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Oversigt over resultater af fors!Jg og undersøgelser

i landbo- og husmandsforeningerne 1974

A. FORSØGSARBEJDETS OMFANG OG BETINGELSER
FOR PLANTEAVLEN 1974

Af Johs. Olesen.

i nærværende oversigt bringes afsluttende beret
ninger om disse undersøgelser.

Oversigt over /orsøgsopgavune.
Arter og SOr/u: Anlll pct.

Vintersæd _. . _ _ 152 4
Vår""d 1204 3I
Hestebonner og ærter . . . . . • • . • • . . . 32 1
InduSlriafgrøder . . . . . . . . . . • . . • • . . . 23 1
Kartofler. rocr m. m. ......•..... 47 I

1458 38

En del af forsøgsserierne er gennemført under
direkte medvirken fra Landskontoret for Plante
avl, idet man herfra har stillet specielt materiel til
rådighed. og dette materiel er i almindelighed be
tjent af rejsehold fra landskontoret.

Denne ambulante forsøgsvirksomhed kræver et
ret stort maskinelt udstyr. Dette opbe....ares. vedli
geholdes 08 afprøves på FOr>Ø8S8årdeo Godthåb.
der ejes af Foreningen af jydske Landboforenin
ger. men fra I. februar 1975 overtages i forpagt·
ning af Landsudvalget for Planteavl.

Del omfattende forsøgsarbejde er naturligvis

1. Forsøgsarbejdets omfang.
Dc landøkonomiske foreningers planteavlsarbej·

de blev i 1973 samlet under ledelse af Landsud
valget for Planteavl. Der skele hermed en ønske
lig og tiltrængt samling også om forsøgsarbejdet.
hvilket bl.a. medfører, at der i denne oversigt 
ligesom i den tilsvarende for 1973 - redegøres for
(orsøg og undersøgelser i alle landets landbo· og
husmandsforeninger.

ForsøgsarbejdelS omfang 1974 og de nærmest
foregående år fremgår af følgende opstilling.

Forsøgsarbejdets omfang.
Jylland Sjælland Fyn Loll.·Flbl. Bornh. lal1

1966 2580 816 528 204 78 4206
1967 2728 869 528 242 86 4453
1968 2756 799 486 221 104 4366
1969 2699 875 478 250 88 4390
1970 2424 853 516 237 82 4112
1971 2262 863 505 2S5 77 3962
1972 2261 811 481 286 III 3950
1973 2213 736 487 263 113 3812
1974 2239 741 .461 291 103 3835

Der er i landbo- og husmandsforeningerne i
1974 gennemført ialt 3835 forsøg. Det er lidt ne
re end i 1973, men et noget mindre antal end i de
foregående år.

Fordelingen af forsøgene på de vigtigste ho-
vedopgaver fremgår af følgende oversigt.

Fordelingen på de 3 hovedgrupper. arter og
sorter. gødningsforsøg og andre forsøg er ret jz... n
og iøvrigt ganske som i 1973.

Der er også i 1974 - foruden med de egent·
lige markforsøg - arbejdet med forskelJige under·
søgelser. Græsudvalget bar siledes fortsat under
søgelsen vedrørende ungdyrenes udnyttelse af af·
græsningsarealer. Denne undersøgelse er afsluuet
i 1974.

Undersøgelserne under Landsudvalget for Læ·
plantning, hvor man mAJer læets indflydelse på.
vækstfaktorerne. er ligeledes afsluue~ således at der

Gødnings/orsøg:
AfprØvning af flere mcringsstoffer ..
Særlige rorsøg vedrørende:

Kvælstof .
Fosfor . __ .
Kalium _ .
Magnesium og mikronæringssloffer
Kalk m. m. . .
Skader efter ammoniaknedfældning

Andre forsøg:
Sædskifte og afgrødevalg
Bekæmpelse af ukrudt ..... _.
Bekæmpelse af sygd. og skadedyr.
Jordbehandling .
Såning og plantetal . _ .
Forskelligt .

lalt gennemførte forsøg 1974 ._

228

558
131
103
143
29
22

1214

222
450
216

91
169

15
1163

3835

6

14
3
3
4
I
I

J2

6
12
6
2
4
O

30

100
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forbundet med betydelige omkostninger, selvom
forsøgenes gennemførelse faldet' naturligt ind i
konsulenternes arbejdsrytme. således at de direk
te udgifter til arbejdskraft er stærkt begrænsede.
Derimod er der betragtelige omkostninger bl.a. til
analyser og teknisk udstyr. Disse omkostninger er
for en væsentlig part dækket af bidrag ude fra.
Der er således modtaget en værdifuld økonomisk
støtte til forsøgsarbejdet fra Danmarks Erhvervs
fond og direkte fra landbrugsministeriet gennem
Landbrugets Samråd for forskning og fo~øg.

Der er desuden ydet værdifuld støtte til arbejdet
fra private firmaer og fonds, dels ved direkte
økonomiske tilskud, dels ved at der er stillet gød
ninger, kemikalier, såsæd, frø og maskiner m.v.
til rådighed.

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

I de følgende afsnit redegør de enkelte lands
konsulenter for forsøg og undersøgelser gen
nemført indenfor deres respektive arbejdsområder.
For at gøre oversigten så ove~kuelig som muligt
er de store hovedtabeUer med enkeltforsøgenes re
sultater dog ikke medtaget her, men er med'delt
i et særligt tabelbilag.

Forsøgenes hovedresultater er anført i tek.sua~

beller i oversigten. I hovederne af disse tabeller
er der i parentes anført numrene på de tilsva
rende tabeller i bilaget.

2. Klimatiske vilkår.

De klimatiske vilkår er naturligvis meget afgø
rende for planteproduktionen, men det er ofte
svært at udrede og vurdere sammenhængen mel·
lem vejrforløbet og vækstbetingelserne. 1974 var
et godt eksempel herpå, idet vejret i lang tid fo
rekom at være ugunstigt for planteproduktionen,
medens resultatet alligevel blev en stor eller i
hvert fald en ret tilfredsstillende høst af de fleste
afgrøder. Der forekom dog usædvanligt store va-

Specialmaskine til brug \'ed såning af majs i den ambu·
lante forspgsvirksomhed.

nationer fra sted til sted, navnlig i nedbørens for·
deling, og ligesom i 1973, men i modsætning til
1972, var vilkårene afgjort bedst for de bedre ;or
der.

8. Temperatur.
Oplysninger om temperatur og antal solskinsti·

mer er på grundlag af Meteorologisk Instituts må
linger vist i nedenstående opstilling:

Temperatur og solskinstimer.
AnW

TempertItur. -.197]-74 rlortn,ll 197]..74 DOI1lUlI

November 1973 3,3 4,9 69 42
December 1973 1,2 2,1 44 28
Januar 1974 2,9 +0,2 21 41
Februar 1974 3,2 +0,4 63 65
Marts 1974 3,7 1,7 166 127
April 1974 7,8 6,2 276 181
Maj 1974 10,3 lI,l 248 256
Juni 1974 13,8 14,5 275 257
Juli 1974 14,5 16,5 231 247
August 1974 15,5 16,2 240 221
September 1974 13,2 13,0 129 t66
Oktober 1974 6,5 8,6 84 98

Opstillingen dækker perioden november 1913
oktober 1974. Tallene i tabellen er gennemsnits·
tal, som dækker over meget store variationer.
Dette er særligt udpræget for november, hvor gen
nemsnitstomperaturen i 1973 blev 3,3 grader mod
normal 4,9. I de første 3 uger af denne måned var
temperaturen ret normal. men omkring den 25.-26.
forekom et såkaldt _kuldesmæke, der varede ved
til den 2.-3. december. Absolut kulderekord for
november blev målt med +- 21,3 grader i Egtved
ved Tarm den 30., hvor den maksimale tempera·
tur samme dag var +- 15 grader. For ugen 26/11
3112 var gennemsrutstemperaturen +- 5,6, hvilket
er ca. 10 grader under normalen på 4,1 D for den
ne uge. Ind i december steg temperaturen. og der
forekom måneden igennem en generel tempera·
turstigning lil meget mildt vejr de sidste 4 døgn,
men kulden i begyndelsen af måneden var så
streng, at månedens mwdeltemperatur alligevel
blev noget under det normale, nemlig 1,2 grader
mod normal 2, l grad.

Det varme vejr fortsatte i januar, hvor den la·
veste temperatur blev målt lige efter nytAc med
..;- 3,9 grader, hvilket er den varmeste absolutte
minimumstemperatur, der er målt siden 1874. Det
meget milde vejr fortsatte konstant igennem fe
bruar, bvor alle månedens dage havde middeltem·
peratur over de pågældende døgnnormaler, og først
i de allersidste dage i februar skete der et omslag
til mere køligt vejr.

Vinteren 1973-74 blev således helt usædvanlig
mild, idet streng frost praktisk taget kun forekom
i den nævnte ugo sidst i november.

Også marts og april viser meget høje gennem·
srutstemperatu.rer. Nattefrost forekom dog både i
marts og apnl meget udbredt og stedvis meget
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streng ned til en halv snes frostgrader i indlandet.
Dc følgende måneder, maj, juni og juli, viser

gennemsnitstemperaturer under normalen, og der
forekom perioder, bl.a. først i maj og først i juni,
med nattefrost eller meget køligt vejr med tem
peraturor omkring frysepunktet, især i det indre
af landet. Det kølige vejr fortsatte iøvrigt ind j
august, men fra midten af august måned forekom
dog et par kortvarige varmeperioder, der gav tem
peraturer helt op til 27-30 grader i de sydlige
dele af landet. I september var gennemsnjlStem
peraturen normal, men der var dog køligt i sidste
halvdel af måneden, hvor man registrerede den
første nattefrost lokalt i Jylland. Også oktober
var kølig, og der forekom nattefrost, navnlig i en
lang periode omk.ring midten af måneden.

b. Solskinstimer.
Del gennemsnitlige antal solskinstimer for de

enkelte måneder fremgår også af opstillingen for
an. Marts blev en meget solrig måned. og det
samme er i endnu højere grad tilfældet for april,
hvor de 276 solskinstimer er absolut rekord for
denne måned. I juni registreres 275 solskinstimer,
mens antallet af solsk.instimer i Arets øvrige må
neder er mere normalt.

c. edbØr og fordampninI;.

l tabellen nedenfor er givet en oversigt over
nedbørsforholdene 1973-74. Denne oversigt byg
ger på målinger udført af Statens Forsøgsvirksom
hed i Plantekultur på 34 lokaliteter jævnt fordelt
over hele landet, men resultaterne er her sammen
regnet for større geografiske områder. Tallene an
giver den målte nedbør og desuden den beregnede
vandbalance, der fremkommer ved at trække den
målte potentielle fordampning fra nedbøren. Ne-

derst i tabellen er vist gennemsnitstal for hele lan·
det 1974 og de nznnest foregående år, og aller
nederst er for hele landet beregnet gennemsnit
for perioden 1960-69. Sidstnævnte gennemsnits
tal kan betragtes som en slags :onormal. ved vur·
dering af de aktuelle tal fra J974.

Nedbøren i vintermånederne november-marts
var taget som helhed ret normal, dog således at der
faldt ret store nedbørsmængder i den første del af
vinteren, men kun små mængder fra midten af fe
bruar og marts måned ud. Dog forekom en regn
periode lidt over midten af marts måned.

April blev usædvanlig regnfattig med et gen
nemsnit på kun 5 mm nedbør. Kun en gang tid
ligere, nemlig i 1893, har april været lige så ned·
børsfattig. Også maj blev meget tør med ca. halv
normal nedbørsmængde. I juni faldt der omtrent
nonnal nedbør i Jylland og på Øerne med und
tagelse af Bornholm, hvor nedbørsmængden var
mindre end halvdelen af den normale, og der
forekom iøvrigt store variationer landet over.

Ved udgangen af juni nænnede underskuddet
på vandbalanceo sig 200 mm, og her omkring
holdt det sig gennem juli måned, idet den ret
store nedbør i denne måned stort set kunne holde
trit med fordampningen, men igen med meget sto·
re variationer. Man vil f.eks. se, at der i juli for
Midtjylland er et overskud på 37 mm, men på Sjæl
land et underskud på 34 mm i vand balancen.
Det regnede iøvrigt næsten hver dag i juli må
ned. Af nodbø~frie døgn havde Jylland således O,
Øerne 5, men Bornholm 14. I august var nedbø
ren igen betydeligt under normalen, og den regn,
der faldt, forekom især i første halvdel af måne
den og ved månedens udgang, men herimellem var
der fortrinligt høstvejr.

I september faldt der meget store nedbørsmæng
der, efter meteorologisk Instituts opgørelser i Jyl-

Oversigt over nedbørsforholdene 1913-14.
Nov. 13-maru 74 April Maj ,.ni lull Augu.t ""'. Okl. Apr.-okl. '4

~ ~ j j j ~ ~ j
j ~ ~ ~

j j j ! j ! j j j ! j ! j !
~

"5 5 ~
~ 5 ~

~11 11 ~ 11 11 ~ • 11 ~ ~ 11 ~ 11
Z Z Z > Z > > Z > > Z > Z >

Nordjylland., .... 291 I +14 33 +63 2S +77 18 +25 28 +47 130 84 86 63 381 +139
Østjylland ... 215 1 +12 24 ...69 JO +68 100 +6 39 +36 85 36 82 60 361 .., SS
Midtjylland ...... 386 3 +66 23 +67 SS +36 123 31 38 +36 146 96 62 39 450 <32
Vestjylland ... 310 2 +87 11+100 67 +29 97 +6 37 .3S 115 124 62 38 452 +94
Sonderjylland .... 329 4 +65 16 +76 57 +32 102 4 14 +4 148 84 81 55 482 +34
Fyn............. 215 4 +67 13 .80 32 +68 74 .,.19 71 l 89 48 86 66 369 119
Sjælland ......... 235 3 +69 20 +75 44 +54 66 +34 18 5 59 7 84 59 354 +161

LoII.·Falsler .... 222 12 +48 14 +75 48 +35 67 +28 38 +33 53 7 86 65 318 tl47
Bornholm ....... 261 6 +62 25 +66 27 +44 78 O 25 +36 77 30 225 174 462 +5

Gns. hele landet
1914 ....... 287 5 +66 20 +14 43 +48 86 +10 46 +26 102 53 9' 68 395 +104

1913 .... 261 66 16 43 +22 27 +13 61 +44 36 +60 89 3I 40 14 362 +138
1972 .... 195 61 18 82 8 68 2 71 +20 SI +31 32 +15 17 +10 382 +48
1971 .... 261 27 +20 44 +39 65 +8 56 +47 72 +4 41 +5 58 29 363 +94
1970 ......... 296 85 59 35 +46 31 +79 86 +2 36 +37 89 31 109 83 471 15
1960-69 . 264 43 +4 52 +20 53 +36 81 +5 89 16 66 19 18 53 462 23
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Fig. Ib. NedbØr 0l (ordampninl ved GodthAb i Arene
1972-73 og 74.

tydning for planteavlen. 1974 var således ikke ale
ne præget af gennemgående køligt vejr, men pe
riodevis også af hArd, kold blæst og mere kortva
rigt af storm med sandflugt, sandpiskning af plan
terne og muldfygning. Sådanne storme forekom
den 28. april, hvor store dele af landet blev be
rørt, og igen den 12.-14. maj, den 26.-29. maj
og i første uge af junL De sidstnævnte storme ra
serede især i Midt- og Nordjylland, men man kon
staterede·i 1974 ikke alene stormskader på jord og
afgr~er i Jylland, men også på Øerne, ikke mindst
på Sjælland. Der er iøvrigt en udbredt interesse
for udbedring af læhegnene, naturligvis først og
fremmest i de vindudsatte egne i Jylland.

3. Arealanvendelse.

De følgende oplysninger om landbrugsarealets
udnyttelse 1974 bringes på. grundlag af oplysnin
ger fra Danmarks Statistik, der dog meddeler, at
tallene skal tages med forbehold, da det er fore
løbige tal, der er forbundet med en betydelig usik
kerhed. Alligevel vil hovedlinjerne i arealforskyd
ningerne med en rimelig sikkerhed kunne udledes
af talleno.

Det samlede landbrugsareal er opgjort til
2.929.000 ha. Det er 23.000 ha eller 0,7 pct. min
dre end året i forvejen.

Landbrugsarealets benyttelse 1974 og de fore
gående år ses i følgende tabel.

Landbrugsarealets benyttelse, 1000 ha.
Kornarc:alel

1950-54 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Vinter- thvede 69 81 87 99 91 81
Vårhvede 79 29 34 34 36 32 26
Vårrug 36 41 38 38 37 43
Vinterrug 131 3 3 4 4 5 4
Byg 562 1305 1352 1370 1406 1445 1455
Havre 262 204 184 185 163 129 124
Blandsæd 277 58 44 39 31 23 19
Korn ialt 1311 1704 1739 1757 1777 1762 1752

d. Klimatiske målinge,
på For.;Øgsglrden GodtbAb.

De anførte data til beskrivelse af vejrforholdene
er gennemsnitstal, der som nævnt dækker over me-
get store variationer. Tallene kan derfor kun give
et meget groft indtryk af vækstbetingelserne.
Vejrforholdene på en enkelt lokalitet, nemlig på
Forsøgsgården Godthåb i Skanderborg, er illustre
ret i figur la, hvor man i øverste tredjedel får et
tydeligt indtryk af den kølige vækstsæson og i
midten en god illustration af den tørre forsom
mer, en regnperiode i juli-august og et vådt efter
år. Endelig nederst et talende billede af det store
underskud på vandbalancen i forsommeren og ned·
børsoverskuddet i efterårsmånederne.

En tilsvarende illustrering af vandbalancen i
1974 i sammenligning med de to foregående år
ses i figur lb. Man vil se, at de 3 år er vidt for
skellige: 1972 med et stort underskud på vandba
lancen i eftersommeren, 1973 med det største un
derskud.i juni. juli og august og endelig 1974, hvor
underskuddet som nævnt forekommer udpræget i
forårs- og forsommermånederne.
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land 138 mm mod normalt 78. På Øerne faldt der
i gennemsnit 63 mm mod normalt 59 mm. Også
i oktober faldt der meget store nedbørsmængder.
på Bornholm ikke mindre end 140 mm mod nor
mal 63. Og november blev ligeledes særdeles
reamig med 107 mm i gennemsnit for Øerne og
Jylland mod normalt 60 mm. Vækstsæsonen 1974
må således karakteriseres som meget tør i forårs
ag forsommermånedeme og særdeles rcgnrig i
efterårsminederne.

e. Vindforhold.

Flere andre klimatiske faktorer end temperatu
rer, solskinstimer, nedbør og fordampning har be-

Fig. la. Ugentlige temper3tur_ og nedbØrsgennemsrtil. Godt
håb 1974.
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3121 2957 2941 2915 2921 2952 2929

Bemærkninger: UO(kr rr" og Ipeelalafgrøder er anført 12.000 ha
lom »andel« 1950-54, heraf er 10.000 h. hør. AI 12.000 ha brak
areal 1950-54 er ca. halvdelen læneplad. for tørv.

Det samlede kornareal er beregnet til 1.752.000
ha. Det er 10.000 ha eller 0,6 pet. mindre end
i 1973. Det ser altså ud til, at omfanget af korn
dyrkningen virkelig er stagnerel på Irods af de hØ
jere korn priser, idel der er en lille nedgang i are
alerne både 1973 og 1974.

Der er sket visse forskydninger komarterne
imellem. Arealerne med vinterhvede og vårhvede

Lucerne og
grønfoder 38 30 33 34 34 32 32

Græs og
kløvergr.

i omdr. 677 500 468 428 422 430 438
Græs og

kløvergr.
udenfor
omde. 402 298 299 289 293 3I 8 280

Græs og
grønfo-
deri.it 1117 828 800 751 749 780 750

til:iarnmen er således indskrænkede med 16.000 ha
eller 13 pct.. medens rugarealerne er udvidet med
6000 ha eJler 16 pct. Også bygarealeme er udvi
det, nemlig med 10.000 ha eller 0.7 pct., medens
arealerne med havre og blandsæd er indskrænket
lidt.

Arealerne med rodfrugt er helt uændrede med
2~2.000 ha, men indenfor gruppen er der skel
små forsk.ydninger, således er kartoffelarealet
forøget med 1000 ha og fabriksrocarealet med
5000 ha, medens arealerne med foderroer er ind
skrænket tilsvarede med 6000 ha.

Arealerne med græs og grøntfoder er efter sta
tistikken nedskåret med 30.000 ha fra 1973. Der
foreligger dog her en fejl. idet man ved indbe
rctningerne til Danmarks Statistik i 1973 har mcd
taget en del uudnyttede arealer. byggemodnings
områder o.lign., således at græsarealet dette år er
opgivet for højt. l virkeligheden har græsarealet
meget konslant ligget omkring 750.000 ha de sid
ste 4 år.

Arc31erne med frø- og speeiaJafgrøder er udvi
det fra 119.000 til J36.000 ha. Forøgelsen på
17.000 ha fordeler sig med 12.000 ha på frø ti)
udsæd og 8.000 ha på industrifrø, medens area
lerne med gartneriprodukter m.m. er gået 3.000
ha tilbage.

4. Forbruget af handelsgødninger.

forbruget af handelsgødninger 1974 (gødnings-
t,ret 1973-74) og de nærmest foregående år frem-
går af følgende opstilling.

G"dningsforhrugel.
1960- 1966-., 7. 1971 1972 1973 1974

1000 tons N 144 232 289 308 329 365

Procellfisk fordeling:
Kalksalpeter 73 22 8 6 5 4
Kalkammon-

salpeter 6 12 9 9 10 II
FL ammoniak 13 31 45 45 39 32
NPK-gødning 3 33 36 38 45 51

1000 Ions P 55 55 55 58 63 68
Procentisk jordeling:
Superfosfat 26 12 7 5 5 4
PK-gødning 70 50 48 50 46 44
NPK-gødning 3 38 45 45 49 51

1000 tons K 153 150 151 158 169 179
Proct'llIisk !ordding:
Kaligødning 25 IO 5 3 2 1
PK-gødning 71 51 50 51 47 46
NPK-gødning 3 38 45 45 50 53

på trods af de stærkt stigende gødningspriser
er gødningsmængderne igen forøgede. Af kvæl-
stofgødning er således anvendt 365.000 tons N
-mod 329.000 tons året i forvejen. Det er en stig-
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2

1974

33

68

151
29

7

2
5

2

3

8

4it 65

43 61
7

:} IO

154
32

1973

32

63

119 136

56

156
33

I l

25 13

49

154
39

Bæl,SledaJ'Ul1et

14 5
11 8

Gnn· os srønroderarealet

16
I I

47

85 107 105

27

Rodrrustllrelllu
1970 1971 1972

37 32 30

2 3 3

9 13 10
40 46 43

2 2 2
2 3 2

11 23 28
5 4 2

l I 9 9
3 3 6

161
44

Frø- Ol! spc:clalarl!rudearealet

o O O I l

2

20
6

87

26

9
43

2
5
7
9

10
l

310 289 274 276 282 282

1950-54 1969

Kartofler 104 33
Sukkerroer

til f.bTik 66 52
Bederoer

til foder 211 155
Kålroer 192 70
Turnips og

gulerødder 8

Rodfr. iah 581

Samlet land·
brugs
areal

Hestebønner
Anden brelgsæd

Brakareal 12

Bælgsæd ialt 9

Frø og spe
cialafgr.
iall 91

Rodfrugl-
frø 4

Græsmarks
bælgpl.frø 17
GræsfrØ 28
Havefrø I
Vimcrraps 12
Vårraps I
Sennep 7
Gartneriprod. 9
Andel 12
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Ding på 11 pet. Forbruget af fosfor (P) er steget
med 8 pet. og forbruget af kalium (K) med 6
pet.

Den procentiske fordeling af forbruget på for
sk.ellige gødninger er også vist i tabeUen. Det er
iøjnefaldende, at flydende ammoniak i 1974 kun
har dækket 32 pet. af kVlClstofforbruget mod 45
pet. blot 3 Ar i forvejen. Modsat forbolder det sig
med NPK-gødning, der i 1974 bar dækket SI pct.
mod 36-38 pet. for et par år siden. Disse ret
markante forskydninger i fordelingen på de for
skellige kvælstofgødninger er illustreret i figur 2.

Forskydningerne skyldes først og fremmest de
vanskelige forsyningsforbold, der igen har sin år
sag i oliekrisen og den med denne følgende man
gel pA adskillige råstoffer. Uroen og usikkerbeden
på gødningsmarkedet voldte iøvrigt - sammen med
det usædvanligt tidlige forår - store problemer un
der forårsarbejdet, og det var ofte vanskeligt for
den enkelte landmand at disponere. når gødnin
gerne ikke kunne være rettidigt fremme. I mange
tilfælde erstaltede man den påtænkte gødskning
med flydende ammoniak med kvælstofanvendelse
i fast form, ~r med NPK-gødninger. men hetler
ikke for de faste gødninger VaJ" der i hele sæsq
nen valgfrihed, og det var iøvrigt ikke nogen ideel
løsning, idet de faste gødninger ofte blev udbragt
ret sent, og derfor under de meget tørre vejrfor
hold lå delvis uvirksomme ovenpå jorden eller i
de at1erøverste jordlag.

5. De enkelte afgrøder,

Betingelserne for de enkelte afgrøder 1974 om
tales i det følgende bl.a. på grundlag af plante
avlskonsulenternes indberetninger og bemærknin-

Pet af N-Iortlruget

ger i forbindelse med forsøgenes gennemførelse.
Udbyttetallene er modtaget specielt fra Dan
marks Statistik, og de må betragtes som forel.
bige, da den endelige opgørelse endnu ikke fore·
ligger.

8. Komafgr;derne.
Som omtalt foran fortsatte tørken i 1973 i mod

sætning til afvigte år helt frem til september, og
det var derfor vanskeligt rettidigt at gennemføre
en god pløjning forud for såning af vintersæd.
Såningen blev derfor mange steder forsinke~ og
fandt gennemgående sted i første halvdel af oktOo
ber, ofte i et meget tørt såbed. Resultatet blev en
noget tynd og svag bestand, der dog klarede sig
godt igennem til foråret, takket være den usæd
vanlig milde vinter.

Forårsarbejdet og slningen af vlrsæd begyndte
ganske enkelte steder sidst i februar, og nogle
få dage ind i marts påbegyndte man mere almin
deligt såningen i de sydlige ø-områder. En halv
snes dage ind i mans måned var såningen i fuld
gang på Øerne samt på de lettere jorder i Syd
og Østjylland, og omkring midlen af måneden
kunne store dele af Øerne melde, at såningen
var afsluttet

I Midtjylland var arbejdet ikke nær så langt
fremme, og l Vest- og Nordjylland var der kun
tilsået meget begrænsede arealer, da det den 14.
15. marts satte ind med regnvejr over det meste
af landet. Fra den 22. marts var det igen fint vejr
til markarbejde, og såningen kunne herefler over
hele landet stort set afsluttes inden udgangen &f
marts.

Jorden var almindeligvis tør ved jordbearbejd
ningen, og del var det fleste steder let at lave et
bekvemt såbed. Vanskeligheden bestod snarere i at
undgå for dyb jordbehandling i den rørre, løse
jord.

FIa. 2. Forskydninger i rorbruset al ronkellige kva:1slOr
aødninger.

OL-_~_~~_~__~__
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Kornets fremspiring var gennemgående god, dog
kunne del Imibe på de sent såede lerjorder og på
klægjorden i marsken.

Væksten var i den første tid tilfredsstillende i
det varme vejr først i april, men snart begyndte
nattefrost. kulde og blæst at præge billedet, med
det resullat, at den vegetative udvikJing delvis gik
i stå, og buskningen blev svag, således at marker
ne fremtrådte med en tynd bestand af svagl ud
viklede planter.

Sandstormene sidst i april samt midt og sidst
i maj var meget hårde ved de i forvejen svækkede
planter, der her blev yderligere mishandlet ved ud
tørring og sandslibning. I nogle tilfælde greb man
lil omsåning, men sandstormene var dog hårdere
ved andre afgrØder, især roer, raps og sennep, hvor
omsåning efter stormene var almindelig.

Da den helt usædvanlige tørke fortsatte, be
gyndte mange jorder at bonitere allerede omkring
midten af maj, og i løbet af juni måned kunne
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vuriationerne i boniteten aflæses i de allerfleste
marker landet over, bortset fra de nllennest frugt·
bare egne. På adskillige af de letteste jorder kneb
det stærkt med skridningen, et forhold man i nog·
le tilfælde søgte at afhjælpe ved vanding, der blev
sat ind allerede fra midten af maj.

Det mistrøstige billede, der var fremkaldt af
(ørken, blev yderligere forstærket af, at nattefro
sten periodevis fortsatte helt til hen først i juni.
Nogle vårsædmarker - især bygmarker - var helt
afsvedne af frosten, der navnlig forekom på lave
arealer og på sandjorder, men iøvrigt også på ler·
jord, hvor der var harvet for kraftigt og for dybt.
Der er ingen tvivl om. at den meget løse jord, der
var karakteristisl for foråret J974, var en stærkt
medvirkende årsag til frostskaderne, idel det løse
jordlag virkede isolerende og dermed hindrede var·
meafgivelse fra jorden.

De fleste marker kom dog over frostskaderne
uden varigt men, men det var ingenlunde altid
tilfælde!. avnlig på lave humusarealer ...·ar ska·
den - med eller uden omso1ning - uoprettelig.

Angrebene af s}'gdomme og skadedyr var mo
derate i kornmarkerne. Meldug forekom ikke sær
lig udbredt eller ondartet, men der var dog usæd·
vanligt stærke angreb i havre.

Gulrust i hvede forekom almindeligt udbredt
over det meste af landet, og i de modtagelige sor
ter, især Kranich, blev der forvoldt betydelig ska·
de. Angrebene var dog ikke så ondartede som de
nærmest foregående år, bl.a. fordi de modtagelige
sorter nu kun dyrkes i ringe udstrækning i de
egne, bvor man erfaringsmæssigt kan vente an·
greb.

Der blev en del steder konstateret ret kraftige
angreb af byggens stribesyge og hvedens stink·
brand. Det drejede sig i alle tilfælde om ejen·
domme, hvor man bavde anvendt uafsvampct sA·
sæd af egen avl. Dette understreger vigtigheden
af, at man også fremefter - på trods af restrik
tionerne - sørger (or en forsvarlig afsvampning
af udsæden.

~: .
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SandfluJUk.de I bYlmuk Ol unddriver i vejar;ft. fOll>
lrateret 13. JunJ.

l"rrbllkde. del" VlSC'r de landpi5kedt: bY,lPlanler. og §om
illustrerer muldafbbesnU1gen, idet stenene opnndeligt var
tromlet i plan med Jordovernadr:n. Fotograferet 13. juni.

Angreb af fritfluer forekom i sent sået korn,
især i havre, og det så ud til, at angrebet var
stærkest i afgrøder, der også var hæmmet af kul
de.

Af mangelsygdomme gjorde navnlig mangan
mangel sig gældende. Forklaringen herpå var na·
tur ligvis den løse, tørre jord.

Ukrudtssprøjtning blev som sædvanlig gcnnem
ført i praktisk:. taget alle kornmarker. Betingelserne
for sprøjtearbejdet var dog langtfra godc, og virk
ningen blev ikke særlig fremragende, formentlig
først og fremmest fordi ukrlldtc;planterne var i for
ringe vækst på sprøjlctidspunktet. Dertil kom, at
en hel del frøllkrudt fØrst spirede frem. da der
endelig faldt nedbør lang lid eftcr sprøjtningens
gennemførelse.

Udsigterne for kornhøsten var således langt hen
på sæsonen yderst dårlige, og der blev da også
udtrykt stor bekymring for høstudbyttet, idet
man længe var tilbøjelig til at sammenligne med
misvækståret 1947 eller Vlcd 1959, hvor ondartet
tørke også reducerede udbyttet stærkt. Det skulle
dog g5. helt anderledes i 1974. Midt i juni faldt der
regn - gan'5le vist i ret beskedne mængder - over
det meste af landet, og (ra begyndelsen af juli
var nedbøren mere rigelig og tilstrækkelig til at
rette kornargrøderne op. En undtagelse var dog en
del lette sandjorder i de værst tørkeramte egne.
Her kom nedbøren for sent. og resultatet blev
derfor meget små afgrøder eller ligefrem misvækst.

På trods af den meget tidlige såning kom hØ·
sten ikle væsentligt tidligere end nonnalt. Enkelte
steder kunne de tidligste bygsortcr mejetærskes
sidst i juli, men høsten var først almindeligt igang
en uges tid ind i august, dog med undtagelse af
Nordjylland, hvor komet endnu ikke var modent
på delte tidspunkt.

Høstarbejdet blev imidlertid standset af en pe
riode med ustadigt vejr midt i måneden. men fra
den 19.-20. kunne arbejdet genoptages og nu i helt
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prima bøstvejr over hele landet. Vårsa:den var DU

mejetærsk.ermoden, og den blev på næsten alle
almindelige jorder bjærget i tør og god k.valitet
inden udgangen af augwt.

For vintersæden og vårsæden på lavbundsjord
trak. modningen endnu længere ud, og den var
langt fra afsJuttet, da. det de allersidste dage i
august satte ind med bygevejr med det resultat., at
høstningen af de sidste hvedearealer først kunne
ske sidst i september, og de sidste vårsædareaJcr
pi. lavbundsjorder, der efterhånden var stærkt ~
blødte, endnu langt senere. En del af afgrø
derne på disse jorder blev først høstet i sidste
tredjedel af oktober, hvor man igen kunne køre
på arealerne.

Bortset fra disse sidstnævnte afgrøder forløb hø
sten uden besvær i det gode høstvejr. Lejesæd
forekom praktisk taget ikke, og grønskud efter
gengroning var - på trods af tørken - heller ikke
almindeligt forekommende.

Udbyttet af kornafgrøderne er efter en forelø
big opgørelse fra Danmarks Statistik vist i følgen
de opstilling.

Udbyne af koma/grøder.
~hll. hkg Ir.erne-)

1950-S4 ,... 1970 1971 1972 1973 197"

Hvede 2,9 4,3 5, l 5,9 5,9 5,4 5,8
RU8 3,1 1,3 1,3 1,5 1,6 1,4 1,8
Byg 19,5 52,6 48,6 54,6 55,7 54,3 60,2
Havre 8,5 7,7 6,3 7,0 6,4 4,4 4,9
Blandsæd 7,6 2,0 1,4 1,3 1,1 0,8 0,6
Bælgsæd 0,2 0,7 0,9 0,8 0,4 0,2 0,3

41,8 68,6 63.1 71,1 71,1 66,5 73,6

Gennemsnilsudbyne. hlr.! kerne pr. h.

Hvede 36,6 43,8 44,5 48,5 43,9 44,1 53,8
Rug 23,9 32,3 30,5 35,4 36,9 33,6 37,1
Byg 34.7 40,3 35,6 39,8 39,6 37,6 41,6
Havre 32,5 37,4 34,2 37,8 39,1 34,4 39,1
Blandsæd 27,5 34,5 3/,9 34,2 35,8 32,1 35,2

Gns. for
alle arter 31,7 39,7 35,7 40.0 39.8 37.7 42.2
-) For 1)Z11ø=<! mlll. a.e.

Det samlede Udbytte af kornafgrøderne er efter
denne foreløbige opgørelse 73,6 miJl hkg, hvilket
er 10,7 pet. mere end i 1973 og 3,5 pet. mere
end det hidtidige rekordudbyue på 71,1 mill. hkg,
der blev opnået både 1971 og 1972.

Det blev ret tidligt under høsten konstateret, at
udbyttet var stærkt undervurderet, og inden hø
stens afslutning var man også klar over, at det
målte blive en rekordhøst. Tilbage står spørgsmå.
let, hvordan en så alvorlig fejlbedømmelse kunne
forekomme eJler måske rettere, hvordan så. kum
merligt udseende afgrøder i maj-juni kunne give så.
høje udbytter. Forklaringen er nok den, at plan
terne i det tørre og kølige forår har udviklet et
særdeles kraftigt rodnet, samtidig med at den
vegetative udvikling er holdt tilbage, bl.a. fordi der

med de mange solskinstimer alligevel var tilst:ræk
keligt lys til fotosyntesen. Dertil kom, at regnen
i juni de fleste steder kom tidsnok til at standse
tørkeskaden, hvorefter den hyppige nedbør i smA,
næsten daglige doser igennem juli måned forhale
de modningen og gav gode muligheder for kerne
udviklingen. Den tidlige såning spiller naturligvis
en afgørende roUe, idet den sammen med høsten
til normal tid medførte en meget lang vækstpeø
riode. 1 nogle tiJfælde kunne man iagttage, at der
forløb næsten 3 måneder fra byggens skridning
omkring I. juni til høstningen sidst i august.

1974 blev således el godl eksempel pi, hvor
svært det er at forudsige høstudbyttet, men tillige
en god illustrering af, at det kan tegne dårligt og
alligevel blive godt. Dette sidste skal vi natur1ig~

vis ikke være kede af. Blot skal det tilføjes, at
der som nævnt foran desværre også forekom
egne og ejendomme med meget små udbytter eller
ligefrem misvækst. Det virkede meget forstem
mende vækstperioden igennem at følge tørkesJca·
dens udvikling på disse arealer, og dette har
uden tvivl medvirket til den pessimistiske vurde
ring, der blev anlagt navnlig en overgang i juni
måned.

Halmudbyttet er ikke medtaget i tabellen O\len
for, men er vist senere under det samlede høstud
bytte. Det er anslået til 8,0 mill. afgrødeenheder,
hvilket er ganske som i 1972, men vzse.ntlig mere
end i 1973, bvor store mængder halm blev af
brtendt på marken. I 1974 var halmafbrænding
en sjælden foreteelse. fordi halmudbyttet var lilJe
og udsigterne for grovfoderavlen ret dArlige.

b. Rodfrugtaf~em..

Roerne blev almindeligvis sAet midt eller sidst
i april. Der var gansk.e vist mange steder mulig
hed for al så tidligere, hvilket nogle beoyttede
sig af, men de fleste afventede en højere jord tem
peratur, og iøvrigt blev der lovet regn, som dog
ganske udeblev i hele april måned. Roerne blev
derfor gennemgående sut i et tørt og løst såbed,
hvor frøet ikke kunne komme i forbindelse med
tilstrækkelig fugt til fremmo af spiringen. Dette
forhold var særlig udpræget for det pillerede roe
frø. Spiringen var derfor mange steder ydent man
gelfuld, og den skete ofte i flere tempi gennem
op til 4-5 uger.

Dertil kom, at rDerne flere gange blev hø:rget af
nattefrost og sandflugt, der som omtalt forao
var meget hyppigt forekommende i foråret og langt
hen på. forsommeren i 1974. Ofte var der tale om
næsten total ødelæggelso, og omsAning var et hyp
pigt drøftet problem, der blev praktiseret både en
og flere gange adskillige døder. I nogle egne
har man anslået, at 30-40 pct. af roemarkerne
blev sået om. l mange tilfælde var omsåning iøv
rigt overflødig, idet frøet lA. uspiret i den tørre
jord, hvorfor man blot havde at afvente regn,
hvilket de fleste da også gjorde.
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Efter sandstormene sidst i maj og først i juni
overvejede mange at så en anden afgrøde i stedet
for roerne, men dispositionsmulighederne var
stærkt begrænsede, da de fleste havde anvendt
jordherbicider med langtidsvirkning til ukrudts
bekæmpelse i roemarkerne. Der blev såvel i prak.
sis som i forsøg prøvet til med forskellige sent
såede afgrøder, dog gennemgående uden større
held, og en omsåning af roerne viste sig selv på
et ret sent tidspunkt at være den bedste løsning.

Virkningen af ukrudtsbekæmpelsesmidicme i
roerne var iøvrigt ret utilfredsstillende under de
tørre og ugunstige betingolscr.

Efter regnen midt i juni kom der dog gang i
roernes vækst, og de voksede efterhånden overras
kende godt til de fleste steder. Angrebene af syg
domme og skadedyr i roemarkerne var meget
moderate. Der forekom - ret ubemærket - en del
ferskenlus først i juli, og resultatet blev også ret
omfattende virusgulsotangreb, navnlig i Jylland.
Desuden forekom ret udbredte angreb af bladtæ
ger og af bcdeugtens larver, og endelig var angreb
af knoporme almindelige både i kålroer og bede
roer.

Optagningen af roerne voldte på lerjorderne
store vanskeligheder efter og under regnen i sep
tembor·oktober, og bjærgningen i de opblødte og
opkørte marker strakte sig adskillige sleder langt
ind i november måned, hvor forholdene absolut
ikko var bedre.

Udbyttet af roeafgrøderne er vist i følgende ta
bel, hvor også de øvrige grovfoderafgrøder samt
kartofler er laget med.

UdbyIle af grovfoderafgr"der, millo a.e
19~o-S4 1969 1970 1971 1972 197) 1974

Kartofler 4,2 1,6 2,5 1,6 1,6 1,7 2,0
Sukkerroer
til fabrik 5,2 4,8 4,5 4,8 5.1 6,1 6,6
Bederoer
til foder 14,5 11,3 13,5 12,5 12,2 11,8 11,7
KAIroer 12,2 3,4 2,9 2,7 2,4 2,0 1,8
Turnips og
gulerødder 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0.1 0,1
Roetop 3,5 4,0 4,3 4,6 5,2 4,8 4,7
Græsmarks-
afgrøder

35,9 34,8m. v. 42,9 33,8 35,5 37,1 37,1

lait 82,7 59,1 63,4 63,7 63,7 62,4 61,7

Tørstof- og sukkerindholdet i roerne var gen
nemgående lavt i 1974. I tabellen er udbyttet
imidlertid opgivet i afgrødeenheder, hvor der er
laget hensyn til dotte forhold. Det fremgår af tal·
lene, at Udbyttet af fabriksroer er ca. JO pet. hø
jere og udbyttet af kålroer ca. 10 pel. lavere end
Aret i forvejen. Dcttc svarer stort set lil henholds
vis forøgelsen og formindskelsen af arealerne,
og udbylfel pr. ha har derfor værel ret ens de lo
år. Dette gælder også for bederoerne til foder,
hvor såvel udbytte som areal er næslen ens de to

år. Også udbyttet af roetop er anslået til samme
sUlSrrelse som i 1973. Alt i alt må det konstateres,
al udbyttet af roeafgrødeme på trods af vanskelig
hederne blev ret normalt i 1974.

Kartoflerne blev gennemgående lagt midt eller
sidsl i april, dog nalurligvis bortset fra de tidlige
kartoner, der blev lagt længe før, og som nåede
at blive mærket alvorligt af nattehost midt og
sidst i april.

Kartoflernes fremspiring var tilfredsslilIende,
hvor ikke nelop nattefrost, sandflugt eller phoma
svamp i læggematerialet gjorde sig gældende.
Phomaangreb på karloffelknoldene er iøvrigt ved
at være et problem i kartoffelavlen.

Efter julinedbøren kom der cn voldsom vækst
i kartoffelmarkerne, og de usædvanJigt store knol
de blev dannede forholdsvis hurtigt. Delte re·
sullerede i en tynd overhud, der sammen med stor
saftspænding medførte risiko for alvorlige beska
digelser ved optagningcn.

Forekomsterne af plantesygdomme var ret mo
derale. Dog forekom bladrullesyge og navnlig
rynkesyge lidt mere udbredte end i de foregående
år. Sortbensyge var også almindeligt forekom·
mende.

Det fremgår af tabellen ovenfor, at kartofler
nes udbytte i 1974 er opgjort til 2,0 mill. a.c.
mod 1,7 mill. i 1973. Det er det største kartof
feludbytle siden 1970, hvilkel da også allerede har
givel sig udslag i prisdannelsen på karloffelmar
kedct. Ved bedømmelsen af høsten bør den nævn·
te mulighed for forøgede beskadigelser, der kan
vanskeliggøre opbevaringen, saml de besværlige
bøstbetingelser dog tages i betragtning. Omkring
1. november var enkelte kartoffclmarker endnu
uhøstede på grund af de fugtige vejrforhold.

c. Græs· o~ grønfoderafgrØder.
Med det usædvanligt milde vintervcjr overvin

trede græsmarksplanterne i god stand, og de frem·
trådtc næsten frodigt-grønne. da foråret meldte
sig omkring l. marts. På trods af relativt høje
dagtemperaturer i marts og april kom der dog ik
ke rigtig gang i væksten, der blcv holdt nede <lf
nattefrost, tørke og blæ'it, til tider sandstorm, der
sled stærkt på planierne i de udsatte egne, hvor
det frisk grønne plantedække efterhånden sri hær
get ud med delvis udtørrede planter og rødbrune
og grågrønne farver.

Allerede i midlen af april 'itartede man van
dingsanlæggenc, hvor sådanne var til rådighed,
og her beherskede man nogenlunde produklio
nen. Ellers udeblev den sædvanli,::c forårs- og for
sommerfrO<.lighed de allerfleste steder. Produktio
nen kunne stort set kun følge med til afgræsnings
behovel, så der blev kun undl;lgelsesvis overskud
til fremstilling af hø eller ensilage, og tørreslalio
nerne havde i hele forsommerperioden all for let
ved at følge med.
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Regnen i juni rettede lidt på forholdet, og med
de større nedbønmængder fønt i juli og den efter
følgende mere vedvarende regn kom der endelig
gang i væksten. 1 juli og senere i vækstperioden
havde man adskillige steder overskud i græsmar
kerne, men vejret var da langt fra gunstigt til hø
bjærgning og ensilering.

Væksten i græsmarkerne fortsatte i det fugtige
vejr til langt hen på efteråret, og ikke mindst cf
terafgrøderne af italiensk rajgræs gav gode udbyt
ter.

ne fleste udlæg klarede sig igennem tørken,
og efter tidlig høst af en almindeligvis tynd og
kort dæksæd er der nu gode udlægsmarker som
grundlag for næste års græsmarksproduklion. En
del udlæg på de leUeste jorder og i de mest tørke
ramte egne blev dog så stærkt skadede af tørke
og sandflugt, at de ikke stod til at redde, da
regnen endelig kom.

Græsmarkernes udbytte 1974 og de foregående
år er medtaget i tabellen med grovfoderafgrøderne
ovenfor. Udbyttet er i 1974 opgjort til 34,8 mill.
a.e. mod 35,9 i det heller ikke særligt gode græsår
1973. I sammenligning med årene 1971 og 1972,
hvor græsarealet var praktisk taget af samme
S1ørrelse som i 1974. er der tale om en udbytte
nedgang på ca. 6 pet.

d. FrØafgrØder, industriplanter
og bælg,sæd.

OvervinLringen var for de fleste frøafgrøder
god i den milde vinter. Dette og forventningen
om forholdsvis høje priser bevirkede, at kun få
og små arealer blev ompløjede. Også en hel del
sommerudlæg af almindelig og italiensk rajgræs
overvintrede godt, men disse udlæg var prægede af
store iblandinger af overvintret korn. der trykkede
græsbestanden noget.

Den tidlige og vedholdende tØrke satte imidler·
tid snart sit præg også i frømarkerne. hvor det
navnlig gik ud over de tidlige arter og sorter.
For frøavlen som helhed må udbyttet dog - for
holdene taget i betragtning - betegnes som til·
fredsstillende, naturligvis med de variationer, som
altid forekommer.

Såvel rødkløvt!f som hvidkløvt'r gav pæne ud
bytter af god kvalitet.

Timo/he. der normalt ikke tåler fod.rstørke,
gav for lidt.

De mere sildige typer af almindelig rajgræs
gav normalt eller stort udbytte, medens de tidlige
sorter ikke kunne afvente regnen. og derfor ofte

gav for lidt. Ilaliuuk rajgras gav i de fleste til·
fælde normalt udbytte.

Hundegræs gav cn lille middelavl, medens al
mind~lig rapgræs og ~ng-rapgttrs mange steder
gav for lidt, og engsvingel blev stærkt skadet af
tørken.

R#dsvingel gav et særdeles stort udbytte, også i
de 2. og 3. års marker, som der i stor udstrækning
er høstet frø på. i 1974.

For græsfrøavlen som helhed kan siges, at kva
liteten ikke er på højde med i fjor. Det kniber
noget med spireevnen, specielt i engsvingel.

Priserne på græsfrø har iøvrigt været stærkt
vigende, men de fleste frøgræsarter har dog allige
vel kunnet konkuTTere med korn, selv ved et stort
kornudbytte og et højt prisniveau for kornet.

Både fodutrrler og kogear/er gav i 1974, pa
trods af det lJIIiTTe forår, et meget stor avl af en
ret pæn kvalitet.

De ret store arealer med sennep gav pæne ud
bytter af varierende kvalitet.

Raps gav rekordudbyner til trods for, at rapsen
spirede uensartet og fønt i vækstperioden var
præget af tørk.e og kulde.

r. Del samledr h__udbyttr.

Det samlede høstudbytte 1974 er efter den
foreløbige opgørelse fra Danmarks Statistik vist i
følgende tabel.

De/ samlede høstudbytte, mill. a.e.
1950-5. 1969 1910 I~I 1972 191) 197.

Kerne 39,2 57.0 62,0 69,9 69.9 65,7 72,6
Halm 10,4 11,2 8,7 11,2 8,0 6,6 8.0
Rodfrugt 39,8 25.2 28.5 26,5 26,6 26,5 26,8
Græsmarks-
afgrøder 42,9 33,8 35,5 37,1 37,1 35,9 34,8

lalt 132,4137,2134,7144,7141,6134,7142,2

HøstudbyUet for alle afgrøderne under et er
opgjort til 142,2 millo a.e., hvilket er 7,S mill. a.e.
eller 5,5 pcL mere end året i forvejen. Der er
imidlertid ikke tale om rekordudbyne i 1974, idet
høsten i flere år i 60erne samt i 197 t var støTTe.
Den hidtidige rekord blev opnået i 1964 med 156,0
mill. afgrødeenheder.

Det er dog en særdeles stor og meget værdifuld
høst, der blev opnået på trods af de banke klima
tiske betingelser og de pessimistiske forudsigelser.
Det er pc\ny blevet bekræftet, at de danske jorder,
taget som helhed, er mere dyrkningssikre. end
man umiddelbart får indtryk. af ved en vurdering
vækstsæsonen igennem.
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B. SORTER OG ARTER AF KOR OG BÆLGSÆD
Af Ole Thogersen og Benl Ullerup.

Tallkorn.. 90 1125
Hestebonnesorter 2 8
Ærtesorter 4 21

Anlal torler Amal forsøg

Bygsorter 50 837
Havresorter II 93
VArhvedesorter 4 71
Vinterhvedesorter 20 115
Vinterrugsorter 5 9

Forsøgenes antal og fordeling_

Efter de fælles (orsøgsplaner. som blev udar
bejdet af Sortsudvalget og udsendt til pJanteavJs
konsulenterne i landbo- og husmandsforeningerne.
blev der i 1974 gennemført 1154 forsøg med
sorter og arter. Forsøgenes antal og antallet af
de afprøvede sorter fordeler sig indenfor de en
kelte arter, som det er vist nedenfor.

lait bælgsæd . . 6 29

Der blev i 1974 gennemført 33 flere sorts(orsøg
i korn end i 1973, hvor der så til gengæld foruden
sorts(orsøgene blev gennemført 45 egentlige for
søg med vårsædarter. Dette spørgsmål blev i 1974
belyst i forsøgene med vårhvedesorter. Afprøvnin
gen af hestebønnesorter indskrænkede sig til 8
forsøg med 2 sortet'". medens der med 4 ærte
soner blev gennemført 21 fonog.

De enkelte forsøgsresultater findes i plante
avlsberetningens tabelafsnit. Komforsøgene findes
i tabellerne nr. 1 til 21, medens forsøgene med
bælg.sæd er vist i tabellerne nr. 22-23. Forsøgs
antallet er i de fleste af fonøgsserierne så stort,
at det skønnes rimeligt at opdele i de geografiske
hovedområder: Øerne, d. v. s. landet OSt for Lille
~1t, og Jylland. Indenfor disse to hovedområder
lader det sig gøre yderligere at opdele forsøgene
i mange af serierne i mindre områder. I de en
kelte teksttabeller er resultaterne således nævnt i
rækkefølgen Sjælland, Fyn, Lolland-Falster, Born
bolm, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland.

Sorterne har været afprøvet i ialt 19 forsøgs
serier med 6 sorter i hver plan. ] den følgende
omtale vil resultaterne blive vist ss::rslilt for hver
enkelt serie, og hovedresultatet vil blive vist i
teksttabeller, der omfatter dels gennemsnitsresul
taterne for hver enkelt landsdel og del! det sam
lede resultat for Øerne, Jylland og for alle forsøg
i hele landet.

Forsøgenes sikkerhed.

Såfremt der i resultatet for et enkell område
indgår meTC end 10 forsøg, er der under det cn
kelte resultat anfort en LSD-værdi. Denne tal
vs::rdi refererer til forsøgsudslagels sillerhed, og
LSD står for .Iavcste sikre differens•. Når demlt:
beregning kun er foretaget i forsøgsgrupper med
mere end IO fonøg, skyldes det, at sammenlig
ninger med et mindre anlal meget ofte er behef.
tet med slor usikkerhed.

LSD-værdien anvendes som grundlag for en
vurdering af, om den udbyltdorskel. der er fun
det mellem sorterne, er statislisk sikker. Ved en
statistisk sikker udbyueforskel forstås her en for
skel, som med mindst 95 pet. sandsynlighed er
reel. Såfremt LSD·værdien er slOfre end torskellen
mellem sorternes udbytte, er udbYUeforskellen
usikker. Hvis derimod LSD-værdien er mindre
end udbyueforskellen, er der en statistisk sikker
forskel mellem de opnAede udbytter.

uafsvampet af de firmaer, der havde ønsket af
prøvning af de enkelte sorter. På sortsudvalgets
foranledning blev aJle panier undersøgt for al
svampningsbehov. Denne undersøgelse blev fore
taget på Stalsfrøkontrollen, og det viste sig, at
38 af 50 bygpartier skulle afsvampes på grund af
infektion med svampen Helminthosporium, der
forårsager bladplelSyge. En undersøgelse for spi
reevne viste et tilfredsstillende resultat for aJle de
anvendte parlier.

r. KORNSORTER OG
KOR ARTER

Kornhøsten 1974 vil først og fremmest blive
hll~ket> fordi det blev den hidtil sfarsle, men man
vil også længe mindes den som hosten, der på et
tidligt tidspunkt af sommeren var stærkt under
vurderet. Anagen hertil var en langvarie torke
periode i juni, der navnlig ramle kornafgrødeme
på mange leue jorder særdeles hårdt. Heldigvis
havde den tidlige såning bevirket en god start,
der vel var den væsentligste årsag til, at kornet
skred godt igennem trods tørken. Og da vejret i
juli måned og indtil host bod på gode betingelser
for en fortsat vækst og passende afmodning, blev
resultatet en bedre host end ventet. Der forekom
ikke særlige alvorlige angreb af Rhynchosporium

Forsøgsud.sRdens kva~tet.

nødvendige ca. 75 tons udsæd blev leveretDe
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og bladpletsyge. Meldugangreb var sjældne og
ik.k.e særlig kraftige på byg, medens der navnlig
på havren, men også på vinterhveden, blev konM
stateret ret kraftige meldugangreb. Hvedens gul
rust var igen i 1974 en alvorlig sygdom i vinterM
hveden i de fleste egne af landet. I tabellerne er
der anført karakterer for angrebet af forskellige
sygdomme, og i alle tilfælde betyder et O intet
angreb, mens IO betyder, at planterne har været
stærkt angrebet af den pågældende sygdom.

Der forekom kun få tilfælde af kraftig lejesæd
i 1974. Dette fremgår af tabellerne, hvor de viste
gennemsnitskarakterer for lejetilbøjelighed er me
get små, Disso karakterer er ud fra den betragt
ning, at eventuelle forskelle mellem sorternes
stråstyrke kun kan måles, hvis mindst ~n af sorM
terne i et forsøg har været gået i leje, kun beregM
net på forsøg, hvor mindst en af sorterne har baft
karakter over O. Af tabellerne fremgår, al der kun
i ca. halvdelen af forsøgene overhovedet har været
tale om lejesæd,

Der er foretaget en måling af strålængden i
langt de fleste forsøg, og i et mindre antal er
rumvægten bestemt som hollandsk vægt.

I det følgende omtales resultatet i de enkelte
forsøgsplaner for hver kornart, og der bringes
oversigtstabeller med resultater af flere års afprøvM
ning af sorterne, Sidst i beretningen oplyses i en
oversigt om de forskellige sorters afstamning og
registrering, og det er meddelt, hvem der har
forædlet de enkelte sorter.

l. Bygsorter.

Afprøvningen af bygsorter har omfattet Il forM
søgsserier med ialt 50 sorter og ikke mindre end
837 forsøg.

Pallasbyg har været målesort for JO. gang, men
dog kun i de 7 første forsøgsplaner. Zitabyg, der
i 1973 for første gang deltog som målesart i alle
forsøgsserier, har igen i 1974 været målesort, og
det må forventes, at denne sort fra og med 1975
vil blive eneste målesart i bygforsøgene.

a. Uygsortcr plan l.
Efler denne forsøgsplan blev der gennemført

jalt 181 forsøg over hele landet fordelt med 67 på
Øerne og 114 i Jylland. Bortset fra Bornholm har
der i alle de geografiske områder været gennem
ført IO eller flere forsøg.

Bygsorter l (l)*)

hkg kerne pr. hl!
Sjælland Fyn l..olt-F, Bornholm "'~Anlal forsøg 29

"
14 , 67

Pallas 60,0 57,2 57,2 63,6 58,9
Zita 0.6 2.2 4.1 1.2 1.8
Tern +2.7 +2.6 0.6 +1.9 +1.9
Lofa 2.7 3,4 5.2 1.6 3,4
Ma1a 0.7 1.6 4.1 2.1 1.8
Nordal 2.1 1.7 2.8 1.5 2.1
LSD /,4 /.4 / .7 0.8

0.-1ylland V.•lylland N,.Jyllmd lyJIand
Antal ronøg 3. 27 .. Il'
Pallas 52,5 47,9 54,4 52,2
Zita 2.2 1.4 0,0 1.1
Tem ." ..... + 1,3 0.1 +3,3 +1.8
Lofa 3.6 3.0 0,9 2,3
Maia 2.4 1.3 +0.5 0.9
Nordal ""'. 1.5 1.3 1.3 1.3
LSD J.J 1,3 0.9 D.6

Hele landet
S0'6-

beøadc. Kaf1lkrer Cor HoU,vqt hk.
"" "- meldu8 pund .....

Antalfors&8 177 ,O' 78 47 181

Pallas 65 2 3.2 113 54,7
Zita 63 2 1.3 114 1,4
Tern 68 l 1.8 115 +1,8
LoCa 69 2 1.0 115 2,7
Maia 68 2 1.2 116 1,2
Nordal 68 3 1.8 114 1.6
LSD 0.5
.) Tallene I () her 08 frcnener angiver label nr. i labelbUaJt;t.

Teksttabellerne med sortsforsøgens resultater
er bygget op på samme måde som denne tabel,
og det er dedor naturligt at give en ret udførlig
omtale af denne første tabel og så til gengæld gå
lidt lettere hen over de følgende. Tabellen er delt
i 3 afdelinger, hvoraf den øverste omfatter resulM
latet af forsøgene i de forskellige områder på
Øerne. T det midterste afsnit er resultaterne fra
de tre jyske områder vist, og endelig omfatter det
nederste afsnit foruden det samlede udbytteresulM
tat for hele landet også oplysningerne om de forM
skelllge dyrkningsegenskaber.

Udbyttet i hkg kerne pr, ha af mAlesarten PaI
lasbyg er fremhcevet, og resultatet af de prøvede
sorter er vist som merudbytter eUer mindreudbyt·
ler. Af udbyttetaJlene for måJesorten fremgår det,
at der er høstet særdeles store udbyuer i alle omM
råder af landet, med de højeste gennemsnitsudM
bytter på Sjælland og Bornholm. En sammenligM
ning med den tilsvarende meget omfattende for
sØgsserie i 1973 giver til resultat, at der af PallasM
byg blev høstet ca. 10 hkg kerne mere pr. ha pli
Øerne og 8 hkg kerne mere i Jylland i 1974. Det
må naturligvis i den forbindeJse understreges, at
forsøgene ikke har vcerel placeret på de samme
forsøgsarealer i de to forsøgsM.

Under udbyttetallene for hver landsdelsopgøM
relse er LSD-værdien anført, og som omtalt tid
ligere udtrykker disse værdier noget om sikkerhe
den af de fundne udbytteforskelle. Eksempelvis er
LSD-værdien for de 29 forsøg på Sjælland 1,4 og
således mindre end de udbytteforskelle, der er
fundet for Tern, Lofa og Nordal. Derfor mA udM
bytteforskellene for disse tre sorter i forhoJd til
målesorten betragtes som statistisk sikre. Derimod
er merudbytterne for Zita og Maia mindre end
LSD-værdien, hvilket viser, al de kan skyldes tilM
fældigheder.

Omtalen og pedømmelsen af de enkelte sorter
sker på grundlag bAde af forsøgsresultaterne i
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1974 og af de resultater, der blev opdet i de
ruermest foregående år. Oplysninger om de tid~

ligere års resultater af forsøg med bygsorter findes
i tabel a side 2024 og i oversiglStabel c side
2036. [ denne tabel vises resultatet af indtil 5 års
afprøvning. l vurderingen af sorternes dyrk
ningsegenskaber er endvidere benyttet de oplys~
ninger, som findes i sortslisten fra Statens For
søgsvirksomhed i Plantekultur, idet man l den
afprøvning, som foretages i forbindelse med op·
tagelse på sortsliste, undersøger flere egenskaber,
end tilfældet er ilandsforsøgene.

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

PaUasbyg fra Svaløf var hovedsort i bygdyrk
ningen midt i 60'eme, men dyrkes nu kun i be
skeden udstrækning.

Pal1asb}'g har et ret kort strå, en ret lille
kerne med ret lav rumvægt, og sorten er i.kk.e
modstandsdygtig mod meldugangreb. PalJasbyg er
middeltidlig. Dette er naturligvis et relativt be
greb, der har betydning, når andre sorters tidlighed
sammenlignes med Pallasbyg.

ZitabYG har som nævnt været anden målesart
i bygforsøgene, både i 1973 og 1974. Sorten er
rra Pajbjergfondens forædlingsvirksomhed. Den
har været i forsøgsmæssig afprøvning siden 1971,
og sorten markedsføres i 1975. [ afprøvningen i
plan l 1974 har Zitabyg i alle områder givet
ligeså meget eller lidt mere kerne end Pallasbyg.
Af den yderste kolonne til højre fremgår det, at
Zitabyg har givet 1,8 hkg kerne i merudbytte i
Øernes forsøg, 1,1 hkg i de jyske forsøg, og det
samlede resultat for 181 forsøg i hele landet var
et merudbytte på 1,4 hkg kerne over Pallasbyg. Da
både PaUasbyg og Zitabyg har deltaget i de fleste
bygforsøg, er det naturligt at sammenregne ajle
de 771 forsøg, hvori do- bar deltaget. Resultatet
heraf er, at Zitabyg har givet 1,6 hkg kerne eller 3
pet. mere end Pallasbyg. I gennemsnit af de sidste
4 års afpøvning er opnået 3,0 hkg kerne eller 6
pct. mere af Zitabyg end af Pallasbyg.

Zilabyg bar ret kort strå. og stråstyrk.en er god.
Den har middelstore kerner med en rumvægt un
der middel. Meldugsresistensen er god, og sorten
har endvidere resistens imod havrenematodens
race log Il.

Tembyg kommer fra F. von Lochow·Petkus i
Tyskland. Denne sort har været meget dyrket i de
seneste år pI grund af tiltalende egenskaber og
tilfredsstillende udbytteresultat. I 1974 har ud
bytteresuJtatet dog knapt stået mål med det, der
er opnået i de foregående år. [ gennemsnit af
alle forsøgene blev resultatet et mindreudbytte for
Tern på 1,8 hkg kerne og et tilsvarende resultat
blev opnået bade i Øernes forsøg og i de jyske
forsøg. I gennemsnit af de 5 års resultat fra 1970
Iii 1974 blev der opnået 2,0 hkg kerne eller 4 pet.

2 OV~r1llt

mere for Tem end for Pallasbyg, og resultatet bar
været bedre på Øerne end i Jylland.

Tembyg har strå af middellængde og med god
styrke. Den har en ret lille kerne, men rumvægten
er høj, og sorten har hidtil været en del anvendl
til maltning. Tembyg er middeltidlig med ret god
resistens mod meldug. l de foregående år har
sorten vist nogen modtagelighed for angreb af
skoldplet.

Lofabyg, der stammer Cra Abed på Lolland,
bar sammen med Ternbyg været absolut domine
rende i dansk bygdyrkning i de nærmest foregå
ende år. I 1973 var sortens fOfSøgsresultat ikke
overbevisende, men i 1974 har den igen placeret
sig godt. Blandt sorterno i plan [ har den således
i 1974 været den højestydende med et merudbytte
i Øernes forsøg på 3,4 hkg kerne og i de jyske
forsøg 2,3 hkg kerne. Det samlede resultat fra
alle forsøg har været et merudbytte for Lofabyg
på 2,7 hkg kerne over Pallasbyg. Også i gennem
snit af de sidste 5 års forsøg er sorten godt place
ret med et merudbytte på 2,5 hkg kerne eller 5
pct. over målesorten.

Lofabyg har et middellangt strå med en ret god
stråstyrke. Kernerne er store med middelhøj rum·
vægt, og sorten har en god resistens mod meldug.
Lofabyg modner nogle dage senere end Pallasbyg
og Zitabyg.

Malabyg kommer ligesom Lofabyg fra Abed,
og sorten er af samme oprindelse som Lofabyg.
Malabyg gav i 1974 1,2 hkg kerne mere end
Pnllasbyg i det samlede forsøgsantal, og resultatet
var lidt bedre i Øernes forsøg end i de jyske.
I gennemsnit af forsøgene 1970-14 har dens
merudbytto været 1,9 hkg kerne eller 4 pet. højere
end Pallasbygs udbytte. I 5 års sammenligningen
var sortens merudbytte på Øerne 3,0 hkg kerne og
i de jyske forsøg kun 1,2 hkg kerne over Pallas.

Malabyg ligner Lofabyg med hensyn til strå·
længde, stråstyrke, kernekvalitet og resistens imod
meldug. Den er en smule tidligere end Lora, og
den angives at have maltningsegenskaber.

Nordalbyg; stammer fra Carlsberg Bryggerier·
nes kornforædling. Sortens udbytteresultat var i de
foregående 3 Ar særdeles lovende, og den har også
i 1974 klaret sig godt med et merudbytte på 1,6
hkg kerne i gennemsnit af alle forsøgene. I gen
nemsnit af 4 års forsøg har Nordalbyg givet 2,9
hkg kerne eller 6 pet. mere eDd PaJlasbyg.

NordaJbyg har middellangt strå, og sorten har
større tilbøjelighed til at gå i leje end de øvrige
sorter i plan l. Den har en stor kerne med mid
delhøj rumvægt, og sorten bar særdeles gode malt
ningsegenskaber. Nordalbyg er middeltidlig, og
den har ret god resistens mod meldug.

b. Bygsorter plan Il.
Sorterne, der er afprøvet efter plan li, har væ

ret omfattet med stor interesse, fordi de i de fore-



2018

gående li' har givet særdeles lovende resultater.
De er aJle på markedet til udlæg i 1975. Efter
planen er gennemført ialt 184 forsøg, fordelt med
65 på Øerne og 119 i Jylland.

Bygsorter Il (2)
hkg kerne pr. ha

Sjælland Fyn LoU.·P. Bornholm. ",",o
Anlal forsøg '" 19 IO O "
Pallas 60,8 61,9 57,8 61,3 60,7
Zita 1,4 3,4 4,5 1,8 2,5
Rupal 0,2 0,8 3,0 +1,1 0,7
Mona +2,8 + 1,6 +2,0 +2,2 -:-2,3
Lami 4,3 6,8 6,3 2,4 5,2
Varunda 2,1 2,8 4,1 1,6 2,6
LSD /,3 1,6 2,0 0.8

Ø.-Jylland V..Jylland N.-Jylland Jylland
Anlal (oIllog .. 26 •• 119

PaJlas ....... 51,0 48,4 53,6 51,5
Zita .... _. 3,1 1,3 O,S 1,7
Rupal 0,6 1,8 +0,7 0,3
Mona +1,3 +2,3 0,0 +1,0
Lami 5,1 4,0 2,6 3,8
Varunda 2,2 1,6 +0,2 1,1
LSD /.1 l,S 1,1 0,7

~1c1e landet
Strå-

længde. Karakler for Hall. \':1:81 hk,
om Icj=rd meldug pund ko=

Anlal fors"S 117 ., " " 18'

Pallas 63 3 3,4 113 54,7
Zita 62 2 1,4 113 2,0
Rupal 63 2 0,2 113 0,5
Mona 57 l O,S 110 -:-1,5
Lami 62 2 1,3 112 4,3
Varunda 66 2 J,l 112 1,6
LSD 0,6

Genncmsnitsudbyttct a( målesorten Pallasbyg
har været nøjagtig det samme i denne forsøgsserie,
som i aUc forsøgene efter plan I, og også her er
udbyttet i øernes forsøg større end i de jyske
forsøg.

LSD-værdierne, der er beregnet for henholdsvis
øernes, Jyllands og alle forsøg viser, at de fundne
udbytteforskeJle er sikre bortset fra Rupalbyg,
hvis merudbytter i forhold til Pallas i alle disse tre
sammenligninger er mindre end LSD·værdien og
derfor ikke statistisk. sikre.

Rupalbyg kommer fra Sval"f, og sorten place·
rede sig overbevisende godt i forsøgene i 1972 og
1973. På denne baggrund har resultatet i 1974
skuffet lidt, idet den kun har givet ca. samme ud
bytte som Pallasbyg i gennemsnit af alle forsøg.
I gennemsnit af 4 års forsøg er resultatet 3,0 hkg
kerne over Pallas eller et merudbytte på 6 pct.

Rupalbyg har ret kort strå med en god strå
sl~'rke. Sorten har ret små kerner med middelhøj
rumvægt. Den er middeltidlig og Rupalbyg har,
som det fremgår af tabellen, en særdeles god
resistens mod meldug.

Monabyg, der ligesom Rupalbyg kommer fra
Svaløf, bar givet ret svingende resultater i de Ar,
den har været med i afprøvningen. Først var der
2 år med ret dårlige resultater, men derefter 3 lr,
hvor sorten placerede sig blandt de bedste. I 1974
var resultatet igen knapt tilfredsstillende. Gen
nemsnitsresultatet for alle fonøg i 1974 blev l,S
hkg kerne mindre end udbyttet af Pallasbyg. Re
sultatet på Øerne var et rnindreudbyne på 2,3 hkg
kerne, medens der i gennemsnit af de jyske forsøg
blev opnået et udbytte, der var 1,0 hkg kerne min
dre end af Pallasbyg. I intet af de geografiske
områder har Monabyg givet mere end Pal1asbyg.
Gennemsnitsresultatet for de sidste S års forsøg
bliver dog i kraft af Monabygs gode resultat i de
3 foregående år et merudbytte på 0,9 hkg kerne
oller 2 pet.

Monabyg har et meget kort og ret stift strå.
Kernerne er ret store, men rumvægten er under
middel. Sorten adskiller sig fra aUe andre afprø
vede sorter ved at være nogle dage tidligere moden,
og det må formodes, at det særlig er denne egen
skab, der er årsag til de noget svingende resultater
fra år til år. Det fremgår af tabellen, at Monabyg
har en særdeles god resistens mod meldug.

Lamibyg fra Landbrugets Kornforædling har
været den bøjestydende blandt de afprøvede byg~

sorter i 1974, og den klarede sig desuden særdeles
godt i de foregående års fonøg. Af tabellen frem
går det meget lYdeligt, at sorten har været de
øvrige overlegen i alle områder. l gennemsnit af
Øernes forsøg er merudbyttet for Lamibyg 5,2
hkg kerne, medens merudbyttet i gennemsnit af
de jyske forsøg er 3,8 hkg, hvilket som samlet
resultat for alle forsøgene giver et merudbytte på
4,3 hkg kerne over PaJJasbyg. Et merudbytte af
samme størrelse - 4,3 hkg - er resultatet af 4
års forsøg med Lamibyg, og med dette resultat
placerer sorten sig som den højestydende blandt
bygsorterne.

