballe, Horsens.

Pajbjergfonden, Børkop har leveret frø til for
søgsled d. Det er behandlet pli et mindre anlæg
hos De danske Sukkerfabrikker A/S i Holeby.

Som udsæd til fOniogenc er anvendt frø fra al
mindelige handelspartier, som er udvalgt af leve
randorerne.

Frøukrudt er i forsøgene bek<r:mpet med Pyra·
min eller Venzar ved såning. I SO forsøg af 61
er der senere i vækstperioden anvendt Betanal, da
hvidmelel gåsefod var til Siede i generende mæng
der.

I forsøg.sled a er der håndudtyndet ved normalt
udviklingstrin, medens forsøgsled b, c og d ikke
er udtyndet. I alle forsøg er 2. gang hakning und·
ladt, men i enkelte forsøg er senere håndluget for
ukrudt.

Resultalerne af årets enkelte forsøg findes i ta·
bel t 37 i tabelbilaget, hvor udtyndingstid, antal
planter pr. ha ved oplagning og udbyttet i rod og
top er vist opstillet efter faldende udbytte i rod
tørstof i forscgsled a.

I forhold til normal h~ndudtyndiDg er der en
betydelig spredning i udbyttet af rod ved såning
lil blivende bestand.

I forsogsled b og c med teknisk monogermt frø
er der kun henholdsvis 8 og 12 forsøg af 61, hvor
rodlIdbyttet er større end dter håndudtynding,
medens der i forsøgsled d med genelisk mono
germt fre er 23 forsøg med slørre udbytto end
efter håndlugning. Udbyttet af top viser især hos
Kyras en slærk tendens til et større udbytte end
efler hånd udtynding af teknisk monogermt fro.

edenfor ses resullalet i gennemsnit af 61 for
sog:.

F,øafstollds- og frotyprforsoc j fodeT.fuk
kerroer (137).

61 [o,sog 1973 Udtynd. 1000 p!.
cim. pr. pr. h.. hk. pr. hl

h. optlgel rodteulOr top

Tiden for udlynding på 32 timer pr. ha er mid
delhoj og varierer fra 17 lil 78 timer pr. ha.

Ved optagning er antal planter pr. ha næsten
ens i alle forsogsled.

Udbyttet af tørstof i rod er næsten ens efter
håndudtynding og genetisk monogermt frø sået på
blivende afstand. Det er lidt lavere og på samme
niveau efter de to forskellige behandlinger af tek
nisk monogermt frø.

Udbyttet af top er 30 hkg pr. ha større ved

2, Froafslande og froll'per
i fodersukkerroer.

Forsøgene er i 1973 anlagt efter planen:
a. Teknisk monogcrmt fro, 8 cm såafstand, hånd

udtynde!.
b. Teknisk rnonogcrml fro, IS cm såa(sland. intet

håndarbejde.
c. TeJ..nisk monogcrmt fro, IS cm såafstand, intet

håndarbejde.
d. Genelisk monogcrmt fro, I S cm såafsland, in

let håndarbejde.

I for~ogslcd :l, b og c er der sået frø af Paj
bjerg Korsroe S 69. I forsogsled d er der anvendt

Tek. mono. 8 cm
Tek. mono. 15 cm
Tek. mono. l S cm
Gen. mono. I S cm

l2
O
O
O

59
62
57
58

110,4
+7.3
+9,1
+1,8

302
2

+ Il
30
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genetisk monogerme roer end efter håndudtynding.
Teknisk monogermt frø på blivende afstand har
ydet samme udbyue af top som håndudtyndede
roer.

l tabel 138 i tabel bilaget er der vist en over
sigt over marks pi ring, planteafstand i marken, pro
cent spring og antal dobbeltplanter.

I gennemsnit af 61 forsog er der fundet føl
gende:

3, FOrliøg med geoetisk mooogerme
sorter af fodersukkerroer,

Forsøg med genetisk monogerme sorter af fo·
dersukkerroer er i 1973 anlagt efter planen:

a. ~·teka 0tofte, teknisk. monagenn. pilleret.
b. Kyros (DK), gcnetisk monogerm, pilleret.
c. Monoval ( L). genetisk monogerm, upilleret.
d. Mooorosa ( L), genetisk. monogerm. piUerel.

l årets forsøg har den genetisk monogerme roe·
sort Kyros sået til blivende bestand klaret sig sær·
deles godt overfor håndudtyndet, teknisk mono
germ Pajbjerg Korsroe.

Forsøgene fortsætter.

Dobb. pl.
1000
",.ha

2
\0
7
3

2
5
6
5

8 cm
15 cm
15 cm
15 cm

Froafstande og frølyper (138).
61 forsøg 1973 pct. Opnåel pct.

mark- pl. dst. spriøg
sPlriDl l an

6\ \4
70 22
66 24
69 23

Tek.. mono.
Tek... mono.
Tek... mono.
Gen. mono.

Markspiringsprocenten ligger på et ret hejt ni·
veau mellem 61 og 70.

Den opnåede planteafstand i marken er 6 til 9
cm større end den tilstræbte såafstand. hvilket er
betydelige afvigelser fra normen.

Spring i rækken er beregnet i procent af an·
tal planter pr. ha ved optagning og er et udtryk
for, hvor jævnt planterne er fordelt i rækkerne.
Alle 3 forsøgsled, der er sået til blivende bestand,
har samme procent spring.

Antal dobbehplanter er ens efter håndudtyn
ding og efter genetisk monogermt frø sået på bli
vende afstand, medens det er større efter teknisk
monogermt frø sået på blivende afstand.

Det er især ved et lavere antal dobbeltplanter
pr. ha, at den genetisk monogerme roesort Kyras
skiller sig ud fra roer af de teknisk monogerme
frø af Pajbjerg Korsroe.

I 14 forsøg af 61 er den ene halvdel af for·
søget radrenset, og den anden halvdel ikke rad
renset. Enkeltforsøgenes resultater findes i tabel
139 i tabelbilaget. Undladelse af radrensning i
halvdelen af arealet er især sket i forsøg, hvor
bestanden af ukrudt var godt bekæmpet med de
k.emiske midler. Resultatcrne er derfor mere ud·
tryk for det opnåelige end for det altid opnåelige.

I gennemsnit af 14 forsøg er der målt følgcnde:

De 3 genetisk monogerme roesorter er på det
danske marked i 1974 i varierende mængder, der
kan give udsæd lil iah ca. IO pet af roearealet.

De anvendte fr"partier er analyseret af Stats
fmkontrollen med følgende resultat.

",I. pct. al spiredygtiie nlitglcr
spireevne l spire 2 spirer 3 spirer

Meka Øtofte 8\ 73 25 2
Kyras 8\ 97 3 O
Monoval 80 93 7 O
Monorosa 88 93 7 O

Spireevnen er god aJle sorter og bedst Mo
norosa.

Kyros har en hØjere grad af enkimethed end
Monoval og Monorosa, der igen har ct betydeligt
større antal enkimede frø end Meka Øtofte med
de teknisk monogerme frø.

Alle forsøgsled er sået med 15 cm såafstand til
blivende bestand.

Ved såning er' der sprøjtet med Pyramin eller
Venzar, senere er der brugt Detanal. Froukrudt
er således i alle forsøg bekæmpet bedst muligt,
og der er ikke hakket 2. gang.

I tabel 140 i tabelbilaget ses en oversigt over
planletal ved optagning, samt udbyttet af tørstof
i rod og udbyttet af frisk top. og Udbyttet om·
regnet til afgrødeenheder pr. ha.

Der er stort set opnået samme plantetal og ud
byttefomold de enkelte frøtyper imellem, hvad
enten der er radrenset eller ikke radrenset.

a. e.

119,9
9,\
9,3
6,0

Det høje plantetal hos Monoval i forhold lil de
øvrige 3 sorter skyldes, at Monoval ille var pil·
ICr"Ct og derfor ikke er sået så ensartet som de
pillerede frø. Det viser sig igen i et stort topud
bytte hos Monoval.

Rodens tørstofindhold er størst hos Meka Øtof·
te. N de genetisk monogerme sorter har Mono·
val det laveste og Monorosa det hliJjeste indhold af

Genetisk monogerme roesorter (/40).
7 forsøg /973 1000 pl. pet. tørst. hkl pr. h...

pr. h. l rod rodtørslof IOP

Mek.01ofte 58 \8,4 104,5 299
Kyros 54 16,6 6,7 36
Monoval 77 15.3 2.6 83
Monorosa 58 17,3 -:- 1,0 83

.... e.

129,5
-'- 6,6
+8,9

3,1

129,1
+8,6

+\4.0
+7,3

JOI
4

+\0
\4

114,5
+9,9

+ \4,4
+9,3

59
65
60
56

Frotyper og froa/stande i foderslIkkerroer (/39).

14 forsøg 1973 I~~. hkg pr. tla

Med radrensning optagel rodlørsto( IOP

Tek.. mono. 8 cm 59 114,1 309
Tek. mono. 15 cm 63 + 8.0 8
Tek. mono. 15 cm 6\ +9,2 +7
Geo. mono. 15 cm 61 0,4 33

Uden radrensning
Tek. mono. 8 cm
Tek. mono. 15 cm
Tek.. mono. 15 cm
Gen. mono. 15 cm
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tørstof i roden, medens Kyros indtager en mellem
stiIling.

( denne orienterende undersøgelse har de gene
tisk monogerme rocsorter klaret sig udbyttemæs
sigt godt overfor Meka øtofte, der bar teknisk
monogerme frø.

Forsøgene (ortsætter.

Ikke radrenlkl

Såafstand, cm 6 15
Håndarbejde, timer/ba 3 l O
Karakter for ukrudt·) 1,9 3,2
Dobbeltplanter pr. ha 1367 5267
pet. spring 5,0 12,3
hkg tørstof, rod 107,2 +7,0
hkg top... .. ...... . 339 +19
a.e.pr.ha 116,8 +7,7
.) ()....IO. 10 ... Jorden helt dækkcl af uk.rudl.

18
O

3,6
5367
14,5

+ 16,2
~45

+17,2

•.e.

J18,9
9,5

'op

256
68

rod
IØrst.

107,3
4,2

52
51

1000 pI.
pr. ha

Forskellig udtyndingsgrad i foderroer.

3 fosog 1000 pi Vd1.-lld. hkg pr. h.
pr. ha v. limer roo-

/973 oplagn. pr. ha IOrs!. rop a.c.

Norm. udtyndet 48 25 122,6 222 129,9
Let udtyndet 74 20 1,2 14 2,2
Dobbelroer

fjernet 78 18 +0,6 19 1,0
Ing. udtynding 88 O +0,5 26 1,7

Der er ingen sikker forskel i udbyttet af ren·
sede og ikke rensede roer, men håndlugning har
j begge tilfælde ydet det største udbytte.

Sammenlignet med såning til blivende bestand
på 15 cm såafstand er håndudtyndingen dog kun
betalt med ca. I krone i timen, beregnet under
lige forhold iøvrigt.

( forsøg nr. 3779-81 er der prøvet med for
skellig udtyndingsgrad fra normal udtynding over
let udtynding, fjernelse af dobbeltplanter til ingen
udtynding.

Der er sået teknisk monogerme frø på såafstand
ca. 10 cm. T gennemsnit af 3 forsøg er målt føl
gende resultater.

Plantetallet er jævnt stigende ved nedsat udtyn
dingsgrad, og der er ingen forskel i udbyttet ved
de forskellige udtyndingsmetoder.

En sammenligning mellem forskellige roesorter
er gennemført i forsøg nr. 167, 1223, 1367,2721,
2722 og 3631.

Et sammendrag af de 6 forsøg ses nedenfor.

Meka Ø/ofte sammenlignet med Monorosa.
hkg pr. ha

Der er i alle forsøgene anvendt pillerede frø,
sået til blivende bestand.

Den genetisk monogerme roesort Monorosa har
ydet et større udbytte end Meka 0tofte især i
topudbyttet.

5, Kvaliteten af bederoefrø i 1973.
I juni måned 1973 udsendte Danske Standardi

seringsråd efter et grundigt arbejde i et sagkyn
digt udvalg Dansk Standard 6020. DS 6020 inde
holder normer for storreise og sortering af teknisk
behandlet frø af bederoer.

6 forsog /973
Meka øtofte
Monrosa

18
O

3.2
4733
18,2

+9,4
+43

+12, I

8,64
+0,63

+0,24
+0,14
+0,14

73
77

Genetisk rnonogerm:
85 17.0 +1,5
78 17,0 +0,9
70 17.0 +0,8

1000 pi pct. ton pr. ha
pr. ha sukker nxl sukker

Teknisk monogerm:
17,0 50,8
16,9 +3,5

6 cm.
15 cm.

Frøtyper og frøalstande i fabriksroer.
4 lorstjg
/973

15 cm ..
17 cm ..
19 cm.

4. Andre forsøg med roedyrkning.
Der er flere steder gennemført forsøg med så

afstande og forskellige metoder for renholdelse.
l forsøg nr. 3162-65 er der i fabriksroer prøvet

teknisk og genetisk monagennt roefrø dels uds.'\cr
på 6 cm såafsland og håndluget og dels sået til
blivende bcstand.

I gennemsnit af 4 forsøg er der målt følgende:

Der er opnået ct højt og ret ensartet plantetal
ved optagning i alle forsogsled, dog har genetisk
monogennt fro haft en bedre etableringsevne end
teknisk monogermt frø.

Såning til blivende bestand har for begge frø
typer ydet ct lidt lavere sukkerlIdbylte end teknisk
monogermt frø sået på 6 cm og håndluget.

Roer efter genetisk monogermt frø har klaret
sig lidl bedre end roer efter teknisk monogermt
fro.

T forsøg nr. 1727-1743 er der prøvet såning
til blivende besta.nd sammenlignet med håndlid
tynding. Frøtypen er teknisk monogermt frø af
roesorten Meka Øtofte.

I 6 af forsøgene er radrensning og ingen rad·
rensning gennemført med følgende resultat:

Karakteren for ukrudt antyder, at der har væ
ret mest ukrudt i den ikke radrensede afdeling,
medens der har været færre spring.

Frøafstande med og uden re'lsning.
6 forsøg 1973 Radrenset

Shfstand, cm ..... 6 15
Håndarbejde, timer/ha 31 O
Karakter for ukrudt·) 1,7 3,0
Dobbeltroer pr. ha. 1633 5767
pet. spring.. 6,0 14,1
hkg tørstof, rod 101,6 +6.0
hkg top.. 347 +20
a.e. pr. ha . . . 121,3 +7,1
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Formålet er al faslSætte bestemte størrelser for
teknisk behandlet frø, så såmaskinerne kan ind
rettes til disse frøstørrelser. Derved får brugeren
af frøet mulighed for at få det største anLal frit
stående roeplant~, nAr specialmaskiner anvendes
til såningen.

For eksempel skal pilleret bederoefrø holdes in
denfor en diameter på 3,.50--4,7.5 mm. En frøprøve
må kun indeholde højest 6 pct. frø, der er mindre
eller større, så 94 procent af prøvens frøvægt skal
være indenfor de 3,.50-4,7.5 mm.

For at følge forholdene i praksis inden og efter
standardiseringen af roefruts størrelse blev der
udtaget frøprøver af handelsfrø hos landmænd i
foråret. Planteavlskonsulenteme udtog prøverne og
sendte dem til Statsfrøkontrollen. Her blev de ana
lyseret for spireevne og anlal kim pr. frø og des
uden størrelsessorteret.

Hovedresultaterne er vist nedenfor.

Kva(iuten al b~duoelrø i 1973.
Fabdbroer

Diplolde Polyploide lell:. len.
bederoer bederoer I'OODO. mono.

Slebet pil1eret liebel pilJelel pilJercl pilkret

Antal prøv. 17 24 5 10 7 6
pet. spire-

evne 77 85 74 83 78 87
pet. frø med
l spire 49 75 56 72 75 95
2 spirer 45 24 39 26 24 5
3 spirer 6 I 5 2 I O

II. FORSØG VEDRØRENDE
DYRKNING AF GRÆS M. V.

1. Bælgplanter irenbestand 1969-73.
Forsøgene er gennemført for al belyse udbyUd

af tørstof, råprotein og træstof af forskellige bælg
planter i renbestand.

De er gennemført på mineraljord efter planen:

a. Rødkløver. halvsildig, Øtofte Resident
b. Hvidkløver, Pajbjerg Milka
c. Kællingetand, Roskildo
d. Lucerne, Dæhnefe1dt Isis

l det tidlige forår er der udlagt på tromlet jord
i moderat kvælstofgødet bygdæksæd.

Kællingetand og lucerne er podet med knold·
bakterier.

Forsøgene er grundgødet med 600 kg PK
0-8-20 pr. ha tidligt forår 08 med 400 kg 60
pet. kaligødning efter 2. slæt.

Forsøgsserieo har været gennemført i år med
vanskelige vejrbetingelser for bælgplanternes pro
duktion, og et meget slort antal anlagt forsøg er
kasserede på grund af ødelagt plantebestand, svær
dæksæd, tørkeskader i eftersommeren og udfrys
ning.

Oer er gennemført l forsøg efter planen i 2.
år (nr. 2312).

l de følgende teksttabeller er kun brugt resul
tater af 7 forsøg gennemført efter planen i l. og
2. år.

Øvre og nedre tilladte gnense er anfcrt med
fede typer. Tilladte afvigelser: Slebne max. 8 pet.
pillercde max. 6 pet.

Slebet bederoefrø har en ret lav spireevne, me
dens pilleret frø har en meget tilfredsstillende spi
reevne.

Det slebne frø har en stor procentdel frø med
2 spirer og ligger på dette område tydeligt over
teknisk monogermt, pilJerct frø. FOnil ved de ge
netisk monogerme, pillerede frø er antallet af en·
kimede frø på et bøjt niveau.

Med hensyn til størrclsessorteringen falder kun
det slebne roefrø af de almindelige diploide roe
stammer udenfor de tilladte grænser, medens alle
de øvrige holder sig indenfor de tilladte afvigel
ser fra normen.

Bortset fra slebet roefro af de almindelige di
ploide roesorter var kvaliteten af bederoefro i
1973 af tilfredsstillende kvalitet.

Undersøgelsen fort.szlter.

Vægtprocent indenfor størrelsen:
Under 3 mm 1,6 O 0.7 O
3-3,5 mm 33,2 0,1 2,9 O
3,5-4,0 49,3 25,4 37,0 16,4
4,0-4,5 14,9 59,0 54,8 64,7
4,5-5,0 1,0 15,2 4,5 18,5
Over 5,0 O 0,3 0,1 0,4

O
0,4

35,3
62,8

J,5
O

O
0,1
3,8

70,7
25,3
0,1

B~/gpJanur irenbestand.
7 forsøg
1969-73 hkg pr. ha
l. dr e rønl lenlot r.tprolein 1~IO(

Rødkløver 558 89,3 15,9 22,1
Hv kløver +161 +27,5 +3,3 +8,8
Kællinget. 95 +12,0 +1,0 +2,7
Lucerne +111 4,5 1,0 6,5

2. Ar
Rødkløver 513 83,1 16,0 20,6
HV.kløver +184 +23,9 +3,7 +6,0
KæJlinget. + 92 + 9,0 +1,7 +1,9
Lucerne 102 40,8 7,2 14,2

l1.brugsår har lucerne ydet det storste ud
bytte af tørstof, n\protein og træslof. Derefter
fol ger rødkløver og kællingetand, medens hvidklø·
ver har ydet det mindste udbytte.

T 2. brugsår er rækkefølgen den samme. men
her er lucernen endnu mere overlegen i ydelse.
En del af forklaringen på hvidkløverens rel lave
udbyueniveau er nok, at stubhøjden er ret høj og
derfor efterlader en stor tørstofmasse ved få år
lige slæt.

T det følgende er vist en ovenigt over indholdet
af t"rslof. råprotein og træstof i gennemsnit af de
samme 7 forsøg.
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Forskellige ba-lgplanter irenbestand.
7 forsøg
1969-73 Kar. f. p«. pet. af tørstof
I. dr planletlCSI. e) tør,t. r'prOlein trz:slof

Rødkløver 9 16,0 17,8 24,7
Hvidkløver 9 15,6 20,3 21,5
Kællingetand 6 16,7 19,3 25,1
Lucerne 9 21,0 18,1 30,5
2. dr
RØdkløver 7 16,2 19,3 24,8
Hvidkløver 5 18,0 20,8 24,7
Kællingetand 2 17,6 19,3 25,2
Lucerne 9 20,1 18,7 28,1
e) O-IO. IO _ renbcsland.

Her er desuden vist karakterer for plantebe
stand. I I. år har kun kællingetand fået en lav
karakter.

I 2. år er karakteren for kællingetand meget
lav. Den var her i flere forsøg overgroet af hvid
kløver og forskellige græsarter.

Hvidkløveren er i flere forsøg blevet invaderet
af forskellige græsarter især i 2. forsøgsår.

Kællingetand og hvidkløver er kendte for en
svag konkurrenceevne overfor andre påtrængende
arter, medens rødkløver og især lucerne har op
nået ret høje karakterer for bestand i 2. år.

Selvom rødkløver og lucerne ikke kan betegnes
som selvrensende, er de dog her tydeligvis bedre
egnede til renbestand end både hvidkløver og kæl
lingetand.

I 1. år har hvidkJøver et lavt indhold af tørstof
og træstor, men et højt indhold af råprotein.

Lucernen har det største tørstof· og træstofind·
hold og et middelhøjt indhold af råprotein.

I 2. år er forskellen mellem de enkelte arters
indhold af tørstof og råprolein næsten udlignet,
men lucernens træstofindhold er stadig højest.

I det følgende ses udbyttet i afgrødeenheder
fordelt på de enkelte slæt og ialL

Der er fOl rødkløver og hvidkløver regnet med
1,2 hkg og for kællingetand og lucerne regnet med
1,5 hkg tørstof til 1afgrødeenhed.

Bælgplo1ller irenbestand.
7 forsøg
1969-73

II. e. pr. ha
J. dr 23. juni IS. aug. 18. ok!. iah

Rødkløver 46,2 20,8 7,4 74,4
Hvidklover + 17.4 +4,1 +1,4 +22,9
Kællingetand + 19,7 -:-2,1 +1,1 +22,9
Lucerne +16,7 3,5 1,3 +11,9
2. (1r
Rødkløver 35,3 :U,3 12,7 69,3
Hvidkløver -+- 12,5 +5.2 +2.3 +20,0
Kællingetand +10.7 +6.0 +3,2 +19,9
Lucerne 1,5 7,0 4,8 13,3

I l. år har rødkløver ydet det største udbytte,
medens kællingetand og hvidkløver giver det la·
veste udbytte. Lucerne indtager en mellemstiIling.

I 2. år har lucerne ydet det største udbytte,

kællingetand og hvidkløver giver det laveste ud
bytte, medens rødkløver indtager en mellemstil
ling.

De nu afsluttede forsøg med ba/gplanter i ren·
bestand viser:

At lucernen må foretrakkes j renbestand, hvis
marken skal høstes 2 år i trak.

A t rødkløver med fordel kan bruges i renbe.
stand, når marken kun skal høstes i 1 dr.

At hvidk/øver og k~lIingetand er for lavtydende.
A t hvidk/over og kallingetand desuden har en

rillge konkurrenceevne overfor ukrudt og derfor
ikke med fordel kan bruges i renbestond.

2. Forsøg med lucernestammer 1972-73.
Angreb af kransskimmel kan givo betydelige

skader på bestanden af lucerne. I de senere år
har forædling gjort gode fremskridt i retning af
at fremstille lucernesorten, der er resistente mod
denne sygdom.

Det er baggrunden for afprøvning af følgende
nye sorter af lucerne.

r label 142 i tabel bi laget ses resultater af årets
forsøg. øverst i tabellen ses 3 forsøg med 1. slælS
udbytter. Nederst findes 2 forsøg, som også ses
i gennemsnit nedenfor.