Lamibyg har et ret kort strå med en god strå
styrke. Væksten er i begyndelsen ret krybende, og
sorten har en særdeles god buskningsevne. Ker
nerne er ret store, men rumvægten er ret lav.
Lamibyg er middeltidlig, og den har en god resi·
stens mod meldug.

Varundabyg fra forædlingsvirksomheden i Wa
geningen i Holland har i 1974 givet et pænt resul·
tat med et gennemsnitsudbytte for alle forsøgene
på 1,6 hkg kerne mere end målesorten. Resultatet
på Øerne var lidt bedre end i Jylland. Sorten har
i tidligere år givet gode resultater, meD i 1973
nåede den på grund af en tilbøjelighed tU af
knækning af akset ikke på højde med de andre
sorter, som den blev prøvet sammen med. Gen
nemsnitsresultatet for S års forsøg er med 2,7
hkg kerne i merudbytte eller 6 pct. mere end
PaHas blandt de højest opnåede.

Varundabyg har ret langt strå med en god strå·
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styrke. Sorten har middelstore kerner med en ret
lav rumvægt. Den er middeltidlig. og dens resi
stens mod meldug er tilfredsstillende.

c. Bygsorfcr plan lU.
Efter plan III er afprøvet sorter, som har resi·

stens imod havrenematoder. ZitabyS, Ansgarbyg
og de to nummersorter har resistens mod både
race I og race II, medens Salkabyg kun bar resi
stens mod nematodrace 1. Der blev gennemført
ialt 125 forsøg, fordelt med 42 på Øerne og 83
i ) ylland.

Bygsorter 111 (3)

Sjælland
Anlal(Ol'1lJg 18

Pall.. 61,9
Zita 2,0
Salka 4,0
S.693922 1,2
Ansgar ~2,7

WW 6259 ';-1,6
LSD /,6

Fyn

"54,9
2,2
3,1
2,6

.;-0,5
0,6
/ .6

hkg kerne pr. ha
LoJl.-F. Bornholm, ,

59,9 64,7
2,7 2,7
1,0 3,8
5,6 2,8

';-J,7 2.2
.;-1.8 2,8

øerne
42

58,9
2,2
J,4
2,2

~1,5

.;-0,4
l, /

bytte. I gennemsnit af alle forsøgene har den
givet 1,2 hkg kerne mindre end Pallasbyg. 1 gen~

nemsnit af de sidste 5 åf1i forsøgsafprøvning har
Ansgarbyg opnået et merudbytte på 1,1 hkg kerne
eller 2 pet. over målesorlen, og resultatet er lidt
bedre på Øerne end i Jylland.

Ansgarbyg har rel langt strå med en middel
god stråstyrke. Den har middelstore kerner med
ret høj rumvægt. Sorten er middellidlig, og den
har en god resistens mod meldug og mod nema
loder race I og )I.

Nummersorterne S. 693921 og WW 6259 er nye
sorter, der har været med i afprøvningen for første
gang. Sorten fra Sejet har klarel sig nogenlunde,
medens Weibullsorten knapt nok har nåel Pallas
byg i udb}'tlercsultat.

d. 8ygsortcr plan IV.

Efter denne plan er i 122 forsøg afprøvet 4 ret
nye sorter, der endnu ikke er i almindelig omsæt
ning.

SWI-
længde. Karakler for 11011. V".cgl hk,

,m lejesæd meldug pund kerne
Anlal fonog l2l " 44 J2 '25
PalJas 63 3 3,2 113 51,4
Zita 62 2 1,1 113 1,9
Salka 68 3 1,3 113 3,0
S.69J922 6J 2 0,8 113 1,J
Ansgar 67 J I, l 116 ~),2

WW 6259 68 2 0,5 117 ~O,3

LSD 0,6

Hele landel

BygJorler IV (4)

hlg kerne pr. h.
Sjælland Fy" Loll.-F. Bornholm Øerne

Anlal(or5øg 11 " , ,
"Pallas 62,1 56,4 57,9 67,2 59,7

Zita 2,0 1,4 2,8 0,1 1,8
Dina 1,2 ';-0,6 2,8 0,0 0.7
Duks 2.9 1,1 2,7 3,J 2,J
Vatonga 0,9 .;-0.7 1,7 .;-0.1 0,4
Aramir 0,2 -:-0,1 5.2 ,;-3,1 0,7
LSD 1,3 1,6 1,0

Anlat forsøg
Pallas
Zita ...
Salka
S.693922
Ansgar
WW 6259
LSD ....

Ø.-J)lland V.-J)'lland
26 24

50.0 43,4
2,9 1,6
3,8 2,8
1,9 1,2

';-0,8 0,6
';-0,8 2,2

0,9 1,4

N.-JyUlnd

"48,6
1,0
1,9

,;-0,3
~2,3

';-1,6
1,1

Jylland
SJ

47,5
1,8
2,8
0,8

';-1,0
~0,2

0,7

Anlal forsøg
Pallas ..
Zita
Dina .
Duks
Valonga
Aramie
LSD

0.·Jyllllnd V.-Iylland
20 23

52,8 44,2
3,0 0,3
1,6 1,1
1,1 1,J
1,1 ';-1,6
I,J 0,6
/,3 1,2

N.-Jylland

"52,6
0,1

+0.9
0,6

"'"1.2
0,8
1,2

J)'lland
71

49,9
1.0
0,5
1,0

.;-0,7
0,9
0.7

Salkabyg kommer ligesom Zitabyg fra Pajbjerg
fondens forædlingsvirksombed. Sorten har i de 4
år, den har været afprovet, givet stabile resultater,
og i 1974 placerede den sig med et merudbytte
i gennemsnit <tf alle forsøgene p& 3,0 hkg kerne
blandt de højestydende. På Øerne gav den 3.4 hkg
kerne og i Jylland 2,8 hkg kerne mere end målc
sonen Pallasbyg, og den var således den bedst
placerede sort i denne forsøgsserie. J gennemsnit
af fire års forsøg har den givet 3.4 hkg kerne eller
7 pet. mere end Pallasbyg.

Salkabyg har et ret langt slr;i med ret god strå
styrke. Kernerne er store, men rumvægten er ret
Jav. Den har god resistens mod meldug og nema~

todmce r, og sOrlen er middeltidlig.

Ansgarbyg fra den svenske forædlingsvirksom
hed Weibull har ikke i 1974, hverken i Øernes
forsøg eller i de jyske. kunnet nå Pallasbyg i ud-

"

nele landel
Slra-

længde, Karnkler for 1l1J11.\'I:':gl hk,
,m lejesæd meldug pund kerne

Anlalfon"g "' 59 4. J7 111

Pallas 64 J J,6 114 54,0
Zita 62 3 I,J 115 l,J
Dina 66 2 0,5 116 0,6
Duks 66 J 1,6 115 l,S
Vatonga 68 J 0,6 117 ","0,2
Aramir 68 1 0,4 118 0,8
LSD 0,6

Dinabyg fra Abed Planteavlsst'ltion blev i 1972
og 1973 med gode udbylteresull<tler afprøvet un
der nr. 7337. 1 1974 har sorten opnået 0.6 hkg
kerne mere end Pallasbyg.

Dinabyg h<tr middellangt strå med god strå
styrke. Kernerne har middelhøj rumvægt, og sorten
er middeltidlig. Del fremgår af karakteren for
meldugangreb, at Dinabyg har en særdeles god
resistens mod meldug.
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"'~2.
61,9

1,9
+0,7
+0,4
~1,5

+0,4
1,5

hkS kerne pr. ha
LoU.-F. Bornholm

• 2

61,2 64,1
4,2 1,2

+0,5 2,7
~o 7 1,6
~1',8 ~2,1

0,0 +2,5

Fyn
S

56,3
0,6

+1,6
+0,6
+J,1

0,1

Bygsorter VI (6)

ret stort dyrkningsområde. I 1974 gav Emirbyg
et udbytte på linie med PaUasbY8, og i gennem
snit af 5 :les forsøgsresultater er merudbyttet for
Emirbyg 0,7 bkg kerne eHer 2 pet. mere end
målesortens udbytte.

Emirbyg er kortstrået og stivstrået. Den har ret
små kerner med middelhøj rumvægt. Emirbyg har
nogen resistens mod meldug, og· sorten er middel
tidli8·

WIngbyg, der kommer fra WeibuU i Sverige, gav
i 1974 i gennemsnit af alle forsøgene 2,0 hkg
kerne mindre end Pallasbyg. I gennemsnit af
øernes forsøg er mindreudbyttet dog kun 0,8 bkg,
mens det i de jyske forsøg har været 2,7 hkg
kerne. I gennemsnit af de 5 seneste forsøgsår har
Wingbyg givet 0,4 hkg kerne eller 1 pet. mere
end PallasbY8.

Wingbyg er ret Jangstrået, men stråstyrken er
god. Den har middelstore kerner med høj rom·
V8:gl, og den angives at være velegnet til malt
ning. Wingbyg er middeltidlig og har en ret god
resistens mod meldug.

Laudabyg og Hebebyg fra henholdsvis F. von
Lochow-Petkus i TyskJand og Heeverlee i Bel
gien bar givet udbytter på højde med Wingbyg,
og bar således ikke kunnet nå udbyttet af Pallas
byg. Heller ikke i resultaterne af flere års forsøg
kan de fremvise særlig overbevisende udbyttetal.

Begge sorter er langstrået med god stråstyrke og
ret god resistens mod meldug. De har kerner med
høj rumvægt og angives begge at have maltnings.
egenskaber.

f. Bygsorter plan VI, VD, vm, IX, x, XI.

l disse 6 forsøgsserier er fortrinsvis afprøvet
belt nye sorter. En enkelt, CUlabyg fra Weibull,
bar tidligere deltaget i afprØvningen og i begræn·
set omfang været i handelen. Enkelte andre har
deltaget i forsøgene i foregAende Ar, men de skal
afprøves yderligere. I de fire sidste forsøgsserier
bar Zitabyg været eneste målesort, og det kan end
videre tilføjes, at de afprøvede sorter i plan VIn
alle har resistens imod bavrenematodens race I og
race n.

Fem af bygsorterne er benævnt ved et num
mer i de enkelte foreningers beretninger, Olen er
j det følgende og i tabelbilaget navngivet. Det er
Adorra = P 604, Terrax = P 609, Senat = Sv.
Vg. 6862, Seru = Sv. 66367 og Senior = Sv.
69175.

SjZlland
Antal for..g 13

Pal1as 63,9
Zita J,7
Cilla + 1,0
WW6157 +0,5
Adorra + 1,5
Terrax +0,5
LSD 2,1

""m,
3.

SS,2
2,3
0,9

+0,8
-;-1,4
+1,8

1,3

Fy.
II

52,9
4,3
2,3

+0,5
+0,6
+2,0

2,0

Sjælland
16

60,1
0,9

+0,2
+0,6
+2,5
+2,1

1,8

Duksbyg fra Landbrugets Kornfora:d1ing blev i
1972 i begrænset omfang og i 1973 i flere fo"eg
afprøvet under nr. 682600. l de to fe"te for
søgsår var sortens udbytteresultat særdeles Io·
vende. I 1974 har Duksbyg med et gennemsnit
ligt merudbytte i alle forsøg på 1,5 hkg kerne kla
ret sig bedst af de prøvede sorter i denne for
søgsserie.

Duksbyg bar middeJlangt strå med ret god
stråstyrke. Kernerne har middelhøj rumvægt, og
sorten, der er middeltidlig, har ret god resistens
mod meldug. Endvidere er den resistent mod hav·
renematodrace I. Gennem prøvemaltninger er det
påvist, at Duksbyg har gode maltningsegenskaber.

Vatongabyg fra Wagenmgen og Aramirbyg fra
Cebeco, begge fra Holland, har givet ret pæne re
sultater i de foregående Ar. I 1974 har Aramirbyg
klaret sig bedst af de to sorter, meD ingen af dem
har placeret sig overbevisende godt.

Begge sorter er ret langstrået, med god resistens
mod meldug. Kernerne har høj rumvægt, og
især Aramir udmærker sig ved en god stråstyrke.

e. Bygsorter plan V.
Blandt de 4 sorter, der er afprøvet i denne

serie er to gamle kendinge Emirbyg og Wing·
byg, og to nyere sorter. Der har været gennemført
ialt 95 forsøg, fordelt med 34 forsøg på Øerne og
61 forsøg i Jylland.

Bygsorter V (5)
hkS kerne pr. lut

LoIL-F. BomJIolm
3 •

58,6 65,0
3,3 1,6
2,0 0,3

+3,3 +0,1
+1,5 1,3
-;-0,2 +1,1

Anta.lfOflog

Pallas
Zita
Emir
Wing
Laudl1
Hebe
LSD

0 ..Jyllud V.-Jylland N.-Jylland Jylland
Anlal forsø. 18 13 3. 6'
Pallas ....... 51,9 43,. 54,2 51,1
Zita ........ 1,4 0,2 0,7 0,8
Emir ..... .. +1,2 +0,9 +0,4 +0,8
Wing ....... +2,1 +1,6 +3,5 -;-2,7
Lauda +1,2 0,2 +3,5 +2,0
Hebe +1,6 +1,1 +2.8 +2,1
LSD ..... - .. 1,5 2,2 1,3 0,9

Hele landel
SirA·

l.a:nlde. Karakler for Hol!' \'ægt '""om lejeNed meldul >U,. kerne
Anlal forsøg " '7 ,. 2' 'S
Pallas 64 3 3,1 115 53,7
Zita 62 2 1,1 116 1,3
Emir 63 2 1,2 115 +0,2
Wing 68 2 1,4 117 -;-2,0
Lauda 72 2 1,1 117 +1,8
Hebe 69 2 1,2 117 -;-2,0
LSD 0,7

Emirbyg fra Cebeco i Holland var tidligere en
hovedsart, og den bar også i de seneste år haft et
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0.·Jylland V.-JyJlaPd N.-Jylland Jylland Hele landet
Antal (OrNa , 6 IO 21 Sult·
Pallas 54,4 44,4 49,7 49,3 længde. Karakler for HolL n:gl lU.

L
om Ic~ meldug pund kerneZita 3,2 1,1 0,2 1,2 Antal forsog 18 • 4 3 18

CiII. 0,6 2,3 +0,2 0,7 Zita 56 4 1,3 III 50,4
~ WW6157 .... 0,1 1,8 +2,9 +0,8 WW6329 61 2 0,3 112 +5,2

Adorra +0,5 0,5 ~ 1,3 +0,6 Tyra 60 3 1,0 111 +1,2
Terrax 0,4 0,4 +1,0 +0,3 Gitte 61 3 1,0 1\0 +3,6
LSD . . . . . . . , 1,6 1,3 S. 693897 58 4 1,0 109 +0,5

Sv.Vg.7074 59 3 0,8 110 +1,3
licie landet LSD 1,8

StrA-
J~ngde. Karakter for Holl. Y~8t lU,

om lejesæd meldug pund kerne
Anlalforwg "

,. 18 " "Pallas 65 3 3,6 112 56,0 Bygsorter l X (9).
Zita 64 2 1,4 114 1,5 hlo:g kerne pr. haCilla 10 3 2,6 118 +0,1 SJ:elland F}'n Øerne
WW6157 71 2 0,7 111 +0,6 Antal forsøg 4 J ,
Adorra 73 2 1,6 115 +1,1 Zita 58,0 54,6 57,3
Terrax 76 2 0,8 116 +0,4 Canova 0,7 +6,8 +0,8
LSD 1.0 RPB 25810 1,9 +5,8 0,3

RPB 14670 0,5 -:- 9, J +1,5
All. 3132 0,8 +9,6 +1,3

B)'gsorler VJI (7). All. 304 1,6 +5,9 0,1
hkll kerne pr. ha

Sjælland Fyn LoII.·F. Bornholm 0<rn< Ø.·Jylland V.·JyUand N.-Jylland Jylland
Antal forsøg 3 2 • 1 10 Anlal rorsog 3 • 3 JO
P.llas 67,7 52,1 62,4 62,2 61,9 Zila 63,4 56,8 40,7 53,9
Zila 2,6 1,1 1,4 +0,2 1,5 Canova +2,5 +2,1 +0,3 +1,7
Carina +4,2 +3,8 +4,5 +1,2 +3,9 RPB 25870 +2,2 +3,3 +3,0 +2,9
WW6047 +2,5 + 1,3 +0,1 + 1,3 +1,2 RPB 14670 + 3,1 +3,3 +1,1 +2,6
Senat +3,1 -:- 2,7 +0,1 + 1,7 +1,7 All. 3132 +1,8 +2,0 1,1 +1,0
Gerkra +2,4 0,2 1,4 0,3 +0,1 All. 304 +2,6 +2,2 0,6 +1,5

LSD 1,6
Ø.-Iylland V,-Jylllnd N.-Iyllafld Iyllaod

Anlll (onløg , 2 2 ,
Hele lindet

Pallas , " ... 52,8 54,4 55,8 53,8 Suå-

Zita 4,3 1,8 3,2 3,5 længde, Karakter for Holl. yægt hk,
om lejesæd meldug pund terne

Carina +1,0 +0,4 +3,9 +1,5 Anlll(onos "
, • 6 "WW 6047 .... 1,9 + 0,2 0,8 1,2 Zita 61 2 1,0 115 55,1

Senat ..... 1,3 1,1 -:-0,6 0,8 Canova 67 l 1,5 111 +1,4
Gerkra ... 3,8 1,8 0,7 2,6 RPB 25870 65 I 2,0 116 +1,8

RPB 14670 70 I 1,5 113 +2,2
Hele landel All 3132 70 3 2,3 114 +1,1

SuA- All. 304 67 3 1,3 114 +1,0
l~gde. Karakter ror Holl.~gt hk, LSD 1,4om le~d meklug ""nd kCrn<

Anlal (orsøg J' lJ J2 7 J9
Pallas 66 4 4,3 115 5S,1
Zita 64 2 2,3 117 2,4
Carina 70 2 3,8 119 +2,8 Bygsorter X (lO).
WW 6047 65 2 2,3 118 0,0 hkg keme pr. hl
Senat 68 2 0,4 117 -:- 0,5 S.lælland Fyn 0<rn<
Gerkra 73 3 2,6 116 1,2 Antal rOfleg • 2 6

LSD 1,1 Zita ..... 59,1 56,8 58,3
Seru +0,7 -:- 1,3 +0,9
WW 6292 1,4 +2,1 0,2

Bygsorrer Vl/l (8). S. 693900 2,9 +0,7 1,7

hkg terne pr. h. Sv. 69289 3,6 +2,l 1,6
S,lrlland 0.-lyll. V.-Jyll. N.-Jyll. Jylland Senior +0,1 +1,2 +0,5

Antal rorsøl 3 , ., ,
"Zita 59,0 58,2 35,0 52:,7 48,6 Ø.-Jylland V.·lylland N.·J~·lland Jylland

WW6329 +5,4 +7,5 -:-1,7 +6,1 +5,1 Antal (olJlll 3 , 1 •
Tyra +0,2 -:- 3,5 0,4 +1,0 +1,4 Zita 69,2 41,9 35,6 SOt3
Gitte + 3,9 +6,7 +0,7 +3,1 -:-3,5 Seru .. , ..... +3,9 +2,4 0,1 +2,6
5.693897 0,2 +2,0 1,2 + l, t +0,6 WW 6292 +2,4 +0,1 0,6 +0,8
Sv. Vg S. 693900 +1,7 +1,0 +0,6 + 1,2

7074 +2,4 +2,2 1,4 +2,3 +1,0 Sv. 69289 +3,6 +1,9 +0,3 +2,3
LSD 2,0 Senior ... +7.8 +3.4 2,4 +4,2



2022

g. Andre b)'gsorter.

De gennemførte sortsforsøg bar for langt de
flestes vedkommende fulgt fælles forsøgsplaner, og
kun i enkelte tilfa::lde er der gennemført forsøg
efter andre planer. Dog er der i en del forsøg
lagt en ekstra og i mange tilfælde en helt ny sort
ind i planen. l den følgende oversigt ses resulta
terne af sådanne forsogssammenligninger, hvori
indgår fem eller flere forsøg.

Artdre bygsorler, hele landel

""k,~S
57,9

2,6
8,0
2,4
S

58,4
S,7
3,0
S

53,0
3,0
0,4
S

57,1
O,S

+4,5

La
Ly
La
La
Ly
R
MC
La
La
La
Ly

Ly+W
A
Ly
Ly

Holl. VEJt.......
S

116
119
lIS
liS

SUi1IIeøsck K.uUter for
cm IcjtIaI me1dUC
S ) S
64 3 S,4
64 2 3,6
67 l 3,8
66 l 1,8
S S S
67 4 4,4
66 4 2,2
79 3 1,0
S S S
S9 4 S,O
S6 3 2,0
6S 4 1,4
S

73
73
77

Antal fOrNIg
Pallas
Zita
Augusta

AnUlI fones
Pallas
Zita
lVP 66-62

Antal fOrNI'
Pallas
Zita
Abed IIS8
Abe<! l60S
Antal fOr$ØI
Pallas
Zita
IVP 66-Sl

FOC'oold.tal K..u1lk1U forO) Grwu21 r
for modtWldJd)'ltiJbed mod mekSul-

halm- protein- nedkn... DØren reaistenl
udbytte indhold af.1rt bnJ1d bJlnøt 00)

Pallas 100 6 S 8 6
Zila 100 6 7~ 6~ 7
Tem 107 S~ 7~ 7 6~

Lofa 114 6 7~ 8 7~

Maia 113 6 7 7 7~

Nordal 116 S~ 7~ 7 6
Rupal 112 7 7~ 7 S~

Mona 86 7 7 7 S
Lami 104 6~ 7 8 6~

Varunda 101 6~ 8 7~ 7~

Salka 105 6 6 8 7
Ansgar 107 7 7 7~ 6~

Dina J08 S~ 6 7~ 7\;i
Emir 110 6 7 8~ 7~

Wing 107 6\;i 7 8 6\;i
Lauda 103 6 7 8~ 6\;i
Cilla 104 6\;i 7 8 6
Gerkra IOS 6~ 6~ 8~ 6\;i
0) O~ la\'1 prOleinmdbold.ln'tn resistenS mod ~krtlnlar.ttl.

mod negen brand og mod bygrust.
IO = højt prolc1l1indhold.IOO resøtens mod ncdkl1lCkD1D.af stri.
mod nogen brtlld Ol mod bygrvst.

00) A = Arablsche. La _ [.ullgall1m Ly'" Lyallpur.MC _ Monte
Christo. R _ Rupcc. W ... Welbemtepban. - - mim resislent.

Blandt resullaterne kan der være grund til at
fremhæve, at Abed 1158 har givet 8,0 hkg kerne
mere end Pallasbyg i gennemsnit af 5 forsøg på
Lolland-Falster.

&. Bygsorternes egenskaber.

Af tabellerne foran fremgår foruden udbyttetal·
lene også resultaterne af de målinger og bedøm
melser, som er foretaget for at karakterisere de
enkelte sorters dyrkningsegenskaber. Ved Statens
Forsøgsvirksomhed i Plantekultur foretages må
ling og bedømmelse både af de samme egenska
ber og desuden af andre. Resultatet af denne be
dømmelse er meddelt i sortslisten, -Sorter af land
brugsplanter 1974_. l den følgende oversigt ses
resultatet for nogle af de egenskaber, som ikke
er omtalt i det foregående.

Egenskabu hos bygsorlerne.
Hll'I,e IOnsUsle

udarbejdet af SUlten. ForwgsvfrkJomhed I Platltekultur

"'~'o
60,4

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

2,4

bk,
kerne

"55,9
'" 1,8
"'3,6
~09

';'1:8
+1,0

1,7

"".k<~

"53,5
+1,9
+0,4

0,0
+0,8
+2,7

1,7

hk,
keme

S

61,2
+ 1,1
'" 6.1
"'4.3
~l 4

O:S

Jyllaød•
50,3
~12

~3;1
+1,0
'" 1,9

0,0

N.-Jylland
)

47,9
'" 1,8
"'3,S

O,S
"'35

1,2

Holl. \'.1:81
pund

7

115
liS
liS
liS
114
113

Holl.vql

~
liS
114
117
114
116
Il S

Holl._ql
pund

4

117
117
118
119
117
117

Karakler ror
le~d meldug

, S

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

Hde landel

K.atakler for
1ejeRd. meldug. )

2 1,7
2 0,7
2 1,0
2 1,7
2 1,0
3 2,7

Hele 13.ndel

SjzllaNl
7

60,7
+ 3,2
"'4,1
"'0,8
'" 2,6
-:-3,2

Ø.-Jyllatld V.-Jylland
2 )

57,1 48,1
'" 1,3 "'0,6
"'4,6 '" 1,7
'" 1,7 "'2,1
+2,6 0,2
'" 2,7 0,6

Bygsorter Xl (Il).
hkg kerne pr. haFr lol~.•F.

58,4 62,0
0,4 +0,2

+ 5,1 +2,1
+1,3 O,S

1,1 "'2,4
1,4 l,S

Siri"·
længde.

'm
17

S9
S8
63
67
68
64

SUl
-",.

om

"60
6S
64
64
63
67

Slrll.lznlde KAruler for
cm lejeu:d meldug
S 2 S

68 2 4,8
73 ° 4,2
79 1 4,8
74 l 4,2
74 l S,2
74 l 4,2

AnLal10rsøg

Zita
Trumpf
Mirena
All. 3109
Diva
Horni
LSD

Antal10nøg

Zita .
Trump!
Mirena .
All. 3109 .
Diva
Horni .
LSD ..

Anlal10rwg

Zita .
Trumpf
Mirena .
All. 3109
Diva
Horni

Antal forsøg

Zita
WW 6122
WW 6213
WW 6290
All. 3081
All. 3120

Antal10rwr

Zita
Seru
WW6292
S.693900
Sv. 69289
Senior
LSD
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Halmudbytlel er udtrykt som forholdstal, og ud·
byttet af I'allasbyg er sat til 100. Det fremgAr,
at de fleste andre sorter har givet større halm·
udbytte end PaJlasbyg, men sorten Monabyg skil·
ler sig ud som en meget halmfattig sort.

De følgende egenskaber er vurderet ved hjælp af
en karaktergivning. Grundlaget for denne er, at
en la" karakter betyder, at sorten besidder den
pågældende egenskab i lille grad, medens tilsva
rende høj karakter betyder, at sorten bar den på·
gældende egenskab i stor udstrækning.

Proteinilldholdet varierer ikke særlig meget, men
det bemærkes, at sorterne Tem, ordal og Dina
har lavere karakterer end de øvrige. Disse sorter
har således tilbøjelighed til lavt proteinindhold.

Modstandsdygtighed mod nedkncrkning af strået
er en ønskværdig sortsegenskab. PaUasbyg stiller
sig her dårligst, medens der ikke er stor forskel
mellem de f1esle øvrige sorter. Varundabyg bar en
høj karakter, selvom den i 1973 visle tilbøjelighed
til afknækning af aks.

Nøgen braIId var tidligere en ret udbredt syg·
dom, men det ses, at de fleste sorter har meget
høje karaklerer for denne egenskab. Målesorten
Zilabyg placerer sig her dårligst.

Bygrust har sjældent nogen praklisk betydning,
fordi angrebene normalt kommer sent, men der
ser iøvrigt ud til at være nogen forskel fra sort
til sort på deres modstandsdygtighed.

Meldugrl'si.ftt!tlsell har været meget omtalt i de
senere år. Der findes mange forskellige resistens
grundlag, som er fundet hos ukendte og for al·
mindelig dyrkning uegnede sorter. Meldugresisten·
sen indfores ved krydsning i højtydende sorter, og
man får da en meldugresistent højlydende sort. I
oversigten er vist. hvilket resistensgrundlag de for
skellige sorter har. I de fleste tilfælde har Lael,i
gattUn og Lyalipur været anvendt. Af den tidli·
gere omtale af de enkelte forsøg fremgår det, at
Rupee og Motlte Christo, som er resistenskilde i
Rupal og Mona har visl særdeles god resistens.
Af oversigten fremgår, at den nye Dinabyg har to
resistensgrundlag indbygget. Der findes mange
forskellige smitteracer af meldug, og flere opstår
efterhånden. En resistens er normalt virksom mod
et større eller mindre antal af meldugraceme. og
den er så til gengæld uvirksom overfor andre ra·
cet. Sorter med det samme resistensgrundlag vil
være modstandsdygtige mod de samme smittera·
cer, men vil til gengæld også angribes af de sam
me. Det er derfor ønskværdigt. at der er sorter på
markedet med forskelligl resistensgrundlag.

i. Ovusigt over forsøg med bygsorter.

den foregående omtale af sortsresuJtaterne er
det ofte nævnt, at sorten har klaret sig bedre
eJler ringere i 1974 end i de foregående år. Heraf
fremgår, at det ikke er rimeligt at vurdere de en
kelte sorters ydet esegenskaber og dyrkningsmæs
sige værdi alene på et års resultater. De fleste af
sorterne har deltagel gennem nere år og har end-

videre deltaget i afprøvning i de fleste geografiske
områder. En sammenligning af sorternes placering
i de enkelte Ar l forsøgsperioden giver en ret god
oversigt over sortens dyrkni ngsstab iIilet. Denne
sammenligning er med forholdstal for sorternes
udbytte i de enkelte år, hvori de er afprøvet, vist
i tabel a. Der er kun laget de resultater med, hvori
der er indgået mindst 10 forsøg i sammenJignin·
gen, og dette har naturligvis begrænset mulighe·
derne for at bringe resultater fra de mindre om·
råder LoJland·Falster og Bornholm. I label a på
næste side er endvidere kun taget de sorter med,
der er afprøvet i mindst 10 Ar.

I tabellen er udbyttet af Pallas sat lil 100, men
da Zitabyg har været målesort i aJle forsøgene i
1974, er del naturligt også at vise, hvorledes de
prøvede sorter klarer sig dette år, når udbyttet af
Zitabyg sæltes til 100. Delte er vist i den føl·
gende oversigt

Forholdstal/or kern~lIdbytle /974.

"". Vest· Nord· Ilde
Son SFUanel Fyn jyllanel b'lIanel JyUanel lanel':l

Zita 100 100 100 100 100 100
Lami 105 105 104 106 104 104
Lora 103 102 103 103 102 102
Salka 103 102 102 103 102 102

ordal 102 99 99 100 102 100
Duks 101 100 96 102 101 100
MaIa 100 99 100 100 99 100
Vanmda 101 99 98 101 99 99
Aramir 97 97 97 101 101 99
5.693922 99 101 98 99 97 99
Dina 99 97 97 102 98 99
Rupal 98 96 95 101 98 97
Vatonga 98 96 97 96 98 97
Emir 98 96 95 98 98 97
WW 6259 94 97 93 102 95 96
Tern 95 92 94 97 94 94
Ansgar 93 95 93 98 93 94
Lauda 94 91 95 100 92 94
Mona 93 92 92 93 99 94
Hebe 95 89 94 97 94 94
Wing 97 92 93 96 92 94

Cilla 96 99 97
Terrax 97 98 97
WW6157 97 94 96
Adorra 95 97 95

Kun 6 sorter har givet udbytte på højde med
eller højere end Zitabyg, og det er bemærkelses·
værdigt. at de 7 højest placerede bygsorter i 1974
alle var af dansk oprindelse.

j. Valg af b) gsort.

Når valget af kornsort skal foretages, er der
flere forhold, som bør tages med i overvejelserne.
Gode eller dårlige praktiske erfaringer fra tid·
ligere års dyrkning kan være et godt grundlag for
at forts<elte med en sort eller skifte til andre. End·
videre må det være helt afgørende. om de onskede
sorter er opformeret i d tilstrækkelige mængder.
at de kan skaffes. En sådan opformering varer
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Tabel a. Oversigt over 5 Ars forsea; med bygsorter. Forbolclstal for kerneudbytte.

I ~U1uaM VCltJyl1&Dd NO<dlyuaM
son

1P70 I 71 L.::.I 1l I 74 Ions. ~7J1 74 101lS. 70 I 71 I n I 7J I 74 10ftI.,o

Pallas....... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rupal ...... 104 - 108 106 101 IOS 101 - 108 106 104 IOS - 108 107 104 99 104
Varunda .... 108 108 107 100 104 106 - 108 100 103 104 - 107 96 100 101
Lofa ........ 107 109 IOS 97 107 IOS 107 110 104 101 106 IOS 109 106 102 100 102 104
Tern........ 112 108 102 99 98 104 - 110 106 102 100 IOS - 106 IOS 99 94 101
Maia ....... 107 106 103 98 IOS 104 104 IOS 104 99 103 103 104 104 102 99 99 102
Zita ........ - 110 IOS 104 IOS 106 - 112 104 102 106 - 107 102 101 103
Lauda ...... - 106 91 97 98 - 102 101 100 101 - 104 92 94 97
Cilla ........ 107 - 107 98 - 104 101 - 102 103 - 102 106 103 106 97 100 102
Ansgar...... 106 IOS 103 98 98 102 99 - 107 98 101 102 - IOS 98 95 99
Mona....... - 104 108 97 103 84 - 108 106 95 98 - 113 106 106 100 106
Emir ...... , 98 106 102 99 98 101 98 104 103 103 98 101 102 104 102 99 99 101
Wing ....... 107 IOS 99 93 96 100 - 104 99 99 96 99 - 101 99 95 94 97
Lami ....... - III 107 110 109 - IOS 104 108 106 - 110 103 IOS IOS 106
Salka ....... - III IOS 103 108 107 - 110 103 106 107 - 108 101 104 IOS
Nordal. ..... - 107 103 103 104 - III 106 103 106 - IOS 104 102 104
Duks ....... - 103 102 102 - 103 - 106 101 103
Dina .... o,. - 106 103 103 104 - 109 - 103 106 - 109 104 98 104
WW61S7 ... - 102 - 103 94 98
Vatonga .... - IOS 100 102 102 96 - 103 98 100
S. 693922.... - 104 - 103 99
Aramir ..... - 102 - 101 - 102
Adorra ..... 97
Terrax 98
Hebe ....... 97 97 97 97 98 95 96

SjcUllnd Fyn Heto JlUldet

mol" I 72 1 7J I "laM. 'o I " I 72 I 73 I " IGM. 'o I " I " I 73 I "la...
Pall.......... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rupal ...... - IOS 113 107 100 106 - 120 109 JOI 110 104 107 112 106 101 106
Varunda .... - 103 107 104 103 104 115 113 115 107 IOS 111 110 106 109 101 101 106
Lofa ... , .... 109 IOS IOS 104 104 106 107 113 III 104 106 108 108 108 IOS 101 JOS IOS
Tern ........ 111 IOS 106 103 96 104 110 112 110 106 95 107 112 108 106 102 97 IOS
MaIa ....... 109 104 104 104 101 IOS 108 112 111 IOS 103 108 107 106 IOS 101 102 104
Zita o ••••••• - 106 109 104 102 IOS - 116 108 104 110 96 108 109 104 103 104
Lauda ...... 118 96 IOS 98 96 101 - 103 III 106 99 IOS 118 97 106 98 97 103
Cilla ........ - 102 107 101 98 102 - 108 110 104 - 107 104 103 106 100 100 103
Ansgar...... 109 102 103 102 96 102 106 - 115 IOS 99 106 107 101 106 100 98 103
Mona....... 89 101 108 108 95 100 88 II S 110 III 97 IOS 88 108 107 108 97 102
Emir ... o ••• 101 102 100 100 100 100 102 106 109 IOS 104 IOS 100 104 101 101 100 102
Wing ....... 108 102 99 101 99 102 106 III 108 IOS 99 IOS 107 104 100 99 96 101
Lami ....... - 107 109 109 107 108 - 116 120 115 III 116 - 110 110 108 108 109
Salka ....... - 108 107 102 106 106 - 112 120 106 106 III - 110 109 103 106 107
Norda!. .... , - 106 108 106 104 106 - 107 116 IOS 101 108 - 107 109 IOS 103 106
Duks. _... __ - 109 IOS 107 - 102 - 119 107 103 110
Dina ....... - 109 109 102 107 - 118 99 109 - 110 106 101 106
WW6IS7 ... - 106 99 101 - III 104 99 IOS
Vatonga .... - 106 100 101 102 - 112 99 IOS - 108 103 100 104
Gerkra ..... _ - 108 - 102 IOS
S. 691922.... - 102 - IOS - 106 101 104
Aramir .... , - 100 - 100 - 106 101 104
WW6047 ... - 107 100 104
Adorra _. __ . 98 - 107 98 102
Senat - 102 99 101
Terrax 99 - 101 99 101
Hebe __ ..... 98 97 97 - 108 96 102 - 101 96 98
Carina ... _.. - 100 95 97
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StrA-
læ:ngde, Karal...cr ror Holl. \'Egt .k,

om lc:jeSlItl1 meldug p,"" " ....
Antalfol'$0g 68 2S JO " 72

Selma 80 3 5,3 90 54,4
Astor 77 3 4,1 87 ~2,2

Mustang 79 3 3,0 87 +1,3
Silva 93 3 2,6 86 ":-5,4
Tove 77 2 4,4 86 + 1,9
Leanda 76 2 3.4 87 0,5
LSD 0,9

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

l det følgende omtales de enkelte sorter nær
mere, men der må udover resultaterne fra 1974
henvises til ovc~igten over de nærmest foregå
ende års forsøg, der er anført i tabel b, side 2027
og det samlede resultat for de enkelte sorters af·
prøvning i indtil S år, der er vist i tabel c, side
2036.

Selmabavre er en Weibullsort. I gennemsnit af
forsøgene 1974 har to af de prøvede sorter nAet
at give det samme kerneudbyue som Selmahavre,
men ifølge oversigten over de sidste 5 års forsøg
i hele landet med Selmahavre som målesort har
ingen af de prøvede sorter i gennemsnit af disse
år nået Selmahavre i kerneudbytte.

Selmahavre er kort og stråstiv, men som de an
førte karakterer angiver, har sorten været temme
lig stærkt angrebet af meldug. Flere forsøgsledere
meddeler endda om stærke angreb, der imidlertid
selv ved begyndende skridning let kunne bekæm
pes med Calixin. Selmahavre har middel tendens
til nedkna:kning ved overmodenhed, Den modner
middcltidligt. Kernen er middellang og middelstor.
ret fyldig, tyndskallet, hvid og med høj rumvægt.

Astorhltvre fra forædlingsvirksomheden elv i
Holland dyrkes efterhånden kun i ringe omfang.
I forsøgene 1974 har den givet 2,6 hkg kerne min
dre end Selmahavre på Øerne og 1,9 hkg kerne
mindre i forsøgene i Jylland. I gennemsnit for

Havresarter J (12).

Anlal rorsog
Selma ...
Astor
Mustang
Silva ....
Tove
Leanda
LSD

øerne
2S

60,0
+2,6
-!-I,6
+6,1
"';-1,0

0,4
J ,5

Jylland
47

51,4
+1,9
+1,2
+5,0
+2,4

0,6
1,1

N.-Jylland
18

54,6
+2,6
+1,8
+8,1
":-4,1
+1,2

1,9

hkg kerne pr. ha
LolI.-F. Bornholm

S 2

58,4 68,0
+ 1.2 +3,9
+2.0 +1.6
+6,3 + 10,6
+1,7 +1,9

0,1 +1,6

Fyn
7

51,S
+2,7
+1.2
...;- 2,0
+0,9

0,4

Hele landet

0.·Jyll.nd V.-JyUaml
17 12

52,6 44,8
+1,7 +1,2
+ 1,2 +0,2
+2,9 +3,5
+1,8 +0,6

1,5 2,1
1,8 2,0

Sjaellan<1
Il

64,6
+3.0
+1,7
+7,7
+0.6

0,8
2.1

AnlaltofSøg

Selma
Astor
Mustang
Silva
Tove
Leanda
LSD

2. Havresorter,

Der foreligger i 1974 resultater fra afprøvning
af 12 havresorter. Forsøgene er gennemført efter
2 forsøgsplaner med iah 93 forsøg.

Selmahavre har fra og med 1973 været målesort
i forsøgene.

nogen tid, og eventuelle ønsker om at tage nye
atlraktive sorter ind i dyrkningen kan derfor ikke
nitid imødekommes så tidligt som efterspørgslen
melder sig.

Det er et godt grundlag i sortsvalget at bygge
på resultaterne af de mange sortsforsøg. Det er
naturligt at hæfte sig ved de målte udbyUefor
skelle mellem sorterne, men det kan være lige så
vigtigt at vurdere dyrkningssikkerheden og den en
kelte sorts egenskaber på grundlag af de oplys·
ninger, der er givet med hensyn til modstands
dygtighed mod sygdomme, tilbøjelighed til lejesæd
og stråknækning, kernekvalitet o. s. v.

Sorrsl'alget i byg har i de seneste år samlet sig
om få sorter med Lofabyg og Ternbyg som de helt
dominerende navnlig i 1973 og 1974. Lofab)'g Itar
)'ist sig at wue !løjtydende aR dyrkningssikker un
der de fleste forltald, men også Ternbyg kan fort
sat anbefales, selvom sorten i 1974 knapt stod mdl
med tidligere resultater.

Af hensyn til at kunne udstrække hosten kim
det l'ære en fordel at anvende både tidlige, mid
de/tidlige og mere sildigt' sorter i dyrkningen. Da
Lojabyg modner nogle dage senere end de øvrige
bygsarter, har denne sort med fordel kunnet vlt'l
ges som den sildige sort.

Blandt de midde/tidligt modne er der storre
trængsel, og joruden Ternbyg kan der I'ære god
grund til at fremhæve flere af de nyere sorter,
der nu kommer pil markedet i re/atil't begrænset
omfang. Lamibyg må anbefales på grund af det
stabile høje udbyne gennem de fire år, den er
afprøvet, men også sorter som Salka, Zita, R"pol
og Nordalbyg må med i billedet.

Ømker om ell tidlig sart, /. eks. som dæksæd,
bringer Monabyg ind i billedet. Den er kortstreiet
og halmfanig, men tilsyne/adende medfører dem
tidlighed, at den ikke er sti dyrkningssikker, som
flue af de INrige sorter.

Til arealer, hvori findes havunematoder, kan
de resistente sorter Salkabyc, Zita byg og A.nsgar
byg anbefales. Den ft,rsl1lævnte er dog klin resi
SUnt mod nematodrace l, mt'lIs de to andre ogsd
har resistens mod race Il.

Nordalbyg udmærker .fig som en fortrinlig malt
byg, men til det formål angives sorterne Mala
byg, Win,r:byg Ol: Tembyg også at wtre egnede.

a. Hnvresorter plun I.

Sorterne i denne forsøgsplan har alle været af·
prøvet i tidligere år. Der er i 1974 resultater fra
72 forsøg, hvoraf de 25 er gennemført på Øerne
og 47 i Jylland.
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ww 17011 er fra WeibuU, Sverige. Det er i
1974 første gang sorten indgår i fællesplaner for
afprøvning af bavresorter. I gennemsnit af samt
lige forsøg har sorten givet samme kemeudbytte
som Selma, men der ligger temmelig store varia
tioner bag det opnåede gennemsnitsudbyUe.

Sorten er kort, stråstiv og er ikke så stærkt an
grebet af meldug, som de øvrige prøvede sorter.
Rumvægten er omtrent den samme som for Selma.

Strl-
1«:ogde. Karakter for Holl. \'rir hk.

an ,o)<_ meldug pund k,rne
Antalfonøg 21 8 Il • 21

Selma 79 2 4,9 ·94 54,2
Sang 78 l 3,9 90 +0,6
Saldo 80 I 3,3 91 +2,9
WWl701l 79 l 2,3 93 0,1
Ftamings·

+4,8silber 70 5 4,5 85
0942167 72 l 5,1 91 +6,7
LSD 2,1

Sangbavre fra Svaløf blev i 1973 afprøvet un
der betegnelsen Sv. 67313. Sorten gav i disse for
søg omtrent det samme kerneudbytte som Selma.
l 1974 har Sanghavre på Øerne givet 0,9 bks ker
ne mere end Selma, medens den i Jylland gav
1,3 hkg kerne mindre. I gennemsnit for hele lan
det gav Sanghavre 0,6 hkg kerne mindre end
Selma.

Sanghavre er kort og meget stråstiv. Den har
middelhøj rumvægt, men har været noget angrebet
af meldug i 1974.

Saldohavre er ligeledes en Svaløfsort. Den blev
i 1973 afprøvet under betegnelsen Sv. 68322, men
gav i alle områder af landet et mindre kerneud
bylte end Selmahavre. J 1974 har Saldo på Øerne
givet 1,0 hkg kerne mindre og i Jylland 3,8 h.k.g
mindre, end der i forsøgene er opnået af Selma
havre.

Saldohavre bar i 1974 baft lidt bedre stråstyrke
end Selma. Den har ikke været så kraftigt an
grebet af meldug, men rumvægten ser ud til at
være lidt mindre end for Selma.

hele landet gav Astorbavre 2,2 hkg mindre end
Sclmahavre og i gennemsnit af de sidste 5 års for
søg ligger kemeudbyttet 3 pet. under udbyttet af
Selmahavre.

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

Mustangbavre fra MGH i Holland bar i gen
nemsnit af forsøgene pA Øerne i 1974 givet 1,6
hkg kerne mindre end Selmahavre, medens den i
forsøgene i Jylland gav 1,2 hkg mindre. l gen
nemsnit af de sidste 4 Ars forsøg i hele landet bar
Mustang givet 3 pet. kerne mindre end Selma·
havre.

Mustangbavre er kort og stråstiv. Sorten mod
ner tidligt. Den har hvide, store, middelbrede ker
ner. Den er ret tyndskallet og har lav rumvægt.

Silvahavre er fra Breustedt i TyskJand. Sorten
er gennem de sidste år anvendt en del i områder
med angreb af havrenematoder, idet den bar vist
ret god resistens mod race I og II. 1 1974 bar
Silva givet 6,1 hkg kerne mindre end Selma på
Øerne, og 5,0 hkg mindre i forsøgene i Jylland.
Silva er nu sammenlignet med Selma gennem 4
års forsøg, hvor den i gennemsnit for hele landet
har givet 7 pet. mindre kerne end Selma, men der
er ret store variationer mellem de enkelte lands
dele.

Silvahavre er stråstiv, middeHang og den mod
ner tidligt. Sorten har middel tendens til nedknæk
ning ved overmodning. Kernen er middellang, lil
Ie, ret slank, hvid med middel skaltykkelse og ret
lav rumvægt.

Tovehavre er en sort fra Pajbjerg. Den indgik i
afprøvningen af havresarter i 1972. I 1974 har
sorten p~ Øerne givet 1,0 hkg kerne mindre og i
Jylland 2,4 hkg mindre, end der i forsøgene' er
opnået af Selmahavre. Der foreligger nu resulta
ter fra 3 års forsøg, hvor sorten i gennemsnit for
hele landet har givet 4 pet. mindre kerne end
Selmabavre.

Tovehavre er kort og stråstiv, men har ligesom
Selma været ret stærkt angrebet af meldug. Ker
nen har middel rumvægt.

LesndaJlavre er fra Ccbeco i Holland. Sorten
blev prøvet i nogle få forsøg i 1972 og er siden
indgået i den almindelige afprøvning af havrcsor
ter. J 1973 var kemeudbyttet en del lavere end
af Selma. medens sorten i 1974 gav omtrent det
samme kerneudbytte. Der er i Ar en tendens til,
at Lcandn har klaret sig bedst ved det laveste ud
bytteniveau.

Leanda er kort og stråstiv og har kerner med
middelhøj rumvægt.

b. Havresorter plan U.

Der er i 1974 gennemført iah 21 forsøg efter
denne forsøgsplan fordelt med 7 på Øerne og 14
i Jylland.

Antal (ORØg

Selma .
Sang .
Saldo ..
WW 17011 ..
Fliimingssilber.
0942167 .....

Antal forsøg

Selma .
Sang
Saldo .......
WW 17011 ..
FHimingssilber.
0942167
LSD

Havresorler Il (/3).
hkg kerne pr. ha

Sj;øclland fyn Lolland-P.
J 2 2

59,4 58,2 48,1
2,7 + 1,3 O,S

+0,8 + 5,0 2,6
1,8 +2,7 1,2

+ 10,1 +6,9 +8,2
+2,9 +7,0 +2,7
0.-1ylland V...Jylland N.-Jylll.ftC1, , .

60,1 49,3 50,1
+2,1 +2,4 1,1
+3,5 +5,1 +2,5
+ 1,2 +0,1 1,4
+4,9 +1,7 +1,6
+6,5 + 10,7 +6,8

Hele ludet

Øcrne
7

55,8
0,9

+1,0
0,3

+8,6
+4,0
Jylland

l.
53,4

+1,3
+3,8
+0,1
+2,8
+8,1

2,5
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Tabel b. Oversigt OYer S års forsøg med havresorter. Forholdstal for kerneudbyUe.

11970 I
0";yll~d I Va'Jyll~d I NordjylWld

Son

"/ 72 I 7] I"IGO'. 70 1 l"I"I"IGM.70/ 1"1"1"1" " OM.
Selma. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Astor . . 101 98 94 99 97 98 96 98 94 91 97 95 93 97 93 95 95 95
Mustang. 98 95 100 98 98 99 94 94 100 97 - 100 98 95 97 97
Silva .... . 97 99 95 97 92 92 91 92 98 85 92
Tove .... 95
Saldo ... . 97
Leanda . . - 103 - 105 98

Slæll.nd I Fyn

'''IGM/ 7O I
Hele landet

1970 l " I"I"I"IGO' 70 " " 1"1"1"1 GOI.

Selma ... . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Astor ... . 105 101 96 91 95 98 105 101 97 93 95 98 100 99 95 94 96 97
Mustang. - 101 97 91 97 97 - 101 95 94 98 97 99 96 95 98 97
Silva. 98 88 92 88 91 93 96 95 94 91 95 90 93
Tove. 99 98 97 94 97 96
Saldo ... 96 97 93 95 95
Sang.... . 98 99 99
Leanda . . - 101 - 101 93 101 97

FlamingssUber er fra F. von Lochow-Petkus i
Vesttyskland. 1974 var første år. hvori sorten blev
afprøvet i fællesplaner for forsøg med bavresorter.
Sorten har i gennemsnit af 21 forsøg i hele landet
givet 4,8 hkg kerne mindre end Selma, men der er
ret betydelige variationer bag delte resultat.

Sorten er kort. men ikke særlig stråstiv. Den
angribes som Selma en del af meldug, og rum
vægten er noget lavere end for de øvrige prøvede
sorler.

ummersorten 0942167 er fra Belgien og den
jndglr j 1974 for første gang i forsøgene. J gen
nemsnit af 21 forsøg har sorten gi\et 6.7 hkg ker
ne mindre end Selma. Den er kort og stråstiv.
men noget modtagelig for angreb af meldug. Rum·
vægten er middelhøj.

c. Andre sorter :lf havre.

Ud over de forannævnte forsøg efter fællespia·
ner er der i 1974 gennemfort 5 forsøg med havre
sorten Goswin.

l den følgende tabel er anført de opnåede re
sultater.

den samme for de to sorter. og der er ingen større
afvigelser i de øvrige sortsegenskaber.

d. Valg af havresort.

Udbyue"iveauet var i 1974 ca. JO hkg højere
pr. ha end i 1973, men dette jorlloid har ingen
lrlldrjnger medført for sorternes indbyrdes place
ring. Det er sdledes fortsat Selmahavre. der md
anbefales under normale forhold. På jorder, hl10r
der kan forventes angreb af havrenema/oder. bor
Sih'ahavre anvendes. Der er imidlertid nye sorUr
pli rei. der narmer sig Selma i udbytte. Disse sor·
fer bor folges med opmarksomhl'd.

3. VlIrhvedesorter.

Der blev i 1974 kun udsendt ~n fælJesptan for
forsog med sorter af vårhvede. Efter denne for
sogsplan er indgået resultater fra 71 forsøg, hvoraf
36 er gennemført på Øerne og 35 i Jylland. Koli·
bri har været målesort i forsøgene, og der blev j
1974 afprøvet 3 vårhvedesorter, hvoraf Sonen
endnu ikke er markedsført.

VlJrhvedesorter (/4).
Strå-

llengde. Kar,kler for HolI.\'qt hk, hkB kerne pr. h.
<m lejes;cd melduB pund kerne SJ~lland F}'n LolI._F. »Ornholm "'~Antal f01'11011 , l 2 I , AntalrorsoB 13 .. • , ,.

Selma 79 I 6.5 77 58,3 Kolibri 60,1 SI,. 60,3 52,4 56,0Goswjn 79 2 6,5 79 0,7 Sappo 1,3 0.7 0,3 2,4 1,0

Ifolge disse få resultater har Goswin opnået lidt
Drabant 1.9 0,5 "-0,2 2,1 1.1
Sonett ~3.3 "-4,2 "-4,3 "-2,3 "-3,7

hajere kerneudbytte end Selma. Strålængden er LSD J,j I,J 1,4
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a. Hvedesorter plan I.

Der er i 1974 gennemført 46 fonøg efter denne
forsøgsplan. Forsøgene er fordelt med 29 pi Øerne
og 17 i Jylland.

Hvedesorttr 1. (15).

4. Vinterhvedesorter.

På baggrund af de sidste års meget omfattende
angreb af gulcust bar der været stigende interesse
for afprøvning af sorter af vinterhvede. Der er i
1914 resuhater fra 4 fzUesplaner, hvor 19 hvede
sorter er prøvet i 115 forsøg.

Valg af vubvedesort.

Gtnnemsflitstaffe~ for de sidsre fem drs forsøg
visu, ar Sappo og Drabant e/terhdnden belindtr
sig på omtrtnr samme udbytUniveau som Kolibri.
Da begge de svenske sorUr stadig må betrogus
som mue ruisunte mod meldug og gulrust end
Kolibri, md de loretrækku i den udstrækning, ud
s"d u rU rådighed. Sonett er endnu ikke markeds
ført.

5 drs forsøg med vdrhvedesorur.
Forholdstal ror kemeudbyue

Son 1970 1971 1972 1913 197. O...

øerne:
Kolibri 100 100 100 100 100 100
Sappo 115 98 108 109 102 106
Drabant 109 99 113 110 102 106
Sonelt 101 93 97

Jylland:
Kolibri 100 100 100 100 100 100
Sappo 112 100 109 107 100 106
Drabant 112 101 108 108 102 106
Sonen 101 97 99

Hefe fonder:
Kolibri 100 100 100 100 100 100
Sappo 114 99 108 108 101 106
Drabant 110 100 111 109 102 106
Sonelt 101 9S 98

0<m<
29

66,0
+1,4
+5,4

6,3
10,0
7,6

Jytland
17

53,8
+0,8
+4,0

3,6
S,9
4,7
4,0

N ...JyIJand
2

53,9
+1,2

l,S
+2,8

0,8
+3,1

hk, kerne pr. ha
FYD Lolf.-F. Bornholm

, 7 ,

64,0 68,9 68,4
+0,8 0,2 0,4
+3,4 +6,8 +4,2

4,4 7,6 2,4
8,1 10,4 9,3
6,0 6,5 3,6

0 •.JyUand V.-Jylland
12 ,

54,9 49,S
+0,8 +0,2
+6,2 0,9

5,2 l,S
7,6 2,2
6,9 0,9
S,O

Sjælland

l'
64,8

+2,6
+54

6:8
10,4
9,2
4,7

Antalroruø

Starke
Holme
Kranicb
Caribo
Clement
Bcnno
LSD

ADtal (O~8

Starke :.
Holme .
Kranich
Caribo
Clement .....
Benno
LSD ..

0.-JyllaDd V.-JyllaDd N..JyUand. Jylland
Antal rorw, l' , Il "Kolibri 50,0 44,2 48,2 48,0
Sappo ....... 1,2 0,8 +1,5 0,1
Drabant ..... 2,3 1,4 +1,0 0,8
Sonctt ....... +0,4 +0,1 +3,2 +1,4
LSD ........ 3,J 2,J J,8

Hele landet
Slrl--..,. K.an.kte.r ror HolI·~1t '"an lejI:$Ied mekluI p1lUIl pund '''''''Antalrorwl .. IO U IO 2' 71

Kolibri 92 l 3,1 1,9 126 52,0
Sappo 90 l 2,3 2,1 126 O,S
Drabant 91 l 2,3 1,4 127 1,0
SoneU 89 l 1,3 1,2 127 +2,6
LSD J,J

Kolibridrhvede fra F. von Locbow-Petkus har
siden 1970 været målesort i forsøgene gennemført
efter fællesplaner.

Kolibri er stråstiv, middellang og modner ret
tidligt. Sorten har nogen resistens mod meldug.
Kernen er stor, bred og fyldig med ret bøj rum
vægt og proteinindhold.

Sappovlrbvede er en Weibullsort, der har del
taget i forsøgene siden 1969. l 1974 har Sappo
klaret sig lidt bedre overfor Kolibri på Øerne end
i Jylland. l gennemsnit af alle årets forsøg har
Sappo givet lidt højere kerneudbyue end Kolibri.
De anførte karakterer for meldug og gul rust an
tyder, at Sappo i..kke bar så god resistens mod
disse sygdomme som tidligere antaget.

Sappo er strAstiv, middeUang og modner mid
deltidligt. Den har høj rumvægt og et ret højt
proteinindhold.

Sonettv&rbvede er fra Svalø!' Sorten har tidligere
været afprøvet under betegnelsen Sv. 68399. Sonetl
gav i 1973 omtrent samme kerneudbyue som Koli
bri, men har i 1974 i alle landsdele givel mindre
kemeudbytte end Kolibri. De anførte karakterer
for meldug og gulrust tyder på, at sorten har
større resistens mod disse sygdomme end de øv
rige sorter.

Sonen er kort og str:\sliv. Sorten har kerner
med ret hoj rumvægt og et ret hojt proteinindhold.

DrabantvArhvede fra WeibuU bar deJtaget i for
søgene siden 1970. I 1974 bar Drabant givet lidt
mindre kerneudbytte end Kolibri i forsøgene på
Lolland-Falster og i ordjyUand, men i gennem
snit af alle forsøg ligger kerneudbyttet lidt højere
end for Kolibri. Også for Drabant tyder de anførte
karakterer for meldug og gul rust på, at der nu
optræder smitleracer, som sorten ikke har resi
stens imod.

Drabant er middellang og stråstiv. Kernen er
lille, rød og ret uensartet. Sorten modner middel
tidligt, og den bar hoj rumvægt og et ret højt
proteinindhold.
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Stnrkebvede var igen i 1974 målesort i forsøgene
med sorter af vinterhvede. Den har nogen resi·
stens mod gulrust og mod angreb af meldug.

Starke er vinterfast, ret lang, men stråstiv. Den
har små kerner med høj rumvægt.

Holmehvede fra Weibull har været afprøvet i
forsøgene siden 1969. Sorten havde i 1974 et dAr
ligt år, idet den kun i to. landsdele nåede Starke
l kerneudbyUe. J gennemsnit af alle forsøg har
Holme i 1974 givet lidt mindre kerneudbytte end
Starke. medens den i gennemsnit af de sidste fem
års forsøg giver 5 pet høtere kemeudbytte end
Starke.

Holme har omtrent lige så god resistens mod
meldug som Starke, men angribes mere af gul
rust. Sorten er kort og stråstiv. Den er vinterfast
og har en god kernekvalitet.

Caribohvede fra Vesttyskland har i 1974 i gen·
nemsnit for bele landet givet 5,3 hkg kerne mere
end Starke, men der ligger ret store variationer
bag dette gennemsnitstal. I forsøgene på LoJland
Falster gav Caribo således et merudbytte på 7,6
hkg kerne, medens den i 2 forsøg i Nordjylland
har givet 2,8 hkg mindre end Starkehvede.

Caribo er kort, slråstiv og den modner mid
deltidligl. Kernen er middelstor, svagt rød med ret
lav rumvægt og proteinindhold. De anførte karak~

terer angiver nogen resistens mod gul rust, medens
angrebene af meldug er ret omfauende. Caribo
er ikke tilstrækkelig vinterfast under vore forhold.

Kraulcbhvede fra F. von Lochow-Petkus har i
de landsdele, hvor der har været udbredte angreb
af gulrust, givet betydeligt mindre kerneudbyue
end Starke i 1974. Del er kun i Vest· og Nord
jylland, hvor gul rust har været uden større be·
tydning, at Kranich har givet større kerneud~

bytte end Starke. I gennemsnit af de sidste S års
forsøg har Kranieh givet 5 pet. større kerneud·
bytte end Starke, men der ligger store variationer
bag dette gennemsnitstal. I 1970, hvor der ikke
var angreb af gul rust. gav Kranieh således 16 pet.
større kerneudbytte, mens den i 1974, hvor der
var ret udbredte angreb af gulrust, gav 8 pet. min·
dre end der blev opnået for Starke.

Kranieh har nogen resistens mod meldug, men
skades stærkt af gulrusl. Den er kort og strnstiv
med opret aks ved modenhed. Kernen er rød, mid
delstor, lidt uensartet, med ret lav rumvægt.

100"",
li

66,0
0,4
3,3

11,0
5,5
4,1
2,/

Jylland
19

59,7
0,0
2,1

10,6
3,3
4,5
2,5

N._Jylhmd
2

63,7
+0,9
+ 1.2

4,4
0,9
0,7

hkg kerne pr. ha
Fyn LoJl.-F. Bornholm
7 • 2

60,1 69,8 64,4
1,4 0,0 1,6
4,5 4,0 +0,6
8,3 12,7 7,7
7,1 3,9 2,7
1,8 6,6 4,8

Hele landet

Ø.Jylland V.~J)·l1and

" 2
60,0 53,3
0,0 1,0
2,7 1,4

11,7 8,6
4,0 0.8
5,1 4.1
2,7

Hvedesorter II (/6).

S}æHand
14

66,9
0,0
2,8

11.9
6,0
3,8
3,0

b. Hvedesorter plan U.
Efter denne forsøgsplan er i hele landet gen·

nemfert SO forsøg, fordelt med 31 på Øerne og
19 i Jylland.

Clement er fra Cebeeo i Holland. Den blev i
1973 afprøvet i 9 forsøg, hvor den gav et stort
kerneudbyue. I 1974 blev Clement prøvet i 46
forsøg i hele landet, hvor den i gennemsnit har
givet 8,S hkg kerne mere end Starke. Især på
Øerne har Clement opnået store merudbytter.

Clement er kort og stråstiv. Den angribes kun
lidt af meldug og har god resistens mod gulrust.
Kernen er stor med normal rumvægt og protein~

indhold. Vinterfastheden er knap så god som for
Starke.

Bennobvede er fra Lang-Dotier i Tyskland.
Sorten blev i 1973 prøvet i 5 forsøg, hvor den
gav 7,5 bkg kerne mere end Starke. I gennemsnit
af 46 forsøg i 1974 har Benno givet 6,5 hkg kerne
mere end Starke, og der er også for denne sort
opnået det bedste resultat på øerne. ( de to nord
jyske forsøg har Benno således givet 3,1 hkg kerne
mindre end Starke.

Benno er kort og stråstiv med nogen resistens
mod meldug og ret god resistens mod gulrusl.
Kernen er middelstor med normal rumvægt og
proteinindhold. Vinterfastheden er ikke så god som
for Starke.

Antal fonoa:
Starke
Slarke Il ....
Solid
Beacon ..
Kormoran
Nana
LSD .

SmUa::nfl:de. Karakter ror Holl. '11:1' hk,
<m leje.slr:d meldug a:ul"'Jt pund kerne

Antal (onea: .U 18 )4 40 " 50

Starke 100 2 1,6 2,5 133 63,6
Starke Il 98 l 1,9 2,7 133 0,2
Solid 95 I 2,0 2,1 132 2,8
Beaeon 87 2 3,3 0,4 128 10,8
Kormor. 88 2 2,7 3,0 129 4,7
Nana 95 I 1,6 1,9 129 4,3
LSD 1,6

Antal(orsø,

Starke
Starke II
Solid
Beaeon
Kormoran
Nana
LSD

hk,
ko"",

4'
61,5

+1,2
+4,9

5,3
8,5
6,5
2,4

Holl. VICa:t
pund

"133
132
129
130
131
133

Hele landel
SIrAlænide, Karakter (or

cm lejeJæd meldug gulrust
Anlal fOnløg 40 16 36 41

Starke 97 2 l,S 2,4
Holme 93 I 1,8 3,4
Kranich 81 O. 1,9 6,2
Caribo 84 2 5,1 1,1
Clement 80 2 2,0 0,9
Benno 81 I 1,9 1,1
LSD
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Stacke. n fra Weibull blev i 1973 prøvet i 37
forsøg og deltog j J974 i 50 forsøg i bele landet.
Der bar ikke i de to Ar været større forskelle
mellem Starke li og Slarke. Starke 11 er lidt kor
tere end Starke, medens der ingen væsentlig for
skel er på de øvrige karakteregenskaber.

Solidhvede er fra SvaJøf. Den er i 1974 afprø
vet i SO forsøg i hele landet, hvor den i gennem
snit gav 2,8 hkg kerne mere end Starke. men på
Bornholm og i Nordjylland gav den i nogle få
forsøg et mindre kemeudbyue end Starke. l 1973
deltog Solid i 37 forsøg, hvor den i gennemsnit
gav 4,3 hkg kerne mere end $tarke.

Solid er kort og stråstiv. Den har omtrent sam
me resistens mod meldug og gulrust som Stark.e.
Kernerne er ret store med høj rumvægt og pro
teinindboid. Vinterfastheden må betegnes som til
fredsstiUende.

Beaconbvede er fra England. Sorten gav i 1973
9,4 hkg kerne mere end Starke, og har i 1974 i
gennemsnit af 50 forsøg givet 10,8 hkg kerne mere
end Starke. De største merudbytter er opnået i
Østjylland og i forsøgene på øerne.

Beacon er kort og strlstiv, noget modtagelig for
meldug, men med god resistens mod gulrust. Sor
ten bar dårlige bageegenskaber, og den er ikke
vintertast.

Kormoranhvede fra F. von Lochow-Petkus er
afprøvc:t gennem flere år her i landet. T 1973 gav
Kormoran 2,8 hkg kerne mere end Starke, og i
1974 gav sorten i gennemsnit af 50 forsøg 4,7
hkg kerne mere. l Vest- og Nordjylland var mer
udbyuet overfor Starke kun knap 1,0 hkg kerne_

Kormoran er kort og stråstiv. Den er noget
modtagelig overfor angreb af meldug og gulrust
Den har kerner med ret normal rumvægt og pro
teinindhold.

Nanahvede er siden 1972 afprøvet under beteg
nelsen Abed 021. T gennemsnit af 37 forsøg i 1973
gav Nana 3,4 hkg kerne mere end Starke, og den
har i 1974 j gennemsnit af 50 forsøg givet 4,3 hkg
kerne mere end Slarke, dog varierende fra 6,6 hkg
pfl Lolland-Falster til kun 0,7 hkg i Nordjylland.

Nana er middellang, stråstiv og med nogen re
sistens overfor meldug og gulrust.

c. Hvedesorler plan nJ.
Der er efter denne forsøgsplan gennemført Il

forsøg. hvoraf 8 på Øerne og 3 i Østjylland.

H\'edesorter III (17).

Hele lalldel
Strålænøde. KanJtler ror Holl. Vlqt bleg

cm lejeø:d meldu, ,uh'llll pund kcmt
Anlal(orsøg II ] 9 8 ] il

Starke 100 2 1,7 3,1 137 66,6
Sture 98 l 1,6 3,9 139 2,0
Winnetou 90 l 1,6 05' 136 .... 1,0
Abed076 97 I 1,8 1:8 133 3,7
Diplom. 84 1 3,1 1,1 137 1,1
LSD 3,2

Sture er en Weibullsort, der under betegnelsen
WW 153-1 blev prøvet i 9 forsøg i 1973, hvor
den gav 6,9 bkg kerne mere end Starke. l gen
nemsnit af Il forsøg i 1974 gav Sture 2,0 hk.g
kerne mere end Stal"ke. Merudbyttet for Sture var
lavest i 2 forsøg på Lolland-Falster, hvor sorten
kun gav 0,4 hkg kerne mere end Starke.

SlOre er lidt kortere og mere slrlstiv end Starke
og bar omtrent samme resistens overfor meldug
og gulmst som denne.

Winnetou er (ra Østtyskland. Sorten bar ikke
tidligere været afprøvet i landsforsøgene. Kerne~

udbyttet bar i 1974 været omtrent på. bøjde med
Starkes.

Winnetou er kort og strAstiv. Den bar nogen
resistens mod meldug og god resistens mod gul
rust.

Abed 076 blev i 1973 prøvet i 9 forsøg, bvor
merudbyttet overfor Slarke var 3,5 bkg. I gen
nemsnit af 11 forsøg i 1974 gav Abe<! 076 3,7 bkg
kerne mere end Starke, varierende fra et merud
bylte p! 1,0 hkg i Østjylland til 9,3 bkg i 2 for
søg p! Lolland-Falster.

Abcd 076 er kort og strlstiv. På baggrund af 2
års forsøg ser sorten ud til at have resistens mod
meldug og gulrust som Starke.

Diplomat fra Vesttyskland deltog i forsøgene i
1973, hvor den gav 5,7 hkg kerne mere end Starke.
I gennemsnit af 11 forsøg i 1974 var merudbyttet
på 1, I hkg kerne overfor Starke, varierende fra
5,3 hkg i 6 forsøg p! Sjælland Lil +3,0 bkg i
3 fo".g p! Fyn.

Diplomat er kort og stråstiv. Den angribes mere
af meldug end Starkc, men har god resistens mod
gulrust.

d. Hvedesorter plan IV.
Der er i 1974 resultater fra 8 forsøg efter denne

forsøgsplan, hvor en række nummersorter er af
prøvet med Starke som mAIesort. De 4 af forsø·
gene er gennemført på Sjælland, I på Fyn og 3 på
Lolland-Falster_

Hvedesorter IV (/8).

Anlal rorsog

Starke
Sture
Winnelou
Abed 076
Diplomat

S,iælland
3

73,3
2,4
0,0
3.2
5,6

hkll kerne pr. ha
Fyn Loll.-F.

3 2

64,S 65,3
1,7 0,4

+2,6 0,8
3,2 9,3

+3,0 5,5

Øerne Ø.-jylland
S 3

68,0 62,9
1,6 3,2

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

Anlal rOr5og

Starkc .....
\VW 21239
WW 20659
RPB 19970
Pf. 67124

hkg kerne pr. ha
Sjælland Fyn

• I

70,0 63,2
+2,1 0,9
~1,3 3,7

3,0 +7,1
3,7 +3.0

Løll.-F,
3

67,8
0,5
1,2
2,1
7,9
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Hvedt'.wrtemes ba):ekl'O/ite/ (/9-20).
Vinterhvede piG/n I

god resistens mod meldug og gulrust, men er ikke
vinterfast under vore forhold, og bagekvaliteten
angives at være ringe.

Prnll'illi",l/wldet i procent af tørstoffet har V;l

rieret fra 12 til 13.4 pet. Det største indholll er
fundet i sorterne Benno, Kranieh og Nana.

Fa/dtallet har for alle sortcr pil nær BC:ll:On
ligget over 200 og for de fleste sorter endog over

f. Hvedcsorterllcs bagekvalitet.

Der blev igen i 1974 gennemført undersøgelser
til belysning ;tf hvcdcsorternes bagekvalitet.

Disse undersøgelser blev foretaget på afdelingen
for levnedsmiddelteknik under Jydsk Teknologisk
Ins/i/lit, og omfatter IO vinterhvcdeforsøg, 5 efter
plan I og 5 efter plan 11. Da de indsendte prøver
i 2 af forsøgene var for små, blev der dog kun
gennemført egentlige bageundcrsøgclser i 3 vin
terhvcdeforsøg efter plan L Enkeltresultaterne
findcs i tabelbilagets tabeller nr. 19-20. Hoved
resullatet er vist i følgende tckstopslilling.

Vandbmdlngs- Volumen
evne. pcl. udbyue. ml

J J

56,8 58 I
57,8 578
57,3 530
54,2 533
54,9 446
59,7 470

Sedimcn- MeiudbylIe.
talionsværdi pet.

S S

37 71,5
35 71,3
40 71.2
17 67,8
50 70,0
26 69,6

Sedlmen- MeludhyllC.
IationsvlIl:rdi pcl.

S J

34 69,3
36 68,0
30 67,2
26 63,8
IS 65,2
25 67,6

Vandbmdmgs- Volumen·
e,ne. pet. udbylIc. ml

S S

57,1 589
57,9 588
56,7 559
54,8 510
58,0 539
57,2 499

Faldtal
S

350
328
308
306
345
336

Askelnde.x
J

710
770
788
759
668
770

Faldtal
S

326
303
301
179
259
316

Askemdcx
S

582
580
645
627
629
706

Aske
I tørstof. pet

Anlal fortog J

Slarke 0,49
Holme 0,52
Kranieh 0.53
Caribo 0,48
Clement 0,43
Benno 0,52

Vin/erhn,de plan II.

Protein
iturstof. pct.

Antal rOr5Ø8 ,

Starke 12,6
Holme 12,6
Kranich 13,0
Caribo 12,7
Clement 12,7
Benno 13,4

I'roldn
I ",ntor. pcl.

Anlal rorsøg ,
Starke 12.5
Starke II 12,1
Solid 12,6
Beaeon 12,1
Kormoran 12,0
Nana 13,0

Aske
i tørstof. Jl'l

Antal forsDI.t ,
Slarke 0.42
Starke (( 0,41
Solid 0.46
Beaeon 0.42
Kormoran 0,44
Nana 0,49

Øerne
StrAI:r:ogde, Karakter (or Holl. l'elt hk,,m lejesæd meldug gulrusl pund k''''''Anlal rorsøg 7 4 S , , ,

Starke 97 2 1,4 1,9 136 68,3
WW

21239 97 1,6 2,0 136 +0,7
WW

20659 96 1,4 1,8 136 0,3
RPB

19970 77 I 1,2 1,0 134 1,4
Pf.6712487 2 4,2 1,0 134 4,4

Andre sorter af vinterhvede.

e. Andre sorter af vinterhvede.

I flere foreninger har andre hvedesorter været
afprøvet i forsøg med de i følgende label nævnte
resultater.

Diplomat er prøvet i 36 forsøg. Heri indgår I t
forsøg fra forsøgsplan III. Da de opnåede resul
tater ikke afviger væsentligt, henvises til omtalen
af Diplomat under plan III.

De opnåede udbytter og de anførte karakter~

egenskaber for de Weibullsorter viser ingen større
afvigelse fra Starkc.

RPB 19970 fra England varierer stærkt i kerne·
udbyttet i disse få forsøg. og det samme gør Paj·
bjergsorten pf. 67124.

Huntsman fra England er prøvet i 12 forsøg,
hvor den i gennemsnit har givet 5,2 hkg mere end
Starke. HunlSman er kort .og stråstiv og har i
lIisse forsøg vist god resistcns mod meldug og
gul rust, men bagekvaliteten for Huntsman angives
at være dårlig,

Pr. 67124 er ret stærkt angrebet af meldug i dis
se 8 forsøg. medens de øvrige sorter ser ud til at
have nogen resistens mod meldug. De anførte
karakterer for gulrust viser god resistens for alle
sorter, idet det bemærkes, at der var udbredte
angreb i de områder, hvor forsøgene var plaee·
ret.

Templnr er også fra EngluOIJ. Sorten har i gen
nemsnit af 5 forsøg givet 7,4 hkg kerne mere end
Starke. Sorten er meget kort og strMliv. Den har

Slr4længde. Karakter for Holl. veSt hk,
,m lejesæd meldug gulnu:t pund .."'"

Anlal f0""1 J I 12 " " lO "Starke 100 2,0 2,5 136 66,5
Diplom. 84 3,6 0,9 136 3,7

AJllaltorsø/l 9 7 IO IO 7 12

Starke 98 I 1,8 2,5 133 62,7
Huntsm. 85 2 0,9 0,7 129 5,2

Anlal forsø, , 2 4 S 4 S

Starke 100 3 1,8 2,4 135 63,8
Templar 78 I 0.5 1,4 131 7,4
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300, hvilket betyder, at prøverne har været vel
egnet til bagetekniske fo.....g.

Sedimantationsv«rdien fortæller om protein
mængde og proteinkvalitet. Et højt sedimenta
tiOl'lStal betyder, at indholdet af protein er højt
og/eller, at proteinkvaliteten er tilfredsstillende.
Tal over 40 er meget gode, mellem 30-40 gode,
fra 20-30 acceptable, og tal under 20 betegner,
at melet er dårligt. Sedimeotationsværdien har
nogen relation til bageevnen, men der er sortsfor
skeUe på dette område, således at nogle sorter
med høj sedimentationsværdi ikke nødvendigvis
er velegnede til brødfremstilling. De højeste sedi
mentationstal er fundet i de svenske sorter og i
Kormoran, medens Clement og Beacon har udtalt
lave sedimentationsværdier.

Mt/udbyttet er et resultat af 6 melfraktioner,
som er opnået ved formalingen. Udbyttet beregnes
som procent af kornets vægt, idet resten er klid.
Carib<> og Clement har givet de laveste melud
bytter.

A.skeinduet ønskes sl lavt som muligt.. og det
beregnes på grundlag af det fundne askeindbold
og meJudbytte.

Vandbindingsevnen angiver den vandmængde,
som skal sættes til melet., for at opnå en dej af
en bestemt konsistens. TI1 bestemmelsen anvendes
en Farinograf. og i praksis bar vandbindings
evnen med økonomi i bagningen at gøre. Høj
vandbindingsevne medfører, at der kan fremstilles
nere kg dej af 100 kg mel.

Volumenudbyttet udtrykker resultatet af prøve
bagningen. På instituttets laboratorium gennemfø
res denne bagning efter Rapid-Mix-Test-metoden.
Dejen æltes i maskiner, der giver en kraftig be
lastning af melets glutendannende protein ved at
give en meget hurtig æltning. Det vil medføre, at
de kvalitetsforskelle, der kan være meUem melet
fra de forskellige sorter, kommer tydeligt frem.
Der er nedenfor vist billeder af det færdige resul
tat for prøvebagningcrne af de enkelte sorter, og
der er i tilknytning til billederne givet kommenta·
rer fra laboratoriet.

Undersøgelsun~ er nu gennemført i 2 år. og 9
sorter har varet med i begge års undersøgelser.
Du er en særdeles god overensstemmelse mellem
de /undn~ r~sultQter i de IO år og derfor et godl
grundlag for at konkludere, at sorterM Storke, Star
k~ Il, Holme og Solid er velegnede sorter til
brød/remstilling, medens Beacon, Clement og
Benno ikke er egnede brødhvedesorter.

Ved bedømmelse a/ hvedesorumes samlede
vardi er disse kvallteuundersøgelser at betragte
som et godt supplement til udbyttetal og vurde
ring af dyrkningsegenskaberne.

Hvedesorternes bagul1ne.

Resultat af undersøgelse i sortsudvalgeu forsøg
1973 og 1974 med fotos og kommentarer ved
civiling. Ole Tolboe. Jydsk Teknologisk, Institut.

:1 Ars undersøgelser.

Undersøgelsesresultatet for Stuke, Sta.rke D,
Holme og Solid er ret ens. De bar givet et til
fredsstillende meindbytte og el godl bageresullal.
Både med hensyn til dejens bearbejdningsege.n
skaber og det færdige brøds volumen os: kvalitet
skiller disse sorter sig ud som de bedste.

Sammenlignet med de ovennævnte har Krankh.
hvedens meludbytte været tilfredsstiUende, mens
volumenudbyttet af brødet har været knapt så
godt. De øvrige bagetekniske egenskaber var til
fredsstillende.

Canbobvede har givet ret tilfredsstillende bage
resultat.. men det opnåede meludbytte har været
lavere end for de foran nzvnte.
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Hverken sedimentations\'ærdi eller brødets vo
lumenudbytte har for Nanahveden været tilfreds
stillende, selvom proteinindholdet var ret højt.
Overensstemmelsen mellem sedimentation og pro
teinindhold synes at være dårligere for denne
sort end for de øvrige. Dejen har været noget
slap og fedtet og rcvnedanne1sen i brØdet noget
uregelmæssig.

J irs undersøgelse.

Clementhyede har givet et nogenlunde bøjt mel
udbytte. men et meget dotrligl bageresultat. H\'er
ken sedimentationsværdi eller volumenudbytte er
tilfredsstillende, og dejen v:lr meget fedtet og slap.
Re\'nedannelsen i brødet var meget uregelmæssig.
og undersøgelsens resultat viser, at sorten ikke er
egnet til fremstilling af brød .

Beaconhvede har givet et meget lavt melud·
bytte og både sedimentationsværdi og volumen
udbytte var ikke tilfredsstillende, og ligesom (ar
den foregående var dejen slap og fedtet. Sorten
kan på grundlag af disse resultater ikke betegnes
som en egnet brød hvede.

Trods højt indhold af protein og en middelhøj
sedimentationsværdi for Bcnllohvede var volumen-
udbyttet lavt. Meludbyttet var ret tilfredsstillende,
mens dejens kvalitet var fedtet og ret slap. Resul·
taterne betyder, at sorten ikke kan betegnes som
en velegnet brødhvedesort.

g. ValJ: af vinterbvedesort.

5 Ars forsog med JIl'l'dl'sorler.
ForholdJfal for kcrncudbyllc

Sorl 1970 1971 1972 197J 1974 Gn•.

øerne:
Starkc 100 100 100 100 100 100
Kranich 117 108 107 99 92 IOS
Holme 107 IOS 109 106 98 IOS
Beacon 117 117 117
Caribo 109 110 109
Nana 107 106 106
Kormoran - IOS 108 107
Sol;d 108 IOS 106
Slarke II 99 101 100
Jylland:
Starke 100 100 100 100 100 100
Kranich liS 107 107 IOS 93 IOS
Holme 104 IOS IOS 108 99 104
Beacon 118 118 118
Caribo 114 107 110
Nana IOS 108 106
Kormoran 106 106 106
SoHd 108 104 106
Starke 11 98 100 99

•

Kormoran skiller sig ud fra de øvrige soner
ved trods et højt sedimentationstal og et relativt
godt mel- og volumenudbyue at give et utilfreds
stillende bageresultat. Dejen er meget kan og
strnm, hvilket medfører tilbøjelighed til, at brødet
sprænges. Dette giver brødet et udseende, der af
viger stærkt fra de øvrige sarier.
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Forboldstal for ke:meudbyue:
50<. )970 1971 1972 1973 1974 G...

Hele landet:
Starke 100 100 100 100 100 100
Kranich 116 108 107 100 92 105
Holme 106 105 108 107 98 105
Beaeon 117 117 117
Caribo 110 109 110
Nan. 106 107 107
Kormoran 105 107 106
Solid 108 104 106
Starke II - 99 100 100

J sorts/orsøgene i vinterhvede blev i 1974 op
Met /ra JO til 15 hkg kerne mere j udbytte pr. Ira,
end der blev opnt1et i forsøgene 1973. Dette /or
hold Irar imidlertid ikke ændret væsentligt pd sor
ternes indbyrdes udbytte/orhold i forsøgene.

De sidste års ret omfattende angreb af gufrust
Irar medført, at Kranich nu kUlI bør dyrkes i om
råder af landet, hvor glllrust har ha/t ringe eller
ingen betydning.

A/ de mange sorter, der j dag er til rådighed,
kan en del grupperes e/ter deres egenskaber:

a. Vinfer/aste sorter med nogen resistens mod
meldug og gulrust og med god bagekvalilet:
Solid, Holme og Starke.

b. Vinter/aste sorter med ret god modstands·
dygtighed mod meldug og gulrust og nogenlunde
god bagekvalitet: Nana og l(ormorall.

c. Mindre vinterfaste sOrter med nogen resistens
mod meldug og god resistens mod gulrust, men
med ringe bagekvalitet: Clement, Beacon og Benno.

Valget a/ hvedesart bør ske med hensyntagen
til udbytteresu!taterne og tiI de egenskaber, der er
nævnt i disse grupper.

Hele landet
Karakler for

Strålængde. cm le:jeAed Holl. vtll pWld hkl kerne
Anlal forsel 9 S <4 9

Petku. Il 101 I 121 45,8
Kon8' II 104 I 118 +3,8
Otello 106 2 120 +4,9
Værn.lf III 4 122 +2,3
Pekuro 105 I 122 +1,4
Starkehvede 77 O 125 + 13,0

6. Koruarter.
Siden 1970 har der hvert år været gennemført

landsforsøg med sammenligning af komarterne
byg, havre og vårhvede. I afprøvningen har både
mineraljord og lavbundsjorder været inddraget. og
det har været af særlig interesse at undersøge
dyrkningsbctingelseme på lavbundsjordeme, fordi
disse arealer ofte er ret sent tjenlige til sd.ning,
således at høsten ofte bliver tilsvarende sildig.
Derfor har det været et af forsøgenes formål at
undersøge, hvordan tidlige bygsarter ville klare sig
i sammenHgning med de mere sildige arter, havre
og vårhvede.

l 1974 blev der hæftet 2 forsøSSled yderligere
på {orsøgsplanen med de tidligere omtalte- sorts
forsøg i vårhvede, et med Selmahavre og et med
enten Monabyg eller Tembyg.

r den følgende tabel findes gennemsnitsresulta
terne for forsøgene på henholdsvis Javbundsjord
og mineraljord.

Kornarter (/4).
Srrllæn,de:. Karakler ror HolI.vq:t hkl

cm Ie:jesæd meldu, ...nd ten>e
Lavbundsjord

Antal forsoa 12 7 , , 12

Mon.byg 67 6 1,0 109 50,6
Selmahavre 99 2 4,2 80 +14,4
KolibrivArhv. 95 I 3,0 120 + 1,6
LSD 6,9

Antalfonøø O 3 3 7

Ternbyg 72 4 1,3 50,8
Selmahavre 92 5 4,7 + 5,6
Kolibrivårhv. 94 O 4,0 + 2,4

Der er gennemført ialt 19 forsøg på lavbundsø
jord, heraf 12 med Monabyg og 7 med Ternbyg,
og 50 forsøg på mineraljord fordelt med 31 forsøg
med Monabyg og 19 med Ternbyg. Af de givne

Mineraljord
Antalfonoø 27 I IC IO ]l

Monabyg 63 4 0,8 109 55,7
Selmahavre 86 1 3,1 89 +0,6
Kolibrivårhv. 91 I 3,4 128 +2~4

LSD 3,0

Antal fOrløg .0 4 " 4 "Ternbyg 72 5 1,7 115 56,5
Selmahavre 82 3 3,7 92 +1,9
Kolibrivårhv. 92 1 2,9 132 +2,5
LSD 4,7

N.
Jylland

I

44,0
+4,9
+4,2

0,0
+2,4
+2,1

V._
Jylland

3

35,0
+1,9
+2,3
+3,0
+04

+'10;5

5. Rugsorter.
Der foreligger resultater fra 9 forsøg med rug

sorter, hvori også Starkehvede har deltaget. De 3
forsøg er gennemført på Sjælland, 1 på Bornholm,
1 i Østjylland, 3 i Vestjylland og I i Nordjylland.

Der indgår de samme rugsorter i afprøvningen
i 1974, som blev prøvet i 1973. De opnåede re
sultater viser, at Petkus II fortsat bør være den
mest anvendte rugsort i landel Under de vækst
betingelser, der har været grundlaget på de for
skellige forsøgssteder, har det vist sig, at Starke·
hveden - uanset landsdel - har givet væsentligt
mindre udbytte end rug. ] gennemsnit af de 9 for·
søg har mindreudbyttet været 13,0 hkg kerne.

Rugsarrer (2l).
hk. ke:rne: pr. ha

0.
Sja::lland Bornholm Jylland

3 I I

54,2 76,8 23,9
+5.5 +4,0 +3,4
+8,2 +5,0 +3,2
+2,1 +3,1 -+-2,5
+3,2 1,5 +1,3

+ 16,8 +22,5 + 10,8

Antal rorsøg

Petkus Il
Kongs rl
Otello
Værnaif
Pekuro
Starkehvede
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bt'dre l'11il "år/H'ede og især end hOl'fl' i de gell
nemførle forsøg på lal·blllulsjord.

1 de sid-ile IO år er der på Fyn gennemført
aris forsøg med Io.orn på almindelig agerjord. I 1973
blev gennemført 14 forsøg og i 1974 l3 forsøg
med sorlerne Lofabyg, Selmahavre og Sappov~r.

hvede. Gennemsnitsresultatet fremgår af følgende
tabel.

hkJ: kerne
1973 1<)74
14 13

49.9 59.9
+9,7 + 10,4
+7,7 + 8,4

4.4 3,9

Artsfor~(Jg, Fy,..
Slrålængde Karakter ror

cm kjuæd meldug
9 5 IO

64 3 0,6
73 1 4,9
80 1 1.4

Antal lorsøg

Lofabyg
Selmahavre
Sappovårhvede
LSD

karakterer fremg"r bl. a.. at både Selmahavre og
Kolibrivårhvcde har været angrebel af meldug i
rct slem grad og værre cnd bygsorterne. Af ud
byHeresultalcrne ses, at der gennemsnitligt cr hø
stet samme udbytte af de to bygsorter, Mona og
Tern, og endvidere at Sclmahavren har kl::lret sig
særdeles dårligt på lavbundsjorderne. I gennemsnit
af alle 19 forsøg på disse jorder har havren så·
ledes givet 11,2 hkg kerne mindre end byg. Heller
ikke vårhveden har nået byggens udbytie.

I forsøgene på mineraljord er udbytteforskellen
mellem arterne ikke så stor som på lavbundsjord,
men også i disse forsøg har bygsorlerne givet stør
re udbytte end havre og vårhvcde.

I den følgende oversigt ses de årlige resultater af
arts forsøgene fra 1970 lil 1974. og yder.H til højre
i tabellen vises gennemsnitsresultalet for de fem
års forsøg.

Millera/jord
A11~1 ronol 8 Il 4 15 50 ",
Byg 39,8 42,S 32.8 42,7 56,0 42.8
Havre +5,7 +),8 5.1 ~I,O +1.0 +1,)
Vårhvede +5,5 +1,8 2,7 0.7 +2,4 +1,3
LSD 5,0 3,5 2.5

På lavbundsjordeme har havren, bortsel fra for
søgene i 1972, iHe kunnet nå byggens udbytte.
og i gennemsnit af fem års forsøg har havren
givet 5,0 hkg kerne mindre end byg. Vårhveden
har som gennemsnitsresultat for 5 års perioden
givet 1,7 hkg kerne mindre end byg. l forsøgene
p:\ mineraljord er c..Ier lidt mere varierende resul·
later. Således var resultalcl for bAde havre og vår
hvede meg.et d-'rligt i 1970, mens de to kormIrter
lil gengæld i 1972 - ganske vist i el megel be
skedent antal forsøg - gav væsentlig bedre resul
tater end byg:. Gennemsnitsresultatel for de fem
ars forsøg bliver herefter. at både havre og vår
hvede har gi\et 1,3 hkg kerne mindre end b)'g på
mineraljord.

Pli grundlag af dl" oplltiede resullater er del
""PP" muligt at give nI ge"ere! og sikker vej·
lednillg om arrSl'alget. men del er dog \,{l'rd at
bemærke. at by~gen i de fleste år har klaret sig

50.7
+11,2
..:.. 1,9

6,1

"38.2
+4,)

1,0
3.8

1 begge år har Lofabyg meget overhcvisende gi
vet højere udbytte end havre og vårhvede. Også
af disse forsøg fremgår del, at Sclmahavrcn var
meget stærkt angrehct af meldug i 1974.

7. Oversigt over sortsforsog og kornsorter.

I tabellerne c og d er der bragt forskellige over
sigler over resuhater og oplysninger om de en·
kelle sorler.

I tabel c på side 2036 findes en oversigt over
gennem<;nitsresultatet af indtil Sårs afprøvning.
Der indledes med bygsorterne, hvoraf 8 har del
lagel i 5 år, 7 i 4 år, 2 i 3 5r og 7 i 2 !tr.
Under bygsorterne vises derefter 8 havresorter, 4
v!trhvedesorter og 9 vinlerhvedesorler. Resultater
ne er vist for hele landet til vcn'ilre ilabellen.
derefter resullaterne for Jylland og ydcf'it til højre
(or øcrne. Der er kun mcdl:Jget forsøgssammen
ligninger, hvor der har været rcsultater af mindst
IO forsøg i både Jylland og på Øerne i hvert af
afprøvningsårene. De lal. der er vist i tabellen, 
det gælder udbyue- og mcrudbytletal s:'lmt k.tr:lk
ler for lejesæd og stråslyrke, - er gennemsnit af
de årligt opnåede gennem'init~resultater. Hvcrt ttrs
reslIIlal vejer således lige meget i det samlede re
sultat. og der er i denne opførcr~e iklo.e laget hen
s)'n lil antallet af forsøg.

I tabel d side 2037 er der givet oply ... ningcr om
de enkelte sorters oprindelse og om deres afstam
ning. Af oversigten fremgår hvilke forædlingsin
slitlltloner. der har frembragt de enlo.elte <;orter.
og del er endvidere oply'it. hvorn"r de er regi
streret under nyhedsbeslo.yttclse.

",
42,S

+5,0
+1,7

Gns.

"

1974

5 lirs for.wg med kornarter.
h\:g \:eme pr. ha

1970 1971 1972 197J

LLwbundsjord
]S JS 30

44,4 37,5 41,9
+8,5 4,5 +5,4
+2,9 +2,6 +2,0

3,1 2,5 3.3

Arltal lorsøg

Byg
Havre
Vårhvede
LSD
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Tabel c. Oversigt ove..- sortsrorsøg I korn.

Hele landet Jylland ""..
Kat. ror StrilJd. Udb. o, merudb. Udb. o, meNdb. Udb. Ol meNdb.

Anw
k_

OB hk, kcmc pr. ha bkJ tUDe pr. ha bk, kerne pr. ha
Son '"rone,

i i i J
i ~ i ~.9-

l i < < j~ ~ j ~
Il E ~ ~ ~~ ~ ~, • , • , o i , æ , :::I ::I ::I .. ::I

BYB
Pall .
Varunda 70-74 4,0 2,7
Lora 7ll-74 4,2 3.9
Tern 7ll-74 4,2 2.6
Maia 7ll-74 4.5 3,8
Ansgar 7ll-74 4.7 3,7
Mona 7ll-74 4,6 3,0
Emir 7ll-74 4,5 3.2
~i~L.::.:.:.:.:.:.: 7ll-74 4,4 3,5
Lami 71-74 4,9 3,3
Salka 71-74 5,0 3.8
Rupal 71-74 4,8 3,4
Zita 71-74 5,0 3,6
Nordal 71-74 4,2 5.0
Cilla 71-74 4.8 4.1
Laud 71-74 4,5 3.6

Dina 72-74 5,0 4,0
ya.t~~~~:.:.:.:.:.: 72-74 4,7 3,6
Duks 73-74 4.2 3.4
Ge..-kn 73-74 5,\ 3,6
Aramir 73-74 4.4 2,0
WW 6047 n-74 4,7 2,3
WW 6157 n-74 4,1 3.3
Hebe 73-74 3.8 2.1
Carina 73-74 4,7 2,8

69 n
70 74
70 73
70 74
69 75
69 63
69 69
69 74

73 72
n 78
73 72
73 73
74 76
73 77
73 82

74 76
73 76

70 71
74 82
68 72
69 68
70 76
69 74
69 74

- 100 - 100 - 100
48,3 2.7 106 47.1 2.1 lO. 50.0 3.7 107
46.8 2.5 105 45,3 2.0 lO. 49.2 3.4 107
46.9 2.0 lO. 45.1 1.6 lO. 49,4 2.6 105
47,1 1.9 104 45.6 1.2 103 49,5 3.0 106
45.7 1,1 102 43,0 0.6 101 49,1 1.7 103
47.2 0.9 102 44,6 1.1 102 50.3 0,9 102
46.4 0,7 102 44.8 0.3 101 49,0 1,3 103
46,5 0,4 101..... :4:4:.5..+.~•.4.....9.9....~9.:.1........1:5.....1~.3
48,4 4,3 109 45.8 3.6 108 51,9 5.4 110
47,3 3,4 107 44,7 2.8 106 50,8 4.1 108
48.4 3,0 106 45,8 2.5 105 52,2 3.4 107
48.2 3,0 106 45.7 2.5 105 51,3 3.7 107
49,1 2,9 106 47,2 2.3 IOS 51,4 3,4 107
48,5 1,1 102 45.2 0.8 102 51,6 1.5 103

48,3 +0.4 99....~~:~....:':I.:~....9.!..... s.O':9........O':~....~O'~
48.9 2,6 105 46.7 1,8 \04 51.7 3.5 107
48.3 1,6 103 45,8 1.2 103 51.4 2.2 lO................................................................................
51.1 2,5 105 48.5 1,7 lO. 54.7 3,6 107
49,8 2.4 105 53,8 2.6 105 52.1 1,6 103
48.5 1,6 103 45.4 1.2 103 52,6 2,1 lO.
50,6 1,6 103 47.4 2,2 IOS 53.7 1.0 102
52,1 0,7 101 48.2 0,2 100 55.8 1,4 103
49.9 +0.9 98 47.2 +1,2 97 53.6 +0.5 99
50,6 +1.5 97 47.4 +0,8 98 53.7 +2.1 96

Tove 72-74 3,8 3.5
Saldo 72-74 3,9 3.8........_ .
Sang 73-74 3,1 2,6
Leanda.......• n-74 3,5 3.3

Hane
Selma .
Aslor 7ll-74 3,7
Mustang 7J-74 4,1
Silva 71-74 3,8..................................................

3,5
4.4
4,4

85
88
88

88
87

81
82

82
87
98

85
87

80
77

- 100 - 100 - 100
46.2 +1.6 97 45,1 +1,8 96 48.5 +1.2 98
48.3 +1,5 97 46,2 +1.3 97 52,2 +1.8 97
46,7 +3,6 92 44,1 +3,1 93 50,7 +4.2 92..' . ..
48.9 +1.9 96 46,4 +1.9 96 53,4 +1.9 96
48,4 +2,~.....~5 .... 4~.1 .....+~.7 94 51:?.._.+.1.:~ .....~7
49,0 +0.7 99 47.2 +1.0 98 51.8 0.1 100
49,1 +1.2 98 46,2 +0.6 99 53.9 +2.1 96

VArhvede
Kolibri .
Sappo 7ll-74
Drabant. 70-74
Sonctt 73-74

1,3
1,3
1,7

1.4
1.3
1,1

91
91
94

90
91
91

- 100
46,1 2.6 106
46,1 2,7 106
49.2 +1.1 98

- 100
45,9 2.6 106
45,9 2.8 106
49,7 ~O,4 99

- 100
46,4 2.6 106
46,4 2,7 106
49,4 + 1,7 97

Vinterhvede
Starte .
Kranieb 70-74
Holme 70-74

Beacon 73-74
Caribo 73-74
~ana 73-74
Kormoran 73-74
Solid 73-74
Slarke U 73-74

3.0 1.0 102
3.0 1,5 102....................
2.4 2,5 104
2,8 2,1 103
2.4 2,1 104
2,4 2,4 104
2,4 1.8 104
2,4 2.0 104

85
98

90
90

100
93
98

102

- 100 - 100 - 100
54.3 2.3 lO. 52,6 2.7 105 55.2 2.1 lO.
54,3 2.4 .1.O'~ 5~:~ ~,I I.~ 5.5.,~ .2.,S. O'5.
58,9 10,1 117 54,1 9.8 118 61.2 10.3 117
57,4 5,4 109 52,3 5.3 110 60.1 5.7 109
58,9 3,9 107 54,1 3,5 106 61,2 3.9 106
58,9 3,8 106 54,1 3.0 106 61.2 4,2 107
58.9 3,6 106 54.1 3,1 106 61,2 3.9 107
58.9 +0.3 99 54.1 +0,5 99 61,2 +0.2 100
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Tabel d. Kornsorternes oprlndelse.

Son

Pallas
Emir
Lora
Tern
Wing
Maia
Varunda
Nordal
Mona
Lauda
Rupal
Ansgar
Zita
Salka
Lami
Dina
Aramir
Valonga
Horni
Ca. rina
Hebe
Cilla
Duks
Gerkra
Canova
Trumpf
Mirena
Diva
Seje! 693897
Sejel 693900
Seje. 693922
All. 3109
All. 3132
All. 304
Gitte
Tyra
WW 6047
WW 6157
WW 6259

WW 6292
WW 6329

Senior
Seru
Sv. 69289
Senat
Sv. Vg. 7074
Adorra

Tcrrax

RPD 25870
RPD 14670

Havre
Astor
Silva
Selma
Mustang
Leanda
Tove
Saldo

0317
5448
604ll
0318
63-10

264
65505
2370
65522
6156

102351
102221
678060

7337
6501

64-22
11664

5923
682600

7161

12871
12917

69175
66367

6862

604

609

16412
64116

6853
68322

F"",,,Iu

Svalør. Sverige
Ccbeco. Holland
Abed, Danmark
"LP)), Tyskland
WeibuJl, Sverige
Abed. Danmark
IvP,I) Holland
Carlsb .• Danmark
Svalof. Sverige
vLP), Tyskland
Svaler, Sverige
Wcibull. Sverige
Pajbjerg, Danmark.
Pajbjerg, Danmark.
Sejet, Danmark
Abed, Danmark
Cebeco. Holland
lvPI), Holland
Hege6). Tyskland
Ack.ermann'), Tysk.!.
Aeverlec9), Belgien
Wcibull, Sverige
Sejet, Danmark
Kraai. Holland
THI2), Tyskland
VED'), DDR
VED'), DDR
Cebeco. Holland
Sejet. Danmark
Sejet, Danmark:
Sejel, Danmark
Carlsb., Danmark
Carlsb., Danmark
Carlsb .• Danmark
Pajbjerg, Danmark
Pajbjerg, Danmark:
WcibuJl, Sverige
Wcibull. Sverige
Weibull, Sverige

WeibulJ, Sverige
Wcibull. Sverige

Sva/øf, Sverige
Svalof. Sverige
Svalor, Sverige
Svalor, Sverige
Svalor, Sverige
ProbstdorflO), 0str.

Probstdorfl O). østr.

RPB4). England
RPB4), England

CIV4), Holland
Breustedl, Tysk!.
Weibull, Sverige
MGH'). Holland
Cebeco, Holland
Pajbjerg, Danmark
Svaler, Sverige

RcgistJ1:l"el

" ."

1966 13
1968 27
1969 68
1970 89
1971 101
1971 102
1971 114
1971 115
1972 122
1972 145
1972 147
1973 177
1973 178
1973 182
1974 189
1974 191

1966 9
1969 56
1970 84
1971 104
1974 190

Rontgcnmulant af Bonus
Delta X (Agio x Kenia 2 x Arabische)
Proctor x Minerva
Heine 2369 x Hcine05SJO x Heine0553
Lyallpur x lngrid6

PrOClor X Minerva
Vada x Hylkema 1148
Heine 4808 x Dana
Mari x Monte Christa
FLO 1625-56 x Union x Ingrid
Pallas x Rupee
(J91 X Herla8) X Ingrid5 x Wing
Pf. 203 X Vada
Elbo x Vada
Ania x Mincrva
Deba X Amst:l
Emir x Voila
Yada x Union
Carlsberg It x Amscl
Voila X (Union x 16 WV)
Proctor X Union
Ingrid x Hadostreng
Carlsberg Il x Lyallpur2

ProclQr x Voila
Cambrinus X Ammer
Diamant x 1402964/6
Emir v S1. 12504/59
Yolla It': (Yolla x Emir)
(Herla' x 191) y Ingrid x Minerva
(Hertal x 191) y Ingrid x Minerva
(Herlall x 191) x Ingrid x Minerva
N. 265 )( Emir
N. 265 x Emir
N. 265 x Emir
(M. Christo x Herta l) x Lone
(M. Christo x HertaS) y (Rika x Drost)
Emir x WW 5793
Monte Christo x Ingrid 6

(l-Ierla1 X 191) x Clara x 57932 x
(M. Christo x Clara) x 57935
(M. Chrislo x Clara) x 57932 x 58534

Ingrid M: M. N (dobb. meldugresislens·
anlæg)
(Maris Baldric y A60426) x Amsel
(Pall as" x Rupee) y Hellas
(Pallasl x Rupee) x Heilas2

(Pallasl x Triple awn lemma) x Hellas
(HertaS x 191) x Ingrid x Minerva
(Lyallpur x Maja) x (Haisa x Pirol) x
Eura n
(LyaIJpur x Maja) x (Haisa x Pirol) X

(Carlsberg x Pirolinc)
Zephyr x Tern
HPG 5466 x RMGII 61229

Marne x Abed Minor
Halle 2760/]9 X Gopher
Palu x Saxo
Condor x Phoni)(
Condor x Cebcco 725
Marino x Lu)(or
Candar x Sv. 01771



Sang
Fllimingssilber
WW 17011
0942/67

VArhvede
'Kolibri
Sappo
Drabant
Sonett

ViDterbvede
Starkc
Ktanieb
Caribo
Maris Beacon

Clement

Holme
Kormoran
Solid
Benno
Starke II
Diplomat
Sture

ana
Huntsman

Winnetou

Templar

Abed 076
WW 20659
WW21239
pr. 67124
PRD 19970

Rug
Petkus [[
Kongs II
Pekuro
Otello
Værnalf

I) IvP
2) NSDO
» vLP
') RPD
') MGH
6) Hege
1) Ackermann
') VED
9) He\'crlee

IO) Probsldorf
II) L~D
12) TH
IJ)JF
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M_, Foredlcr Ro........'
M_

" "'.
67313 Svaler. Sverige Condor x (Sv. 01771 X 56697)

vLPl), Tyskland Pendek: x PhOnix;
WeibuH, Sverige Selma X WW 47-68
Heverlee9), Belgien Vigor x Marino

1119 vLP]), Tyskland 1969 67 Se1kirk X Peko I x Koga II
11693 Weibull, Sverige 1971 105 W 177-62 X W 176-62
11882 Weibull, Sverige 1972 152 Cl 12633 X Rinr
68399 SvalØr, Sverige Prins2 X (H 13471 X Sv.01281)

Weibull. Sverige Søsterlinie til Banco x (Eroica x Virtus)
651 vLP'}, Tyskland 1969 66 (Heine 2167 x Heine VID X Merlin

THI2), Tyskland 1972 121 Carstens vm x CapeUe
NSD02), England 1972 153 (Hybrid 46 X TB 208) X Proffesseur

Marchal
148 Cebeco, Holland 1973 173 (Hope X Timstein) X Heine VIP x

(Riebesel 57/41 X Heine ViI) x Cleo
18168 Wcibull, Sverige 1973 183 Slarke X (Odin X Bnnco)
7432 vLPJ), Tyskland 1973 184 (Capelle X Heine 2806) X Heine 646

65646 Svaler, Sverige 1973 185 Banco x Werla
L-Oll), Tyskland 1974 195 CarstensVIll x (Nord Deprez X Viking)

17379 Weibull, Sverige Udvalgt af Starke
JFIJ), Tyskland Merlin X Format X Werla

153-..1 Weibull, Sverige WW 63~5 X WW 77-65
021 Abed, Danmark Ibis x Stella

NSD02), England (Cl 12633 X Capella Deprez'), X
Hybrid 46 X Prolfesseur Marchal

VED'), ODR (Salz, Bastw. x Weila) x Hadm.
Qualitas

NSD02), En81and ((Heine 110 x Capelle Deprez) X (Cl
12633 X Capelle Deprez» X Nord
Deprez X Viking

Abed, Danmark Ibis x Stella
Weibull, Sverige WW 17844 X 17900
Weibull, Sverige WW 17877 X 17900
Pajbjerg, Danmark C. 104 X H. 3596/58
RPD'), England (Capelle X H. 2596) X V. 6003

vlPl), Tyskland Udvalgt arvon Lochows Petkus
SvaløC, Sverige Udvalgt aC SvaleC Stålrug
vLP», Tyskland 1973 171 Udvalgt aC Petkus kortstrået

63956 Svalor, Sverige 1973 175 Udvalgt af Svalof Kongsrug II
63550 Svalof, Sverige 1973 176 Udvalgt af Svaløf Værnerug

= Institut voor PJantenvercdelingen, Wageningen, Holland.
=: National Seed Devclopment Org. Ud., Cambridge, England.
= F. von Lochow-Petkus, GmbH, Bergen, Vesttyskland.
= Rothwell Plant Breeders LId., Rothwell. Lineoln, England.
= R. J. Mansholt, G. Geertsema og D. J. van der Have, Holland.
=: Dr. Hans Hege, Waldenburg, Wlirttensberg, Tysldand.
= I. Ackermann & Co., rrlbach uber Staubing, Tyskland.
= VEB Saat und Pfianzgut, Moosdorfstrasse 7-9, DDR 1193 Berlin.
= Station de Selection d'Heverlee, de Croylaan 6, Heverlee, Belgien.
= Probstdorfcr Saauucht, Wien, Parkring 12, Østrig.
= Lang-DOrner, Nieder Traubling, Regensburg, Tyskland.

Toni Heidenreich, Bad Schwartau, Tyskland.
= Iohan Firlbech, 8441 Rinkam uber Straubing. Tyskland.
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8. Forædlerbeskyttelse.
I loven om plantebeskyttelse er det fastlagt, at

enhver, som benytter udsæd af beskyttede sorter,
skal betale en forædlerafgift. Denne er 4 kr. pr.
100 kg formeringsmateriale. Følgende sorter er
beskyttet, og derfor afgiftspligtige.

Byg Siri Kolibri

Ansgar Sultan Maris Ensign

Aramir Tern Sappo

Bami Ahed Yarunda Solo

Danpro Vatonga

Dina Abed Wing
Villrerrug

Elbo Visir Sval"f

Emir Zita OlcHa Syatuf

Gerkra
Pekuro

Goldfield Havre

Julia Astor Vinterhvede

Kristina Svaløf Benta Beacon
Lami Sejel Larioisa Benno
Lauda Leanda Caribo
Lofa Abcd Mostyn Cato
Maia Abed Mustang Clement
Mink Panter Holme
Mila Selma Karmara"
Mona Sval"r Silva Kranich
Nordsl Seba Svalof
Rupa! Svawf VAr!J,'ede Selpek
Salka Drabant Solid Svaløf
Seta Sejet Halberd Templar

n. SORTER AF BÆLGSÆD.

Slående 9 forsøg i 1974 gav 2,8 hkg større ud·
bytte, end der blev opnået for Diana. Udbyuenive
auet var imidlertid betydeligl laveR: i 1973 end i
1974.

Valg af hestebønnesort.
Ai den følgende oversigt over de opnåede ud

bytter gennem 5 års forsøg fremgår det klart, at
der har været store årsvariationer.

5 dr.f forsøg med sorter af hestebønner.
Udb)lIe, hk, bønner pr. ha

1970 1971 1972 1973 197.

Diana 28.4 30,2 29,8 47,4
Herra 28.2 50,2
Herz Freya 37.2 27.6 27.6 26.3
KJ. Thliringer 41,5 29,6 28,4
Br. Schladener 42,4 30,6 29,8
Erfardia 44,2 32.5 27,2 25.3
Wieselburger 43,2 32,8 29,7

Itlltrt'sst'fI har gennem de dr, forsøgene har "a·
rtf gennt'mført, samlet sig om de tidligt modne
sorter, Hen. Freya og DiafIa, mell om udsad kan
fremskaffes i fordret 1975 er temmelig uklarl,

2. Sorter af ærter.

Der er i 1974 resultater fra 20 forsøg med 4
ærtesaner. De 9 af forsøgene er gennemført på
Øerne og 11 i Jylland. Forsammertørken med·
førte ikke skade i disse forsøg, hvor der i 1974
er opnået det største udbytte i en årrække.

Der bar igen i 1974 været en meget beskeden
interesse for dyrkning af hestebønner og ærter,
Årsagen bertil må for hcslcbønnernes vedkom·
mende formentlig tilskrives de varierende udbY(·
ter, der er opnået under vore klimatiske forhold,
og de ofte vanskelige høstforhoJd for denne af
grøde. Det samme gælder i nogen grad for dyrk
ning af ærter.

l. Sorter af hestebonner.
De sml1 arealer. der efterhånden dyrkes med

hestebønner, har medført, at det kun har været
muligt at fremskaffe udsæd af to sorter, der er
afprøvet i 9 forsøg i hele landet i 1974.

Antal rorsog
Birte
Lysima
Amina
Bondi

Antal fanøl

Birte
Lysima
Amina
Bondi
LSD

Æ'ler (23).
hkg lt:rler pr. ha

Sjzllam:l Fyn Lolland·F, øerne

• • l •
41,0 46,1 57,6 45,6

+5.4 +5.1 0.9 +4,5
+2,6 +2.5 +0.9 +2,3

0.7 5.6 3.7 3.2

0.-Jyll.nd V.·JyUand N._Jylland Jylland
2 , • 11

49,3 29,1 37,6 45,7
+0,5 3,4 +0.2 0.9
+6,5 +4,3 +3.5 +5.2

8,0 (11,4) (0.2) (4.1 )
5.9

Diana gav i forsøgene i 1973 el større udbytte
end Herra, medens Herra i gennemsnit af oven·

Hesleboflner (22).
Hele landel

Hele lalldet
pet. Rlp'olcln

II"mol,
11

21.8
25.5
26,4

(24.3)

hlr.. zrtu
16 20

42,1 41,1
+2.8 +1.6
+4.6 +3,4

3.6
3.4 3.4

1000
koms'"ZjI••

16

288
295
140

(252)

Anlal rone.
Birte
Lysima
Amina
Bondi
LSD
( ) - mlndn antal fane•.

""bønner

•
47,4

2.8

1000
lr.Orns'"'Il:ll. I

•
433
438

pct. RiprOlcin
il"rslor

•
29,9
30,9

Antal fon"ll

Diana
Herra .
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Birte fra Holland har i 1974 været målesort i
forsøgene. Birte er en kogeært af fin kvalitet. Den
er kort, blomstrer tidligt med store hvide blomster
og er tidlig moden.

Lysima fra Trifolium, der i 1973 gav et større
udbytte cnd Birte, bar ikko l 1974 nået det samme
udbytte som Birte.

Lysima er cn foderært. Den er noget længere
og blomstrer lidt senere end Birte. Blomsten er lys
rødviolet. Den har store mørlebrune. mørklilla
marmorerede frø med ret bøjt proteinindbold.

A.m.iDo er en foderært fra Dæhnfeldt. Sorten
har ikke tidligere været afprøvct i vore forsøg. I
forsøgcne 1974 har sorten givet mindre udbytte
end Birte og Lysima.

Bondl, der tidligere benævntes ØlOfte 74/63, er
en foderært, der i 1974 er afprøvet i 16 af de

20 gcnnemførte forsøg. hvor den i gennemsnit
bar givet 3,6 bkg større udbytte, end der er 0p

nået for Bine.

Valg af ærtesort.

5 drs lorsøg med sorter al arter.
Udbytte. hk,lCrtcr pr. ha

1970 1971 1912 197) 1914

Birte 37,8 35,2 32,0 28,7 41,1
Lysima 39,3 37,0 29,6 30,6 39,5
Flavanda 35,8 34,8 28,4 26,4
Sixtus 35,9 33,6 28,1

Valget al arttsort må vare olhanglg al. om du
_nske$ en kogelut i avl til et Ir"firma - her kan
der være tale om Birte eller Flavanda. der tid·
tigere har indgået i forstIgene - eller om der tin·
ske.f en ,oduært til oplodring. 1 det .fidste tilfælde
bør Lysima valges, fordi den hor et htljt protein
indhold, og lordi den gennem flere års forstAK har
gil'et et h_it og stabilt udbytte.
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c. KORNDYRKNING
Af Btnl Ull~rup.

Gennemsnitsresultateme af de 12 forsøg ses i
den følgende tabel. og i fig. 3 er resultatet vist
grafisk.

Hebe

Kl'(~lstof til maltbyg (29-1 I j.

12/°',<08 1974
NordaJ Dukl Anllar

Udb. og merudb. hkg kerne pr. Iw
48,S 50,4 47,4 41,2

5.1 3.7 3.3 4,0
7,4 7.5 6.6 7,0

a,
60 N
90 N

120 N

Kornets andel i sa:dskiftearealet er steget gan
ske betydeligt i løbet af de sidste 10-15 år. Delte
har ganske naturligt medført interesse for forsøgs
opgaver i forbindelse med dyrkning af korn. Ud·
over de, der er omtalt under sortsforsøgene og i
beretningerne vedrørende gødskning og bekæmpel·
se af sygdomme, skadedyr og ukrudt, er der gen
nemført forskellige opgaver vedrørende korndyrk·
ning, som vil blive omtalt i delte afsnit. Enkelt
forsøgenes resultater findes i de tabeller. der i beo
retningens tabelbilag har numrene 24-31.

b. pct. råprotein i tørstof
60N 9,8 10.5 11,0 11.6
90 N 10,3 11.1 11.7 12.2

120 N 11,1 12,0 12.4 12.7

c. pct. af kernerne; sorteringen over 2.8 mm
60 N 76 74 70 83
90 N 74 72 68 8 I

120 N 72 70 67 81

Der er opnået høje udbytter af alle sorterne og
en særdeles god og rentabel virkning ved at forøge
kvælstoflilførselen fra 60 og op til 120 kg kvæl
stof pr. ha.

l den følgende kurvetegning er den gennemsnit
lige virkning i 1914 af kvælstof i maltbygforsøgene
vist ved den øverste kurve. Til sammenligning er
virkningen af kvælstof i de tilsvarende forsØg i
1912 og 1973 anført i samme figur. Det fremgår
klart. at der i 1914 har været en væsentlig bedre
kvælstofvirkning end i de foregående år.

I den følgende opstilling er forsøgene delt op
efter landsdele med S forsøg i Jylland og 7 forsøg
på Øerne.

Opdeling af mal(bygforsogene.
Alle sortu.

Ved 90 kg kvælstof.

72

0crne 7 forw,
hkl pet.

kerne: ript'Olcin

52,5 10.9
3.1 I 1.3
5,6 11,9

78

J)llaDd 5 forøl
hkl pcl.

kerne nprotdn

42,2 10.4
4,8 11,4
8,8 12,3

60 N
90 N

120 N

pet. i sortering
over 2,8 mm

I. Maltbygsorler.

Ca. IO pet. af bygavlen bliver hvert år anvendt
til maltning enlen her i landet eller eksporteret til
udlandet som maltbyg. I denne anvendelse er byg
gens proleinindhold af stor betydning. Med del
formål at undersøge variationer fra år til :lr, fra
sort til sort og fra egn til egn. og for endvidere
al belyse kvælstofmængdens betydning for prote
inindholdel. er der gennem nogle år gennemført
forsøg med gødskning af maltbyg i samarbejde med
Horsens Ny Malteri A/S.

I 1914 blev gennemført ialt 12 forsøg med sor·
terne Nordal. Duks. Ansgar og Hebebyg. S af de
12 forsøg blev gennemført i Østjylland. I på Fyn.
3 på Sjællana og 3 på Lolland·Falster. Der blev
ligesem de foregående år anvendt kaJkammonsal
peter i mængder svarende til 60. 90 og 120 kg
kvælstof pr. ha.

I de sidste 2 år har der i forsøgene været fore
taget en analyse for indhold af næringsstoffer i de
unge bygplanter, og der er på grundlag af disse
analyser tilført ekstra næring, når der skønnedes
at være behov derfor. Vurderingen af planteana·
Iyseme blev foretaget af dr. agro J~ns Molt~r

N;~/s('n. LAndbohojskolt'n.
Der har hvert år deltaget 4 sorter i forsøgene,

men det er ikk.e de samme hvert år. Forsøgene
er i0vrigt anlagt på en måde, som giver en ret
usikker sammenligning af sorternes udbytter.

Der er sendt kerneprøver fra alle forsøgene til
maitcriel, der har analyseret byggen for protein
indhold samt foretaget en opsortering af kernerne
i de sorteringsstørrelser, der anvendes som stan
dard ved fremstilling af maltbyg.
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EUI'" IRlkn. co. behov
pct. hkl

proleln kerne

10,7 48,6
11,3 4,2
12,0 7,3

Grundllooel
pcI. hl.:t

prolein kerne

10,7 48,2
11,3 3,8
12,1 6,9

60 N
90 N

120 N

Resultaterne er noget varierende fra forsøg til

Gødskning af byg efter behov (29).
12 forsøg

i de andre sorter. Derefter følger i ræk.ke Duks,
Ansgar og Hebe. Et proteinindhoJd på omkring
11,5 op til 12,0 pet. anses for maksimum. for en
god maltbyg. Alle sorter har klaret delte krav
ved den lille kvælstofmængde, og kun iHebebyg
var proteinindholdet Over 12 pet. ved 90 kg N,
men Nordalbyg og tildels også Duksbyg har ved
tilførsel af den største kvælslOfmængd~. 120 kg,
været i stand lil at bevare proteinindholdet på et
tilstrækkeligt lavt niveau.

I de to foregående års forsøg viste Nordalbyg
tilsvarr:nde gode anlæg for lavt proteinindhold, og
denne sort mA derfor på dette grundlag karakteri
seres som en velegnet maltbyg.

I tabellen, hvor forsøgene er opdelt i forsøg i
Jylland og på Øerne, ses det. at der ikke har været
væsentlig forskel i det gennemsnitlige proteinind
hold, der er fundet i forsøgene i de forskellige
landsdele.

Forinden et parti byg gAr til mailninB, finder der
en sortering sted, idet man af hensyn til spmn
gen ønsker store og ensartede kerner. Byggen op
deles i 4 fraktioner~ a) større end 2,8 mm, b)
2,8 til 2,5 mm, c) 2,5 til 2,2 mm, d) mindre end
2,2 mm.

Det er ønskeligt. at mindst 60 pet. af kernerne
går i første fraktion ved denne sortering, at ca.
30 pct. går i anden, højst 8 pCt. i tredie og højst
2 pet. i fjerde fraktion. 1 tabellens nederste afsnit
ses, at gennemsnitligt over 70 pct. af kernerne er
sorteret i 1. fraktion. Hebebyg har haft de største
kerner, og Ansgarbyg lidt mindre kerner end de
øvrige sorter. De meget høje tal understreger, at
høsten 1974 gaven særdeles god kemekvalitet.

1 de foregående !es forsøg blev der konstateret
en ganske væsentlig påvirkning af kernestøm:lsen
ved de forskellige kvzlstohilførsler. således at en
mindre andel af kernerne blev sorteret i 1. frak
tion, når kvælstoftilførslen blev forøget I delte
års forsøg er der også fundet flere store kerner
efter tilførsel af 60 N end ved 90 og 120 kg kvæl
stof, men forskellen er meget lille.

Der er foretaget analyser af unge planter i de 12
forsøg, og analyseresultaterne har givet grundlag
for til alle forsøgene at anbefale en supplerende
gødskning. 1 tabel 29 i tabelbilaget er oplyst om
denne supplerende gødskning, der i de fleste til
fælde har omfaltet fosfor og kalium, men ogsA i
flere forsøg en ekstra tilførsel af magnesium og
mangaMulfat. Resultatet af gødskningen efter be·
hov ses i følgende opstiUing.

Duks

1974

1973
1972

Nordsl

Hebe

Ansgar

Hebe

. Nordal

120 N

- ... Duks

. ...

-'-.

.....

....

----.-'.--,--.------_ Ansgar

60N

5/

49

--.-. - -.

55

45

47

43

53

75

10

"

12

70

80

pet kerner
ov~, 2.8mm

85

pet riJprotetn
13

hkg kerne
pr.hB

90N
Fil· )

Udbytteniveauet har været væsentligt større i
gennemsnit af Øernes forsøg end i de jyske, men
virkningen af kvælstoftilførselen har været størst
i de jyske forsøg.

Proreinindlloldet, som ses i den midterste del af
tabellen side 2041, har ved alle 3 kvælstofmæng
der været omkring 1 pet. lavere i Nordalbyg end
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Udbyll.C:. bkl pr. ha
100 N ISON

54,8 58,8
61,2
61,0

Udbylte. tlk& pr. ha
100 N ISON

47,6 50,1
52,2
52,8

53,5
54,8

5ClN

48,1
49,6

5ClN

Der er høstet 54,8 hkg kerne i byg efter byg,
hvor der er tilført 100 kg kvælstof og et merud
bytte på 4 hkg kerne for en forøgelse af kvælstof·
mængden på 50 kg pr. ha. Hvor hestebønne eller
ærter var forfrugt er der opnået 6-8 hkg merud
bytte ved at forøge kvælstoftilførslen til efteraf·
grøden byg fra 50 til 100 kg kvælstof pr. ha.

Der er nu gennemført sådanne eftervirknings·
forsøg i de to sidste år. Resultatet heraf ses ne·
denstående.

Eftenirkning af byg, hn'~bfJf1f1~r og ærtu (25).
Gns. 2 tUs forsøg
/973-74

R~ultatet af disse forsøg ses i følgende tabel.

Eftu\';rkn;ng af byg, h~s(ebønner og arter (25).

II forsøg 1974
Afplld~; 8YI
Forfn,lll;

BY8 .
Hestebønne
Ærter .

Arrrlldc:; 811
For1nl'l;

Byg .
Hestebønne .
Ærter ..

Med byg som forfrugt og en tilførsel af 100
kg kvælstof pr. ha har udbyttet været 47,6 hkg
kerne i efterafgrøden byg. En tilførsel af yder·
ligere 50 kg kvælstof har forøget udbyttet til 50,1
hkg kerne. Hvor hestebønne var forfrugt for byg.
blev der med en kvælstoflilførsel på 50 kg pr. ha
opnået 4&,l hkg kerne eller et udbytte på linie
med byg efter byg tilført 100 N. Virkningen af
hestebønner som forfrugt kan således på delle
grundlag opgøres til værdien af ca. 50 kg kvælstof
pr. ha.

Hvor ærter var forfrugt blev udbyttet af efter
afgrøden byg, tilført 50 kg N, 49,6 hkg kerne eller
næsten det samme, som blev opnået af byg efter
byg gødet med 150 kg kvælstof pr. ha. Resulta
terne af disse forsøg viser. at ærter har været en
lidi bedre forirugt end hestebønner, og at disse
proteinafgrøders værdi som forfrugt sammenlignet
med byg som forfrugt har svaret til en kvæl
stofmængde på 50--100 kg N pr. ha.

I de forsøg, der blev høstet i 1974, vil der på
samme måde blive målt eftervirkning i 1975.

3. DyrknIng af byg og ærter i blanding.
I del praktiske landbrug har der af og til været

intef'esse for gennem en dyrkning af korn og ær·
ter i blanding at avle en større mængde proleinfo
der selv. I 1973 blev gennemført forsøg med byg
og ærter og med havre og ærter i blanding. I disse
forsøg fastholdt man samme blandingsforhold i
udsæden, men ændrede kvælstoftilførselen. Der
blev fundet meget store variationer, hvis årsag for
mentlig kunne søges i vækstforhold og høstbetin-

Eftervirkning af byg, hestebønner og ærter.

I II af de forsøg, der blev gennemført i 1973.
er der målt eftervirkning af byg. hestebønner og
ærter i 1974. Denne måling af eftervirkningen blev
gennemført i byg ved 2 hælstofmængder. Hvor
der havde været byg som forfrugt, blev tilført 100

og t 50 N, medens der. hvor hestebønner og
ærter var afgrøde i 1973, blev tilført 50 N og
100 ';1 bY8 ; 1974.

""... hkl pr. ha FOfbok1ltal tOf

'..... ." hestebønner ona ..~, au,

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. IO 48,2 24,0 50
1972. 9 37,6 35,6 20,1 95 56
1973 .... IO 46,4 32,7 31,5 70 68
1974 .... 8 46,6 37,8 38,0 81 82

Gns. af 9 år 42,3 33,7 80
Gns. af 3 år 43,5 35,4 29,9 81 69

Der er fundet et meget varierende udbyttefor·
hold mellem byg og hestebønner. Således gav de
to afgrøder gennemsnitlig samme udbytte i forsø·
gene i 1970, medens hestebønnerne i 1971 kun
gav 50 pet. af byggens udbytte. I 1973 og 1974
gav hestebønner og ærter næsten samme udbytte,
medens der var stor forskel på de to proteinaf·
grøders udbyIle i forsøgene i 1972. I gennemsnit
af både 9 års forsøg og de sidste 3 års forsøg har
hestebønner givet et udbYIle på ca. 80 pet. af byg
udbyttet, medens udbyttet af ærter i gennemsnit
kun har været 69 pet. af bygudbyt1el. Der er ikke
foretaget bestemmelser af proteinindholdet i de
forskellige afgrøder. men regnes proteinindholdet
i byg til ca. t 2 pct. og i hestebønner til ca. 30
pct., har udbyttet af protein pr. ha været ca. dob
belt så stort i hestebønner som i byg i gennem
snit af forsøgsperioden.

forsøg, og i gennemsnit er der ved alle tre kvæl·
stoftrin kun opnået 0,4 hkg kerne i merudbytte
for den ekstra behovsgødskning. Proteinindholdet
i byggen har været upåvirket af den supplerende
gødskning.

2. Byg contra proteinalgrøder.

Der har i flere Ar været interesse for at under·
søge, hvilken forfrugtsm;cssig betydning forskel·
lige proteinafgrøder kan have i korndyrkningen
og endvidere at belyse, hvorledes disse afgrøder
udbyttemæssigt klarer sig i sammenligning med
byg. Siden 1966 har der været gennemført forsøg
med sammenligning af byg og hestebønner, og i
do sidste tre år har ærter været med j denne sam·
menligning. 1 1974 blev gennemført ialt 8 forsøg.
og af den følgende tabelopstilling ses resultatet i
hvert af årene siden 1966.

Byg contra prolt!inafgrødu (24).
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geLser. Der blev ikke udført proteinanalyser i disse
forsøg, og det var derfor iUe muligt at drage
endelige konklusioner med hensyn til udbyttets
økonomiske værdi.

J 1974 blev der gennemført 42 forsøg efter føl
gende forsØgsplan.

kg udsæd pr. ha:
a. 1gO kg Ternbyg, 2-3 cm sådybde.
b. 120 kg Ternbyg + 60 kg Aminoært, 2-3 cm

sådybde.
c. 60 kg Ternbyg + 120 kg Aminnært, 2-3 cm

sådybde.
d. 120 kg Ternbyg + 60 kg Arninnært, 5-6 cm

,ldybde.

Resultaterne af enkeltforsøgene findes i tabel
27 og 28 i tabelbilaget. 28 forsøg er gennemført
i Jylland, 9 pl Sjælland og 5 pl Fyn. I næsten
alle forsøg blev foretaget en analyse af forsøgs
jorden, og resultatet viste, at Y3 var kraftige ler
jorder, l/.J middel god lerjord og ca. l/.J sandjorder.

Blandingsforholdene er ikke valgt med særlig
faglige begrundelser eller dyrkningsmæssige erfa
ringer som baggrund. Beregnet på grundlag af byg
gens og ærternes lOOO-korns vægt er der i forsøgs
led b og d sået 7-8 gange så mange bygkemer
som ærter, mens der i forsøgsled c er sået ca.
dobbelt så mange bygkemer som ærter.

De store variationer, der blev fundet i 1973
forsøgene, kunne tænkes i en vis udstrækning at
være forårsaget af sådyhden. For at belyse dette
nærmere blev blandingen i forsøgsled d sået i 5-6
cm dybde, d. v. s. 2-3 cm dybere end den tilsva
rende blanding i forsøgsled b. l forbindelse med
indberetning af forsøgene er der ikke g;ort særlige
bemærkninger om de dyrkningsmæssige konsekven
ser beraL Flere af forsøgsledeme bar bemærket om
vanskeligheder med bøsten, fordi byggen i mange
tilfælde var moden og hØ5Ujenlig længe (ør ær
terne.

Efter høst er der foretaget en opsortering af
den høstede blanding i bygkerner og ærter, og
vægtforholdet er bestemt. Der er bestemt protein
indhold i byg og ærter hver for sig.

Forsøgenes hovedresultat findes i følgende ta
belopstilling.

Byg og arier j blanding (27).
42 forsøg 1974

Vrt1pct. pet. prOleln Ul1byUt Ol mtrudbYUt bi! p~. ha
Foraøpled Erttr I blandIn. blandin, Fbt. r'prottin Fbt.

a. 12,9 48,9 100 6,31 100
b. 18,5 15,9 +2,9 94 1,00 116
c. 41,2 19,9 +8,5 83 1,73 127
d. 20,4 16,8 +3,1 94 1,38 122
LSD 1,4

Sorteringen i byg og ærter har resulteret i, at
18,5 pet. af den høstede blanding var ærter, hvor
der i (orsøgsled b var udsået dobbelt så stor vægt
mængde byg som ærter i almindelig ddybde på
2-3 cm. Hvor den samme udsædsblanding i for-

søgsted d var sået dybere, og hvor man derfor
nok kunne have ventet en bedre fremspiring af
ærter end af byg, har hØsten bestået af 20,4 pct.
ærter, hvilk.et kun er en beskeden forøgelse. Ved
udsåning af 120 kg ærter og 60 kg byg i forsøgs..
led c har den høstede blanding gennemsnitlig be
stået af 41,2 pet. ærter.

1 byggen er målt et indhold af 12,9 pet. råpro
tein og med stigende indhold i ærter er protein
indholdet i blandingen stigende til 19,9 pct., hvor
indholdet af ærter er stØrsL

l gennemsnit af forsøgene er høstet 48.9 hkg
kerne i byggen i renbestand. I forsøgsled b og
forsøgsled d er der høstet ca. 3 hkg kerne mindre
pr. ha, og i forsøgsled c. med den største bestand
af ærter, har udbyttet været 8,5 hkg kerne m.indre
end af den rene byg. Udbyttet af råprotein har
derimod været større i blandingerne end i den rene
byg, hvor der i gennemsnit af forsøgene blev
høstet 6,31 hkg råprotein pr. ha. Indholdet af ær
ter i den høstede blanding har medført en for
øgelse i råproteinudbyttet på 1,0-1,73 hk.g råpro
tein pr. ha, afhængig af indholdet af ærter.

Som nævnt er der foretaget bestemmelse af pro
teinindholdet i både byg og ærter, og af den
følgende tabel ses proteinindhoJd og udbytte i hver
af de to komponenter i blandingen.

UdbyUt. bkg p~. ha
Forsøgl- pct. n\prottln l rAprot. r!P~OI.

'0<1 'n lentr 'YI I bYl Entr J It11tr

a. 12,9 48,9 6,31
b. 13,4 26,8 37,5 5,03 8,5 2,28
c. 15,0 26,8 23,8 3,57 16,6 4,45
d. 14,1 27,2 36,5 5,15 9,3 2,53

Proteinindholdet i ærterne er næsten ens uanset
blandingsforhold og sådybde, men det er interes·
sanl, at indholdet af ærter i den såede blanding
har været i stand til at stimulere byggens protein
indhold. 1 forsøgsled b og d med den mindste
mængde ærter i blandingen er byggens protein
indhold steget til henholdsvis 13,4 og 14,1 pCL,
fra 12,9 pet. i renbestand og i forsøgsled c med
det største indhold af ærter i blandingen er byg
gens proteinindhold 15,0 pet Udbyttet af byg er
dog efter den nedsatte udsædsma::ngde reduceret sA.
væsentligt, at selv det større indhold af protein i
kernerne ikke har været i stand til al fastholde
proteinudbYUet i byg pr. ha. Fordoblingen af ud
sæden af a::rt fra 60 til 120 kg pr. ha har medført
en forøgelse i ærteudbyttet fra 8,5 til 16,6 hkg
pr. ha og tilsvarende en fordobling af protein
udbyttet.

Forsøgenes hovedresultat er vist i den følgende
kurvetegning.

Der blev i forsøgene 1974, sAledes som det
fremgår af enkeltforsøgenes resultater i tabelbila
gets tabel, fundet store variationer i ærtebestan
den fra forsøg til forsøg. l (orsøgsled b, med den
største mængde byg og den mindste mængde ærte-
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udsæd, er der således fundet fra 2 til 61 pet. ærter
i den høstede vare. Arsagen til de store forskelle
er ik.ke nærmere belyst.

for indholdet af protein i både byg og arier er
tilvejebragt det rigtige fodringsm«ssige v«rdi·
grundlag.

Udbytte af kerne

hlcg kellie
pr. ha

50 "_.-
Blanding

30

20-

_--------Ærter------
-------------

Udbytte af råprotein

4. Fortsat hvededyrkning.

Med det fonnål at belyse mulighederne for bve
dedyrkning under forskeHige forhold blev der i
efteråret 1973 anlagt forsøg efter en forsøgsplan,
hvor kontinuerlig hvededyrkning blev sammenlig
net med hvededyrkning afbrudt hvert 3. år af en
vokselafgrøde og med kontinuerlig bygdyrkning.
Efter planen skal forsøgene gennemføres over en
9 års periode. Der blev i 1973 anlagt 9 forsøg,
og der er efler I. høst kun udbyttemålinger af
hvede, der gav gennemsnitligt 57,3 hkg kerne, og
byg, der gav et udbytte på 54,2 hkg. De neste
forsøg er anlagt på svær lerjord, men et par af
forsøgene er dog placeret på mildere jorder.

Forsøgene fortsætter.

6 -._

~~t~4pr01t~m

10

Bl_---------------B/IJffding

-.-.---4 • - - - _ __-Ærter

2 ~~~~--~------------------,-. - 'Byg

hkg kerne
1973 1974

IO ,

48,4 54,6
1,0 2,4
2,2 2,7

4,2

Udsædsmængder.

l landboforeningerne på Lolland-FalMer er i
1974 gennemført 5 forsøg med udsædsmængder i
byg. Resultaterne ses i følgende tabelopstilling,
hvor der også er vist resultater af 10 forsøg fra
1973 gennemført på Sjælland og Lolland-Falster.

Uds«dsmængder af byg.
Antal fl'i:msplrede
planter pr. m rll:
1973 1914

4 ,

23 22
36 31
45 40

51

Anlal forsøg

9ll-100 kg udsæd
130-135 kg udsæd
180-190 kg udsæd
225 kg udsæd

S, Andre korndyrkningsforsøg.

Nogle foreninger har gennemført forskellige
forsøg til belysning af andre spørgsmål vedrørende
korndyrkning.

Blandmg

Pet råprotein

I
20

Gentlemsnitsrcsllltateme giver en ret god gene
rel oplysning om udbytteforholdet/e ved de forskel
lige lldsædskombifUltioner, og tillige understreger
de nawllig arternes proteinmæsslge betydning for
udbyttets foder værdi. De megel store variationer j

samme1lsætlli/lgen af den høstede blanding fra for
søg til forsøg gør det imidlertid påkravet at under·
strege, at opfodringen af en byg/«rteblanding kun
bør ske. efter at der lied e'l omhyggelig sorterings
bestemmelse evelltuelt suppleret med en analyse

15

Olærter
tOO\byg

33iærter
6]% byg

._·-Syg,-

6'7'i,ærter
331byg

I 1974 har forsøgenes udbytte været væsentligt
større end i 1973, og der er tilmed opnået store
merudbytter for at forøge udsædsm~ngden fra 100
kg op til 225 kg pr. ha.

Der må regnes med en væsentlig større pris for
udsæden end for avlen. Når dette lages i betragt
ning, har den umiddelbare risiko ved at nedsætte
udsædsmængden været af begrænset størrelse, men
der kan ikke ses bort fra. at en reduktion af ud~

sædsmængden under visse dyrkningsforhold kan
medføre en formindsket sikkerhed i dyrkningen.

Såtider for byg.

Såningen af korn begyndte meget tidligt i 1974,
og der kunne på forhånd formodes at være cn
interesse for at belyse såtidens indflydelse på ud
byttet. Der er dog kun gennemført 3 forsøg i byg
i 3 forskellige landboforeninger i Jylland.

Resultaterne af enkeltforsøgene findes i følgende
tabelopslilling.
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Resultaterne er noget varierende, og i gennem
snit af de 3 forsøg er der for de 3 sMider, der er
fælles for forsøgene, opnået nøjagtig samme ud
bytte. Der har i to af forsøgene været opnået et
væsentligt formindsket udbytte ved at udsætte så
tiden til midt i april, der ellers i mange år vil være
en ganske normal såtid. Disse forsøg giver ikke
grundlag for at ændre den vejledning, der anbefa
ler, at komet sås tidligst muligt, når jorden er
tjenlig hertil.

kastet en eller anden kontrol. Ifølge oplysninger
fra foreningerne har ca. 11.000 ha udenfor sæde·
kornsordningen været markkontrolleret af medar
bejdero i de landøkonomiske foreninger.

KornsorterlIes udbrede/se.
Udl_SleCte"'r 1969 1970 1971 1972 1973

po,.

Fs. ilT.

2209
3663
3232

Gns. 3 fs.

S4tider for byg.
D_to for lånlnl

19/2 SO 19-21/3 2-S{4 16-19{4
Udbytte. hk, kerne pr. h_

46,7 44,3 46,3 44,S 36,2
21,1 21,3 22,6 17,6
18,6 16,5 16,8

28,0 28,0 28,0 Vi"terhvede
Solid .
Kranich 55 86 90
Starke Jl ....•...
Beacon .
Cato 32 I I 9
Caribo .
Clement .
Holme .
Andre sorter 13 3 1

pet. af udsædsbehov 75 81 76
.) derudo"er IVcruk plombete.t ud.$llN..

34
89 26

23
7

7 3
2
2
2

4 I

77 39-)

Andre forsøg.

l Ringst~degnens Landboforening er 2 forsøg
fortsat, hvori byg første gang efter vekselafgrøde
sammenlignes med udbyttet af byg henholdsvis
18. og 20. gang. I begge forsøgene har byg efter
fortsat bygdyrkning givet samme udbytte som byg
efter vekselafgrøder.

Villterrug
Pelkus 11 ....•... 77
Kongs 11 ..•...•. 23
Olello .

pet. af udsædsbehov 54

Udl_Øt rorår 1970

90
10

66

1971

95
5

77

1972
p".

96
3
l

69

1973

97
2
l

53

1974

Tallene er udtryk for, at der i de seneste år er
sket cn stor udskiftning af sorter.

Blandt hvedesorterne er ændringen navnlig sket

Byg
Tern 3 16 39 38
Lofa 13 16 33 31 27
Emir 51 49 25 IO 7
Nordal 2 7
Rupal l 6
Mona 2 3
MaIa 4 3
Varunda 1 3
Wing 4 9 4 2
Lami "..... 1
Salka 1
Andre sorler 36 28 17 6 2

pet. af udsædsbehov 50 46 49 54 55

6. Omsætning af sædekorn.
l StatsfrøkontroJlens beretning findes oplysnin

ger om hvilke kvanta udsæd, der er plomberet af
de forskellige sorter.

Disse oplysninger giver et overblik over hvilke
sorter, der blev anvendt til udsæd i efteråret 1973
og foråret 1974. I den følgende tabel er disse op
lysninger vist sammenlignet med de tilsvarende
for de foregående år. Ved hjælp af arealstatistik
ken, der fihdes side 2009, og en skønnet udsæds
mængde. pr. ha kan det samlede udsædsbehov af
de enkelte arter nogenlunde beregnes. Sammenlig
nes disse tal med de mængder, der reelt er plom
beret, kan der opnås el rimeligt sikkert skøn over,
hvor stor en del af det skønnede udsædsbehov af
de pågældende arter, som er dækket af plomberet
og kontrolleret sædekorn. Disse oplysninger er i
tabellen anført i en linie under hver komaet.