2. Forsøg med /Ilcernestammer (142).
2 forsøg /973 Forholdstal

hkg pr. ha for udbytte
Stamme gumt tørstof ,rønt tøl'llof

Vertus·) 588 109,4 100 100
lsis 13 2.1 102 102
Du Puits + 15 +0,9 97 99
øto[te Elite') 40 9,4 107 109
Dæhnf. 0840') 3 + 1,5 101 99
Orea +46 +4,4 92 96
Everest + 56 + 6,6 90 94
Geminj·) -:- l 4,5 100 104
e) ResiJtenle overfor krllnsd:immcl

Sorterne, der angives at være resistente overfor
kransskimmel, har klaret sig forholdsvis bedst.

Der er ikke givet karakterer for kransskimmel,
da der kun har været meget svage angreb.

De orienterende forsøg viser, at man i lucerne
dyrknillgen bør anvende de .fOrter, der er resi.Hcnte
overfor kransskimmel i størst mIllig udstr«kning
for at sikre markens bestand og udbytte bedst mu
ligt.

3. Stigende mængder kaligodning
til lucerne 1976-73.

De senere års forsøg har vist, at kJøvergræs har
et betydeligt luksusforbrug af kalium, når det er
til rådighed i rigelige mængder. På den anden
side sker der en stærk nedgang i udbyttet, nir
kløvergræs mangler kalium. Dette er baggrunden
for disso forsøg, hvor lucernens forhold overfor
kalium søges belyst.
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Forsøgsplanen er beskrevet i beretningen fra
1971 og ses også i teksttabelleme.

l tabel 143 i tabelbilaget ses resultaterne af
årets enke1tforsø8 i 2. år. Der er Opnået ret be
skedne merudbyttet' for den varierede kaliumtil
førsel.

J det følgende er vist det gennemsnitlige ud
bytte af 10 fOl..øg i 2. år.

Sligende mfZngder K til lucerne, 2. dr (143).
JO 10'Sog 1971-73t. K ",.. ",.. hkJ pr. bo-."'.... U1nto( riprou:io grøol ~..r riprOlClo

O 22,6 18,5 529 119,4 11,1
240 22,3 17,7 40 7,5 0,4
480 21,9 17,3 42 5,4 0;-0,5

0+240 22,9 18,0 35 9,8 1,2
120+ 120 22,0 17,9 40 5,5 0,2

Den største mængde kaliumgødning i tidligt forår
bar ikko øget udbyUet af tørstof og råpfOtein så
meget som den halve mængde kaliumgødning har,
da den øgede kaliumgødskning medfører el fald
i indholdet af både tørstof og råprotein. Der opnås
det største udbytte af 240 kg rent kalium pr. ha.
når det gives ad l gang efter I. slæt.

En fordeling af udbyttet i afgrødeenheder pr.
slæt og ialt pr. ha giver følgende resultat.

Sligende mangder K ti/lucerne, 2. år.
IO lorsog 1971-73

kiK a.e.pr.ha
pr. ha 24. juni 20. aUI. 8. OkL iall

O.... . . 39,7 30,3 9,6 79,6
240... .. . 0,9 3,6 0.5 5,0
480. .. ... 0,3 2,7 0.6 3.6

0+240. 2.5 3.1 0,9 6.5
120+ 120. 0,2 3,0 0,5 3,7

Merudbyttet for kaliumgødskningen viser sig
især i I. og 2. slæt, medens udbyUet i 3. slæt
stort set er ens med og uden kaliumtilfo~J.

Der er opnået ret små merudbytter for kalium
gødskningen i 1. og 3. slæt i 2. år set i forhold
til udbyttet af grundgodet, som ikke har fået ka
lium i 2 år.

Nedenfor er en oversigt over indholdet af ka
lium i tørstoffet fra 8 forsøg i 2. år.

Stigende mangder K ti/lucerne. 2. dr.
8forsog 1971-73

k, K pcl. kalium (K) i lllntof
pr. ha 24. juni 20. aug 8. oke. gos.

o. 2.08 1.56 1.88 1,86
240. . 3,09 2.08 2.12 257
480...... 3.18 2.57 2.55 2.86

0+240. 2,23 2.30 2,34 2.27
120+ 120. 2,72 2,22 2,27 2.47

år 240 kg rtnl k.alium er tilført ad 1 gang
tidligt forår, er der målt et indhold af kalium i
torstoffet på 1,01 pet. over indholdet i grund
gødet. Fordobles mængden af rent kalium til 480
kg pr. ha tidligt forår, øges indholdet af kalium
i t~tof med yderligere 0,17 procent.

Målt på indholdet af kalium i tørstoffet viser
lucerne således ikke så stor tendens til at optage
kalium i luksusforbrug, som kløvergræs gør under
tilsvarende forhOld.

Sammenholdes indhold af kalium i tørstof med
de målte merudbytter i forsøgene, ser det ud til,
at lucerne foretrækker et indhold af kalium i tør
stoffet på ca. 2,25 procent.

Det jævncst fordelte indhold af kalium i lu
cernetørstoffet er opnået i forsøgene, nh der er
givet 240 kg rent kalium pr. ha efter den t. slæt.

I nogen grad kan planter bruge natrium, hvis
der ikke er kalium nok til rådighed. Natrium kan
dog på ingen måde erstatte kalium fuldtud i plan
ternes stofskifte, men et højt indhold af natrium
tyder på kaliummangel og omvendt.

I gennemsnit af 8 forsog i 2. år er indholdet
af natrium i tørstoffet vist i følgende oversigt.

Sligende ml?ngder K li/lucerne, 2. dr.
810rsøg 1971-73

Kg K pcl. natrillm (Na) i tørslof
pr ha 2.4. Juol 20. allB. 8. oh. p5.

O.. 0,12 0,17 0,17 0,15
240. . 0.05 0,09 0,06 0,Q7
480. . . . . . 0,05 0,05 0,Q7 0,05

0+240. 0,09 0,08 0,07 0,08
120+ 120. 0.06 0.09 0,06 0,Q7

Det gennemsnitlige indhold af natrium er ret
lavt, hvor der er gødet med kalium. J grundgødet
lucerne antyder indholdet af natrium en begyn·
dende mangel på kalium, der dog endnu ikke har
vist sig rct tydeligt i udbyttedepression i 3. slæt
i 2. fon;øgsår.

Det ser ud til, at loceme, der har rigelig med
kalium til rådighed, har et indhold af natrium i
tørstoffet på ca. 0,08 procent. Hvis det er højere,
er der begyndende kaliummangel. Hvis det er ret
meget lavere, er en kaliumgødskning ikko renta
bel.

I det folgende er forsøgene, der er gennemført
efter planen, delt i forsøg på højt kaliumniveau
og lavt kaliumniveau.

Stigende mangder K li/lucerne.
Gns.3 forsøg
K125.3 '·.In!.

tI K pct. af lentoe
pr. ha K N. a.e.pr.ha
irligl .. " 2. ir .. " 2.... I. år 2. ir

O... 2.8 2,5 0,03 0,11 66,8 80.5
240. 2.9 2.8 0,Q3 0,07 o;- 1,0 0;-0,6
480...... 2,8 3.0 0,02 0,04 0;-2,7 o;- 4,2

0+240. 2.8 2.7 0,02 0,06 0;-0,8 o;- 0,9
120+ 120. 2,2 2,8 0.02 0,07 o;- 2,2 ~2.6

Gns. 5 forsøg
KI 10.9 v. ani.

O.. 2.0 1,6 0,08 0,14 71,1 78,7
240 .. 2.7 2.3 0.05 0.07 3,0 5.7
480 ...... 3,1 2,7 0,05 0,05 0,5 6,2

0+240. 2,7 2.1 0.06 0.09 3.5 5,7
120+ 120. 2.6 2.2 0.05 0.08 2,8 5,6
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Stigende mængder K ril lucerne.

I de øverste 3 forseS fra marker med et højt
kaliumlal ved forsogets anlæg har cn tilførsel på
240 kg renl blium pr. ha stort set holdt jordens
kaliumtal på ca. 25 vedlige. Disse forsog har været
placeret på svære lerjorder, der har kunnet frigere
meget kalium i de 2 forsogsår. Det ses af kolon
nen længst til højre, hvor der er beregnet den
mængde kalium, som jorden har frigjort.

Denne mængde er fundet ved. at kaliumtal ved
anlæg og efter 3. slæt 2. år er omregnet til kg
kalium pr. ha ved at sælle 1 enhed i kaliumtal
ICI til 25 kg rent kalium. Forskellen er fradraget
eller tillagt den mængde kalium, som afgrøden

øverst ses 3 forsøg fra marker med et gennem·
snitligt kaJiumtal på 25,3 ved forsøgets anlæg. Her
er målt negative merudbytter for kaliumgødskning
i begge forscgsår. Der er en tendens til, at det
sterste udbyttctab er målt ved den største tilførsel
af kalium.

Tørstoffets indhold af kalium overstiger ikke
3,0 procent og er i 2. år ikke under 2,5 procent.
Indholdet af natrium i tørstoffet er i l. år meget
lavt på 0,02-0,03 procent. I 2. år tyder et ind·
hold på 0, II procent natrium på begyndende kali·
ummangel i grundgpdel lucerne.

I oderst ses 5 forsøg med cl kaliumtal på 10,9
i gennemsnit ved anlæg.

Her er i 2. år rn.ålt rentable merudbyuer for en
tilforsel på 240 kg kaJium pr. ha. Der er ston set
målt samme merudbyltc, hvadenten de 240 kg ka
lium er givet ad I gang tidligt forår eller efter
I. slæt, eller dc er delt med 120 tidligt og J20
kg pr. ha etter J. slæt.

Torstoffets indhold af kalium er ikke over 3, J
procent og ikke under 2,1 procent i de kalium
gødede forsøgsled. 1 grundgødet forsøgsled er ind·
holdet af kalium 1.6 procent i 2. år. Det tyder
på begyndende kalium mangel. Deue bekræftes i
nogen grad af et indhold af natrium pA 0, I4 pro
cent af torstoffet og af rcntable merudbytter af en
tilfcrsel på 240 kg kalium pr. ha.

Jordens kaliumtal. der i forsøgene er bestemt
efter 3. slæt, er i det følgende vist for de samme
3 og 5 forsøg.

Kl efter J.•b:t
1.b 2.år

15.2 15.9
20.7 26.1
24.4 43.1
17,5 30.2
17,9 24,2

hat optaget. Den fundne rest er kommet fra fri
gørelse af kalium enten i pløjelaget eller optaget
af lucernen fra rodområdet under pløjelaget.

l de 5 forsøg med lave kaliumtal holder 240
kg rent kalium også jordens kaJiumtal på l t vcd
lige. Her har der været en stor kaliumfrigørelse
fra jorden i grundgødel lucerne, medens den falder
ril næsten ingen frigørelse fra jorden ved den høje
kaliumtilfcrsel.

I begge forsøgsgrupper har lucernen ved kali
umgodskningen fjernet ca. 300 kg rent kalium pr.
ha årligt.

De nu afsluttede forsøg med stigende mængder
kalium til lucerne viser:

Ar lucerne ikke har {,ri udpnrgel /uhusoptagelse
al kalium, selvom dtt er til rådighed i rigelige
mængder,

At en normallucerneafgrøde drligt fjerner ca.
300 kg rellt kalium pr. ha.

At ca. 240 kg rent kalium pr. ha opretholder
jordells kaliumtal, da der også Irigøres en deJ ka
lium Ira jorden.

At lucernen trives optimalt, ndr tørstof/eu ind·
!told al kalium er ca. 2,25 procent,

A r lucernetorstal har der javnest fordelte ind
hold af kalium, når 240 kg rent kalium tilfores
efter J. slat,

A t lucernetorstof har et rel la\l! indhold af no·
trillln,

A t der på grund af balancen mellem kalium og
natrium er begyndende kaliummanRel, "dr indhol
det af flalrium j torstoffet er over 0,08 procent,

A I dl'r ikke kan lølllle sig at Rive kaliumgodning
til luceme j de første 2 år, "år kalium talJet er
over 25 .

4. Udlægsmetoder for lucerne 1970-73.
I den vestlige del af landet udlægges lucerne

ofte uden dæksæd for at sikre en jævn og tæt
bestand i marken. Her udlægges lucerne også ret
ofte i havre høstet grøn. J de cstlige egne bruges
næsten kun udlæg i byg til modenbed.

Forsøgene er planlagt for at bedømme den kon·
kurrenceevne de forskellige metoder for udlæg af
lucerne har overfor hinanden med hensyn til ud
bytte og økonomi.

Forsagsplan og forsøgsteknik findes omtalt i be
retningen 1971.

I tabel 144 ses resultaterne af årets enkellforsøg
i udlægsårel. Udbyttet af kerne i dæksæd til mo
denhed og af tørstof i grønafgrodeme svarer næ
sten til middeludbyttet i de foregående år.

I dct folgende ses udbyttct af grønt i t 9 forsøg,
hvor der kun er regnet med I. slæt.

UdlItgsmetoder for lucerne, "dlægsåret (144).
J9 forsog hkl pr. ha
1970-73 grønt tøutof rllprotein tr<estot

Uden dæksæd 181 38,1 5,9 10.5
Hestebønne 138 15,3 3,2 3.3
Grønhavre 96 15,5 0,6 5,3

521
121

5
119
124

trigh·ct f. Jord.
kg K pr. ha

354
174
III
260

51

186
297
348
266
282

Borttørl at
• fgrooen

kg K pr. ha
l. .tor 2. ir"

288 301
293 341
277 349
284 334
219 340

224
304
345
306
295

6,7
10.9
21.8
12,0
12,0

7,5
12,5
19.4
11,2
12.4

o..
240 ..
480.

0+240.
120+120.

3 forsog
kg K pr. ha

~r1igl

5 forsog
O..

240 ..
480.

0+240.
120+ 120.
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Udlagsmetoder for lucerne. J. brugsdr (145).
14 forsog
197/-73

Udl«gsmetoder for lucerne, udl«gsdret.
19 forsøg ",.. pet. af I"nlotrel
1970-73 tøntor r6prolein tralor ..".
Uden dæksæd 21,0 15,5 27,6 1,8
Hestebønne 16,7 17,0 25,8 3,0
Grønhavre 19,4 12,1 29,5 3,2

Udl«dsmeloder for lucerne, udlægsMet.
19 forsøg a.e.pr.ha
1970-73 J-IoSldato ..._. 2.•læl ialt
Uden dæksæd 1617-6110 24,9 12,9 37,8
Monabyg 19/8 36,9 36,9
Lofabyg 24/8 41,7 41,7
Hestebønner 1617-6110 34,5 11.3 45,8
Grønhavre 1617-6110 34,6 11,3 45,9

Hestebønne og grønhavre har ydet det samme
og lidt større udbytte i tørstof med udlæg uden
dæksæd.

Det største udbytte af råprotein er hostet i he
stebønne.

Grønafgrødernes indhold af tørstof, råprotein.
træstof og sand er for de samme 19 forsøg føl·
gende.

Variable omJ.oslninger.
I. ilr 450 540 540 460 490
2. år 450 450 450 450 450

lait 900 990 990 910 940

Dæknings-
bidrag
i 2 år 3670 4230 4370 3870 3130

Udltrgsmeroder for lucerne, daJ.nillgs-
bidrag pr. ha.

Uden Tidlig "'" GrDn GrDn
Indlægl('r: dækszd d~kszd bYld~ks. hesleb. havre

I. ilr 1390 2590 2920 1740 1500
2. ilr 3180 2630 2440 3040 2570

lait 4570 5220 5360 4780 4070

•. e. pr. ha
Udtq:smetode I. stæl 2.•IZl l. Slzl lall
Uden dæksæd 34,7 26,9 13,9 75,S
Monabyg +7,8 +4.6 +0,9 +13,3
Lofabyg +8,7 + 5,2 +1,4 +15,3
Hestebonner +1,2 +2,0 +0,2 3,4
Grønhavre + 5,3 +3,4 +0,9 + 9,6

l forhold til udlæg uden dæksæd har alle for·
mer foc dæksæd medført en nedgang i udbyttet.

Udlæg i byg til modenhed har svækket udlægget
mest, hestebønne høstet grøn mindst, medens grøn
hostet havre indtager en mellemstilling.

Medens tørstofindholdet ikke er påvirket af de
forskellige udlægsmeloder, har råproteinindboldet
været lavest efter udlæg i dæksæd af en sent mo-
den bygsort.

En fordeling af udbyttet i afgrødeenheder pr.
ha beregnet på sandfrit tørstof er vist i det føl·
gende for de samme )4 forsøg.

Skadevirkningen af de forskellige former for
dæksæd sammenlignet med udlæg uden dæksæd er
størst i 1. og 2. slæt. medens forskellen imellem
de forskellige metoder for udlæg af lucerne er
næsten udvisket i 3. slæt.

På gnmdlag af de målte udbytier fra forsogene
er der i det følgende vist dækningsbidrag for de
for:-.kcllige udlægsmetoder, når kerneværdien er sat
til 70 kr. pr. hkg og torstoffets værdi til 23 øre
pr. kg med 16 pet. råprotein i tørvaren, idet der
regnes med ± I øre pr. kg. når indholdet af rå
protein stiger eller falder med 1 procent fra de
16 procent grundindhold. Beregningerne, der er
foretaget i samråd med landskontoret for Drifts
økonomi. giver følgende dækningsbidrag pr. ha i
2 år.

Udlagsmetoder for lucerne, J. brugsdr.
14 forsog
1971-73

Det fremgår tydeligt, at udlæg i byg til moden
hed er den mest fordelagtige metode under for
hold, der svarer til forsogenes udbytteniveau.

Forsøgene fortsætter.

riprot.
23,0

+4,4
75,5
+1,4
+2,9

J J4,5
+19,7
+23,1
+5,1

+13,8

bkll pr. ha
Ilrenl lenlaf
538

+ 100
+128
+33
+77

",..
rtprol.
20,1
19,6
19,1
19,7
20,0

"',.lenlof
21.3
21,6
22,3
21.7
21,8

Ul1lq1meloch:
Uden dæksæd
Monabyg
Lofabyg
Hestebønner
Grønbavre

Do største udbytter i afgrødeenbeder pr. ha er
høstet ved udlæg i hestebønne og grøn havre. De
mindste udbytter er høstet ved udlæg uden dæk·
sæd og i en tidlig moden bygsort. Udlæg i en sen
moden bygsort indtager en mellemstilling regnet i
afgrødeenheder pr. ha.

Der må dog ved en okonomisk sammenligning
af udbytterne regnes med, at kerneudbytlet kan
ansættes til en højere pris end gronudbyttet.

Eftervirkningen af de forskellige metoder for
udlæg af lucerne er målt i 3 slæt året efter.

I tabel 145 i tabelbilaget findes resultaterne af
årets enkeltf<møg i I. år.

Udbyttet af tørstof er i gennemsnit lidt under
tidligere lrs, men eftervirkningen af de forskellige
metoder for udlæg svarer nøje til følgende gen·
nemsnit af 14 forsøg.

Hestebønne høstet gron har det laveste indhold
af tørstof og det højeste indhold af råprotein og
træstof.

Lucerne uden dæksæd og havre høstet grøn bar
stort set samme indhold af tØrstof og træstof, men
grøn havre har det laveste indhold af rnprotein.

En beregning af udbyttet i afgrødeenheder pr.
ha er i det følgende gennemført på basis af sand
frit tørstol i de samme 19 forsøg.
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5. Lucerne dyrket ved stigende Rt 1969-73.
Forsøgene viser den indflydelse, som jordens re

aktion har på trivselen af lucernens knoldbakteri
Cf. De sørger for kvælstofbindingen. Hvis knold
bakterierne derfor trives godt, vil det indirekte
vise sig ved el øget udbytte af d.protein og tør
stof i lucernen.

Gennem en kalkbchovsbcslcmmelse ved forsø
gets anlæg er fundet, hvor stor en mængde kulsur
kalk der skal tilføres for at hæve jordens reak
tionstal med 0,5. 1,0 og 1,5 Rt-enhed.

Forsøgsplan og gødskning findes omtalt i beret
ningen 1971 og ses i tcksltabcllerne.

Resultatet af årets enkelt forsøg findes i tabel
146 i tabdbil:1gct.

I l. o1rs forsøgene. der ses foroven i tabellen,
ef der i 1973 cn storre virkning af Dt hæve reak
tiOllen end i tidligere år, målt i lørstof og råpro
tein.

I det følgende vises resultatet af 20 forsøg gen~

nemført både rå lerjord og sandjord.

Luceme og .<;tigende RI, J. år (/46).

20 forsoc ",.. ",.. hkg pr. ha
/969-7J tOrtt. råpro!. gront torst. dpr.

Opr. Rt 21,5 19,1 443 95,2 18,2
+ 0.5 RI 21,5 19,4 JJ 7.1 1.6
+ 1.0 RI 21.8 19.2 40 10,1 2.0
+ 1.5 RI 21,9 19.J 40 10,4 2,2

Det afLagende merudbytte viser sig ved, at dcn
forste hævning af rC[1ktionstallct på 0.5 Rt·enhed
giver et rænt merudbytte både i råprolein og tør
stof. En yderligere hævning af rcaktion<;tallet gi
ver et betydeligt mindre merudbytte pr. 0.5 Rt
enhed.

En fordeling af udbyttet i afgrødeenheder på de
enkelte slæt og ialt pr. ha giver falgende resultat.

LUCt'me og !lligl'mle Rf, J. l'r.
20 for.wg tons kulsur a. e. pr h.
/969-7J kalk pr. ha 16. Juni 9. aU! Il. okt. laIt

Opr. Rt O 28,7 23,7 11,1 63,5
+ 0,5 RI 7.J 2.7 1,0 1.0 4,7
+ 1,0 RI 17.6 J,2 2.2 I.J 6,7
+ 1,5 Rt JI.7 J.5 2.0 1,4 6.~

Merudbyttet er jævnt fordelt på alle 3 slæl.
Længsl lil venstre ses. hvor mange tons kulsur
kalk. der er lilf0l1 for at hæve reaklionen i jor
den 0,5 RI-enhed ovcr det foregående forsøgsled.

DCI drejer sig om ret belydelige mængder kalk
for på en gang at hæve reaktionen med 1,5 Rt
enhcd.

I gennem..nil har merudbyttcl belalt lilf"rsel af
7,5 tons kalk på I år, så det må betragtes som
en særdeles rentabel for:mstaltning.

Der må ved bedømmelsen huskes, at kalken blev
tilført og nedharvet det samme år, som lucernen
blev udlagt i bygdæksæd.

l 2. år er der en mere usikker linie i merud·

byuet, som det ses af følgende gennemsnit af 16
forsøg.

Lucerne og stigende Rr, 2. tir (/46).
16 forsøg p«. ",.. hkg pr. h.a
/970-7J ",nt. rApr. grenl torst. tApr.

Opr. RI 20.0 19,1 545 109,2 20,9
+ 0,5 Rt 20.5 19.J 23 7,1 1,6
+ 1,0Rt 20,2 19,6 20 5,1 1.5
+ 1,5 RI 20,8 19,5 23 8.6 2.1

Der ses her et stigende indhold af råprotein i
tørstoffet. Det antydcr, at lucemens knoldbakte
rier ved "get reaktion i jorden har fået bedre mu
ligheder for at øge bindingen af kvælstof.

Udbyttet af tørstof og råprotein øges svagt ved
stigende reaktionstal.

En fordeling af udbyuet i af!,'Tødcenheder på de
enkelte slæt og ialt pr. ha ses nedenfor.

Luceme og stigende Rr, 2. dr.

/4 fOr.'løg RI ener I.e. pr. h.1
1970-73 3. sla::t Il. juni S. lug. 22. Kp!' illt

Opr. RI. 6,4 30,4 25,6 15,1 71,1
+ 0.5 Rt 7.1 2,5 1,5 0.9 4.9
+ 1,0 RI 7,5 1,7 1.1 0,9 J,7
+ 1,5 RI 7,6 J,5 1,5 1,2 6,2

Merudbyttet for kalkningen er især høstet i de
forste 2 slæt.

I det folgende er forsøgene inddelt i grupper
efter reaktionstal ved 3nlæg. Både I. og 2. års
forsøg er medregnet på lige fod inden for den på·
gældende gruppe.

Lucerne og sfigende RI.
h"g pr. ha

RI under 6.4 Rt 6.H.9 RI O\'er 7.0
Lerjord 111fSt. rApr. løut. råpr. 10rst. råpr.

Antal rs. 6 II 4

Opr. Rt 105 20 tOI 19 tOS 20
+ 0,5 RI 9 2 l O 2 l
+ 1,0 RI 12 3 O O 4 I
+ 1,5 RI 14 J l l 4 2

Sandjord
Antal fs. 7 O

Opr. Rl 90 t8 tOO 19
+ 0.5 RI l J 2 l l
+ 1,0R. l J 2 5 l
+ 1,5 RI 15 J 8 2

De største merudbytter er måll, hvor reaktions·
tallet ved anlæg var under 6,4 både p~ lerjord og
på sandjord.

På lerjord blev merudbyttet for kalkning megel
lavt. når reaktionstallet ved anlæg var over 6,5.
Det kan skyldes, at der på lerjord ofte er højere
reaktion under pløjelaget, men del kan også skyl
des, at forsøgene har været placcret p~ gårdc, hvor
der tidligere har været dyrket lucerne. Det med
fører, at antallet af lucernens knoldbakterier kan
være meget højt i pløjelaget. Det medfører igen,
at knoldbakterierne »slår anc på alle lucemekim-



2144

planter, endog selvom reaktionsforholdene ikke Bor og kvælstof ti/lucerne.
er optimale. bkg pr. ha

At lucernens knoldbakterier foretrækker ct ret
Rl under 7.0 RI over 7.0

8 (anø" 3 forsøg
højt reaktionstal ses af, at merudbyttet af råpro- tøntof rAprotein tørstof rAproleJn

tein er jævnt stigende i alle forsøg. Grundgødct 62,1 11,0 54,4 10,4
På sandjord blev også høstet beskedne mCl1ld- 200 ks 29/3 "';-1,0 +0,2 J,6 0,6

bylter, hvor reaktionstallet var over 6,5 ved an· 200 k, J/S +1,1 +0,3 +2,0 +0,9
200 ks medlæg. bor 29/3 +1,3 +0,5 4,0 0,9

I 3 forsøg er målt følgende eftervirkninger af Solubor 1/4 +0,8 0,1 0,7 +O,J
kalkningen i den kornmark, der fulgte lucernen.

Opr. Rt
+ 0,5 Rt
+ 1,0Rt
+ l,S Rl

Lucerne og stigende Rt, eftervirkning.
hkg kerne pr. ha a.e. pr. ba

bvcde havre byg gn!.

66,S 60,4 60,5 59,1
+2,5 +0,4 0,1 +0,9
+2,5 +1,7 0,7 +1,1
+2,4 +1,4 2,2 +0,5

Det kan beraf ses, al ingen af forsøgene er
gennemført i marker med barmangel. Forsøgenes
r'esultater er dog ingen garanti for, at bormangcl
i lucerne ikke forekommer i praksis, hvor den
tvænimod ofte er ret udbredt.

Forsøgene fortsætter.

kg rosror (P) pr. ha
udlægsår I. år 2. år iaH

a. O O O O
b. 120 O O 120
c. 20 20 20 60
d. 40 40 40 120
c. 60 60 60 180

7. Stigende mængder fosfor til lucerne 1973.
Der hersker stadig en del uenighed om lucer

nens behov for fosfor.
Forsøgene er anlagt efter følgende plan for at

få et tydcligere indtryk af lucernens f(hforomsæt
ning.

I udlægsåret høstes dæksæden ikke forsøgsmæs
sigt.

l I. og 2. år gødes lucernen med fosfor efter
planen og grundgødes mcd 240 kg rent kalium
pr. ha eflcr t. slæt.

Forsøgene er anlagt i samarbejde med den lo·
kale tørrestation. For at få resultaterne så nær de
praktiske forbold som muligt, høstes lucernen med
tørrcstationens skårlægger. når maIken, hvor for·
søget ligger, skal høstes efter tørrestationens køre·
plan.

t tabel 148 i tabelbilaget ses resultaterne af
årots enkeltforsøg.

Der er høstet pæne merudbytter for 20 kg fos
for pr. ha årligt, medens der ikke er forøgelse af
merudbyttet ved at øge den årlige tilførsel af fos
for til 40 og 60 kg pr. ha.

Det ses også af følgende gennemsnit af 4 for
sog.

Som ventet kvitterede hvede og havre ikke po-
sitivt for' kalkningen, medens byg gav et ret usik
kert merudbytte.

Forsøgene fortsætter.

6. Bor og kvælstof til lucerne.
Forsøgene eT anlagt. i bestående lucernemarker,

hvor der var ventet et lavt indhold af bor på
grund af et højt reaktionstal.

Bormangel i lucerne viser sig ved, at de øverste
blade bliver bronzefarvede. Planterne taber vækst
energi og får nedsat evne til at binde kvælstof
ved hjælp af bakterierne i rodknoldene.

Forsøgsplanen er vist i beretningen 1972 og
fremgår af teksttabellerne.

Der er kun høstet den I. slæt.
I tabel 147 i tabelbilaget ses resultaterne af

årets enkelte forsøg.
Resultaterne svarer ret nøje tit følgende geo

nemsnit af 11 forsøg.

Bor og kv~lsIO/ til lucerne (147).
11 forsøg pc'. pc'. hkg pr. ha
1972-73 tørltor råprOI. grlJJll IØrslor rAprol.

Grundgødet 20,8 Ig,2 287 59,8 10,9
200 ks 29/3 21,0 17,9 +1 0,4 +0.1
200 k, J/S 20,4 17,8 J +0,7 +0,4
200 ks med

bor 29/J 20,5 17,8 J +O,J +O,J
Solubor 1/4 20,g 18,2 +2 +0,4 +0,1

De små og usikre udslag for forsøgsbehandlin
gen viser, at der i gennemsnit ikke har været bor
mangel i de lucernemarker, hvor forsøgene er gen
nemført.

l det følgende er forsøgene delt efter reaktions
tal ved forsøgenes anlæg.

Kun 3 af Il forsøg er gennemført ved reak·
tianstal over 7,0. Her er målt en ret svag positiv
virkning af tidligt udbragt. kvælstof, men næppe
af bortilførselen.

Stigende jos/or Iii /uccme (/48).
4 jorsø'! 1973 hk!!: PT· ha

~ guml l"nlOr råprOlein

Grundgødet 369 98,8 18,1
120 P v. anlæg 4 2,8 0,2

20 P årligt I J,S 0.5
40 P årligt + J J,O 0,6
60 p årligt l 4,6 0,4

lralor

31,3
1,8
1,8
1,2
2,J
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Fosfor til græs pli Im·buml.\·jord, I. cir (/50).
f gra.·swrslon·Cl

PCI. rosfor pc!. calcIum ppm m:lngan
(P) ((":I) (Mn)

0.30 0.63 I J2
0.34 0.66 I J7
0.36 0.65 140
0,33 0.65 128

Fosfor til grlrs på lal'/Jfllldsjord, 2. år (/49).
pet. pct. hkg pr. ha

IOfSlllf råprOlcm f!ront l"rstof rflprOlcm
22.3 16.8 433 96,5 16,2
21.6 16,7 78 14,0 2,2
21.2 16,5 69 9.9 1,4
21,4 17,1 76 12.5 2,4

Fo.)lor til grtl'.\ pli It/\'blllld.\jord, I. (ir.
15 /or.l"(Jg a. c. pr. ha
1972-73 4. juni ,. julI 17. aug. 10.okl. iall
OP 36,0 17,4 22.7 1t,S 87,6
35 P på 1 gang 0.8 2,1 2.2 1,6 6.7
70 P på I gang 1.3 2.3 3,3 2,1 9.0
35 P fordelt 0.6 J.I 3.1 2,0 6,8

15 for.wg 1972-73
O P

35 P på I gang
70 p på l gang
35 P fordelt

7 forsog 1973

O I'
35 P på I gang
70 p på [ gang
35 p fordelt

Fo...forf:.odskningcn har "get indholdet af fos·
for i græstør:.loffet. mcdens calcium og nwngan·
indholdet er mere u<;iUcrt p&virkct.

Nederst i tabel 149 i tabc1bilaget findes resul
tater fra 2. år. Her findes ræne merudbyller for
fosforgødsk..ningcn. som det også ses i følgende
genncmsnil af 7 forsog i 2. år.

I det grundgodcde forsogsled varierer fosfor
indholdct fra 0.11') lil 0.14 procenl P. I det for
sOb'Sled. der gode::. med 70 kg p, varierer fos
forindholdet fra 0.12 til 0.:'14 procent P. En stærk
fo::.for'godsknin~ har s:ilcdcs under forsog~forhol

uene bragt græs tørstoffet s fosforindhold op på nor
malen rå jorJl'r med fosformangel.

l gennclll~nit af 15 forsog i I. år er fundet f"l·
gcnde indholJ i græ'itm'Stoffel.

4 /orso!;
",.. ",.. af t0rslol1"et

1973 t"rSlof råprotcin tra:stof fosfOr
Grundgødel 26,8 18,3 31.7 0.25
120 P v. anlæg 27,2 18,0 32.6 0.25
20 P årligt 27,6 18.2 32,4 0,24
40 P årligt 27,8 I R,4 31.9 0,27
60 P årl;gt 27,9 17,9 32.5 0,26

Stigende fosfor til lucerne.

8. Fosfor til græs p:\ lavbundsjord 1972-73.
Græs, der gror på de forskellige typer af lav

bundsjord, kan ofte have et indhold af fosfor. som
afviger sTærkt fra normalen. Det kan få afgj'lrcndc
indflydelsc på de græssende dyrs ~undhcd og triv
sel på de pågældende jordtyper.

Gennem forsogenes resullater søges :H belyse
den betydning tilførsel af fO'ifor har på græslOr
stoffets indhold af fosfor p.i lavbundsjo;d med
el hujl indhold af humus og okker.

Forsogsplanen er vist i beretningen fra 1972.
Udhytteme af årets cnkchforsog findes i tabel

149 i tabelbilaget.
Udbyttet er i forhold til sidste år rel lavt og

må betegnes som middel med pæne merudb),tter
for fosforg(ldsknin~en.

Nl:uenfor er en oversigt over gennemsnit af 15
forsl1g i l. år.

Merudbyttet af tØrstof og råprotein har haft et
ret usikker1 forløb ved stigendc fosfortilførsel.

I det fdlgende ses indholdet af næringsstoffer
i gennemsnit af de samme 4 forsøg.

Hverken indholdct af tørstof eller af råprotcin
og Inestof er påvirket ~ikkert af den stigende fos
forgodskning.

Del rc.I ensartede indhold af fosfor i luccrnc
tør<;loffct uan<;ct dcn betydelige ti/fOl'se! nf fosfor
tydcr p~. al forsøgene er placeret på jorder, hvor
der er rigelige mængder fm.for til rådighed.

Forsogene fortsætter.

Fos/or til WO'$ pi! 11Ivbundsjord, l. J, (/49).

15/orstJg
"''' "',. hkg pr. h.

/972-73 tOfSlOf råprOlcin ~r"nt I"HitOr rårrotdn
OP 18.8 17.5 542 102,0 17.8

35 P på I gang 18.0 17,5 67 7.9 1.4
70 P på l gang 18.1 17.4 80 10.7 I,R
35 P fordelt IR.I 17,9 66 8.1 1.9

Der er opnåel samme merudbytte for fosfor
godskning, hvadenten godningen er fordelt ad 4
gange. eller tilførl ad l gang tidligt forår.

I det folgende er udbyltet i afgrødeenheder for
delt på de enkelte slæt og iait pr. ha i gennem
snit af de samme 15 forsøg.

l'vtcrudbylterne for fosforgodskningcn er rel sm;l
i den l. slæt, og de er stor~t i 3. slæt.

L tabel 150 i label bilaget ses en oversigt over
torstofCets indhold af fosfor, calcium og mangan
i "ircts cnkcltCorsøg.

Dc storsle merudbytter i tørstof er høstet ved
en (ildeling af 35 kg P pr. ha pr. år, medens
virkningen af 70 kg P pr. ha ad l gang i for
året har ligget på el noget lavere niveau.

I det folgende vises udbyttet i afgrødeenheder
pr. slæt og ialt pr. ha i dc samme 7 forsøg.

Fo.ffor til gr(('s pci lavbulldsjortl. 2 år.
a. c. pr. ha

7 /orsog 1973 29. maj 30. JunI li.IlUK. 9.okl. ialt
O p 29,7 22,2 17,6 16,7 86,2

35 P på I gang 4,3 3,2 3.2 1,8 12,5
70 P på I gang 1,6 3,7 3,0 0.9 9,2
35 P fordelt 3,2 1,8 3,8 2,4 11,2

De største merudbytter for fosforgødskningen
cr høstet i de forste 3 slæt.

Indholdel i græslOrstoffet af fosfor. calcium og
mangan er i gennemsnit folgende af de samme
7 forsog.

IO O"ersigler
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7 forsøg 1973
O P

35 P på 1 gang
70 p på l gang
35 P fordelt

Fos/or til gras på lavbundsjord, 2. år (150).
l græstønloØ"et

pcI. fosfor pet. t:,aleium ppm mangan
(P) (Ca) (Mn)

0,27 0,50 149
0.32 0,50 158
0,36 0,53 157
0,33 0,49 150

Fosforgødskningen har øget tørstoffets indhold
af fosfor fra 0,27 procent til 0.32-0,36 procent.

Forsøgene fortsættes.

9. Omlægning af græs på lavbundsjord

med specialfræser 1972-73.

I de seneste år er der i Holland kommet en
specialfræser på markedet. Den er især egnet til
omlægning af græs på lavbundsjord med høj
grundvandstand.

Forsøgsplan og beskrivelse af specialfræserens
arbejdsmetoder findes i beretningen 1972.

I tabel 15 I i tabelbilaget ses resultaterne af
årets enkeltforsøg. øverst i tabellen findes udbyt
tet af tørstof og protein i J. års forsøgene.

Jorderne indeholder 20-100 procent humus.
Grundvandstanden ligg« 50-180 cm under jord
overfladen ved forsøgenes anlæg.

Udbyttot ligger på næsten samme niveau som i
å.ret før.

I det følgende ses det gennemsnitlige udbytte af
Il forsøg.

Omlægning af græs på lavbundsjord med
special/ræser. udlægsdret (151).

11 forsøg 1972-73

ON PC" ",.. hkg pr. ha
tøntof råprOI. grønl l"nlof riprOI.

Ubehandlel 22,4 16,7 276 61,8 JO,3
Alm. fræser 19,2 18,9 +17 +12,0 +0,9
Specialfræser 18,2 20,0 12 ~ 9,3 0,2

300 N
Ubehandlet 20,7 18,3 129 22,0 5,0
Alm. fræser 19,2 20,6 78 6,2 3,7
Specialfræser l g,l 21,3 96 5,4 4,0

'I1l 'I'CDKN I llOJedct .. I PIlJ fntID.b:II .IDCd~. tD.
højre ICS 2 gaDge fl1l:lel med almindelig fraeaer.

Tørstofindholdet falder fra ubehandlet over al·
mindelig fræser til specialfræser. Det skyldes, at
andelen af den oprindelige bestand aftager i den
ne rækkefølge. Indholdet af råprotein øges i sam
me rækkefølge, som tørstofprocenten falder.

I afdelingen uden kvælstofgødskning er udbyttet
efter fræsningen 9-12 hkg tørstof mindre pr. ha
end i ubehandlet græs.

[ den del af forsøget. der gødes med 75 kg
kvælstof pr. ha pr. slæt øges udbyttet af ubehand
let græs med 22 hkg tørstof pr. ha, medens udlæg
efter fræsning når op over udbyttet i ubehandlet,
der ikke (år kvælstof.

UdbyLtet i afgrødecnheder ses i det følgende for
delt på de enkelte slæt og ialt pr. ha.

Omlægning a/ græs pd lavbundsjord med
special/ræser, udlægsdret.

Il fom,g 1972-73 ..e.pr.ha
O N 6. Juni 3. jul! 6. aug. 6. okt. iah

Ubehandlet 12,8 10,8 18,2 9,9 51,S
Alm. fræser 4,9 21,1 IS,S 41,4
Specialfræser 4,2 24,0 15,6 43.8
300 N
Ubehandlet 16,2 14,8 23,7 15,2 69,8
Alm. fræser 8,3 26,9 21,4 56,6
Specialfræser 6,3 28,4 21,3 56,0

Ved udlæg uden dæksæd efter fræsning er der
høstet 4-8 afgr0deenheder pr. ha den 3. juli, hvil
ket er et ret lavt udbytte.

l den sidsle slæt i oktober yder forsøgsleddene
efter r..æsning og nyudlæg et større udbytte end
ubehandlet.

Omltrgning af græs pd lavblIndsjord med
specialjræser, l. ar (151).

4/orsøg 1973 ",.. PC" hkg pr. ha
ON lørstof rAprot. grølH lerStor råprot.

Ubehandlet 21,2 IS,S 267 56,7 8,8
Alm. fræser 20,1 15,3 169 '30,8 4,6
Specialfræscr 19,8 14,7 214 38,6 5,2

300 N
Ubehandlet 21,6 18,1 127 28,5 6,6
Alm. fræser 19,8 17,5 292 53,9 10,5
Specialfræser 19,6 17,0 325 59,3 10,9
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En stor part af udb)'ltet er hostet i den 1.
slæt. Omlægning efter fræ<;ning har ikke gjort ud
byttet mere jævnt fordelt.

Forsøgene fortsætter.

Omlægning al grt~S ptllavbundsjord
med specialfraser, I. dr.

3 forsog 1973 •. e.pr.1U
ON 5. illni 6. Juli IS. aUI. 1".olr.l. iall

Ubehandlet 26,7 R.3 15.8 3.4 54.3
Alm. fræser 33.2 10,8 25,1 8.6 77.7
Specialfræser 38.4 10,7 24.8 9,7 83.6

ederst i tabel t 51 i tabelbilaget ses resulta
terne af 2. ål"5 forsagene.

Bortset fra I forsøg Ijgger udbyttet på et lavt
til middel niveau. som det ses ovenfor.

Hvor der ikke er givet kvælstof, er der høstet
et pænt merudbytle efter omlægningen med fræ
ser. Omlægning med spccialfræser har ydet det
storUe udb)'ue.

Hvor der er givet 75 kg kvælstof pr. ha pr.
slæt, er der også af ubehandlet græs målt pæne
merudbytter. og her er også høstet pæne merud
bytter efter omlægning med fræser.

Nedenfor er udbyIlet i afgrødeenheder fordelt
på de enkelte slæt og iah pr. ha.

30n N
Ubehandlet
Alm. fræser
Spccialfræscr

31.2
40.6
44.2

I 1.4
12.7
JO,I

22.3
26.8
30.8

10,2
12.9
13.8

75.0
93.0
98,8

S~/;der for klo~'ergrtrsudhrg(/52).
6 forsøg /97/-73 Kar !. hlr.g pr. ha
O N Ir.løver-) grimt IUf510f rAprotein

Blandet med korn
sået 29. april ..... 5 438 80,4 13,8
Sået fOl" sig:
29. april •••• o •••• 7 158 20,9 4,7
13. maj .. . . . . . . . . 6 35 3,5 1.4
25. maj ••••• o. o •• 6 32 4,7 +0,2
12_ sopt. ......... 3 + 151 +24.0 +4,2

300 N
Blandet med korn
sået 29. april .... 4 637 116,8 19,6
Sået for sig:
29. april 5 90 8.9 2,8
t3.maj .......... 3 ~ 12 2,2 0,5
25. maj 4 78 + 14,7 + 1.8
t 2. sept. . . . . . . . . . I +141 + 16.1 +3,4
W) 6-10. IO _ fen 1r.1,,~er.

Udlæg efter komhost har ydet et betydeligt la·
vere udbytte end udlæg sået i blanding med kor
net.

Ved gødskning med 300 kg renI kvælstof pr.
ha øges udbyttet, og del øges mesl, hvor der er en
god bestand af kJover og græs, nemlig n:'ir udlæg
er sået på tromlet jord straks efter kornel

Ved såning af udlæg efter at komet er hostet,
har en tilforsel af 300 kg rent kvælstof pr. ha
hjulpet meget på udbyttet. Det er her lige så højt
som i det forsøgsled, hvor udlæg er sået for sig
på Iromlet jord lige efter komet, når der ikke
kvælstofgødes.

Forsøgene fortsætter.

Il. Efterafgrodens forfruglsværdi ved
stigende mængder kvælstof 1971-73.

Forsøgenes resultater viser forfrugtværdien af
nedpløjet og høstet efterafgnxle. Den måles i for
hold til et ubevok.set forsøgslcd med normal jord
behandling i det foregående eftedr.

Forsogsplanen er vist i beretning 1971.
1 tabel 153 i tabelbilaget findes resultaterne af

årets enkeltforsøg.
Udbyltet af kerne ligger på lerjorden på et højt

niveau. og der er her en tendens til, at efteraf·
graden har haft en negaliv virkning på kemeud
b} Uel. På sandjord har cfterafgroden haft en po
sitiv virkning på udbyttet af kerne.

I det følgende ses en oversigt over del gennem
snitlige udbytte af 13 forsog.

Ejterafgrodens lorfrllglvludi ved stigende
mængder kvtrlstof (153).

IO. Såtider for udlæg af klovergræs 1971-73.

Der har i de senere år værel en tendens til,
at stadig flere blander udlæg og kom for at undgå
det ekstra al°bejde ved at s udlæg bedst mu·
ligt: På tromlet jord str3ks efter. at kornet er
sået.

ForsøgspJan og forsogsbehandling er vist i be
retning 1971.

I for~øgene sammenlignes de forskellige så
metoder. der er lil rådighed, når udlæg skal sås.
Blanding af udlæg og korn er her grund metoden,
som de andre måles imod.

Ved de andre metoder sås udlæg for sig på
tromlet jord straks efter komet. år komet har
1 blad og 3-4 blade sås udlæg på ubehandlet jord.
Desuden sås udlæg uden dæksæd på pløjet og trom
let jord snarest efter host.

1 tabel 152 i tabelbilaget ses resultaterne af
årets enkeltforseg. Udbyttet er middelhøjt og ud
slagene i forhold til s:'l.metoden ændrer sig som i
felgende gennem'Snit af 6 forsøg.

Det største udbytte er opnået, hvor udlæg er
sået for sig på tromlet jord lige efter kornet. Her
ns også den bedste bestand af klover.

Udbyttet efter udlæg sået for sig på kornets
I-bladstadiet er lidt større, end når kom og ud
læg sås i blanding.

13 forsøg
/97/-73
Forfrugl lcjesrd-)

Ubevokset 2,2
O N nedpløjet 2,5

45 N nedpløjet 2,8
90 N nedplojet 3,5
90 N høstet 3,7
-) 6-10. IO "" heil i leje

•.e. I
dterarlT·

15,6

hk, a.e.
k<~ i.tl

36,3 36,3
2.5 2,5
4,4 4,4
6,0 6,0
4.1 19,7
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Den storste ionbindingskapacitet har nedsat ud·
vas1..ningcn af kvæhtof i den flydende ammoniak,
der er nedfældet i efteråret.