Det samlede kornareal er i 1974 opgjort til
I.752.000 ha. Til at beså dette areal har der skøns
mæssigt været anvendt godt 3.15 mil!. hkg ud
sæd. Under Statsfrøkonlrollens sædekornsordning
blev der af høsten 1973 plomberet 1,74 mill. hkg,
hvilket svarer til, at ea. 55 pet. af det samlede
udsædsbehov er dækket af udsæd, som er avlet
under den officielle kontrol. De resterende ca. 45
pct., som svarer til 1,4 mill. hkg, hidrører for en
stor del fra landmændenes egen avl. En del navn
lig mindre firmaer har ikke hidtil været tilsluttet
den frivillige sædekornsordning, og fra disse pro
ducenter er der naturligvis også leveret oprenset
sædekorn, som i mange tilfælde har været under-

HaVTe
Selma 14
Mustang .
Astor 38 37
Silva 2 5
Slål 23 18
Condor 34 24
Andre sorter 3 2

pet. af udsædsbehov 62 65

Vdrhvede
Sappo . '" .
Kolibri 89 97
Drabant .
Kleiber .
Andre sorter 11 3

pet. af udsædsbehov 92 83

27 45 62
5 16

30 20 9
4 4 5

19 12 5
18 12 2
2 l l

75 75 71

8 61 90
76 33 6

3
15 6 l

I

97 100 89
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det sidste !ar. Indtil sanmgen i efteråret 1973 var
Krattic/,hvede den absolut førende hovedsort, men
på grund af gulrustangrebene i de foregående år
skete der en ændring i sortsfordelingen, således at
de svenske sorter Solid, Starke 11 og Holme her·
efter tegnede sig for over halvdelen af den danske
plomberede udsæd. Det fremgår dog af tabellen,
at delle kvantum kun har omfallet 39 pet. af ud·
sa::dsbehovet. Delle var en meget stærk reduktion
fra de foregående år, og det knever en supplerende
kommentar. , 1973 var der større efterspørgsel ef
ter svenske hvedesorter end den danske avl kunne
dække. Der blev derfor indført svensk plomberet
udsæd i en størrelsesorden, der ing. Danmarks
Statistik var godt 75.000 hkg eller mere end hele
den dansk plomberede mængde vinterhvede. Reelt
var således igen ca. 80 pet. af den udsåede mæng·
de i 1973 kontrolleret og plomberet udsæd. På
denne baggrund har udszd af Kranicb kun ud
gjort godt I t pet. af den plomberede udsæd og
ikke 26 pct., som det anføres i tabellen.

Den ubestridt førende dnrerrugsort var igen i
1973-74 Pelku.frllg ti.

Blandt bygsorterne er kun to af de sorter, som
var med i 1970, stadigvæk på listen j 1974, mens
36 pet. af udsædsbehovet i 1970, blev dækket af
sorter, som ikke er med i omsætningen længere.
Sorterne Ternbyg og Lolab)'g skiller sig ud fra de
andre med en samlet markedsandel på 65 pct., og
den sidste trediedel omfaller mange forskellige sor·
ter. Af de godt 2,6 mill. hkg byg, der er anvendt,
har ca. 55 pet været kontrolleret og plomberet
under sædekornsordningen.

For havre har der ikke været tale om så stor
udskiftning i de senere år som for byg. Selma·
havre har været den helt dominerende hovedsort,
dæk.kende ca. 60 pet. af havrearealet 71 pet. af
den nødvendige udszd af havre dzkkes af kon·
trolleret udsæd.

I løbet af de sidste 3 år er der sket en næsten
total omskiftning i sortsvaJget af vårhw!d~. Soppo-
vår""ed~ udgjorde 90 pct. af den plomberede vare,
medens den tidligere hovedsort Kolibri er reduce
ret betydeligt. Ca. 90 pet. af udsa:den af vlrhvede
er avlet under kontrol.
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D. JORDBEHA DL! G
Af K. Skrivu.

hltl kerne pr. ha
halm ljErnet halm nedbnJt

45,5 45,2
2,8 2,9
0,1 +0,9

[ gennemsnit af forsøgene har udbyttet ikke væ.
ret påvirket af, om halmen er f;ernet eller snittet
og nedbragt., ligesom der heller ikke er sikkert
merudbytte for stubbebandlingen. Ekstra kvælstof
har ved tilførsel om forlret givet et gennemsnitligt
merudbyne på ca. 3 bkg kerne pr. ha, men intet
sikkert merudbytte ved tilførsel om efteråret, hvil
ket formentJig skyldes kvælstoftab ved udvaskning
i vinterperioden.

I en del af forsøgene er der af Statens plante
patologiske Forsøg foretaget fodsygebestemmelser
kort før kornhøst. Der er ikke i disse konstateret
nogen sikker sammenhæng mellem forsøgsbeband
lingen og de fundne angrebsprocenter af gotdfod
syge på rodnet eller knækkefodsyge på strå.

Forsøgene fortsætter.

2. Forskellige tidspunkter for
dybpløjning efterAr.

Tidligere gennemførte forsøgsserier med efter
lnbehandling af stubmarker har vist, at det er
forsvarligt at undlade stubbehaodling og nøjes med
dybpløjning som eneste jordbehandling om efter
året, nlr arealet ikke er forurenet med kvik.

Spørgsmålet er derefter, om dybptøjning sli bør
ske lige efter kornhøst, eUer om den med fordel
kan vente til senere på efteråret. Til belysning
heraf har der siden efteråret 1910 været iværksat
forsøg i slubarealer, hvor der dyrkes byg det føl
gende Ar, med dybpløjning henholdsvis i september
og i november. Forsøgsopgaveo afsluttes med in
deværende Ars forsøg.

Forsøgene er gennemført på arealer med for
skelligt lerindhold, men da jordens fugtigbedstil
stand pi pløjetidspunktet i alle tilfælde kan have
stor indflydelse på pløjearbejdets kvalitet og der
med på udbyttet, er der ved begge plØjetidspunkter
i aJle år udtaget prøver til bestemmelse af jordens
vandindhold. Resultaterne af disse og øvrige ana·
lyser er i hvert af forsøgslrene vist i tabelbilagel
sammen med udbytferesultateme af årets forsøg.
Hovedresultatet af de 4 Ars forsøg er vist i føl
gende 2 opstillinger.

Udbytteresultateme viser, at de forskellige plø
jetidspunkter og behandlinger har været uden sik
ker indflydelse på kerneudbyttet De foretagne be-

Forsøparbejdet vedrørende efterårsjordbehand
ting omfatter videreførelse af 2 forsøgsserier. der
dels belyser pløjetidspu.n.kter om efteråret.. dels ef
terårspløjDing conLra forårspløjning og undladelse
af pløjning.

l cn forsøgsserie belyses spØrgsmålet om fræs
ning contra pløjning, og i samarbejde med Statens
Forsøgsvirksomhed i Plantekultur gennemføres der
på tredie 4.r et mindre antal forsøg med under
grundsløsniog. Endelig er der påbegyndt en serie
fastliggende forsøg på arealer med fortsat byg
dyrkning til belysning af den udbyttcmæssige virk
ning af nedbringning af halm.

Spørgsmålet om efterårsjordbehandling iøvrigt,
såsom kvikbekæmpelse ved mekanisk stubbearbejd
ning eller ved anvendelse af kemiske bekæmpel
sesmidler, er fra 1973 videreført under Udvalget
for plantebeskyttelse, og resultaterne er meddelt i
.Oversigtensc afsnit E under bekæmpelse af græs
ukrudt

Forsøgsopgaveme vedrørende forånjordbehand
ling har omfattet forsøg med tromling af sand
jord og humusjord.

l. Forsøg med nedbringning af balm.

Til belysning af den udbyttemlCSsige virkning
af nedbringning af halm blev der efter høst 1973
påbegyndt en række fastliggende forsøg på arealer
med fortsat bygdyrkning. [ forsøgene sammenlig
nes halmnedbringning efter snitning med fjernelse
af halm.

Da kvælstofforsyningen forventes at spille en
rolle for denne sammenligning, er SpØrgsmålet
kombineret med 3 former for kvælstofgødskning,
dels normal grundgødskning og dels 40'N ekstra
henholdsvis om efteråret før stubbehandling og om
forAret efter kornsAning.

Da oas! stubbehandlingen må formodes at være
af betydning for halmens omsætning, er forsøgene
anlagt som sideliggende forsøg, hvor der i det ene
fOfSØg ikke foretages mekanisk stubbebandling. i
det andet gentagne fræsninger, inden hele forsøgs
arealet dybpløjes omkring 1. november.

l. års resultaterne af 8 forsøg, alle gennemført
i Jyl1and, fremgår af følgende opstilling:

Forsøg med nedbringning af ha/m (32).
8 forsøg /974
Uden srubbehandling
Grundgødet .
40 N ekstra fO<år .
40 N ekstra efterlr .

Med srubbehandling
Grundgødet .
40 ekstra forår .
40 N ekstra eflerir .

hkJ lI:mIe. pr. ba
balm rjernet ba1m ae4bra(t

44,9 44,%
2,9 4,0
0,4 2,0
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Derimod har pløjetidspunktet og specielt spørgs
målet om forudgående stubbehandling haft væ·
sent lig indflydelse på udviklingsmulighederne for
kvik på forsøgsarealer, hvor dette ukrudt er fore
kommet.

3. Sammenligning af pløjning efterår
og forår med manglende pløjning,

Med .\rs mellemrum indtræder der den situa
tion, at tidlig varig vinter hindrer vinterpløjning

34,9 46,4
0,3 3,3
0,2 1,4

33,5 48,1
1,6 2,2
1,4 0,7

33,1 46,4
1,2 1.5
2.0 3,3

33,8 47,0
1.0 2,3
1.2 I,B

33,4
7,3
5,1

47,0 32,8
2,5 8,4
3.0 6,4

46,9 34,0
1,6 6.3
3,2 3,9

47,0
2.0
3.0

GrundgmJl'I
Ingen pløjning
Pløjning efterår
Pløjning forår

31 N ekstra
Ingen pløjning
Pløjning efterår
Pløjning forår

62 N ('kstra
Ingen pløjning
Pløjning efterår
Pløjning forår

Gem/emsrrif
Ingen pløjning
Pløjning efterår
I>Jøjning forår

af større eller mindre arealer. Der opstår derefter
tvivl om, hvorvidt sådanne arealer bør forårspløjes
før såning af korn, eller om pløjning bør und·
lades.

Spørgsmålet har været belyst forsøgsmæssigt si~

den 1970. hvor meget store arealer ikke var blevet
pløjet efteråret forud. De 3 første år omfattede
spørgsmilet tillige almindelig opharvning og så
ning eller benyttelse af harvetandsåmaskine i den
upløjede jord. Da den sidste fremgangsmåde ikke
bød på væsentlige arbejdsmæssige fordele, men
gav besvær med sådybde og gennemgående lidt
ringere udbytte, blev denne afprøvning indstillet i
1972, hvorefter forsøgene videreføres som rene
pløjeforsøg i byg efter byg. I stedet er fOniøgene
nu anlagt med 3 kvælstofmængder mod oprinde
lig 2. Arsagen er udtalt formodning om. at der
ved pløjning frigøres ekstra kvælstof.

Resultaterne af 4 års plØjefOTSØg er vist i føl
gende opstilling. Enkeltforsøgene er sammen med
resultater af tekstur- og jordbundsanalyser og op
tælling af forekommende kvik vist i tabelbilagel.

Sammenligning af pløjning ~/ter~r og lordr med
manglende ph'jtlitlg (34).

bkg kel'1K pr. ha
7 rOrtog 9 rOrtøg 12 rOrloB 16 rors"'I

1971 1972 1973 1974

Der har i gennemsnit af forsøgene i 1974 ikke
været nogen større forskel på efterårspløjning og
forårspløjning, hvorimod der er udbyttenedgang
på ca. 2 hkg kerne pr. ha ved at undlade pløj~

ning. Også de foregående år har der været ud
byttenedgang ved at undl;ldc pløjning, størst i
1972. Det er resultnter, der formentlig er stærkt
betingede af især nedbørsforhold i vinter- og for·
årsmånederne. og enkeltforsøgenes resultater va
rierer da også stærkt, idet der forekommer såvel
store merudbytter som mindreudbYlIer for dybpløj
ning. Forsøgene gennemføres på jordboniteter fra
let sandjord til lerjord, og der har i 1974 været
tendens til, at de største merudbytter for udført
dybpløjning forekommer på jorderne med det hø·
jeste lerindhold.

Ekstra tilførsel af kvælstof til det normalt gø·

3,4
7,9

1,0
0,7

3,2
9,1

0,7 6,5
1,7 19,4

Forsøg med tidspunkter for dybp/øjning
r/ludr (31).

Antal h'lklkud pr. m" efter betl
1971 1972 197J 1974 1971-74
6 fl. sri. 6rs. )fs. 2)rs.

1,6 11,6 4,6 0.7 5,8
1,3 14,6 4.1 1,3 6,6

blr::glr::emc pr. tIa

Dybp/øjn. i sept.:
1971 1972 1973 197. 1971-7.
6 rs. ar. J) rs. 3 r•. )0 r•.

Ingen harvning 52,0 40,7 41,3 41,0 43,2
Eftf. lelharn. +0,4 +0,4 0,3 1,2 0,1

Dybp/øjn. i nov.:
Forudg. stubbeh. +0,8 1,0 0.6 +0,7 0,3
Ingen stubbeh. +0,3 0,5 0,6 0,9 0,4

DybpJøjn. i nov.:
Forudg. stubbeh.
Ingen stubbeh.

Dybpløjn. ; seP/.:
Ingen harvning
Eftf. letharvn.

stemmeiser af jordens fugtighedstilstand viste da
også, at pløjearbejdet er udført under gode betin
gelser alle 4 forsøgsår, idet jordens vandindhold
alle år og i alle forsøg har ligget ret ens og rela
tivt lavt ved begge pløjetidspunkter.

Forsøg mtd /idspunkler for dybp/øjning
e/ludr (33).

Den tidlige dybpløjning i september har med
ført en lidt ringere udvikling af kvik end pløjning
i november, dersom der i forbindelse med den sene
pløjning ikke er foretaget en forudgående stub
bearbejdning. Senere lelharvning af tidlig pløjet
jord har været uden sikker indflydelse på udvik
lingen af kvik. Derimod er kvik bestanden efter
kornhøst reduceret væsentligt, hvor der er fore
taget stubbehandling inden dybpløjning i novem
ber.

4 års forsøg med d)'hpløjnf/lg om eltf'r(irel har
vij·t, al pløjelidspuflktet har I'luel uden hel)'dnjflR
lor kemf!udb)'ltel i det følRende års bYRafgrøde,
når pløjearbejdel har kunnet nd/øres Uf/du gode
f~rdsels/orhold.

Pløjetidsptwkre/ har derimod haft tlO1!en illdl/Y·
de/se på udviklinRsmulighederne for kvik, idet detl
tidlige pløjIIilIg har bel'irket lidt rifrgere udvik·
lingsvilkår for eV('IItul'i forekommelIde kvik. Der
som stubbehalJ(l/ing undlades under hikfrie - ti·
ler delds kvikfrie - forhold, kali dybpløjn;,rgfn
således med fordellulføres i september. Vtd lore
komsler al hik bør der fOrt'tages kvikbek(l'mpel.fe
lomd lor en sellere dybp/øjllinR.

3 QveBigter
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Forsøg med fræsning contra pløj"ing, byg (35).
hkS terne pr. ha

6 (orsøg 7 rones
1973 1974

Der bar i 1974 været en betydelig udbyttened
gang, bvor de 2 fræsninger om efteråret har er
stattet traditionel stubbehandling og pløjning. Der
imod har forskellen i forårsjordbehandling ikke

dede byg har i 1974 for første gang i de 4 for
søgsår givet et lille merudbytte og mest i det uplø
jede forsøgsled.

På forsøgsarealerne foretages der i alle forsøgs
led stubbehandling i fornødent omfang mod even·
tuel forekomst af kvik. Hvor kvik er forekommet,
har manglende pløjning hvert år tenderet til den
kra(tigste udvikling af kvik. i det følgende års byg·
afgrøde, medens der i de fleste tilfælde tydeligt
er opnået den bedste effekt mod kvik ved en for·
årspløjning.

Forsøgene fortsætter.

4. Forsøg med fræsning contra pløjning.

Det fremgår af resultaterne i den foregående
forsøgsserie, at det i almindelighed må anbefa
les at gennemføre dybpløjning, og at det fra det
ene areal til det andet specielt er vanskeligt at
forudsige udfaldet af en manglende pløjning. I
bestræbelserne for at finde egnede og arbejdsbe·
sparende jordbehandlingsmetoder har det derfor
været af interesse at undersøge, om traditionel
dybpløjning kan erstattes af fræsninger, udført i
en så ringe dybde som muligt.

SpØrgsmålet blev taget op i efteråret 1972 og
igen i 1973 ved anlæg af nerårige forsøg på jord
i god kultur efter en plan, hvor traditionel stub
behandling, vinterpløjning og såbedstilberedning
sammenlignes med fræsning lige efter høst og ca.
t. november og undladelse af pløjning. Denne
fremgangsmåde er tillige kombineret med dels tra
ditionel forårsopharvning og såning, dels med
fræsning som såbedstilberedning før såning.

Fræsningen foretages på udvalgets foranledning
med et rejsehold, hvorfor forsøgenes antal er be
grænset. Fræsningerne søges udført i en dybde af
6-8 cm. Da jordbehandlingen muligvis påvirker
niveauet for optimal kvælstofanvendelse, gennem
føres forsøgenes 3 gentagelser med stigende mæng·
der kvælstof.

Gennemsnitsresultatet af 7 forsøg i byg, hvoraf
de 5 er 2. års forsøg, er vist i følgende opstiJling.
Resultaterne af enkeltforsøgene er sammen med
oplysninger om tekstur o. s. v. vist i tabelbilaget.

5. Forsøg med undergrundsløsning.

I praksis er der ofte interesse for at gennemføre
undergrundsløsning, men da de hidtidige undersø
gelser på området ikke bar givet sikre svar pI
spørgsmål om undergrundsløsningens virkning og
værdi, blev forsøgsopgaven taget op igen i Jord·
behandlingsudvalget i 1971 på foranledning af
Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. Ønsket
var at undersøge den fysiske virkning af under·
grundsløsning, og da strukturforholdene på for·
søgsstalionerno er mindre egnede for opgaven, er
forsøgene i stedet placeret i den lokale forsøgs
virksomhed.

Man har specielt ønsket at belyse forholdene på
lerjord med strukturskader og ikke f. elcs. på na
turligt lagdelte jorder. Forsøgene er derfor anlagt
på lerjord, hvor undergrundsJøsning forventes at
være påkrævet, men hvor afvandingsforhold, kalk
og gødningstiistand iøvrigt er i orden, Forsøgs
behandlingen er foretaget i stub umiddelbart efter
kornhøst, og forsøgene, hvoraf 4 er anlagt i 1971
og 2 i 1972, søges fastholdt i en årrække til må
ling af eftervirkningen. Statens Marskforsøg, Hø-
jer, gennemfører forsøgsbehandlingen samt fore
tager prøveudtagninger og en række fysiske og ke·
miske målinger.;

Der anvendes følgende forsøgsplan:

a. Ubehandlet.
b. Løsning 40 cm dybde, sporafstand 120 cm.
c. Løsning 40 cm dybde, sporafsland 60 cm.
d. Løsning 80 cm dybde, sporafstand 120 cm.
e. Løsning 80 cm dybde, sporafstand 60 cm.

Resultalerne af S forsøg, hvor afgrøderne i 1974
har været byg, hvede og raps, er vist i opstillingen
på omstående side sammen med udbyttetallene fra
de foreg4ende år.

Der har' i forsøgene i Gistrup, Sk.ørping og
Guldager i 1974 været ret store og positive ud
slag for forsøgsbehandlingerne, hvilket er i over
ensstemmelse med udslagene i de foregående år.
Udbytterne i forsØget i Roskilde har varieret stærkt
fra forsøgsled til forsøgsled og fra år til år. 1
Skanderborg har der ikke i noget af årene været
udslag for undergrundsløsningen.

De udførte porøsitetsmålinger ved forsøgenes
anlæg har tillige vist en ganske god sammenhæng
mellem den konstaterede volumenprocent før og
efter undergrundsløsningen og de merudbytter for
behandlingen, der er opnået i forsøgene.

Forsøgene fortsætter.

haft indflydelse på udbyttet~ ligesom tilførsel af
ekstra kvælstof ikke har ændret denne linie i re.
sultaterne.

Optælling af kvik i de forsøg, hvor dette
ukrudt forekommer, viser tendens til lidt større
udvikling af kvikgræs der, hvor dybpJøjning er
undladt.

Forsøgene fortsætter.

+3,6

38,1

-d.S

Alm. stubbeh., pløjning og
såbedstilberedning . . .. 40,6

Fræsning efter høst + ca. 1. nov.,
ingen plØjn. Alm. såbedstilb... -:- 1,5

Fræsning efter høst + ca. I. nov.,
ingen pløjn. Fræsning forår og
traditionel såning .... +- 1,3
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Undergrundslesn;nc pd lerjord.

FOrl0g nr. 1974

Ubehandlet ..............•..•........•....
Løsnet 40 cm .............••.•......•.•....
Løsnet 80 cm ........•••.....••.•..........
Sporafst. 60 cm ......•.........••..........
Sporafsl. 120 cm ..

Afgrøde: Byg
Forsøg nr. 197,)

Ubehandlet ......•............
Løsnet 40 cm .
Løsnet 80 cm .
Sporafst. 60 cm ..
Sporafst. 120 cm ...

Afgrøde: Bys
Forsøg nr. 1972

Ubehandlet
Løsnet 40 cm.
Løsnet 80 cm .
Sporafsl. 60 cm .
Sporafst. 120 cm .

6. Forsøg med tromling
af sandjord og humusjord.

I 1972 blev der påbegyndt en række forsøg til
belysning af virkning og værdi af tromling om~

kring såning af vårsæd på sandjord og på humus
jord.

Baggrunden var iagttagelser og spredte forsøg
med gode udbyUemæssige resultater for tromling
af leltere sandjord og humusjord. Forsøgenes for
01:\1 var tillige at finde årsager til de såvel posi
tive som negative virkninger af traktorspor, der på
llisse jorder ofte er stærkt synlige omkring vår
sædens fremspiring og buskning.

Forsøgene udføres efter den plan, der fremgår
af følgende opstilling over de 3 års forsøgsresulta
ter.

Fors,,!: med tromling (il "drsæd (36).
hkg kerne pr. ha

1972 197) 1974 1972-13
Sandjord 19 (s. 16 (s. Il (I. 46 fs.

Ingen tromling 39,1 29,4 33,2 34,3
TrI. før såning 0,0 1,7 0,7 0.8
Trl. før + efter sån. 0,3 1,2 0,7 0.7
TrI. efter såning ~O,2 0,5 0,8 0,3

HllI1ltis;ord If, 4 fs. l) f•. 14 (a.

Ingen tromling 37,9 52,5 44,3 46,1
TrI. før såning -;- 3,3 1.6 1,4 1.1
Tr!. før + efter sån. 9,4 4,3 3,2 4,0
TrI. efter st\ning 7,0 5,4 2,8 3,8

Tromlingerne er udført med betontromle, der
\lejer 800-1000 kg pr. marbejdsbredde. Trom!in·
gen før såningen gennemføres før opharvning og
så tidligt. at jorden lige slipper tromlen. Ocr fore~

t;'lges derefter kun en let opharvning før såning.

"

bitS "eme el. fro pr. ha
Gistrup Skorping GulOager Rocltilde Sklnderborx Stenum

RYI 2. ir Byg 2. Ar Hvede 3. Ar Raps 3. år BYI 3. år
2239 2240 2388 1702 127

53,2 49,6 46,0 31,4 66,1
2,8 2,6 0,3 1,0 -;-0,8
5,0 2,0 2,2 -;-2,0 +0,6
4,0 2,6 1,3 -;-0,4 +0,8
3,8 2,0 1,3 -;-0,9 +0,6

l. år l. år 2. Ar 2. .Ilr 2. .Ilr
2033 2034 '042 '95 2327

47,0 37,1 44,9 56,0 60,8
2,8 2.9 4,1 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

l. år I. .Ilr I. år I. lir
28jl 1296 '" 812

46,0 48,8 47,3 40,8
1,0 0.6 0,2 1,0
2,3 5.6 -;-0,3 0,6
2,0 4,9 -;-0,6 2,8
1,3 1,3 0,5 -;-1,3

Anden tromling er søgt udført Slraks efter korn
såning, med mindre arealet er sandnugttruet. I 7
af 11 forsøg pt\ sandjord er som kvælstofgødning
anvendt flydende ammoniak. der i de fleste til
fælde er nedfældet før kornsåning og ellers mel
lem l. og 2. tromling. I forsøgene på humusjord
er anvendt NPK-gødning eller anden fast kvæl·
stofgødning.

l forsøgene på sandjord er der i 1974 kun smt\
og usikre udslag for forsøgsbchandlingerne. Dette
til trods for. at en del af forsøgsarealerne var
mærket af stærk naucfrost efter byggens frem~

spiring, og at frostskaderne tilsyneladende var
mindst i de forsøgs led. der var tromlet.

En del af forsøgene på humusjorden var lige·
ledes præget af nattefrost med tilsvarende billede.
men her er der i alle forsøg posilivt udslag for
tromling og som i tidligere forsøgsår klart den
bedste virkning for tromling efter kornets såning.

Forsøgene fortsætter.

7. Andre jordbehandlingsforsøg.
Udover de her omtalte forsøgsopgaver. snml de

i indledningen nævnte forsøg under Udvalgel for
plantcbcskyltelse med mekrmisk og kemisk kvik
bekæmpelse om efteråret forud for såning af byg.
har man i flere andre forsøg beskæftiget sig med
disse emner, enten ved videreførelse af tidligere
afslUltede forsøgsserier eller ved anvendelse af pla
ner. der skal belyse særlige lokale forhold eller
bestemte formål.

I beretningen fra Rougsø-Sønderhald herreders
Landboforening er snledes meddelt resultaterne af
5 forsøg, nr. 66-70. med el kemisk jordforbed-
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ringsmiddel. Anvendelsen bar ikke medført en si.k
ker målelig effekl I De samvirkende fynske Hus
mandsforeningers beretning refereres et dybpløj
ningsforsøg, nr. 1495, hvor der i 1973 og 1974
er målt betydelige merudbytter for en udført dyb
pløjning i 1970.

I afsnittet med bekæmpelse af ukrudt kan der
tillige henvises til en ny opgave med kemisk kvik-

bekæmpelse i kornstub på stærkt forurenede are
aler, hvor halmen dels fjernes. dels afbrzndes eller
snittes før anvendelse af Antergon.

Under afsnittet om grovfoderproduktion henvi·
ses til en forsøgsopgave med omlægning af græs
på lavbundsjord, hvori der indgår fonkeUige jord·
behandlinger. bl. a. brug af specialfrz:ser til om
lægning af gammel grønsvær.
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E. BEKÆMPELSE AF
PLANTESYGDOMME, SKADEDYR OG UKRUDT

Af J. Lind~gaard og H. Elbek Pedersen.

Interessen for afprøvning af kemiske hjælpe
midler til bekæmpelse af plantesygdomme, skade
dyr og ukrudt i det praktiske landbrug er usvæk
ket, og under ledelse af Udvalget for Plantebe
skyttelse er der i årets løb udført et stort for
søgsarbejde.

De følgende afsnit omhandler forsøg med 92
præparater. ] tabel e på side 2063 er anført de mid.
ler, der er prøvet i forsøgene med bekæmpelse
af plantesygdomme og skadedyr. I tabel j på side
2081 er opført midler til bekæmpelse af ukrudt.
[ disse tabeller meddeles hvert enkelt præparats
virksomme forbindelse.

I. SYGDOMME OG SKADE
DYR

Med det formål at bekæmpe en del svampesyg
domme i korn er der atter j 1974 gennemført et
betydeligt antal forsøg, dels med bejdsning og dels
med sprøjtning.

I. Bejdsning ar såsæd.
Q. Forsøg I vinterhvede.

I bestræbelser på al finde erslatningsmidler for
kviksølvholdige bejdsepræparaler er der de sidste
4 år gennemført et betydeligt antal forsøg med
bejdsning af hvede med kviksølvfrie midler. Ho
vedresultaterne ses i følgende opstilling.

Bejdsning af hvede (37).
l1k1 kerne

F~plrWe StJnkbrand Brunplef-

1974
planler pr. .mittc Imlttc UlmlnCI
$ m nckkc ) r•. ) r•. 7 r•.

Ubehandlet 173 19,5 32:,0 57,2:
Tillantin-S, 100 g 194 27,8 10.9 0.0
Benlate, 100 g 194 S4,S 8,8 +0,3
Neo-Voronit,

200 ml 196 22.7 9,0 +0.3
Derosal ISO g 200 S4,4 8.6 +0,2
BAS 3S01 F. 300 g 199 S4,1 10.9 O,S

1973 3 fl. 5 r•. 10 r•.
Ubehandlet 178 28.2 32,0 36,0
Tillantin-S, 100 g 20S 6,2 1.9 +0,2
Benlate, 100 g 198 23,3 2.0 0.3
Neo-Voronit.

200 ml 196 O,S
Derosal, ISO g 201 0,3

1972 4 f•. 4 r•. J r•.
Ubehandlet 178 19,4 SI,3 53,6
Tillanlin-S, 100 g 207 33,4 2.2 4,4
Benlate, 100 g 206 32,8 1,9 4.9

1971 7 r•.
Ubehandlet 188 63,0
TilIanlin-S, 100 g 190 O,S
Benlate, 100 g 187 0,8

Udsæden er af udvalget leveret bejdset til for
søgslederne, og det anvendte Kviksølvpræparal er
Tillantin-S.

Af kviksølvfrie midler prøvedes i 1971 og 1972
kun Benlate, men 1973 kom der 2 nye midler og
i 1974 yderligere I nyt middel til.

Det første år anvendtes i forsøgene tilsynela~

dende sund udsæd, men de 3 sidste år er desuden
til sammenligning foretaget bejdsning af såsæd
smittet med henholdsvis hvedens stinkbrand og
hvedens brunpletsyge.

J hvedens l-bladstadie er der foretaget en op
tælling af antal fremspirede planter pr. 5 m række,
og der er optalt efter samme såtud i alle parceller.
Plantelallet er steget efter bejdsningen. og der er
store udslag ved bekæmpelse af stinkbrand og
brunplet, uanset om der er anvendt Tillantin eHer
et af de kviksølvfri midler.

Forår og sommer er der foretaget iagttagelser
over angreb af en række svampesygdomme, og
forsøgene er høstet med udbyttebestemmeise. Det
må understreges, at menJdbytteme er udtryk for
den samlede kemikalieeffekt overfor alle eventuelt
forekommende frø- og jordbårne svampesygdom
me.

J årets 7 forsøg med usmiltet såsæd ses intet
sikkert udslag for bejdsning, et forhold der går
igen i 1973. Af resultaterne fra 1972 fremgår dog
tydeligt, at selvom såsæden tilsyneladende er sund.
kan der forekomme et betydeligt merudbytte, her
henholdsvis 4,4 og 4.9 hkg kerne pr. ha efter
bejdsning med TilJantin·S og Benlate. Er man i
tvivl om såsædens sundhedstilstand, bør man der
for lade foretage en analysering af bejdsebchovet.

Anvendelse af Tillantin-S og Benlate mod hve
dens brunpletsyge medførte i 1972 og 1973 et
merudbytte på omkring 2 hkg hvede, men i 1974
er udslaget henholdsvis 10,9 og 8,8 hkg pr, ha. En
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Del ses. at gennemsnits resultaterne fra disse for
søg ligger he1t på linie med de foran omtalte: Ved
behandling af almindelig sund udsæd er der in
gen positive udslag i fremspiring og udbytte, me
dens der ved bejdsning af stinkbrandsmitlet udsæd
opnås øget fremspiring og store merudbytter. At
udgangsmaterialet er meget forskelligt ses deraf,
at udbyttet efter ubehandlet almindelig udsæd er
57,9 hkg mod 17,7 hkg kerne efter ubehandlet
smittet udsæd.

1 de. 3 forsøg har Benlate øget plantetaltet pr.

infektion af stinkbrand kan være årsag til det
større udslag. Nummerpræparatet BAS 3501 F har
øget udbyttet med 10,9 hkg, mens Neo-Voronit
og Derosal i virkning er på linie med Benlale.

Alle midlerne har en god virkning overfor hve
dens stinkbrand, men forskellen er betydelig. Kun
i 1972 har TiJlantin-S virket ligeså godt som Ben
late, men begge gav dette år et merudbytte på ca.
33 hkg kerne. 1 årets forsøg ses meget store mer
udbytter. 54,S, 54,4 og 54,1 bkg eller ca. 30 fold,
for anvendelse af henholdsvis Benlate, Derosal og
BAS 3501 F. Efter TilJantin-S er effekten 27,8 og
efter eo-Voronit 22,7 bkg hvede pr. ha. Når
merudbynerne efter anvendelse af TIllantin-S og
Benlate i 1973 ikke er så store som het før og
året efter, skyldes det bl. a., at udbyttet for ube
handlet dette år er 28,2 hkg imod kun godt 19
hkg hvede de øvrige 2 Ar.

Eller 3 års lorstlg med bejdsning af hvede mod
2 a/ hvedens ondartede sygdomme. bmnpld og
slinkbrand, visu resultaterne, at de prøvede kvik
stllv/rie midler er lige så el/ellive mod disse som
kviksølvholdige.

J den følgende opstilling ses hovedresultater af
bejdsningsforsøg i hvede 1974, hvor der alene er
prøvet kviksølvfrie midler med Benlate som måle
prøve. De 4 øvrige midJer er ikke tidligere prøvet
i vintersæd. t 3 forsøg er udsæden smittet med
stinkbrand, medens almindelig udsa:d er anvendt i
9 forsøg. Udsæden er leveret behandlet til forsøgs
Iederne. Bejdsning af byg (39).

FrcmsplRde "planter med
plantu pc. ltrlbalYle os:
5 m nr.ltte bladpktlYlc htg kcrDc

154 68 36,8
165 3 20,4
152 15 16,7
163 36 11,9
160 42 8,5
172 36 12,2

IO forsøg 1974
Ubehandlet
Tillantin-S, 100 g
Granosan. 200 g
Bejsin, 100 ml
Panoctine Vx, 300 ml
Neo-Voronit, 250 ml

5 m ra:kke fra 179 til 202, men ogsl de øvrige
midler bar haft cn gunstig indvirkning og har
øget lallet til 192--197-

Merudbytterne efter behandlingen er meget be
tydelige, lavest med 27,S hkg efter KVK·præpa
ratet, medens de øvrige 4 midler har øget udbyttet
med omkring 36 hkg pr. ha.

Alt i alt viser bejdseforsøgene i hvede, al der
ik.ko er så få effektive kviksølvfrie midler. For
søgene vil fortsætte, og opgaven er at finde effek
tive midler, der er teknisk anvendelige i det
gængse apparatur og samtidig økonomisko i brug,
sådan som kviksølvpræparaterne har været det.

Kemikalieudguten til behandling af 100 kg ud
sæd med de på markedet værende midJer har væ
ret følgende: Benlale 17,00 kr., Granosan 8,50 kr.•
Neo-Voronit S,OO kr. og TilIantin-S 1,15 kr.

b. Forsøg I vårsæd.

I lo""g i vArsæd med bejdsning mod frøbArne
svampesygdomme er det primære at finde effektive
kviksølvfrie midler til entatning af kvik.sølvpræ~

paraterne.
Et par af de mest ondartede bygsygdomme er

stribesyge og bladpletsyge, men de kan bekæmpes
ved kviksølvbejdsning. Følgende opstilling viser re
sultaterne af 10 forsøg i 1974, bvor 4 kviksølvfrie
midler er sammenlignet med Tillantin-5.

t forsøgene er anvendt stærkt sminet udsæd.
En vejledningsanalyse for afsvampningsbehov fo
retaget på Statsfrøkontrollen viste en angrebspro
cent af stribesyge og bladpletsyge på 95. En spi
ringsundersøgelse foretaget samme sted viste, at
40 pet. af planterne var angrebet af stribesyge.
Den smittede udsæd er bejdset med de anførte
præparater og leveret til forsøgslederne.

For at få et udtryk for markspiringsevnen er
der i samtlige parceller foretaget en optælling af
fremspirede komplanter i 5 m af en sårække. Op
LIeIlingen foretages, nir komet har I~ blad. Be
dømmelse af angreb af stribesyge foretages på sta
die 10-10, t efler Dr. Feekes Skala (se denne). I
hver parcel Qpla:lles 100 planler, der deles i sun
de og syge planter. For ensarteihedens skyld tælles
efter samme såtud i alle parceller.

Det ses, at der efter den ubehandlede udsæd
omkring skridningsstadiet i gennemsnit er 68 pet.
syge planter, begge sygdomme taget under et, og
høstudbyttet er 36,8 hkg byg pr. ha.

17,7
36,0
35,6
35,7
27,S
36,0

57,9
+0,8
+0,8
"'0,2
... 0.2

0,0

hk. kerne

188
182
183
183
185
188

179
202
193
197
192
197

Alm. udsad, 9 forsøg 1974
Ubehandlet .
Benlate, 100 g ,
BenlaLe + maneb, 200 g ..
Granosan, 200 g .
KVK 733015, 200 8 .
Tecto 60 + maneb, ZOO g

Bejdsning af hvede (38).
UdSÆd in/ieeret
med stinkbrand
3 fors"g 1974
Ubehandlet .
Benlate, tOO g .
BenJate + maneb, 200 g..
Granosan, 200 g .
KVK 733015, 200 g .
Tecto 60 + maneb, 200 8
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Komctl udyJk1inlUlldler
(FeckC$-urIC Sca.le).

Efter den kviksølvbejdsede udsæd er angrebs
procenten kun 3. og der er opnået et merudbytte
på 20,4 hkg. Af de 4 kviksølvfrie bejdsemidler
virker Granosan, der er on blanding af Benlale og
maneb og afprøvet under betegnelsen DPX-14,
bedst. Angrebsprocenten er 15. og merudbyttet
16.7 hkg. De 2 midler, der kun har nedsat procent
angrebne planter til 36. har medført en udbytte
stigning på ca. 12 hkg, og det fjerde middel, med
angrebsprocent 42, har kun øget udbyttet med 8,5
hkg kerne pr. ha.

Forsøgene viser tydeligt, at de kviksølvfrie mid
ler ikke kan klare sig over for Till<mtin-S, og at
der er en betydelig forskel på disses virkning. Det
er navnlig overfor stribesyge, de er for svagt vir
kende. Jøvrigt viser høst resultaterne et klart for
hold mellem procent syge planter og kerneudbyt
ter, hvilket understreger bejdsningens store betyd
ning.

Dc følgende 3 opstillinger viser resultaterne af
andre forsøg med bejdsning af byg mod frøbårne
svampesygdomme. Der er anvendt byg af alminde
lig udsæd, og det principielle er sammenligningen
af kviksølvfrie midler med TilIanlin-S som måle
prøve. løvrigt er fremgangsmåden ved forsøgenes
gennemførelse som beskrevet ved de foregående
forsøgsserier. Den fØrste opstilling viser resultatet
af IO forsøg i Pallasbyg.

Resultatet viser, at der ikke har været behov
for bejdsning. Antal fremspirede planter er lidt
lavere efter behandlet udsæd og ens uanset mid
let.

Der er kun cn svag antydning af et merudbytte,
gennemsnitlig lig 0,3 hkg, men i enkeltforsøgene
varierende (ra + 2,0 til 2,9 hkg, efter kviksølv
bejdsningen. Efter de 3 kviksølvfrie midler er der
slet ingen Udbyttestigning.

FØlgende oversigt viser resultatet fra 14 forsøg
med Zitabyg.

Der er prøvet 2 kviksølvfrie midler, Derosal M
og Tecto M, førstnævnte i 2 doseringer. Alle mid·
leme hæmmede fremspringen noget, og de kvik·
sølvfrie mest.

Al udsæden ikke havde behov for bejdsning ses
af, at udbyttet af ubehandlet er 53, I hkg byg eller
ca. 30 fold. Alle 3 midler medfører en mindre
udbyucnedgang og nærmest ens, også uanset do
sering.

I den følgende opstilling ses resultatet af IO for
søg i byg 1974 og 16 for>øg i 1973, hvor det
kviksølvfrie middel, Granosan er afprøvet under
betegnelsen DPX-14, der året før havde beteg
nelsen DA 14. Midlet er prøvet i 3 doseringer og
sammenlignet med Tillantin-S.

hk, kerne

S3,1
+0,6
+0,9
+0,6
+0,4

Bejdsning af byg (41).
FrcMllpircde planter

pr. 5 m n:.kke

210
202
194
191
196

14 forsøg 1974
Ubehandlet .
TiIlantin-S, 100 g .
Derosal M, 150 g .
Derosal M. 300 g .
Teclo M, 200 g .

hkg kerne

49,8
0,3
0,0

+0,5
+0,5

Bejdsning a/ byg (40).
Fre.m.pin:de plinter

JO forsøg 1974 pr. 5 m nekke

Ubehandlet 231
Tillantin-5, 100 g 222
Bejsin, 100 ml 222
Neo-Varanit, 250 ml 222
Panocline Vx, 400 ml 223
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2

SprØjtning mod meldug j hvede (46).
Kart!r.ter (or mddu, ca. ) uaer dier JprøjtnJa,

6 rI. 1972 9 f.. 1913 ) f•. 1974

325
2 2 4

I 3
I 3

4

Ubehandlet
Calixin 0,7 I .
Milgo 1,0 l .
Benlate 0,7 kg·)
EF 155 2,25 kg

2. Sprøjtning mod meldug.
Afprøvningen af plantebeskyttelsesmidler mod

meldug i kom er fortsat i )974 og i nogenlunde
samme omfang som de nærmest foreglende år.

Som det ses af følgende oversigt, er der i 3 Ar
gennemført forsøg i vinterhvede med Calixin og
Benlate. ] 1974 er doseringen af Denlale nedsat
fra 1,0 til 0,7 kg pr. ha. Til sammenligning er der
i de sidste 2 år prøvet Milgo, og endelig er num
merpræparatet EF lSS medtaget i 1974.

Udbytteresultaterne viser, at der ikke er behov
(or at bejdse bygpartier, der har 4 pct. og der
under af kernerne smiuet med byggens bladplet·
svampe. Jo mere smittegraden stiger, des større
merudbytte opnås der normalt for bejdsning. Den
fineste linie i oversigten ses fra 1973, hvor bejds
ning af et parti byg med smittegraden 8 pct. med·
fører en udbyltestigniog på 0,6 hkg byg pr. ha.
Med et andet parti, hvor der er 25 pct. smittede
kerner, er merudbyttet for bejdsning l,S hkg, og
med et tredie parti med smitteprocent 87, er ud
bytteforøgelsen 2,6 bkg byg.

Oet ses, at der l forsøgsserien er anvendt for
skellige bygsorter til udsæd. Undersøgelsen har
vist, at smitteforboldeoe iUe afhænger af sorten,
hvorimod forskellen i smittegrad kan vlCre meget
stor fra parti til parti inden for den enkelte sort.

Forsøgsserien vil ikke blive forlsat som hidtil.
Men problemerne vil blive søgt belyst i forbindelse
med de ordinære bejdsningsforsøg, hvor man frem·
over i udstrakt grad i samarbejde med landbohøj
skolen og Statens plantepatologiske Forsøg vil føl·
ge bejdsevirknio8, smittetryk og smittespredning
fra kornets fremspiring til modniogsstade.

Hovedresultatet af forwgss~ri~n. som d~n ~r

gennt!m/llrt i 3 år viser, at d~t kan VlUt! risikabt!(t
at anvende ubejdset såsæd uden forudgående ana
lysering for bejdsningsbehov.

42,S
1,1
1,5
2,4
2,3

219
214
225
226
226

Bejdsning af vdrstrd (42).
Frc.mlplrede planur

pr. , m rtkklll bill kerne

227 SS,3
212 +0.8
212 + 1,5
214 +0,7
221 +0,8

10 forsøg 1974
Ubehandlet .
Titlantin-S, 100 g .
Granosan, J00 g .....••.
Granosan, 200 g .......•
Granosan, 400 g .. , .....

16 forsøg 1973
Ubehandlet .
TiDantin-T, 100 g ......•.
Granosan, 100 g ......•.
Granosan, 200 g .
Granosan, 400 g .

c. Bejdsning af udsæd til sortsforseg.
T de sidste 3 år er der fra udsæden til forsøg

med v!rs<cdsorter udtaget en prøve af hver sort
til analysering på Stalsfrøkontrollen for bejds·
ningsbehov. Ved analyse kan det konstateres f.
eks., om bygkemer er angrebet af byggens blad·
pletsvamp eller byggens stribesyge, der begge føl·
ger udsæden. og som kan bekæmpes ved bejdsning
med kviksølvholdige præparater.

Forskellige sortspartier med varierende smitte
grad er derefter behandlet med kviksølvbejdse, og
resultaterne er målt ved sammenligning af høst·
udbyttet fra ubehandlet og bejdset udsæd. Ho
vedresultaterne ses i følgende oversigt.

Resultaterne for de 2 år er forskellige, men in·
teressante. I 1974 havde udsæden intet bejdsebe·
bov. Udbyttet af ubehandlet er 55,3 hkg kerne.
Midlerne nedsatte såvel antal fremspirede planter
som udbyttet.

Af resultaterne fra )973 ses, at der er tale om
bejdsebehov, idet der er en udbyttestigning på 1,1
hkg efter kviksølvbejdsning og på l,S, 2,4 og 2,3
hkg efter de 3 stigende doseringer af del kviksølv.
frie middel. Det er tydeligt, at dette middel er mere
skånsomt overfor det spirende kom end Tillantin.

Kemikalieudgiften til behandling af 100 kg ud·
sæd har været fØlgende: 200 g Granosan 8,50 kr.,
N~Voronit 6,25 kr. og Tillantin..s 1,15 kr.

BejdSl'forsøgme i byg viser som ho\'edresultat,
al mon endnu ikke står nar så godt rustet i be
kæmpelsen af Irøbårne svampesygdomme ved hjalp
al hiksølv/rie midler som j vintersfl'd. Der er dog
lyspunkter, og forsøgsarbejdet vil blive intensive·
ret.

65,4
2,8
2,4
2.3
0,8

M:,Jr.eme

46,9
2.1
0.3
3,2

Hveden er sprøjtet på begyndende meldugan
greb efter udviklingsstadie 7 (Feekes Skala), og
på dette tidspunkt er der givet karakter for mel
dug: 10 = stærkt angreb, O = intet angreb. Til·

Ubehandlet .. 53,1
Calixin 0,7 I 2,1
M;lgo 1.0 I .
Benlate 0.7 kg·) 8,1
EF 155 2,25 kg .
.) 1.0 kg J 1972 01197], O.7kl I 1974.

Merudbytte (or
a(,vl.mpninc
med kviksølv

+1,4
..... 1,3

0.6
2,2
0,1
1.5
2,5
2.6
1,7

}"

1972
1974
1973
1972
1974
1973
1972
1973
1974

Bejdsning o/ byg (43).
pcL Inftcerede

kerner
med bladplctJ)"Ie

2
4
8

18
22
25
47
87
93

Son

Tem
Maia
Tern
Lauda
Tern
Lofa
Dina
Siri
Wing

An..,

'ona,
6

10
9
6

IO
9
6
9

10
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hkg kerne:

64,5
1,4
1,1
2,6
1,7

hk, kerne

32,7
0,3
0,2
0,0
0,0

4
2
3
O
3

SprØjtning mod meldug i hvede (47).
Karikter ror meldug

Cl. J uger erter sprøjtnIngJ forsøg 1974
Ubehandlet
Calixin 0,7 I
Saprol 1,0 I
Bay 6660 1,0 I
BAS 38200 F 2,0 I ....

Sprøjtning mod meldug i byg (47).
K....klCr ror meklu,

2 forsøg /974 c•. ) uJer efter .preJtnlng

Ubehandlet 4
Calixin 0.7 l O
Saprol 1.0 I I
Bay 6660 1,0 I ..... I
BAS 38200 F 2,0 I I

Forsøgene er anlagt og behandlet efter samme
retningslinier som i førstnævnte serie. Meldugka
rakteren ved anlæg er 2, og den stiger til 4 i ube
handlet i såvel hvede- som bygforsøgene.

I forsøgene med hvede har Calixin hindret mel
duggen i at brede sig og øget merudbyttet med
1.4 hkg kerne, men præparatet Bay 6660 har haft
en god virkning og har givet et merudbytte på 2,6
hkg. De 2 andre præparater er lige knap så effek
tive overfor svampen, men har dog øget udbyttet
med henholdsvis 1,1 og 1,7 hkg hvede pr. ha.

I forsøget i vårhvede (nr. 358) medfører sprøjt
ning med Bay 6660 intet merudbytte. Det gør der
imod Saprol med 1,7 hkg kerne og BAS 38200 og
Calixin med henholdsvis 3,0 og 3,2 hkg kerne pr.
ha.

foretaget 8-14 dage senere end i de 2 andre for
søg.

l 2 af havreforsøgene, nr. 792 og 2533, er også
prøvet svovl. Merudbytterne blev henholdsvis 1,7
og -+- 1,6 hkg havre pr. ha. EF 155 er prøvet i
forsøg nr. 2531 uden at kerneudbyttet er p~virket.

1 1974 er gennemført 3 forsøg i vinterhvede, l
forsøg i vårhvede og 2 forsøg i byg efter den
plan, der ses i følgende 2 opstillinger. Calixin er
måleprøve. og 3 nye midler el' medtaget til sam
menligning.

I de 2 bygforsøg ses, at alle præparaterne har
haft en god virkning overfor meldugsvampen, uden
at det dog spores i nogen væsentlig udbyttestig
ning. Forsøgsmaterialet er imidlertid meget spin·
kell, og de nye præparater bør prøves yderligere.

Forsøg nr. 2531 og 2532 viser resultater fra
vinterhvede, hvor der er søgt bekæmpet meldug
ved anvendelse af 3 blandingspræparater. l alle
indgår Benlate som komponent, i de 2 findes hen
holdsvis s\'ovl og maneb, og i det tredie er iblan
det både svovl og maneb. Til sammenligning er
medtaget svovl, der ikke klarer sig overfor bIan
dingspnr:paraterne. Blandingen med de 3 kompo
nenter klarer sig i begge forsøg dårligst, men iøv
rigt er resultaterne så interessante, at flere forsøg
må gennemføres.

2 4
I 2
I 3
I 3

3

hkg kerne

44,2 52,6
1,3 1,6
0,4 1,2
1,1 1,3

1,0
1,7

42,3
2,0

Ubehandlet
Calixin 0,7 I .
Milgo 1,0 I .
Benlale 0.7 kg·) .
EF 155 2,25 kg
.) 1.0 kJ i 1912 og 197J. 0.1 kg 119704.

I alle ~rene var meldugangrebene meget svage
med karakterer 0-1 ved forsøgenes anlæg. Kun i
1974 blev angrebene af væsentlig betydning. Ka
rakteren 1 ved anlæg steg i ubehandlet til 4 i løbet
af 3 uger. Efter anvendelse af Calixin steg karak
teren kun tiJ 2, j de øvrige 3 forsøgsled til 3.

Udbyucmæssigl er der ikke megen forskel de 4
midler imellem. Calixin har øget udbyttet med 1,6
hkg og de 3 andre med 1,0-1,3 hkg kerne pr. ba.
I de 3 års forsøg er Calixin og Benlate i virkning
meget jævnbyrdige.

l 1974 var der usædvanlig mange og stærke
angreb af meldug i havre. I forsøg nr. 792, 2533
og 2896 er prøvet bekæmpelse med Calixin. Der
er opnået merudbytter på henholdsvis 5, l, 0,3 og
3,3 hkg kerne pr. ha. Det sidste mindre gunstige
resultat kan antagelig skyldes, al sprøjtningen blev

Sprpjltling mod meldElg i byg (46).
Karakter ror meklug ca. 3 u,er ener sprøjtning

12 rs. 1912 4 t•. 1973 3 r•. 19704

Ubehandlet .. ,........ 3
Calixin 0,7 I I
Milgo 1,0 I .
Benlate 0.7 kg·)
EF 155 2,25 kg

svarende er der givet karakter ca. 3 uger efter
sprøjtningen.

Karakteren for meldug ved forsøgenes anlæg var
i 1972 og 1973 kun l. De stærkeste angreb var
tilstede i 1974, hvor karakteren var 3 ved forsø
gets anlæg. Den stiger til 5 i ubehandlet, medens
Milgo og Benlate har hindret videre udbredelse.

Calixin har i alle 3 ~r øget udbyttet med 2,1
2,8 hkg kerne pr. ha. Lignende merudbytter ses
også i 1974 efter sprøjtning med Milgo og Ben
Iate. Sidstnævnte middel adskiller sig væsentligt
fra de øvrige de 2 foregående år ved en større
udbyltestigning. men denne m& formodes at bero
på en positiv virkning overfor andre svampesyg
domme, da meldugangrebene disse ~r må betegnes
som svage.

Da flere af de prøvede midler også har en virk
ning overfor gulrust, er der (oretaget iagttagelser
vedrørende denne sygdom i 1974. Der viste sig
ikke angreb i de 2 forsøg og kun meget svage i
det tredie.

Efter samme forsøgsplan er der gennemført et
forsøg i vårhvede, (nr. 357). Midlerne øgede kerne
udbyttet 2,8, 3, l, 4,2 og 5,0 hkg pr. ha for hen
holdsvis Calixin, Milgo, Bcnlnte og EF 155.

I følgende opstilling ses hovedresultaterne af 3
års forsøg i byg. ligeledes efter samme plan. Sprøjt
ning er foretaget på udviklingsstadie 6-7.
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For midler til bekæmpelse af meldug er kemi
kalieprisen pr. ha for de midler, der er på mar
kedet følgende: Benlate 119,00 kr., Calixin 51,00
kr. og Saprol 60,00 kr.

3. Sprøjtning mod diverse svampesygdomme
i hvede.

Efter 2 forsøgsplaner er på andet år gennemført
forsøg i vinterhvede med midlerne Bavistin og
Benlate for at undersøge disses virkning mod en
række svampesygdomme, specielt fodsyge.

I den første opstilling ses resultaterne af 6 for
søg i 1973 og 4 forsøg i 1974, hvor der er prøvet
med Bavistin alene og Bavistin + Calixin. Det
sidste år er endvidere prøvet 3 nye præparater,
hvor bl. a. BAS 35003 er en blanding af Bavistin
og maneb.

Bekampelse af svampesygdomme i hvede (44).

""""....rM "'" ,...
4 forsøg """'od- ....

Kaftkt.er cL In .,.. _.. ...
/974 mddu, JUIrust fltl" bøst r...,... k....

Ubehandlet 2 2 2 60 57,3
Bavist. 0,25 kg 2 2 1 45 1,3
Bavist. 0,25 kg
+ Calixin O,S I 2 SS 4,1
BAS 35003 F

2,5 kg 2 2 56 2,S
Derosal 0,25 kg
+ maneb 2,0 kg 2 2 I 57 2,3
To)'sin M O,S kg
+ Dithane M 45

2,0 kS 2 2 65 4,4

6 forsøg /973 K.an.k.t.er d. 20/6

Ubehandlet 3 4 3 40 46,9
Bavist. 0,25 kg 2 4 2 21 1,9
Bavisl 0,25 kg
+ Calixin 0,7 I 3 22 3,2

De bebandled. forwgsled sprøjtes 2 gange med
de angivne doseringer, første gang på udviklings
stadie S, senest 6, og anden gang på stadie lO,S.
I forbindelse med hver sprøjtning gives karakter
for meldug og gulrust. På stadie 11 bedømmes an
grebet af goldfodsyge. Bedømmelse af knækkefod
syge foretages på Statens plantepatologiske Forsøg
på grundlag af tilsendte stråprøver. Ved høst ud
tages prøver til bestemmelse af hvedens brunplet
syge ved undersøgelse på Statsfrøkontrollen.

Meldugangrebene har begge år været moderate,
og kun blandingen Bavistin/Calixin viser nogen
effekt. Samme blanding viste i 1973 en antydning
af virkning overfor gulrust, ellers synes øvrige be·
handlinger nytteløse overfor denne svamp.

Alle forsøgsbehandlingerne viser positiv virkning
overfor goIdfodsyge, der dog ikke optræder særlig
ondartet noget af Arene. I 1973 halverede såvel
8avistin alene som blandingen angrebsprocenten af
strå med knækkefodsyge, hvorimod der nærmest

ikke kunne spores virkning af nogen forsøgsbe
handling i 1974, bortset fra anvendelsen af Bavi
stin alene. der nedsatte procenten fra 60 i ube
handlet lil 45.

Brunpletundersøgelsen viste intet med sikkerhed.
r begge år er der positive udslag i udbyttet efter

aUe de prøvede fremgangsmåder, mindst for ren
Bavistinanvendel5e. Blandingen 8avistin/Calixin
gav hvert år betydelige merudbytter, 3,2 og 4,1
bkg kerne pr. ha. Blandingen Topsin M og Di
thane M 45 øgede kemeudbyttet med 4,4 bkg OS
de 2 sidste præparater med 2.3 og 2.8 bkg.

I den næste opstilling ses resultaterne fra 6
forsøg i 1973 og 8 forsøg i 1974. Denlale er begge
lir anvendt i 3 forskellige doseringer på stadie 6.
r 1914 er undersøgelsen udvidet ved til sammen
ligning at sprøjte med O,S kg Benlate på henbolds
vis stadie S og 7. Stadie 5 svarer i 1974 til ca. 13.
mai, stadie 6 til 21. maj og stadie 7 tit l. juni.

løvrigt er der i denne serie foretaget samme be
dømmelse og undersøgelse som i foran beskrevne.

Bdampelu a/ svam~sygdommei hvede (45).
""'......._ .... ..,r.;

8 forsøg ar ....
KMaktu d. 10/6 JOIdfod- tDaene- ...

/974 mc:ldul ""kule "I" fodlyre k<me

Ubebandlet 2 I 4 36 57,0
Benlate 0,25 kg

stadie 6 2 3 25 O,S
Benlate 0,50 kg

stadie 6 2 3 2S 1,0
BenJate t ,00 kg

stadie 6 2 3 25 2,0
Benlate 0,50 kg

stadie 5 2 3 22 1,2
Benlate 0,50 kg

stadie 7 2 3 2S 1,6

6 forsøg 1973 Kamlu 4. 2O}6

Ubebandlet O 3 54 47,S
Benlal. 0,25 kg

stadie 6 O 3 31 +0,9
Benlate 0,50 kg

stadie 6 O 3 25 + 1,2
Ben1ate 1.00 kg

stadie 6 O 3 29 0,4

Det ses i begge år, at ingen af behandlingerne
bar indvirket på angrebets styrke af meldug og
gul rust Der er i 1974 antydning af, at angrebet
af goldfodsyge nedsættes, ligesom der er en klår
nedgang i antal strå med knækkefodsyge, stort set
ens uanset dosering og sprøjtetidspunkt.

Der er ingen merudbytter for behandlingen i
1973. Det er der i 1974, stigende fra 0,8 til 2,0
hkg kerne med stigende dosering af BenIate.

3 forsøg, nr. 2723-25, viser resultater fra flere
gange sprøjtning med maneb og Calixin sammen
lignet med l gang Denlale. 2 fOrWg, nr. 2536-37,
omfatter 6 forslteUige midler anvendt ved 3 gange
sprøjtning. J de 3 fo~g er det største merod
bytte 3,8 hkg opnAet ved sprøjtning l gang med
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4. Culrus! i hvede.
I marts-april måned blev der konstateret gulrusl

i adskillige hvedemarker. hovedsagelig i Kranich
og Cato. men angreb blev også sct i marker med
sorterne Starke, Holme og Satid. I sidste balvdel
af juni bredte gul rusten sig ret voldsomt, mcn
angrebene i 1974 bedømmes dog som noget sva
gere end i 1973. På grundlag af indberetninger
fra planteavlskonsulentcme har Slatens plantepa
tologiske Forsøg udarbejdet kortet fig. 6, der an
giver gulrustens udbredelse i 1974.

r 1974 er der anlagt forsøg efter 3 planer.

Benlate på stadie 6. 1 de 2 forsøg har et BAS
nummerpræparaL øget kerneudbyuet med 5,7 hkg
pr. ha.

Det må undersireges, at i forsøgene med bekæm
pelse af diverse svampesygdomme er de opnåede
udbytteresultater et udlryk for virkningen mod del
samlede svampekompleks. Da der er mange inter·
essante enkeltheder, ikke mindsl i bekæmpelsen af
fodsyge. vil forsøgsarbejdet på disse felter blive
intensiveret del kommendc år.

l sanlMbejdc med landbohøjskolen og Statens
plantepatologiske Forsøg vil man ved at følge for
søgene nøjere fra behandlings- til høsltidspunkl
søge <ll finde ud af del enkeile middels effekt
overfor den enkelte s\'ampesygdom.

Kemikalieprisen pr. ha har været følgende: Top
sin M + Dithane M 45 ca. 70.00 kr. og Benlate
ca. 170.00 kr.

'FIS. 6. GulrUS11 hvede. Udbredelse 11974.

Plan I er en fortsættelse af forsøgene fra 1973.
Der er foretaget 2 sprøjtninger på hvedens stadic
1r-7 og IO (se fig. 5 side 2055). I de 4 fo"øg er
der opnået et udbytte på 48.5 hkg kerne i ube
handlet. og angrebet af gul rust er, ca. I. juli, vur
deret lil 7. Sprøjtning med Calixin har baft en
effekt på gulrustangrebet og bevirket et merud
bytte på 4,9 hkg. Midlet BAS 31703 F. der er et
decideret rustmiddeI , har haft en noget bedre ef
fckt, men givet knapt så ston et merudbytte som
Calixin. Bedst effekt er der opnået, hvor der er
sprøjtet med en blanding af disse 2 midler. Efter
sidste sprøjtning er karakteren 2 mod 7 i ube
handlet, eilef med andre ord indtil dette tidspunkt
har glllnJsten ikke kunnet udvikle sig. Der cr op
nået et merudbytte på 7, I hkg. De 2 sidstnævnte
forsøgsled svarer i effekt og merudbytte nøje til
forsøgene i t973.

Blandingen Cal ix in + Polyram-Combi og Cali
xin + maneb har klaret sig tilfredsstillende. Virk·
ningen på gulrusten har dog ikke været overbevi
sende, karakteren er 5 for begge præparater cfter
2. sprøjtning. Der er opnuet merudbytter på hen
holdsvis 4,5 og 5, l hkg kerne.

Priserne på de kemikalier, der har været an
vendt i plan I, har \'æret følgende: Calixin 0 ,7
I 2 sprøjtninger ca. 105 kt'., og Calixin + Poly
ram-Combi 2 sprøjtninger ca. 190 kr. og Calixin
+ maneh 2 sprøjtninger ca. 190 kr.

I plan H er afprøvet 2 specialmidler mod gul
rust. Plantvax 20 er en flydende formulering. i
1973 blev der afprøvet en tilsvarende forbindelse,
blot som sprøjtepulver. Der er sprøjtet I gang på

3,8

5,1

4.5

7,1

48,5
4.9
4.)

hk,
kerne

49,8
3,7
4,2

7.0

6,7

6.8

47,2
2.1
3,3

4 7
3 5
3 3

2 2

2 5

3 5
IO dale tfter

l. sproJln.

5 6
3 5
3 4

2 3

3 4

3 4

5 5
4 3
3 3

3 2

Beklrmpelse af gu/rust (48).
Gulruslkarakler

v.2.sprojln. ca.14dalleefl.
Cf;. 2J)16 2. sprøjtn.

Plan l.
4 forsøg 1974
Ubehandlet ..
Calixin 0.7 J ..

BAS 31703 F 2,0 I
Calixin 0.7 I + BAS

31 703 F 2,0 I ....
Calixin 0.7 I + Pol y

ram-Combi 2,0 kg ..
Calixin 0.7 l + maneb

2,5 kg

9 for:u'K 1973
Ubehandlet .
Calixin 0.7 I .
BAS 3170 F 2.0 kg ..
Calixin 0,7 I + BAS

3170 F 2,0 kg
Calixin 0,7 I + Poly

ram·Combi 2,0 kg ..
Calixin 0,7 I + maneb

2,5 kg

3 forsog 1972
Ubehandlet .
Calixin 0.7 ,-)
BAS 3170 F 2.0 l')
Calixin 0.7 I + BAS

3170 F 2.0 l')
-) SproJtel 1 Slns.
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stadie 6-7 med Plantvax og blandingen PlaDtvax
+ Aamagan. Sidstnævnte er et maneb·middel. Ef
fekten af den udførte sprøjtning har været til
fredsstillende ved bedømmelsen 20/6 ca. 14 dage
efter sprøjtningen. på et senere tidspunkt har præ
paraterne imidlertid ikke kunnet klare gulrusten.
Der er opnået 2,2 hkg i merudbytte for behand·
ling med Plantvax, mens blandingen udviser et
merudbytte på 4,6 hkg kerne.

Bekæmpelse af gulrust (50).

Plan 111. Oulrustkarall:lU
ved 2..~ltn. ca. I" dase: d'ter hk,

6 forsøg 1974 ca. 20/6 2.tprøjlD. t_

Ubehandlet 6 7 50,7
Plantvax 20 1,5 I +
Aarnagan 70 2,5 kg 2 2 9,3
Calixin 0.5 I +
maneb 2,5 kg 3 4 8,5
Saprol 1.0 I +
maneb 2,5 kg 4 4 6,3
Bay 6660 1,0 l +
Anlracol 2,0 kg 3 4 7,4

I plan III er der prøvet 3 systemiske svampe·
midler i blanding med maneb eller tilsvarende pro
dukter. Bay 6660 har ingen systemisk effekt.
Der er foretaget 2 sprøjtninger på stadie 5-6 og
IO.

Efter blandingen Plantvax 20 + Aamagan er
der opnået en særdeles tilfredsstillende virkning
overfor gulrust. 14 dage efter 2. sprøjtning er ka·
rakteren 2 sammenlignet med ubehandlet 7. Der
er opnået et merudbytte for de 2 sprøjtninger på
9,3 hkg kerne. J blandingen Calixin + maneb er
der anvendt O,S l Calixin i modsætning til 0,7 i

Præparatet SicaroJ er et Dyt rustrniddel, der har
været anvendt 2 gange på stadie 6-7 og IO. Effek
ten overfor guJrust har været særdeles god, 14 dage
efter 2. sprøjtning er der endnu en tydelig virk·
ning. Karakteren har for begge behandlinger væ·
ret 3 i sammenligning med 7 i ubehandlet. I for·
bindelse med forsøgene er det noteret, at begge
behandlinger har givet svedne bladspidser, og præ
paratet har givet mindreudbytter på 2,8 og 1,7
hkg kerne.

I plan n var kemikalieprisen følgende: Plant·
vu 20 2 I 140,00 kr. og Plantvu 20 l,S l +
Aamagan 70 2,5 kg 140,00 kr.

plan I. Effek.ten overfor gu1rust bar været god.
Karakteren er 4 14 dage efter behandlingen. og
der er opnået et merudbytte på g,S hkg. Saprol +
maneb har virket nogenlunde som foregående
blanding, meD merudbyttet har været knap si
stort, 6,3 hkg. Blandingen Bay 6660 og Antracol
har vist tilsvaronde effekt overfor gulrust som
blandingen Ca1ixin + maneb. og der er opnået
et merudbytte på 7,4 hkg kerne.

Blandingen Plantvax 20 + Aamagan 70 har
været anvendt såvel i plan II som i plan m. I
plan li er der kun sprøjtet l gang i modsætning
til 2 gange i plan TIl. Angrebet af gulrust i 1974
var så langvarigt, at l behandling ikke har kun·
net give tilstrækkelig beskyttelse, 2 behandlinger
har givet 9,3 hkg i merudbytte, det dobbelte af 1
behandling.

Priserne på de kemikalier. der har været an
vendt i plan Ul, har været følgende: Plantvax 20
l,S I + Aarnagan 70 2,5 kg 2 gange sprøjtning
ca. 295,00 kr., Calixio O,S I + maneb 2,5 kg 2
sprøjtninger ca. I~O.OO kr. og Saprol I l + maneb
2,5 kg 2 sprøjtninger ca. 195,00 kr.

På et tidspunkt forlød det. at en sprøjtning med
dieselolie skulle have en positiv effekt mod gul
rust Flere steder blev der anlagt forsøg tU belys·
Dio8 af spørpmålet (fonøg Dr. 929-31 og 3822).
I forsøgene er der ikke konstateret nogen effekt
overfor gulrustcn, og udbyttet har været upåvirket
af I og 2 l dieselolie, hvorimod der er en mindre
nedgang l udbyUet ved 4 I dieselolie pr. ha.

3 års forsøg har >,list. at Plantvax eller Calixin
i blanding med maneb kan hæmme angreb af gul·
rust. De slørst~ merudbylteT er opnået, der hvor
der er sprøjtet 2 gange. J. sprøjtning pd hvedens
stadie 6--7 og anden sprØjtning ud/"rl, når øverste
blad (fanebladet) u veludviklet, svarende til sta
dit 10-10,1.

Antracol og Polyrom-Combi har tilsyneladende
samme positi\'e elf~kl som maneb. Mr midlune
bland~s med el af de pr"vede sysumuh fungici
der.

S. Bekæmpelse af oematoder i byg.

Til belysning af mulighederne for bekæmpelse
af bavrenematoder gennem jorddesinfektion er der
i 1974 gennemført S forsøg i byg efter samme
plan som i 1973.

Forsøgene er anlagt, hvor man ventede nerna·
todangreb. Det prøvede middel er Furadan 75 W.
der er udsprøjtet på fældet jord og nedarbejdet
til ca. 15-18 cm's dybde før komsåning. Ved for·
søgenes anlæg er der udtaget jordprøver. der på
Statens plantepatologiske Forsøg i Lyngby er aoa·
lyseret for indhold af æg og larver af havrenema·
toder. Tilsvarende prøveudtagning er foretaget ef·
ter høst. Resultalerne af forsøgene ses i følgende
oversigt.

."t,~
57,7
2,2

4,6
+2,8

+1,7

S
3

3

2
2

Bekamp~/se af gulrust (49).
Oulnatll:an.kter

Sprøjte-- ved2.•p. ca.l"dl'c
stadie: ca. 20/6 en. 2.•p.

4 7
2 S

Plan 11.
4 forsøg 1974
Ubehandlet
Plantvu 20 2,0 I 6-7
Plantvu 20 l,S I

+ Aamagan 70
2,5 kg 6-7

Sicarol 1,0 kg 6-7 og 10
Sicarol 1,0 kg +
Derosa! 0,2 kg 6-7 og IO
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+0,5
2,6

63,5 1,6
46,8 1,1
27,2 1,5

52,8
37,5

b.li:1 terne
ubch. Furadan

38,6

45,8 1,4

23,2 21,5
9,9 5,6
6,2 15,9

l3,1 14,3

3,9 1,0
10,5 13,3

17,6 9,922,9

15,9

11,9
59,3

Bekæmp~Jse af nema/oder.
Nematoder, 1000 q Ol larver pr. q jord

dt. hINI
.ed anlq ubch. Ful'"&4an

29,1
9,1
9,6

28/3
3/4

27/3
28/3

Duo for
bdandlin.

F_J
nr. Sot't

3505 Lof. o o 000 o o o o o o o o o

3506 Lof. o o o o o o o o o o o o o

3507 Rupal o o o o o o o o o o o o

Cns.3 forsøg ....

6 forsøg 1973 o o o o

3098 Salka o o o o o o o o o o o o o

3253 Siri o o o o o o o o 00 o o o o o

I de 3 første fors..g er der anvendt sorter, der
ikke er resistente over for angreb af nemaroder.
Ved forsøgets anlæg var der i gennemsnit 15.900
æg og larver pr. kg jord. Eftef. høst er der ikke
væsentlige ændringer i tallene uanset behandling.
Anvendelsen af S kg Furadan 75 W har dog be
virket et beskedent merudbytte.

l 2 forsøg, nr. 3098 og 3253, er anvendt de
nematodresistenle sorter Salka og Siri. Efter høst
er der konstateret en kraftig nedgang i nematod
tallet, en nedgang der ikke kan tillægges furadan
behandlingen, men må tilskrives virkningen af de
resistente sorter.