Forsøgene fortsætter.

torsl",f
lf!. j fl.
u.17 0.17

43,9 34,9
16,8 18.2
28,6 28,7
18.2 19.9
15.8 24.7

Flydende ammoniak efter/jr og fordr.
hkg pr. ba

TAprou:ln
l h. j r's.
u. 17 o. 11

6,6 4,4
1,1 2.3
3.9 4.2
2.3 3.1
1.5 2.5

Flydt'nde ammoniak t j[ gras efterår og forår.
I. s!æ"t 2. Ilxl

torsTof råprotdn tOTSlof råprot.

26,7 4,0 10,0 1.5
17,2 1,8 1,4 0,0
27,9 3.2 2.8 0,1
18,7 2,7 1.8 +0, l
18,2 1,8 2.9 0,2

lonbindings·
kapacileu"
Grundgødet

60 ikas
120 N ikas
120 N i fl.a.
120 i n.a.• efterår

6 forsog 1973
Grundgødet

60 kas, fodr
120 kas. forår
120 fl.a .. forår
120 n.a, efterår

13. Forsøg med tørringsafgrøder 1972-73.

Forsogene belyser udbytte, fordelingen af ud·
byttet samt indholdet af mineralstoffer og næ
ringsstOffer i de mest egnede afgrøder til torring.
Afg.røderne i forsøgene er desuden egnede til pro·
duktion af vinterfoder til kvæg.

1 I. slæt er målt ct betragteligt merudbytte for
kvælstof. Eftervirkningen af kvælstofgpdskningen
er næsten ens og meget lille i 2. slæt.

Ud fra cn analyse af jordens tekstur er for de
enkelte forsøg beregnet jordens ionbindingskapa·
citel. Ocr er brugt følgende faktorer: I-Iumuspro
cent gange 3.5 + lerprocent gange 0,4. (Fælles·
beretningen 1966. side 313). Ionbindingskapacite
ten er cl udtryk for jordens evne til at binde for
eksempel ammoniumioner.

I det følgende er forsøgene delt i 2 grupper
moo under og over 17 i ionbindingskapacitct.

udstrøet i foråret. som det også ses af følgende
oversigt. der er gennemsnit af ~ forsog, hvoraf
der er taget 2 slæt i de 6.

Flydende ammoniak forår og efterår (154).

8 forsøg p;1. p;1. hk! pr. ha
/971 10TSt. råprot. gronl torsl. r1prOI.

Grund8. 20.0 14.0 197 39,4 5,5
60 kas, forår 19,6 12,5 93 17,5 1,6

120 N ka.. forår 18.9 14.0 162 28,6 4.0
120 N fl.a .• forår 19.1 14,1 109 19.0 2.7
120 N fl.a., efterår 19,6 12.6 107 20,2 2,0

Indhold af w~tof og råprotein er ens for 60
kg N pr. ha i kalkammonsalpcter i foråret og
120 kg N pr. ha i flydende ammoniak nedfældet
i efteråret.

Eftervirkningen er målt i 2. slæt, der ikke er
godet med kvælstof. I det felgende ses resultatet
af 6 forsøg med 2 slæt.

FOTrrult ON 40 N 80 N 120 N

Ubevokset 28,0 3~,8 39,3 42.7
O N nedpløjet 3A 2,9 1,5 1.9

45 N nedpløjet 8.0 6,4 2.3 0.8
90 N nedpløjet 10.3 9.0 3,9 0,8
90 N høstet 4,6 6,4 6,7 2.3

Ved nedpløjet efterafgrøde er der en stigende
forfrugtværdi i takt med øget kvælstoftilfo~1 fra
2.5 til 6.0 hkg kerne pr. ha for henholdsvis O og
90 kg kvælstof pr. ha. Forfrugtværdicn af hostet
efterafgrode er ca. 4 hkg kerne pr. ha. Del er
ca. 2 hkg kerne mindre pr. ha, end når eftera.!
grøden nedpløjes. Til gengæld er der i begyndelsen
af oktober måned høstet ca. 1500 foderenheder
pr. ha i efterafgrodcn. Det må på kvægbrugene
betegnes som et fordelagtigt bytte at ofre 200
foderenheder for at få 1500.

Forsøgene er anlagt. så efterafgrodens forfrugt
værdi kan måles ved stigende mængder kvælstof
til den efterfølgende by~mark. som det ses i det
folgende i gennemsnit af de samme 13 forsøg.

nen flydende ammoniak er nedfældet med en
forbedret udgave af tidligere kendte modeller til
nedfældning i klovergræs.

Ocr hoste<;; 2 årlige slæt for at måle virkning
og eftervirkning.

I tabel 154 i tabelbilageL ses resultaterne af
årets enkeltforsog. Virkningen af flydende ammo
niak nedfældet i efteråret har givet 5.'\mme ud
b> tie som ved nedfældning i foråret, men det er
belydeligt mindre end efter kalkammonsalpetcr

Udbyttet af kerne er stærkt stigende ved oget
tilforsel af kvælstof, hvor der ikke er efterafgrøde
som forfrugt.

Den nedpløjede efterafgrødes forfrugtværdi er
størst, når den efterfølgende bygafgrøde gødes
med 0-40 kg kvæJstof pr. ha.

Efterafgrodcns forfrugtværdi nedsættes megel.
når den efterfølgende bygafgrode godes med 80
120 kg kvælstof. og er ou stØrsI. hvor eftcraJ
grøden blev høstet året før.

Forsøgene fortsætter.

a. Grundgødet.
b. 60 kg N i kas i forliret.
c. 120 kg N i k.as i forlire!.
d. J20 kg N i (I.a. i forliret.
e. 120 kg N j (I.a. i efteråret.

12. Flydende ammoniak til kløvergræs
efterår og forår.

Forsøgene er anlagt for at belyse virkningen af
flydende ammoniak. til klevergræs nedfældet i ef
terår og for3.r efter følgende plan.

13 fors"g
1971-73

E/tera/grødens for/ruglværdi ved stigende
mængder h(l'lsIof·
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ForsogspJan og forsøgsbeh~ndling er beskrevet
i beretningen 1972.

l tabel 155 i tabeJbilagct ses resultaterne af
årets forsog.

øvel'~t i tabellen fint.les forsog i l. år. l forhold
til tidligere år hnr lucernen klaret sig godt. medens
udbytter :lf kvæJstofgodet græs ligger på et mere
beskedent niveau i forhold lil tidligere.

I det følgende se·s udbyrtet af 9 forsog.

Forsøg !IIcd wrrillgsojgrmler, l. å, (/55).
9 jor,H'!!
/972-73 ",.. pct. af tOr1ltof hkg pr. ha
Klovergræs: IOI""$t. Tåpro!. tr:l:Slof tørst. Tåprol.

O N. 17,2 16.S 25,0 86,4 14,5
150 N. 17,4 16,5 26,3 20,9 3,2
Lucerne:

O N. 22.8 17,2 30.5 21,3 4,0
Græ~bl.:

300 N .. 17.7 15.9 2S.0 33,3 4.5
450 N .. 16,7 17,8 27,5 40.0 8.0
600 N. 16,2 19,3 27,1 44.S 10,8

Lucernen har det højeste indhold :l.f rørstof og
træstof og et mi'ddelhøjt indhold af r&protein.

Dc 150 kg kvæhtof til klovergræs har ikke æn
dret int.lholdet af tørstof, rtlprotcin og træstof va;
~ntlib1. i forhold til klovergræs. der ikke godes
mcd kvælstof.

I kvælslOfgodet enes faldel ll1d holdet af fOrslof
og træstor. medens indholdet af rnprotein stiger i
takt med øgel tilførsel af kvælstof.

I udbyttet af tørstof og råprotein ligger lucerne
og kvælstofgot.ld klovergræs på samme niveau,
medens ~tærkl kvælstofgodet græs yder betydeligt
mere tørstof og råprolcin. Ben."f:,'Tles foderværdien
udfra 1,2 hkg to~tof i kløvergræs og græs, samt
1.5 hkg: Inrstof i lucerne til l afgr"deenhed fås
folf!cnde fordeling på de enkeltc slæt og iall pr. ha.

Forsog ml'll forrillgmjgroder, J. år.

9 fonot: Ar~r"deenhcd("rpr. ha
/972-73 29. maj JO. juni I t. aug. 2.okt. iall
Kløvergræs:

O N. 30.4 13.8 20.0 7,9 72.1
150 N. 36,2 19.1 22,7 11,6 89,6
Lucerne:

O N. 37,2 22,0 12,6 71,S
Græsbl.:
300 N ... 38.1 21.4 25,5 14.7 99,7
450 N. 39.S 23.1 27.1 15,6 105.6
600 N ... 42.2 22.8 29.1 15.5 109,6

I foderværdi har lucerne og klovergræs uden
kvælstortilførsel ydet det laveste udbytte. Derefter
folger klovergræs godet med kvælstof og græs
blanding gødet med 300-600 kg kvælstof, men
merudbyuerne for 450 og 600 kg kvælstof i for·
hold lil 300 kg kvælstof er beskedne.

Nederst i tabel 155 ses resultatet af årets en
keltforsøg i 2. år.

M erudbyltct af torstof og råprotein ligger her

på ct betydeligt. højere niveau end J. år. som
dct ses af følgcnde 7 forsøg.

Forsøg med forring.w/groder, 2. å,(J55).

7 forsog 1973 l~~;.
pet. af t1mllOr hkg pr. ha

råprot. lr.e5tor HlrSI. rApTot.
KJpvcrgræs:

O N. 20.0 16,3 25.0 78,7 12,8
150 N .. 21.7 14.2 27,4 24,7 1,9
Lucerne:

O N. 24.5 IS,O 29,6 34.3 7,5
Græsbl.:
300 N ... 20.5 16,0 28,3 46.6 7,2
450 N. 19.M 17.S 27.9 56.8 11,3
600 N .. 19,6 19.2 27,3 59,9 13.8

Lucernen har her givet et højere udbytte af
torstof end klovcrgræ... gødet med 150 kg kvæl
stof og et udbyuc af råprotein, der svarer til græs
godet med 300 kg kvælstof pr. ha.

I det falgende Cl' udbyttet i afgrødeenheder be
regnet på samme gnmdlag som i I. års forsøgene.

Forsøg med torrillgsajgroder, 2. Jr.

7 jorsøg J973 Argrooecnhedcr pr. hl
Kløvergræs: 26. maj 27. juni 17. aug. 12.okt. iall

O N. 26,4 16,2 16,5 6,5 65.6
150 N. 34.8 20,0 20,2 I J.2 86,2
Lucerne:

O N ... 38,7 27,1 9,5 75,3
Græsbl.:
300 N .. 41,0 23,7 23,9 15,7 104,3
450 N ... 46.6 22,5 27,0 16.8 112.9
600 N. 49,7 21,1 27,3 17,5 115,6

Kløvergræs udcn tilførsel af kvælstof har ydet
det laveste udbytte, derefter fol ger lucerne, klp
vergræs gooet med 150 kg kvælstof og græs gødet
med 300-600 kg kvælstof pr. ha. Også hcr i 2.
års forsøgene er merudbyltet ved forøgelsen af
kvælstofmængden fra 450 til 600 kg kvælstof be
skcdent.

I det folgende er forsog gennemført efter pia·
nen samlet efler jordtype uden hensyn til, om det
er l. eller 2. års forsøg.

Forsøg med wrring,mjgrøder.
M:llørSlor pr. ha

lavbunds-
sandjoTd lerjord JOTd

Antal forsog 16 , ,
Klovergræs O N 77,1 94,S 97,S
Kløvcrgræs 150 N 104,5 116,2 109,8
Lucerne O N 95,1 118,9 97,9
Græsblanding 300 N 118,1 123,3 129,S
Græsblanding 450 N 131,1 140,0 131,3
Græsblanding 600 N 138,4 144,5 135,5

råprOI<:in
Kløvergræs O N 12,4 14,9 16,6
Kløvergræs 150 N IS,S 16,7 17,9
Lucerne O N 17,3 22,1 15,0
Gra.:sblanding 300 N 18,1 17,3 2 1,4
Græsblanding 450 N 22,4 21,9 24,3
Græsblanding 600 N 26,4 24,9 26,7
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Fig. 9. Nitrat·kvælstof (NO.-N) i procent af tørstof l h"'er slæt "ed
.dgende kvælsloftilfersel.

14. Stigende m..ngder k....lstof til d..ksæd,

De senere års gunstige prisforhold mellem kvæl
stof og korn har betydet. at ingen vil løbe nogen
risiko for. at kornmarken ikke Ur kvælstof nok.

Når det stærkt kvælstofgødede korn er dæksæd
for et udlæg af kJøvergræs, kan kvælstof nok til
dæksæden let blive for meget kvælstof for ud
lægget.

Forsøgene anlægges efter fø~gende plan for at
belyse, hvor balancen mellem et rimeligt korn ud·
bytte og et godt udlæg findes.

råprotein

1,2
+0.1

0,0
0,2

6,1
0,2
1.2
1.6

hkg pr. ha
grenl tentof

25
+3

2
S

kit N pr. ha
dæks;ed 1. år

O 300
SO 300

100 300
150 300

",t.
råprolein

19,7
17,5
16,4
18,2

24.4
28.6
27.0
25.7

..
b.
c.
d.

15. Forsøg med efterafgrøder.
Atter i år kom der med en tidlig byghøst nogen

interesse for at udnytte bygstubben til en mellem
afgrøde eller efterafgrøde.

Da der ikke findes oplysninger fra samtidige
forsøg med de afgrøder, der kan være tale om at
bruge som efterafgrøde, blev forsøg anlagt efter
følgende plan:

Forsøgene er anlagt på pløjet jord snarest efter
bygbøst og gødet med kvælstof ved siningen.

Italiensk rajgræs og vårrug blev i nogle af for
søgene på 2 bladstadiet sprøjtet med 1 I parathion
for at modvirke angreb af fritfluer.

Forsøgene er høstet i I. uge af november.
T tabel 157 i tabelbilaget ses resultaterne af

årets enkeltforsøg.

Udsæd. R.a:kII:eatsland 'g N
kø pr. ha , om pr. ba

Ila!. rajgræs, 4 n .. 30 12 100
VArrug ... 150 12 100
Fodervikke , ... , 100 12 O
Foderært 100 12 O
Fodermarvkål ... 10 24 100
BI.dkål, Akel. .. 10 24 100

Tørstofudbytlet er ret lavt. men det er størst i
det forsøgsled, hvor dæksæden har fået mest
kvælstof.

Forsøgene fortsætter.

O
SO

100
150

SligelIde mængder kvælstof til dæksæd.
3 forsøg /973

N til pct.
"ks. terslof

1 udlægsåret bestemmes udbyttet I slæt ca.
1. oktober.

I1.brugsår bøstes 4 slæt. der hver får tildelt
75 kg kvælstof pr. ha.

I tabel 156 i tabelbilaget ses udbytte i dæksæd
ved stigende mængder kvælstof.

I dæksæd er der målt merudbytter på 7,0. 7,5
og 7,3 hkg kerne pr. ha for henholdsvis 50, 100
og 150 kg kvælstof pr, ha. Det vil sige. at der
kun er meget usikre merudbytter for at forøge
kvælstofmængden udover 50 kg kvælstof pr. ha til
dæksæden.

I udlægsArct er udbyttet af udlægget bestemt i
forsøg nr. 200. 1333 og 2972.

I det følgende ses det gennemsnitlige udbytte
af de 3 forsøg.Gnnblanc! in l

"0 N

3. Ila:!

Gflnblandinl:
300 N

m2.Wet

Klaverina;
150 N

DI.""

O,,

O,,

Kløvergræs uden kvælstof har klaret sig bedre
på lavbundsjord end på mineraljord.

Lucernen har klaret sig bedst på lerjord.
Dette gælder også for kvælslofgødet græs, me

dens der ikke er afgørende forskel i udbyttet af
tørstof i græs gødet med 450 og 600 kg kvælstof
pr. ha på sandjord og lavbundsjord.

Tørstoffet fra forsøgene i 1972 er i vinteren
1972-73 blevet analyseret for indhold af en lang
række forskellige mineralstoffer og nitrat.

Resultaterne af analyserne for indhold af nitrat
er vist i figur 9.

Faregrænsen på 0,40 pet. nitrat-N i tørstoffet
gælder kun. når græsset bruges til afgræsning,
staldfoder, hø eller kunsUørres. Ved ensilering
nedbrydes nitrat-kva:lstof i siloen og giver ingen
risiko i fodringen.

Når der gødes med 150 kg kvælstof pr. ha pr.
slæt, begynder j'ndholdet af nitrat-kvælstof at nær
me sig faregrænsen.

pc:L ntlflll· N
i torsl"f
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Den rcgnfauige eftersommer og den ret stærke
frost i oktober har sal sil præg pA. udbyttet, der
varierer fra tilfredsstillende lil næsten misvækst,
0~A. inden for den samme afgrøde. Oktoberfro-
sten skadede iszr foderært og fodervikke, medens
de ovrige afgrøder k.om ret uskadte gennem denne
periode.

l det folgende ses udbyltet i gennemsnit af 7
forsøg.

Forsøg med e/terajgmdu (/57).
7 forsøg 1973 hkl pr. ha

tørslof råprOleJn træstof a. e.

Ilal. rajgræs 10,3 1,0 1,4 7,1
Vårrug 11,4 2.0 3,1 5,4
Fodervikke +0,6 +0,1 +0,2 +1,4
Foderreri 0.6 0,1 ",;,-0,1 ",;,-0,5
Foderrnarvkål 1,5 0,3 0,0 +1.1
Bladkål 7,0 1,5 0,9 2,1

dbyttet i afgrødeenheder er beregnel på sand
frit tørstor. I vårrug, fodermarvkål og bladUI er
1,5 hkg og i italiensk rajgræs. fodervikke og foder
ært 1,2 hkg sandfrit tørstof sat til lafgrødeenhed.

Vårrug har ydet del slørste udbylte, derefter
folger bladkA.I og italiensk rajgræs, medens foder
ært. fodervikke og fodennarvkål har ydet et lidt
lavere udbytte end italiensk rajgræs.

Udbyttet af råprotein er i afgroderne, der gø
des med 100 kg kvælstof ved anlæg, størst i vår
rug og blndkå!. I foderrnarvkål og italiensk rajgræs
er det halvt så slort som i vårmg. Foderært og
fodervikke har uden kvælstof ydet samme ud
bytte af råprotein, som italiensk rajgræs yder ved
100 kg kvælstoC pr. ha ved såning.

I det følgende ses en oversigt over indholdet af
blandt andet nitrat-kvælstof og sand i tørstoffet.

Forsøg med e/tua/groder.
7 forsøg 1973 t:S~'Of pcl. Ir 1"f"Slot1C:I

r1prOlc:ln Irz.uo( NO.-N U"'
ltal. rajgræs 18,7 19.4 13,6 0.09 16,5
Vårrug 16,4 18,4 20,7 0,12 12,9
Fodervikke 20,6 19,6 12.4 0.05 27.8
Foderært 19,1 19.3 11,9 0,07 26,6
Foder-

marvkål 18,2 19,5 11,9 0.10 22,9
Bladkål 17,1 20,2 13.3 0,08 19.1

Indholdet af sand i tørstoffet er i alle afgrøder
så højt, at de i foreliggende tilstand kan betragtes
som uegnede til kvægfoder. Det viser i virkelig
heden, hvor vanskeligt det er på den ret løse jord
at bjærge efterafgrøder i god kondition til stald
foder og konservering. Ved afgræsning kan den
kraftige sandforurening næsten helt undgås.

Indholdet af nitrat-kvælstof (N03-N) er i aJle
afgroder ret lavt. Det er lavest i fodervikke og
højest i vårrug.

Indholdet af råprotein er næsten ens og meget
tilfredsstillende i alle afgroder. Sammenholdt med
indholdet af nitrat-k.vælstof antyder det, at til·

førslen af 100 kg kvælstof pr. ha har været op
timal under dette års forsøgs betingelser.

Forsøgene fortsætter.

16. Kvælstof til græsarter 1972-73.
De enkelte græsarter har i tidligere forsøg re

ageret meget forskelligt ved stzrk kvælstofgødsk·
ning med hensyn både til udbytte og til holdbar
hc<l.

Det spiller under intensive forhold også en rolle,
om marken udnyttes ved slæt eller l.lfgræsning.

Forsøgsplan og forsøgsbehandling er beskrevet
i beretningen 1972.

Ocr er resultater fra 1 dobbeltforsøg nr. 1747
48 i 2. år, som ses nedenfor:

KvælstO!lil græsarter, 2. dr.
pet. pet. hkB pr. h.

t.-nIO( rtp«)kln IrøOI lønlO( r'prOlc:ln

Alm. rajgræs 17,9 16,8 424 75,7 12,7
Rød svingel 24,2 14,9 157 65,0 8,5
Timotbe 16,5 17,7 17 +2,8 0,2
Hundegræs 18,0 14,0 76 14,4 ",;,-0,1

Rød svingel yder langt det største udbytte af
tørstof og råprotein. Derefter følger hundegræs i
torstofudbytte, medens almindelig rajgræs og ti
mothe yder de mindste udbytter.

Karakterer for bestand efter 4. slæt antyder, at
alm. rajgræs, rød svingel og hUDdegn~s tAler af
græsning bedst, medens timothe dA.rligst tåler af
græsning.

Kvælsto/ tU grtzsarter,
Klrakler for bes~od·}

alm. raJIr1CS ritd Ivlnae] timotbe hundelJ'la

Hos'e' 1973 7,8 8,9 8,1 8,9
Afgræsset 1973 8,5 9,3 7,5 9,3
.) 0-10. 10_ melel utl bescand.

De samme gra:sarter er afprøvet efter en plan,
hvor den ene forsogshalvdel er iblandet 4 k!g rød
kløver og 4 kg hvidklover pr. ha.

I et dobbeltforsøg nr. 3721-22 udlagt uden da:k
sæd er der opnået følgende udbytter:

Kwrlsto/ lil grtzslJrur.
hll:! pr. ha

411:1 rødklevcr
In!lcn kløver + 4 kJ bvldkl"V'Cf

t.nlof r.llprOlei.n tønlof ftprCKc!a

Alm. rajgræs 49,8 8,2 51,4 8,7
Rød svingel +14,9 +2,4 +13,9 +2,2
Timothe +11,1 +1,3 + 7,5 "';'-1,3
Hundegræs + 5,6 +0,6 ~ 6,8 +0,8
Bland. af de

4 græsser 0,8 0,2 ~ 5,6 +0,7

Almindelig rajgræs har både uden og med klø
veriblanding ydet det største udbytte. Derefter føl
ger hundegra:s, timothe og rød svingel.

Blandingen af de 4 græsser klarer sig godt i
renbestand, da almindelig rajgra:s var domineren
de græsart her i I. Ar.

Forsøgene fortsa:tter.
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P/un('fal j silumajs.

Plclllterai j siiomlljs (/58).

p" p.;1. I0l1ilof
l.OltlC l.olbc slængel blade

56 33.8 18.5 29.8
52 32.2 18.7 29.5
45 29.3 19.5 31.6
37 27,2, 19.9 32,6

17. Antal planter pr. m' i silomajs 1973.

Der råder for tiden nogen w..ikkcrhr.:d overfor.
hvor stort et anlal nwj5phlnlcr pr. ha. der bør
stræbes efter for at nå cl optimalt udb~ tte af majs
til ensilering.

l England anbefale.. ca. 30 planter. i Holland
ca. 15 og i lordtyskland ca. 10 majsplamcr pr.
kvadratmeter for at n:'l. det bedst mulige resultat
ved dyrkning af majs til ensilering.

Forsøgene er anlagt efter foigende plan for at
fA. ct indlry" af forholdene under danske klima
betingcl ..er.

a. 5 majsplanter pr. m!,
b. IO majsplanler pr. m:!.
c. 15 majsplanler pr. m~.

d. 30 majsplanler pr. m~.

Fo~ogcne er alle ')ået af mandskab fra l ands
kontorel med cn Slanhi.Jy·ma~"ine.da er forsynet
med specialudstyr Lil majssåning. Gennemsnitlig så
tid var 16. m<.tj.