Et nemalodtaJ er et tilnærmet udtryk for jor
dens smiuegrad, og tallene kan bruges som "ej
ledning. Som hovedregel gælder, at en smitte på
under 1000 æg og larver pr. kg jord ikke frem
byder fare for skade på havre, og en smitte på
under 3000 æg og larver må anses som ufarlig for
byg. Med stigende smillegrad øges risikoen for
skade.

Indtil \'idere må det tilråd~s at am'l'ndl' d~ nl'·
matodrl's;stl'ntl' sOrter på sttukt nematodinliuut
jord.

6. Plansprøjtning fra fly og traktor.

For at sikre en korrekt og hensigtsmæssig an
vendelse af fly til sprøjtning har Miljøstyrelsens
Giftnævn udarbejdet ganske bestemte regler for
benyttelse af fly til bekæmpelse af skadedyr og
svampesygdomme. Disse regler er jævnligt blevet
skærpet de seneste år, og for parathion gælder
bl. a., at midlet kun må anvendes på arealer på
mindst IO ha., og midlet må kun udbringes, nAr
en planteavlskonsulent har konstateret insektan
greb pA byg og hvede. For svampemidler er der
ikke foreskrevet minimumsareaJer.

l 1974 har der fra fly været plansprøjtet ca.
18.000 ha, og med 3 gange behandling svarer det
til ca. 55.000 ba kom. I 1973 var tilsvarende tal
ca. 25.000 ha og ca. 75.000 ha. For nærmere at
undersøge plansprøjtningens udbyuemæssige virk
ning er der på 4. år i et samarbejde mellem KFK
Landbrugsflyvning, de lokale konsulenter ot
Landskontoret (or PIanieavl gennemført en for
søgsrække efter følgende plan:

a.. Ubehandlet
b. Sprøjtning efter behov.
c. Plansprøjtning, 3 sprøjtninger.

l. Sprøjtning 0,55 l paratbion + 2,25 kg
maneb.

2. Sprej't.ning 0,55 parathion + 2.25 kg
mancb.

3. Sprøjtning 0,55 parathion + 1,80 kg
svovlthiram.

I 1974 er samarbejdet udvidet til også at om
falte Statens plantepatologiske Forsøg, der har væ
ret behjælpelig med tilsyn af forsøgene.

Forsøgene er blevet lilset (ra midt i niaj til
slutningen af juni og undersøgt (or skadedyr og
svampesygdomme, og når det skønnes nødvendigt,
er der foretaget en behovsprøjtning. I 1974 er der
foretaget bchovsprøjtning i samllige (orsøg. Der er
foretaget l sprøjtning med l,S I parathion pr. ha.
Der er ikke anvendt behovsprøjtning til bekæm
pelse af svampesygdomme. Resultatet af forsø·
gene ses i nedenstående opstilling:

Plansprøjlning fra Ily (5/).
htl terne: pr. h.I

1972 1971 19704
flvl'de 04 ra. s r.. 6 r•.
Ubehandlet 46,5 48,3 67,1
Behovsprøjtning 3,0 3,0 2,5
Plansprøjtning . . . . . . . . . 4,8 6,8 6,0

BYK HL 7 r•. l r•.

Ubehandlet ......... 47,8 46,3 58,S
Behovsprøjtning . . . ..' . - . 1,0 2,7 +0,5
Plansprøjtning . . . . . . . . . 3,9 J,8 1,7

I de 6 hvedeforsøg er der i 1974 opnået et
udbytte på 67,1 hkg i ubehandlet, og 1 sprøjtning
efter behov med parathion har bevirket et mer·
udbytte på 2,5 hkg kerne. Dc tilsvarende tal for
forsøgene i 1973 og t972 var 3 hl.g i merudbytte
for de udrørte behovsprøjtninger. De 3 udførte
plansprøjtninger har i 1974 medført et merudbytte
på 6,0 hkg : une. 1 t 973 var det tilsvarende tal
6,8 og i 1972 4,8 hkg kerne. J 2 fOnieg i 1974
er der kun opnået 2,4 og 2,5 hkg kerne i mer
ud bylte for plansprøjlningen, og i begge tilfælde
drejer det sig om forsøg i sorten Solid. Dc øvrige
forsøg er udført i Kranich, Starke og Maris Bea·
con.



2062

HL

62,0
+2,0
+0,3

0,6

HL

46,8
+1,6
+0,6

0,7

Byg
Ubehandlet _..
Maneb 2,j kg 16/j .
Maneb 2,j kg 16/j og 3015 ..
Maneb 2,S kg + parathion

1,0-2,0 1 16/j og 30/5 ....

l hvede er der opnået fra O,S til 1,9 hkg kerne
i merudbytte ved anvendelse af maneb 1 og 2
gange. Tilsætningen af parathion bar ikke forøget
merudbyttet i 1974. Resultatet af de 6 forsøg i
1974 Jigger betydeligt under gennemsnittet af de
3 forsøg i 1973. Disse forsøg stammer også fra
S\agelseegoens Landboforening.

Efter samme plan foreligger resultater af S byg
forsØg t974 og 3 forsøg 1973. Der er ikke i
noget af årene merudbytte for behandlingerne.

l Skælskøregnens Landboforening foreligger der
resultater af 8 forsøg med plansprøjtning, (se
side I J8). r 6 sortsforsøg i byg og 2 i hvede er
halvdelen af forsøgsarealet behandlet 3 gange med
0,S5 I parathion + et svampemiddel.

l hvedeforsøgene er det specielt Kranich, der
reagerer på behandlingen med et merudbytte pi
ca. 14 pet. I bygforsøgene er der meget store po-

1973 1974 1973 1974
2 r.. 2 f •• l r•. 2ra.

a. 41,4 4't9 41,3 53,5
b. 6,1 j,j 2,9 3,3
c. 13,3 j,8 9,0 3,2
d. 11,5 6,6 9,3 3,8

l 1974 er der udført 2 forsøg i hvede, hvor der
er høstet 47,9 hkg i ubehandlet. 3 gange behand
ling med et svampemiddel, led b, har bevirket et
merudbytto på 5,5 hkg. I led c blev der yderligere
tilsat paratbion mod sk.adedyr ved de sidste 2
sprøjtninger, og merudbyttet blev S,8 hkg. I led
d, hvor der kun er anvendt ~n parathionbehand
ling, ved den midterste sprøjtning, er der et mer·
udbytte på 6,6 bkg kerne.

Der foreligger resultater af 2 bygforsøg. Her har
sprøjtning med et svampemiddel givet 3.3 bkg
kerne. Ti.lsætning af paratbion har ikke yderIiaere
øget udbyttet i bygforsøgene.

Angrebene af skadedyr bavde ikke tilnærmelses·
vis samme styrk.e i 1974 som i 1973, et forhold
der også kan registreres i de 2 års forsøgsresul·
tater, når leddene c og d betragtes.

I Slagelseegnens og Vestsjællands Landbofor·
eninger er der udført en forsøgsrække med nor
malt forsøgsudstyr.

Forsøg med plansprøjrning (53).

Vest--5jalland. ~..teme pr6~
Hvede 1973 1974

Ubebandlet 51,3 63,1
Maneb 2,j kg 16/j 4,6 O,j
Maneb 2,5 kg 16/5 og 3015 .. j,j 1,9
Maneb 2,5 kg + parathion

1,0-2,01 d. 16/5 og 30/j.. 10,2 1,1

hk. kerne pr. ha
H"""

6,0
1,0

3,3
+0,3

48,7
49,6

8
8

Plansprøjtning fra fly /972-74.
AoW hkg kerne pr. Ja
r0rMS ubebandkl bcbol'lpr. planJpr.

9 56,6 3,0 7,j
6 53,4 2,j 3,6

Hvede
LolI.-Fa.-SjæUand
Fyn-Jylland

Byg
LolI.-Fa.-Sjælland
Fyn-Jylland

Af midlerne er anvendt 2,25 kg maneb og 1 I
parathion pr. ha.

Forsøgene er anlagt med marksprøjte og høstet
således. at der ikke er udbyttebestemmelse i trak·
torsporet. Metoden skulle, bortset fra parcelstør·
relsen. kunne sammenlignes med Dysprøjlning. Led
c er den behandling. der er anvendt i flyplansprøjt·
ningen i 1974.

I byg er der udført 3 forsøg. Som behovsprøjt
ning er her udført l parathionsprøjtning midt i
juni. Den bar været uden sikker indflydelse pÆ
udbyttet. Merudbyueme i de 2 foregående år
var henholdsvis 2,7 og 1,0 hkg kerne. De 3 plan
sprøjtninger har medført et merudbytte på 1,7 hkg
kerne, og de tilsvarende tal for de foregående år
var 3,8 og 3,9 hkg kerne. Af årets bygforsøg er
2 forsøg placeret i Jylland, og her har der ikke
været noget udslag for behandlingen, og et enkelt
forsøg er placeret på Lolland·Falster, hvor det
fremviser et merudbytte på 6,0 hkg kerne.

I de sidste 3 år er der udført 15 forsøg i hvede
og 16 forsøg i byg efter samme forsegsplan. l
følgende opstilling er forsøgene opdelt efter lands
dele.

9 af de U bvedefo"øg er udført på LoUand
Falster eller Sjælland. Der er opnået et udbytte
på S6,6 hkg kerne, og hvor der er udført en be·
bovsprøjtning er merudbyttet 3,0 hkg, medens
der for plansprøjtning er opnået 7,S hkg kerne.
l de 6 forsøg i omrndet Fyn-Jylland har udbyttet
været 53,4 med 2,5 hkg kerne for behovsprøjtning
og 3,6 hkg, hvor der er plansprøjtet.

I byg er der 8 forsøg i området Lolland-Falster
Sjælland, og her har merudbytteme for behov
sprøjtning været 3,3 hkg sammenlignet med 6,0
hkg kerne for plansprøjtning. l Fyn-Jyllands om
rådet er der intet udslag for behovsprøjtningen og
et beskedent merudbytte på 1,0 hkg for plan
sprøjtningen.

Pi Lolland-Falster har man fortsat forsøgsar·
bejdet med plansprøjtning fra traktor efter føl
gende plan:

Forsøg med plansprøjtning fra traktor (52).
l. spnjlning 2.•prøjtn!nl 3.•prøJuUnI

1/6 13/6 25(6

a. ubehandlet ubehandlet ubehandlet
b. maneb maneb maneb
c. maneb maneb + maneb +

paruthion parathion
d. maneb maneb + maneb

parathion



2063

DPX 164 ....
EF 155 (Plondrel)

11. UKRUDT.

Furadan 75 W .
Granosan (DPX 14) .
KVK 733015 .
Mesurol ""
Meta-5ystox " .. ,.,.
Milgo "." .
Neo-Voronit .

Bavistin
Bay 6660
Bejsin
Benlate
Calixin ,.".,., ...
Curater
Derosal
Derosal M
Dithane M 4S , .
DPX 110 A ..
DPX 110 B

Tabel e. Anvendte midler
Aamagan 70 "'........ maneb
Antracol .. , ,... propineb
BAS 31703 F ......•... benodanil
BAS 3501 F carbendazim+ maneb
BAS 35003 F .. ",..... carbendazim +maneb
BAS 38200 F ......•. tridemorph + nitro

propylester
benzimidazol
f1uolrimazol
TCMTB
benomyl
tridemorph
carbofuran
carbendazim
carbendazim +maneb
mancoz.eb
benomyl + svovl
benomyl + svovl +
maneb
benomyl + maneb
phtalimidophospho
nothioat
carbofuran
benzimidawl +maneb
TCMTB + thiophanat
mercaptodimethur
oxydemeton-methyl
elhirimol
thiocarbamin +
fuberidazol

Panoctine Vx guazatine + car
boxin
oxycarboxin
metiram
triforin
pyracarbolid
carbendazim +maneb
thiabendazol
aldicarb
kviksølv
svovl
thiram
thiophanat

Plantvax 20 ,.", ..
Polyram-Combi .
Saprol .
Sicarol (Hoe 6052) .
Tecto M ,
Tecto 60 _ .
Temik . .
Tillantin-S .. , .. , , ..
Thiovit ........•..... ,
Thiram 80 , .. ,
Topsin M ,." .

Der fremkommer hvert år nye ukrudtsmidler
eller blandinger af sådanne, hvorfor en effektiv
og hurtig afprøvning af disse er nødvendig for
at få oplysninger om deres dosering. anvendel
scstidspunkt, virkemåde, effektivitet og meget an
det.

J 1974 er der som i tidligere år gennemført
et betydeligt antal forsøg landet over,

7. Bekæmpelse af skadedyr i sukkerroer.

I samarbejde med Forsøgsudvalget for Sukker
roedyrkning og De danske Sukkerfabrikker er der
udført forsøg med skadedyrsbekæmpelse ved bejds
ning samt ved anvendelse af granulerede insekt·
midler sammenlignet med normal sprøjtning mod
skadedyr.

Formålet med forsøgene er at finde en sikrere
metode i skadedyrsbekæmpclsen, en metode der
samtidig giver arbejdsbesparelse. og som måske er
mero miljøvenlig end de hidtil anvendte normale
sprøjtninger. J forsøgene (nr. 1279. 1777,2584 og
2585) er roefrø behandlet med thiram mod svam·
pesygdomme. Ved bekæmpelse af skadedyr er der
dels anvendt Mesurol som bejdsemiddel og dels
direkte sprøjtning med paralhion og Meta-Systox,
2 granulerede inseklmidler Temik og Curater er
ved såning nedfældet i sMuren med henholdsvis
7 kg og 12 kg pr. ha.

Resultaterne peger i retning af, at Temik og
Curater bar lidt svagere virkning end Mesurol
overfor jord boende skadedyr. Til bekæmpelse af
trips, beden liens larve, og andre skadedyr gennem
sæsonen har Temik og Cumtcr været fuldt på høj·
de med normlli sprøjtning,

Forsøgene fortsættes i de kommende år.

SIUve merudbytter. Det største udslag, 20 pct, er
opnået i sorten Mona, men sorter som PaUas og
Zita reagerer også på behandlingen.

Som nll:\(nt indledningsvis er der overalt, hvor
der er udført plansprøjtningsforsøg, foretaget vur
deringer eller optællinger af skadedyr og svampe
i sommerens løb. På trods af dette omfattende ar
bejde med registrering af forekommende skadevol
dere har det ikke været muligt at pege på eksakte
forhold som årsag til de opnåede positive eller ne
gative virkninger af de udførte behandlinger. Men
forsøgsarbejdet fortsættes for om muligt at få klar
lagt størrelsen af de skador, som de forskellige
skadedyr og svampesygdomme kan forvolde på
komafgrødeme.

J 3 års forsøg har plansprøjtning bevirket større
merudbytter end behO\'sprøjtfliflg.

De stf}rste og sikn'ste merudbytter for sprøjt
ning er opnået i den syd,wlige del o/ landet, spe
cielt på Lolland-Falster.

HI't!defl viser større moc/tagelil?hed for angreb
af J'vam{Jesygdomme 0F: skadedyr clld byg,

Omkostnillgerne ved behandling a/ l ha !/I'ede
eller byg svarer til et merudbytte på 200-275 kg
kerne,

8. Anvendte midler.

I det foregående afsnit vedrørende sygdomme
og skadedyr er der nævnt en del midler. der er
indgået i de forskellige forsøgsplaner, Disse midler
er anført i tabel e i alfabetisk orden efter mid
lernes handelsnavn eller forsøgsnavn, endvidere er
anført den virksomme forbindelse.

t. Ukrudt i vårsæd.

Bekæmpelse af ukrudt i korn dækker areal
mæssigt langt det største omr:ide, hvorfor der
også hertil udbydes et meget stort antal midler.
Som det ses af tabel j over prøvede midler,
side 2081, er de fleste af disse blandingsmidlcr.
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ResulLalerne af et stort forsøgsmateriale fremgAr
af det følgende.

l 1974 er der gennemført en anden form for
ukrudtsbestemmelse end i tidligere år, og dette
vil også ses i de efterfølgende forsøgsopstillinger.
Medem man i de foregående år har foretaget en
botanisk vægtanalyse, er man nu gået over til at
tælle antal ukrudtsplanter en vis tid efter for
søgsbehandlingen. Endvidere har man tidligere ved
bekæmpelse af specielle dominerende ukrudtsarter
gennemført en karaktergivning med o for ube
handlet og et højere tal for udtryk for bekæm
pelsens effektivitet. Denne metode gøres overf1~

dig ved optælling.
Almindelig sprØjtetid er for havre stadie 2-3,

og for byg 3-5 og for vårhvede 3-4 (Feekes
skala, se side 2055, og i det efterfølgende med
deles kun undtagelser fra denne regel.

a. Gul okseøje.

Gul okseøje er en generende ukrudtsplante. og
i en del år har man forsøgt at finde special
midler imod den. Resultaterne i opstillingen viser,
at man er nået et langt stykke i retning af at
kunne bekæmpe gut okseøje effektivt.

l plan I er afprøvning af Basagran-DP og Fane
ron 50 WP afsluttet efter 4 Ars forløb. Brominal er
prøvet i 3 år, og nyt er Cenro] Ox.

nogenlunde til virkningen de foregående år. hvor
Faneron almindeligvis ligger 1 karakterpoint hø
jere. Brominal har alle årene virket godt. og
Cenrol Ox ligger i årets første forsøg på linie med
dette.

Basagran-DP og FaneroD er prøvet i 97 forsøg.
Opstillingen viser, at de iUe alene har cn god
virkning overfor gul okseøje men også overfor
andel ukrudt. I de mange forsøg er der opnlet
nøjagtig cns merudbytte 2,S hkg kerne pr. ha.
Brominal bar i gennemsnit af de 3 år øget
keroeudbyttet med ca. 2 bkg, og Certrol Ox ml
prøves yderligcre.

Kemik.aliepri.sen pr. ha for de markedsførte
præparater bar været ca.: Faneron SO W 128.00
kr., Brominal 400 84,00 kr. og Certrol Ox 84,00
kr.

Omkring 100 forsøg de sidste 4 år viser. at Dasa·
gran-OP og Faneron 50 WP er fortrinlige spe
cialmidler mod gul okseøje, og de må karakteri
seres som jævnbyrdige.

b. Hanekro og knunIulls.

PA andet år er forsøgt at finde frem til spe
cialmidler mod 2 ret modstandsdygtige ukrudts
arter, hanekro og krumhals.

I det efterfølgende ses resultaterne fra 26 for
søg i 1973 og 42 fo..øg i 1974.

I gennemsnit af 26 forsøg i 1974 er antal
gul okseøje pr. m! 69, hvilket Basagran-DP
nedsætter til 24 og Faneron til 9. Dette svarer

hk,
k_

41,3
1,6
2,3
2,6
3,3
3,7

35,2
3,7
3,1
4,2

PCI.

""""'.
19
3
2
2

AlItal."""'...
plan'"

Jall pr. m'
183
26
20
23
38
24

Ania'
",",UG

pI". m'
40

1,3 kg 7
3,5 kg 11
2,4 kg 8
3,0 l 6
2,5 kg 13

""""error ba.nckro

O
1,3 kg 9
2,4 kg 9
3,0 kg 9

Plan II.
14 forsøg 1974
Ubehandlet
Dico-Banvel-M 75
Bay 6604 a
Fortrot
EK 174
Faneron Trippe]

Hanekro i vdrsæd (55).

15 forsøg 1973
Ubehandlet
Dico-Banvel-M 75
Forlrol
Faneron Trippel

Efter plan n er Dico-Banvel-M 75, Fortrot
og Faneron Trippel prøvet begge år. Deres virk
ning overfor hanekro er ens i 1973, mens det
kniber lidt for Faneren Trippet i 1974, bvor
Dico-Banvel og Fortrol har nedsat antal hanekro
fra 40 pr. m t i ubebandlet til henholdsvis
7 og 8 og Faneron kun lil 13. Overfor den
samlede ukrudtsbe·stand har Faneron Trippet væ
ret lige så effektiv som de andre 2 midler.

Nye i lrets forsøg er Bay 6604 a og EK 174.
Det sidstnævnte middel synes bedst overfor hane
kro af samtlige midler, men til gengæld svagest
overfor det totale ukrudtstat, hvor Bayer-præpara
tet virker bedst af dem alle.

Begge år synes Faneron Trippel at være mest

41,1
3,1
3,0
2,8

hk,
k,""
48,3

2,6
2,7
1,8
1,1

37,6
2,0
1,6
1,4

42,7
2,5
2,5

43,7
3,0
2,9

19
3
3

17
3
3
3

p<'.
ukruc1t

II
2
l
2

165
43
28
36
29

O
9
9

O
8
9
9

69
24

9
17
17

K.a.raktcT (ar
aulonc.jc

O
8
9
8

4,0 I
3,0 kg
2,0 I

4,0 I
3,0 kg
2,0 I
2,01

4,0 kg
3,0 kg
2,0 I

4,0 kg
3,0 kg

4,0 kg
3,0 kg

Gulokseøje; vdrsæd (54).
Antal Antal

JUl okseeje ukruc1UpJanlcf
pr. m' laIt pr. ml

Plan l.
26 forsøg 1974
Ubehandlet
Basagran-DP
Faneron SO WP
Brominal 400
CenrolOx

27 forsøg 1973
Ubehandlet
Basagran-DP
Faneron 50 WP
Brominal 400

22 forsøg 1972
Ubehandlet
Basagran-DP
Faneron 50 WP
Brominal 400

22 forsøg 197/
Ubehandlet
Basagran-DP
Faneron 50 WP

97 forsøg /97/-74
Ubehandlet
Basagran·DP
Faneron 50 WP
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Karakter PCt.
l l forsøg 1973 ror h.anckro ukru41
Ubehandlet O 14 35,8
Herba-Banvel-M 750 1,3 kg 8 l 4,g
Herbavex Plus·) 3,0 I 7 2 4,5
Faneron 50 WP 3,0 kg 8 3 4,J
Certrol Tripel 3.31 8 2 5,4
Probatox triple J,J I 7 2 3,9
") Idenlislr.e produlner.

Hanekro i v/1rsæd (56).
Ania]

Plan III. Anlal ukrudlS+

21 10""K 1974
hanekro planter hk,
pr. m' lal! pr. m t kerne

Ubehandlet 78 201 41,0
Herba-Banvel-M 750 1,3 kg 15 46 4,0
Herbavex 630·) 3,0 I 19 44 4,4
Faneron 50 WP 3,0 kg 19 41 5,2
Certrol Tripel 3,31 35 60 4.8
Probatox triple 3,3 I 39 67 4,9

tolerant overfor komet, idet udbyttet øges med
3,7-4,2 hkg pr. ba. OiccrBanvel synes knap så
tolerant i 1974 som året før, men årsagen er
navnlig at henføre til 2 forsøg. Fortrol medfører
begge år et pænt udbytte, og af de nye midler
synes foreløbig EK 174 mest tolerant.

I den følgende plan HI ses resultaterne af 2
års forsøg med de samme 5 midler, Ved bedøm
melse af midlernes effektivitet overfor hanekro
må tages i betragtning, at der i de 2] forsøg
1974 gennemsnitlig på ubehandlet er 78 hanekro
pr. m! imod 40 i den foregående serie.

Herba-Banvel·M 750. Herbavex 630 og Fane
ran 50 WP er bedst virkende overfor såvel hanek.ro
som på den samlede ukrudtsbestand, og de er
nærmesl jævnbyrdige. I nævnte rækkefølge ned
satte de i årels 21 forsøg hanekro fra 78 til
15-19 og samlet ukrudt fra 201 til 46-41 pr.
m!. De 2 andre midler virker væsentligt sva
gere og er ikke meget forskellige.

Alle 5 midler må betegnes som skånsomme
overfor kornet. 1 de 11 forsøg 1973 er merud
bytterne i gennemsnit varierende fra 3,9 Iii 5,4
og i 21 forsøg 1974 fra 4,0 til 5,2 hkg pr. ha.
Da udslagene for anvendelse af de enkelte mid
ler ikke er helt ens de 2 år imellem. vil re
sultatet fra forsøg de kommende år imødeses med
inleresse.

1 plan IV ses for første gang resultaterne af
sammenligning af 4 midler, hvoraf Certrol Ox
også er prøvet mod gul okseøje, og den omfatter
7 forsøg.

Certrol Ox viser også i denne serie en fin virk
ning overfor den samlede bestand af ukrudt ved
at nedsætte antallet fra 199 pr. m! i ubehandlet
lil 18. Midlet viser også sammem med Lindinger
DM 68 en udmærket effekt overfor hanekro, som
reduceres i antal fra 117 Iii henholdsvis 15 og
11 pr. m!.

Også i serien her er Certro! Ox den mindst
skånsomme overfor kornet, idet den har øget
udbyttet med 2,9 hkg kerne pr. ha. medens der
for de øvrige 3 midler' er opnået el merudbyue
på J,3-4,0 hkg.

For de markedsførte produkter i plan Il har
prisen i 1974 pr. ba været ca. 31 kr. for Dico
Banvel·M 75. og 72 kr. for Fortral. 1 plan III
har prisen væ(el ca. 31 kr. for Herba-Banvel
M 750, 47 kr. for Herbavex 630, 126 kr. for
Faneron 50 WP, 47 kr. for Certrol Tripel, og
55 kr. for Ptobatox triple pr. ha. I plan IV
har prisen været 75 kr. for tindinger DM 68,
84 kr. for Cen ral Ox, og 47 kr. for Certrol 3.

Efter 2 års forsøg l'iser det sig, at der ogsli
imod hClf/ekro og krumhals lindes flere udmærkede
midler, og at det l'iI være formålstjenligt at tage
hensyn til dette, når man l·il bekæmpe ukrudt
pd arealer. hvor dis,re ukrudtsplanter er mellem
de dominerende.

c. Blandet ukrudtsbestand.
Efter 4 fonkellige planer er der prøvet midler

til bekæmpelse af en blandet ukrudtsbesland i
byg, og her iaguager man navnlig virkningen
overfor de rel hormonmodstandsdygtige ukrudts
arter, som fuglegræs, kamille, agerstedmoder, pile
urt, tvetand, burresnerre. ærenpris og andre. t det
følgende ses hovedresultaterne.

Blandet ukrudf i vtlrsæd (58).

Plan V. Anlal

7 forsøg 1974
ukrudl.llplanlcr hk,

pr. m" k.~

Ubehandlet 72 49,1
Lindinger Combi 3 2,5 kg 16 0.8
Lindinger Combi 750 2,71 18 0,8
KVK 72 J025 3,51 17 0,5
Certrol IB 500 3,5 I 14 0,5

9 forsøg /973 p". ukrudl
Ubehandlet 4 39,9
Lindinger Combi 3 2,5 kg O 0.9
KVK 72 3025 3,5 I O 1,4
Cenrol IB 500 3,0 I O 1,0

14 forsf,g 1972
Ubehandlet 7 43,5
Certrol IB 500 3,0 I I 1,2

22 forsf,g 1971
Ubehandlet 15 38,9
Certrol IB 500 J,O I O 2,6

52 10'Sog 197/-74
Ubehandlet 41,7
Certrol IB 500·) 3,0 I 1.7
.) 1 1974 er doserIngen J.S I.

hk,
kerne

36,4
3,3
3,3
2.9
4,0

199
34
25
18
li

117
24
11
15
32

Anlal
han~kro

pr. mt

1.3 kg
5,0 I
2,0 l
3,J I

Ham'kro i viJrsæd (57).
Antal

ukrudts
planter

iall pr. m t

Plan IV.
7 forsøg 1974
Ubehandlet
DiccrBanvel·M 75
tindinger DM 68
Certrol Ox
Certrol 3



2066

Det ses, at i alle de enkelte år udviser Prokamix
DPD og Basagran-DP slort sel ens og god virk·
ning overfor ukrudt.

I plan V er der sammenlignet 4 blandings
midler, der er forskellige, men ens derved, at de
alle har 2 komponenter tilfælles, nemJig MCPA
og dichlorprop.

Af tallene ses, at deres virkning overfor
ukrudt ikke er meget forskellig, og at deres ud
bytteforøgel.se kun varierer fra 0,5 til 0,8 hkg
kerne pr. ha.

Lindinger Combi 750 er prøvet første gang,
medens Lindinger Combi 3 og KVK-præparatet er
prøvet på andet år.

Certrol IB 500 er prøvet i 52 forsøg i 1971
74. Resultaterne fra de enkelte år viser. at midlet
har en god ukrudtseffekt. Der er en variation i
merudbyttet fra år til lr, men i gennemsnit af
de 4 år er der 1,7 hkg byg pr. ha.

I den næste tabel, plan VI, ses resultaterne af
forsøg i 1974 med 5 blandingsmidler, hvoraf de
3 foroven indeholder dichlorprop. 3 af midlerne er
sammenlignet i 3 år, og der anføres hovedresul·
taterne fra forsøg med Prokamix-DPD og Basa
gran-OP, der begge er prøvet i 4 år.

Fortrol er prøvet i 3 år og viser en god virkning
overfor ukrudt. men det hører ikke til de blideste
midler overfor kornet.

Faneron Trippel og Hcrbavex 630, der er prøvet
de sidste 2 år, virkede for hlrdt på kornet i
1973. I 1974 er der opnået et merudbytte på 2,1
hkg for anvendelse af Herbavex:. Faneran har
øget udbyttet med 4,1 hkg efter at have nedsat
ukrudlSantaJlet fra 154 til 31 pr. m'.

Den bedste ukrudlSeffekt i årets forsøg bar
midlet Faneron 50 WP + Hormon Mix 70,
der er prøvet første gang. Midlet har nedsat antal

3.6
4.1
2.1
2,8

41,0
1,7

39,4
+0.9
+0.2
+1,0

154
27

24
31
27
32

13
l

pcl. uknJdt

7
2
1
I

2,4 kg
3,0 kg
3.0 I

2.4 kg
1.0 kg+
2.01
2.5 kg
3.0 I
3.3 I

Blandet ukrudl i vdrsad (60).
""..,

WcNdl1P1anler
pr. m"

J7 forsøg /973
Ubehandlet
Fortrol
Faneron Trippel
Herbavex 630

Plan VII.
/6 forsøg 1974
Ubehandlet
FortTol
Faneron 50 WP +

Honnon Mix 70
Faneran Trippel
Herbavex 630
Cerlfol-Tripel

/5 forsøg 1972
Ubehandlet
Fortrol

Gennemsnitsresultatet er, at Prokamix-DPD i
55 forsøg i årene 1971-74 har øget udbyttet
med 2.0 hkg og Basagran·DP i 56 forsøg med
2,2 hkg kerne pr. ha.

I 3 år er disse lo midler prøvet sammen
med Cambilene. der normalt har en god virkning
overfor ukrudt. Dets virkning overfor kornet kan
variere meget efter anvendelsestidspunkt og klima
tiske forhold. Dette medførte bl. a., at det i et
enkelt år som 1972 i gennemsnit af 15 forsøg
gav det højeste merudbytte, 2,3 hkg pr. ha. og i et
år som 1974 i 16 forsøg viste det laveste, nem
lig +- 1,1 hkg kerne. Dette ugunstige resultat
hidrører næsten alene fra 2 forsøg, nr. 118 og
3668. med merudbytletal på henholdsvis + 21.7
og ..;- 13,0 hltg kerne pr. ha. Fraregnes disse
forsøg, er der i de resterende 14 forsøg et gen
nemsnitligt merudbytte på 1,4 hkg kerne. Dette
svarer bedst til virkningen af Cambilene, der
er et udmærket middel, n~r det anvendes rettidigt.
og rigtigt.

De 2 nye midler Bay 6604 a og Herbamix·
OPD 800, har haft en god ukrudtseffekt, og der
er opnået merudbytter på 2,6 og 2,9 hkg kerne.

I plan VlI vises resultaterne af 16 forsøg i 1974
med 5 blandingsmidler, der alle indeholder
MCPA, de 4 dertil dichlorprop og det S'te
mechlorprop.

39,6
2.1
2.3
2.3

41,S
2.0

42,0
1.8

42,1
3,1

37,6
1.2
1.0
0,6

41,S
2.2

'"k,rne

46.3
2,6
2.9
2.7
2.4

+1,1

Blandel ukrudl i vdrsæd (59).
Plan VI. Antal

/6 forsøg 1974
uknldt.planter

pr. m'

Ubehandlet 118
Bay 6604 a 3.5 kg 16
Herbamix-DPD 800 2.S kg 17
Prokamix-DPD 2.71 21
Basagran-DP 4.0 I 17
Cambilene 4.5 I 13

14 forsøg 1973 pcl. ubudt

Ubehandlet 8
Prokamix-DPD 2.71 1
Basagran·DP 4.0 I l
Cambilene 4.5 I I

I S forsøg 1972
Ubehandlet 16
Prokamix-DPD 2.71 3
Basagran·DP 4.0 kg 3
Cambilene 4.5 I 4

10 forsøg 1971
Ubehandlet 9
Prokamix-DPD 2.71 O

SS forsøg 197/-74
UbehamJlet
Prokamix-OPO 2.71

l/ forsøK /97/
Ubehandlet 12
Basagran-DP 4.0 kg O

S6 forsøg 1971-74
Ubehandlet
Basagran·DP 4.0 kg
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ukrudtsplanter til 24 pr. m! og har øget kerne
udbyttet med 3,6 hkg kerne.

Lindinger DM 68 er et middel, der er prøvet i
1971-72. J 1974 er det prøvet på 2 forskellige
udviklingstrin, henholdsvis stadie 3 og 4-5. Det
sammenlignes med Certrol 3 og Pescoprop, der
begge er prøvet i 4 år, og som er udsprøjtet på
stadie 4-5.

Bfandel ukrudl i "drsæd (61 J.
Plan VIII. Anlal

14 forsøg /974
Sprøjte- ukrudupllnler hk,
.(adle pr. m" ,,~

Ubehandlet 210 47,S
Lindinger DM 68 5.0 I ) 40 ).6
Lindinger DM 68 5,0 I 4-5 47 2,7
Certrol 3 ),) I 4-5 41 ).0
Pescoprop 4,51 4-5 56 1,4

7 forsøg 1973 pet. uu-udt

Ubehandlet 13 )8,5
Certrol 3 3.31 ) 2.0
Pescoprop 4.51 2 l,)

JO forsøg J972
Ubehandlet 11 40,S
CertroJ 3 ).) I 2 2,5
Pescoprop 4.5 I I 2,3
Lindinger DM 68 5,0 I I 2,4

JJ forsøg 197/
Ubehandlet 12 42,1
Certrol 3 3,31 O 3,4
Pescoprop 4.51 I 3.4
Lindinger DM 68 5,0 I 1 1.7

41 forsøg /971-74
Ubehandlet 43,3
Certral ) 3.31 2.9
Pescoprop 4.5 I 2.3

Det ses. at Lindinger-præparatet har en lidt
større slagkraft overfor ukrudtet ved den tidlige
udsprøjtning, og uden at det er voldsommere
overfor kornet end ved den sene sprøjtning. Ved
den første anvendelse er antal ukrudtsplanter ned
sat fra 210 lil 40 pr. m! og et merudbyue p~

3,6 hkg pr. ha. Ved den senere anvendelse er de
tilsv;lrende tal 47 planter pr. m! og 2.7 hkg kerne.

Certrol 3 og Pescoprop er sammenligner i 41

forsøg 1971-74 og det ses, at de har øget ud
bynet med henholdsvis 2,9 og 2,3 hkg kerne
efter at have haft en ret jævnbyrdig virkning
overfor ukrudtel. Kun i 1974 synes Pescoprop
at virke Iidl svagere, hvilket antagelig skyldes et
for sent sprøjtetidspunkt.

I 1971 ses en stor effekl overfor ukrudtet,
hvilkel også er tilfældet i 1972. Det førsle år
øgede begge udbyttet med 3,4 hkg og det andet
år med 2,3-2,5 hkg kerne. De sidste 2 forsøgsår
har Pescoprop udbytlemæs..'\igt ligget noget under
Certrol 3, selvom del i 1973 havde den bedste
ukrudtsvirkning. Pescoprop er ret følsom overfor
de enkelte ~n; vekslende klimaforhold og overfor
anvendelsestidspunktet. el Senl sprøjtetidspunkt kan
bevirkc udbyttencdgang.

Med 5 forskellige midler er gennnemført 2 for
søg i vårhvede. det er nr. 524 og 2228. Alle
midlerne har haft en varierende, men god virk
ning o\erfor lIknJdlel. At vårhveden har kunnet
tAie behandlingen fremg.h af, at der i begge
forsøg i alle forsøgs led er positive merudbytter.
I forsøg nr. 524 er udbyttet på ubehandlet 51,0
hkg kerne pr. ha. Det øges af de forskellige
midler med fra 6,0 til 9,0 hkg. J nr. 2228, hvor
grund ud byttet er' 38.8 hkg. varierer forøgelsen fra
2.2 til 7,6 hkg. Forsøgsmaterialet bør udvides i
de kommende år.

d. Typer af ukrudtsmidler mod blandet ukrudt.

På fjerde år er gennemført forsøg med for
skellige typer af gængse ukrudtsmidler. Hensigten
er at få et nærmere kendskab til forskellige
vækstfaktorers indflydelse på ukrudtsvirkningen
efter anvendelse af forskellige typer og typeblan
dinger sammenlignet ved den af Statens Forsøgs
virksomhed i Plantekultur anerkendte dosering.

I 1974 er der gennemført 50 forsøg efter 3
planer, og orslillingerne viser resultaterne fra
dette og tidligere år. Forsøgsbehandlingen er fore
taget ved normal sprøjtelid, del vil sige stadie 3-5
efler Feekes skala. I ~rets forsøg er foretaget den
ændrede lIkrlldlSbestcmmclse, som oplyst i fore
g~endc afsnit.

Typer al ukrutllsmidler (62).
Anl11

ukrudlSpl.
DoserlnJ pcl. ukrudt pr. m" hkg loerne

kll vlrbomt 1971 1972 197] 197' 1911 1912 191] 1'''4 1971 ·14
Plan l •tor pr. ha 19 r•. 22 r•. 25 fs. 22 (•. 19 f•. Ub. 25 fl. 22 (s. 8B (••

Ubehandlet 13 10 7 9S 44,1 43,7 40.7 45,S 43.4
MCPA 1,50 I 2 I 29 2.0 1.5 1,0 1,5 1,4
Dichlorprop 2,06 I I O 26 2.1 1.6 0.3 1.6 l,)
MCPA + dichlorpr. 0,41 + 1,62 O 1 O 2) 2,1 2,0 1,0 1.9 1,7
2,4·D + dichlorprop 0,41 + 1,62 O 20 0.9 1,6

Efter plan l ses resultater fra forsøg i 4 år,
hvor MCPA, dichlorprop saml blandingen af disse
lo typer er sammenlignel i et betydeligt forsøgs·
antal hvert år, tilsammen 88 forsøg. Til sammen-

ligning er de sidste to år meutaget blandingen
2,4-0 + dichlorpfop.

Del ses, at der er en anlydning af, at de to
rene typer har den sv,lgeste virkning overfor
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ukrudtet. og at de virker omtrent ens, idet de i
gennemsnit af 88 forsøg øgede udbyttet med
henholdsvis 1,4 og 1,3 hkg kerne pr. ha.

Blandingen MCPA og dichlorprop, der gen
nemgående har virket lidt bedre end enkelttyperne
overfor ukrudtet, øgede i det store antal forsøg
udbyttet med 1,7 hkg.

I de 2 u blandingen 2,4-D + dichlorprop
er prøvet, ses det. at den har haft den bedste
virkning overfor ukrudtet. år den tilsyneladende
knap har øget udbyttet så meget som foranstå·
ende blanding. mA. det vist nærmest bero på
tilfældigheder. I 1973 har MCPA-blandingen gi
vet et merudbytte på 1,0 hkg, medens 2,4-0
blandingen har givet 0,9 hkg, men i 10 af de
2S enkeltfonøg har sidstnævnte vist den største
udbyttefremgang. Og i de 22 fOmlg 1974, hvor
merudbyttetallene er henholdsvis 1,9 og 1,6 hkg,
Jigger 2,4-D-blandingen højest i de 12 forsøg.

løvrigt er denne 4-årige forsøgsserie med et be
tragteligt antal forsøg de enkelte :ir interessant
derved, at den viser variationen i kerneudbyttet på
Ubehandlet fra år til andet med det laveste på
40,7 hkg pr. ha i 1973 og det højeste på 45,5 hkg
i 1974.

Det mindste merudbytte fo< forsøgsbehandlin
gen er opnået i 1973 med det laveste grundud
bytte, mens merudbytteroe i 1974 ligger på linie
med det., der ses fra et mere normalt år som
1972.

For midlerne i plan l har prisen pr. ha i 1974
været ca. 20 kr., 33 kr., 35 kr. og 35 kr. i den
rækkefølge midlerne er IllCvnt i planen.

Efter plan II er gennemført 87 forsøg de sidste
4 år, hvor 4 forskellige blandingsmidler er sam
menlignet. Kun l af blandingerne består af 2
komponenter, l er sammensat af 3, og 2 af 4.

Typu af ukrudtsmidleT (63).
Ania'

DOlerin, pct. ukrudl
Ukrud~1.

hk, kernepr. mk, virbomt 1971 1972 1973 1974 J971 1971 1973 1974 1971-74
Plan 11. 1I0fpc. ba 16 fa. 19 f•. 2H, 20', 26 r•. 19 f•• n r, 20 b.

17 "
Ubehandlet 14 6 7 126 41,6 43,0 42,6 44,0 42,7
MCPA + ioxynil 1,00+0,33 l 1 O 18 2,9 2,3 1,4 2,5 2,3

MCPA + dichlor- 0,33+0,99
prop + ioxynil +0,17 O 25 3,1 2,2 1,3 2,1 2,2

MCPA +dichlorpr. + 0,37+0,87
ioxynil + bromoxynil +0,09+0,12 O 20 3,1 1,8 1,7 2,2 2,3

MCPA + mechlorprop + 0,45+0,34
2,3,6-TBA + dicamba +0,11+0,09 O O 21 2,6 1,6 0,6 0,6 1,4

Alle blandingsmidler viser en meget god virk·
ning overfor ukrudtet og med en svag antydning
af, at blandingerne med de 4 komponenter virker
stærKest.

Anvendelsen af alle 4 blandinger har medvirket
til et øget kerneudbytte, for de 3 blandingers
vedkommende i gennemsnit af 87 forsøg med
2,2-2,3 hkg byg pr. ha. Den fjerde blanding,
opført nederst i planen, har hvert !r i gennem
snit forårsaget en lettere depression hos afgrøden
og med det laveste merudbytte til følge, hvorfor
hovedresultatet kun er et merudbytte pi 1,4 hkg
pr. ha.

For midlerne i plan Il har prisen pr. ha på de
anvendte midler været ca. 63, 47, 64 og 52 kr.

T plan IH er gennemført 14 forsøg med 3 nye
blandingsmidler, i de 8 forsøg 1974 er et fjerde
kommet til.

Det ses, at blandingerne overfor ukrudtet har
virket meget ens og godt. Blandingen med bromo
fenoxim synes dog at have et lille fortrin med
hensyn til ukrudtseffekt I 1973 er der i 14
forsøg kun 0, I hkg pr. ha, medens der i de 8
forsøg i 1974 er et merudbytte på 2,7 hkg.
Bentazonblandingen har givet et noget varierende

udbytte de to !r. Blandingen med cyanazin virker
for hårdt på kome~ og ue.. nye middel ml
prøves yderligere.

Typer af ukrudtsmidler (64).

Doo<rinI An..,

Plan III. k, rirtlora.t utNd...

8 forsøg 1974
..., plUlle~ ""....... 11"". ml tc=

Ubehandlet 92 .8,8
Dichlorpr. + bentazon 1.04+ 1,39 12 2,0

MCPA + dich10<- 0,50+1,00
prop + bromofenox. +0,25 9 2,7

MCPA + dichlor- 1,21+0,31
prop + cyanazin +0,25 13 0,4

Dichlorpr. + triazinon 1,75+0,35 13 1,6

14 forsøg 1973 pct. ukrudl

Ubehandlet 8 43,0
Dichlorpr. + bentazon 1,04+ 1,39 I +0,1

MCPA + dichlo<- 0,50+ 1,00
prop + bromofenox. +0,50 O 0,1

MCPA + dich!or- 1,21 +0,31
prop + cyanazin +0,25 O +1,4
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I plan lU har kun midlet mod cyanazin været
på markedet og prisen var pr. ha 72 kr.

MCPA + dichlorprop hører til el af de i praksis
mest benyttede midler. Det fremgår af oversig·
ten, at det i alle forsøgsArene har en god virk·
ning mod ukrudt. en virkning, der stiger no
genlunde jævnt med øget dosering. Dette ses
tydeligt i de 32 forsøg 1974, hvor der er en stor
ukrudtsbestand, 99 pr. m' i ubehandiel. Blan·
dingen, der ogd indeholder bromo:<ynil, vir
ker begge Ar en anelse bedre.

e. ForskelUge doseringer af ukrudtsmidltr.

I 1973 er gennemført 38 forsøg og i 1974 32
forsøg til belysning af mulighederne for at nedsæt
te doseringen af ukrudtsmidlerne. Der er sam·
menlignet 2 midler, MCPA + dichlorprop og
MCPA + dichlorprop + bromoxynil i 3 forskel·
Hge doseringer, nemlig Ih, ~ og Ilt styrke i for·
hold til den anbefalede dosering.

Begyndelsen til forsøgsserien er lagt i 1972,
men i mere forenklet form, idet der kun er prøvet
l middel, MCPA + dichlorprop, og i 2 do
seringer, ~ og 111 styrke. Hovedresultater fra 15
forsøg ses i efterfølgende opstilling for de sidste
2 Ars forsøg.

Forsøgene er gennemført i byg, og forsøgs
behandlingen er foretaget på stadie 2 senest 3
efter Feekes skala. Virkningen på ukrudtet er be..
stemt efter optælling i forsøgene 1974.

Antal
ukrudlplanler

pr. m·

49,5
4,9

52,8
1,0
1,7

hk,.=<
60,_

0,0
+0,7

0,9

0,6

52
17
IS
13

11

12
2
I

26
2

",..
ukrudt

Ukrudt i v;tl1er~æd (66).
"Illal

ukrudtSplanter
pr. m'

Il forsl,g 1973
Ubehandlet .
DLG M-propacid 3,0 kg ..
Faneron Trippel 4,5 kg .

I 1973 fjernede MCPA + dichlorprop i 'I.
styrke alt ukrudtet fuldstændigt, og det samme
gjorde den mere sammensatte blanding bAde i ~
og Ih styrke, men da var ukrudtsprocenten også
kun 5 i ubehandlet. I 1974-forse:gene fjernede
ingen af blandingerne alt ukrudtet, men den
førstnævnte dog ca. ~ og sidstnævnte ca. t/I.

Ved anvendelse af de to midler i 3 doseringer
er det i 1974 opn~ svagt stigende merudbytter
for stigende dosering for det første middels ved
kommende, nemlig henholdsvis 1,2, 1,3 og 1,6 hkg
kerne pr. ha. Det andet middel har øget udbyttet
uanset doseringen med 1,6 hkg.

I forsøgene 1972 og 1973 visto begge blan
dingsmidler i ~ styrke størst merudbytte. Dette
viser noget om forholdeno fra år til andet, hvor
ikke mindst ukrudtsbestandens størrelse og sam·
mensætning spiller en afgØrende roUe.

Fors;gsserien vil fortsætte, m~n de olierede
gennemførte 85 forsøg med varierende do~ering

viser, at man i mange tilfælde, navnlig i marker
med tynd ukrudtsbestand, og hvor spr;juarbejdet
kan udføres rettidigt og under gunstige omstæn·
digheder, kan nedsætte dosering~n, uden at det
går ud over ukrudtsvirkrlingen og merudbyttet.

Plan J.

910".g /974
Ubehandlet .....
Lindinger Mecotat 600 3,8 1. .
DLG M·propacid 3.0 kg .
Faneron Trippel 3,5 kg .
Faneron 50 WP 2,0 tg +

O-propionat NAB 3,0 I .....

2. Ukrudt i vintersæd.

Efter 4 planer er gennemført forårssprøjtning
mod ukrudt i vintersæd. Forsøgene sprøjtes så
snart, der er vækst i ukrudtet, inden vintersæden
bliver for kraftig.

Der er prøvet 18 præparater, alle sammensat
af 2-4 komponenter, og adskillige af disse er
prøvet før, hvorfor tidligere resultater medtages.

Forsøgspræparaternes sammensætning og ind·
hold af virksomt stof ses i tabel j, side 2081.
Resultatet af forsøg efter plan I bringes i føl~

gende oversigt.

6 forsøg 1971
Ubehandlet . _ .
Faneron Trippel 4,5 kg .....•..

1,6

1,6

1,6

0,9

1,0

0,8

41,2
1,1
1,1
1,0

hk,
keroe

48,7
1,2
1,3
1,6

IO
I
1

O

O

99
39
27
24

35

24

21
",.._d'
S
I
I
O

J2 lorsog 1974
Ubehandlet .
MCPA + dichlorprop, ~ styrke
MCPA + dichlorprop, ~ styrke
MCPA + dichlorprop, l/l styrke
MCPA + dichlorprop +

bromoxynil, ~ styrke
MCPA + dichlorprop +

bromoxynil, ~ styrke
MCPA + dichlorprop +

bromoxynil, Ila styrke .

Forskellige doseringer af ukrudtsmidler
i byg (65).

3810rsog 1973
Ubehandlet .
MCPA + dichlorprop, Y.l styrke
MCPA + dichlorprop, * styrke
MCPA + dichlorprop, Ila styrke
MCPA + dichlorprop +

bromoxynil, Ih styrke
MCPA + dichlorprop +

bromoxynil, ~ styrke
MCPA + dicblorprop +

bromoxynil, III styrke

IS lorsøg 1972
Ubehandlet .
MCPA + dichlorprop, * styrke
MCPA + dichlorprop, Ih styrke
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Faneran Trippel er prøvet i 3 år og klarer sig
hven år godt. l 1972 nedsatto det ukrudtspro
centen fra 26 til 2 og øgede udbyttet med 4,9
hk•. I 1973 er ukrudtsmæ:ngden nedsat fra 12 til
1 pcl og merudbyttet 1,7 hkg kerne. I årets 9
forsøg i hvede er antallet af ukrudtsplanter re·
doceret fra 52 til 13 pr. m!, og der er et
merudbytte på 0,9 hkg kerne pr. ha.

Det for første gang prøvede Faneran SO WP
+ D-propionat, som i sammensætning til sam
menligning med førnævnte Faneronpræparat mang
ler MCPA, synes stort set at have samme virk·
ning som delle.

DLG M·propacid er prøvet i 2 år og viser
hidtil ikke særlige fortrin. Identisk med dette
præparat i sammensætning er Lindinger Mecotat
600, og i virkning i de 9 forsøg afviger de ikke
væsentligt fra hinanden.

Efter plan II er der i 1974 gennemført 6 forsøg
i hvede. Nyt præparat i serien er Certrol Tripel,
mens de øvrige er prøvet 1 til 3 år forud, hvorfor
der ses en lang ræUe resultater i følgende op
stilling.

l de enkelte år ses, at sidstnævnte gennemgående
har den bedste effekt overfor ukrudtet. I gen
nemsnit for 1971-74 har Pescoprop øget ud
byttet med 0,3 hkg og Ccrtrol IB 500 med 2,0
hkg hvede pr. ha.

I 3 år er Cambilene sammenlignet med Pesc::~

prop og Certrol IB 500. I 1974 og 73 har midlet
virket for hårdt på kornet, medens der i 1972 er
opnået et merudbytte på 3,4 hkg.

De sidste 2 Ar er Herbavex 630 med i sammen
ligningen. I 1973 klarede det sig storartet, men
det svigtede i 1974.

Det første gang prøvede præparat, Certrol Tri
pel, viser det største merudbytte på 1,6 hkg imod
1,3 bkg efter Certrol IB 500, men det første re
ducerer kun antal ukrudtsplanter fra 119 pr. m!
til 23, mens det sidste bringer tallet ned på l t,
en væsentlig forskel. Certrol Tripel bør prøves
yderligere til vinterhvede. De to CertrOl-præpara·
ter har 3 ens komponenter, men IB 500 indeholder
yderligere som en fjerde komponent bromoxynil.

Efter plan DI er gennemført 6 forsøg i hvede,
og det ses i efterfølgende opstilling, at kun Basa
gran-OP er prøvet året før.

Ukrudt i vintersad (67).
Anw

uluw;ltsplantcr
pr. m·

3-4
3-4

5
5
5

Ukrudt j vinrersfld (68).
Antal

Sprøjte- vkrudtsplanter b.q
.ta4k pr. m. kerne

82 57,7
25 0,6
19 +2,1
18 2,4
25 1,4
26 2,6

Plan 1lJ.
6 forsøg 1974
Ubehandlet .
Lindinger DM 68 7,0 l
Tribun.-Combi M 3,5 kg
Basagran-DP 4,0 l ."
Lindinger DM 68 7,0 I
Certrol 3 5,0 J ••••••

hk...~
5K,O

1,6
+1,8

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

119
23
41
11
36
39

Plan Il.
6 fo"og /974
Ubehandlet .
Ccrlrol Tripel 5,0 l .
Pescoprop S,5 l ..........••..
Ccrtrol IB 500 5,0 I ...•......
Cambilene S,S L ••••.•••••••••
Herbavex 630 3,S I ..

Pescoprop og Certrol ]B 500 er sammenlignet
29 forsøg de sidste 4 år. Af hovedopgørelserne

29 fors~g 197/-74
Ubehandlet 51,1
Pescoprop 5,5 1 0,3
Cerlrol IB 500") 5,0 l ..........•. 2,0
.) I 1971-71 .., doeeriztlen 4.5 I.

10 forsøg 1973 pct. ukrudt

Ubehandlet 11
Pescoprop 5,5 I .......•...... 3
Cerlrol IB 500 5,0 l 2
Cambilene S,S l 2
Herbavex 630 3,S l 2 Da Basagran-DP viste s4 gode resultater i

1973 som at reducere procent ukrudt fra 10 tilO
og øgede udbyttet med 3,5 hkg pr. ha, er det af
interesse, hvordan det klarer sig i sammenligning
med 3 andre præparater i 1974.

Overfor ukrudtet virker Basagran-DP godt ved
at nedsætte ukrudtsantallet fra 82 til 19 pr. ml,
samtidig med at udbyttet øges med 2,4 hkg pr.
ha. Sprøjtningen er foretaget ved stadie S (Feekes
skala).

Tribunil·Combi M, anvendt på stadie ~,

viser en lige så god virkning overfor ukrudtet.
men er for hårdt ved hveden og nedsa:ner ud
byttet med 2, l hkg pr. ha.

tindinger DM 68 er prøvet ved henholdsvis
stadie 3-4 og stadie S. Ukrudtsvirkningen er nøj
agtig ens og vel svag for begge stadier, men
midlet viser størst tolerance overfor hveden ved
stadie S. Samme ukrudtseffekt ses også efter
Certrol 3, og der er opnået et merudbytte på 2,6
hkg.

49,6
3,5

pet. ukrudt

IO
O

9 forsag /973
Ubehandlet .
Basagran·DP 4,0 I

48,7
2,4
3,6
3,4

52,8
0,8
2,9

48,1
.;.04
. 0:7

+0,4
1,7

17
4
4
3

24
3
2

5 fO"'øg 197/
Ubehandlet .
Pescoprop 5,5 l .
Certrol IB 500 4,5 l .

8 forsog /972
Ubehandlet .
Pescoprop 5,5 l .
Certrol IB 500 4,5 l ........•.
Cambilene 5,5 1 .
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3,0 I
3,0 I
3,0 I
4,0 I

b. Ejurv;rkn;ng ; l. drs klovugrtrs.
1913 197"

bn med udq I. 'ti kJØVCl"lf
pcl. kar. r. bkl pcl. bllell- hkl
ukr. kløv.bll. kerne pl.nIer Ir_tll

7 JO 41,4 16 183
I 9 +1,1 15 O
I 9 +0,1 13 +5
I 8 0,5 12 +7
O 8 1,2 II +7

7 forsøg (1971/74)
Ubehandlet
Aretit
Basagran
BAS 4330 H
BAS 4330 H

1972 1913

8 forsøg (1972/73)
b)'1 med l. '1'1

udlæg kløverørte.

Ubehandlet 6 JO 42,4 19 245
Aretit 3,0 I 3 8 0,6 19 3
Basagran 3,0 kg 2 8 0,5 15 4
BAS 4330 H 3,0 I I 7 0,9 17 +3
BAS 4330 H 4,0 I 2 7 1,2 14 +2

1971 1~'12

7 forsøg (197/ /72)
bYl med I. Art
,dlq lt\everlne.

Ubehandlet \6 IO 36,0 22 327
Basagran 3.0 kg I 8 3,1 20 +6

b. Eftervirkning i l. Ars klflvergnes.

I den følgende opstilling bringes resultaterne af
eftervirkning af ukrudtssprøjtning i l. års kløver
græs målt ved grønud byttet i l. slæt.

I tabellen bringes resultaterne af 7 af de 8
forsøg. der blev anlagt i 1973. Efter høst er klø
veren bedømt til 9, hvor der er behandlet med
Aretit og Basagran. og blandingsmidlet har yder
ligere nedsat karakteren med I enhed.

Aretitbehandlingen i 1973 har ikke påvirket pGt.
bælgplanter nævneværdigt. Ved anvendelse af Ba
sagran er der en mindre nedgang på 3 pet. i bælg
plantebestanden og 4-5 pet. nedgang for blan
dingsmidlet Basagran M. Udbyttet i J. slæt j
1974 har været meget lavt, 183 hkg grønt, dog
er der en stor variation fra forsog lil forsøg.

De prøvede midler har ikke haft nogen sikker
indvirkning på udbyttet af grønt i forsøgsårene.

Aretit har været markedsført i 1974 til en pris
af ca. 66,00 kr. pr. ha. I 1975 forventes en mar
kedsføring af Basagran til ea. 240,00 kr. og Basa
g,an M til 150,00-200,00 kr. pr. ha.

l års forsøg ptger i retning al. at A ret;t og
Hasagran kan anvendes til ukrudlsbtk«mpelse i
korn med udlæg o/ kløvergr«s.

slørre forskel midlerne. imellem. MerUdbyttet for
BAS 4330 H har været omkring 1-2 hkg.

4. Ukrudlsarter og herbicidvirkning.

l 1974 foreligger der optællinger fra 285 forsøg
over hvilke 5 uk.rudlSarter, der har været frem
herskende i de enkelte forsøg. Over en årrække
har det været muligt at følge ændringerne i rang
følgen af de forskellige ukrlldtsarter. I tabel 71
i tabel bilaget bringes resultatet af &rets 204 forsøg

Ukrudt i korn med udl~g af kløvergræs (69).
Karakter An~1,.. ukrudts-

4 forsøg /974
klø"cr· plantet hte

bestand-) pr. m" t.=
Ubehandle. 9 79 49,9
Aretil 3,0 I 8 32 +0,4
Basagran 3,0 I 8 35 +0,2
BAS 4330 H 3,0 I 7 24 0,6
BAS 4330 H 4,0 I 7 23 1,1

8 forsøg /971
pc,.

ukrudt

Ubehandlet IO 7 41,0
Aretit 3,0 I 9 I -:-1,1
Basagean 3,0 I 9 I 0,0
BAS 4330 H 3,0 I 8 I 0,2
BAS 4330 H 4,0 I 8 O 1,1

J2 forsøg /972
Ubehandlet 9 5 40,8
Aretit 3,0 I 8 2 1,1
Basagran 3,0 kg 8 I 1,6
BAS 4330 H 3,0 I 8 I 1,8
BAS 4330 H 4,0 I 6 l 2,0

JO forsøg /97J
Ubehandlet 9 14 34,0
Basagran 3.0 kg 8 I 2,0

14 forsøg J97/-74
Ubehandlet 9 39,9
Bas..'lgran 3,0 kg/I 8 I, I

3. Ukrudt i vårsæd med udlæg.

a. UdlægsAret.

På 3. år er der efler samme plan udført forsøg
med ukrudtsbekæmpelse i vArsæd med udlæg, og
resultaterno bringes i følgende opstilling. Sprøjt·
ningen er udført, når kløveren havde 2 lrekoblede
blade. I udJægsårcl måltes sprøjtevirkningen på
ukrudt og dæksæden. Del folgende år måltes
virkningen på klovergnr:sset.

.) o _ alle planter dtEbt. IO (uld bestand af lunde planter.

Både Arelit og Basagran har en svidende effekt
overfor ukrudlSplanterne. Begge midler har virket
ens i 1974. Ukrudtsmængden er reduceret fra 79
ukrudtsplanter pr. m! i ubehandlet til 32 og 35
for midlerne. Behandlingen har værd uden ind·
virkning på kornudbytlel. Begge midler har til
syneladende en svag påvirkning af kløverudlæggel
Samme linie genfindes i forsøgene (ra 1973 og
1972.

Forsøgspræparatet BAS 4330 H er en blanding
af Basagran og MCPA og vil blive markedsført i
J975 under navnet Basagran M. Midlet er prøvel
med 3 og 4 l pr. ha., og begge mængder har haft
en påvirkning af kløveren. Karakteren for kløver
bestand er i alle mne 2-3 lavere end i ube
handler. Den bedste ukrudtseffekt er opnået ved
anvendelse af blandingsmidlel. Der er opnået
samme effekt ved de to doseringer. De øvrige år,
hvor ukrudtseffekten er målt i pct., er der ikke
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S. Ukrudt i ærter.

.... """315' 3m

38,7 44,9
+0,2 0,5
+2,9 1.3

1,0 +1,0

2 kg
2 kg
31

Ukrudtsbekæmpelse i ærter er kun gennemført
i 2 forsøg i 1974. Plan og resultater ses i følgende
opstilling.

Bekæmpelse af ukrudl i arlu.
AnI. W.pl. Pf". ml

J2S' 3254

80 52
40 32
28 20
32 8

ning. Denne metode er forladt i 1974, da det med
den nye opgørelsesmetode med optælling af plan
ter pr. m' for ubehandlet og behandlet er muligt
at udregne midJernes proccntlige virkning på de
forskellige ukrudtsarter. Det anlal forsøg, der
ligger lil grund for procent virkning i 1974, er
derfor betydeligt mindre end i tilsvarende tabel
i J973. men der er dog for langt de fle6te mid
lers vedkommende en god overensstemmelse de to
tabeller imellem.

Af tabellen ses, at der ikke opnås en tilstræk..k.e·
lig effekt på en blandet ukrodtsbestand ved bru
gen af et middel indeholdende et enkelt vitkslof
som f.eks. MCPA eller dichlorprop. Til en blandet
ukrudtsbestand opnås den bedste effekt ved benyt~

telse af et blandingsmiddel. Der skal dog gøres
opmærksom På. at også blandingsmidleme har
forskeUig effekt overfor ukrudtsarterne. En plante
som gul okseøje er vanskelig at bek.æmpe. Hertil
skal bruges specialpræparater. Af tabellen fremgår
det. at præparater som f.eks. Brominal, Certrol
Ox og Faneren har en tilfredsstillende virkning
overfor gul okseøje.

Ved valg af ukrudtsmiddel må man have nøje
kendskab tU hvUbn /Iora. der optræder i den
mark, man "nsku al sprlljle, og vælge del middel,
der har den bedste virkning.

Fonea: nr.

Ubehandlet
Devrinol 50 WP
Bladex
Basagran

v._ Vinurard R~,

Pileurt ........... l 6 2
Mælde ............ 2 9 l
Fuglegræs ........ 3 l 3
Hanekro ........ . 4 8
Agerstedrnoder .... 5 3 7
Kamille .......... 6 2 9
A8erkAI .......... 7
Tvetand .......... 8 8 4
Ærenpris ......... 9 4 5
Forglemmigej ..... 5
Valmue .......... 7
Spergel .......... 6

i vArsæd, 22 forsøg i vintena:d og 29 forsøg
bederoer.

I 1974 har de fremherskende ukrudtsarter
vårsæd, vintersæd og roer vzret:

En placering af hanekro som nr. 4 ivArsæd
er nok lidt misvisende for landet som helhed.
Hanekro er specielt en gene i store dele af
Jylland, og det store antal forsøg med bekæm
pelse af hanekro har været medvirkende til denne
høje placering.

Fuglegræs, melde og pileurt genfindes i både
kornmarken og roemarken som de almindeligst
forekommende ukrudtsplanter. Ukrudtsarter som
agerstedmoder, kamille, tvetand og ærenpris bør
man være på vagt overfor i samtlige afgrøder.
Disse ukrudtsarter hører til blandt de vanskelig
bekæmpelige. Det er derfor af temmelig afgørende
betydning. at der vælges det rette ukrudtsmiddel
til den bestående ukrudtsbestand.

I tabel 72 og 73 i tabelbilaget er meddelt
virkningen af 35 handels· og forsøgspræparater.
J tabel f er der foretaget et sammendrag af
tabellerne. Tidligere år er virkningen vurderet
ud fra en karaklergivning. hvor O var ubehandlet
og 10 var alle ukrudtsplanter fjernet vod sprøjt.

Tabel j. Ukrudtsmidlunes virkning pd enkelu ukrudtsartu, procent virkning (73).

~ + + + + +.. + .. <.. g .. .. ..
+~

o
~fo +i· ;j!l +~+~o +2 ~. +11 ;L~ ~ <fo ,,-

;t "
o ,~ ,,~ ;tE ~il

<o~ ~d:~ E ~" ~- ~~l ~:a i ~~lu
" 2 ~~ ·31 ". ul!

~ O " ,,~ 011 ~~ ~;!i ~;!f );~u ~~ :tS-af"i

:tAgerUle 100 100 100 93 100 100 99 100 100 100 99 100
Ager-stedmoder 66 84 45 86 69 80 69 48 59 88 79 90
Forglemmigej 64 36 83 47 76 92 64 96 64 84
Fuglegræs 76 98 86 90 97 95 93 92 91 98 91 94
Gul ok.seøje 92 40 71 37 38 40
Hanekro 86 60 71 66 77 72 86 92 63 87 77 85
Kamille 65 76 96 71 96 100 41 83 88 86 94 99
Krumhals 100 98 96 74 87 95 88
:t Mældee 95 95 100 97 96 99 97 100 96 96 99 99
Pileurt 56 86 99 88 98 95 87 74 94 97 96 91
Spergel 83 93 93 88 99
Tvetand 68 71 87 60 76 52 69 55 81 77 68 69
Ærenpris 82 83 65 78 89 66 86 91 80 89 71 76
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6fors"g 1971
Ubehandlet l6l 48,S
Carbyne l,O l 167 l,l
Carbyne B 1,51 10l 0,6
EPS l44/2 l,5 l 106 O.l

12 /orso/: 1972
Ubehandlet 442 41,2
Carbyne l.O I 188 2.l
Carbyne B 1.51 126 2,5

Midler indeholdende Carbyne er udsprøjtel på
flyvehavreplanlens Ph-2Vi bladsIadie. og Alon er
anvendt lidt senere, nemlig på 2-3 bladstadiet.

I de 7 forsøg 1974 har der kun været 45
flyvehavreplanter pr. IO m! mod ca. 400 i 1973
og 72. Carbyne har reduceret bestanden af flyve
havre til 5 pr. IO m f , en effekt. der er betydelig
bedre end de to foreg~ende ~r. Carbyne B har
yderligere reduceret bestanden. et resultat. der også
er bedre end i 1973 og 72. Carbyne B har igen·

Devrinoi er udbragt før såning og nedharvel.
Bladex er udsprøjtet efter såning, og Basagran er
anvendt, da ærterne var 8-10 cm høje. Ukrudts#
virkningen er målt 2--3 uger efter sidste sprøjt.
ning ved en optælling af uk.rudtsplanter. Devrinol
har haft en for dårlig ukrudtsvirkning. der' mu
ligvis må tilskrives manglende nedbør i foråret.
Virkningen efter Blndex er ligeledes svag og
dårligere end tidligere års forsøg. Basagran er
prøvet for første gang i ærter og har kun i det
ene forsøg baft en god ukrudtseffekt.

Ud fra de 2 gennemførte forsøg kan der ikke
siges noget om midlernes virkning på udbytterne.

6. Bek..mpelse af g.....uluudt.

a. Flyvebavre.

I 1974 er der gennemført 14 forsøg med 7
forskellige præparater. Midlerne anvendes på for·
skellige tidspunkter alt efter, hvilket udviklingstrin
nyvehavren har. Det er muligt at sprøjte fra
f1yvebavrens 1Ih bladstadie indtil begyndende
strækningsvæk.st.

På tredie år er der udført forsøg med to for
muleringer af Carbyne. En tredie formulering.

eobyne D, indeholder foruden Carbyne også
forbindelser, der er virksomme mod almindeligt
froukrudt. Dette middel er prøvet i to år. Ny i
afprøvningen er præparatet Alon.

Resultaterne for ajle år ses i følgende opstilling.

Bekæmpelse af flYl'chavre i byg (75).
Antal "Y'·chaw-e·

/974
planter pr. IO m' bkl kerne

• fl. 7 r•. • r•. 7 f •.

Ubehandlet 162 100 50,7 50,3
Carbyne l,O l 81 50 l,5 1,5
Bidisin 5,0 l 76 44 2,5 1,1
Damon 5,0 I III 85 3,l 1,1
Hoe 21408 l,O I 24 1,4
Avenge (AC 84777) 2,5 l 57 II 2,l 1,1

12 forsøg 1973

Ubehandlet 59l 42,1
Bidisin 5,0 I l07 1,8
AC 84777 l,O I l 2,1

12 /ors('g 1972
Ubehandlet 442 41,1
Bidisin 5,0 l 177 l,l

nem 3 år vist en bedre effekt end Carbyne. Der
er en svag tendens til, aL Carbyne B har været
lidt hårdere ved afgrøden end Carbyne.

Neobyne D har i 1974 og 1973 baft samme
effekt på flyvehavren som Carbyne B. I 1974 er
der opnået 2 hkg pr. ha i merudbytte for be
handling med Neobyne D, et udslag der hoved·
sagelig stammer fra J forsøg. Men resultaterne er
så interessante. at en yderligere afprøvning bør
foretages.

Efter behandling med Alon er der en Ih af be·
standen af flyvehavre tilbage, dog med en del
variation fra forsøg lil forsog.

Efter en anden plan er der gennemført 7
forsøg i byg. Imidlertid har Hoe 23408 kun
været med i 4 (orsøg, hvorimod der er resul·
tater af 7 forseg med de øvrige 4 midler.

I denne fonu,gsserie har Carbyne kun reduce·
ret antal flyvehavreplanter med 50 pet. Et dår
ligere resultat end i foregående serie. Udbytte·
mæssigt er der opnået 1,5 hkg i merudbytte af
behandlingen.

Bidisin er udspr"jlet på flyvehavrens 3-4 blad·
stadie og har fjernet lidt over halvdelen af f1yve
havreplanteme. Samme effekt er opnået i 1973. 1
1972 er der 40 pet. af flyvehavre tilbage efter
bohandling.

B;lrnon er ligeledes anvendt på 3-4 blad~

studiet, og i .5 af 7 forsøg har midlet ikke haft
nogen virkning på flyvehavren. Efter behandling
var der 85 planter pr. tO m' i sammenligning
med 100 i ubehandlet.

Avcnge anvendes fra det tidspunkt. hvor plan
ten har 4 blade og indtil begyndende stræknings
v~ksl. Ved behandlingen er antal flyvehavreplanter
reduceret fra 100 lil 33 pr. IO m'. I 12 forsøg
i 1973 har Avengo bekæmpet flyvehavren 5æT~

deles effektivt. der er kun 3 planter pr. IO m!
tilbage. hvor der har været ca. 600 i ubehandlet.

Udbytlem<essi(tt har de 3 midler virket ens i
1974. og der er opnået 1,1 hkg i merudbytte.

hk,
kerne

54,6
1,1
0.0
2.0
0.1

45
5
2
l

15

l,O l
1,5 I
3,5 I
1,5 kg

Bekæmpelse nfflyvehavre i byg (74).
Anul nyve_
ha"replanlcr

pr. IO m'7 forsøg 1974
Ubebandlet
Carbyne
Carbyne B
Neobyne D (EPS l44/2)
Alon (Hoe 16410)
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Forsøppræparatet Hoc 23408, deT kun har væ
ret med. i 4 forsøg i 1974, har haft den bedste virk
ning ae flyvehavren. Der er opnAet en reduktion
fra 162 planter pr. 10 m! til 24 planter.

Forsøgene med midler mod flyvehavren viser,
at der nu findes midler med en betYdelig virk
ning over/ar flyvehavre. Den noget varierende
effekt, der er konstateret for flue midlers ved
kommende, må mere tilskrives /orkert sprøjte·
teknik og sprøjtetidspunkt end svigunde virkning
a/ midlet. Man md lære at anvende flyvehavre
midlerne rigtigt, da tidligere fors"g og praksis har
vist, at en næsten total bekæmpelse er mulig.

b. Kvik.

I 1974 er der gennemført. f~g med bek.æm
pelse af kvik eftCT 3 planer. En plan er anlagt i
vårsæd, en i vintersæd og en med forskellig
halmbehandling før sprøjtning med Antergon.

PA tredie år er sammenlignet en kemisk, en
mekanisk og en kombineret bekæmpelse af kvik
om efteråret forud for en vArsæetsafgrøde.

Efterdrsbekampelse af kvik (76).
Ydrsæd Frø1lltf'mck KvlUkud

k,ikaks pr. m' pr. ml hkl
JO forsøg 1974 [Ih" Ust etter beJt keme

Ubehandlet 25 142 34,8
Antergon 30, 27 1 3 36 6,1
Stuhbehandling 4 54 4,0
Stuhbehandling + 25 kg TCA 3 34 4,6
Stuhbehandling+TeA,

12,5+12,5 kg 2 38 4,3

55 forsøg /972-74
Ubehandlet 34 126 31,9
Antergon 30, 27 l 5 32 7,1
SlUhhehaodling 8 46 5,5
Stubbehandling+25 kgTCA 5 39 6,4
SlUbbehandling + TCA,

12,5+12,5 kg 4 35 6,1

Princippet i forsøgene er, at halmen fjernes fra
stubmarken uden afbrænding, hvorefter et forsøgs·
led ligger ubehandlet iodtil vinterptøjning.

J et andet forsø~led lades kvikken urørt fra
høst til sprøjtetidspunktet omkring 1. oktober,
bvor der sprøjtes med Antergon 30. Fra sprøjt
ning til vinterpløjning bør gå 4-S uger.

I de øvrige 3 forsøgsled er foretaget stub
behandling, som den foretages under de stedlige
forbold i (orm af stubkultivering, fræsning eller
skrælpløjning efterfulgt af gentagne harvninger.
I 2 af disse forsøgsled er der efter stubbehand
ling udsprøjtet 25 kg TCA pr. ha ad henholdsvis 1
eller 2 gange.

Antergon er tilført indenfor tidsrummet 2.-13.
oktober. Stubbehandling har fundet sted mellem
23. august og 13. oktober. J 2 af forsøgene blev
der gennemført en fræsning + stubbehandlinger.
i l forsøg 2 X tallerkenharve + gentagne harv
ninger. l de øvrige forsøg blev der udelukkende

foretaget gentagne harvninger. TeA er tilført før·
ste gang i tiden 24. august til 24. september og
anden gang 3. til 13. oktober. I samtlige forsøg
blev der vinterpløjet mellem 26. oktober og 22.
november.

Kort før høst 1974 er der foretaget opta:l
tinger af frøbærende kvikaks pr. ml. I ubehand
let er der optalt 25 aks pr. ml. H vor der har
været anvendt kemiske midler, er der sket en
reduktion til 2-3 kvikaks pr. m!. Hvor der har
været foretaget den mekaniske bekæmpelse er der
4 aks pr. mt .

Efter høst er antal kvikllkud reduceret fra 142
i ubehandlet til 36 for anvendelse af Antergon.
Samme reduktion er der opnået, hvor der har væ
ret anvendt TCA i forbindelse med stubbehand
ling. Efter jordbehandling alene er der 54 kvitskud
pr. m! svarende til knap 40 pct. af den mængde
kvik der findes i ubehandlet.

Efter samme forsøgsplan findes 55 forsøg fra
1972-74. Tendensen i forsøgene har været ens fra
år til år. Efter bedømmelsen før bøst har Antergon
og TCA i forbindelse med jordbehandling virket
ens, idet der er 4-S aks pr. m! i sammenligning
med 34 i ubehandlet. Efter rent mekanisk be
arbejdning er der lidt flere aks., ialt 8 pr. mt •

Efter høst viser Antergon lidt bedre effekt
end TeA, og der er 30 pet. kvikbestand efter
mekanisk bearbejdning.

For samtlige behandlinger er der opnået store
og sikre merudbytter. Størst merudbytte, 7,1 hkg,
er opnået ved anvendelse af Antergon. Ved den
kombinerede behandling er opnået 6,1-6,4 hkg,
medens der ved mekanisk bearbejdning er opnået
5, I hkg pr. ha.

Kemikalieprisen på de anvendte midler har pr.
ha været ca. 275,00 kr. for Antergon og ca. 160,00
kr. for TCA.

A ntergon har varet afprøvet i 3 år lil bekam
pelse af kvik og hvert dr med et bedre re.rultal
end normal jordbehandling.

Regnes der med gængse bmikaliepriser og mø
skinstationstabUr for sprøjtning og jordbe/ulnd
ling, er udgiften til kvikbekæmpelsen i de forskel·
lige forsøgsled fra oven og nedefter ca. 320,00,
240,00, 470,00 og 500,00 kr. pr. ha. D. op.d'd'
merudbytter /ulr kunnet dalke disse udgifter.

I forbindelse med anvendelse af Anterion til
rAdes at fjerne halmen, således at kvikken kan
gro uhindret indtil sprøjtning først i oktober.

I en forsøgsplan er Antergon anvendt på et
areal, hvor halmen er brændt, snittet eller op
samlet. Behandling af halmen er foretaget sidst i
august 1973. Resultater bringes i opstillingen på
næste side.

J den del af forsøgene, hvor halmen er fjernet.
var der i ubehandlet 76 kvikab før høst. Efter
en anvendelse af Antergon var der 5 aks pr. mt •

Samme gode effekt er også opnået, hvor halmen
er brændt eller snittet.

Efter hØst er der en svag tendens til lidt dAr-
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ligere virkning af Antergon, hvor halmen har væ
ret afbrændt eller snittet.

Kvikbektrmpelse j stub med forskt!llig halm·
behandling (77).

ligheden for bekæmpelse af kvik med Antergon
forud for hvede.

Forsøgsplan og forsøgsresullater fremgår af føl·
gende opstilling.

Kvikbektrmpelse forud for hw:de.

M. Kvikak, K\'iklkud
(ør hl1llt dll~r hostkerne pr. m' pr. m' bltg kerne

Forsøg nr. 2901 3824 2901 3824 2901 3824
35,8 Ubehandlet 36 2 110 IO 41,3 52,0

8,5 Anlergon 27 I 4 O 6 4 4,8 3,2
Slubbehandling 12 I 36 8 5,0 +0,7

På arealet, hvor halmen er blevet fjernet, har
Antergonbehandling givet et merudbytte på 8,5
hkg. Hvor halmen har været snittet er der opnået
7,7 hkg, og der er 6,9 hkg i merudbytte efter af·
brænding.

Første års forsøg tyder på, at Antergon har en
god effekt på kvik uanset om halmen fjernes,
afbrændes eJler snittes. Generelt må anbefales,
at halm behandling foretages (idligst muligt efter
høst. Afbrænding og snitning bør foretages inden
udgangen af august. Snitningen skal være fin og
halmdelene må ikke blive hængende på en lang
stub.

Forsøgene fortsætter, og der må sikkert regnes
med en betydelig årsvariation netop i dette spørgs·
mal.

1 forsøg nr. 2901 og 3824 er undersøgt mu·

Frøblercn& KYikJkud

4 forsøg 1974
kvikaki pr. m' pr. m'

rl1lr hOlt efter hClst
Halmen fjernet

Ubehandlet 76 369
27 I Antergon 30 5 48

Halmen brændt
Ubehandlet 72 330
27 I Anlergon 30 5 59

Halmen snittet
Ubehandlet 70 313
27 I Antergon 30 3 59

35,1
6,9

32,7
7,7

Antergonbehandling er foretaget den 24. og 26.
september t973, og pløjning er udført 3. og 5. ok·
tober med såning af hvede den 7. og 13. oktober.

I begge forsøg er der en betydelig effekt af
Antergon på kvikken og uden skadevirkning på
hveden.

c. AgerT'ævehale og vindaks.

Agerrævehale og vindaks findes enkelte steder
som generende gr:csukrudt. De sidste 3 år er der
gennemfort enkelte forsøg i hvede. J 1974 er der
resultat af 3 forsøg. men kun i it enkelt forsog,
nr. 1262, fandtes en bestand af vindaks. De to
øvrige forsøg er medtaget af hensyn til midlernes
indvirkning på hveden.

J forsøg nr. 1262 har anvendelse af midlerne
om efteråret haft en god effekt imod vindaks. For·
årsanvendelsen af A 1866 har svigtet lotalt.

Midlernes virkning på hveden har været lidt
varierende. For A 1866 har anvendelsen om for·
året bevirket skade på afgrøden i bAde 1974 og
1973.

FOrlØl Df

Ubehandlet ..............•......
Tribunil 3,0 kg efterår ........•...
Alan 2,0 kg efterår . ...•....
A 1866 3,5 kg eflerar ,.
A 1866 2,5 kg forar , " •.

Forsøg med vindaks
ADtal (orl&l
Ubehandlet .....................•......
Tribunil 3,0 kg ..................•......
A 1866 3,5 kg efterar , .
A 1866 2,5 kg .forar ..

7, Ukrudt i roer

Forsøg med roeukrudtsmidler er fortsat i 1974.
Der blev ikke tilmeldt nye midler til afprøvning,
hvorfor forsøgsarbejdet er gået ud på at afprøve
allerede kendte midler enten enkeltvis eller i kom·
bination med andre.

Enkeltresultater fra forsøgene er opført i tabel·

Antal vlndakl pr. m' hkl kerne
1262 1671 122 1262 1671 '22
17 O O 52,2 62,7 68,8
I O O 7,0 2,0 +0,2
3 O O 6,0 2,2 1,1
I O O 7,9 ~ 0,4 1,2

16 O O 2,4 +11,8 +3,4
Akt af vindaks

antal pr. m· hkl kerne:
1972 197J 1972 1973

I ) I )

150 14 32,6 4',8
25 14 10,2 0,8
25 3 7,9 0,2
50 5 0,4 +2,0

bilaget, medens hovedresultaterne for årets for·
søgsgrupper ses i tabel g og h, der også omfatter
enkelte gennemsnitsresullater fra forsøg 1973.

R. Bederoer til foder.

I mange roe marker foretages en sprøjtning
mod kvik og senere en eller [O sprøjtninger med
midler mod frøukrudt.
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Tabel Il- UJuudt I bederoer til fod... (78 og 80).

Planter PI', Udbytte OS J!IOmrt.f.r aanldbytte.
2.•,..Jtaiq hqpr.ba

FofMlU'ldlkc: JI .:lE

til
'11.

l~ 1 ~t
~; ~ " h 11 ~.. ~ ..

l
l + 6 56 13
l + 10
1+657 Il
J+S
1 + 6 54 12

1
6 SS 13

62 178 51 558 256 20

SS 17 46 4

SS 40 60 2

56 49 69 3

5630453

8

31
13
11
11
16

456
23
33
39
26

7S 6

SS 550
SS 15
54 l
54 4
56 IS

4

18
9
6
S

16

3

185
62
54
62
96

2

61
57
59
58
59

l
I + 10
1 + S

1

Plan I
l S forsøg 1974

6 l Betanal ved udtynding i olle forsøgsJed
a. Ubehandlet
b. Venzar 2-3 uger fØr såning
c. Venzar + TeA 2-3 uger før slning
d Venzar + dalapon 2-3 uger før såning
e. Venzar lige før såning

7 forsøg 1973
a. Ubebandlet
b. Venzar 2-3 uger før såning,

Venzar + Betanal ved 2-4 blivende blade
c. Venz.ar + TeA 2-3 uger før slning, Venzar

+ Betanol ved 2-4 blivende blade
d. Venzar + daI.pon 2-3 uger før såning,

Venzac + Betanal ved 2-4 blivende blade
e. Venzar 2-3 uger før såning.

Betanal ved 2-4 blivende blade

6
5+6
2 + 6

4 + 4,5

Plan II
30 forsØg 1974

a. Betanal ved 2-4 blivende blade
b. Nortron + Betanal ved 2-4 blivende blade
c. Venzar + Betanal ved 2-4 blivende blade
d. Pyramin + Betana} ved 2-4 blivende blade

26 forsøg 1973
•. Ubehandlet
b. Nortron + Betanal ved 2-4 blivende blade
c. Venzar + Belanal ved 2-4 blivende blade
d. Pyramin + Betanal ved 2-4 blivende blade

2-3 uger efter
sprøjtning

52 45
51 16
53 22
52 32

5-6
l,S + 6

3-6

60 540 477 26
58 l 16 11
58 8 17 12
59 12 18 13

52 549 269 2S
57 16 30 11
58 21 27 12
57 15 21 13

Efter plan [ er gennemført 15 forsøg i 1974.
Princippet i denne forsøgsplan er at anvende et
kvik· og et frøukrudlSmiddel samtidig 2-3 uger
før roesåning. Venzar, der er et slkaldt jord
middel, er udsprøjtet sammen med et af kvik
midlerne TeA eller dalapon på fældet jord og
ne<1harvet til ca. 3 cm dybde. Til sammenlig·
ning er prøvet Venzar alene, nedharvet lige før
såning.

Som det fremgår af tabel g. er forsøgsled a
ikke ganske ubehandlet, men er ligesom de øvrige
forsøgs led sprøjtet med Betanal ved roernes ud
tyndingsstadie. Del er ubehandlet derved, at det
er uden behandling med kvikmiddel og Venzar.

Betanal er el bladmiddel, der normalt har den
største effekt overfor ukrudt, når dette har 2-4
blivende blade, hvilket oftest falder sammen med
det udviklingsstadio, roerne har, hvis der fore
tages udtynding. En sådan går man imidlertid

mere og mere bort fra, også i forsøgene, nle
roerne er siet til blivende afstand.

I forsøgene er der anvendt den frøtype og sJ..
metode, der er benyttet på det plgældende land
brug. Der er anvendt en såafstand på 8-12 cm
i 6 af de gennemførte forsøg og på 15-18 cm
i 6 andre. Kun i 3 forsøg er roerne ikke slet til
blivende afstand. l tabelbilaget ses.. at mellem. den
første sprøjtning og roeså.n.ing er giet ca. 23 dage,
varierende fra 16 til 35 dage, i 2 forsøg dog kun
henholdsvis 12 og 13 dage.

Umiddelbart før sprøjtning med Betana! er an
tal roer og ukrudtsplanter pr. 10 m række optalt.
Der var i gennemsnit 61 roeplanter pr. 10 m i
ubehandlet, medens der var sket en reduktion
på 2-4 planter, hvor der var anvendt kemiske
midler.

Antal ukrudtsplanter blev nedsat fra 185 i
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usprojtet til 54-62 efter den tidlige Venzaranven
debe, medens det kun blev nedsat til 96, hvor
Venzar blev anvendt lige før såning. Denne
ukrudtsvirkning er ikke tilfredsstillende. Den er
slet ikke på linie med tidligere års opnåede re
sultater, hvilket sikkert skyldes forårelS uheldige
klimatiske forhold.

Bestanden af kvikplanteT er i gennemsnit ned
sat fra J8 pr. IO m ræk.ke i ubehandlet til 5-6,
hvor der var anvendt dalapon eller TeA. Venzar
alene, men tidligt anvendt, reducerede antallet til
9. mens Venzar samtidig med roesåning ikke
påvirkede kvikbestanden væsentligt.

Før roehost blev der optalt roeplanter pr. ba.
J ubehandlet og ved anvendolse af Venzar alene
var der 55-56.000 planter pr. ba. Hvor der var
sprøjtet med TeA eller dalapon var antallet
54.000, hvilket medførte et noget lavere udbytte
af rod end i de øvrige 2 behandlede forsøgsled.

I 1973 gennemførtes 7 forsøg dier plan I, og
resultaterne ses i tabeUen. Det skal bemærkes,
at dette år var ubehandlet helt uden anvendelse af
kemiske midler. De øvrige forsøgs led blev tilført
Venzar 2 gange, den sidste gang samtidig med
anvendelsen af Betana!'

Virkningen overfor ukrudt var langt bedre i
1973 end i 1974. Når merudbytteme af rod og
top efter de forskellige behandlinger også var
betydelig større, må dette ses i relation til, at i
1974 var der ikke et helt ubehandlet forsogsled.

I forsøgene 1974 blev der el merudbytte for
ren Venzaranvendelse på J5 hkg rod og 23-26
hkg top. Udbytlemæssigt er der ingen forskel på,
om Venzar anvendes noget for eller omtrent sam
tidig med såningen.

Hvor der blev anvendt TeA eller daJapon var
der intet sikkert merudbytte af rod, men til gen
gæld var merudbyttet af top 33 og 39 hkg pr.
ha. Endvidere medførte kvikbehandlingen den re
neste jordoverflade ved roernes optagning.

Kemikalieprisen pr. ha for de anvendte midler
1974 har været: ca. 360.- kr. for led a., 490.- kr. for
led b. 570.- kr. for led c, 555.- kr. for led d og
490.- kr. for led e.

Efter plan II blev der gennemført 30 forsøg i
1974. Forsøgene er anlagt på arealer, hvor der
ikke er foretaget ulrudtsbekæ:mpelse ved roernes
såning. Ved ukrudtsplanternes 2-4 bladstadie, det
vil sige omkring roernes udtyndingsstadie, blev
sprøjtningen udført.

Måleprøven er Betanal alene. I de andre for
søgsled sprøjtes med en tankblanding af Betanal
og et jordmiddel.

Ved blandingen anvendes følgende fremgangs
måde: Først Betanal, dernæst vand og tilsidst Nor
tron, Venzar eller Pyramin under omrøring. Det
er særdeles vigtigt, at rækkdolgen overholdes.

Hovedform"let med denne forsøgsplan har væ
ret at undersøge, om det er muligt ved I sprøjt
ning med en blanding af ct jord- og et blad-

middel at opnå samme uk.rudtseffekt som ved 2
sprøjtninger ligesom efter plan I og JII.

l 7 af forsøgene var roefr0et sAet på 6-12 cm
afstand, og i 19 forsøg på 15-19 cm. Hoved
resultaterne ses i tabellen.

2-3 uger efter sprøjtningen blev der foretaget
optælling af roe- og ukrudtsplanter. Efter Betanal
anvendt aJene var der 45 ukrudtsplanter pr. 10
m række. De respek.tive tank blandinger slog hår
dere, så antallet var henholdsvis 16, 22 og 32. Det
er bemærkelsesværdigt, at jordoverfladen ved roe
høst var ca. lige så ren, hvor der var anvendt tank
blandinger. som hvor der efter de andre planer
var sprøjtet 2 gange.

Tankblandingerne medførte øget udbytte af rod
og top i forhold til Betanalbehandlingen, men
naturligt ikke så meget som i gennemsnit af 26
forsøg 1973, hvor forsøgsled a var helt ube
handlet. I begge forsøgsår har der været store
variationer i enkeltresultaterne fra forsøg til for
søg.

Kemikalieprisen pr. ha for de markedsførte
midler 1974 har været: ca. 360.- kr. for led a. 620.
kr. for led c og 620.- kr. for led d.

Efter plan Ul bringes l tabel h resultater fra
IO gennemførte forsøg 1974. Midlerne i forsøgsled
e, f og g blev udsprøjtet lige før roesAning og
nedharvet, meDS midJerne i de øvrige forsøgsled
blev udsprøjtet umiddelbart efter såning.

På roemes udtyndingsstadie blev alle forsøgs
led - også forsøgsled a - sprøjlet med Betanal,
der er et bladmiddel, mens de 4 midler, der an
vendtes lige før og efter såning, er jordmidler. I 2
forsøg blev roefrøet sået på 8 cm afstand, og i 8
forsøg på 15-18 cm.

Lige for 2. sprøjtning blev der optalt roeplan~

ter pr. JO m række. Det ses af tabellen, at jord
midlerne gennemsnitlig ikke har medført reduk·
tjon af plantetalle-l.

2-3 uger efter sprøjtningen med Betanal blev
der atter foretaget en optælling. I det ubehand
lede forsøgsled medførte Betanalanvendelsen ingen
nedgang i plantetallet. Der er en svag antydning af
en nedgang i plantetallet, hvor der har v~ret

anvendt Pyramin og Venzar + Ro-Neel. Ved
roernes optagning var plantetallet alligevel til
fredsstillende, kun varierende fra 60.000 til 62.000
roer pr. ha.

Ukrudt blev ligeledes optalt 2 gange. Også i
denne forsøgsserie sporedes en dårligere ukrudts
virkning end i tidligere år. Efter første sprøjtning
opnåedes største ukrudtseffekt efter anvendelse af
Venzar sammen med Nortron, men selv i dette
forsøgslcd blev ukrudtsantallet kun nedsat fra 133
til 75 pr. IO m ra:kke.

Efter sprøjtningen med Betanal blevanlallet af
ukrudt yderligere reduceret. Den største samlede
virkning blev opnået, hvor der var sprojtet med
den største dosis af Pyramin, og hvor Venzar
var anvendt sammen med Nortron. I disse tilfælde
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Tabel b. Ukrudt l bederoer lU foder (79 og 81).

Planter pr. IO m nek.kc
~ Udbytte Ol n

o-

I li. merudbytte.

l~~
F., ElI" hkJ pr. ha

Forw~c ..,,,,", ......, ;;-9
-ti.

I I I
~;' ~i,l!- ~ ~ .. ~

i 1i j 2 j ~ §1 ~ ~ lh~

CJ: ::> ::> -. " ~

54 64

53 76

51 85

56 240

53 69

56 52

57 62

58 57 35

28

9

7

9

11

28
13
10
9

11
11
9

11

10

13

8

437
4

11
29
18
20
12

6 7

62 537
61 10
60 4
62 19
62 22
61 11
61 3

52 561 169

58 53 25

59 63 34

59 68 34

58 71 35

57 44 39

45
25
19
24
18
23
21

4

45
46
43
43
45
42
44

3

133
92

101
87
75
81
84

46
51
49
49
46
45
49

2

3
6
4
6

7,5
6
l
6
6
6

3 + 0,5
6

3
4

2 +5
0,5 +5

1
0,5 + 3

Plan !II
10 forsøg 1974

6 I BetanaI ved udtynding i alle forsøgsled
a. Ubebandlet
b. Pyramin
c. Pyramin
d. Pyramin + Nortron
c. Venzar + Nortron
f. Venzar
g. Venzar + Ro-Neet

17forsØgl973
a. Ubehandlet
b. Pyramin efter såning,

Betana) ved 2~ blivende blade
c. Pyramin efter såning,

Betanal ved 2-4 blivende blade
d. Nomon efter såning,

Betanal ved 2-4 blivende blade
e. Venzar nedharvet før såning,

Betanal ved 2-4 blivende blade
f. Ro-Neet nedbarvet før sAning,

Betanal ved 2-4 blivende blade
g. Ro-Neet + Venz.ar

nedharvet før såning,
Belanat ved 2-4 blivende blade

Plan IV
7 forsøg 1974

Pyramin elter Venzar ved såning
i aUe forsøgsted
a. Betanal ved 2-4 blade
b. Pyramin + Betanal ved 2-4 blade
c. Betanal ved 2 blade,

Pyramin 8 dage senere
d. pyramin + Betanal ved 2 blade,

Betanal 10-14 dage senere

6
3 + 5

6
4

3 + 5
6

48 82 47 38 50 566 454
50 89 47 18 50 +2 +4

51 86 47 21 51 23 15

50 82 46 13 51 23 14

28
16

11

7

blev antal ukrudt pr. 10 ID række henholdsvis
19 og 18 imod 45 i forsøgsled a, der ikke
var behandlet med jordmiddel.

T alle forsøgsled var der i gennemsnit be
skedne positive merudbytter af rod og top efter
sprøjtning med jordrnidler. NAr merudbyttetallene
ikke var d. høje som l tidligere år, er årsagen,
at også forsøgsled a blev betanalsprøjtet.

Merudbyttet i rod varierede fra 3 til 22 hkg pr.
ha. Topudbyttet blev øget med fra 4 til 24 hkg pr.
ha. Det var lavest, hvor der var sprøjtet med den
mindste dosis Pyramin, og hvor den samlede
ukrudtseffekt var ringest. Dette ses både ved op
tællingen efter Betanalsprøjtningen og ved be-

dømmelsen af jordoverfladem renbedstilstand ved
roernes optagning. Det var højest, hvor Pyramin
var anvendt sammen med Nomon, og dette for
søgsled udviser også en god renhedstilstand ved
roeoptagning.

I forsøgene er radrensning og håndarbejde søgt
indskrænket til det mindst mulige, hvilket må
være et af målene i fremtidig roedyrkning. Det
er derfor af stor betydning, at ukrudtsmidjeme
har sA. god en effekt, at virkningen kan konsta
teres ved roernes optagning. Ved roernes optag
ning var 28 pet. af jordoverfladen dækket af
ukrudt i ubehandlet. Hvor der var anvendt jord·
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midler, var dækningsgraden nedsat til 9-13 pct.,
hvilket svarer til resultaterne i 1973.

I tabellen ses resultater fra 17 fo~øg 1973 ud
fort efter samme princip som forsøgene i 1974. I
denne plan er forsøgs led a helt ubehandlet.

Kemikalieprisen pr. ha for de markedsførte mid
ler 1974 har været: 360.- kr. for led a, 620.- kr. for
led b, 705.- kr. for led c, 490.- kr. for led f og
520.- kr. for led g.

På arealer, hvor man kunne forvente optræden
af sort natskygge eller liden nælde, blev anlagt en
del forsøg efter plan TV. Der gennemførtes 7.
og hovedresultaterne fra disse ses nederst i tabel h.

Forsøgene blev anlagt pA arealer, der allerede
var sprøjtet med Pyramin eller Veozar omk.ring
såtidspunklet. Lige før den første forsøgssprøjtning
og 2-3 uger efter blev der foretaget optælling
af roer og ukrudt. 1 forsøgsled c og d blev der
foretaget en ekstra sprøjtning.

Desværre forekom de specielle ukrudtsarter kun
i 2-3 forsog. hvorfor tallene i tabellen omfatter
den samlede ukrudtsbestand. Før forste forsøgsbe
handling ved ukrudlets 2--4 bladstadie var der
i forsogsleddene 82-89 ukrudtsplanter pr. IO m
række. I led a, der behandledes med Betanal,
var der efter 2-3 ugers forløb 38 uk.rudtsplan
ter. I led b, der blev sprøjtet med Pyramin + Be
tanal, var der kun 18. I led c, der blev behandlet
først med Betanal og 8 dage senere med Pyramin,
var der 21. Og endelig i led d, der blev sprøjtet
først med blandingen Pyrarnin + Betanal og ca.
14 dage senere med Betanal, var der 13 planter
pr. IO m række.

I forsogsleddene c og d blev der anvendt
ukrudtsmidlcr 3 gange. Delle medfører, at kun
henholdsvis 11 og 7 pet. af jordoverfladen ved
roehost var dækket med ukrudt, medens dæk
ningsprocenten var 28, hvor der kun var anvendt
BClanal udovcr jordmldle1:. Hvor blandingen Py·
ramin + Betanal blev anvendt, var der 16 pct.
Af de fA notater angående sort natskygge og
liden nælde fremgår, at der overfor disse er op
nåct de bedste resultater i forsogsled b og d,
men materialet er for spinkel I. I forsøgsleddene
c og d, blev der opnået de største og ens udbytter
af rod og top.

b. Fabriksrocr.

Forsøgene i fabriksroer er udført i et snævert
samarbejde med Forsøgsudvalgct for Sukkerroe
dyrkning og De danske Sukkerfabrikker A/S.

Bedømmelse, optagning, prøveudtagning samt
beregning af forsøgene er forestået af De danske
Sukkerfabrikker, hvilket giver mulighed for ensar·
tet bedømmelse og behandling af alle forsøgsled.

Formålet med forsøgene er at undersøge, hvilke
kombinationer af herbicider der bevirker den
bedsle ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer sået til
blivendc bestand. Der er anvendt pilleret Monova
frø, sået på blivende afstand. Frøafstanden har

været ca. 17 cm. Der er udført ialt 11 forsøg, og
forsøgsplancn har været følgendo.

Forsøgsplan:
a. Manuel rcnholdelse og radrensning.
b. 1,5 kg Pyramin båndspr. + 2,2 I Betanal og

radrensning.
c. 4,0 kg Pyramin bredspr. + 6.0 l Betanal ..:..

radrensning.
d. 2,0 kg Pyramin i blanding med 7,5 Nortron

+ 6,0 I Betanal +- radrensning.
e. 0,5 kg Venzar i blanding med 7,5 Nortron

+ 6,0 I Betanal +- radrensning.
f. 0,5 kg Venzar i blanding med 3,0 I Ro-Neet

+ 6,0 IDetanal +- radrensning.
g. 1,0 kg Venzar + 6,0 I Betanal +- radrensning.
h. 4,0 kg Pyramin i blanding med 5,0 I Betanal

-7- radrensning.

I forsøgsled a er der foretaget normalt hånd·
arbejde og gennemført radrensning. I forsøgsled b
er midlerne båndsprøjtet, og der er foretaget nor·
mal radrensning. I de øvrige forsøgsled er mid·
lerne bredsprøjtet, og der er ikke foreraget nogen
form for håndarbejde eller radrensning. Hoved
resultaterne ses i følgende opstilling.

Ukrudlsb~kamp~/u i /abriksroer (82).

II forsøg 1974 Pc1. ar
Jo",-

Anlll uknJdt!lplanlcr o'·er1l. 1000
pr. m' dzk}"c! It planterr., efler ukrudt pr. h.a Udbync

Betanal- Beu.nal- "cd "d hka pr. ha
sprøjtning Iprøjlning opl1lnlng opl.,nlns ,od lukker

a. 56 2 IO 70 458 7),1
b. )1 9 IO 71 444 71,0
c. )) 8 20 69 4)) 69,4
d. 26 6 20 68 4)0 68,8
e. 23 5 20 68 427 68,2
f. 2) 6 )0 67 419 67,0
g. 35 II 40 69 414 66,4
h. 16 40 68 )96 6),4

Umiddelbart før sprøjtningen med Betanal blev
der foretaget en optælling af ukrudt. Denne op·
ta:lIing viser effekten af de anvendte jordmidler.
I ubehandlede roer var der i gennemsnit 56
ukrudtsplanter pr. m!. Jordmidlerne anvendt om·
kring s:itidspuDktet reducerede antallet til 23-35,
en virkning, der var for ringe i forhold til tid
ligere Ar, hvilket navnlig skyldtes de meget tørre
vejrforhold fra roesåning til slutningen af maj
måned. Gennemsnitligt har jordmidlerne i ~r

dræbt ca. 50 pet. af ukrudtet, medens del til
svarende tal for 1973 i II forsøg var 77 pet.

Efter fuld virkning af BetanalsprØjtningen blev
der (oretaget endnu en ukrudtstælling. I de sprøj
tede forsøgsled var der fra 5 til 16 ukrudtsplanter
pr. m!. De 16 var i forsøgsled h, hvor der ikke
var anvendt jordmiddel ved såningen, men en
tankblanding af Pyramin og 8elanal samtidig
med den øvrige BClanalsprøjtning. Også Betanal
virkningen var lidt ringere end i 1973. men det
skyldtcs jordmidlernes svigtende virkning, således,
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at det af dem efterladte ukrudt var sta:rkt nok til
at skabe problemer ved den senere Bc:tanalbe
handling. Hvor der var håndballet og radrenset
fandtes kun 2 ukrudtsplanter pr. mt .

Umiddelbart før roernes optagning blev der
foretaget en vurdering af ukrudt.. der viser, i
hvilken renbedstilstand jorden er boldt efter de
forskellige forsøgsbeband1inger. Renest på dette
tidspunkt var fOJ"SØgsleddene a og b, bvor kun
IO pet. af jordoverfladen var dælle! med ukrudt.
Dækningsgraden var i led c, d og e 20 pct., i led
f 30 pet. og i led g og h 40 pet.

I løbet af vækstperioden blev der 3 gange
foretaget en vurdering af roernes sundhedstilstand,
og der bar ikke i ir vlCret væsentlige skader af
ukrudtsmidleme.

Antal af roeplanter ved optagning ligger i gen
nemsnit pl et passende niveau for blivende be
stand. Variationen de forskelUge forsøgsled imel
lem var fra 67.000 til 71.000 roer pr, ba..

Udbyttet, såvel af rod som suller var højest,
bvor der blev foretaget manuel renholdelse og
radrensning. Dernæst føJger kemikalieanvendelse
og radrenming. I de ille radrensede forsøgsled
aftol udbyttet i takt med stigende ukrudtsbestand.

Dette og tidligere års forsøg viser, at ved roe
markens renholdelse kan håndarbejde og radrens
ning nedsættes til et minimum eller belt undlades
ved anvendelse af ukrudtsmidler.

Den svage virkning al jordmidlerne i /974 url
derstreger disse midlers afhængighed al nedbørs
forholdene. Den svage virkning gav et lor dårligt
grundlag for den eltertølgende BetantJlbehandUng
at virke ud Ira.

Det generelle indtryk Ira årets lorsøg u, at
ndr der er en stor ukrudtsbestand, har de an-

vendte behandlinger, bredsprøjtning med Jord
midler og Bttanal, ikke VÆret tilstrækkelige. Det
er bemærkebtsvtrrdjgt. at båndspr"jtning med Py
ramin og Betanal med e/ur/ølgende radrensning
har klaret renholdelsen bedre end tilsvarende be·
handling bredsprøjtet uden radrensning.

8. Ukrudtsarter og roeherbicider.
Pi 10. ir er del' foretaget optællinger over de

5 fremherskende ukrudtsarter i fonøgene med
bekæmpelse af ukrudt i bederoer. Resultatet af
optæUingerne bringes i tabel 83 i tabelbilaget,
og et uddrag af resultaterne vises i tabel i.

De forskellige typer af roemidler viser ligesom
de midler, der anvendes f.eks. i kom, en varierende
virkning pi de fonkellige ukrudtsplanter. Ved
forskellige anvendebesmetoder af f.eks. Venzar er
det også muligt at ændre noget pI midlets virk
ning overfor samme ukrudtsart. Gennemsnitlig er
der opnået bedst ukrudtseffekt.. bvor der er anvendt
2,5 kg Venzar pr. ha udbragt ved sining og uden
nedharvning. men skadevirknin, på roerne bar
vlCret for st()[" ved denne anvendebesmetode. Ved
1 kg Venzar nedarbejdet umiddelbart før såning
elimineres noget af Venz.a.rs virkning på roerne,
men der er ofte en noget svag virkning på en
kelte ukrudtsplanter, som f.eo. fuglegræs, pileurt
og tvetand. 2 ån fenøg tyder på, at ukrudts
effekten af Venz.ar kan forbedres noget ved at
Udbringe midlet 2-3 uger før roernes såning.

Tallene for R~Neet og Nortron er ikke æn
dret de seneste Ar, da midlerne i forsøg som i
praksis anvendes i blanding med et af de øvrige
roemidler. Derved er det ikke muligt at udskille
effekten af de enkelte midler.

Tabel l 8<der...ukrudtsmidl.mes ylrl<nJDg pi .ok"t. ukrudtsartu, peL Yirl<nJog (83).

v,_ v~
VClllUr

Ukrudllart Pr""'"' 2.5 q iltkc 1.0 kl 1.0 Icl BewW R.~Nccl NortrOD
cllcr -Ilet' 4.0 kl ac.dartM:jdct nedubc.ldcl 2-3 upr ..O, 6-7.0 I 7.SI

,., ""'"'
)Agerkl1c . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 69 68 64 93
Ager-snerle .................... 64 81 68 85
Ager-stedmoder . . . ... . . ... . .. . . . 54 20 44 42 85 60 63
Forglemmigej .............. , ... 86 89 65 90
Fuglegræs ..................... 61 82 74 95 83 63 94
Gul okseøje ................... 79 93 88 80
Hanekro .. . . . . . . . . . .. . . . . .... . . 45 59 67 89
Kamille ....................... 92 96 89 100 70 77 85
Krumhals ..................... 62 73 56 90
)Mældec . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 55 67 58 73 86 69 60
Pileurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63 75 54 77 60 31 56

Bleg og Fersk.-p............... 62 60 47 65
Sner1e-pileun ................ 69 84 57 63 69
Vejpileurt ................... 90 95 88 43

Rapgræs ....................... 90 96 93 2g
Sp<:rgel . . . . , . . . . . . . . . . ... . . . . . 77 90 72 93 72 63
Tvetand ....................... 61 71 51 70 g9 90
Ærenpris ...................... 76 73 34 80 64
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Anvendte mJdler mod ukrudt.

l det foregående afsnit vedrørende ukrudt er
midlerne kun nævnt ved bandelsnavn eller for
søgsnummer. Tabel j kan bruges til nærmere at

identificere midlerne med hensyn lil virksomme
forbindelser.

Midlerne er anført i alfabetisk orden efter ban·
delsnavn eller forsøgsnavn.

MCPA + dichlorprop
MCPA + dichlorprop + bromoxynil
MCPA + 2.4-D + dichlorprop
MCPA + dichlorprop
mecblorprop + dinoterp
2,4-0 + mechlorprop
mechlorprop + cyanazin
etbofumesate
MCPA + mechlorprop + TBA
MCPA + dichlorprop + dicamba
2,4·0 + dichlorprop
MCPA + dichlorprop
mechlorprop
2,4-0 + mechlorprop
pyrazon
cycloate (cyclobexyl-tbiocarbamat)
metabenztiazuron
mechlorprop + metbabenzlbiazuron
lenacil

Tabel j. Anvendte midler mod ukrudt.

A 1866 terbutryne
Alon (Hoc 16410) ,.,........ isoproturon
Antergon 30 ,.................... maleinbydrazid
ATctil ,.,...................... dinosebacetat
Avenge (AC 84.777) ....•••........•.... pyrazolium sulfat
Oamon _. . . . . • • • . . . . f1uopbenprop isopropyl
Basagran _ _. _. • . . . . . . bentazon
Basagran-DP _. . dicblorprop + beotazon
Basa8ran-M (BAS 4330 Hl __ MCPA + bcntazon
Bay 6604 a dichlorprop + uiazinon
Betanal .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . phenmedipham
Bidisin . . . . . . . . . • . . . methachlorphenprop
Bladex ..........•..... ,............... cyanazin
Brominal 400 .....•.........•.......... bromoxynil
Cambilene ..................•.......... MCPA + mechlorprop + dicamba + TBA
Carbyne ,............ barban
Carbyne B .........•..... , ...••. ,...... barban
Certrol 18 500 ,.................. MCPA + dichJorprop + ioxynil + bromoxynil
Ccrtrol Ox ....................••....... ioxynil + bromoxyoiJ
Ceruol 3 ............••....... _• • . . . . . . MCPA + dicbJorprop + bromoxynil
Ceruol Tripel ..........•.. _. . . . . • . . . . . . . MCPA + dichlorprop + ioxynil
DevrinoJ SO WP .......••........•••.... propionamid
Oico-BanvcJ-M 75 ...............•••••.. MCPA + dicamba
OtG M-propacid ..........••.....••••.. 2,4-0 + mechlorprop
O·propionat NAS ..........••....•••... dichlorprop
EK 174 __ . _. _... .. .. _ __ .. __ _ MCPA + f1urenol
EPS 344/2 (Neobyne D) . .. _ __ ••. _ dichlorprop + mechlorprop + MCPB + barban
Faneron 50 WP ............•........•.. bromofenoxim
Faneron Trippel .. . . . . . . . • . . . . . . . . • . . MCPA + dichlorprop + bromofenoxim
Fortrol .............................•.. MCPA + dichlorprop + cyanazin
Herba-Banvel·M 750 ,., ,. MCPA + dicamba
Herbamix OPO 800 2.4·0 + dichlorprop
Herbavex 630 (Herbavex Plus) MCPA + mechlorprop + dicamba
Hoc 23.408 . .. . _.. .. _..
Hormon·Mix _..................•......
KVK 72 30 25 . .. _.. _•. __ .. .
Lindinger Combi 3 .
Lindinger Combi 750 , ....•... , .. , ..
Undinger DM 68 , .........•........
tindinger Mecotal 600 .........•.
Metrex (Bladex/MCPP) .
Noruon _.....•.......
Pescoprop .
Probatox uiple ..........•....... _•.....
Prokamix OPD ........•..••.......•...
Propimix flydende ......•••.••.....•• , ..
Propinox·M 50 .. , ......•..........••...
Propinox·M Kombin .....••.........•...
Pyramin , .......•••.........•...
Ro-Neet 6 E .•.. __ .. __ ..•. _
Tribunil .
Tribunil-Combi M .........•............
Venzar ,., .••...........
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55
35

47

94
75

300
200

690

1500
532

817
550

1500
1030

Foreninger med organiseret sprøjtning.
s.....,..-

Ukrudu- OSIYJdomi
bc:bmtpebe bdImlpel:le

ha ha

Fyn
Nordfyns Landboforening
Ærø Husmandsforening

Sjælland
Holbæk og Odsherreds Hus·

mandsforening .
Holbæk amts okono. Selskab.
Kalundborg-Ruds Vedby kr.

Husmandsforeninger .
Odsherred Landboforening ..
Stevns Landboforening .
Vestsjællands Landboforening

ID. BEKÆMPELSES
ARBEJDE I FORENINGERNE

l. Sprøjtevirksombe<l.

l halvdelen af de foreninger, der beskæftiger sig
med sprøjtning af Jan.dbrugsafgrøder. rAdes ovec
eget sprøjtemaleriel. De øvrige foreninger samar
bejder med lokale maskinstationer. der udfører
sprøjtning efter foreningernes anvisning. Enkelte
foreninger bar en tilbagegang i behandlet areal,

'men hovedparten af foreningerne har de seneste
år behandlet samme antal ha med ukrudtsmidler.
Sammenlignet med 1973 er der i 1974 en tilbage
gang i behandlet areal på ca. 1500 ha.

775

/663

6833
1900
2357

480

2. Muld.'arpe.
Fra samtlige foreninger er der modtaget med

delelse om bekæmpelsesforanstaltninger mod muld
varpe.

Fra enkehe steder, hovedsageligt øer, meddeles
at muldvarpe ikke forekom. I de fleste foreninger
er det via kommunen mulig at få. bekæmpet
muldvarpe. l indberetningerne betegnes resultater
ne af bekæmpelsen fra som værende _særdeles
tilfredsstillende_ til _mindre godj bestanden boldes
vedligec.

Bedst er resultaterne tilsyneladende derj hvor
bekæmpelsen foregår ved et samarbejde mellem
kommuner og foreninger. Flere kommuner fore
står udlevering af muldvarpegiftj og andre har
en præmieringsordning på 4-5 kr. pr. fanget muld
varp.

Jylland
Ans-Kjellerup Landbof.
Bjerringbro-Hammershøj·

Langl Landbof. .
Himmerlands samv.

landøkon. foreninger ..... 1698
Hjerm-Ginding herreds

Landboforening .
Kalø Vig Landboforening .
Kalø-Knebclvig Landbof.".,
Ringkøbingegnens Landbof. ..
Rougsø-Sønderhald herreds

LandboL ..... " ... , .... 4134
Silkeborg og omegns Landbof. 3300
Struer-Egnens Landbof. ..... 174
Thyrsting-Vrads herr. Landbof. 950
Viborg amts landøk.. forening 4692

lait 1974... , 35575
lait 1973"" 37030
lall 1972, ... 34340

26

15

40

219

132

1068
15

31
50

2402
2741

770



2083

F. GØDSKNI G OG KALK ING

Af K. Skrivu.

De meget betydelige prisstigninger på handels
gødning øger nødvendigheden af, at dette vigtige
produktionsmiddel for landbruget udnyttes så rig
ligt og rationelt som muligt Det store antal mark
forsøg, der hvert år gennemføres med gødnings
mængder og gødningslyper, udbringningslidspunk.
ter, anvendelsesteknik og flere andre spørgsmål
er en vigtig hjælp hertil. Men foruden al være
direkte vejledende for den rette gødskning giver
forsøgene tillige mulighed for en god kontrol
med, om de gødningsmængder, der generelt an
vendes i landbruget, er af en hensigtsmæssig stør
relsesorden.

I. KVÆLSTOFHOLDIGE
GØDNINGER

I. Kvælstofmængder.

I dette afsnit meddeles resultaterne af forsøg
med stigende mængder kvælstof. Endvidere be
handles her kvælstofgødskningens økonomi. Andre
spØrgsmål om anvendelse af kvælstof og de Øv
rige plantenæringsstoffer, fosfor, kalium 01.0. ind
går i særlige forsøgsserier, der omtales i senere
afsnit.

Del største antal forsøg med stigende mængder
kvælstof udføres i afgrøderne byg og vinterhvede,
og der foreligger i 1974 resultater fra et større
antal forsøg i disse afgrØder end tidligere. Arsagen
er stigende ønsker om lokah at få et bedre er
farings- og vejledningsgrundlag i gØdskningen med
delte viglige plantenæringsstof, bl.a. fordi kvælstof
virkningen til korn og specielt til hvede i de
første år af 70'erno har været noget afvigende
fra tidligere år. Endvidere har indførelse af byg
og hvedesarter med kortere og stivere strå skabt
øget usikkerhed om niveauet for optimal kvælstof
gødskning.

Det varierende udslag for kvælstoftilførsel fra
år lil år er tillige baggrunden for en oriente
rende undersøgelse af. om det ved jordbundsana
lyser er muligt ved vækslSæsonens begyndelse at
få et udtryk for jordens indhold af Udnytteligt
kvælstof. De klimatiske vilkår i efterårs· og vin
terperioden anses for at være meget afgørende,
for jordens indhold af udnytteligt kvælstof i for
års- og forsommerperioden og dermed for be
hovet for tilførsel af kvælstof.

l samarbejde med Statens Planteavls-Laboratori-
4·

um, Lyngby, er der foretaget bestemmelser af
jordens indhold af total kvælstof, nitrathælstof
og ammoniumkvæistof i pløjelaget og dybder ned
lil 80 em i bl.a. en del af forsøgene med
stigende mængder kvælstof til byg. Endvidere er
der udføn specielle undersøgelser (or at få et
udtryk for mobiliserbarheden af kvælstofindholdet
i jorden. Ved sammenligning af det konstaterede
kvælstofindhold og merudbyuerne for tilføn kvæl·
stof i forsøgene er der imidlertid ikke fundet no
gen sikker sammenhæng i resultaterne fra dette års
undersøgelser. Spørgsmålet om at finde en mulig
praktisk vejledningsmetode for behovet for kvæl
stoftilførse~ søges dog fulgt op i de kommende år.

J de øvrige kornarter er der kun udført få forsøg
med stigende mængder kvælstof efter fæ!lesplaner.
I rodfrugt foreljgger resultater fra en påbegyndt
forsøgsserie med stigende mængder kvælstof til fo
dersukkerroer, der er tilført store mængder bus
dyrgødning. I græsafgrøder er der gennemført en
del forsøg til belysning af de mest hensigtsmæs
sige kvælstofmængder til græs.

Enkeltresultaterne af de forsøg, der er udført
efter fælle6planor i de forskellige afgrøder, er
samlet i tabelafsniuet under de tabelnumre, som
er angivet i parentes øverst i de følgende tekstop
stillinger. For de største forsøgsgruppers vedkom
mendo er resultaterne tillige opdelt efter for
frugt og landsdele. De forsøg, der refereres i ta
bellerne, et'" sammen med forskellige andre oplys
ninger grundlaget for de følgende opstillinger og
oversigter i dette afsnit.

a. Korn.
Byg. I byg gennemføres forsøgene nu med 4

kvælslofmængder op til ialt 160 kg N pr. ha.
l opstillingen er materialet opdelt efler for

frugt, og :"lrets udbyttercsultater er sammenholdt
med gennemsnittet af de nærmest foregående års
forsøg. Resultaterne fra forsøgene er tillige vist i
form af merudbyuekurver i fig. 7, side 2084.

Det fremgår af såvel udbyttetal som merud
byUekurver i figuren, at kvælstofvirkningen i byg
i 1974 har været meget stor. Kvæ)stofgødningen
er i de fleste tilfælde udbragt i perioden fra midt
i marts til midten af april måned. Den gode kvæl
stofeffett og de høje udbytter, der har været gæl
dende i alle landsdele, er i næsten alle enkeltfor
søgene opnået uden lejesæd. og disse forhold
præger tillige resultaterne af andre forsøgsopga
ver med kvælstofgødning til korn i 1974.
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J tabel k er anført result.a1erne af de sidste 13
års forsøg med stigende mængder kvælstof til
lomarterne. Det store materiale er opdelt efter

/O

--II ,,
35,5 • ,

-8,3
-
,

11,9 ,
12,2

,

29 JO ..
l 36,3 36,0
I 8,5 8,3
I 12,7 11,0
2 15,1 10,6
2 16,1 9,3

2084

Byg (84). --hkg brrw P' "*
ForMJ 1974........ B)V forlrug' kom'M "". Fo....S 1967-73

kJ<-' .,~ b.kt Ir:rrne
102 110 202 313 20

O 33,1 19,6 29,1
O 8,9 8,4 9,3 , -,
l 14,6 11,9 12,9 , ,

15 ,
l 17,8 12,4 14,4 --
l 19,5 12,3 'u for-,ø/

-383_

I gennemsnit har den optimale grænse for
kvælstofanvendelso til byg efter byg i 1974 været
omkring 1.10 kg N og lil byg efter roer ca. 120
kg N pr. ha. Det vil foruden af tekstopstiJlingen
tillige fremgå af tabel k, at dette er et betydeligt
højere niveau end normalt.

For/rugt
korn

Antal f••

Grundgødel ..
40 N
80 N

120 N _ .
160 N .

For/rugt
,(HI,
AnIAl,..

Grundgødet ..
40N
80 N

120 N .
160 N .

Tabel k. Stigende ....ngd.' Ioollt1stofgødning 1I1 kom 196Z-14.
Udbyttt! og mt!rudbyltt. hkg kernt! pr. 1uJ.

'-...... Kom
R~. I >eu'1 o~ 1 0 _.

1IzI.- Kløftr·

0crne I JyUand I Lerjord 1Sandjord
tofler planter planter .....

Byg
AIlW forwa 100 199 176 '" IOS S • .. S 21

Grundgødel 36,6 27,S 36,0 22,7 36,2 20,4 32,2 31,1 46,5 39,5
40N 9,1 8,7 8,9 8,7 8,5 12,2 10,1 12,0 7,6 5,2
80 N 13,1 13,3 13,2 13,2 12,1 17,3 IS,S 14,2 7,7 7~

120 N 14,4 14,9 14,7 14,7 12,9 19,4 16,4 15,8 6,3 8,7
160 N 15,1 15,3 15,4 15,0

Hnde
ADral fonøs .. lO .. • 7 50 71 ,. l7

Grundgødel 41,5 35,8 40,6 25,6 42,9 39,6 38,1 45,3 41,1
SO N 9,3 9,6 9,3 10,3 11,7 10,8 11,9 8,3 8,9

100 N 13,6 14,2 14,9 12,5 16,9 1S,3 17,4 11,7 12,1
ISO N 14,8 15,7 15,3 12,7 18,9 16,1 18,5 12,0 11,8
200 N 14,6 16,4 15,4 12,4

Rug
ADtal fOlMlS S 20 S 20 I •
Grund800el 18,1 19,0 26,7 11,8 15,4 18,0 15,7

SO N 14,1 11,6 15,8 11,3 15,0 11,2 8,7
100 N 26,0 15,2 25,2 15,3 16,5 12,7 8,0
150 N 28,7 16,6 25,2 17,1 17,4 11,9 5,7

VArbvede
Antal fonøB 12 • 12 • 'o S I • •
Grundgødet 40,2 25,3 37,6 32,4 41,S 42,8 32,8 38,8 42,3

50 N 5,2 8,7 5,3 8.3 6,4 3,8 9,5 5,6 1,0
100 N 5,4 12,4 5,4 12,3 8,1 4,2 11,0 6~ 0,1
150 N 5,2 13,7 5,3 13,5 8,5 4,1 4,3 7,9 0,0
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Hl'ede. I vinterhvede gennemføres forsøgene
med 4 kvælstofmængder op lil iah 200 kg N pr. ha.

For/rugt
olieplanter
Anlll rorul 11 12 t. "
Grundgødet O 41,S 43,1 38,9

50 N .......... O 13,5 9,9 10,0
100 N .. ........ O 20,1 12,3 13,8
150 N .......... I 22,3 11,2 14,1
200 N ......... , I 24,2 8,8

højt Der er dog i alle tilfælde tale om et gene
relt højere proteinindhold, end der i ældre an3
lyser er fundet i byg, hvilket må tillægges den
øgede kvælstofgødskning. Da undersøgelser af
bygproteinets fodeC'Værdi synes at vise, at netlo
udnytlelsen al protein frembragt ved stærk kvæl
stofgødskning er den samme som i lavprocenlig
byg, er der mulighed for al tage det generelI
højero proteinindhold, der i disse :1r konstaleres l
byg, til indtægt i husdyrenes fodring.

Hvede (86),
FOC'WI 1914 Fon"l

karw.kter for 1962.-73
lejc:u:d hklkerne hk. kerne

For/rugt korn
Antal fOrM' 17 2. ,.

'"Grundgødet O 41,9 38,9 35,6
50 N ..... , O 9,3 9,4 11,5

100 N, .... , O 13,9 13,8 17,2
150 N .......... 1 15,4 15,0 19,2
200 N .......... I 16,1 14,9

For/rugt /røgrtu
Antal 10fMt • , JI ..
Grundgødet O 36,8 39,7 38,1

50 N .......... O 12,3 10,1 11,9
100 N ... __ ,_ .. , O 21,4 15,0 17,1
150 N .......... O 25,8 14,5 18,0
200 N ......... , O 27,S 13,4

For/rugr
balgplanler
Anlll Ion", , , 2l ••
Grundgødel I 44,7 50,6 45,4

50 N .... I 7,4 5,6 8,3
100 N ...... I 11,2 7,1 11,8
150 N .......... I 11,5 6,7 12,0
200 N .......... I 11,2 6,1

11,6
10,9
12,4
14,1
15,2
15,8
4' lona,19?]

11,2 9,8
13,8 11,9
15,0 12,9

Proteinb~J'umm~/su i byg (85J.
Pct. altontol

9 r0rMJ 1973 46 lon01 1914
amid/rit amldlrll

rtprotclo protein rtprokin protem

10,1 10,8 9,5
9,6 10,6 9,3

10,8 11,6 10,0
12,1 12,8 11,1
13,1 13,9 11,9
13,5

40 N
80 N

160 N

Grundgødet ..
40 N
gO N

120 N
160 N
200 N

forfrugt, og da gruppen med kom som forfrugt er
særlig stor, or der l denne tillige foretaget en
opdeling i honholdsvis Øeme og Jylland og i ler
jord og sandjord.

l byg, der dominerer materialet, er udbyttet af
det grundgØdede forsøg,led betydeligt hØjere på
lerjord end på sandjord, hvilket formentlig er
medvirkende til det generelt hØjere udbyttenive
au pI Øerne end i Jylland, hvor et forboldsvis
større antal af forsøgene er udført på sandjord.

Trods det generelt højere Ildbylte af byg på
Øerne end i Jylland og på lerjord end pd sand
jord er det specielt bemarkelsesvardigt, at ud
slagene for de tilførte kvalsto/mangder lil byg
henholds.'is på Øerne og i Jylland og på sand
jord og lerjord er meget ellS. Det indicerer, at
land.rdele og jordtyper ikke er afgørende fak
torer for det niveau for kvalsto/gødskning, der
skal tiJstrabes, men at forhold som /or/rugt og
driftsform er a/ større betydning.

K.'alsto/gødskning og proteinindhold i byg. Til
belysning af kva:lstofgØdskningens indflydelse på
bygkemens indbold af protein og på kvaliteten af
dette er det" l et repr.esentativt udsnit af for
søgene med stigende mængder kalkammOlUalpe
ter til byg udtaget kerneprøver til bestemmejse af
total kvælstof og amidkvælstof. Et indhold af
amidkvælstof i byg kan ikke tillægges nogen værdi
af betydning ved fodring af svin, og fraskillelse af
amidfraklionen som grundlag for en vurdering af
kvalilelen af et øget rAproteinindhold som følge
af kvælstofgødskning sker på forslag af afdelings
leder C"re$t~n S"r~11Jen, Agrikulturkemisk Af
deling. Statens Planteavls-Laboralorium, hvor
annlyseringen af prøverne er udlørt

Analysernes enkeltresultater fremgår af tabel~

bilagel, hvor de er opdeli efter byggens forfrugt
og efter landsdele. Det fremgår heraf, al byggens
hælstofjndbold varierer fra areal til areal ved de
laveste lilførsler af kvælstofgødning, men at disse
forskelle i nogen grad udlignes med seigende
kvæstoftilførxl. Materialet viser ikke sikre for
skeUe i byggens kvælslofLndbold, om forfrugten er
korn eUer rodfrugt, eller mellem de enkelle lands
dele.

I følgende opstilling er analysernes gennem
snitsresultater omregnet til total r!protein (faktor
6,25) og amid frit protein.

Byggens totale råproteinindhold er øget betyde
ligl med stigende mængdC'T kvælstof. Også indhol
det af amidfrit protein er steget væsentligt, selv
om amidindholdet relativt er forøget mest ved
sligende kvælstofgØdskning. Denne fraktion af
amidkvælstof er, som nævnt, uden proteinværdi
ved fodring af enmavede dyr, men kan udnyttes nf
drøvtyggere.

Del fremgAr tillige af opstillingen, at byggens
indhold af såvel totaJ riprotein som amidfrit
protein i 1974 har været ca. I pet lavere end i
1973, hvor indholdet lil gengæld var usædvanligt
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'.p
395

23
44
54

120,9
+1,6
+2,8
+4,6

635
2

+1
5

Forsøg med stigelIde mællgder kvælstof til
sfofdgødede /odersllkkerroer (88).

hkg pr. ba
lønlto(1710'Søg 1974

GrundgØdet
50 N ikas.

100 N ikas.
150 N ikas.

b. Rodfrugt.

Fodersukkerroer. Spørgsmålet om stigende
mængder kvælstof til foderroer har de senere år
kun været behandlet indirekto gennem forsøgspla~

ner, der tager sigte på at belyse særlige emner
vedrørende kvælstofgødskning. Den stigende kon
centration af husdyrhold på nogle ejendomme,
som medfører, at der ofte er betydelige staldgØd
ningsmængder til rådighed. har imidlertid øget
interessen for at få spØrgsmålet om kvælstoftil
førscl under sådanne forhold særligt belyst.

Der er derfor i 1974 påbegyndt en forsøgsserie
med kvælstofmængder til foderroer, der grundgØ~

des med relativt store mængder fast staldgødning,
ajle eller gylle. Som kvælstofgødning anvendes
kalkammonsalpeter i de mængder, der fremgår af
følgende opstilling.

9 af de 17 forsøg er udført på Fyn og de
øvrige i Jylland. Det fremgår af tabelbitaget. at
forsøgsarealerne i de fleste tilfælde er tilført mel~

lem 50 og 100 tons fast staldgØdning + ajle eller
gylle pr. ha. Anvendelse af så store mængder
husdyrgødning er ikke ualmindeligt ved intensivt
husdyrhold, og der har under sådanne vilkår væ~

ret nedgang i tørstofudbyttet ved tilførsel af kvæl
stof i form af handelsgødning. Udbyttet i hkg
rod er uændret. medens de tilførte kvælstof~

mængder har øget udbyttet af top med 6-14 ~t.

Forsøgene fortsætter.
Fabrikssukkerroer. l sukkerroer til fabrik gen~

nemføres der efter en flerfaktoriel plan forsøg,

Det fremgår af 5 års forsøg i opstiUingen, at
der også i tidligere år kun har været meget smA
udslag for kvæisloftilførsel til vårhvede. Del har i
gennemsnit kun været rentabelt at anvende SO kg
N pr. ha, og det er kun el meget beskedent
merudbytte, der er opnået for denne kvælstof
mængde, selvom hovedparten af de iall 19 for
søg er udført på mineraljoro.

Vdrllvede (87).
FOfWI 1974 P.....

Ul'1Ikler for 191G-74k_
hkll kerne hkl kerne

Antal ronøl 3 3 19

Grundgødet O 56,8 43,5
50 N . . . . . . . . . . O ~O.3 2,7

100 N . . . . . . . . . . O +1,6 2,6
150 N .......... O +1,0 2,8
100 N + 50 N
4 uger senere .... O +1,6 2,8

Hvede. forfrugl rJlltIpkJrlter

H __.forlrtJgt l,.rd

/

/,,,,,,,,
5/o(s-t! I,,,

/ 66forng

______ 19~

HveuliI/Of'lugl /Jælgpftm1w

~lodrug' løm

r74 fonog .. " .. "'.... -

,,1'22 førs-r1,,,,
,,,,,

,

/
/

/,,
,

12forwg /

~__-=-oi /
10 69 forsøg " ..... .- /

",,""5 fo/SOt; /'

,
, I

5 / t

, '
I

I

5

"

'"

20

20

of----------f--~----__j

Flg. 8. Vlrkninll:en af stigende mænader kvaelslof til hvede.

25

l gennemsnit har den optimale grænse for
kvælstofanvendclsen til hvede med korn som for
frugt i 1974 ligget omkring 120-130 kg N pr.
ha og efter forfrugt bælgplantcr omkring 100 kg
N pr. ha, svarende til de tidligere års resultatcr.
Derimod bar det været rentabelt at tilføre hvede
efter frøgræs ca. 150 kg N og hvede efter olic~

planter mellem 150 og 200 kg N pr. ha, hvilket
i begge tilfælde er noget over tidligere års anvis~

ninger. Dette fremgår foruden af opstilling og
figur tillige af tabel k.

Vårhl'ede. Materialet omfatter kun 3 forsøg i
1974, alle udført på humusjord og med korn som
focf rugt. Udbytteniveauet er højt, og der er i alle
tre forsøg mindreudbytte for kvælstoflilførsel.

Det fremgh af merudbyttetallene i opstillingen og
af kurverne i fig. 8, at der også til hvede i
1974 har været store merudbytter for kvælstoftil~

førseJ.
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Fremspiringen og det endelige pJantetal ved
optagning er jævnt faldende med stigende tilførsel
af kvælstof, og tilbagegangen i plantetallet synes
at være mest udpræget efter anvendelse af chilesal-

c. Økonomien ved kvælstofaovende1se.

Opstillingerne i tabel l side 2088 belyser økono
mien ved anvendelse af kvælstofgødning til korn og
rodfrugt. Beregningerne er foretaget på grundlag
af forsøgsresultater fra 1967 og op til 1974 for
de afgrøder, hvor der i dette åremål er gennem
ført et antageligt antal forsøg.

Ud fra disse forsøgsresultater er så beregnet den
optimale gødningsmængde i kg N pr. ha, som
det ville kunne betale sig at lilføre de forskellige
afgrøder ved en kvælstofpris på 1,50, 3,00 eller
4,50 kr. pr. kg. og når prisen pr. hkg kom er
henholdsvis 70, 85 eller 100 kr. Ligeledes hvilke
kvælstofmængder, der meSl fordelagtigt kan an
vendes til bederoer, som kan omsættes til hen
holdsvis 20, 40 el1er 60 kr. pr. afgrødeenhed
(a.e.), lil fabriksroer, når sukkerprisen er 95, 100
eller IOS kr. pr. hkg og til kartofler, når hkg
prisen er henholdsvis 20, 30 eJler 40 kr. I fa
briksroerne er den anvendte kvælstofgødning

peter. Der var ingen skorpedannelse i forsøgene
i 1974, og den konstatel'"Cde og betydelige spire
hæmning må derfor overvejende begrundes med
stigende ionkoncentration i roernes spiringszone
med stigende gødningstilfØrsel.

Udbyttet af rod er stigende for tilførsel op lil
120 kg N pr. ha, hvorefter det er konstant ved
yderligere tilførsel. Den gennemsnitlige sukkerpro
cent er ens ved O og 80 kg N pr. ha, men
falder derefter betydeligt med øget kvælstof
mængde. Dette medfører, at der i gennemsnit er
opnået det hØjeste sukkerudbYtte ved tilførsel af
80 kg N pr. ha. Af enkeltresullateme i tabelbi
laget fremgår det, at der i 2 af forsøgene har
været rentabelt at gå op til 120 kg N pr. ba,
medens der i 2 andre enkeltforsøg er opnået det
højeste sukkerudbytle uden kvælstoftilførsel.

En økonomiberegning på gødningstyperne vi
ser, at det har været økonomisk underordnet,
om der anvendes den ene eller den anden form
for kalkammonsalpeter. Chilesalpeter, der pr. kg
kvælstof koster ca. dobbelt så meget som de to
kalkammonsalpetergødninger, har været den dy
reste i anvendelse.

Roernes saftkvalitet er undersøgt ved analy
sering af saftens indhold af nalrium, kalium og
amidkva:lstof. Den samlede skadelige effekt af dis
se urenheder udtrykkes ved IV-værdien Ompurity
vnlue), hvor høje tal angiver stigende indhold af
urenheder. IV-værdien har i disse forsøg været
generelt lave ved moderat kva:lstofanvendelse, men
stærkt tiltagende med stigende kvælstoftilførsel.
Ved de store kvælstofmængder stiger indholdet
af urenheder med 30-40 pct. i forhold til den
rentable anvendelse på 80 kg N pr. ha til IV
værdier, der er absolut skadelige for saftkvalite
ten.

Forsøgene fortsætter.

71,4
10,1
10,0
8,3
4,7
3,9

418
60
67
69
64
66

17,1
17,1
17,0
16,4
15,8
15,6

80
77
74
70
64
61

81 17,3 429 74,2
76 17,0 48 7,1
74 16,7 48 5,6
72 16,5 57 5,8
71 16,2 46 2,8
70 16,0 38 0,7

82 17.1 422 72,1
79 17,3 52 9,7
76 16,8 64 9,6
71 16,6 51 6,3
70 16,1 59 5,3
66 15,9 66 5,4

81 17,1 423 72,S
77 17,1 53 9,0
75 16,8 59 8,5
71 16,5 59 6,8
68 16,0 56 4,3
66 15,8 57 3,4

84
83
81
75
70
63

Stigende tnttllgder kvtrfsJo/ til/abrihroer (89)
Planielleder 1000

pr. 20 m planter
række eO. pr. ha ved pd. bill pr. ha

1974 rrcmspl.rin, opalfl1nS sukker rod lukker

Chil~sa/peur

Grundgødet
80 N .

120 N .
160 N .
200 N .
240 N

der ved sammenligning af 3 gødningstyper skal
belyse stigende kva:lstofmængders indflydelse på
roernes fremspiring, udbytte og saftkvalitet.

Forsøgene tilføres ikke husdyrgødning, og der
anvendeS fra O til 240 kg kvælstof pr. ha. For
målet med den store kvælstoftilfØrsel er at få
fastlagt ydergrænserne for kvælstofanvendeJsen l
praksis, der anses for ofte at være højere end
formålstjenligt. De 3 gØdningstyper, chilesalpeter,
kalkammonsalpeter og natriumkalkammonsaJpeter
afprøves ved to gentagelser, svarende til at gød
ningsmængderne afprøves i 6 gentagelser.

Forsøgene er gennemført med Monova frø sået
til blivende bestand på 17 cm (røafstand. Forsøgs
gødningen er udbragt før forårsopharvningen og
således nedarbejdet i jorden. Resultaterne af 7
gennemførte l. års forsøg er vist i følgende op
stilling.

7 /Orsf,g

Ka/kommon-
solperu
Grundgødet 85

80 N .... 78
120 80
160 78
200 N .... 79
240 N .... 74

Narrium-
ko/kammon-
solp~ter

Grundgødet 85
80 N .... 83

120 N .... 80
160 N 78
200 N 74
240 N 72

Gns. o/ de 3
gødnitlgstyper
Grundgedet 85

80 .... 81
120 N .... 80
160 N .... 77
200 N .... 74
240 70
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Tabel l. Økonomien 't'ed annndeLse al kyJdstorpdning.

0ptJmaIN~n"'p= Id:. ta N pr....

i
Mc:nIdbyuc IqNn.crhq kuDe elkf ar,••de Jwlcr

1.5011:11'. 3.00 kr. ".JOb'.
,.".... l

I ~~
aaftDdte pdninp-=Jde' Ibqumc lbkatcmc ' ...-

!li. qN pt. ha ....., ....., .....,
S

l '" l " 1'00 1'15 l'''' 7. I " 1'00 70 I " 1'00 7. I " 1'00~ 1lH 25

H"ede, kerne
Fo,frngtkorn 14637.3 5.9 10.8 14.6 17.3 18.6 18.5 127 129 130 118 121 123 108
Forfrugt olieplan,er 39 4ll,9 6,5 11,1 14,0 15,7 16,2 16,0 113 115 117 100 104 107 88
Forfrngtfrøgn,s 61 38,3 6,6 11,9 15,8 18,3 19,3 18,8 120 122 123 112 115 117 103
Forfrb..lgplan.er 5246,8 4,5 7,9 10,3 11,6 11,8 11,1 106 109 110 94 98 101 81
Forfr kløversc"" 15 43,7 4,2 7,1 8,9 9,7 9,4 8,2 93 95 96 80 84 87 67
!lug. kerne
Forfrngtkorn 27 16,3 6,8 11,5 14,416,1 16,8 16,9 117 120 123 101 106 110 88

113 117
94 98

107 111
88 92
74 78

95 100

8YI. kerne
Forfrugt korn:

Jylland
Øerne

Forfrugt roer
Fodr kløvergræs

316 27,2
153 35,8
152 34,3
41 37,6

6,5 11,2 14,2 15,9 16,3
6,3 lO,S 1l,1 14,2 14,3
5,8 9,7 12,1 13,2 13,3
3,8 6,4 8,1 9,0 9,5

15,8 110
13,7 101

- 100
- 107

112
104
102
112

114
IOS
104
117

99 103
89 93
88 92
83 90

106
96
95
96

88
79
77
64

94 98
84 88
83 87
73 81

I •.c. tO&Cer 1 Le. kc»ter I Le. kc»tc.r

Bederoer, a.e.
Grundg m naturg
Grundg u naturg
Kllroer, a.e.
Grundg m naturg
Grundg u naturg

:I;I~ :I~I: :I~I:
210102,4 3,3 7,010,3 12,6 13,0 11,0 107 111 113 95 103 107 78 95 101
10780,3 6,6 12,6 17,821,924,826,1 143 147 149 129 138 143 113 129 136

59 83,4 3,8 6,7 8,6 9,6 9,6 8,7 88 96 101 63 80 88 39 63 75
6367,8 6,011,5 16,320,1 22,S 23,4 137 142 144 123 133 137 107 123 130

' ...- l Ilq sukker ' ...-tOller køller ......
li

I
li Ili li I• • li li li~ ~

!! !! !! 11 !! ~
~ ~ ~ ~~ ~ ~

Fabrlksroer,sukker 81 68,9 5,4 9,6 12,6 14,4 15,1 14,6 118 119 119 110 111 112 101 103 104

Kartofler. knolde
Grundg m naturg
Grundg u naturg

l bk& Imoldc I hk&: bxllde ''''_...,,' ...... .....,

~ I~ I: li Ili li li I li I lili g * li :;t *
15 330 5,8 17,7 29.3 34,9 28,1 - 97 98 99 93 96 97 88 93 95
31 232 31,1 54,8 73,2 86,1 93,695,7 138 141 143 130 136 138 121 130 134

Til l a.e. er regnet 1,1 hkg tørstof i kålroer og bederoer eller 12 hkg bederoetop.
Af hensyn til opbcvaringstab er dog fradraget 30 %af topudbyttet, Kålroetoppen er ikke medregnet.