Ocr er anvendt en fælles såafstand i alk for
søgslcd, som svarer til 30 planter pr. m~. De pv·
rige forsogsled blev derefter udtyndet til det
planlagte plantetal, når majsen havdlo: 2-3 blade.

Rækkeafstanden var i alle for-.øg~lcd 75 cm.
Ukrudt blev bekæmpet med 1,5 kg Afalon pr. ha
lige efler såning clkr med 4 I dinoseb pr. ha,
når ukrudtet havde 2-4 blade,

Ocr er ikke forelaget rensning eller hakning
mellem rækkerne, men i enkelte for'iog blev da
hen på sommeren håndluget for liden næh.lt'. sOl1

nalskygge og andre grovere ukrudhaflcr.
l label 158 i trtbclbilaget ses en owr<;igt over

udbyttet i gmnl, lOf'Stof, råprotein og træster. Ud·
b)'ttct af tHn.tof varierer fra 234 til 79 hkg pr.
ha, hvilket er en ~Ior spredning. Det stor..tc ud·
bytte vi~er, at klimaet i 1973 har pas<;ct Illrtjsen
godl.

t det falgende <;C'i det gennemsnitlige udbytte
af 20 forsog.

Anlnl1et af pl<lntcr læng<;t til venstre er pl:1ntetal
ved hostning den 5. oktober.

",_,.~"i~~f,< . : :..
:..,~... ~ _.' ~ '.,: ,-l,.; ..u ..··:~~ , ..;, -. I ....".,-

,,/~{~.~:/' 1'''\'\ ~l;",~!,:J'_f''"J~-r- "s.::. I-i" ,
•

......... '"'' l'· • ,. t. . .".- ..... 't·., t _,O -. .v: -\ \~....), .. ..~"\,,'/' .•' •
.. ...• '., ·.1-' ~r" . 'l." ,-"r ..•. , "

o •. ',' .,; I '\ l/I· .'"

'.~'T't'··, \:-~,., ..... 'tt.'.' '\.1 '. :' '. ',l·'''lr,\t:-~ •. \-~. 1._ ",.. '1' .<'o ·1 :t, / I,· .0:\ ~ 1/. 1\.:: i ·['\':1',('·\.1 '.~'
\ .,'. I .• ;.- .. " ,

•• + ,. "l, .' i , d'--,j'_ .. . ._'. ":,., .r, . .J' "-'
_,. l __~ ... I,~,

KoI~lnlnl fra YCMtte mod bejre: ~.1 plantet. '.9 planter. 12.3

plante' og 20.0 planter pr. m'.

10 for:.(}g hkg pr. ha
197.1 gront torSlof raprolein 1r.J:~lof

a. 5.7 pI. pr. m:! 374 99.1 9,0 20,4
b. R.9 pI. pr. m~ 86 20,2 1,4 4.9
c. 12.3 pI. pr. m~ 124 24.0 2,1 6,2
d. 20,Q pI. pr. ro:? 157 29.9 2,5 8,4

Drt er ikke lykkede:. ar: nå op på del ønskede
plantetnl på 30 pr. hadr<.Ltmcter, medens de pV·
riga for~ugsmål er ramt ret nøje.

Udbyttet af gront. tørstof. råprolcin og træstof
øges med l>tigende plantetal pr. kvadratmeter.

Maj!>plantcn består af kolbe, stængcl og blade.
De har ikke l>amme værdi i fodringen. I del fol
gende ses udbyttet af tørstof fordelt på kolbe,
stænglo:l og blade.

Pia1lfeUlI i si/omajs.
2(1 fll~wg

1973 hkg pI h.
1'1. pr. IUr)IOf råprolein

m' l..... lbc sla-n!lel blade l..olbe 5l:1:ncel blade

5.7 56,8 29,2 t5,5 5,2 Z,t 2,2
8,9 6.7 9.6 3,4 O,) 0,7 0,8

12,3 .;.0.5 17,3 7.6 .;.0.2 1,4 0,9
20.0 ';'7,~ 25.9 11.9 .;.0.9 2,0 1,4

Ud hyttet af torstof i kolber er størst ved 8-9
majsplnntcr pT. I..vatlratmcter. medens det i stæng
ler og blade er 5ti~cnde i lakt med øget planteta!
pr.I..\'adrdlmctcr.

Udbyttet ;.If r3prolcin \'il>cr et lignende billede.
Indholdet ;lf tørstof, råprolein og træstof er vist

i det følgende gennemsnit af de samme 20 forsøg.

20 forso!:
1973
PI. pr Kar. for

mt ne""na:ln·)

5.7 0.4
8.9 0.4

12.3 3.7
20,0 6.3
.) 0-10. IO hell tledlmOl:U;ct.
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Tørstof hkg/ha

Stængler og blade har et højt indhold af tr:.e
stof i forhohJ til kolberne.

PI. r1proteln uæSlof
pr m· kolbe sl:t'ngel blade "olbe ~længel blade

5.7 9.1 7.3 14.3 13.3 31.0 27.0
H.9 8.6 7.2 1.1.9 13.2 31.0 27.1

12.3 H.9 7.6 13.5 12.2 29.8 27.8
20.0 8.H 7.5 13.2 12.2 28.2 27.9

12,6
+0.2
+0.3

0.0

Planr('l og lu!51roel Imlor til silon/ajs (/j9).
IXI. pcl. hl,;g pr. ha

lorstof rAprul gront lorslof råproteill

23.4 9.2 585 137,1
23.7 9.1 +8 +0,4
23.2 9.1 +3 +2.1
23.8 8.9 13 5.2

9 lor~·of.: 1973
Grundgodct
20 P ud'itroCI
40 r lld~t met
40 P placeret

I figur 10 ses torstofudbyttct i kolbe. stængel
og blad, samt det samlede udbytte <tf tørstof.

Dct foreloJ:lige resultat af for.,øg med stigende
plantetal i silomajs er. at ca. IO planter pr. rn! ma
foretrækkes, nar der tages passende hens)'n til ud
byttets ,wdel af torstof i kolber, procent torMof
i kolberne og modstandsdygtighed overfor slOrll1
~kadcr.

Forsogene fortsætter.

J8. Placeret o~ udstroet fosfor
lil silomajs 1973.

I andre lande med d} rkning af majs lægges stor
vægt på. al majsen får -cn startere af nedfældet
fosfor placeret i passende afstand fra de såede
majsl..erncr.

Det er baggrunden for fOl1log efter følgende
plan i silomajs.

a. Grundgodel
b. 20 J...g fosfor (P) udstroet
c. 40 kg fosfor (P) ud<;troet
d. 40 kg fosfor (P) placeret

Mahcn er s et. og gødningen placeret ilf mand·
~kab fra Landskontoret med en Stanhay·maskine
fOTS} net med udstyr til såning af majs og gødning.

Der er anvendt en rækkeafstand på 75 cm og
ct planletal på 30 pr. kvadratmeter.

Ukrudt er bd.æmpct med 1,5 kg Afalan pr. ha
lige efter såning eller med 4 I dinoseb pr. ha, n r
ukrudtet havde 2-4 blade.

Der Cl' ikke foretaget nogen udtynding og rens·
ning i forsogenc, sli planlcbcstanden blev lidt for
tæt og megel fol som overfor stormskade.

I label 159 finde.'i udbyuel af grønt. lUn.tof og
råprolein i årets enkeltforsog. I 3 forsag er målt
bctydeltgc merudbyuer for placeringen af fosfor.
medcns der ikke er ud... lag i 6 (orsog. I gennem·
,nil af 9 forsog ef målt folgende udb)'tler.

Kolbe stængel blad

pc!. af torSlOtf'et

80

120

140

100

20lorsoK
/973

I 3 forsug er noteret kar3kterer for ned knæk·
ning. Det er t)'deligt, at den tætte bestand er sb
det me~l. En s. dan nedknækning er lil stor ulempe
under hostning. da del giver et meget stort bjærg·
ningstab ved. at høst maskinerne ikke kan høste
majsplanter, der Cl' gået i leje.

Kolbeprocenten er beregnet på b3sis af tørstof·
udbyllel. I andre hmde anbcfale'i et piantetul, der
giver over 50 procent af udbyttet i koibetorstof.

Indholdet af lor~tof i kolberne er jævnt {.tldende
ved ~tigende plantetal. Normalt forlanges ca. 40
pet. torstof i kolberne, inden der cnsileres. Ved
det ~tprste plantet:!1 er kolbernes indhold af tor·
'itof undcr 30 procent.

Stængler har et betydeligt lavere indhold af tor
:-.tof end b de kolber og blade.

Bladene h:tr det storste indhold af råprotein.
dereftcr følger kolber. og lave:..t er det i stæng
lerne. men det er iovrigt som helhed ret lavt i
maj .. p1anterne.

Fig. IO. Sligende antal planler pr. m' ISllomajs.

Antal planter pr ml

60

40

20

5 IO 15

Stængel

Kolbe

Blad

20

Meden .. der ikke måles nogen sikkcr virkning
overfor indholdet af torstof er der en svag tendens
til fald i indholdet af rnprotein efter fosforgodsk·
ning. Dcr er i gennemsnit målt en positiv \ irk·
ning af placeringen af de 40 kg fosfor i forhold
til samme mængde ud"'lroel.

edenfor er udbyttet i torstof og råprotein vi... t
i genncm .. nit af 8 forsog. idel I forsøg ikke var
gennemfort efter planen.

Merudbyllct for placering af 40 kg P er i for
hold til 40 kg P udslroct især fundet i kolbe og
stængel, der er de mest værdifulde dele til kvæg
fodring.
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Forsøgene fortsættef.

Indhold af hikfro i byg/ilal. rajgrlFs·
blandinger.

pcI. ital. rajgr.
Pn,1\C nr. i blandtnltfl tvikJrø pr. te

l . . . . . . . . . . 7,4 169
2 ......... 10,9 75
3. ......... 5,8 49
4 .......•.. 12,1 48
5. . ........ 8,1 44
6 .....•.... 7,9 40
7. ......... 9,7 36
8. ......... 6,9 35
9 .....•.... 9,6 20

IO .. ........ 11.0 15
11. .....•... 7,3 14
12 .. 8,7 10
13 ...... 9,9 6
14. 9.9 5
15 ...... 4.8 4
16. . ........ 8,0 4
17. ......... 15,5 4
18. 5,5 4
19. 3,9 3
20. ......... 5,3 3
21. ......... 6,9 3
22. 8,5 2
23. · . . . . ... . 7,7 2
24. · . . . . . ... 10,4 1
25 .........• 2,7 l
26. . - ...... 6,5 I
27. · . . . . .... 7,9 I
28. ......... 7.7 l
29 ... 7,5 O
30 ... 8,2 O
31. ... 6,1 O
32 . ...... . -' 4,0 O
33 .......... 5,1 O
34 .. . ....... 3.5 O
35 ..... 4,7 O
Gns. ..... -" 7,6 17

20. Undersøgelser O\'er kvikindbold
i såsæd 1970-73.

Prøver er efter gældende regler udtaget af plan
teavlskonsulenterne af de enkelte ejendommes byg·
udsæd, som er leveret blandet med italiensk raj
græs.

Prøverne er analyseret af Statsfrø)(onlrollen,
Lyngby.

Ifølge garantien må kontrolleret såsæd ikke in
deholde mere end l kvikfrø pr. kg.

Undersøgelserne i Ar viser, at 34 pCt. af prø
verne har kunnet holde denne garanti.

Den stærkt varierende procent af italiensk raj·
græs i prøverne viser, at iblandingen af italiensk
rajgræs lader meget tilbage at ønske med hensyn
til ensartdhedeo.

Nedenfor ses. at den andel prøver, som holder
garantien, varierer meget fra A.r til år.

råprOltln
kolbe suengd bladc

S,l 4,0 3,9
0,2 +0,1 +0,2
0,2 +0,4 0,1
0,3 0,0 0,0

Ukrudtsbektrmpelse i majs.
ukrudll- fhl. hk! lØnlOrpr. ha
planlcr majs- kolbe aumgd
pr. m' planter _ svøb _ bladc

16,3 100 4,4 4,7
1,2 III 30,4 18,7
0,7 114 31,3 17,9

Ukrudlsbekampelse i majs.
ukrudlS· fhl. hkg IØrslOf pr. ha
planlcr maj,.. kolbe sta:ngd
pr. m" plantcr + svøb + bladt

22,4 100 4,7 4,8
2,2 139 23,4 12,3
0,1 117 34.8 12,6
1,0 128 22,7 9,4

M 80 5,1 100 17,4 8,8

Ubebandlet
Afalon
BJadex
Aretit
Pramitol

2 forsøg
/972-73
Ubehandlet
Afalon
Aretit

Placeret og udstrøet fosfor lil silomajs.
8 forsøg 1973 hkg pr. ha

t.nlof
kolbe .tzngc1 bladc

Grundgød. 59,6 57,8 26,8
20P udstr. 1,1 +1,9 +1,2
40P udstr. 0,0 +5,6 2,1
40 P placer. 3,0 0,6 1,2

Bladex har haft den bedste virkning på ukrudtet
og givet det største merudbytte.

Afalon og Aretit har virket ret ens og har været
lidt bedre end Pramitol M 80, som har svækket
ukrudtet mindst og majsen mest.

Sidste års forsøg med bekæmpelse af ukrudt i
majs er i det følgende sammenstillet med dette
års, hvor der har været anvendt de samme midler.

19. Ukrudtsbekæmpelse i majs 1972-73.
Majsplantemes langsomme udvikling i maj mA.·

ned gør dem meget følsomme overfor konkurren·
ce med grove ukrudtsarter.

I forsøg nr. 293 er der prøvet forskellige midler
mod ukrndt i majs efter følgende plan.

a. Ubehandlet.
b. Linuron, 1,5 kg sprøjtet 16. maj.
c. Bladex. 2,0 kg sprøjtet 16. maj.
d. Aretit, 4,0 I sprøjtet 4. juni.
e. Pramitol M 80, t ,5 kg sprøjtet 4. juni.

Linuron og Bladex er midler, der tilføres jorden
snarest efter majsens såning. De hæmmer ukrud
tets spiring ved optagelse gennem roden. Aretit er
et middel af dinosetHypen, som svider bladene
på ukrudtet og anvendes, nA.r ukrudtet har 2-3
blivende blade. Pramitol M 80 er et bladmiddel
af atrazin·typen.

Resultatet af årets forsøg er fØlgende:

Her har Afalou og Aretit baft samme virkning
1970 1971 1m 1973overfor ukrudtet og været lige skånsomme overfor

Antal prøver IO 48 75 35majsen, bvilket også viser sig i et lige stort mer· .........
KvikIrø/kg. gns. 10 45 24 17udbytte. pet. prøver, der holder

Forsøgene fortsætter. garantien . . . .. . . . 33 6 17 34
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I de sidste 3 år er udviklingen gået den rigtige
vej med et stigende antal prøver med under I
kvikfrø pr. kg udsæd af byg italiensk rajgræsblan
ding.

benyttelsessystemer at btlyse især 2 hovedsporgs
mål:

1. Den udnyttede produktion pr. arealenhed i
form af tilvækst, vedligehold og slæt.

2. Det enkelte dyrs tilvækst i løbet af sommeren.

2. og 3. års lucerne. I. slert /4/6.

III. UNDERSØGELSER OVER
UNGDYRENES AFGRÆS
NINGSFORHOLD 1969-73

21. Andre forsog i gronafgroder.
I 6 udbyttcbestcmmelscr på Bornholm er ud

byttet af 2. og 3. års lucerne sammenlignet med
følsende resultat.

Der er ikke målt nogen sikker forskel ud-
byttet af 2. og 3. års lucerne i den I. slæt.

I ro"og nr. 271, 1780,2264-67,3543 og 3720
er der afprøvet forskellige metoder for udlæg af
græs og lucerne. Det er et gennemgående træk,
at tyndt sået dæksæd eller tidligt høstet "grøn dæk
sæd har givet det storste udbytte året efter.

I forseg nr. 856 er der afprøvet udsædsmæng
der af lucerne fra 15 til 25 kg pr. ha uden sikker
forskel i udbyttet af 2. års lucerne.

Forskellise majssorter er afprøvet i forsøg nr.
1865. hvor Brilliant har givet 112, Anjou 109 og
lora 200 98 afgrødeenheder pr. ha.

Et stigende antal majsplanter pr. kvadratmeter
er afprøvet i forsøg nr. 1241 og 1866 med et
stigende udbytte i afgrødeenheder pr. ha, men med
cl faldende udbytte af kolbetorslof.

På Godthåb er efler forskellige kemikalier til
bekæmpelse af kvik og frøukrudt i bederoer ud
sået forskellige grontafgrooer for at undersøge de
res folsomhed overfor de forskellige kemikalier.
K:J.rakter for bestand er vist side 903 i berel
ningen.

1973
l. ....... 7 23,0 105 4,6
2 ... 4 15.5 100 6.4
4 ........ 7 27,9 163 5,8
5-6 ... 5 IS,S 101 6,5
lalr og gns.
1969-73
l. .. 44 138.2 724 5.2
2 ........ 25 98.4 528 5,4
4 .... 30 126,3 735 5.8
5-6 ..... 24 78,2 519 6,6

Ved hjælp af mobil vægt vejes dyrene hver 4.
uge. Der søges endvidere gennem indhentede op
lysninger og specielle parasitologiske undersøgelser
forklaring pA. eventuelle variationer i dyrenes til
vækst gennem perioden.

Ungdyrkontrollen er gennemført på Skander
borg-, Ars- og Varde-Grindsted-cgnen.

l 1973 var vejrliget ret ensartet først pi som
meren i undersøgelsesområderne, idet maj måned
i forste halvdel var k.ølig og med nauefrost; si
sent som 21. maj var der nattefrost. Derefter kom
der høje v:J.rmegrader. Den deraf følgende græs
f rodi'ghed gav store slæt og rigelig græsning. Gen
væksten blev i juli og august mange steder hæm
met af tørke. På Arsegnen fortsatte det tørre og
varme vejr året ud, medens Skanderborg- og Var
de-Grindsted-cgnen havde over normal nedbør i
september og en følgende rcgnfattig oktober.

Taget som helhed gjorde det ret tørre og varme
vejr dog 1973 Lil en god sommer for ungdyr på
græs, især pi lavbundsarealer.

Kontrollen er 'gennemført med 23 besætninger.
sOm har omfattet 469 dyr og 81,9 ha.

I del følgende er ejendommene opstillet efter
stigende antal folde i afgræsningssystemet.

Ungdyrenes afgr~sningsforJlOld1969-73 (J60-l61).
Ama] Antal

argrlrSnJll8l- ungdyr· ha Antal dyr
folde beRtningcr lait [alt pr. ha

hkgpr.M
lorslor a.c.
72,2 48,1

0,9 0,6

IrOIU

428
17

",..
IOfSlOr
16,9
16,4

6 forsøg /973

2. års lucerne ..
3. års lucerne.

Ved B. R. Benthalm og A. Niehen-E1Iglyst.

I J969 indledte Græsmark.s~ektionen en under
sogelse over ungdyrenes udnyttel'ie af afgræs
ningsarealernc, som den foregår under praktiske
forhold.

Undersøgelsen fortsætter og afsluttes i 1974,
hvor man især vil afprove en mere eksakt styring
af afgræsningen.

Undersøgelsen ledes af B. R. Bentholm. Det
duglige arbejde med græsningskontrollen og ind
samling af undersøgelsens data er foretaget af A.
Nielsen-Englyst.

Undersøgelsen tager sigte på under forskellige

Der er næsten lige mange ejendomme i hver
gruppe. Ved anvendelse af skiftefolde er der i for
hold til storfold udbundet flere dyr pr. ha græs
areal.

Kontrollen har samme omfang som i 1972. På
grund af driftsændringer er 2 værter blevet erstat
tet af nye deltagere.

De parasitologiske undersøgelser er i 1973 yder
ligere udvidet i samarbejde med dyrlæge Chr. Pi
legird Andersen, Statens veterinære Serumlabora
torium j Arhus, og dyrhDge Svend Aage Henrik
sen, Statens veterinære Serumlaboratorium. Kø
benhavn.
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Der er ialt bestemt parasitindhold i 1364 gød
ningsprøver og undersøgt 455 græsprøver, heraf
23 græsprøver fra buske.

Græsproverne til Svend Aage Henriksen, Kø
benhavn, blev videresendt til lic. agro. G. G isse I
Nielsen, Risø. hvor indholdet af selen blev be
stemt. Resultater af denne undersøgelse foreligger
endnu ikke.

Som følgende oversigt viser, har afgræsnings
periodens længde i 1973 varieret noget fra gruppe
til gruppe, men dcn svarer ret nøje til gennem
snitstallene for 5-års perioden.

Ungdyrenes ajgræsningsforhoJd (160-161 J.
KODlfolperl-

odens Izn,de. k'lllvl:'kll pr. dyr kg
dase pr daS pr. :lOmmer N pr. ha

Gns.1973:
l. ....... 145 0,70 101 173
2....... 139 0,54 79 155
4 .... 151 0,51 79 194
5-6 ...... 135 0,64 85 180
Gns.1969-73.-
l. ....... 145 0,61 90 124
2........ 148 0,65 98 14\
4 ........ 151 0,66 100 158
5-6 ...... 140 0,64 90 157

I grupperne med 2 follle og 5-6 folde standsede
på I ejendom i hver gruppe undersøgelsen efter
ca. 100 dage på grund af torkeskader. p~ de
øvrige ejendomme (orløb kontrollen planmæssigt.

Den gennemsnitlige dnglige tilvækst pr. dyr er
i 1973 størst ved I fold og 5-6 skiftcfolde, men
noget lavere ved 2 og 4 skiftefolde.

En oversigt over udb),ltet pr. ha er vist i det
følgende:

Ungdyrt!ffes afgrtt'sningsforhold (160-16/).
An"" 'g Slæt p.; l.

Antal Antal Sr.e5C1age tilvækst f.C:. af f.e.
besætninger folde pr. ha pr. ha pr. ha uClbylle

1973
7 ...... I 641 445 3985 l
4...... 2 833 408 4722 15
7...... 4 826 437 5230 19
5...... 5-6 859 580 6662 26
1969-73
44 ..... I 723 423 3919 l
25 ... " 2 748 494 4591 8
30. 4 778 522 4952 10
24 ..... 5-6 932 623 5989 14

I gennemsnit af de 5 kontrolA.r har der med
en forøgelse af foldantallet været et stigende ud
bytte i foderenheder pr. ha og en stigende til
vækst i kg levende vægt pr. ha.

Rækkefølgen indenfor foldgrupperne afviger her
fra resultaterne for de enkclle dyr. Det hænger i
særlig grad sammen med, at der med et stigende
antal sk.iftefolde har været mere græs til rådighed
for dyrene. Dette ses i et jævnt stigende antal
grorsdage pr. ha med stigende antal folde.

Selve kontrolperioden har været kortere ved det
største antal folde. Dog har der været 209 græs·
dage flere pr. ha end ved ~torfoldsgra:~ningcn. Des
uden har det her været muligt at udnytte 14 pet.
af det srlmlede udbytte pr. ha til slæt.

I gennemsnit af 5 kODtrolår er der produceret
200 kg levende vægt eller 47 pc!. mere pr. ha
ved afgræsning i 5-6 folde end i storfolde.

Det udnyttede udbytte ved storfoldsafgræsnin
gen har i de 5 kontrolår været på næsten samme
niveau fra år til år, ca. 3900 foderenheder pr. ha.
Udbyttet ved skiftefoldsafgræsningen i 5-6 folde
har varieret noget mere efter årets klimaforhold,
men er i gennemsnit ca. 6000 foderenheder pr.
ha eller ca. 2100 foderenheder større end ved stor
foldsafgræsningen. Det svarer til, at der her er
udn)'t1Cl 53 pc!. flere foderenheder end fra stor
foldsarealerne.