Chilesalpeter, for de øvrige afgrøder kalkammoo·
salpeter eller ka1lsa1peter.

Kvælstofprisen på I,SO kr. var maksimum for
de mest anvendte gødningstyper til høst 1973,

medens 3,00 kr. repræsenterer en forventet gen
nemsnitspris i foråret 1975.

Denne fordobling af kvælstofprisen medfører.
at den Økonomisk optimale kvælstoUnængde til
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hvede. byg og fodersukkerroer reduceres med ca.
IO kg N pr. ha. Til kålroer reduceres kvaelslof
mængden med 10-15 kg, til fabrikssukkerroer
med ca. 8 kg og til kartofler med 2-5 kg
pr. ha. Ved 4,50 kr. pr. kg N, repræsenterende
den omtrentlige pris i NPK J4-4-17 og ureagØd
ning, reduceres de økonomisk. optimale kvælstof·
mængder med den dobbelte størrelsesorden for de
enkelte afgrøder.

Beregningerne giver således et klart svar pi,
hvorledes de ændrede kvælstofpriser påvirker den
økonomisk optimale kvælstofmængde. Endvidere
fremgår det af tabellen, at der kan SKe ret store
udsving i afgrødepriserne, uden at det forrykker
slærkt pi den optimale gødningsmængde, dersom
kvælstofprisen er lav. medens afgrØdeprisen fir
øget indnydelse på den optimale kv~lstofmængde

ved stigende kvælslofpris.
Anvendes tabellen som relningsgivende for

kvælstoftilførsel, bør dens gennemsnitsresultater
først tillempes lok.ale forhold. Har man her k.end
skab til de optimale gødningsmængder under givne
vilkår gennem erfaringer eller udførte markforsøg,
anviser tabelJen tillige, hvilke relative forskeJle
der normalt bør være i kvælstoftildelingen ved
bl.a. forskellig forfrugt og staldgødningsanvendelse.

d. Græ:swarksafgrjfder.
I forsøgsopgaven med stigende mængder kvæl·

stof til græsmarksafgrøder er der i 1974 gen
nemført 33 forsøg i kløvergræs og 11 forsØg i
rent græs. Forsøgene er høstet med 4 slæt, og
der er i dem alle anvendt op til 600 kg N pr. ha
l form af kalkammonsalpeter udbragt ad 4 gange.
Forsøgsarealerne er grundgødede med 1000 kg PK
()...4-.21.

Tabel m. Stigende Dlltngder kv~15lor til klovergrlrS og reni gt'1ItS 1961-74.
Udbytte, hkg pr. ha.

Jylland. "'~ Hele ludel

•IS ~~P1~ s-
r M M .! "..!l ~ .!l ~ .!l

~
.2. ~.

a '§ • .a
j ! a '§ t ~. ~!I

• • e • ~ • ~
! s.e • ~ • • .~ g!~ • ~ ~ ~

Mo ... ~ o ~ o ~ • ~M

KJøverlP'lIeS
Orundgødel 112 352 71,0 11,37 64 459 83,3 14,26 176 391 75,5 12,42 47,2
150 N 472 96,1 14,22 557 104,8 16,93 503 99,8 15,20 62,4 15,2 30
300 N 592 114,3 18,49 650 121,6 20,50 613 117,0 19,22 73,1 10,7 42
450 N 655 122,6 22,23 693 127,7 23,41 669 124,3 22,66 77,7 4,7 98

Grundgooet 37 375 76,4 11,92 27 400 81,8 13,35 64 386 78,7 12,52 49,2
150 N 504 104,0 14,64 510 105,8 16,86 506 104,8 15,58 65,5 16,3 28
300 N 626 123,2 18,88 601 121,7 21,24 615 122,6 19,88 76,6 11,1 41
450 N 693 131,0 22,64 640 127,0 24,07 670 129,3 23,24 80,8 4,2 107
600 N 714 132,5 24,48 651 129,2 25,50 688 131,1 24,91 81,9 1,1 409

Rent grlrS overvintret
Grundgødet 31 230 51,6 6,80 II 261 57,8 6,47 42 238 55,5 6,71 34,7
150 N 418 92,7 12,0 487 99,7 11,86 436 94,5 11,97 59,1 24,4 18
300 N 572 115,8 17,91 635 121,6 17,29 588 117,4 17,75 73,4 14,3 31
450 N 650 126,6 22,27 695 129,5 20,36 662 127,3 21,77 79,6 6,2 73

Grundgødet 20 262 62,4 7,84 2 182 49,5 5,85 22 255 61,2 7,66 38,3
150 N 440 96,8 12,98 346 86,0 11,77 432 95,8 12,87 59,9 21,6 21
300 N 580 118,7 18,69 432 100,4 15,79 567 117,1 18,42 73,2 13,3 34
450 N 650 126,8 22,67 463 103,4 18,28 6Jl 124,7 22,28 77,9 4,7 96
600 N 669 129,9 24,79 495 106,4 20,31 653 127,7 24,38 79,8 1,9 237

Ital r.jgra udJagt
uden d.ksed
Grundgødet 41 JlO 53,5 8,12 4 223 39,9 4,96 45 320 52,3 7,84 32,7
150 N 603 90,5 14,34 517 80,S 11,24 595 89,6 14,06 56,0 23,3 19
300 N 772 107,9 20,57 665 96,2 17,80 763 106,8 20,Jl 66,8 10,8 42
450 N 839 114,3 24,72 753 106,0 20,30 832 II 3,5 24,Jl 70,9 4,1 110

Til I a.e. er regnet 1,2 hk.g lørstor. Netloudbyttet er beregnet som 75 %ar brutloudbyttel. Der er anvendt en
gødningspris på 3,00 k.r. pr. k.g kvælslof.
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råprolcln

12,92
15,99
20,5S
23,93
25,43

Del fremgår af følgende opslilling over gen
nemsnitsresu1laleme, al der trods den langvarige
forsommertørke i 1974 er opnået pæne mer
udbytter i både kløvergræs og rent græs ved an
vendelse af op til 300-400 kg N pr. ha.

Forsøg med stigende mængder kvælstof
lil k/øvergræs og rent gras 1974 (90).

K/øvergræs. Udbyuc hkg pr. hl
33 forsøg gr"nt I"rttof

Grundgødel 370 7S,1
150 N 4S0 103,5
300 N 5S6 121,3
450 N . 636 127,2
600 N ... ... . . . 650 129,S

RenI græs.
11 forsøg
Grundgødel 23S 63,7 S,33
(50N 393 94,4 13,S6
300 N 500 113,0 19,02
450 N ... 539 116,S 22,04
600N 545 119,4 23,44

I tabel m side 2089 er samlet resulraterne af det
store antal forSØg, der i de sidste 14 år er udføn
med stigende mængder kvælstof til forskellige typer
af græsafgrøder. Materialet er opdelt i Jylland og
øerne. Det stØrste antal forsøg på Øerne er dog
udført på Fyn.

Udbyttet af kløvergræs er uden kvælstoftilførsel
større end i renl græs, men forskellen i såvel ud
byttet af tørstof som af råprotein udlignes ved. de
store kvæJstofmængdcr.

I de 3 kolonner yderst til højre i tabellen er
der foretaget en beregning af foderværdien af
det høstede græs og af gødskningsøkonomien. idet
der til en afgrødeenhed. er regnet 1,2 bkg tørstof.
Udbyttet i afgrødeenheder er her beregnet. som
nettoudbytte ved fradrag af 25 pct. til afgræs
niogs- eller konserveringssvind. Ved økonomibe
regningen, der s~ledes ikke dækker afgrøder til
kunstig tørring, er der anvendt en gødningspris
på 3,00 kr. pr. kg kvælstof. Af kolonnen helt til
højre i tabellen fremgår det. at en nettofoderenhed
ved anvendelse af 150 kg N pr. ha er frembragt
for 28-30 Øre i kløvergræs og for 18-21 Øre
i rent græs. Denne kvælstofmængde har således
været særdeles rentabel. Ved forøgelse af kvælstof
mængden til 300 kg N pr. ha har en neuofoder
enhed i kløvergræsset kostct ca. 42 Øre og i
rent græs 31-42 øre. Her er således også god
rentabilitet i kvælstofanvendelsen. Ved yderligere
forøgelse af kvælstofmængden til 450 kg N pr.
ha har en nettofo<1erenhed kostet 98-107 Øre i
kløvergræs og 73-110 Øre i rcnt græs. Den økono
miske grænse for kvælstofanvendelsen er hermed
overskredet i begge afgrøder. beregnet på netto
udbyttet af tørstof.

Ved beregningen er der imidlertid ikke taget
hensyn lil den forøgelse af råproteinindholdel,
der sker ved kvælslofgØdskningen. Tages dette i

betragtning, bedres økonomien i kvælstofanven
deisen væsentligt. Ved. tilførsel af kvælstofmængder
ud over ca. 300 kg N pr. ha til kløvergræs og ca.
400 kg N pr. ha til rent græs vil den økono
miske grænse dog let kunno overskrides med de
stærkt forøgede priser på kvælstof i handelsgød
ning. De nævnte kvælstofmængder forudsætter ti1~

lige en effektiv udnyttelse af specielt foderets
øgede råproteinindbold.

2, Fastllggende kvælstofforsøg.

I forsøgsserier, der blev påbegyndt i 1966 og
1967. sammenlignes de mest almindeligt anvendte
sødningskombinationer, oemlig NPK·gødning og
PK-gødmng + enkeltgødninger af kvælstof. ben
holdsvis kalkammonsalpeter, urea og flydende am·
moniak. Formålet med. forsøgene er at belyse
kvælstofgødningernes langtidsvirkning. herunder
også gødningernes indflydelse på jordens reak
tionstal.

Alle de oprindeligt prøvede gødninger eller
gødningskombinationer er kalkforbrugende om end
i noget forskellig grad. Opgaven blev derfor i
1968 og 1969 suppleret med nyanlagte forsøg,
hvori der indgår PK-gødning + kallcsalpeter. idet
denne kvælstofgødning i det lange løb nærmest
virker hævende på jordens reaktionstal i modsæt
ning til de øvrige prøvede kvælstofgødninger.

De forsøg, der blev startet i 1966, afsluttedes
med 8. og sidste år i 1973. og forsøgsserien. der
blev anlagt i 1967, er standset med høst 1974.
Ved opbør er der udtaget jordprøver i de enkelte
forsøgsled, og resultaterne bringes samlet for
begge forsøgsserier senere i dette afsnit.

I eflerårel 1972 blev forsøgene fra 1965, hvori
der indgår kaH.salpeter, tilført kalk i halvdelen af
forsøgenes gentagelser. T efteråret 1973 tilførtes
forsøgene fra 1969 efler 5. høstår ligeledes kalk
på tilsvarende måde. og formålet er at få yder
ligere oplysninger om gødningernes indflydelse på
kalkforbrug og kalkbebov. Det er derfor hensigten
al søge disse forsøg gennemført i ialt 10 år.

Alle gødninger eller gødnings!<.ombinationer
prøves med samme mængde kvælstof. fosfor og
kalium. Mængderne var efter de oprindelige pla
ner SO kS N, 25 kS P og 60 kg K lil 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,
3S kg P og 90 kS K pr. ha. Ved fotfrugt roer eller
græs anvendes fortsat 80 kg N. For at fA udtryk
for udbyttekurvens forløb er desuden i alle forsøg
i serierne medtaget et forsøgsled med Ih mængde
NPK-gødning.

8. ForsØg i korn.

Af de tilbageværende forsøg er der i 1974 re
sultater fra 24 forsøg i byg. Gennemsnitsresul-
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taterne er vist i følgende opstilling, medens re
sultaterne af enkeltforsøgene er opført i tabel·
bilaget.

Fåsrliggellde kva/s/oflorsøg 1974 (91 J.
hkg kcmCI pI". l:Ia

Korn I ~o~~g 1:.!~~ilJr' I:.~~:rl

Ugøde, 12,4 23,g 23,2
~ NPK 21,7 Ig,4 Ig,5

I NPK 29,5 29,0 29.1
l PK + kos 31,g 29,4 29.5
1 PK + urea .... 29,2 2g.1 2g, l
I PK + fl... 32,4 29,6 29,7
l PK + ks . .. .. . 2g,7

I gødninpnucnlde _ 120 N. )S P o, 90 K.
, rorsøg

6. år

Ugødet 35,3
\I> PK 11,1

I NPK 20,6
I PK + kas .......... 21,0
I PK + urea 20,7
I PK + fl. a. 20,9
I PK + ks 22,5

I gødnlnS.mængde - so N. 2S P og 60 K.

Der er i forsøgene store udslag for gødnings·
tilførsel, da det ugødede forsøgsled ikke er tilført
nogen form for gødning i eflerh:tnden flere år.
NPK-gødning, kalkammonsalpeter og flydende
ammoniak har givel omtrent samme udbytte, me
dens urea og kalksalpcler i det store antal forsøg
med 120 N har placeret sig en smule dårligere.
Flydende ammoniak er nedfældet i perioden 14.
marts til I. april, og de faste kvælstofgødninger er
tilført inden for samme periode.

1 den store opstilling nederst på siden er vist de
opn:tede resultater af samtlige forsøg i vårsæd si
den forsøgenes anlæg i henholdsvis 1966/67 og
1968/69. Af hensyn til sammendragene er der
også her anvendt betegnelsen Ih PK og l NPK
eller tilsvarende af de prøvede gødnin:;cr, uanset

om kvæJstoftilførslen har været 80 eller 120 kg
N pr. ha.

Det fremgår af forsøgenes resultater, at virk
ningen af de sLærkt kalkforbrugene gødninger,
NPK-gødning, urea og flydende ammoniak, ikke
er forringet gennem årene i sammenligning med
kaH..ammonsalpeter eller med kalksaJpeter, der fa·
reløbig er afprøvet i 6-7 år.

De faste kvælstofgødninger har i gennemsnit af
det samJede forsøgsmateriale virket ens, men har
ved den anvendte metodik i gennemsnit af årene
givet fra 1,2 til 1.6 hkg kerne mindre pr. ha
end flydende ammoniak. Det bemærkes, at de
faste gØdninger er udslrøet og således ikke ned
bragt i jorden, udover hvad en radsåmaskine i
nogle tilfælde målle have bevirket.

b. Forsøg i bederoer.

Der et i 1974 kun udført et enkelt fOfSØg i
bederoer, og resultatet af dette og de foreg&ende
års forsøg i bederoer fremgår af opstillingen.

Fastliggcnde kwr/srolforsøg.
h.k,IOr1oI0( pr. ha

I (Or1oØ,
51 ronø. lb. nr. 80 52 (orse, 14 (OfWI

Bederoer
2.-11. ir 6. Ar 2.-8. ir 1.-6.lr
1967-7] 197. 1967-7. 1970-74

Ugødet 89,1 58,7 88,S 83,0
~ NPK ...... Ig,7 16,7 18,7 20,g

l NPK 25,9 19,7 25,g 2g,1
l PK + kas. 25,0 29,1 25,1 26,6
l PK + urea 25,1 22,8 25,1 27,7
I PK + fl. a. 25,6 2g,7 25,6 29.1
l PK + ks .. 22,7 25,0

l gennemsnit af 52 forsøg 1967-74 er der ingen
forskel i virkningen af de 4 kvælstofgødninger
anvendt til bederoer. I det færre antal forsøg fra
1970-74, hvor der indgår kalksalpeter, ligger
virkningen af denne gødning noget under de Øv-

Fastliggende kllft/s/ollorsøg (9JJ.
Vc'Jrsæd. hkg kerne pr. ha

Forsøg afl/agt 45 fonøi 22 ronøg 28 ronøg li rorsøg 12 ronø, 12 ronøg 9 (onø, I (ona,
1.-2. år 2.-J. ir J ....... ir 4.-S. 1t 5.-6. år 6.-7. lir 7.-8. ir 8. ir

1966-N 1966--67 1968 '9M 1970 1971 1m 1913 197'

Ugødel ....... 28,7 31,3 23.1 20,2 15,8 24,1 22,2 11,4
~ NPK 11,9 12.7 14.5 12.7 12,0 15,1 12,9 21,7
1 NPK ...... 15.2 17.1 22,g Ig,4 Ig.0 19,9 Ig,O 29.5
I PK + kas 15.3 17,g 22,9 18,1 17,5 20,4 Ig,5 31,g
1 PK + urca 14,9 16,8 22,g Ig,1 18.0 20,0 18,0 29,2
I PK + fl. a. 16.3 19,3 25,0 20,7 17,4 21.1 19,4 32,4

Forsøg on/agl 4) rorsøg 21 rorsog 22 fonøg 24 fonog 22 ronøg 2) rorsog 155 ronog J02 ronøg
1.-2. år 2.-J. 'r 3.-4. 'r •.-5. ir 5.-6. år 6.-7' år 1.-7. ir 1.-8. :h

/968-69 1968-69 1970 1911 1972 197J 1914 1968-74 1966-7.

Ugødct ....... 28,8 23,8 26,2 22,. 22,1 26,3 25,4 25,6
V. NPK ........... 11,9 12.7 145 19,5 16,g 16,g 15,0 11,7
l NPK 17,6 Ig,l 20,9 25.7 21,5 27,2 21,4 19,9
1 PK + k.s 17,9 17,6 21,2 25,g 21,5 27,6 21.4 20,0
I PK + Ufea 17.7 18,2 21,4 25.6 21,g 26,5 21,4 19.9
I PK + fl. a. 19.3 20,6 22,4 25,6 21,2 27,7 22.7 21,2
I PK + ks .. 18,3 16,7 21,3 24,9 20.8 27,4 21.1
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rige. Det fremgår af enkeltforsøgene i tabetbilaget.
at NPK-gødning har givet noget mindre topud
bytte end de øvrige gødningstyper.

Co Ruktioost:al.mdJ.inger.

Et af formi\lene med forsøgsserieme er som
nævnt at belyse kvælstofgØdningernes indflydelse
på jordbundsreaktionen. Med henblik herpå er der
foretaget bestemmelse af reaktionstal ved forsø
genes anlæg og i alle forsøgsled efter det 4. og det
8. år i de forsøg, der blev startet i 1966--67. Re
sultaterne af disse reaktionstalsmAJinger er vist i
opstillingen. Desuden vises reaktionstaIlene efter
5. forsøgsår i de forsøg, der blev startet i 1968-69
efter den udvidede plan med kalksalpeter, som
agtes gennemført i 10 år.

Fastliggende kvælstoflorsøg.
Reaktionstal, Ri. elter høst.

Forwa: an1art 1966-67 Foner anlalt
1968-69

<t. Ir 8. It 5....

Antal forsøg 24 8 23

Rt. ved anlæg 6,50 6,39 6,73

Ugødet .......... 6,69 6,28 6,60
Yz NPK ...... 6,63 6,31 6,52
l NPK ......... 6,56 6,19 6,47
l PK + ka. .... 6,60 6,25 6,56
l PK + urea ... 6,55 6,20 6,53
l PK + fl. a. 6,60 6,19 6,50
l PK + ks ... 6,68

Kun 8 af do anlagte forsøg fra 1966-67 har
kunnet gennemføres frem til 1973-74.

En del af forsøgene i den.ne serie er tilført kalk
og i de fleste tilfælde i den fØrste 4 års periode,
men ens OVeT hele arealet, således at det ikke på
virker forholdet mellem de forskellige forsøgsled.
Dette forhold er bl.a. årsag til, at der er målt
højere jordbundsreaktion efter 4. år end ved for
søgenes anlæg. Det er derfor især forskellene
mellem ugødet og de forskellige kvælstofgødninger,
der er af interesse.

Der er i alle tilfælde tale om små forskydninger
i reaxtionstallene, varierende fra -;- 0,14 til +0,08
i forhold til ugødet. Der er dog en ensartet og
konsekvent linie i resultaterne for alle 3 prøveud
tagningsår for de surt virkende gødninger, idet
der i forhold til ugødet er det mindste fald i ;ord·
bundsreaktionen efter anvendelse af kalkammon
salpeter. I forhold til denne gødning har ned
gangen i gennemsnit været ca. dobbelt så stor efter
anvendelse af NPK-gødning, urea og flydende
ammoniak. ResuHateme er tillige i overensstem
melse med det teoretiske forhold i kvælstofgød
ningernes kalkforbrug, beregnet på gødningslypens
kemiske samDlemætning.

KaJksalpeter i fOIWgsserien anlagt t968-69 har
som eneste gødning medført en svag reaktionstals
stigning i forhold til ugødet. Beregnes der over

reaktionstalsbcvægelsen det kalkbehov, der efter
kendte normer skal til for at udligno reaktionstals
forskellene mellem kaJksaJpeter og de øvrige kvæl
stofgødninger efter S·års perioden, er detle kalk
behov af størrelsesordenen ca. 1200 kg kulsur
kalk pr. ha for kalkammonsalpeter. For uree. er
det ca. 1600 kg, for flydende ammoniak ca.
1800 kg og for NPK-gødning ca. 2000 kg pr. ha.

d. Sammendng.

Mangeårige fastJiggende forsøg med konsekvent
anvendelse af de ammoniumholdige og kalkfor
brugende gØdninger, flydende ammoniak, NPK·
gødning, urea samt kaJkammonsalpeter har vist,
at disse gødninger påvirker jordens reaktionstal i
negativ retning. men i.k.ke i et omfang, der har
forringet gØdningernes virkning i forhold til kaJk
salpeter.

Virkningen af de faste kvælstofgødninger ind
byrdes har gennem årene været meget ens, hvor
imod flydende ammoni~ der nedfældes, de fleste
år har givet 1,0-1,5 hkg kerne mere pr. ha.

Ønskes re3ktionstaJlenes niveau opretholdt efter
de sure gødningers kalkforbrug, må disse gød
ningstyper belastes med denne merudgift til kalk
ning. Det er derefter gødningernes kvælstofpris
iøvrigt samt arbejdsmæssige fordele og ulemper
ved de enkelte gødningstyper, der bør afgøre val
get af kvælstofgødning.

Et andet formål med forsøgsseriens start i
1966 var imidlertid også at undersøge påstande
om, at do ammoniumboldige gødningers sænk
ning af jordbundsreaktionen var uden betydning
for udbyttet, og at man netop ved fortsat an
vendelse af disse gødningstyper kunne stille rin
gere krav til rcaktionstalsnivoauet. ReaktionstaJlene
ville efterhånden stille sig i balance pA. et lavere
niveau, og de ammoniumh~ldigegødninger skal i
så fald ikke belastes med de øgede kaJknings·
udgifter.

De gennemførte og afsluttede forsøg har ikk.e
kunnet bekræfte eller afkræfte denne teori, men
det bør dog bemærkes, at der ikke er konstateret
udbyttenedgang i henes løb som følge af gød
ningernes kaJkforbrog. I den fortsatte forsøgsserie
fra t96~9, hvor der efter første $-lrs periode
er tilført kalk til en del af forsøgenes gentagelser,
er der mulighed for, at dette spørgsmål kan be
lyses yderligere.

3. Nedfældning af kvælstofgødninger.

a. Nedf.,ldning Il! nydende ammonlal<
til vinterhvede.

Flydende ammoniak. er blevet afprøvet til vin
terhvede i flere perioder siden først i SQ-emc.
Virkningen er uanset kvælstofmængder og ud
bringningstidspunkter hver gang blevet mAlt til at
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Grundgødet .
75 N i kalkammonsalpeter

ISO N i kalkammonsaJpeter
75 N i flydende ammoniak

150 N i flydende ammoniak

1972-74,.o
fonøS

32,3
15,1
16,1
17,4

19,0

Placering af NPK-gødning lU byg (93).
hk, kerne pr. ha

1972 197J 1974
)4 ,. '5 38

(orsøs (onog (on"8 fon"s

33,0 32,S 31,S 31,7
14,3 12,7 17,9 18,2
14,5 12,5 20,4 ZO,7
16,3 13,7 21,S 22,0

a. Grundg0det
b. NPK udSlrØ<l
c, NPK nedfæld.
d. NPK placeret
e, n. a, + PK-

gødning

Til planen er der i en del af forsøgene i 1974
yderligere tilføjet et (orsøgsled e. bvor der ned
fældes flydende ammoniak ti! sammenligning af de
to k.vælslofgooningers virkning ved den anvendte
teknik.

Forsøgsbehandlingen udføres af et rejsehold fra
landskontoret. Med en kombineret slmaskino.
Nordsten combi-rnalic, er der foretaget såning af
byg og placering af gødning i forsøgsled d, samt
udbringning af gødning i forsøgsled b og c. Ved
såning af byg i forsøgsled d placerer maskinen i
samme arbejdsgang gødningen i 8-tO cm's dybde
mellem hver anden s4række korn, bvilket med
forer ca. 26 cm rækkeafstand meUem gødnings
striberne.

Nedfældningen i forsøgsled c er udført med
maskinen uden samtidig såning af korn, og i led
b er udbringningen sket med løftede skær. De 3
første forsøgsled samt forsøgsled e i de udvidede
(orsøg med flydende ammoniak er derefter tilsået
med almindelig radsAmaskine. Herved opnås en
tilfældig placering af gødningen i forbold til ud
sæd i b. c og e. Nedfældningen af nydende am
moniak sker samme dag som do øvrige forsøgs
behandlinger, og forsøgene er i 1974 udført i sid
ste halvdel af marts måned.

Forsøg med nedfældning af flydende
ammonjak til vinterhvede (92).

tik, kerne pr. Ila
7 (Ol'$'"

1974

34,7
23,4
33,8
25,8
32,0

Der er med den nye nedfældcrtype opnået en
lidt bedre virkning af flydende ammoniak end i
tidligere forsøgsserier, og til udpræget forskel fra
disse, er der i samtlige dette års enkeltforsøg op
nået et højere udbytte af flydende ammoniak end
af kalkammonsalpeter ved det lave kvælstofniveau.

Forsagene fortsætter.

være lidt ringere end kalksajpeter, der indtil de
seneste år har været måJegødning. Det blev der
for konkluderet, at det er den mekaniske skade,
der uundgåeligt sker i vinterbveden ved ned
fældningen om foråret, der er årsag til den fundne
udbyueforskel.

Der har derfor været arbejdet på at søge denne
mekaniske skade formindsket gennem en forbed
ring af de tidligere anvendte nedfældere. Ved hjælp
af bl.a. ruJleskær og smallere harvetænder er det
også lykkedes i nogen grad at reducere såvel
oprivning af planter som tildækning af planter
med ;ord under nedfældningen. Den ombyggede
nedfælder anvendes tillige i forsog i kløvergrzs.

Der er i 1974 !Jdført 7 forsøg med denne ned
fælder. Som det fremgår af opstillingen, er fly
dende ammoniak: sammenlignet med kalksalpeter
ved 2 kvælstofniveauer.

b. Placering af gødning.

Forsøg i korn.

En mangeårig forsøgsserie med nedfældning af
kalkammonsalpeter og urea med spcdalmaskine
viste, at nedbringningcn medførte en større sik
kerhed i kvælstofvirkningen. Samtidig blev virk
ningen af disse faste, ammoniumholdige kvxl
stofgødninger tillige bragt på niveau med virk
ningen af flydende ammoniak.

Nedbringningen med maskine skete uafhængig
af kornsåningen og tilfældig i forbold til det ud
såede korn. Som en videre udvikling af spørgs
målet om værdien af nedfældning af faste kvæl
stofgødninger har der siden 1972 været gennem
ført et stort antal forsøg i byg, hvor NPK
gooning samtidig med nedfældningen tillige bliver
bestemt placeret i forhold til udsæden.

Opgaven udføres efter følgende plan:

a. Grundgødet.
b, 500 NPK 21-4-10, udSlrøet.
c, 500 NPK 21-4-10, nedfældet.
d. SOO NPK 21--4-10. placeret ved såning.

, 1972 og 1973 er der ikke opnået merudbytte
for at nedfælde NPK-gødning uafhængig af kom
såningen. Begge år faldt der imidlertid store og
rigelige mængder nedbør efter g0dningsudbring
ning og såning, hvilket erfaringsmæssigt reducerer
behovet for en kvæLstofnedbringning.

Under de udpræget tørre va::kslvilkår i foråret
og forsommeren 1974 er der derimod en betyde·
lig effekt af den maskinelle nedbringning af gød
ningen. I gennemsnit af forsøgene er der således
opnået et merudbytte på 2Y.l hkg kerne pr. ha.

Uafhængig af vækstvilkårenes afgørende indfly
delse på værdien af at nedfælde NPK-gødning er
der ajle 3 forsøgs!r opnået et yderligere keme
udbytte for placering af gødning samtidig med
kornsåning.. gennemsnit af de 3 års forsøg er
merudbyttet 1,3 hkg kerne pr. ha. og den sam
lede effekt af nedbringning og placering er der
efter 2.3 hkg kerne pr. ha i forhold ti! udStT0Ct.

Under de ekstreme va::k:.stforhold 1974 blev den
samlede effekt af gødningsplaceringen 3,6 bkg
kerne pr. ha i det store antal forsøg og 3,8 hkg
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pr. ha l de forsøg, hvori der tillige indglr fly·
dendo ammoniak. Virkningen af NPK-gødning i
denne forsøgsserie har herved overgået flydende
ammoniak med 3,0 bleg kerne pr. ha.

Forsøgene fortsætter.

et merudbytte pil henboldsvis 3,3 og 5,8 bkg
tørstof pr. ha. l gennemsnit af de 3 Ars forsøg er
merudbyttet for placering af 100 N i NPK-gød
bing ved de to gødskningsniveauer 2,9 og 3,0
hkg tørstof pr. ha eller ca. 3 pet.

Forsøgene med placering af gødning i kom og i
rækkesåede afgrøder fortsættes.

"C....S
1914

43,0
+0,5
+0,3
+1,1
+1,7

bks: kerne pr. h.

SO "tones (CMMI
19n 197)

44,3 43,1
+1,6 +0,9
+ 2,2 + 1,2
+3,6 +2,0
+3,8 +2,1

"r......
1971

47,7
+1,0
+1,3
+ 2,7
+4,2

6
12
6

12

Forsøg med n~dfældn;ngsskad~ri byg (95).
x..,,..kccr

(cwlllanlC
be$tand

13.
Co_

1'»1-74

10
9
8
7
6

IO
JO
20
20

Ncd·
(ældninI:
ant.dalc km)
c. dninl lime

Det fremgår af opstillingen over de 4 års for
søgsresultater, at der under nedfæJdningsvilkårene i
1974 ikke har været nogen større påvirkning af
kerneudbYUet ved nedfældning omkring byggens
frcmspiring. Også ved nedfældning 20 dage efter
såning er der målt en mindre skadevirkning end
i de foregående år.

c. Forsøg med nedfældningsskader.

Forsøg i byg.

Muligheden for at fl nedfældet flydende am
moniak under forArsopbarvningen og inden vår
sædens sIning er erfaringsmæssigt ikke lige stor
hvert forår. Tiden mellem opharvning og kom
slning er normalt kort, og en del af ammoniak
nedfældningen må de fleste Ir foregA. efter kor
nets såning og fremspiring.

Spørgsmålet om, hvad en nedfældning efter så
ning og fremspiring medfører af mulige skader på
afgrøden, har nu været undersøgt i byg gennem
4 år i den lokale forsøgsvirksomhed. Det sker
ved. at der i et stort antal markforsøg foretages
køf3el med nedfælder på varierende tidspunkter
efter komsåning og uden samtidig tildeling af
flydende ammoniak.

FOf3øgene udføres med lokalt nedfældnings
materiel i bygmarker, der er fuldt kvælstofgødede
ved komsåningen, og der køres (harves) således
blot med nedfælder uden ammoniaktilførsel i en
dybde pil 12-15 Cm. Nedfældningen søges udført
henholdsvis 10 og 20 dage efter komets sining
og ved begge tidspunkter med en fremkørings
hastighed pi 6 og 12 km i timen.

I 1974 har forsøgsbehandlingen stort set været
udført på de tilstræbte tidspunkter, og 1. ned·
fældning har været sammenfaldende med kornets
fremspiring. Ved 2. nedfældning var byggen 4-6
cm høj, og jorden var på dette tidspunkt meget
tør i nedfa:ldningsdybden på samtlige forsøgs
arealer .

22,1

20 forset
1972-74

S5,6
16,5
19,1
19,4

25,822,117,9

,: fonoS
1972

71,1
10,4
17,2
13,2

Placuing af NPK·gødning til bederoer (94).
hkl ("rllof pr. tul
9 f01'W1 6 forser

19B 1974

8S,3 93,6
16,6 21,5
19,6 20,0
19,1 24,8

Grundgødet
100 N i NPK udstr.
150 N i NPK udstr.
100 N ; NPK plac.
100 N i NPK plac. +
50 N i NPK udsU'.

Forsøg i bederoer.

Spørgsmålet, om der kan opnås en ekstra gød
ningsvirkning gennem placering af NPK·gødning
til bederoer, belyses ved vide~førelse af forsøg
efter den plan, der fremgår af opstillingen over
resultaterne af 3 års forsøg med opgaven.

Forsøgene er anlagt i fodenukkerroer og i fa
briksroer, der ikke er tilført husdyrgødnlng. Roe
såning og placering af gødning er udført af et
rejsehold frn landskontoret, der rAder over en
Stanhey-præcisionssåmaskine med udstyr til pla
cering af gødning i rækkosAede afgrøder. Gød
ningen placere6 i samme arbejdsgang som roe
såningen i 6-8 cm's dybde ca. S cm ved siden
af roerzkken.

Der anvendes to mængder NPK 14-4-17, sva
rende til henholdsvis 100 og ISO kg N pr. ha. Den
endelige gødningstilførsel afgøres dog af den pia·
cerede gooningsmængde, der er afhængig af ma
skinen under de varierende færdselsforhold. Da
maskinen tillige er ret vanskelig at indstille, og
forsøgene er anlagt som kvadratforsøg, er det fra
faldet at søge hele den store NPK-mængde pla
ceret. For at kunne sammenligne gødskningsme
todikken ved nøjagtigt de samme gødningsmæng
der er der derfor anvendt den løsning, der frem
går af sidste forsøgsled. Udsuøning af gødning
her er, ligesom i forsøgsled 2 og 3. udført
umiddelbart efter den samtidige roesåning og gød.
ningsplacering.

Der er i gennemsnit af forsøgene i 1974 et
pænt merudbytte for gødningstilførsel, men ned
gang i udbyttet af tørstof i rod ved forøgelse af
den udstrøede NPK-mæRgde fra 100 lil ISO kg
N pr. ha. Arsagen er nedgangen i roernes tør-

. stofpr~nt. da udbyttet i hkg rod har været ens
ved beggo kvælstofniveauer for udslrøct NPK
gød(ling. Del fremgår af labelbilagets oplysninger,
at gødningsmængder og anvendelsesteknik ikke
har haft indflydelse på fremspiring og plantetal
ved optagning.

For gødningsplaceringen er der i 1974 opnået
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Det ses af karaktererne for plantebestand, be:.
domt 2 uger efter sidste kørsel, at der sk.er en
vzsentlig udtynding af plantebestanden ved ned·
fældningen. Reduktionen skyldes helt overvejende
en tildækning af plunter med jord og i mindre grad
oprodning af planter i selve tundsporct.

Udførte tromlinger cHer »nedfældningerne.. i
enkelte af forsøgene eller (orsøgsleddene synes
ikke at have haft nogen indflydelse på nedfæld
ningens mekaniske påvirkning af plantebestand el·
ler udbytte. Ligeledes synes fremk.øringshastighe·
den under nedfældningsarbejdet ikke at være så
stærkt medvirkende til skader og udbyttenedgang
som ventet.

4 års lorsog til belysning af mulige skader
ved nedlældninl: af Ilydende ammoniak i Irem·
spirende byg har vist, at nedlældning Ira tids
punktet omkring byggens Iremspirinc og senere
ikke kan lorvellles udført utien risiko lor ud
byttenedgang.

Nedfældningens mekaniske pAvirknillg al plan
tebestanden .'ed fremspiringstidspunkut har i gen·
nemsnit reduceret bygNdbyttet med 1,1 hkg kerne
pr. ha. Ved nedfældning i fuldt fremspiret korn
J uger elter såning er udbyttet i gennemsnit
af de 4 drs forsøK reduceret med 2,7 hkg kerne
pr. ha.

Udbyttenedgangen er al samme størrelsesorden·,
som eJet mindreudbytte lastt' kvælstofgødninger i
mange Ii/laide har givet i lorhold ril flydende
ammoniak ved udbringning før kOrJIsånitlg. Ud·
lore.~ nedlaldninlletl umiddelbart elrer komsåning
eller i god tid fm kornets fremspiring må eJel
iOl'rigr formodes. at skader og udbytll'tab bliver
mindr~ end lundel i disse lorsøg. Ved tl'll1lgen
lIdsærulse af gødningsudbringning tit elter kornets
såning er der rillige mulighed lor. al værdien
af ol få lIedltrlder flydende ammoniak Iremlar
fas, halstolgødning udslrøet på en lærdigbehand·
let joreJ kan udligne lolgerne al en nedla/dning
tidligl i kornets va'kstperiode.

Forsøg i vinterhvede.
Spørgsmålet om følgerne af den mekaniske ska·

de, der næsten uundgåeligt påføres vinterhvede
under nedfældning af flydende ammoniak, har væ·
ret belyst i et mindre antal forsøg i de sidste 3 år.

I lighed med forsøgene i byg er fn:mgangsmå.
den den, at der kores med lokalt nedfældnings·
udstyr uden samtidig tilførsel af flydende ammo·
nial i hvede. der er tilfort anden form for kvæl
stofgødning omkring l. _nedfældningsc-tidspunkt
i sidste halvdel af april.

Alle forsøge no i hvede er udført på lerjord. og
do anvendte fremkoringshastigheder var de 2 før·
ste år 4 og 8 km i timen. l 1974 har hastigheden
været 6 og 12 km, i enkelte forsøg dog kun IO
km pr. time.

Forsog med nedftrldllillgsskader i vinter-
hvede (96).

hk, kerne pr. h-.
Kar. r. 6 for-

NiWl'ældnings- kml p"'nle- :5 torss,') J fonos') ..,..,. lime bestand 1972 197) 1974

O 10 47,0 46,7 59,7
Ca. 20. apr. 6 IO +1,2 +2.0 +1.8
Ca. 20. apr. 12 9 +1,3 +2,4 .... 2.9
Ca. 30. apr. 6 9 +2,1 +0,8 +1,7
Ca. 30. apr. 12 8 +2,7 .... 1,3 +1,6
') km.1lime henholdJ~b 4 0l 8.

Udbyttenedgangen for behandlingen har gen·
nemgående været af samme størrelsesorden som i
forsøgene i fremspiret byg. Der må således også
i vinterhvede regnes med nogen køreskade og en
ikke uvæsentlig udbyttenedgang ved nedfældning
af nydende ammoniak med traditionelle nedfæl·
dere, selv ved iagttagelse af et gunstigt nedfæld·
ningstidspunkt og moderal rremkøringshastighed.

Spørgsmålet om en mulig værdi af at få kvæl·
stofgødning nedbragt også i vinterhvede belyses
ikke i disso forsøg. Spørgsmålet kan henvises til
forsøgsopgaven i pkt. a. side 2092 i dette afsnit
og til tidligere forsøg med sammenligning af fly
dende ammoniak og fast kvælstofgødning tit hve·
de. Med disse som baggrund synes vinterhveden
ikke at kvittere for nedbringning af kvælstofgød
ning. De målte mindreudbytter for flydende am·
rnoniak er af samme størrelsesorden som fun·
det i forsøgene til belysning af nedfældningsska
derne. og det er nærliggende alene at tillægge
disse årsagen til de fundne udbytteforskelle mc:l
lem flydende ammoniak og fast kvælstofgødning
til vinterhvede.

4. Udbriogningstider for kvælstofgødniog,

3. Udbringningstider for kvælstof
til vinterhvede.

Efter at nyere, kortere og mere stråstive hvede·
sorter er taget i dyrkning i de senere år, er der
udtalt formodning om. at man med fordel kan
udbringe kvælstofgødning til vinterhvede på et
tidligere tidspunkt om foråret end hidtil anbefalet
på grundlag af forsøg i tidligere dyrkede sorter.

Der har været Slor interesse for at få spørgsmå·
let belyst. og der er de sidste 3 år udført et stort
antal forsøg med opgaven over hele landet. For
søgene i 1972 og 1973 gav imidlertid ikke nogen
særlig god belysning af spørgsmålet. da udslagene
fOf tilførsel af kvælstof var meget lave. I gen·
nemsnit af disse forsog, der refereres særskilt i
omstående tekstopstilling, var der således udbyue
nedgang fra Ih til Ih kvælstofmængde, hvilket i
høj grad svækkede forsogsmaterialets værdi.

l forsøgsplanen anvendC5 der 3 Udbringnings
tids.punkter, c.a. 1. april, Ca. 23. april og ca. IS.
maj. og som kvælstofgødning er benyttet kalk
ammonsaJpeter. Ved udbringningstidspunktet sidst
i april er der anvendt 2 kvælstofmængder til fast·
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1972.-13
60 tor- 117 (or--......

Grundgødel 45,0 44,9
~ w ca. 23/4 6,2 7,4

l k.. ca. 1/4 3,7 6,1
l ns ca. 23/4 4,9 6,9
l w ca. IS/S S,7 6,S
I fl.a. ca. 23/4 2,3

Grundgødel .
6ONik .

120 N i w .
120 N i N-30 .
60 N i N-30 .

Jæggelse af udbytIekurvens forløb, og i en del af
forsøgene er der på dette tidspunkt tillige ned~

fældet flydende ammoniak til sammenligning med
den største mzngde kalkammoosalpeter.

De foreslåede kvælstofmængder i forsøgsptanen
er i 1974 SO og 100 kg N pr. ha, og halvdelen af
fOl'3øgene er udført med disse kvælstofmængder.
Hvor man har skønnet, at 100 N til vinterhvede
efter forholdene er for lidt, er der anvendt 60
og 120 kg N pr. ha, i 3 af forsøgene dog 7S
og ISO kg N pr. ha.

Udbrirlgningnidu for leV/rutal tiI vinter-
hvede (97).

btI tcmc pr. ba
1974

21 Tor- 54 (or-... ...
43,2 41,6
12,S 12,7
18,1 IS,2
18,S IS,9
14,S 14,1
18,4

Der har ved alle kvzlstofniveauer i 1974 været
store merudbytter for kvælsloftilførslco og med få
undlaseiser ogsil betydelig udbyltestigning fra ~

til 111 kvælstofmængde.
Del bedste udbringningstidspunkt for kvælstof lil

hveden har i 1974 været 23. april eller tidligere,
idet det højeste udbytte i mange af forsøgene er
opnået ved udbringning allerede 1. april.

En udsættelse af kvælstofudbringningen til mid
ten af maj har reduceret Udbyttet med 4-5 hkg
kerne pr. ha, og dette års resultater anviser så
ledes et betydeligt tidligere udbringningstidspunkt
end de foregående års forsøg og ældre forsøg i
tidligere dyrkede sorter.

Forsøgenes resultater må dog vurderes på bag
grund af de særlige vækstforhold i foråret 1974.
Disse kan tillige være årsag til, at virkningen af
flydende ammoniak nedfældet 23. april har været
væsentligt bedre end tidligere fundet i denne for
søgsserie eller andre, hvor nydende ammoniak
sammenlignes med udslrøniog af fast kvælstofgød
ning.

Forsøgene fortsætter.

5. Forsøg med Dydende gødning.

I USA og oogle vesteuropæiske lande spiller
kvleJstofopløsninger og kvælstof-{osforopløsninger
en vis rolle i gødskningen. Disse opløsninger skal
ikke - som flydende ammoniak. - opbevares
under tryk, hvorfor de kan udbringes med mark
sprøjter fremstillet specielt med henblik på delte
formål DeIlDC udbringningsmåde samt de andre
muligheder, gødniogsformen indebærer for at ra
tionalisere håndtering og lagring af gødning, er de
væsentligste mager til den interesse, der i perioder
bar været for flydende gødninger.

a. Fo....g med nydende 1"".lslDfgødnl"ll.
I llrene 1960-62 blev der i omfatIende fonøa

i den Jokale forsøgsvirksomhed afprøvet en fly
dende, tryktr; kvælslofgødning under betegnelsen
UAN-30. Gødningen havde dengang ikke lil
fredsstillende effekl i nogle af forsøgsafgrøderne,
og da gødningens pris beller ikke var attraktiv,
blev afprøvningen standset med forsøgene 1962.
[ 1971 blev forsøgsopgaven taget op igen i
mindre omfang ved Statens Forsøgsvirksomhed,
hvor specielt spørgsml1 vedrør'enrle anvendelses
teknik er blevel belysL Resultaleme af disse for
søg er offenlliggjort i meddelelse nr. 1167. Re
sultaterne viste, at kvælstofopløsningen knap kom
pil udbytIehøjde med kalkammonsalpeter anvendt
til byg og bederoer.

Siden eflerilrel 1972 har flydende kvælslOfgød
ning under betegnelsen N-30 været markeds
ført i Sverige, og i forilrel 1974 blev gødningen
tillige introduceret på det danske marked, ber
dog under betegnelsen URAN-30. Gødningerne
er imidlertid belt identiske. De indebolder 15 pet.
kvælstof som ammoniumnitrat og IS pct. amid
kvælstof (urea), iall 30 vægtprocent N. Vægtfylden
er 1,30, svarende til ca. 39 kg N pr. 100 l.

Den flydende gødning fremkom først sent un
der forArsarbejdel ; 1974. I de 12 gennemført.
forsøg i byg, der er refereret i opstillingen, bar
gødningsudbringningen derfor først kunnet gen
nemføres; perioden S.-17. april, pA hvilkel tids
punkt byggen i de fleste tilfælde var fremspiret.

Forsøg med flydende kvælstofgødning (98).
bkJ li>cmc pr. ba

1974
12 ron..

2S,2
14,3
18,9
17,S
II,S

Kvælstofvirkningen i N-30 har været lidt rin
gere end i kalkammoosa1peter. MindreudbyUel er
1,1 bkg kerne ved den største kvælstofmængde og
2,8 hkg ved den mindste. Denne linie i kvælstof
virkningen synes iøvrigt efter andre forsøg at være
karakteristisk for gødningsformen. idet det først
er ved store kvælstofmænader eller ved over
dosering, at den flydende gødning kan komme
pil udbytIehøjde med fasl kvælslOfgødning.

Forsøgene fortsætter.

b. Forsøg med NPK-suspe:oslon.

I 1973 modlog landskonlorel fra Norsk Hydro
a.s. en nydende NPK-gødning til orienterende af
prøvning i markforsøg. I 1974 er opgaven fortsat
med et stort antal forsøg, alle udført i byg.

Den flydende NPK-gødning er en såkaldt sus·
pension, hvor ikk~pløste forbindelser er bragt i
opstemning ved tilsætning af lermineraler. Der
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Grundgødet .
60 N i NPK 25-3-9

120 N i NPK 25-3-9
120 N i NPK.suspension .
60 N i NPK·suspension .

Der er i 1974 udført 23 forsøg med opgaven.
Gonnemsnitsresultaterne af disse samt de fore
gående års forsøg er vist i tekstopstillingen. For-

10.14.3

99,. 40,'
7.3 5.0
9.2 8.4
7.7 8.4
6.1 7.8

99.8 39,2
6.6 4.7
7.3 7.2
5.5 7.8
4.3 7.4

6.2 7.1

1.330.22

0.19 1.22
0.24 1.50
0.31 1.71
0.23 1.36
0.19 1.17

0.22 1.28

0.18 1.29
0.23 1.62
0.30 1.83
0.22 1.44
0.18 1.23

Nalriumholdige gødnlngl!r (100-101).
pct. natrium Illtnlo( Ilkll.nlot pr. ha

rod IOP rod lop

0.20 1.26 99,4 41,3
0.26 1.51 4.2 6.3
0.32 1.72 5.8 10.4
0.25 1.41 3.1 11.4
0.21 1.20 2.2 10.3

23 forsog 1974
Grundgødel
60Nic ..

120 N i c .
120 N i Na-kas
120 N ikas .
22 N i c + 98 N

i kas .

Forsøgsled f, hvor der lilføres de samme> na·
triummængder som ved anvendelse af natriurn
kalkammonsalpeter i forsøgs led d, var ikke med
i forsøgsplanen i 1972. FormAlet med tilføjelsen
af forsøgsled f er at belyse effekten af samme
natriumlilførsel i de 2 kvælstofgødninger.

gødninger med et passende natriumindhold til an·
vendeise i bederoer. Resultatet er blevd en na
triumholdig kalkammonsalpcter fra dansk-norsk
kvælstoffabrik, Grenaa. Denne gødning indebol·
der 23 pet. kvælstof (N), 7 pel. natrium (Na) og
0,2 pct. bor (B). Det har ikke teknisk været mu
ligt at bringe natriumindholdet i nalriumkalkam·
monsalpeter højere op end til de 7 pct. Ved
anvendelse af normale mængder kvælstof til rod·
frugt vil der med natriumkaLkammonsalpcter blive
tilført mellem 30 og 40 kg Na pr. ha., hvilket
efter hidtidige erfaringer med chilesalpeter må
betragtes som værende vel lidt for opnAelse af
fuld natriumeffekt.

I afprøvningen af natriumkalkammonsalpeter
har der i 1973 og 1974 været anvendt følgende
forsøgsplan:

a. Grundgødet
b. 375 chilesalpeter (60 N. 100 Na)
c. 750 chilesalpeter (120 N. 200 Na)
d. 522 natriumkalkammonsalpeter (120 N, 37

Na)
c. 462 kalkammonsalpeter( 120 N)
f. 140 chilesalpeter + 375 kalkammonsaJpeter

(120 N. 37 Na).

68 forsøg 1973-74
Grundgøde. . .

60 N i c .
120 N i c
120 N i No-kas
120 N ileas .
22 N i c + 98 N

i kas .

108 forsøg 1972-74
Grundgødet .
60Nic ..

120 N i c
120 N i Na-kas
120 N ikas.......

Sammenligning aflast og /lydl!ndl!
NPK-gødning. (99).

Ilkl kerne pr. ha
1973 197"

12 fotM' 21 fOrlel

34,0 37,4
7.7 11.9
7.2 17.1
8.3 17.0

11.5

Der er i årets forsøg opnået samme kerne·
udbytte af suspension som af den faste NPK·
godning. I forsøgene 1973, hvor kvælstofvirknin·
gen var betydelig mindre, var der udbyttenedgang
ved øgning af kvælstofmængden fra 60 til 120
kg N pr. ha.., hvorfor forsøgene iUe gav så god
en belysning af suspensionens gødningsværdi som
forsøgene i 1974.

Forsøgene fortsætter.

opnås herved en betydelig højere næringsstofkon·
cent ration, end der er mulighed for i en ren
NPK·opløsning.

En svaghed ved suspensioner er, at lerpar·
tikJerne med næringssaltene relativt hurtigt bund·
fældes i en form, der kun vanskeligt lader sig
røre op igen. NPK·suspensioner må derfor stadig
kunne omrøres i lagertanke og sprøjter. Dette for.
hold skabte en del komplikationer ved udsprøjt·
ning af forsøgsgodningen.

NPK·suspensionens næringsstofforhold har væ·
rel det samme som i den markedsførte faste NPK
gødning 25-3-9, med hvilken suspensionen sam
menlignes. Ved opløsning ændres næringsstofind
holdel. Dette var i forsøgsgødningen 1974 18,3
2,4-6,7 ved et vandindhold pA 26 pet. Litervæg·
ten var 1,43.

lait er der gennemført 27 forsøg i byg med
sammenligning af fasl gødning og NPK·suspen
sion. Gødningsudbringningen er udført i perioden
25. marts til 9. april efter kornsåning, men i de
Deste tilfælde før kornets fremspiring.

I forsøgsplanen er anvendt 2 kvælstofmængder
af begge gødningSlyper. Gennemsnitsresultaterne
fremgår af opstillingen over de 2 års forsøg.

6. Kvælstofgødning til bederoer.

a. Natriumboidige kvælstofgød.nlnger
til bederoer.

Spørgsmålet om natriumgødskningens indflydel·
se på bederoernes udbytte har været til fornyet
belysning i forskellige forsøgsserier i de seneste
Ar. Forsøgene har vist sikre og ret væsentlige
merudbytter for natriumtilfønel til både fabriks
roer og fodersukkerroer, og bedst ved anvendelse
af chilesalpeter.

Chilesalpeter, der har et natriumindhold på 26
pct., er imidlertid en dyr kvælstofgødning. Der har
derfor været interesse for industrielt at fremstille
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søgene i fodersukkerroer er gennemført på stald
gødet jord, medens forsøg i fabriksroer er udført
på ikke staldgødet jord. De sædvanlige jordprøver
for analyse af tekstur og indhold af plantenæ·
ringsstoffer, som er meddelt i tabelbilaget er ud·
videt med bestemmelse af natriumtal i jord. End·
videre er der analyseret for natriumindhold i
tørstoffet af rod og top. og gennemsnilsresulta·
terne heraf er lig~ledes anført i tabelopstilli~gen.

16 af de 23 forsøg i 1974 er udført på stald
gødet jord, de øvrige i fabriksroer uden stald
gødningstilfø~el. Merodbytterne for tilført kvæ.l·
stof er i begge tilfælde meget små i 1974, således
som det er konstateret i andre forsøgsserier i
bederoer. Også i 1973 var virkningen af kvælstof
til bederoer som helhed ringe.

Der er dog alle 3 forsøgsår pæne udslag
for natriumlilfØrseL Den lille natriummængde,
37 kg Na, i natriumkalkammonsalpeter og l chile
salpeter + kalkammonsalpeter har i gennemsnit af
forsøgene i 1973-74 øget tørstofudbyttet i rod
med henholdsvis 1,2 og C9 hkg pr. ha. Chilesalpe·
ter med den store natriummængde, ca. 200 Na
ved 120 N, har i gennemsnit af alle 3 forsøgsår
givel 3,1 hkg rodtørstof mere end kaJkammon·
salpeter uden natrium og l,S hkg mere end na·
triumkalkammonsalpeter. Der er således med til·
førsel af 37 kg Na i natriumkalkammonsalpeter
kun opnået ca. halvdelen af natriumeffekten i
den store natriummængde i chilesalpeter på sam
me kvælstoftnn.

Natriumindholdet i roetoppen er langt højere
end i rod, og forsøgsbehandlingens indflydelse slAr
derfor stærkest igennem her. Det procentiske na·
triumindhold i rodtørstoffet varierer en del efter
tørstofindholdet. Ved vurdering af enkeltforsøgene
i tabel bilagene for de respektive forsøgsår findes,
at natriumindholdel i tørstoffet er 2-4 gange
større i de lavprocentiske bederoer end i de tør·
stofrige fabriksroer. Fabriksroerne dominerer for·
søgsmaterialet på Øerne, men iøvrigt er der ikke
særlig stor forskel mellem landsdelene i merud·
byttet af roetørstof for natriumtilførsel.

Forsøgene fortsætter.

7. Andre forsøg med kvælstof.

Udover de foran omtalte forsøgsopgaver er der
lokalt arbejdet med enkeltforsøg eller forsøgsserier
med kvælstofanvendelse efter andre planer.

l Holbæk amts Landboforening, Vestsjællands
Landboforening og Slagelseegnens Landboforening
er der således arbejdet med Udbringningstider for
kvælstof lil byg og vinterhvede i forsøgene nr.
1209,416--419 og 1838-1840.

I andre sjællandske landboforeninger er der
udført forsøg med flydende kvælstofgødning N-30
til byg og vinterhvede, forsøgsnumrene 337-338,
369 og 484.

II. FOSFOR- OG KALIUM·
GØDNINGER

l. ØkODOmifOrsØg med fosfor og kalium.

Denne forsøgsserie blev påbegyndt i 1969 med
det formål at belyse økonomien ved anvendelse
af fosfor· og kaliumgødning på det nuværende
fosfor· og kaliumniveau. Motiveringen var bl.a.
forskellige opfattelser af, om udviklingen i gød
ningsforbruget op gennem 60'erne var rigtig.
Nogle hævdede, at det stærkt stigende kvælstof
forbrug nødvendiggjorde en forøget anvendelsc af
fosfor og kalium, medens andre mente, at man
med den gødningskraft. der efterhåndcn var op·
nået på de danske jorder, havde mulighed for at
holde igen på fosfor· og k.aliumforbruget.

Først med gødningssæsonen 1971/72 skete der
en ændring i linien fra 60'eme, idet forbruget af
fosfor og kalium siden da er steget i omtrent
samme takt som kvælstofforbruget. Men det store
antal forsøg, der stadig gennemføres med opgaven.
viser den fortsatte interesse for spørgsmålet om
fosfor· og kaJiumanvende1sen. Og med de be
tydelige prisstigninger. der er indtruffet på han
delsgødning, er problemstillingen blevet yderligere
aktuel.

Forsøgene gennemføres som dobbelforsøg efter
følgende plan.

I. Fosforforsøg.
a. Grundgødet.
b. 15 P (192 superfosfat).
c. 30 P (385 superfosfat).

II. Kaliumforsøg.
a. Grundgødet
b. 50 K (102 kaligødning).
c. 100 K (204 kaligødning).

Forsøgene er en-årige, og genemføres med
fosfor og kalium i samme mark, men så vidt
muligt også i en årrække på samme ejendom,
idet forsøgene følger en bestemt afgrøde i sæd~

skiftet (flerA.rige, flyttelige forsøg). Som forsøgs~

afgrøde anvendes vårsæd, roer eller græs. Der
anvendes normale kvælstofmængder lil forsøgs~

arealerne. Derudover grundgødes fosforforsøgene
med SO kg kalium pr. ha, og kaliumforsøgene
grundgødes med l S kg fosfor pr. ha. Magnesium
og mikronæringsstoffer tilføres efter behov.

a. Forsøg i vårsæd.
Ocr foreligger resultater fra SO forsøg i vårsæd

i 1974, og iah er der gennem 6 år udført 535
forsøg alene i denne afgrøde. I den følgende op
stilling med udbytteresultaterne fra de enkelte A.r
er øverst opfØrt de gennemsnitlige reaktionstal,
fosforsyre· og kaliumtal i forsøgsarealerne.
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Opstillingen viser sammo afbængighed mellem
analysctallene som \'ed opdelingen efter fosfors)'
retal. Der er det største udslag for tilførsel af

6,3 6,7 6,9
4,4 7,0 lO,S
7,8 9,7 11,0

h~1 lierne pr "'39,4 44,4 45,8
1,4 0,7 0,6
2,3 J.2 0,7

40,1 44,6 46,0
1,0 0,6 0,6
1,3 0,9 0,8

Økonomi/orsog med fosfor Ol: kalium li/ byg
/969-74.

Opdeling af 505 /OfSI'C efler /o.f/or.ryrelol.
KI under KI IO

7.0 Kt 7.0-9.9 og dero~er

156 166 lU

6,3 6,7 6,7
5,7 7.2 8,1
5,4 8,4 13,7

40,8 43,3 44,6
1,2 0,9 0,7
1,8 l,S 1,1

40,7 43,9 45,2
i,3 0.7 O,S
1.6 0,8 0,6

Det fremgår af tabellens øverste afsnit, at
analysetallene i hØj grad er koblede, idet materi
alet ved en opdeling efter fosforsyretal også i
nogen grad sorteres efter reaktionstal og kaJium·
tal.

Opdelingen viser god overensstemmelse mel
lem fosforsyr-etal og merudbytter for tilført fosfor,
idet de stønte udslag tydeligt er opnået i gruppen
med fosfonyretal under 6. Merudbyuerne er her
dobbelt så store som ved fosforsyretal mellem
6 og 8, og der er økonomi i nt anvende den
mindste mængde fosfor. Ved fosforsyretal over 8
er del karakteristisk, at merudbyuerne for begge
fosfonnængder er ens og af en størrelsCl5orden,
der formentlig altid vil kunne forventes som en
umiddelbar effekt af nyt il ført, let tilgængeligt fos
for også ved høje fosforsyretal.

En tilsvarende opdeling af byg(orsøgene efter
kaliumtal er vist i næsto opstilling.

er af samme størrelsesorden som i det samlede
forsøgsm.ateriale.

1 fonøgene i vårsæd er byg den dominerende
afgrØde, og en opdeling af de 6 års bygforsØg
efter fosforsyretal giver følgende resultat.

Økonomiforsøg med fosfor og kalium Iii byg
/969-74.

Opdeling af 505 forsog efler fosforsyrelal.
Ft. umJer Fl. Ft, 8.0

6.0 6,0-7,9 og derover

Antal folWS 184 174 147

Gns. Re
Gns. FL
Gns. Kt

Grundgødet
IS P ..
30 P ...

Grundgødet
SO K .

100 K .

Grundgcdet
IS P .
30 P

Anlal (ors01

Gm. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt

Grundgødet
SO K

100 K

Økonomiforsøg med fosfor og kalium
til v/Jrsæd (J02).

1969
'969 1970 1971 1912 1973 1974 -"

Anlal fJ. 127 II. 92 " .. $O '"Gus. R. 6,5 6,6 6,7 6,6 6,7 6,5 6,6
Gns. Ft 6,7 6,5 6.9 7,1 8,0 7,1 6,9
Gns. Kt 9,0 9,5 9,3 9,8 8,5 9,7 9,3

hkS kerne pr. ha

Grundg. 43,4 37,2 44,0 42,7 44,0 50,S 42,8
IS P 1,1 0,6 0,9 1,2 1,0 1,0 1,0
30 P 1,7 1,0 1,4 1,8 l,S I,S l,S

Grundg. 43,2 37,3 44,3 43,2 44,7 51,5 43,1
SO K 1,0 0,6 0,7 0,9 0,8 0,6 0,8

100 K 1,2 0,9 1,0 1,1 1,1 0,8 1,0

Merudbyttet for fosfor og kalium i 1974 er af
helt samme stØrrelsesorden som de 6 !'trs en
nemsnit.

Gødningsudgiften til fosfor og kalium i 1973
74 har været meget afhængig af, på hvilket tids
punkt gødningen blev indkcbt. Med de priser, der
i efteråret 1974 er gældende for gødningssæsonen
1974-75, bliver gødningsudgiften for de to
mængder fosfor i superfosfat ca. 1IO og 220 kr.,
og udgiften for de to kaliummængder i kaligød
ning ca. 63 og 125 kr. Ved anvendelse af PK
gødning er gooningsudgiften til de to plantenæ
ringsstoffer godt IO pet. større. Med den nu
værende kornpris kan der således ikke forventes
rentabilitet ved tilførsel af selv de mindste mæng
der fosfor og kalium. - beregnet ud fra et gen
nemsnit af gødningernes l. års virkning alenc.
For de dobbelte gødningsmængder er resultatet
endnu dårligere, specielt for fosfor, der har været
udsat for de stærkesto prisstigninger.

Blandt de mange forsøg i vårsæd er 35 forsøg
gennemført p!'t de samme ejendomme S år i
træk, og resultaterne herfra ses i følgende opstil
ling.

Økonomi/orsl'C med /o.rfor 0R koliwrl
lil \'!lrs"d (/02).

]S (orws pi Daune e;eolSomme
I. ir 2. år 3. år 4. Ar ,. Ar

Gns. Rt ... 6,8 6,7 6,8 6,6 6,7
Gns.Ft ." 6,9 6,7 7,2 7,4 7,2
Gos. Kt ... 8,4 9,4 9,9 9,3 8,5

hll kerne pr. ha

Grundgødet 45,3 40,9 45,8 46,2 47,2
IS P .... 1,1 0,3 0,9 0,7 0,9
30 p .... 1,4 O,S 1,4 1,3 1,4

Gruodgødet 44,9 40,5 46,5 45,8 47,8
SO K ... 1,1 0,3 0,9 0,7 0,7

100 K .... 1,0 O,S 1,1 1,0 1,1

J disse forsøg er årsvari<Hioner i udbytteniveau
og i reaktionstal, fosforsyre- og kaliumtal tillige
af rent statistisk interesse, da der er tale om de
samme ejendomme. Der er imidlertid ingen sikker
forskydning i niveauet af analysetal og heller ikke
i merudbytterne for tilfert godning. Merudbytterne
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kalium i gruppen med kaliumtal under 7, og her
er der økonomi i at anvende mellem SO og 100
kg K GØdningsvirkningen er næsten ens ved kali
umtal fra 7 til 10 og ved kaliumtai over 10,
og ved begge niveauer er der intet merudbytte
for at øge kaliummængden fra SO til 100 kg K pr.
ha.

b. Focsøg i fodersu.kkerroer.

Der er gennemført 7 forsøg med fosfor og
kalium til bederoer i 1974. Heraf er 6 forsøg
udført i fodersukkerroer, der er tilført husdyr
gødning, og I forsøg er udført i fabriksroer
uden husdyrgødning. Result.ateme af disse CT sam
men med gennemsnittet af allo 6 års forsøg i
bederoer vist i fØlgende opstilling.

Forsøgsresultater med fosfor og kalium til rod
frugt er i almindelighed usikre, bI.a. på grund
af forsøgsarealernes reserver af de prøvede næ
ringsstoffer, specielt når der tillige tilfØres stald-...
gødning og ajle. Fosforsyretal og kaliumtaJ er
udtryk for sådanne reserver, og opdeles de 6 års
forsøg i roer efter fosforsyretalniveau fAs resul
taterne nederst i forrige spalte.

Halvdelen af forsøgene er udført på arealer
med fosforsyretal oveT 6,5. Der er her et be
skedent merudbytte for den lille fosformængde,
men et relativt stort udbyue for det store fosfor
tilskud. I gruppen med lave fosforsyretal er der
god rentabilitet ved den lille fosformængde, idet
en f.e. ber er frembragt for ca. 26 øre. Ved til
førsel af 30 P har gødningsudgiften været ca. SO
øre pr. f.e.

Kt under

•••
IO

6,3
4,7
5,9

Økonomifarsøg med fosfor og kalium lil
fodersukkerroer

Opdeling af 63 forsøg efter kaJiumcal
hkl UtnlOC pr. ha

Kl K.t I t.5 Ol
8.0-11.4 derover

, "
6,5 6,5
6.8 7.7
9,6 16,8

Antal forsøs

GDS. RI
GD'. Fl ..
Gns. Kt ..

91,8 369 506 95,6 325
1,4 +4 S 1,1 8
2,8 O 12 2,1 14

527
4

11

Økonomi/orsøg med fosfor og kalium til
todtrsukkerroer (103-104)

7 forsøg 197.. 64 lonøSl%9-74
lønlof top rod tøntot top

95,5 393 510 96,9 336
3,1 + S 10 1.8 6
2.6 +3 17 3.0 8

Grundg.
IS P
30 P

GruDdg. 504
SO K l

100 K 13

Grundgødet 85,5 99,6 101,2
IS P 4,3 1,6 0,7
30 P ........ 4.8 l,S 2,9

Grundgødet 83,0 101,2 99,3
SO K ........ 2,1 1,3 0,6

100 K .. . . . . . . 3,4 2,2 1,4

Grundgødet ... 84.9 96,1 103,6
15 P ........ 4,2 0,2 1,7
30 P ..... 5,0 2,1 2,7

Grundgødet 84,8 93,8 102,4
SO K ........ l,S 1,3 0,9

100 K ........ 3,2 3,4 O,S

En tilsvarende opdeling af forsøgene efter ka
Iiumtal viser, at der har været udslag for tilførsel
af kalium til staldgødede bederoer indtil kaliumtal
ca. 11. Ved anvendelse af 100 kg K er en f.e.
frembragt for ca. 42 Øre i gødningsudgift.

c. Forsøg i græsmarksafgrøder.
Disse forsøg gennemføres i kløvergnes og rent

græs, og der anvendes dobbelt så store gødnings
mængder af fosfor og kalium som til kom og
fodersukk.erroer. Gødningen er Udbragt tidligt for
år og eftor 2. slæt. Med enkelte undtagelser er
der høstet 4 slæt, og udbyttet er mAlt i grønvægt
og tørstof. Desuden er der bestemt råproteinind·
hold.

Der foreligger resultater af 8 forsøg i 1974.
Gennemsnittet af disse og de foregående års
forsøg vises'i de følgende opstillinger.

Græsudbyttet og virkningen af tilført fosforgød
Ding i 1974 svarer til de foregående forsøgsArs
gennemsnit. Derimod har der været større mer
udbytte i tørstof for tilførsel af kalium til græs
i 1974.

Pt 6,5 08
derover

]I

6,6
8,7

14,0

Økonomi/orsøg med fosfor og kalium til
/odersukkerroer

Opdeling af 63 hkg forsøg efter fos/orsyretal
hk, t"BIOf pr. ha

Fl under Fl
5.0 5.0-6.4
17 U

6,1 6,5
3,8 5,6
7,4 12,3

Merudbyueme for tilførsel af fosfor og kalium
er små på disse roearealer. der med få undtagelser
har været tilført busdyrgødning. I gennemsnit af
de 6 års fomøg er der for tilføn;el af IS og 30 P
opDAet henholdsvis 1,8 og 3,0 hkg roetørstof,
svarende til 1,6 og 2,7 a.e. Med en udgift på
ca. 110 kr. for tilførsel af 15 kg P er en f.e. ved
det første gødningstilskud frembragt for 69 Øre
og ved det andet tilskud for 81 øre.

I gennemsnit af forsøgene er der for tilførsel
af SO og 100 kg K opDAet merudbytter pA 1,1 og
2,1 hkg roetørstof svarende til 1,0 og 1.9 a.e. Med
en gødningsuggift på ca. 63 kr. for SO kg K
er l f.e. frembragt for 63 Øre ved det første
gødningstilskud og for 66 øre, nAr gødskningen
forøges til 100 kg K pr. ha.

Anlal fonø,

Gns. Rt .
Gas. FI ..
Gas. Kt
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Grundgødet ... 93,3 97,3 111,4
30 P - .. _ .... 6,5 3,6 2,4
60 P ........ 9,2 5,2 4,5

Grundgødet ... 92,4 98,t 1I4,t
100 K ........ 4,9 2,4 2,3
200 K ....... . 6,0 3,2 2,9

Kt under
6.0

6,3
4,3
4,5

81,7
6,6
9,3

81,3
6,0
7,9

Økonomiforsøg med fosfor og kalium til græs
og kløvergræs.

Opdeling af /08 forsøg efur kalium/al.
hk. IØrstof pr. ha

Xt XI 10.0 Ol
6.0-9.9 deroftr

6,5 6,4
7,1 7,1
8.1 15,_

109,8 106,3
3,2 3,1
S.I S,l

111,1 108,7
3,0 1,4
3,9 1,6 ..

GrundgØdel .
100 K .
200 K .

2. Vekselvirkningsforsøg med kvælstof,
fosfor og kalium.

Formålet med denne forsøgsopgave er al få
spørgsmålet om optimale mængder af fosfor· og
kaliumgødning under almindelige sædskifteforhold
taget op til mere langsigtet belysning, end det har

Gns. Rt
Gns. Ft
Ons. Kt

Grundgøelel
30 p .
60 P .

For forsøgsresultalerne i græsafgrøder sk.aI der
gørcs opmærksom på, at gennernsnitsresultaleme i
analysetalgrupperne dækker over store variationer.
De højere merudbytter ved de lavesle analyselal er
således i nogen grad fremkommet. ved, at enkelte
forsøg bar givet meget høje merudbytter, medens
andre ikke har vist nævneværdige udslag selv ved
lave tal. Bl.a. derfor er der ikke forelaget økono
mjberegninger for de forskellige analysetalgrup
per.

Fors_gene til belysning af økonomien ved on
vendelu af fosfor og kalium til byg. fodersuk
kerroer, græs og kløvergræs anviser, at gødsk
ningen bør g~nnemføres under stærk hensyn/agen
til fosforsyre- og kaliumtallenes niveau. l g_dsk·
ningen indgår tillige spørgsmålet om vedligehol
delsen o/ jordens gødlljtlgstilstalld eller højnelse
af denne af hensyn tU dyrkningssikkerheden, hvor
gødningstallene er lave.