Baggrunden fOf, at 5-6 foldsafgræsningen i
1973 har )'det ca. 2700 foderenheder mere pr. ha
end storfoldsafgræsningen. er, at man pli nogle

Antal sklftcfolde

o

r~ystt"1Jl ~ -l

)~

,~

,~

~
l 2. .l -l 5 6 7 8. 'I. IO Il 12 oS\'.

Ug'

Fig. Il. Foldsystemer for ungCl)rgramng.
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ejendomme har anvendt et særlig effektivt fold
skirtesyslcm. Det går ud på, at der i hver sk.ifte
fold gennemføres en udnyuelsesrunde på 5-6
uger, idel hviletiden er 4-5 uger. men afgræsnings
tiden kun er I uge.

Dette kan kun gennemføres effektiv! og konse
kvent. når græsarealet er opdelt i 6 lige store skif
lcfolde. som det ses nederst i fig. Il.

I fig. II vises. hvordnn man på grundlag af
indvundne erfaringer kan opdele et græsareal til
bedst mulig uJn}'llelse og på en praktisk måde.

I storfolden bn afgræsningen kun reguleres ved
gødskning og'eHer slæt. løvrist regulerer dyrene
sclv optagelsen, så de i perioder får for dårlig
græskvalitel. Metoden kræver stort ~lreal pr. dyr
for at lykkes godl.

I 2-foIJ~s}"Hemet kan græsset sikres 4 ugers hvi
letid, når fold:-.kiftet sker hver 4. uge. Der kan
blive slorfoldsproblemer i løbet af de 4 ugers af
græsningstid. Der kræves også her, at der er ret
få dyr pr. ha.

I 3-folds'i}'stemel kan græsset sikres hvile i 4
uger. når foldskiftct sker hver 14. dag. I de fol
gende 3 'ikiftefoldssystemer vil det være mest
pral..ti'ik. at foldskifte sker p en fast ugedag.
Det vil sige. at afgræsning i hver fold varer en
uge. Delle medfører i 4- og 5-foldssystemet, at
di ...se får henholdsvis 3 og 4 ugers hviletid. De 3
uger... hviletid i 4-foldssystemct er for kort til op
timal græsproduktion.

I 6-foltl'iSY'itcmet kan græsset få en hviletid på
5 uger, hvilket i ungdyrkontrollen har ·givet sær
deles gunstige resultater. Undersøgelsen har tyde
lig vi')!, ~t der bør stræbes efter lang hviletid til
græsset og en I..ort afgræsningslid.

U,,!:dyrellcs a/grtl'!i1linf!s/orhold (/60-/61 J.
Da!;'. p,. " AMal dage: Uge-
trl- ,,.., kg 111- f.e:. afgræs- h'-ile: .y,tcm

"a:k51, I dage: "Zksl nlng Ild afg./hv.
Stor/oltl:
7 t'jelld. 699 641 445 39M5 O O O

2 folde:
Sk.2 740 17M 567 4583 26 26 4:4
Sk.3 5MO 858 49M 4378 23 23 3:3
Gns. 66U 818 533 4481 25 25

4 fold,':
Sk.8 620 959 629 5782 13 27 2:4
Sk.9 660 693 459 4090 19 41 3:6
Gns. 640 826 544 4936 16 34

4lolde;
Sk.5 700 1138 792 6925 9 26 1:3
Sko IO 365 177 284 3591 7 22 I:J
Gns. 533 958 53M 5258 8 24

6 fold,: 552 937 517 8383 7 27 1:4
Sko 13 552 9J7 517 8383 7 27 1:4
Sko 14 710 819 594 6799 7 28 1:4
Gns. 631 87M 556 7591 7 28

6 folde:
Sko 12 720 1247 982 9344 7 35 1:5

Dette ses også af foranstående resultater fra
1973, hvor det har været muligt på 16 ejendomme
at sammenholde afgræsningstid og hviletid til græs
set med produktfonsresultalernc. Udbyttet af til
vækst i kg pr. ha ages fra slorfoldsgræsning lil af
græsning i 6 folde fra 445 lil 982 kg, hvilket er et
betragteligt merudbytte for at indføre en effektiv
udn)'ttelsesteknik for ungdyr på græs.

Den lange hvilelid til græsset, der tydeligvis
oger græsproduktionen og den dyriske produklion.
kan måske også virke begrænsende på dyrenes op
tagelse ar parasitter.

Gennemsnitsresultaterne i foranSlående oversigt
dækker en stor spredning i kg tilvækst pr. ha, som
det kan ses af tabel 161 i tabclbila-get, hvor det
laveste og højeste udbytte i 1973 var henholdsvis
-+- 44 og + 982 kg tilvæksl pr. ha.

Ejendommene er i hoved tabellerne 160 og 161
opstillet efter nelloudbyllet i foderenheder pr. ha
indenfor de enkelte grupper i foldanta!.

db)'llet varierer meget. og det kan udover af·
græsningsmetoden værc påvirket af kvælstofgødsk
ning, vanding, lontrolperiodens længde og en pas
sende balance mellem arealet til slæt og afgræs
ning m.v.

Undersøgelsen blev oprindelig planla'gt for at
belyse forskellige afgræsningssystemer for ungdyr
med henblik på udnyttelse af græssets vækstener
gi. Resultaterne har indtil nu \'iSI, at dette er den
vigtigste grundfaktor for al nå et højt udbytte af
tilvækst pr. ha.

Erfaringerne har dog vist, at ungdyrenes foder
optagelse og vækst ogsA bliver stærkt påvirket af
parasitære forhold under de forskellige afgræs
ningsrorhold. Det kan for eksempel nævnes, at
æ'g og larver af løbc·tarmorm er fundet på alle
ejendomme uden undtagelse i 3 år i træk, godt
nok i stærkt varierende mængder.

I 1973 fandtes i 14 besætninger lungeormlarver
i godningen fra nogle få i de fleste tilfælde til
mange i enkelte bes<etninger. l 5 besætninger blev
fundet ikteæg i gødningsproverne, medens få bæn
delorm også blev fundet i 5 besætninger.

Da 10bc-tarmorm er fundet på alle ejendomme.
er der især sat ind på at følge tilstedeværelsen af
æg i gødningen og af smittedygtige larver i græs
set af lobe-tannorm i labet af vækstperioden.

J 1972 blev larver af lobc-tarmorm inden ud
binding fundel i ret store mængder i græsset ved
klippeprøver mellem :tbusl..enec. Undersøgelsen er
udvidet i 1973, hvor der inden udbinding blev ta
get 175 klippcprøvcr og i efterårsmånederne 114
klippeprøver af græsset mellem :obuskenec.

Resultaterne. der er illuslreret med figur 12, vi
ser tydeligt. at antallet af smiucdygtige larver er
bemærkelsesværdigt højt i græssct efterår, vinter
og forår helt frem til udbinding. Derimod er larve
indholdet i græsset næsten nul fra sidst i maj til
hen omkring l. august. Dette kan skyldes en for
tynding på grund af kraftig græsvækst. men det
kan Ob'Så skyldes 501- og varmepåvirkning.
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Fig. 12. Fund af Iøbctarmorml&r\'e:r i lræsp",\'e:r klippet mellem
bllSkc:ne. samt Cc:nnc:msnitlig daglig tilvæksl hQ3 UDIdyrene pI. de:
tamme. 14 ejendomme.

Alltalllroe:r
pr. kllflfmil'lc:l

,O<>

./

UndersØgelsen over indholdet af antal æg af
løbetarmorm pr. gram gødning (EPG) viser, som
i tidligere Ar. at der som helhed ingen direkte sam
menhæng er mellem ægantallets størrelse og dy·
renes tilvækst. Heller ikke de forskellige afgr~

ningsmetoder og klimaforholdene viser nogen sik
ker indflydelse på antal æg i dyrenes gødning i
denne undersøgelse.

Som vist i nedenstående opstilling og i fi
gur 12, er der heller ingen direkte sammenhæng
mellem fund af smittedygtige larver i græsset og
antal æg af løbe-tarmorm i gødningen.

Antal ag af løbe·tarmorm pr. g gødning (EPG).
Ubc:bandle:dc dyr

Maj Juni Juli AUI. Sept. Oll. No.,.

46 20 46 31 IJ 23 33

100

900

600

Tilva:ksl
daghg. g

1100

-

A S O ~ D
M:\oc:d

.•..•••••• anlall3.J'\er

..........[...
'"

f M A M J

•...•.
......

n!·\ll~lthl

110

4>0

JO<>

Måske var denne periode med et lavt larveind·
bold i græsset særlig lang i tørkeperioden i 1973.

Den daglige tilvækst er af normal størrelse.
Selvom det ikke i denne undersøgelse er bevist,
k.an det tænkes, at den ret lave tilvækst i efterårs
månederne kan hænge sammen med det høje lar
veindhold i græsset i det køligere og fugtige vejr
lig.

For at fA. et indtryk af antal larver pr. kg græs
i nærheden af gødningsaflægningen er der klippet
dobbeltprøver, l prøve i .buskenec og l prøve
fra områder mellem .buskenec. Klipningerne er
foretaget i perioder hele vækstperioden igennem
som vist nedenfor.

Der er i .buskene_ fundet et Uhyggeligt stort
antal smitledygtige larver af løbe·tarmorm. især i
efterårs- og forårsperioderne. Det ser ud til, at det
især er i disse perioder, at larverne vandrer ud fra
.buskene...

Tallene anskueliggør, hvad der kan ske, når
dyrene i efteråret eller i tørkeperioder tvinges
til at æde »buskec. Der kan heller ikke ses bort
fra, at dyrene ved sk.iftefoldsgræsning i perio
der tvinges til at æde »buskec på andre tider.
Ved skiftcfoldsafgræsning kan der forekomme sær
lig mange .buske.. pr. ha, især ved en intensiv
udnyttelse af systemet.

Den meget stOre variation i antallet af smitte
dygtige larver pr. kg tørret græs klippet i og uden'
for .buskene- antyder, at metoden med klipning
af græsprøver til vurdering af markens smitteniveau
bør underkastes en nærmere undersøgelse.

Ocr er dog den sammenhæng. at de ægprodu·
cerende lobe-Iarmorm i fordøjelseskanalen er op
taget under dyrenes tidligere ophold på græsgan
gen. Set i forhold til tidligere nævnte analyselal
over smittedygtige larver pr. kg tørret græs, sker
denne optagelse sikken især i efterårsmlnederne.

Med henblik på afg:r~ning ser det ud til, ved
en vurdering af EPG-tallene at det er vigtigere at
konstatere en forekomst af æg af løbe-tarmorm i
gødningen, end selve antallet af æg.

Spccialbe:b~ndlede brug.

Løbe-tarmorms indflydelse på dyrenes trivsel og
sundhed er på 3 ejendomme søgt dæmpet ved for
skellige fremgangsmåder, der er nærmere omtalt
i del følgende.

Sko l og Sko li (fra samme ejendom).
- J de senere års kontrol er på denne ejendom

hver forwmmer millI el betydeligt vægttab lige ef
tcr udbindingen.

En udvidet undersøgelse tog i første række sigte
på. at belyse, om det var parasitangreb, som var
skyld i dette udbindingstab.

Planen for behandlingen af dyrene ved udbin
dingen er som følger:

A. Parasitfrie dyr på. para.'\itbefængte arealer (tid·
ligere afgræssede arealer).

B. Parasitfrie dyr (I. gang på græs) på et parasit
frit areal, der var ny udlagt.

S. Dyr med parasitangreb fra tidligere græsning

()...j)

38-74
()...j)

120-284

O
37
O

135

19&-53g
1860-9800
372-9154
400-9698

182
3887
2975
5096

.".

16681
10367

5
3
O
O
4
3
4
3

Antal smitledygtige larver af lobnarmorm. 1973.
Larver i 3. sladie: pr. kl ("rre:1 gnes

i ..buske.. mellem ..buske:.
'anatIOD BILL v.r~lion

2340-57142 315 32-904
5640-14000 177 46-360

ft.1arts ...•...•.....•.....
April .
Maj .
Juni , .
Juli ..........•..... _..
August _ .
September .
Oktober .
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1 de første 2 uger efter udbinding havde dyrene
et stort vægttab, Derefter havde de en jævn,
men kun moderat tilvækst, se fig. 13.

I forbindelse med den ret beskedne samlede til
vækst må bemærkes, al indholdet af larver i græs
set var højt ved udbindingen, og indholdet af lobe-

tarmormeæg i gødningen var bøjt fra midsommer.
Sidst på sommeren var der udbredte angreb af
lungeorm.

Hold B (Sk. /) er ogsA. parasitfrie dyr, men de
blev udbundet pi et parasitfrit areal (nyt udlæg),
hvor de afgræssede i 2·folds system. Ved de re
gelmæssige undersogeIser blev der kun 2 gange
fundet meget få æg af lobc-tarmonn i gødningen
og ingen larver i græsset. Der blev heller ikke
fundet larver af lungeorm i gødningen, bortset fra
3 den 24. oktober.

Dette hold havde lige så stort vægttab som hold
A-kvierne i de første 24 dage, Tilvæksten rc~ten

;,tf sommeren var derefter konstant og af normal
størrelse, se fig. 13.

Vægttabet lige efter udbindingen på denne ejen·
dom kan således ikke alene være forårsaget af
parasitangreb, men den store daglige tilvækst sidst
på sæsonen hos B-kvierne skyldes uden tvivl, at
der kun var svage påvirkninger af løbe-tarmorm
eller lungeorm.

Hold S (Sk. JI) er et hold kvier. der var på græs
i 1972. De blev holdt på staldfoder fra 21. maj
til 22. juni. Ved udbindingen blev de lukket sam
men med bold A·kvierne i 4-foldssystemet.

På stald blev de fodret med græs. der daglig
blev hostet på arealer, der blev afgræsset i 1972.
l græsset er fundet larver af løbe-tarmorm.

S-dyrene blev medicinsk bebandlet den 5. juni.
Ved udbindingen den 22. juni fandtes -gødningen
parasitfri. Efter 4 ugers forløb blev der kun fundet
få æg af løbe-tarmorm. Ved undersøgelsen 8 uger
efter udbindi'ngen var indholdet af løbc-tarmorm
æg meget stort ligesom det var tilfældet i A·kvi
eroes gødning. Også hos hold S blev der fundet
larver af lungeorm resten af perioden.

Dyrene havde kun en lille daglig tilvækst på
stald. Efter udbindingen havde de dog på samme
græsareal et væsentligt mindre vægttab end A·kvi
erne lige efter udbinding. Senere havde de den
samme moderate tilvækst som hold A, men på
et højere niveau. Delle kan mlske skyldes, at
hold S havde været pi græs året før og derved
har fået opbygget en vis modstandsdygtighed over·
for angreb af parasitter.

Der blev ikke bemærket hoste hos hverken S
eller A dyrene hele sommeren, trods det fundne
indhold af lungeormelarver i gødningen.A

-- --)j.-

IO

O

JO

staldfodret med parasitbefængt græs indtil 22.
juni. Derefter blev de bundet ud til afgræs·
ning sammen med hold A.

Der blev taget gødningsprøver af alle dyr ved
udbindingen den 21. maj for at analysere for ind
hold af parasitter.

Jlold A (Sk. Il) er parasitfrie dyr (ikke tid
ligere på græs) der græssede på parasitbefængt
areal, hvor der blev fundet ct stort antal larver af
løbcorm i græsset ved udbinding. Dyrene græssede
i ct 4-foldssystem. De blev medicinsk behandlet
den 5. juni og igen den 22. juni. Indholdet af løbe
larmormæg i gødningen ved vejningen 4 uger ef
ter sidste medicin.ske behandling den 22. juni viste
hos allc dyr et stort indhold 3f æg af løbc-tarm
orm og i løbet af 2 måneder også larver af lunge·
orm som nedenstående viser.

Parasitter pd Sko J og l J.
EPG. Antallungeorm

Hold S A B S A B
DatO

2\15 395 3 O O O O
5 6 6 O O O

1216 4 O
2216 O 64 O O O O

517 50 O
2617 245 173 60 Il O O
23/8 29 100 O 4 14 O
11/9 O 3l O Il 25 O
24110 219 25 O 3

Flg. 13. TJlvzllilir.UT\·er for J hold unld)T fra samme bc$Zlning.

60 '-~-.,-------:.,-----,---r-::--~
Maj Juru Juli Augu:>1 September

20

JO

40

lO jf \ledicinsl. behandlet

Sko 7.
Erfaringer og forsøg i England viser, at angreb

af parasitter på græssende dyr kan undgås eller
dæmpes, når de straks ved udbindingen kommer
på parasitfrie arealer, nyt udlæg eller på marker
udnyttet til slæt hele det foregående år. Efter me:
dicinsk behandling græsser dyrene her til ea. 1. juli.
Efter endnu en medicinsk behandling lukkes de
ind på det foregående års afgræsningsareal, hvor
der nu står genvækst efter slæt.

Metoden forudsætter således, at der veksles mel·
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Fig. 14. Tlhlltks!kurver ror 5 ungd)rbes<elnlOger. der er medicins};;
behandle! I eJler 2 gange. Tihlt"lr>Slcn er angi\·el i kg i gns. pr. d)T.

lem slæt og afgræsning, hvilket kræver ca. del
dobbelte af et normalt benyttclsesarcnl til r~dig

hed.
Denne metode blev afprøvet på Sko 7, hVOr der

er brugt markvanding. Der var her en god græs·
vækst hele sommeren.

Dyrene blev medicinsk behandlet den 30. april.
Udbinding skete den 3. maj, hvor gødningspro
verne var :tparasitfriec. Dyrene lukkedes ud på et
areal, der i 1972 har været brugt udelukkende til
slæl. Ved undersøgelsen 4 uger efter udbinding
fandt man et mindre antal æg af løbe~tarmorm i
gødningen.

Dcn 26. juni blev dyrene attcr behrmdlct medi
cinsk, og 6 dage efter blev de overført til et areal
med genvækst efter slæt, hvor der blev afgræsset
i 1972.

Ved alle undersøgelser sommeren igennem var
parasitforekomsterne som helhed på et lavt niveau
både i gødnings- og i græsprøvef. Selvom parasit
terne ikke blev fjernet helt, er det ved den an
vendte metode lykkedes at dæmpe parasitforekom
slerne betydeligt.

Tilvæksten var konstant og tilfreds~tillendesom
meren igennem, se figur 14.

St. 7.
På denne ejendom er et hold kvier, der græs-

scr i storfold, delt, så det ene hold er medicinsk
behandlet den 3. juli, medens det andet hold er
ubehandlet. Hele sommeren græssede de i hver
sin halvdel af arealet.

Som helhed var forekomst af parasitter i gød
ning og græs på et lavt niveau i begge hold gen
nem hele sommeren.

Selvom den medicinske behandling ikke helt fjer·
nede forekomsten af æg af lobe-tarmorm. kan det
bemærkes. at der i gødningsproverne fra de ube
handlede kvier blev fundet en del lungeormslarver,
hvilket ikke var tilfældet hos de medicinsk be
handlede. Begge hold havde dog tilsyneladende en
god sundhedstilstand.

Tilvæksten var ens og tilfredsstillende hos de 2
hold hele sommeren igennem. I figur 14 er vist
tilvækstkurve for de behandlede dyr.

I 5 besætninger iah er gennemført en eller to
medicinske behandlinger af dyrene i bcstræbelserne
for at bt.kæmpe parasitter. I 5 tilfælde skete be
handlingen ca. I. juli og i I tilfælde også Ved ud
binding. I I besætning, hvor der var kraftige an
greb af lungeorm foretoges igen en behandling
den I. august som vi~t i figur 14.

De 2 gange behandling (Sil.. 4) mod lungeorm
medforte, at dyrene holdt op med at hOSle, og
de har efter behandlingen haft normal tilvækst .

Hvorvidt den medicinske behandling har virket
overfor lobclarmorm, er der ingen mulighed for
at afgøre udfra vækslkurvernes forløb.

Ipvrigt er tilvæl.stkurverne typiske for ungdyr
græsning med et større eller mindre fald i vægten
ved udbindingen, men andre faktorer end den me
dicinske behandling må have haft indflydelse. da
for eksempel kvierne på SI. 7 har været 64 dage
længere om at opnå 70 kg tilvækst pr. dyr end
kvierne på Sko 5.

I del kommende års undersøgelser vil kontrol
len med ungdyrenes afgræsning blive gennemført
med en mere eksakt styring af afgræsningsmeto
derne, som de er skitseret i figur 11. og samtidig
vil undersøgelsen over parasitternes forekomst og
smitleveje blive udvidet og systematiseret, ligesom
deres betydning og mulige bekæmpelse søges yder·
tigere belyst.

Undersøgelsen fortsætter.

I~ GRÆSMARKSSEKTIONENS
VIRKSOMHED 1973

I. Besøgene hos medlemmerne er gennemført med
den tidligere områdefordeling, idet landskonsulen·
terne Aksel Jacobsen og B. R. Bentholm besøger
medlemmerne i henholdsvis den sydlige og nord
lige del af Jylland.

Konsulent, landbrugslærer Kr. Agerg~rd, Læ~

gård Landbrugsskole. Ilolstebro, er ansat som del
tidskonsulent og bcsogcr medlemmerne i Ringkø·
bing amt og i Sydthy.
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Ved sektionens §.rsmøde i Skive 1972, hvor
græsnwrkskonsulenternes arbejdsforhold blev drøf
tet, blev det vedtaget, at besøgene skulle kunne
fortsættes kontinuerligt. Det vil sige, at medlem
mer, der ikke er besøgt i en sommerperiode, kan
besøges i løbet af vinterperioden eller først den
følgende sommer. Ved medlemsbesøgene, der fort
sat danner det egentlige ·grundlag for græsmarks
sektionens virke, stilles resultaterne fra forsøg,
undersøgelser og indvundne erfaringer ved direk
te kontakt ·til medlemmernes r§.dighed.

2. Græsmarksmødet i 1973 blev afholdt i Vejen
den 6. juni. Mødet og udflugterne p§. Gram-Vejen
egnen havde samlet ca. 250 og ca_ 600 deltagere
den første og anden dag.

3. Græslllarksmødet i 1974 vil cfter den fore
løbige plan blive afholdt i I-Ierning mandag den
IO. juni. Udflugterne går til landbrug på Herning
Hol~tebro-egnen.

4. Sam:ubejde over landegrænsen er i forhold
til tidligere år udvidet, ligesom der også har væ
ret besøg af mange udenlandske kolleger og eks
perter.

Disse møder og ekskursioner med eksperter,
der arbejder med græsproduktionens udnyttelse i
forskning og praksis, er meget værdifulde, da de
giver en hurtig orientering om andre landes viden
om græsmarksdyrkning for liden.

5. Erfaringer og iagttagelser i 1973. Aret 1973
må betragtes som et godt produktionsår i forsom
meren og et mådeligt år i eftersommeren, hvor
der var l.mge tørkeperioder.

Det tidlige forår gav trods en kølig maj, der
først efter ca. den 20. gik over i meget varme og
solrige dage, en meget stor græsfrodighed.

I det stabile tørvejr j juni blev bjærget hø af
en god kvalitet fra store arealer ved sen slæt, mc~

dens tidli·gt høstet hø ofte blev bjærget i en ret
dårlig kvalitet på grund af ret ustadi!,rt vejr. Gen
væksten efter sent høstet afgrøde udeblev eller tør
rede ind på grund af tørke.

En effektiv rationsgræsning blev igen i år et
godt aktiv, ligesom engene også klarede sig godt
langt ind i tørkeperioden, der først sluttede i sep
tember.

Efterafgrøde af italiensk. rajgræs var en god sik
kerhedsfaktor i grovfoderproduktionen. Den stør
ste produktion blev opnået i november, hvor man
efter regnen i september gav kvælstof igen efter
at have fjernet den aksfyldte afgrøde, der var gro
et frem siden høst.

Angreb af lungeorm var almindeligt udbredte i
juni-juli ogs§. hos malkekøer. Det er bemærkelses
værdigt, at dette sker efter en voldsom varme
periode, der måske har øget hastigheden af lunge
ormens larveudvikling i græsset.

Il O\·ersigler

Der var igen i år enkelte eksempler på forgift
ninger, der kan tydes som nitratforgiftning. Det
skyldes, at der kan ophobes overnormale mængder
af nitrat i afgrøder, der er stærkt kvælstofgødede,
men standses i vækst af tørke.

Ved staldfodring i frisk tilstand eller som kon
serveret græs med over 40 pet. tørstof kan det
give fare for nitratforgiftning (se berctning t 972).

En stramning af prisen p§. protein gjorde det
aktuelt at få en mere nøjagtig bestemmelse af pro
teinindholdet i hjemmeavlet foder for at opnå en
mest mulig økonomisk anvendelse af indkøbt pro
tein.

Dette var baggrunden for, at en arbejdsgruppe
gik i gang med at systematisere udta'gning, analy
sering og beregning af næringsindholdet i grovfo
derprøver. Der er truffet foreløbige aftaler med
5 laboratorier, fordelt ud Over landet, om fælles
analysering m.V.

Udlægsmarkerne var en lang overgang efter
høst megct svage og med en tynd planlebestand.
Det gunstige vejr i oktober og november rettede
dem dog så meget op, at de kan anses for at
møde vinteren med en næsten normal udviklet
plantebestand.

Det billigste kvægfoder er fortsat græs udnyttet
direkte p§. roden, men også. konserveret græs er
lil en ret lav pris, ikke mindst sammcnlignct med
de ret høje priser på indkøbt protein.

En udnyttelsesteknik, der er velplanlagt og gen
nemført, har i en lang å.rrække været et godt øko
nomisk aktiv. Under de nuværende forhold er den
ne (ordel blcvet endnu større.

6. Græsmarkssektionens organisationsforhold.
Græsmarkssektionen havde ca. 900 medlemmer
pr. 1. august.

Sektionens arbejde ledes af Græsmarksudvalget,
der har følgende sammensætning:

Hofjægermestcr A. Olufscn, Quistrup, Struer
(formand).

Gårdejer A. Dons Hørlyck, Rump, Toftlund.
Proprietær Preben Li.itzhøft, Tandrup, Bedsted.
Græsmarkssektionens sekretær, chefkonsulent

Johs. Olesen, vareta·ger sammen med kasserer Kent
Sommer sekretariatforeningerne.

Græsmarkssektionens konsulenter er:

Landskonsulent Aksel Jacobsen,
Gernersvej 9, 8260 Viby, ,If. (60) 149502.

Landskonsulent B. R. Bentha1m,
Castensehioldsvej 8. 8270 Højbjerg, tlf. (06)
271964.

Konsulent Kr. Agergård,
7500 Holstebro, tlf. (07) 422293.

Græsmarkssektionens kontoradresse cr:
Kongsgårdsvej 28, 8260 Viby J., tlf. (06)
110888.
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K. UNDERSØGELSER VEDRØRENDE LÆVIRKNING

Af Frode Olesen.

I. Læets indOydelse på klimaforholdene.
Ved Godthåb i Skanderborg er der i en årrække

gennemfort observationer over de klimatiske æn
dringer, der indtræder som følge af læ. Til delte
formAl er der opstillet en 100 m lang og 2 m
høj læskærm beklædt med et vindgennemtrænge
ligt plastnet-materialc, som giver læskærmen en
virkning, der antages at være omtrent den samme
som et ubeløvet tjømehegns.

J perioden 1/4-3/8 1973 er der over den til·
stødende bygmark. registreret vindhastighed, for
dampning og temperatur j 6 m1l1epunkter vinkel
ret på skærmens midte i retning mod øst.

Målepunkterne ligger i afstandene, 4, 10, 20,
30, 40 og 60 meter fra læskærmen, idet punktet
60 ID = 30 X skærmhøjden repræsenterer kli·
maforholdene uden eller næsten uden læ og de
øvrige afstande områder med stigende læ og der'
af følgende ændringer med hensyn til bl.a. tempe~

ratur og fugtighed.
Apparaturet er indrettet sådan, at målehøjden

kan reguleres med afgrødens vækst og målinger
ne er hele tiden foretaget i 25 cm højde Over
bevoksningen, bortset fra jordtemperaturen, der er
målt i 15 cm dybde.

En opgørelse over vind og fordampning i de en·
kelte mAneder kan findes i tabelværket.

b. Temperaturændringen i læ.

Ved hjælp af et elektronisk måleapparatur er
luft- og jordtemperaturen registreret i alle mAle
punkter I gang pr. time døgnet rundt. Tempera
turændringer kan naturligvis kun ventes, nAr vind
retningen betinger, at der er læ over forsøgsmar
ken. 1 tabelbilaget er vist, hvordan temperaturen
i de enkelte mAnede r har varieret med afstanden
tillæskærmen, når vindretningen har været vest
lig, nordvestlig eller sydvestlig. Når delle ikke har
været tilfældet, vil de samme klimapAvirkninger
oftest kunne genfindes på den modsatte side af
skærmen, hvor forsøgsopstillingen dog ikke giver
mulighed for en registrering.

Tempcraturforhøjelsen i læ har været ganske
markant og mest udpræget i juni og juli, eksempel·
vis anføres nedenfor de målte gennemsnilStempe
raturer for henholdsvis 8 dage il. 12 dagtimer i
juni og 5 dage i juli.

Luftlemperaturen ved forskelligt læ-niveau (/63).
Arsl. fra 8 dage i S dage i

læskærm, rn JUDi °C juli °C

a. Vindhastigbed og fordampning.

l nedenstående opstilling er vist den gennem
snitlige vindhastj.ghed, procent læ og procent ned
sat fordampning i målepunkteme i vækstperioden
1973.

4
10
20
30
40
60

21,6 (+3,2)
20,5 (+2,1)
19,2 (+0,8)
18,8 (+0,4)
18,4 (+0,0)
18,4

24,4 (+4,6)
22,0 (+2,2)
20.5 (+0.7)
20,1 (+0,3)
20,1 (+0,3)
19,8

Villdhastighed og fordampnillg
l. april-3. augusI 1973 (162).

Mile- AfSI. fra Vinl1hUtillh. pcl. nedsat
PloIDlr.t .unn. m m pr.ac:k. pet. læ ford.a.mpniDI

I 4 1.64 32.2 18,1
2 10 1,83 24,4 8,7
3 20 2.08 14.1 9.1
4 30 2,28 5.8 9,7
5 40 2.35 2,9 1,0
6 60 2,42 0,0 0,0

Kurven for den gennemsnitlige vindhastighed i
de 4 mAneder viser en jævn stigning fra 1,6 ml
sek. i 4 m afstand til 2,4 m/sek. i 60 m afstand
fra læskærmen. Fordampningen viser en noget
ujævn stigning med afstanden fra skærmen. Denne
ret utypiske kurve kan muligvis skyldes målefejl.

Del jremgilr, al den af hUl frembragIe lem
perarurforhøjelse kan gore sig gtrldende over rel
lange lidsrum, og at den med de målre vardier
vil kunne fil belydning for planurnes vakst i af
stande pil indtil IO X hegnshojden.

2. Fo~g med plastnet som lægivere.

Diverse former for flyttelige lægivere kan være
af interesse ved dyrkning af vindfølsomme eller
varmekrævende kulturer. De i )972 indledte for
søg med plastnet er videreført med 6 forsøg pi
Øerne og 2 i JyUand. Standardplanen forudsætter.
at der ved hjælp af 1,2-1,4 ID høje net indrettes
2 læparceUcr og i samme længderetning tilsvarende
parceller uden læskærme. Skærmene er 50 m lan
ge og opstilles parvis med 20 ro afstand, si det
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Vind og temperatur i forsogsparce/lerne.
Temperatur 'Celciu,

Forsøg Vind meter pr. sekund IIz uden læ
",o Målepcriodcr Lokalilet i tæve!! Ila:: øst uden la:: 2 m højde mu. min. malt. min.
391 7/5-7/7 Hørve 1,7 1,9 2,0 25,5 11,2 25.0 11,0

1753 9/6-25/8 HumbJe 2,2 2,2 2,5 3,5 29,6 9,4 28,4 9,0
884 2/6-14/9 Næstved 1,9 2,1 2,4

1754 17/5-6/8 Ærø 2,6 2,6 2,8 3,6 26,2 9,7 26,3 9,5
1755 25/4-28/6 Millinge 1,7 1,7 2,3 3,6 24,2 2,7 22,4 3,3
P.665 26/5-1/7 Tårs 2,1 2,3 2,7
3812 19/5-30/6 Skanderb. 1,8 2,0 2,5 2,7 21.3 8,4 20.8 8,0

Til opgørelserne kan føjes følgende bemærk
ninger.

Forsøgene nr. 931 og 932 i Lammefjorden er
primært anlagt som en mulig modforanstaltning
med henblik på sandflugt, der dog ikke har gjort

mellemliggende areal n.r læ fra to sider (vest og
ost). Parcelstørrelsen er 20 m!, bver med 4 del
parceller. Det anvendte netmateriale har en ma
skevidde på ca. 5.0 mm, og et vindgennemtræn
gcligl hulareal på ca. 56 peL

:J. Registrering af nettenes klimaeffekl.

I forsøg....parcellcrne har der været opstillet vinci·
målere og i de fleste tilfælde maksimum·minimum
termometre, ..,(stand: 2 X skærmbøjde. måtehøj
de: 50 cm. Instrumenterne er aflæst I gang ugent
ligt. Målepcrioder og resultater fra de enkelte for
sog er vist i den vedføjede tabel.

Nettene har reduceret vindhastigheden og bort
set fra l tilfælde også øget dagtemperaturen. De
virkninger, der hflr kunnet måles, er dog mindre
end ved den 2 m høje læskærm omtalt under af
snit 1 - uanset at denne skærm er beklædt med
samme materiale.

UdbyIle og merudbYlle lor læ,
Forhold.slal

Fon"l Udbyue hkg/ha uden Ilt:
",o ,,. uden lz _'00
931 Gulerod 153.1 138.1 III
932 Gulerod 253,0 201.0 126

1753 Asie
a. Sået under plast-

folie 545,8 354,1 154
b. S;\Cl uden plast-

dække 333,3 335,0 99
884 Asie 526.0 411.0 128

1754 Asie 175.7 198.2 89
1755 Jordbær 79,6 88.2 90
P,665 Jordbær

a. I. plukkcpcriode
4/7-7/7 25,7 16,0 161

b. 2. pluk kepcriode
10/7-13/7 16.4 14.3 115

3812 Foderrnajs
(25.1 % tørstof) 485,0 457,0 106

sig gældende i forsøgsml.lrkerne i 1973. Udslagene
i udbytte af gulerødder må anses for ret usikre,
idet bl.a. angreb af krusesygegalmyg har fremkaldt
lokale variationer.

De Io asieforsøg nr. 1753 og 884 tyder på at
læneltene knn give el pænt merudbytte, mir frøet
slis under plastfolie, mens det tredie forsøg nr.
1754 har vist så stor uregelmæl'sighed, at udbytte
tallene ikke kan have ·generel relation til lænettct.
Det er plHaldende, at der i dette forsøg kun er
konstateret en meget ringe lævirkning og ingen
temperatureffekt.

De to forsøg med jordbær hcnholdsvis på Fyn
og i Vendsyssel har givet afvigende resultater.
Mens der tilsyneladende er en negati'v virkning
del første sted, er der et stort positivt udslag i
Tårs, hvilket har tydelig sammenhæng med forc·
komsten af st.a:rk blæst i blomstringstiden 9-1676.

Merudbyttet for læ til fodermajs må anses for
usikkert, til trods for. at især randbevoksningcn
i de ubeskyttcde parceller blev synligt mere vind
præget, end tilfældet var i læparee1Jeme.

De Olle gennem/mIe lorsog har som helhed ikke
give( heil overbevisende resultater. Delte kem
lia ve sammenhæng med c'1rets særlige klimalorhold
og med de lorsogstekniske vanskelig/leder. Farsø·
gene i 1973 anlyder dog, at neltencj,' lægivende
egl'nskaber kan have en god virkning pet udbyflel
al saT/e og vamlekra'vende a/grtJder.

Plaslmarerialets pris er ca. 5,50 kr. pr. Ifjbende
meter, hvilket er e"sbel)'de"de med etl itlvesteri"f.!
på 2.750 kr. pr. ha. Ved alskrivning over 5 dr
skaf merudbyl1et kompeftsere lor en udgi!1 p/J 550
kr. + arbejde og materiale til ops/ilr,,!!. og del
årlige merudbyl1es værdi skal antagelig være
mindst 1000 kr. pr. ha, hvis der skal vcue bafanL'e
i anvendelsen.

Formgene lorts!l!tres i 1974.

3. Ambulante vindmålinger
ved trerækkede løvtræshegn.

Dc gamle hvidgranhegn i Jylland bliver nu i vid
udstrækning aflost af en anden type læhegn, be
stående af forskellige Ipvtræarter, der plantes i
blanding i Irerækkede hegn, som ma.n håber vil
kunne fA. stor holdbarhed. Da der ikke i større om·
fang foreligger undersøgelser over denne hegns·
types lævirkning og evne til at forebygge jord fyg-

vedføjede

b. UdbyUeopgØrelser.

Resultaterne fra forsøgene er vist
opstilling.

II'
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FonørShcgøc:t fOlograferel cJ~n

"I. 1973.

ning, er der i 1973 under medvirken af plaDte
avlskonsulenterne påbegyndt en serie vindmålin
ger til belysning af disse forhold.

Det er hensigten at måle hegnenes læcffekt i
såvel belpvet som ubdøvet eller delvis bcløvel
stand, bl.a. for at udvide kc()(lskabel til de even
tuelle forskelle, der kan gøre sig gældende afhæn
gig af årstiden. Herved kan der opnås el bedre
grundlag for en vurdering, af hvilke udtyndings-

100 Procent læ

foranstaltninger, der kan tilrådes, nar der samti
dig skal fastholdes en passende tæthed i den blad
lose periode, hvor der kan være risiko for jord
fygning.

Fig. 15 viser et eksempel på den målte lævirk·
ning ved et 3 meter hojt, 5-Arigl læhegn i Loft
ved Grindsted, hvor målingen er udført af kon
sulent J. J. Jakobsen d. 2110.

o
O 2 5 IO 15
Afstand i anlll1 gange hegnets højde

50 ......

"' .......

20

Fig. IS. DeD Indl~ne<le tune
viser den procentiske

ncduettelse.f vindhutisheden
i forhold Iii hastigheden

i afstandc.n ).(l )( hesnels hø}de.
t delte lilfælde 90 m.

30

1,6 2,5 3,4 3,7
Vindhastighed i meter pr. sekund

4,0 4,2
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Dybpløjning. tidspunkter for _ 2052
Dyrkning af maltbyg ...• _ 2048
Dæhnfeldt 0840, lucerne 2139

Efterafgroder ._. . _... 2150
Eflerafgrodcns forfrugtværdi 2149
Eftergodskning på grundlag af kemiske

planleanalyser _. 2111
Eftervirkning af klovergræs .. _ 2047
Eftervirkning af proteinafgrøder . _.. _ 2046
Eftervirkning af ulrudtsbckæmpelse i udlæg 2077
Efterårssprøjtning contra fod.rssprøjtning

af vinterhvede . . . . . . . . . 2075
Ekatin mod skadedyr 2069
Elbobyg . . .. . ..• 2033

Elektronisk roeudtynding 2134
Elginabyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2021 203j
Emirbyg 2021 2034 203j
Engrapgræs til frø _ _ 2119
Engsvingel til frø __ 2119
Enårig rapgræs. bekæmpelse af ....•..... 2123
EPS 344/2 mod flyvehavre ........•..... 2079
Ethirimol __ • . . . .. 2070
Everest lucerne ..............•• _• • • . . .. 2139

Faldtal i hvedesorter 2030
Faldtal i høstperioden 238 722 902
Fant:ron mod ukrudt _ _ 2070 2071 2123
Faneron Trippel mod ukrudt .. 2071 2072

2073 207j
Fastliggende kvælstofforsøg .. __ . . . . . . . . .. 2094
Feekes s~ala. udviklingstrin . _. . . . . . . . . . .. 2064
Fcmahvede _. . . . . . . • . . . . . . . .. 432
Fenitrothion _. 2069
Flumingspcrlehavre _............... 431
Flavanda, ærtesort _. . . . . .. 2037
Flydende ammoniak 2094 2096 2148
Flydende kvælstofgødning _ 2100
Flydende NPK·gødning 2099
FI)'sprøjlning af korn __ 2067
Flyvehavre, bekæmpclse af 2079
Flyvehavreundersøgelser . 96 101 112 l21 137
Fodermarvkål som c:fterafgrøde 2150
Fodersukkerroer , stammer og frølyper 2136
Fodervikke som efterafgrøde 2150
Foderærl som efterafgrøde _. . . .. 2150
Forbrug af handelsgødninger 2010
Fordampning 2009
Forfrugtværdi af efterafgrøder 2147
Forkortelser O
Forrnothion __ 2069
Formænd, planteavlsudvalgenes 905
Forspirede læggekartofler . . . . . . . . . . . . . . .. 2132
Forsøgenes sikkerbed O 2015
ForsøgsarbejdeIs omfang 2005
Forsøgsgården :tGodthåbc 896 2006
Forsøg'iopgaverne, oversigt over 2006
Forsøgsudsædens kvalitet 2015
Forrrol mod ukrudt ." 2071 20762123
Forædlerafgift 2034
Forårssprojtning af vintersæd _ 2075
Fosforgod'i~ning og græssets fosforindhold 2145
Fosfor. stigende mængder 2102
Fosforsyretal (FI) og undersøgelser 2110
Fosfor til lucerne og græs 2144 2145
Fmfor til majs 2152
Fosfor. udbringningstider .. _ 2105
Fræsning contra pløjning . 2053
Fræ"Cr til omlægning af græs 2146
Froafgrodernes \"æ~<;tbetingelser . 2118
Froafstand og frotypeforsøg i bcderoer . _.. 2134
Frø og indu'ilriafgrøder _.. _. . . . . . .. 2118
Fro- og speeialafgrodcarcal 2010
Fuberidazol _ _ _.. _• . . . . . . .. 2070
Furadan mod skadedyr . . .. 2066 2068
FusJ.rium _. . . . . . .. 20 I5

Gemini. lucerne . _................. 2139
Genetisk monogerm bederoefrø 2135
Gennemførte forsag. antal 2006
Geografis~ opdeling 2005
GC'iagard 50. mod u~rudl . _. . . . . . . . 2079
Glutenindhold i ho:'>tperioden ......•..... 722
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GOdthåb, forsøjlsgård 896 2006
Goldfodsyge, bekæmpelse af .. 2041 2043 2063
Gramoxone mod græsukrudt ' 2025 2081
Grovfoderafgrødernes udbytte 2013
Grovfoderproduktion ,. _ 2134
Græsafgrødernes vækstbetingelser 2013
Græsarter. kvælstof til........ 2151
GræsbJanding, kvælstof til 2149 2151
Græsfrøavl 2119
Gncsmarksdyrkning. forsøg med 2138
Græsmarkssektionens organisationsforhold 2 t 61
Græsmarkssektionens virksomhed 2160
Græs og grøntfoderareal ' 2010
Græsukrudt i lucerne 2081
Grønhavre med udlæg 2142
Gulerodsfrø. pillerel ....•.... 2126
Gulerodstammer 224
Gulerod, læforsøg med 2163
Gul okseøje, bekæmpelse af o o o o o o o o • 2070
Gulrust i hvede, bekæmpelse af 2064
Gødningsforbruget o • o • o o •• o 2011
Gødningsforsøg i kartofler 2130
Gødskning af maltbyg o o o • _ o o' 2048
Gødskning og kalkning o o o o o 2088
Gødskning på grundlag af planteanalyser 2048

Hvidkløver, frøavl af o o

Hvidkløver irenbestand
Hosttid af byg.. .. ... .. ..... 161
Høstudbyttet., det samlede

Jgran 50 mod ukrudt . o. o.
Ikteæg hos ungkvæg o o o o •

Impurity value o o o •• o o • o •• o ••

Industriafgrøder, forsøg med oo. oo o o. oo o

Industrikartofler ..... o o • o o o o ooo o

Induslriplantcmcs vækstbetingelser
Ingen pløjning .. o • o o • o

Ingrid byg o o o o o •• o • o o o.. o o •

Inrafriih, majs o ••••••••• o...
Ionbindingskapacitct
Toxynil mod ukrudt o o. o.
Isis, lucerne
Italiensk rajgræs som efterafgrøde .. oooo. o
Isis, lucernestamme . o •••• o...

Jodbenzosyrcanilid ooo... o • o o

Jordbehandling. forsøg med oo o

Jordbund<;undcrsøgelser ...
Jordbær, læforsøg med o o o •

2118
2138
2051
2014

2079
2157
2134
2121
2128
2014
2052
2035

434
2148
2086
2139
2150
2139

2069
2052
2109
2163

I-Ialm<;nitning, afbrænding 178
Halmudbytte af byg o o o o o o o o o • 2022
Handelsgødninger. forbrug af 2010
Hanekro, bekæmpelse af 2071
Havebrugsberetninger 191 608 795
HavrenemalOder (havrcål) 2017 2042 2045
Havrencmatoder, udbredelse af o o o o o 2045
Havrenematoder, bekæmpelse af o o o o 2042 2066
Havrcnematodresistent byg o o ••• 2042
HavrcnemalOdresistente havresorter o 2025
Havrcsorter, forsøg med o o o 2025
Havrc"orler, oversiglover 5 års forsøg o oo. 2027
Havrcål. se havrenematoder
Hebebyg 20202035
Helmimhosporium gramincum, se byggens

stribesyge
Helminthosporium teres Og sativum.

se bladplctsygc
Herba-Banvel-M 750 mod ukrudt 2071
Herbatox-M 750 mod ukrudt. ooo.. 2079
licrbalox-M P 500 mod ukrudt. 2076
Hcrbavex Plus mod ukrudt oo. o 2071 2072 2123
Herbicidvirkning og ukrudtsarter 2077
I-Icrra, hestebønne 2037
Herz Freya. hestebønne o o o o o o o o o 2037
Hessisk flue 722
Hestebønne, eftervirkning af 2046
Hestebønner med udlæg .. o o o o • o 2142
Hestebønner som grønafgrøde .. o 2142
Hestebønner som vekselafgrøde 2046
Hestebønner, sortsforsøg med o... 2037
Hoc 6052 mod gulrust o oo. o o o o o oooo o o o o. 684
Hoc 17411 = Derosal, bejdsemiddel o oo.. o 2061
Hollandsk vægt i sortsforsøg o 2017 2032
Holmehvede (WW 18168) 2028 2034 2036
Hormon~Mix mod ukrudt o o o o. o oo o •••••• 2071
Hornibyg 2021 2035
H undegræs til slæt og afgræsning oooooo. o 2151
Hundegræs til frø o .. o o.... 2119
Hvedcsorter o o o o o o o o o • o ooo o o oo. 2026 2032
Hvedesorternes bagekvalitet o o o o 2030 2031
Hvid Gimsing, fodersukkerroe o.' 853

Kaliumgødning til lucerne 2139
Kalium. stigende mængder o o 2102 2139
Kaliumlal (Kt) og undersøgelser 2110
Kalium, udbringningstider o o. o. o o • 2105
Kalkammonsalpcter 2094 2096
Kalkformer o. o o o. . 509
Kalk. forsøg med 2109 2131
Kalksalpeter o o o o o o o o o o • o o • o • o. 2094
Kalk til industrikartoner .. o o •••• 2131
Kaptah, kartoffelsort oo. o o o ••• o 2129
Karakterskaia for lejesæd, sygdomme mo v. O 2016
Kartoffelareal ..... o.... . 2010
Karlorfeldyrkning o o o o o. oo 2128
Kartoffeiskimmel, bekæmpelse af o o o o o. o. 519
Kartonernes vækstbetingelser 2013
Kawemono. sukkcrroestamme 702 719
Kawepoly, sukkerroestamme 702 719
Kernestørrelse i maltbyg o •• o • o •• o • • 2048
Kiescrit o o o o 2107 2126 2131
Klcibervårhvede 2036
Klimatiske vilkår o o o 2007
Kløvergræs . o 00 o o, 0.0 o 2149
Kløvergræsudlæg, såtider o o 2147
Knækkefodsyge, bekæmpelse af 2063
Kobbertal (Cut) og undersøgelser 2110
Kogeærtcr, sorter af o. o o •••• oo o oo 2037
Kolibrivårhvede o •• o • o O' 2027 2032 2034 2036
Kongsrug II . . . . . . . . . . . 2032 2036
Konsulenter. planteavJsudvalgenes .. o o ooo. 905
Kontinuerlig bygdyrkning o.. . .... o 2040 2050
Koralalgekalk (Algomin) o o o •••••••• o. o o o 2109
Kormoranhvede ... ooooo. o 2029 2036
Kornafgrødernes vækstbetingelser og

udbytter o. o o • o o o o o o. . . .. , o o. o o 2011
Kornanalyser _. oo o o o o o o o 52 t
KornareaJ o oo o ooooo o.. .. . . . . 2010
Kornarter, forsøg med o o o o• o ••• o.... o 2032
Korndyrkning . o o o o •• oo o o o o. o o ••• o. o. .. 2039
Kornsorter . o • o •• o •••••• o o o. . .... oo o oo 2015
Kornsorternes udbredelse ... , o.. o. oo o o o o o 2051
Kornsorternes oprindelse. o o o oo. o o •••• o 2035
Kranichhvede o o oo o oo o •••••• o 2028 2034 2036
Kransskimmel i Jueernestammer o. o o o o •• o o 2139
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Kristinabyg 2035
Krumhals, bekæmpelse af 2071
Kvalitetsundersøgelser i hvede .. 238 722 2030
Kvaliteten af bederoefrø 2137
Kvik, bekæmpelse af .. 2080
Kvikindhold i såsæd .. . 2154
Kviksølv, bejdsning med 2060 2062 2070
Kviksølvfrie bejdscmidler 2060 2062
KVK 723015. mod ukrudt 2071 2075 2123
KVK 733015. bcjdsemiddel 2061
Kvælstofgødninger til frøgræs 2120
Kvælstofgødning og protein i byg 2090
Kvælstofgødning til bederoer ... _. 2092
Kvæ.stofmængder til frøgræs 2119
Kvælstofmængder til industriafgrøder 2121
Kvælstofmængder til korn, roer, græs og

kartofler _. . . . . . . . . . . .. 2088 2093
Kvælstofmængder. økonomi ved

anvendelse af .. . _.. _ 2092 2093
Kvælstof til dæksæd _ 2150
Kvælstof til græsarter 2151
Kvælstof til græsblanding 2150
Kvælstof til maltbyg. . . . . . . . . . .. . . 2049
Kvælstof til kartofler ..... _. . . • . 2129 2130
Kyros, fodersukkerroc 2135
Kællingetand i renbcsland 2138

Lamibyg (Seje' 678060) 2109 2034 2035
Landbrugsarealet. benyttelse og iall 2010
Landsdelsopdeling 2005 2015
Landsudvalget for Planteavl .. . . . . . . .. 842
Larissahavre 2025 2034 2035
Lasso mod ukrudt. . . . . . . . . . . . 2124
Laudabyg .. 2020 2034 2035
Leandahavre .. 2026 2034 2036
Lejetilbøjelighed. karakler for O
Lindan mod skadedyr 2068
Lindinger Combi 3 .. . 2071 2076
Linuron mod uk.rudt 2133
Lofabyg . .. 2018 2034 2035
Lofabyg som dæksæd . 2142
LSD »Iaveste sikre differensc 2015
Lueel mod meldug 2063
Lucerne 2138 2149 2155
Lucernedyrkning 2139 2144 2155
Lucerne. græsukrudt i .. 2081
Lucemestammer . .... , . . .. 2139
Lucerne, stigende Rt .. . ......•.... 2143
Lungeorm hos ungkvæg 2157
Lupiner som vekselafgrøde 2046
Lupiner som protcinafgrøde 2046
Lus i korn, bekæmpelsc af 2066
Lysima, ærtesort _. 2037
Uects indflydelse på klimaforholdene 2162
I....æ:forsøg i majs _. 901
Lægivere af plastnet 2162
Lævirkning. undersøgelser vedrørende _... 2162
Løbe-tarmorm hos ungkvæg ..... __ . _.. ' 2157
løgfrø, pilleret ..... _. . . . . . . . . . . . . . . .. 2126
Løvtr"æshcgn. vindmåling ved 2163

Magnesium, forsøg med 2107
Magnesiumforbindelser i NPK-gødning 2107
Magnesiumo~yd _ 2108
Magnesiumsulfat 2107
Magnesiumtal (Mgt) og undersøgelser 2110
Magnesium til kartofler. . 2131
Magnesium til rødbeder 2126

Magnesium til sukkerroer 747
Majs, læforsøg med . . . . . . . . . 2163
Majssorter ' . 2155
Majs til ensilering 2152
Malabyg , 2034 2035
Maleinhydrazid . . . . . . . .. . 2086
Mahavinterbyg . . . . . . .. 432
Maltbyg. dyrkning og kvalitet af 2048
Mahb)'gsorler, kvælstof til __ 2048
Manacal mod gulrust _ _. . . 232
Mancozcb _ _ 2069
Mancb. bejdsning med 2061
Maneb mod gulrust _.. _. . . . . . . . . .. 2065
Mancb mod svampesygdomme _. 2063 2122
Mangan _ _ 2115
Mari::. Beacon, hvede __ .. ' 2029 2036
Maribyg . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 2035
l\'larlspiring: af bcderoefrø ... _.. .... 2136
MCPA mod ukrudt 2073 2074 2086 2133
MCPB 2087
~1CI)r mod ukrudt 2076
Mechlorprop mod ukrudt 2074 2086
Meka Øtofte, fodersukkerroe 2136
Meldug, bekæmpelse af 2063
~1eldug i asieagurker 2127
Meldug i frøgræs 2122
Meldugresistcnts i byg . . • . . . .. 2022
Meludbytle af hvcde 2030
Mcrcaptodimethur . . . . . . . ..•. . . . . . . 2070
Mergelformer _. . . . . . . . . 509
Mesurol mod skadedyr. . . . . . . . . . . 2068
Metabcnzliazuron _. . . . . .. 2086
MCIa.chlorphenprop 2086
Mcthylt.hiophanat _ 2069
Melrex = Bladcx/MCPP ' 2076
Metiram 2070
Mikronæringsstoffer 2108
Milanhvede 2029 2034 2036
M ilgo motl meldug 2063
Mincrvabyg 2035
Minimal jordbehandling 2053
Mirravinlerbyg _......... 432
Monabyg 2018 2032 2034 2035
Monab)'g som dæksæd ' .. .. . 2142
Mooor05a, fodersukkerroe 2136
Monova. sukkerroe 2134
Monoval. fodersukkerroc 2136
Muldvarpe, bekæmpelse af _ 2087
Mustanghavre 2025 2033 2035 2036

N-30, kvælstofgødning 716 748 2100
antes 405. gulerod 2126

Natriumholdige kvælstofgødninger til
bederoer _ _ 2100

Natriumkalkammonsalpeter til bederoer 2101
NC 5936 .. 519
Nedbørsforholdene 2008 2009
Nedfældning af kvælstofgødninger _. 2096
Nedfældningsskade efter ammoniak _. 2097
Ncdlnækningstilbøjclighed af byg 2022
Nedpløjning af efterafgrøder 2147

ematodrcsistente bygsorter _.. _. 2016 2023
Nematodresistente havresorter 2025
Nematodresistentc kartoffelsorter 2128 2129
Nemalodtal . . . . . . .. O 2042

eo·Voronit. bejdsemiddel 2061
Nitratforgiftning hos kvæg ... _ 2150 2161

itratindhold i græsafgrøder .. ' .... 2150
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Protein i byg. . 283 614 706 2022 2048 2090
Protein i hvede _, _. 2030
Pyramin mod ukrudt . . . . .. 2083 2084
Pyrazolium mctylsalt 2086
Pyrazon . . . . . . .. 2087
Pyrazophos ,.... 2069

.. .. . .. .. .. .. . ..... ... .... 577
....... 201820342035

. . . . . . . . 2083 2085
2094 2101 2107

.. . . . .. . . . . 2099
2022

Nordahvcde
Nordalbyg
Nortran mod ukrudt
NPK·gødning
NPK-suspension ..
Nøgen bygbrand

t80
180

2137
2151
2109

2013
2010
2134
2124
2120
2092

. ... 2083 2085
2143

2032 2037
2018 2034 2035

2129
2126
2138
2119
2151

13 53 670 886

R 18531 EC
R Ig531 WP-EC ....
Radrensning af roer
Rajgræs, alm.
Reaktionstal (RI) og undersøgelser
Reaktionstal, ændret metodik

ved bestcmmelse af 2110
Reglone mod ukrudt . . . . . . . . . . . .. 2122 2125
Rentabilitetsbercgning, anvendle priser til O
Rhyncosporium, skoldplct .. . 2016
Rijnsburger, løg 2126
Rodfiltsvamp i kartofler......... . 2132
Rodfrugtafgrødernes vækstbetIngelser og ud·

bytter .
Rodfrugtareal
Roedyrkning, forsøg med .
Roefrø. bekæmpelse af ukrudt i ..
Roefrø, gødskning af .
Roer, stigcnde mængder kvælstof
Ro-Neet mod ukrudt .
Rt ved lucernedyrkning
RugsorIer, forsøg med
Rupalbyg . .
Rød Ankergård, kartoffel
RØdbeder, magnesium til
Rødkløver irenbestand
Rødsvingel til frø ....
Rødsvingel til slæl og afgræsning .
Rågeskader .
Råprotein, se protein.

Quintozen mod skurv og rodfillsvamp 2132

Sabilt, lucernestamme . . . . . . . . 204
Sadelgalmyg . . . . . . . . . . 722
Salkabyg 201920342035
Sappovårhvede ... _. 2027 2032 2034 2036
Sehladener, hestcbønne . . . . . . . . . 2037
Scbahvede . . . . . . . . . . 2030 2036
Sedimentationsværdi af hvede 2030
Seje'byg 682253693883693922 2021 2035
Sejetbyg 682600 66367 678107 2020 2035
Selen 2108
Selmahavre ... 2025 2032 2034 2035
Selpekvårhvede .. . 2027 2034 2035
Sencor mod ukrudt . . . . 2133
Shel1prox Super mod ukrudt. . . . . . 2072 2075
Silomajs. dyrkning af . . . . . . . 2152
Silvahavre 2026 2034 2035 2036
Sinbar mod ukrudt 2123
Siribyg 2019 2034 2035
Sirterna, kartoffel . . . . . . . . . . . . . 150
Skadedyr, bekæmpelse af 2060
Skadedyr i roer, bekæmpelse af 2068 2069
Skadedyrsbekæmpelsesrnidler 2069
Skiftefolde til afgræsning 2155
Skoldplel (rhyncosporium) 2016 2021
Skorzonerrod, bekæmpelse af ukrudt i 2125
Skurv i kartofler ,.. . , _ 2132
Slebet bederoefro 213 8
Sofibavre (WW 16826) . . . . 2025 2034 2036

2005
2033
2070

2129
2107
2146
2121

. .. .... . 2051
.... 537 903

..... ... 225
...... 2139

. 430
2032 2036

Octavia, karloffelsort .... . .. _.....
Oli vin (magnesiumforbindelse) ....
Omlægning af græs m. specialiræsel' ..
Omsætning af markfrø
Om~lning af sædekorn
Omsåning af roemarken
Opbevaring af løg
Orca. lucerne
Orlolanbyg .. . .
OtcIlorug _ .
Oversigt over resultaler af forsøg

og undersøgelser
Oversigt over sOrlsforsøg i korn
Oxycarboxin .

P. 604, 609 . 2021 2035
Pajbjergbyg 12871, 12917 2021 2035
Pajbjerghvede 67256 2030 2036
Pajbjerg Korsroe, bederoe 2135
Pallasbyg 2017 2034 2035
Paraquat . . . . . . . . 2087
Para~iltcr hos ungkvæg 2155 2160
Paralhion mod bladlus 2066
Pekurorug . . . . . . . . . . . 2032 2036
I'esco 18-15 2123
Pescoprop mod ukrudl 2076
Pelkusrug II 2032 2036
Phcnmcdipham .. _. . . . . 2086
Pillerel bcucrocfro 2138
Pi/leret gulerodsfrø . . . . . . . . 2126
Pillerel løgfrø 2126
Pioner, majs 2155
Piperazin·formamide .. 2070
'''irimicarb ... 2070
PK·gødning 2094 2107
Placering af fosfor til majs... 2153
Placering af gødning til korn og roer 2096
Plansprøjtning af korn 2067
Planteafslande i bederoer 2135
Planteanalyser, gødskning på

grundlag af 2048 2111
Planreavbudvalgenes formænd og

konsulenter . . . . . . . . . . . . . .. 905
Plantcnæringsstoffcr, forbrug af 2011
P'antclal i majs 2152
Plantvax mod gul rust 2065
Plastnel som lægivere 2162
Pletanalyser . .. 444
Pløjning, forsøg med 2052 2054
Polyram Combi mod gul rust 2065
Pramitol M 80 mod ukrudt.. 2123 2154
Primula. kanoffel ... 150
Priser på anvendt gødning . . . . . . . . . O
Probatox triple mod ukrudt 2071
Proctorbyg . . . . . . . . . 2035
Prokamix-DPD mod ukrudt 2072
Prometryne . . . . . . . .. 2087
Propimix mod ukrudt 2071 2072 2073
Propinox-M Kombin mod ukrudt .. 2073 2075
Propyzamid .. _. . . . .. . _. . . . . . . . . . . 2087
Proteinafgrøder som vekselafgrøde .. _.... 2046
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Soil-life, mod sandflugt. . . . . . II
Solfangere til agurker _. 2126
Solidhvede (Sv. 65646) 2029 2036
Solskinstimer og temperatur . . . . . . .. 2007
Sortsforsøg i byg........ 2016
Sortsforsøg i havre .. ,.. 2025
Sortsforsøg i hestebønner 2037
Sortsforsøg i kartofler . . . . . . . . . . . . . 2128
Sortsforsøg i rug . . . . . . . . . . 2032
Sortsforsøg i vinterhvede 2028
Sortsforsøg ivArhvede _ _. 2027
Sortsforsøg i ærter 2037
Soyabønner .... ,................ 903
Specialafgrøder, areal med.. 2010
Specialafgrøder, forsøg med __ 2126
Specialfræser til omlægning af græs .. _ 2146
Spisekartofler, kvalitet af 2130
Spisekartofler, sorter af .. _... .. .. . 2129
Sprøjtevirksomhed i landboforeningerne . . .. 2087
SRA 12869 mod skadedyr .. . . . . . . . . . . . .. 2068
SI. 263 533 555 668 byg.. . . . . . . . . . . . .. 303
Stammeforsøg i gulerødder 224
Stammer af løg _. _ _. . . . . . . . . .. 225
S~rkehvede 202820342036
S~ke li hvede 20292036
Stigende mængder fosfor .. . . . . . . . . . . .. 2 J02
Stigende mængder kalium 2102
Stigende mængder kvælstof til korn. roer,

græs og kartofler 2092
Stigende mængder kvælstof til valmuer, vår·

raps og sennep. 901 2121
Storfolde til afgræsning.......... 2156
Stinkbrand, hvedens ......•.......... 2060
Stribesyge, byggens 2062
Strukturskade v. opgravning 185 193 205
Strålæn8de .. .. .. 2016
Slubbehandling 2052 2080
Slurehvede = WW 153-1 2030 2036
Slålhavre 2035
SuJfaki mod meldug 141 232
Sul~nbyg 2035
Sv. 72279, 72270, 69289, VG. 69175 og

Vg.7074 104
Svaløf 67313.68322, bavre 2026 2033 2035
Svaløf 65645 = Solidhvede . . . . . . . . . . . . .. 2029
Svaløfbyg Vg. 66367, 6862, 69289 2021 2035
Svaløf 68399, vårhvede 2027 2036
Svovl 80 % mod meldug . . . . . . . . . . . . . . .. 2063
Svovl, gødskning med _.. ' 2 I08
Sygdomme, bekæmpelse af ,. 2060
Sygdomme i kartofler, bekæmpelse af. .. , .. 2132
Sygdomme og skadedyr i frø og induslTiaf-

grØder 2122
Systemsprøjtninger, se plansprøjtning.
Sædekorn, omsætning af 2051
Sædskifleforsø8 2039
Sa::dskiftesygdomme ..........•......... 2041
SImetoder i gulerødder .......••..... 224
Så- og frølyp<forsøg i løg. . . . . 223 224
Såsæd, kvikindhoJd i _. . . . . . 2 I54
Såtider for kløvergræs . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2147
Såtider for sukkerroer . . . . . . . . . . . . . . . . .. 721
Såtider for vinterhvede 2050
Såtidsforsøg med gulerødder 225

Taca Trifolium, bederoe . . . . . . . .. 2120
TBA .. 2086
TeA mod kvik 2080 2083 2124

Teknisk monogerm bederoefrø _ 2135
Teliusbyg "..... 2022 2036
Temic mod skadedyr _ _. 2068
Temperatur og solsk.instimer 2007
Terbutryne 2086
Ternbyg .. 2017203220342035
Tetrachloroquinoxalin .. _. . . . . . . . . 2069
Th iomelon . . . . . . .. 2069
Thiovit mod meldug _'. .. 2122
Thiram mod svampesygdomme 2069
Thiram 80 mod sygdomme i kartoner 2132
Tidspunkter for dybpløjning efterår 2052
Tigerhavre 43 I
Tillanlin Svinlersæd _. . 2060
Tillanlin T vårsæd ..............•••.... 2061
Timolhe til slæt og afgræsning _. 2151
Timothe til frø .. 2119
TOK E mod ukrudt. .. .. ... 2124
Tovehavre .. _. . . . . . .. 2026 2034 2036
Treflan mod ukrudt . . . . . . . . . . . . .. 2124
Trekantlegnet \l O
Tri·allat mod ukrudt . . . 2086
Triazinon .... _.. , . . . . . . . . . . . . .. 2086
Triazon mod ukrudt , ... , ... 2074
Tribunil mod ukrudl . ... . . .. 2075 2081 2123
Tribunil Combi mod ukrudt 2075 2076
Tridemorph 2069
Tromling, før og efter såning _. 2054 2055
Tylv•• kartoffel... 2128
Typer af ukrudtsmidler _. 2074
Tørringsafgrøder, forsøg med _.. 2147

VAN·30, flydende N-gødning 2100
Udbredelse af havrenematoder . 2045
Udbringningstider for fosfor og kalium .... 2105
Udbringningslider for kvælstof til frøgrres .. 2120
Udbringningslider for kvælstof til hvede ... 2099
Udbringningstider for PK· og NPK-gødning

til vinterhvede . . . . . . . . . . . 2107
Udlægsmetoder for frøgra::s 2119
Udlægsmeloder for hvidkl0verfrø 2119
Udlægsmetoder for lucerne 2141
Udsa::dsmængder af byg 2050
Udsædsmængder af frøgræs _. . . . . . . .. 2119
Udsædsmængder af hvidkløver til frø 2118
Udsædsmængder af vårraps _.. 2 I2 I
Udtynding af bederoer 2137
Ugesyslem for ungdyrgræsning 2156
Ukrudt i bederoer 2069 2082 2086
Ukrudt i frø og industriargrøder ..... 2122
Ukrudt i hvidkløverfrø _. . . . . . . .. 2122
Ukrudt i kartofler _. . . . . . . . .. 2132
Ukrudt i korn .. .. .. . .. .. . . 2070
Ukrudt i majs 2154
Ukrudt i rocfrø . . . . . . . . . . . 2 I24
Ukrudt i rødkløverfrø _ 2122
Ukrudt i vintersæd 2075
Ukrudt i valmuer _.. 2124
Ukrudt j vårraps _ _ 2124
Ukrudl i vårsæd 2070 2080
Ukrudt i vårsæd m. udlæg 2076
Ukrudt i ærter .... . . . . . . . . . . . .. 2079
Ukrudtsarter og herbicidvirkning .... 2077 2086
Ukrudt, midler mod 2086
Undergrundsløsning. forsøg med. . . . . . . 2054
Ungdyrenes afgræsningsforhold 2155 2160
Ur.. .. 20942096
Urea og kalkammonsalpcter til frogræs .. 2120



2171

Zitabyg 2017 2034 2035
Zura, majs '" 2155

WW 6122, 6125. 6204, 629g og 6329 byg.. 678
WW 6047, 6157, 620g byg 2019 2021 2035
WW Ig16g = Holmehvede 202g 2037
WW 153-1, 153-3 og 20659 hvede. .. 2030 2036
WW 13135 vårhvede . . . . . . . . . . . . . .. 2027 2036
Wingbyg 2021 2034 2035

Økonomien ved anvendelse af kvælstof 2092 2093
Økonomiforsøg med fosfor og kalium 2102
0tofte Elite, lucerne __ .. _. . . . . . . . . . . . . .. 2139
2.3,6 - TBA. mod uluudt . . . . . . . .. 2074
2,4 - D mod uluudt 2073 2086
0942 47 havre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
01794 66 hvede. . . . .. ... .. .. .. .. .... 577

Visirbyg ....................•.... 2021 2035
Vilavax, bejdscmiddel " 2061
Volumenudbytte af hvede " 2031
Værnalfrug = Varna Alfa 2032 2036
Virhvedesorter, forsøg med " 2026
Vårraps. bekæmpelse af ukrudt i 2124
Vårraps, forsøg med 2121
Vårraps, kvælstofmængder til 2121
V årrug som efterafgrøde 2150

2047
2037
2046

Ærter og korn i blanding . ..........•....
Ærter, sortsforsøg med . ..
Ærter som vekselafgrøde .. '

Vadabyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2022 2035
Valg af bygsort 2024
Valg af havresort . . . . . . . . . . . . . 2026
Valg af hestebønnesort 2037
Valg af vintcrhvcdcsort 2031
Valg af vårhvedesort 2028
Valg af ærtc.!)ort 2037
Valmuer 901 2124
Valmuer, bekæmpelse af ukrudt i' ,. 2124
Yandbalance . . . . . . . . 2009
Vandbestemmelse i korn 904
Vandbindingsevne i hvede 2030
Vandel PH 2. kartoffel . . 2128
Vandindhold i frø .. _ O 2120
Vandprocenlcr til udbytteberegning O
Vanskelige ukrudtsarler 2073
Varundabyg 201929342035
Vatongabyg 202020342035
Vck'ielafgrødcr 2040
Veksclafgrødcrnes forfrugtvirkning _.. . 2046
Vekselvirkning mellem kvælstof, fosfor og

kalium 2105
Venzar mod ukrudt. . . . . .. 2083 2085
Vertus, lucerne , , 2139
Villabyg . . . . . . . . . . .. 430
Vindaks. bekæmpelse af .......•..... 2080
Vinderosionsmiddel .. . . . 11
Vindhastighed og fordampning.. 2162
Vindmålinger 2163
Vintcrbyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Vintcrhvede..orler. forsøg med _ 2028
Vintersæd, bekæmpelse af ukrudt i. 2075