De konstaterede forskelle i afgrødernes udby/
ler ved h"je og lave gtHinings/al kunne opfordre
til at tilstræbe el h"jt gødskningsni"eau uanset
økonomien i den årlige gødningstilførsel. Ved op
delingen af forsøgsmateriale/ efter de kemi$ke
jordanalyuresul/ater sorUres der imidlertid også ;
nogen grad efter bonitet, idet de It"jeste gød
ningstal gennemgående er fundet på de bedre
jordtyper.

Ved god gødningsti1stand. fosforsyretal over ca.
6 og kalium/al over ca. 8, kan anvendelsen af
fosfor og kalium i Jumdelsgødning ;"dskra'lkeJ
til en vedligeholdelsesgødskning. Ved fosforsyre
og kaliumtal på JO og derover vil det /illige
vare muligt på kort slgl at undlade fosfor- og
kaliumtUførul /iI visse kulturer eller at tilføre
årlige. mængder, der er mindre end afgrødernes
bortførsel.

17,4
0,3
0,5

103,4
3,1
3,9

16,6 507
0,2 30
0,6 44

FI under

'.0
6,2
3,6
8,3

99,0
6,4
5,9

Økonomiforsøg med fosfor og kalium til græs
og kløvergræs.

Opdeling af J08 forsøg el/er fosforsyre/al.
hk, lento( pr. b.a

FI FI 6.' 0l
'.0-6.4 dcro,'u

6,4 6,5
S,7 8,9
9,9 11 ,2

Økonomiforsøg med fosfor og lealium til græs
og kløvergræs (/05-/06).

bll:g pr. ba
S ton•• 1974 109 tonøa 1969-74

(flint t.nlot rtproteln Ir.nt lento( rtprole.in

461 102,7 16,9 521 102,2 17,1
25 3,6 0,7 24 4,0 0,5
42 5,1 1,0 38 6,1 1,0

Ordg.
30 P
60 P

J gennemsnit af 109 forsøg 1969-74 har 30
og 60 kg P givet merudbytter på henholdsvis 4,0
og 6,1 hkg gra:stØrstof, svarende til 3,3 og S,I
a.e. pr. ba. Med en pris på ca. 220 kr. for 30
kg P har en f.e. kostet 67 Øre og ved tilførsel af
60 kg p 86 øre.

For 100 og 200 kg K er opnået merudbytter
på henholdsvis 3,1 og 3.9 bkg græstørstof pr. ha,
svarende til 2,6 og 3,3 a.e. Koster 100 kg K ca.
J2S kr., er en f.e. her frembragt for 48 Øre ved
det første gødningstilskud og for 76 øre, når
gødningsmængden forhøjes fra SO til tOO kg K
pr. ha.

I følgende opstilling er de gennemførte forsøg
i græsafgrøder opdelt efter fosforsyrc:taJ.

Gns. Rt
Ons. Fl
Gns. Kt

Ordg. 429
100 K 29
200 K 34

Dc største merudbytter for tilført fosfor er
opnået ved de laveste fosforsyretal, og der er
sAledes også i græsmarksafgrØderne god sammen·
hæng mellem fosforsyretal og merudbyttemes
størrelse, selvom der i græsset dog også er op·
nået relativt pæne udslag for f06for ved de højere
fosforsyretal. Det bemærkes lillige, at udslagene
for kalium ligeledes er slØrst i gruppen med
lave fosforsyretal

En opdeling efter kaliumlal er vist øversl i
næSle spalte.

Kaliumvirlu1ingen er klan større, jo lavere ka
liumtallene er. Også her findes ganske det sam
me kobtingsfænomen mellem analyselaIlene som
i de foregående opstillinger.
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været tilfældet i andre forsøgsserier. Samtidig ØD~

skes vekselvirkningen mellem hovednæringsstof
ferne belyst.

Med benblik berpå blev der i 1969 på egnede
arealer påbegyndt et anlal fastliggende forsøg, som
søges fastholdt i en ca. lo-årig periode-. Ved for
søgenes anlæg er der foretaget omfattende ana
lysering af jordbundsforholdene. Når forsøgene
har ligget en længere årrække, og der efterhånden
bliver tale om forskellige grader af udpining og
opgødskning af forsøgsarealerne med de 3 hoved
næringsstoffer, vil analyseringen blive gentaget ef
ter særlige retningslinier.

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 hver af disse kombinationer
afprøves ved hvert af de 3 kaliumtrin.

I de første 5 forsøgsår indtil 1973 bar der
imidlertid iUe været nogen sikker antydning af
vekselvirkning mellem nogle af næringsstofferne.
Dette er først tilfældet med indeværende års re
sultater, hvor 9 af de oprindeligt 12 forsøg er
videreført med 6 forsøg i byg, 2 forsøg i bede-
roer og l i kløvergræs. .

Resultaterne af disse enkeltforsøg er opført i ta
belbilaget. Nedenstående vises gennemsnitsresulta
tet af de 6 forsøg i byg i en opstiltingsform, der il
lustrerer forsøgenes hovedformål. Vedrørende re
sultaterne af de foregående års forsøg kan der
henvises til en opsummering af de udførte for
søg i byg i -Oversigten 1973c.

Vekselvirkning mellem kvælstof I fosfor og
kalium (107).

Byg 6. ir. hk! kerne pr. ha. 6 (orlog 1974.
OP UP )oP U4lIagCorP

50 N 48,4 49,3 50,3 1,9
100 N 53,9 56,7 57,6 3,7
150 N 56,2 58,S 60,1 3,9

Udslag for N. 7,8 9,2 9,8
OK SOK 100 K UdslaS ror K

SO N 49,3 49,2 49,6 0,3
100 N 55,0 56,3 56,9 1,9
150 N 55,7 59,6 59,S 3,g

Udslag for N. 6,4 10,4 9,9
Udslall for K

O P ........ 51,9 54,2 52,4 0,5
15 P 54,1 54,1 56,4 2,3
30 P 54,0 56,8 57,3 3,3

Udslag ror P. 2,1 2,6 4,9

Det fremgår af opstillingen, at der i 1974 har
været relativt store merudbytter for kvælstof, fos
for og kalium, og at der mellem aJle 3 næ
ringsstoffer indbyrdes har været en betydelig posi
tiv vekselvirkning. Det er tillige 1. år, at for
søgene i byg ikke udviser udbyttenedgang ved
øgning af kvælstofmængden fra 100 N til ISO N.

Også i det ene af de to forsøg i roer og i det
gennemførte forsøg i græs i 1974, hvor der er
betydelige merudbytter for alle næringsstoffer, er
der en tilsvarende linie i gødningernes veksel~

virkning.
Forsøgene fortsætter.

3. Udbringningstider for fosfor og kalium.
a. Forsøg med efterArs~ og

formudbrlngning af fosfor og kalium.

Formålet med denne forsøgsserie er at belyse
forhold omkring tidlig efterårsudbringning af fos
for og kalium i form af PK-gødning. Baggrunden
har været landbrugets stigende ønsker om, at
handelsgødning leveres spredt på marken. Med en
sådan udvikling er det ønskeligt med en meget tid
lig efterårsudbringmng af PK-gødning, for at
spredearbejdet kan udføres under de bedst mulige
færdselsforhold.

I ældre forsøg med efterårsudbringning af fos
for- og kaliumgødning er udbringningen fortrins
vis sket i det sene efterår, og SpØrgsmålet om
en meget tidlig efterårsUdbringning af fosfor og
kalium har således ikke været særligt godt belyst.
Hele udbringningsspørgsmålet blev derfor taget op
igen ved anlæg af nye forsøg efter følgende
forsøgsplaner.

I. Fo,forforsøg (grundgødel med 100 K i marts).
a. Grundgødet.
b. 30 P (385 sup.) i september.
c. 30 P (385 sup.) i november.
d. 30 P (385 sup.) i marts.
e. 1S P (192 sup.) i marts.

II. Kaliumforsøg (grundgødet med 30 P j marts).
a. Grundgødet.
b. 100 K (204 kalig.) i september.
c. 100 K (204 kalig.) i november.
d. 100 K (204 kalig.) i marts.
c. 50 K (102 kalig.) i marts.

Forsøgene anlægges som dobbeltforsøg i samme
mark. Ved anlæg udtages der for hele forsøgs·
arealet under ~t en jordprØve i plØjelaget til
analysering for kalk- og gØ<!ningstilstand samt
tekstur og humusindhold. Desuden udtages en un
dergrundsprøve i 20-40 cm dybde til tilsvarende
analysering. Efter kornhøst udtages en prøve i
hvert af de 10 forsøgsled til bestemmelse· af
reaktionstal, fosforsyretal og kaliumtal.

Da spørgsmålet om udbringningstider for fosfor
og kalium tillige indgår som et væsentligt mo
ment i valget af gødskningssystemer, har der
været stor interesse for opgaven. Der er i 1974
gennemført 26 forsøg, og gennemsnitsresultatet er
vist i følgende opstilling sammen med udbyttere
sultaterne af de foregående års forsøg og sam·
mcndrag af de 4 års forsøg. Tillige er opført de
gennemsnitlige fosforsyretal og kaliumtal efter
høst i de enkelte forsøgslecl.
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39,9
1,1
I.7
1,9
1,4

Sandjord
under 8 pct. ler

$Ø (arteS
1971_74

5,312,6

50,5
1,0
1,2
1,7
1,2

Udbringllingstider for fosfor og kalium til
vd",<d (J08).

Lerjord
o,·cr 8 pc!. ler
.. r.....
1971_74

sor udvaskningstab af fosfor er udelukket, må
den aftagende fosforvirkning ved de tidligste ud
bringninger begrundes i en tilbagegang i det til
førte fosfors tilgængelighed.

Gns. pet. ler ...

Grundgødel
30 p i september .
30 P i november .
30 P i marts
15 p i marts

Udbring/tingstidu for fosfor og kalium
til vårs~d (l08).

101 rs.
1971-74 hkg kerne pr. Jul

Fl-) 42 ri. 2S r•. 21 ri. 26 (I. 114 rø.
dL b"it 1971 1972 197] 1974 1971-74

Grundgødet 6,3 44,3 42,1 41,0 49,6 44,4
30 P i sep. 6,5 1,0 0,8 1,3 1,1 1,0
30 P i nov. 6,6 1,7 l, l l, l 1,7 l,S
30 P i marts 6,8 2,0 1,4 1,6 2,4 1,9
IS P i marts 6,6 1,3 1,0 1,0 l,S 1,2

Kt-)

Grundgødet 8,3 45,0 42,2 41,9 51,3 45,3
100 K i ..p. 8,7 0,6 0,6 O,S 0,3 O,S
100 K i nov. 9,8 1,0 0,6 0,6 1,0 0,8
100 K i marts 10,2 1,4 1,0 1,4 1,4 1,3
50 K i marts 9,2 1,0 0,9 0,8 1,2 1,0

-) Ved anlæg Fl 6.4. Kl 10.6.

b. Udbringnlngstider ror PK· og
NPK-gffdning til vinterhvede.

I denne forsøgsserie belyses vinterhvedens be
hov for fosfor og kalium ved tildeling efterår
eller fornr. Endvidere undersøges NPK-gødnin·
gens egnethed til vinterhvede. Den anvendte for·

På lerjord har merudbytterne for tilført kalium
været små, og bortset fra udbringningen i septem~

ber har udbringningstidspunktet ikke haft ind·
nydelse på resultatet. På sandjord har merud
byttet for forårsudbragt kalium været større end
på lerjord, men også dobbelt så stan. som for
efterårsudbringning af samme mængde. Denne
forskel i kaliumvirkning på de to jordtyper og
mellem udbringningstidspunkteme på sandjord in·
dicerer, at der or tale om udvaskningsrisiko ved
tidlig udbringning af kalium på de lettere jord
typer.

Forsøgene med udbringningstider for fosfor og
kalium har \'ist, at du uanset jordtype må ug
/tes mt'd nogen tilbagega1lg i los/orgødningens
tifgll'ngelighed ved udbringning udenfor og Vtr·

st'ntlig frir vlZksts~sonen. For kaliums vedkom·
mende indebtuer efterårs- og vinterudbringning
derimod efl IIdl'ask/tingsrisiko, der er størst på
sandjord. Den reducerede gødnJngseffekt ved tid
lig efterårsudbringning på de bedre jorder har
for begge n~ringsstoflers l'edkommende hidtil V~·

ret betragtet som beskedne og j mange tilfalde
af mindre praktisk betydning end arbejds- og pris·
mll'ssige fordele ~'ed udbringning på dette tids
punkt. Med de ændrede pris/orhold på handels
gødning og følgelig mulig nedslZttelse o/ de år
lige gødningstil/ørs/u, bør udbringningstidspunk.
terne for PK·gødning dog tages op til ny "ur
dering.

Der er i 1974 lidt større udslag for tilfØrsel af
fosfor end i tidligere års forsøg, men eJlers er der
som altid, når der arbejdes med fosfor og kalium,
tale om små og usikre merudbytter for de tilførte
gødningsmængder, ligesom enkellforsøgenes resul~

tater kan variere en deJ.
Der er dog i gennemsnitsresultatet en tydelig

tendens til, at virkningen af efterårsudbragt fosfor
og kalium er dårligere end af forårsudbragt.

Den septemberudbragte gødning er i alle til
fælde nedpløjet. Der foreligger ikke oplysninger
om pløjetidspunktet om efteråret i alle forsøgen~,

men hvor dette er angivet. er gødningsudbring
ningen i november 1973 i halvdelen af tilfældene
sket før dybpløjningen.

Mellem prØveudlagningen ved forsØgenes anlæg
og udtagningen efter kornhøst er der forløbet
næsten et år, hvorfor forskelle i niveauerne må
tages med forbehold, men det fremgår af jord
prøveresuJtaterne, at fosfortilførselen har påvirk.et
fosforsyre tallet på linie med kerneudbyttet. Det
samme er tilfældet med de lettere bevægelige ka
liumtal. Disse er klart mindst, hvor der ikko er
tilført kalium, eller hvor kalium er udbragt me
get tidligt om efteråret. Jo tættere på vækstsæso
nen bAde fosfor og kalium har været udbragt, des
større har effekten været på udbyttet., og des
større fosforsyretaJ og kaliumtaJ er der genfundet
i analysen efter høst.

Faktorer som nedbørsmængde og jordtype for
udses at Øve væsentlig indOydelse på resultaterne
af en forsøgsopgave som denne. Til belysning af
jordtypens indflydelse er det samlede materiale fra
forsØgene 1971-74 derfor i opstillingen i næste
spalte delt op efter lerjord og sandjord på grundlag
af teksturanalyserne.

Der er kun ringe forskel på virkningen af fosfor
på henholdsvis lerjord og sandjord ved udbring
ning på de samme tidspunkter. På begge jordtyper
har 30 P udbragt om foråret givet del største
merudbytte, og l S P udbragt i marts har baft
fuldt ud samme l. års virkning som den dob·
belte mængde udbragt i september. Da muligheden

Grundgødet _.
100 K i september ..
lOOK i novem ber
100 K i marts
50 K i marts

51,4
O,S
0,8
1,0
0,9

40,3
0,4
0,8
1,6
1,2
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søgsplan fremgår af opstillingen over de 3 års
resultateT.

PK-gødningen er om efteråret udbragt snarest
efter såning og om foråret ca. 1. april samtidig
med første halvdel af NPK-gødningen i sidste for
søgsled. De anvendte kvælstofmængder har været
100 og 140 kg N pr. ha, afhængig af forfru~n.

Ved 100 N er anvendt NPK 16-5-12 og ved
140 N er anvendt NPK 21-4-10. Mængden af
PK-gødning er afpasset efter tilført fosfor og kali
um i de to NPK-gødninger.

Vedfonøgenes anlæg er der udtaget prØver
i pløjelaget til analyse for reaktionstal, fosfonyre
tal og kaliumtal, samt til tekstur- og humus
bestemmelse. Desuden er udtaget undergrundsprø
ver til tilsvarende analysering. Efter høst er der
udtaget en prøve for hvert forsøgsled til bestem
melse af reaktionstal, fosfonyretal og kaliumtal.
Oplysninger om disse undersøgelser er meddelt
ilabelbilaget.

Udb,ingningstider lor PK· og NPK-gødning
til vinterllvede (109).

1972-74
R. Fl K'...-.6.S 7•• 10.5 1971 1973 1974

ener høat 14 ri. 9 fl. 10 r•.
Kas 20/4 ... 6,8 7,3 11,0 51,4 58,0 68,0
PK efterAr +

kos 20/4 6,8 7,7 11,8 1,7 0,2 +0,1
PK forår +

kas 20/4 6,8 7,7 ll,S 2,2 1,0 O,S
NPK 20/4 6,8 7,6 11,8 2,6 1,1 0,7
li NPK 1/4

og IO/S .. 6,7 7,6 11,6 3,4 1,9 "" O,S

Der er i 1974 kun usikkert merudbYtte for
ti1førsel af PK·gødning, men der er dog som i de
to foregående år tendens til den bedste virkning
for fosfor og kalium ved tilførsel om foråret. En
deling af NPK-gødning - og dermed kvælstof 
på de to udbringningstider om forlret, har ikke
forøget udbyttet i 1974.

Resultaterne af jordanalyserne i forsøgene vi
sef, at det tiUørte fosfor og kalium tydeligt regi
streros i fosforsyre- og kaliumtallene efter korn
høst.

Forsøgene fortsætter.

m. MAGNESIUM
l. Forsøg med magnesiumforbindelser

i NPK-gødninger.
Til belysning af virkningen af magnesiumsilicat

forbindelsen oUvin som magnesiumkilde i NPK
gødning fra Norsk Hydro a.s. er der i 1974 videre·
ført 8 forsøg i fode-rsukkerroer, 2 forsøg i kar
tofler og 2 forsøg i kom. l forsøgene sammen
lignes olivinholdig NPK-gødning med kieserithol·
dig NPK-gødning og kieserit-gødning.

Forsøgsp!anen fremgår af følgende opstilling
over forsØgenes gennemsnitsresultater af forsøgene
i fodersuk.kerroer 1974.

Forsøg med magnesiumlorbindtlser i
NPK-gødning (110).

8 forsøg 2. 4r
hk&: pr. ha

Rod Tøntof Top

677 NPK IS-4-12 u. Mg... 437 77,8 349
700 NPK IS-4-12

m. Mg som soliat 6 1,2
700 NPK IS-4-12

m. Mg som olivin 8 1,6 ""S
677 NPK IS-4-12

u. Mg + 300 ki....it. ... 17 2,4 4

Opgaven startede i 1973 med anlæg af forsøg
på arealer med magnesiumtal mellem l og 4, og
forsøgene søges fastholdt mindst 3 lr med afgrø·
gefølgen, vårsæd, rodfrugt, vårsæd.

Der er i 2. års forsøgene i rodfrugt kun op
nAet små merudbytter for tilførsel af de forskel
lige former. for magnesium. Med magnesium som
sulrat og olivin tilfØres der årligt ca. 18 kg Mg
og med kieserit ca. 48 kg Mg pr. ha.

Forsøgene fortsætter.

IV. MIKRONÆRINGSSTOFFER

l. Forsøg med indkredsning af kobbermangel.

I sidste halvdel af 50'erne udførtes der et stort
antal enkle etårige forsøg, fortrinsvis i Jylland,
for at få belyst i hvilket omfang, der forekom
kobbermangel. Forsøgene afslørede, at kobber
mangel forekom på steder og i egne, man ikke
havde ventet denne mangel. Resultatet medførte,
at der blev fremstillet kobberholdige gødninger,
som har fAet en udbredt anvendelse, navnlig på
sortsandede hedejorder og humusjorder.

I 1973 blev der imidlertid iagttaget gulspids
syge på bl.a. fynske og østjydske lerjorder, hvor
man hidtil ikke bar haft problemer med kob
bermangel. Der blev derfor i 1974 udsendt fØl
gende fællesplan til indkredsning af mulig kob
bermangel i vårsæd.

a. SOO PK O-S-I3.
b. SOO PK O-S-13 med 0,4 pct. kobber (Cu).

Forsøgene er søgt anlagt fortrinsvis på almin
delig mineral jord, der ikke har været tilføn kob
berboldig gødning. Kobbertallene i forsøgene har
imidlertid i ca. 35 pct. af tilfældene været over
3,0 og i 77 pct. af forsøgene over 2,0, hvilket er
et lidt højere niveau end ventet efter den hid
tidige statistik over jordanaJyseresultater.

Der har været stor interesse for spørgsmA.let,
og ialt er der gennemført 91 fonøg over hele
landet med undtagelse af Lolland·Palster.
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Antal fO~ØI

GOS. Cut .

500 PK 0-5-13 .
500 PK 0-5-13 m. Cu.

Byg 1972 . . . . . . ... . 140 17 6-110
BY8 1973 178 18 2-110
Hvede 1973 ...... 81 20 4- 87
Havre 1973 ...... 44 16 3- 54
Rug 1973 .. . . . . . . . . . . . 25 16 6-72
Græsmarksprøver 1973 .. 145 40 6-110
Fodersukkerroer 1973 31 16 :z... 42
Fodersukkerroer top 1973. 20 66 26-162
-) ppb - 'I .... ppm.

Forsøg med selen (I l 2).
hkB kerne pr. ha

1972 191)
9 fOl'WB II fonal

41,4 48,1
0,3 0,1

~O 5 +0,1
41;1 48,1

0,4 +0,1
197) 1974

B fono, IO fono,
43,6 54,S

0,3 +0,5
0,9 +0,6
0,0 +0,6

43,7 54,0
0,3 0,0

1974
6 fOflØB

53,3
+0,1
+0,3
+0,9
52,9
0,2

I. dr

Ingen selen tilførsel .
60 g selen .

120 g selen .
20 kg svovl :
SO kg svovl

2. dr
Ingen selentilførsel
120 g selen ved anlæg ..
60 g selen hvert år .....

120 g selen hvert år
20 kg svovl .
50 kg svovl

3. dr
Ingen selentilførsel
120 g selen ved anlæg ...

60 g selen hvert år
120 g selen hvert år .
20 kg svovl .
50 kg svovl .

Tilførsel af selen har som ventet ikke baft
nogen sikker indflydelse på bygudbyttet, der også
har været upåvirket af, om der er tilført svovl
eller ikke.

1 forsøgenes enkeltparceller er der udtaget ker·
neprøver til analysering for sclenindhold. Om
disse anfører lic. agro G. Gissel. AEK, Risø, al
fesultaterne har vist stor forskel i udnyttelsen af
det tilførte selen fra den ene lokalitet til den an·
den. Således har 120 g selen pr. ha resulteret i
koncentralioner i bygkernerne fra 65 til 200 ppb
selen i 1972, men ved gentagen gødskning af de
samme arealer med 120 g selen pr. ha varierede
koncentrationerne i 1973 fra 48 til 118 ppb, og
de forelobige resultater fra 1974 tyder på samme
indhold som i 1973. Hvor selen kun blev tilført
første år, var koncentrationerne i andet og tredie
år de samme eller kun lidt bøjere end i kontrol
planterne, der ikke havde fået tilført selen. Me
dens gødningernes svovlindhold del første år ikke
havde indflydelse på planternes selenkoncentralion.
viser resultaterne fra 1973 et højere selenindhold
ved gødsk.ning med 20 kg svovl pr. ha end Ved
50 kg svovl pr. ha.

Indsamlingen af prøver til vurdering Ilf selen·
indholdet i danske foderafgrøder er afsluttet og
er vist i følgende opstilling.

Sl'ienkoncentrationtr i dansk. avlt't foder.
Alltal ppb. O) selen

prøver 1".. "Iriauoll

Forsøg med indkredsning al kobbermangel (111 J.
1974.

Opdeling al 91 forsøg eller kobbertal.
hkl Il':erne pr. ~

Cut under Cut Cut ),0 OB
1,9 2.0-2,9 dcrol"u
21 J8 )2

1,6 2,4 3,9

42,9 50,6 58,4
0,7 0,3 0,8

En opdeling af resultaterne efter kobbertal·
niveau viser ikke sammenhæng mellem kobbt:rtal
og merudbyttet for kobbt:rtilførsel. I gennemsnit
af det samlede forsøgsmateriale er merudbyttet
for kobbertilførsel i PK-gødning 0,5 bkg kerne
pr. ha. Udgiften til 2 kg kobber i 500 kg PK
gødning er ca. 35 kr. eller 0,5 bkg kerne. og der
har således i den gennemsnitlige l. ånJ virkning
været betaling for merudgiften til kobberboldig
gødning.

Ved opdelingen efter kobbertal er udbytt.eresul·
taterne tillige blevet delt op i tre markant for
skellige udbytteniveauer. Disse forskelle bør dog
ikke tillægges kobbertallencs størrelse. Tabelbila
gets oplysninger om resultaterne af teksturanaly
scr og kemiske jordbundsanalyser viser, at kobber
laIlene i nogen grad er koblede med forsøgsjor
denes fosforsyre- og kaliumtal og stigende med
disse og med jordens lerindhold.

Forsøgene fortsætter.

2. Forsøg med seleo.

Formålet med denne forsøgsopgave er at belyse
muligheden for at påvirke indholdet af selen i
byg gennem tilførsel af specielt fremstillet selen
holdig PK·gødning. Opgaven blev startet i 1972 på
initiativ af Afdelingen for Landbrugsforsøg, AEK,
Risø, og i »oversigten 1972. er der givet en del
oplysninger om selen, der er et essentielt næ
ringsstof for husdyr, men tilsyneladende ikke no
get plantenæringsstof.

6 af de 9 markforsøg, der blew p~begyndt i 1972,
er videreført i 1974 med byg som forsøgsafgrøde.
Desudon blev der anlagt yderligere 11 forsøg i
1973, hvoraf 10 er videreført i 1974. Forsøgene er
placeret på forskellige jordtyper, de er fasllig
gende, og alle forsøg gennemføres i 3 år.

I forsøgsplanen afprøves tilførsel af 60 og 120
g selen pr. ha pr. år og 120 g kun tilført I.
år ved forsøgsanlæg. Da gødningernes svovlind·
hold virker hæmmende på planternes selenopta
geIse afprøves selenmængderne ved 2 svovltrin,
20 og 50 kg svovl pr. ha, ved hjælp af et for
skelligt indhold af svovl i forsøgsgødningerne.

I følgende opstilling er vist gennemsnitsresult.a·
terne af de foreløbigt gennemførte og afsluttede
forsøg.
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Grundgødet .
Dominerende næringslof udstr .
Alle manglende næringsstoffer udstr.

Der var ikke forskel på gennemsnitsresultaterne
for byg i 1972 og 1973. Derimod var der begge
år et højere indhold i prøver fra lermarker end
fra sandmark:er. Den eneste lokalitet, der adskiller
sig fra andre områder med samme jordtype.
er Lolland-Falster, hvor det gennemsnitlige se
lenindhold begge år var mere end dobbelt så
stort som for resten af landet. Materialet er
undersøgt for eventuel sammenhæng mellem selen
indholdet og husdyrhold, arealudnyttelse, gødsk
ning, forfrugt, sort og estimeret udbytte, men der
er ikko fundet korrelation mellem selenindhoJdet
og nogen af disse faktorer. Undersøgelsen viste
ingen v<esentlig forskel mellem byg, hvede, rug
og havre med hensyn til koncentrationen af selen.
Græsprøveme havde et meget højt selenindhold
tidligt på året - 200-300 ppb selen i marts 1973,
og indholdet i sommennånederne var 30-40 ppb
selen, hvilket er ca. dobbelt så højt som i kom~

arterne. Indholdet i fodersuk..kerroer fra Sja::Uand
og Bornholm var i gennemsnit 10 ppb selen,
medens prøver fra Lolland indeholdt 34 ppb se·
len. Konklusionen af disse undersøgelser er, at
dansk avlet foder normalt indeholder væsentligt
mindre end de So-100 ppb selen, som anses
for at være nødvendig for husdyrenes rette er~

næring.

V. EFTERGØDSKNING PÅ
GRUNDLAG AF

PLANTEANALYSER
] 1973 afsluttedes en 4-årig forsøgsserje med

eftergødskning af voksende kornafgrøder på
grundlag af en vurdering af de unge planters
ernæringstilstand ud fra deres kemiske sammen
sætning. Forsøgenes formål var at afprøve og
videreudvikle en metode til vurdering og regule·
ring af komplanters ernæringstilstand, sOm blev
udformet i 1960'eme på afdelingen for Planternes
Ernæring, Landbohøjskolen (Jens Møller Nielsen).
Metoden er bcsk.revet i -Oversigten 1973., hvor
resultaterne af den grundlæggende og afsluttede
forsøgsserie er meddelt.

Til videre belysning af planteanalysernes egnet·
hed som hjælpemiddel i gødskningsvejledningen
er der i 1974 anlagt nye forsøg efter følgende
plan.

a. Grundgødet
b. Gødskning med dominerende næringsstof
c. Gødskning med alle manglende næringsstof

fer.

Eftervirkningen af den gennemførte gØdskning i
1974 på grundlag af planteanalyser m&les i de
følgende 3 år, så forsøgene ialt bliver 4-årige.
Forsøgene er anlagt med 9 gentagelser, og i ef·
tervirkningsårene gennemfØres der i en trediedel af

gentagelserne gødskning med hel mængde af det
næringsstOf, planteanalysen i 1974 viste domine
rende mangel på. En anden trediedel tilføres halv
mængde af det dominerende næringsstof, medens
den sidste trediedel af gentagelserne ikke tilfØres
dette. Formålet hermed er at søge undersøgt, hvor
vidt planteanalysens resultater er vejledende for
gØdskningen i de efterfølgende år. Forsøgene giver
tillige større mulighed for at belyse økonomien
ved gødskning efter planteanalyser.

Forwgene er udelukkende anlagt på bygarealer,
der efter planteprøver Udtaget i føBte halvdel af
maj måned viste alvorlig mangel pi et eller flere
næringsstoffer. ]alt er der på dette grundlag an·
lagt og gennemført 17 forsøg, hvor fosfor med
enkelte undtagelser var del dominerende mang·
lende næringsstof.

I tabelbiJaget er meddelt grundgødskningen i
enkeltforsøgene samt resultaterne af jordanaJyser.
Endvidere resultaterne af de kemiske planteana·
lyser. der er grundlaget for vurderingen af er
næringstilstanden og de tilførte gødningsmængder
til oprettelse af denne. Endelig er der opgivet det
pronogstiserede udbytte og de aktuelle udbytter
med og uden eftergødskning.

] følgende opstilling er vist gennemsnitsresul
taterne af den udførte eftergødskning.

Gødskning tller pianItanalyser (IIJ-1I5).
hk. kerne pr. hil

197.
17 ronel

35,8
2,3
3.5

Der har i 1974 været pæne merudbytter for
eftergødskningen, og det fremgår af en1::eJtfol'SØ
gene i tabel bilaget, at der for begge forsøgsled
gennemgående er opnået de største merudbytter
ved de lave udbyueprognoser.

I gennemsnit af forsøgene har udstrøning af
det dominerende næringsstof, der i l S af forsøgene
var fosfor, øget udbyttet med 2,3 hkg kerne pr.
ha. UdstrØning af alle n~ringsstoffer, som den ke
miske planteanalyse viste mangel på, har givet et
samlet merudbYtte på 3,S hkg kerne pr. ha.

Forsøgene fortsætter.

VI. KALK
Under GØdnings- og Kalkudvalget gennemføres

der ikke for tiden forsøg med kalk efter fælles
planer. Lokalt arbejdes der dog med enkelte kalk·
forsøg. og her kan henvises til forsøgsnumrene
2432-33 og 3345-46.

UdvalgelS store kalkforsøg på Statens Arbe;ds
hus, Sdr. Omme, (forsøg nr. 2430-31) er videre
ført med havre som forsøgsafgrøde. Forsøget blev
anlagt i 1947 med tilførsel af 4 og 8 t kulsur
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kalk i form af forskellige kalk- og mergelfor
mer. lefLeråret 1969 blev helo forsØgsarealet
genopkalket ved tilførsel af 5 t kulsur kalk pr. ha.

l forsøg nr. 2053 arbejdes der på 12. år med et
fastliggende forsøg med varierende mængder kalk,
kvælstof og magnesiumgødninger.

Under Græsudvalgcl gennemføres forsØg med
henblik på at belyse indflydelsen af jordens reak
tion pa udbyttet af lucerne. ForsØgene gennemfø
res med kalkmængder, som teoretisk skulle med
føre stigninger i reaktionstallene på henholdsvis
0,5 1,0 og 1,5 enheder i forhold til udgangsreak
tionen. Forsøgene er gennemført på 4. år, og re
sultaterne er omtalt i .Oversigtensc afsnit vedrø
rende dyrkning af græs.

VII. AFFALDSPRODUKTER

Forsøg med kul-flyveaske.

Foranlediget af bestræbelserne på al afsætte fly
veaske fra el-værkernes kulfyring til landbruget
har der i 1974 ·været anlagt fors~ig med stigende
mængder af dette affaldsprodukt efter følgende
plan:

a. Grllndgødel
b. 2.000 kg tørstof i flyveaske
e. 10,000 kg tørstof i flyveaske.

På grund af Oyveac;kcns meget ringe indhold
af plantenæringsstoffer og uvished om deres
\'andopløselighed m.v., er der ikke foretaget sam
menligning med kendte gødningsmidler.

Dcn anvendte flyveaske er analyseret ved Sta
tens PlilOteavls-Laboratorium, Lyngby, for totalt
indhold af fo~for, kalium og magnesium ved oplØs
ning i kogende 20 pet. saltsyre. Endvidere er der
foretaget bestemmelse af de samme næringsstoffers
vandoplØse!ighcd efter metoder for analysering
af handelsgødning. Der er tillige analyseret for
vandindhold og foretaget tilrering til bestemmelse
af produktets basevirkning. Resultaterne af 15 en
keltprøver er meddelt i tabelbilagel. medens ana
lysernes gennemsnitsrcsllllat er vist i følgende op
stilling.

Analyscr af 15 pnJl'er klll-flYl·easke. !:lIS. (1/6).
pet. lørstof .
pct. basevirkning.) .

pcf. af fdr:'fof:
pet. syreopløselig fosfor. P.

kalium. K
magnesium, Mg

ppm af tØrstof.-
ppm vandopl0~elig fosfor. P

kalium. K
magnesium, Mg.

83,8
14,8

0.11
0.38
1.93

<I
373

21

løvngt angives flyveasken at indeholde ialt 65
grundstoffer. Af disse er kun II kendt som nød
vendige for planternes vækst, men kun fosfor og
magnesium i syreopløseJig form forekommer i
større mængder end i almindelig god landbrugs
jord. Indholdet af uønskede stoffer som tunge
metaller er ligeledes af størrc1sesordenen som
indholdet i almindelig landbrugsjord, hvorfor fly
veasken givetvis kan betragtes som uskadelig i
spørgsmålet om forurening af planteprodukter ei
ler miljØ. Tilsvarende kan det anfØres for de
øvrige grundstoffer, hvor der opgives indhold så
lave som 10 mg pr. ton, at disse med tilstrække·
ligt fintmærkende analysemctoder vil kunne findes
i samme omfang i flere traditionelle handelsgød
ninger, husdyrgødning, affaldsprodukter m.v.

Af betydning for plantevækst har flyveasken
derimod en gennemsnitlig basevirkning på ca. 15
PCL mod ca. 75 PCI. i almindelig jordbrugskalk.
Basevirkningen har i prøverne varieret fra 9 til 20
pct. Askens gennemsnitlige tørstofindhold på 84
pet. har varieret fra 60 til 100.

Forsøgene med f1yvcaske gennemføres som 2
årige forsøg, fortrinsvis med bederoer og kartofler
t. år og byg 2. år. Der er genncmf~~rl 12 forsØg i
bederoer, 2 i kartofler og I i vinterhvede. En
kcltrcsultaterne af disse er opført i tabelbilagel.
Gennemsnitsresultaterne af forsøgene i bederoer er
visl i følgende opstilling.

Forsog med kul-/lyw·{/.tke (117).
hkg pr. ha

/2 for.w'}.: l'et/eroer rod 10tSlOr lOp

Grundgodet 551 101,9 387
2 t tørstof i flyveaske. 2 1,5 8

IO l tørstof i flyveaske. ~ 5 0,4 -:-.1

Det frcmg:'tr af opstillingen, at roernes gen
nemsnitlige rod· og torstofudbytte ikke har været
på, irket af den tilføne flyveaske. En del af enkelt
forsøgene varierer dog med såvel positive som
ncgative udslag. og i det ene forsøs i kartofler
har flyveasken haft en positiv virkning på ud
byllet af kartoffelstivelse. De nogct varierende
resultater kan ud over flyveaskens basevirkning lil
lige tænkes al være en følge af en direkte fysisk
virkning på jorden.

I de gennemfØrte forsøg i rodfrugt er der ved
optagning udtaget afgrØdeprØvcr j de enkelte for
sogsled lil analysering for indhold af makronæ
ringsstoffer, kendte mikronæringsstoffer samt en
række tunge metaller. Resultilternc ilf disse ana
lyser kan først foreligge i foråret 1975.

VIII. JORDBUNDS
UNDERSØGELSER

.) i forhol'" tIl kulsur kalk

Det fremgår af :lnalyseresultaterne, at flyveask
ens indhold af P og K er ubetydeligt. og at indhol.
det af Mg er ret tungt opløseligt.

Omfanget nf jordbundsundersøgelser, udfort i
beretningsåret 1974 i de landøkonomiske forenin
ger. er omtrent som i 1973. Der har dog været en
nedgang i reaktionstalsbestemmelserne med ca.
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Jordanalyseresultater 1974, procentisk fordeling.

10.000 stk. eller 6 pct., hvorimod der er en
mindre stigning i bestemmelserne af gødningstal.

Da analyseresultaterne helt overvejende stam
mer fra systematiske jordbundsundersøgelser af
hele marker eller ejendomme og kun i få tilfælde
fra særlige pletanalyser, mA. man gå ud fra, at de
er nogenlunde repræsentative for vore landbrugs
jorder. Analyseresultaternes fordeling i den føl
gende opstilling kan derfor give et indtryk af,
hvordan landbrugsjordens gødningstiJstand er i de
enkelte landsdele.

JordanalyseresultaUr 1974, antal.
Rt Ft Rt Mit Cut

Bornholm 1593 1553 1553
LolI. Falster 3948 3914 3914 1386 453
Sjælland 22511 16466 16544 607 297
Fyn 22376 9781 9786 627 153
Østjylland 38002 30894 29905 1580 1587
Nordjylland 35136 27811 27780 3091 4428
Vestjylland 34121 25929 25778 1197 1040

Hele landet 157687 116348 115260 8488 7958

5
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27
19
13
6
4
2
1
O
1

I
O
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26
26
18
8
4
3
1
1
2

~

t
1
8

22
19
15
10
7
4
4
2
8

~

E
1

12
19
19
14
10

8
5
3
2
7

Il 7
32 27
25 27
14 18
8 9
4 5
2 2
1 2
O 1
O 1
3 1

!:
O
5

14
22
15
10
10
5
5
2

12

i
O
1
6

14
20
18
16
9
5
2
9

•
~
~
O
l
3

11
23
20
15
IO
5
3
9

6 Il 8
20 32 30
28 31 16
20 17 14
14 5 9
725
l l 3
1 I 1
103
1 O 3
108

Kobbertal.
Cu,

O- 0,9
1- 1,9
2- 2,9
3- 3,9
4- 4,9
5- 5,9
6- 6,9
7- 7,9
8- 8,9
9- 9,9

IO og derover -

Mapesiumtal.
MS'

O- 0,9
1- 1,9
2-- 2,9
3- 3.9
4- 4,9
5- 5,9
6- 6,9
7- 7,9
8- 8,9
9- 9,9

IO og derover

Den procentiske fordeling af rea.ktionstallene i
de enkelte landsdele viser ingen ændringer fra
1973, bortset fra et meget svagt fald i NordjyUand,
hvor prøver udvisende kaJktrang er vurderet S pet.
hØjere. På Lolland-Falster er prØverne med kalk
trang i 1974 vurderet 4 pet. højere, på Bornholm
og Fyn 5 pet. lavere.

Set på baggrund af en længere årrække viser
reaktionstallene et helt klart fald i alle landsdele
med undtagelse af Lolland-Falster. Men her skal
der gøres opmærksom på. at laboratorierno fra
1. april J972 tog en ny metode i anvendelse til
bestemmelse af reaktionstal i jord. Den ændrede
metode medførte, at reaktionstallene gennemgå.
ende måles 0,2-0,3 enheder lavere end tidligere,
og dette har naturligvis været en stærkt med
virkende årsag til det konstaterede fald ved den
statistiske opgørelse af reaktiomtallene.

Ses udviklingen i reaktionstallene på baggrund
af konsulenternes vurdering af prøver med og
uden kalktrang siden f.eks. 1971, er antallet af
prØver med kalktrang i 1974 vurderet 5-7 pet.
højere i JyUand og 1~17 pet. højere på Øerne
med undtagelse af Lolland-Falster, bvor vurderin
gen er uændret.

Fosforsyreta11enes niveau i de enkelte lands
dele er uændret over en længere årrække. Det er
karakteristisk. at 62 pet. af fosforsyretaUene i
Vestjylland er under 6. medens jordernes fosfor·
tilstand er væsentligt bedre i de øvrige landsdele.

KaJiumtal1ene udviser i 1974 en svag. men
generel hævning af hele kaliumniveauet i alle
landsdele. Stigningen er størst i Nordjylland. hvor

I
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5
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7 9
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24
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7
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36
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1
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35
28
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56
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O O 1 2
2 4 9 12

10 28 29 29
35 37 33 29
36 20 16 16
12 7 6 6
323 3
1 1 2 1
1 1 O 1
O O O O
O O I 1

O O O
101
233

11 12 9
17 17 18
17 18 19
13 14 14
IO 11 12
787
555

17 12 12
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~
j
l
O
2

10
33
54

28
72

Rø.ktioNtal.
a,

E

j
under 5,5 l
5,5-5,9 9
6,0-6,4 29
6,5-6,9 47
7,0-7,4 13
7.5 og derover l

Med kalktrang 56
Uden kalktrang 44

FOIfonyretaJ,
F,

O- 1,9 O
2-- 3,9 5
4- 5,9 27
6- 7,9 32
8- 9,9 19

10-11,9 10
12--13,9 3
14-15,9 2
16-17,9 2
18-19,9 O
20 og derover O

KalJumtaJ.
K'
O- 1,9 O
2- 3,9 O
4- 5,9 l
6- 7,9 4
8- 9,9 9

10-11,9 14
12-13,9 17
14-15,9 14
16-17,9 12
18-19,9 8
20 og derover 21
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der er 13 pet. flere kaliumtal over 10 end tid
ligere.

Også magnesiumtallenes niveau er hævet i de
udlagne prØver i 1974, idet der er en klar til
bagegang i antallet af lave magnesiumtal. især i
Vestjylland.

I kobbertallene er der kun små ændringer. Der

er en svag bedring i tallene i Nord· og ØstjytJand,
men fald i tallene på Øerne og især pA Fyn.

I forbindelse med udtagningen af jordprøver og
udnyttelsen af især reaktionstalsbestemmelser
medvirker nogle foreninger til fremskaffelse af
kalkmidler til medlemmerne. Omsætningen har i
1974 andraget 228.000 tons jordbrugska.lk og
29~OO m' mergel.
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•G.FRØ-OGINDUSTRIAFGRØDER
Af Ole Thøgersen.

Der gennemføres et stigende antal forsøg i for·
skellige frøafgrøder i den lokale forsøgsvirksom
hed. l de følgende afsnit er meddelt resultater fra
150 forsøg gennemført i 1974. De fleste af for·
søgene er gennemført efter {orsøgsplaner udsendt
af FrøudvaJget og Udvalget for Plantebeskyttelse.
Forsøgene er fordelt med følgende antal i de
anførte afgrøder.

Behandlingen af den høstede frøvare i for
søgene sker i samarbejde med SlalSfrøkontrol1en.
Det enkelte forsøgsled er høstet og vejet. og efter
udtagning :tf prøver til vandbestemmeise er der
yderligere udtaget en prøve på 2 kg, der er ind
sendt til prøverensning og analysering hos Stats
frøkontrollen. Denne prøveudtagning i de enkelte
fOJ"Søgsled er sket efter regler udarbejdet i samråd
med StatsfrokontrolJen. Der foreligger herefter i
forsøgene 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:
12 pet. for kløverfrø og kommen. 13 pct. for
græsfrø, IO pet. for raps og spinat og 9 pet. for
gul sennep. Enkehresultaterne fra flere af de
storre forsogsserier er meddclt i berctningens ta
bel bilag.

Forsagcne med klover- og græsfroarter er ud
lagt i 1972 og 1973 med en komafgrode som
dæksæd. Begge år blcv kornhoslen afsluttet på et
ret tidligt tidspunkt og uden megen lejesæd. hvil
ket medforte, al der om efteråret har været en
lang periode, hvor de udlagtc froafgroder kunne
opnå en god udvikling inden vinteren.

Den milde vinter gav ingen vinlerskadc og den
medførte, at ukrudtsbekæmpelse og gØdskning
kunne gennemføres i frøafgrøderne pli ret usæd
vanlige tidspunkter vinteren igennem. En del frø-

Kløverfrøarter .
Græsfrøarter .
Oliefrøafgrøder .
Spinatfrø .
Frøavl af kommen .

alt. ...

F",udval~t

antal (o~"g

6
44
42

2

94

Udvalget for
plankbcskyuelse

antal ronøg

4
38
II

3

56

afgrøder var også i foråret 1974 præget af gen
groning af spiJdkom og af, at halmen efter dæk
sæd og høst af flerårige gnr:sfrøarter blev fjernet
for sent og for dårligt.

På grund af kulde og forsommertørke kom
væksten meget sent igang i de fleste frøafgrøder.
Del medførte et lille frøudbytte i de tidligt modne
græsfrøarter: alm. rapgræs og engrapgræs. 1 en
kelte sorter af engrapgræs fandtes udbredte angreb
af meldug.

For de øvrige frcarter kom regnen rettidigt,
og de først høstede frøarter blev bjærget i god
tilstand, men fugtigt og regnfuldt vejr først i au
gust gav vanskeligheder for det sent modne klø
ver· og græsfrø.

De opnåede udbytter har været meget svin
gende i 1974, dels på grund af tørken i forsomme·
ren og dels på grund af det wtadige høstvejr,
der har mindsket udbyttet ret væsentligt, især for
hvidkløverfrø. Kvaliteten af den indhøstede frø
vare har stort set været tilfredsstillende. De fast
satte beløb i EF-støtte til frøavlen, der er af
h~ngig af kvaliteten, vil herefter kunne udbetales
til langt de fleste avlere.

1. Frøavl af bridkløver.

8. Afhugning af hvidkløver.

Der er i 1974 gennemført et forsøg, nr. 1880,
hvor Slagelseegnens Landboforening har fortsat
undersøgelserne for at findc det rette afpudsnings
tidspunkt i hvidkJøverfrømarker. Der blev i 1974
opnået et merudbytte på 63 kg frø pr. ha ved
afpudsning d. 15. maj. Ved at udsætte afpudsnin
gen til d. 25. maj blev merudbyttet kun på
11 kg frø pr. ha. Samme forening har nu gen
nemfort disse forsøg gennem 12 år, der i gennem
snit ligeicdes udpeger d. 15. maj som det rette
tidspunkt for afpudsning. men der er store varia
tioner fra år til år.

Landboforeningerne på Lo1Jand-Falster har i et
forsog i hvidkJøver, nr. 2677, sammenlignet af
pudsning med gentagne harvninger og tromlinger.
Ingen [lf de prøvcde behandlinger har i dette
forsøg givet så stort et frøudbytte som ubehandlet
afgrøde. Samme foreninger har ved skårlægning
<:Ir hvidklovcrfro, forsog nr. 2676, sammenlignet
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Udlægsmetoder for /rogræs 2. dr.
/971
Plan for dæksæd j udla:gsåret:
a. 90 kg udsæd pr. ha, SO kg N pr. ha.
b. IRO kg udsæd pr. ha. 50 kg N pr. ha
c. 90 kg udsæd pr. ha, 100 kg N pr. ha
d. 1RO kg udsæd pr. ha. 100 kg N pr. ha

2. Froavl af græsarter.
u. U<l'iædsmængder uf og kvælstofgødning

til dæksæd for frøafgrøder.

I byg med udlæg af froafgrØller er gennemført
3 forsøg efter følgende forsøgsplan.

almindelig slåmaskine med skiveslåmaskine. Det
var vnnskcligt for mejetærskeren at opsamle ma
terialet efter skiveslåmaskinen, og det gav et min·
drc fmudbytte, end hvor der var anvendt aJ·
mindelig' slåmaskine. l samme forening var des
uden prøvet med stigende mængder superfosfat til
hvidldovcrfrø, men ingen af de provede mængder
havde j lIctle forsog formået at hæve frøudbyttet.

1974
nr. nr.

I8S8 1859

685 656
45 +10

+19 16
+6 53

1973
nr. 1186

normal ]1 N
N ekSlrl

O O

60,5 0,8

n,.
1214

869
+67

+156
+ IS3

n'.
1861

1078
+248
+239
+269

60,9 +0,7

n,.
1213

842
+30

+ 163
+160

nL
1860

861
+34
+68

+ 128

J. drs ellgrapgræs.
1974

.,.
1470

530
21

+14
+92

IO

1,1

Hvidklm·er.
kl: reni rro pr. h.

1972 1973

2. drs ellJ.:flJpgræ.f.

n,.
1863

1018
+ 125
+148
+202

1971
nr. 1342

normll.I 31 N
N ekstra

Hvidkløverfengrapgrzs.

Byg med udhrg.
1912

nr. 1427
normal 31 N

N eblra

Kar. f.
lejes. 8
hkg
kerne 54,7

Udsædsmællgder al/ro.

RØd svingel.
Byg med udltrl?

1971 1972 197]
nr. 1341 nr. 1426 nr. 1187

normal 3IN normal 3IN nol"ltlal 3IN
N tuna N ekilr. N eutra

Kar. f.
lejes. 8 10 2 4 O O
hkg
kerne 59,8 +1,8 63,9 +4,9 57,4 +0,8

J. drs rødsvillge/
kg reni fro pr. ha

1972 1973 1974
Udsæds- m. m. n,. n" n,. ...
mængde 1465 1466 1209 1210 IBM 1865

2 kg 675 867 877 979 713 630
4 kg III 14 322 248 209 171
8 kg 418 287 S34 412 342 333

16 kg 305 263 479 439 304 303

2. drs rodsvingel
1973 1974

Ud.s3:ds- nr. .,. m, n"
mln\8de 1211 1212 "66 1867

2 kg 1150 1238 1613 1718
4 kg 101 26 +131 +111
Hg 54 128 +16 +24

16 kg 155 103 +220 +108

1973
Udsæds- nr. nr.
rmcnllde 1207 1208

2 kg 1678 1830
4kg +93 +146
8 kg +73 +28

16kg+103 +127

Ud~· nr.
ma:ngde 1469

1.5 kg 715
3.0kg +161
6,0 kg +223

12.0 k8 +220

Ud5æd~· nr.
mængde 1862

2 kg 945
4 kg + 117
8 kg +43
16kg +166

950 3827
Alm. IIjgræs Alm. rajgr.a

875 1523
+21 23
+50 103

+ 153 62

hkg lt.eme eller kg fri) pr. hil
lJl4 574 3794

49,6 45,4 48,8
4,8 3,0 2.\
0,4 1,6 2.3
S,O 3,1 1,4

'066
E.ngivingcl

680
+6

15
+1

a.
b,
c,
d.

a.
b.
c,
d.

Forsull nr.

1971, byg

Ocr er i dæksæden j t973 opnået varierende
ud bylter efter de provede udsæds· og kvælslof
mængder. men der var ingen lejesæd af betyd·
ning. 08 bestanden af udlæg var i efteråret 1973
tilfredsslilIende i alle forsog.

Det lilrådes ved froavl. udlagt med byg som
dæksæd, at anvende lillo udsædsmængde af byg
og kun op til 100 kg N pr. ha. Forsøg nr. 950
bekræfter også. nt kraflig udviklet dæksæd sknder
den fl.,lgcnde frøafgrødø.

1974
Fonog nr.

b. Udsædsmængder af frø.

Forsøgene med forskellige udsædsmængder af
fro af forsk.ellige arter er prøvet gennem en år
række. I 1974 forcli,gger resullater fra IO forsøg.
hvor der er provet med forskellige udsædsmæng
der vcd frøavl af hvidkløver, engrapgræs og rod
svingel. Alle forsøg er gennemfort i Slagelseeg
ncns Lanllboforening.
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" (OI"lØl
1973-74

584
436
489
544
537
550

550
518

kl renl ftø pr. ha
5 forsøg
1972-74

746
446
478

552
653
580
658
610
741

m.M

& fonøg .s torø,
nr. 840 1972-14 1973-74

973 734 650
592 415 426
477 469 444
523 469
618 476 510
695 463 503

805
136
317
387
412
460

Urea og ka/kammonsa/fnter til jrøgras.
120 N j llrea el. kas.
Alm. rajgras, tidlig

nr. 63

Grundgødet
Urea ca. 10/3
Urea ca. 1/4
Kas ca. 1/4
Urea ca. 20/4
Kas ca. 20/4

.A 1m, rajgræs,
sildig nr. 62

(Jrundgødet 1007
Urea ca. 10/3 555
Urea ca. 1/4 553
Kas ca. 1/4 602
Urea ca. 20/4 675
Kas ca. 20/4 576

d. Urea og kalkammousalpeler iii frøgræs.
Der foreligger resultater fra 3 års forsøg efter

fællesplaner. hvor virkningen af urea og kalkam
monsalpeter er sammenlignet i flere græsfrøarter
ved forskellige udbringningstidspunkter.

c. Stigende mængder kvælstof t11 frøgræs.
I flere arter af frøgræs er efter to forsøgsplaner

gennemført forsøg med stigende mængder kvælstof
udbragt i det tidlige forår. Resultaterne fra de i
1974 gennemførte forsøg er anført i nedenstå
ende tabel. Nederst i tabellen er meddelt en over
sigt over resultater fra tidligere udførte forsøg, og
heri indgår resultater fra den ene af de i 1974
gennemførte forsøgsserier.

1 ovenstående tabel kan man følge det enkelte
forsøg fra udbyttet af dæksæden til bøst af 2.
irs rødsvingel ved at gå lodret ned i tabellen.
Længere nede i tabellen er anført resultater af
3 forsøg anlagt henholdsvis i 1971, 1972 og
1973, bvor der årtll efter er høstet frø af hvid
kløver. Forsøget i nederste venstre side af tabellen
starter med høst af dæksæden i 1971 og slutter
med høst af 2. års engrapgræs i 1974.

Den rette udsædsmængde er efter disse forsøg
omkring 8 kg pr. ha for rødsvingel. men kun
godt 2 kg pr. ha for engrapgræs og hvidkløver.

På baggrund af de mange års forsøgsresultater
kan der tilrådes anvendt 100 til 120 kg kvælstof
pr. ha til rajgræsser, mens der til engrapgræs og
rødsvingel kun bør tilføres omkring 100 kg pr. ha.

Forsøg 1974 Ic, rent fre pr. !lå
.Im. I. I.

nll"" ilaJ. An ellg- ål1l rød·
lildig nl_ n.."" svingel

I fonøg 2 fOrlØg 3 forsøg I forsøg
Grdg. 709 868 665 241
47N 209 562 103 ~15

93 N 536 672 103 34
140N 648 699 53 ~19

Stigende mangder kvælstof til frøgræs (IlS).
Forsøg 1974 kg reni tre pr. ha

alm. alm. I. 2. I.
raJara llljgrll:S i1al. års eng- Ars eng- års rød-
Illdig Jildig nl_ r&pgra Rpgra svingel

2 forsøg I forsøg I fonøg I fonøg I forsog I fOrløg

Grdg. 613 476 1014 446 801 949
40N 473
80N 736 132 1211 30 ~19 566

120N 826 93 1328 52 ~17 660
160N 804 62 1289

Grdg.
47 N
93 N

140N

Der ligger en del vanatlon bag de opnåede
resultater i de år, forsøgene har været gennemført,
og nogen klar forskel i virk.ningen af de prøvede
gødninger kan ikke påvises. Det må være prisen
pr. kg kvælstof i de to gødninger. der betinger
anvendelsen. Det mest gunstige udbringningstids~

punkt for de to gødninger har i disse forsøg været
fra 1. til 20. april.

l Rougsø-sønderbald herreders Landboforening
er i 1974 gennemført l. forsøg, nr. 65, hvor
der til alm. rajgræs på sandmuld er prøvet med
stigende mængder urea. Den største af de prø
vede mængder - 150 kg kvælstof pr. ha - har
i dette forsøg givet det største frøudbytte.

Grenå Landboforening har i et forsøg, nr.
3802, sammenlignet virkningen af tre kvælstof·
gødninger: kalkammonsalpeter, urea og k.aIksaI
peter ved et gødningsniveau pi 100 kg kvælstof
pr. ha til alm. rajgræs på dyndjord. Kalkam
monsalpeter gav i dette forsøg det største freud
bytte.

e. Kl'ilelstof til frøgræs, efterlr/fom.
Efter fællesplaner er der i 1974 resultater fra

3 forsøg, hvor der i frøavl af engrapgncs og rød
svingel er prøvet at finde en passende fordeling,
efterår og forår, af de nødvendige kvælstofmæng
der. Forsøgene i 1974 er i følgende teksttabel
sammenholdt med forsøg fra de to foregående år.

I.
Irs rød
tvin,eI
1956-74

16 (Of'5Ø1

668
239
303
271

kg rent frø pr. ha

I.
åra eng·
n .....
1954-14

24 fon"l

561
137
186
172

Itai.
nll""
1965-74

16 fonøg

981
413
652
683

Forsøg /954-74
.Im.

rajgl'1CS
IUdJø

1968-74
31 forsøg

591
353
590
627
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Tidlig udbringning af kalkammoflSalpeter
til frøgras.

Tidlig udbringning af NPK 2j-J-9
lil frogras.

kl reDt frø pr. bl

/. drs engrapgras
) fonøl

nr. I77J nr. ]110 nr. 1772 11174

Ugødet 318 554 619 497
200 NI'K 4/1

og 19/3 74 77 96 82
400 NI'K 19/3 142 105 54 100

f. Udbringningstider ar kvælstof til frøgnts.

Den milde vinter 1973/74 gav mulighed for
udbringning af kvælstofgødning vinteren igennem.
Delle forhold gav anledning til, at der blev gen
nemført S forsøg, h"'or virkningen efter udbring
ning i januar og marts af NPK 25-3-9 og
kalknmmonsalpeter bley prøvet. Dc opnåede re
sultater er anført i følgende teksttabel.

Det vil af de opnåede resultater fremgå, at der
kun i et forsøg, nr. 1772, er opnået et storre
froudbyue ved at tilføre en del af kvælstofgødnin
gen i januar. Udbringning af kvælstofgødning i
marts bar i gennemsnit af forsagene givet det
største froudbytte.

Vestsjællands Landboforening har i 1 forsøg i
ital. rajgræs på lerjord (nr. 435) prøvet 3 forskel·
lige udbringningstidspunkter i april af 90 kg
kvælstof i kalkammonsalpeter. Det første udbring·
ningstidspunkt, d. 3. april, har i dette forsøg givet
det største frøudbytte.

g. Andre forsøg i frøgnes.

I forsøg nr. 1771 er i 1973 forsØgl med to
gange høst af hvidkløverfrø på det samme areal,
hvor der var udlæg af engrapgræs til høst 1974.
Froudbytlet af hvidkloverfrø ved andet høsttids
punkt var minimalt, og de 10 gange høstning af
hvidkloverfrø bevirkede et tab i frøudbytte af
engrapgræs i 1974 på lSI kg rent fro pr. ha.

Forsøg nr. 1776 viser betydningen af afpuds
ning OPl efterårel i 1. Ars rødsvingel. Afpudsnin
gen gav i den følgende 2. Ars rødsvingel et mer·
udbytte på 399 kg renl fro pr. ha mod ingen
afpudsning.

l frøavl af ita!. rajgræs har der gennem Arene
med vekslende udbytte været forsøgt med en tidlig
slæt til ensilering eller grønpiller, derefter er tilført
kvælstofgødning, og frøhost er derpå sket på et
senere tidspunkt af sommeren. 1 forsøg nr. 9S 1 er
ved slæt d. 30. april opnået el udbytte i tørstof
på 2,4 tons pr. ha, og frøudbyuet blev i forhold
til ingen slæt k.un 24 kg mindre pr. ha.

3. MI og omsætning af markfrø 1973-74.

A 'lIen foregår ved et samarbejde mellem land
bo- og husmandsforeningerne og Danske Landbo
foreningers Froforsyning, den tilrettelægges og le
des af D.L.F.

I beretningsåret har der været ca. 6000 aktive
froavlere.

Omsætningen af markfrø sker ved et samar·
bejde mellem landbo- og husmandsforeningerne
og Fællesforeningen for Danmarks Brugsfor·
eninger, der gennem brugsforeningerne og Land·
bo- og Husmandsforeningernes Frøsalg sælger di
rekle til landmændene.

Lokalt er samarbejdet organiseret ved el fælles
udvalg nedsat af brugsforeningerne, landbofor
eningerne og husmandsforeningerne i områder, der
normalt dækker en landboforenings virkeområde.
Dette udvaJg tilrettelægger salgs· og oplysnings
arbejdet indenfor de enkelte områder.

Salget af markfro har i afvigte sæson andraget
ca. 3,6 mill. kg til ca. 36.700 købere for hele
landet.

591
77
34

124

828
47

+29
81

353
107
96

167

11:1 rent (rø pr. h.
2 fo,,*,

nr. 952 nr.IISJ 1117.

Forsk~(Jjge kvalstofkombinationer i kalk.
ammonsalpeter til frogras efterdrlfortJr.

kJ N
~trtr 'ori, kll'Ul1 frø pr. ha

1. drs engrapgr,n
2 forsø. • forse,

lU. 1852 Dr. IBSJ 11I7J 1117]-7.

O 60 697 594 906 776
O 90 ~ 54 15 50 15

60 60 +129 ~ 6 49 +10
60 90 +213 +18 16 +50
90 60 +151 4 48 +15
90 90 39 13 107 47

J. drs rødsvi"gel
4 forsøg S fonøg

nr. 1854 11172-73 11172-74

O 60 800 641 673
O 90 II 59 49

60 60 81 51 57
SO 90 60 28 34
90 60 75 45 51
90 90 32 23 25

Forsøgene er gennemført i l. års ffømarker.
Dette forhold giver især for engr3pgræs ret store
variationer i de opnåede resultater, idet engrapgræs
normalt følger efter en hyidklØ\lerfrømark:, der
giyer en vekslende kvælstofvirkning til den føl·
gende afgrøde.

Efter 3 års forsøg peger resultaterne på, at et
passende kvælstoftilskud udbragt om efteråret kan
være rigtigt, især til rødsvingel, men iøvrigt vil
det være frømarkens udvikling og benyttelse fra
host af dæksæden og efteråret igennem, der be
tinger mængden af den anvendte kvælstofgødning
om ef{trAret.

/. drs engrapgras
Grundgødet .
45 N i k.s 30/1 og 15/3
90 i kos 30/1
90N i kas 15/3 ..
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5 forsøg /974
DLF 2447 .
Sva1øf 67670 .
Trico ..... o •••••••••

Konlrollen med avl og omsætning ledes af
Landbo- og Husmandsforeningernes Kontrolnævn,
der ved kontroludvalgel lader udtage prøver af
samtlige partier til unde~øgelse ved Statsfrøkon
lroHen og til kontroldyrkning i udvalgets kontrol
marker for undersøgelse af sortsægthed.

Oversigt over analyseresultaterne kan fås i for
oningerne.
. Foncdlingsarbejdet med landbrugsplanter fore

går i samarbejde med Dansk. Planteforædling
A/S. Der arbejdes med forbedring af græs
marksplanler og rodfrugter samt grøntfoder- og
industripla..titer.

F.D.B. driver en omfattende forædlingsvirksom
hed (or køkkenurter på forsøgsgartneriet Tofto i
Flakkebjerg.

b. Forsøg med sorter ar gul sennep.

På baggrund af den stigende interesse for
dyrkning af gul sennep er der, i 1974 gennem
ført S forsøg i hele landet. De 2 forsøg er
gennemført i Jylland og de 3 pi Sjælland.

Forsøg m~d sorter al gul sennep (120).
~. olle k. lUl r... PI". ha
I tønlOf (g pct. vand)

31,2 2644
37,0 385
37,2 396

svaler Trico og Dummersorten fra Svaløf har
i disse få forsØ8 givel 15 pet. slørre frøudbytte,
end der blev opnået for sorten fra DLF.

/3 forsøg /974
Gulle .
Oro .
Svaløf 71/6 .
Svaløf 71/1225 .
Svaløf 691229
Erglu .

Fo"øg /973-74
AnW fOB. 14 11 .. '" 11 "U.......

-""Hg 44,6 99 1676 44,8 132 2690
IO kg 44,9 139 112 45,0 216 61
15 kg 45,0 208 93 45.7 316 56
20 kg 45.1 281 60 45,4 432 65

c. Forsøg med udsædsmRngdu af virraps.
Forsøgene er gennemført for at søge belyst,

hvilken indflydl!lse den anvendte udsædsmængde
har på plantebestandens tæthed og udvikling, saml
udbyttet og (røk.valiteten. Der er anvendt samme
fællesplan som i 1973, og der foreligger resul
taler fra S forsøg med en rzkkeafstand på 12
cm og 1S forsøg med rækkeafstanden 24 cm.

Udbytteniveauet er meget højt i forsøgene i
1974. Olieindholdet er svagt stigende ved sti
gende udsædsmængde. Der er ganske naturligt
opnået et større plantetal ved den store ud
sædsmængde, end hvor der er prøvet med lilie
udsædsmængde.

Udsædsmængden bor efter forsog gennemført i
to år være omkring 10 kg pr. ha, men det m§.
bemærk.es, at det for rapsdyrkningen har været to
særdeles gunstige høstår.

2937
7

40
21

123
192
248
392

44,5
44,8
45,8
45,4

Dobb. ~kteAif.tand (24 cm)
pct. oUe antal kl

I planter rent
tøl"llOr pr. 5 m rk. (rø

14 11 15

2938
84

121
51

87
145
197
291

44,9
45.4
45,6
45,7

Udstzdsmtzngder j v4rraps (121).
Forsøg 1974

Alm. ~kkea(.tand (12 cm)
pcI. oUe aOlal kg

I planter rent
t.BIOf pr.' m rk, (re

AnI. (ON.' 4 ,
UdJaed.-

-&<l'
5 kg

lOkg
15 kg
20 kg

Forsøg med sorter af vdrraps (119).
pcl. olie kr renI frø pr. ha
111llnlOf (IO pet. VI.ncn

45,2 2715
42,8 .;.116
45.1 .;. 53
45.3 .;. 52
42.9 .;.119
43,7 .;.227

4. Forsøg med industriafgrøder.
a. Forsøg med sorter af vAmps.

Der har gennem det sidste Ar været frygt for,
at EF-støtten ville bortfalde for sorter af vårraps
med højt indhold af erucasyre. Det har derfor
været af betydning at gennemføre forsøg med
sorter af vårraps med lavt indhold af erucasyre
for at søge klarlagt sorternes indbyrdes udbytte
forhold.

Der foreligger resultater fra 13 forsøg gen
nemført l hele landet l 1974, hvor S sorter af
vårraps, alle med lavt indhold af erucasyre, er
prøvet med Svaløf Gulle som millesort. Resulta
terne fra de enkeile forsøg er meddelt i beretnin
gens tabelbilag, mens det gennemsnitlige opnåede
udbytte for de enkelte sorter er anført i følgende
teksttabel.

Svalof Gulle er den mest anvendte sort af vår
raps her i landel. Den har et normalt indhold af
erucasyre, der af nogle forskere betegnes som en
uønsket fedtsyre i vor ernæring.

Udbytteniveauet er meget højt i de 13 forsøg,
og det gælder for alle landsdele. men ingen af
de prøvede sorter har nlet GuUe i frøudbytte. Der
er kun små variationer sorterne imellem m.h.t.
olieindhoidel. Det bemærkes, at olieindbold er an·
givet i tcrstof. Ved afregning af raps reguleres pri
sen på basis af 42 pet. olie i frø med 9 pet. vand.

Det forventes. at avlerne i god tid bliver orien
teret, s:1fremt EF-støtten bortfalder for raps med
normalt indhold af erucasyre.



2115

Gul semrep
1 (on, .5 fon. 6 fon. 2 fon. 6 fol'l, 8 fon.
1973 1974 1973-74 1973 1974 1973-74

Grdg. 26,6 30,5 29,8 1303 1517 1464
60N 30,0 377
80 N 25,2 380

120N 25,5 29,7 29,0 607 725 696
160N 25,1 29,1 28,4 703 859 820
200 N 25,6 28,9 28,4 575 1029 915

d. SUgende mængder kvælstof til i..lIdustriafgrØder.

Der er i 1974 resultater fra 16 forsøg i vårraps
og 6 forsøg i gul sennep, hvor der efter fæl1es
planer er prøvet med stigende mængder kvæl
stof. Hovedresultatet fra forsøgene med vårraps
og gul sennep er i følgende teksttabel sammen
holdt med de opnåede resultater fra de nærmest
foregående år. Angående talmaterialet fra enkelt
forsøgene henvises til beretningens tabelafsnit.

5. Undersøgelser af renhed i udsæd
af vårraps,

Ved salg af vårraps til intervention gælder føl
gende normer. Minimum 42 pet. olie i frø med
9 pet. vand og en renhed på 98 pet. Indhold af
andre plantearter må ikke overstige 0,3 pet. Det
kan være vanskeligt for en del avlere at opfylde
den fastsatte norm på 98 pet. rent frø, idet
agersennep og agerkål skal henregnes til oliehol
dig fremmed frø. Såfremt sort sennep forekom
mer, gælder desuden, at den kan blive et alvorligt
ukrudt, der kan give problemer, såfremt vårraps
senere udsås i marken.

Efter høst af vårraps i 1973 fandt Statsfrøkon
trollen SOft sennep (Brassica nigra) i prøver af
v!rraps, der var planlagt anvendt som udsæd i
foråret 1974. Også agersennep og agerkål blev
fundet i et ret stort antal prøver.

Disse forhold var baggrund for, at der fru
Landskontoret for Planteavl blev udsendt anmod
ning til foreningerne om indsendelse af prøver af
vårraps, af den udsæd der blev anvendt i for
året 1974. Resultatet fra undersøgelsen er anført i
følgende teksttabel.

U'ldersøgelse af renhed i udsæd af vtlrraps.
Olieholdige fremmede frø Antal pro\'er

0,0 pet. . . . . . . . . 29
0,1 pet. 12
0.2 pet. 5
0,3 pet. 2

650
754
850

653
838
895

473
647
679
809

45,4
44,5
44,5

45,4
44,2
44,2

46,0
45,4
44,6
44,7

Stigende mangder kalkammollsalperer
lil indusrriafgrøder (122).

kg rent frø pr. ha
<lO pcl. \·and)

18 fon, 16 (01'1. ).4 fon.
1973 1974 1973-74

1866 2092 1973
346

V"rraps pct. olie l løntof
17 fon. 13 fon. ]0 fon.

1973 1974 1973-74

46,8 47,3 47,0
46,7

Grdg.
60N
80N

120N
160 N
200 N

Der indkom 48 prøver af vårraps fra hele
landet. Prøverne kunne alle efter analyser på
Stats(røkontrollen holde de angivne normer for
salg til intervention, men som udsæd betragtet var
kun 29 analyser fri for indhold af olieholdige
fremmede frø, 20 analyser havde et lilIe indhold
af agersennep, I analyse indeholdt gul sennep og
2 analyser viste sig at indeholde sort sennep.

Det er vanskeligt på grundlag af disse forholds
vis få prøver at vurdere udsæden for landet som
helhed, men det må alvorligt påpeges, at avlere

lait. . . 48r forsøgene med vårraps ligger der store varia
tioner bag de anfølte gennemsnitstal. Merudbyttet
for 200 N varierer således i 16 fafsøg i 1974 fra
-:- 147 til 1630 kg frø pr. ha. Denne variation
er ganske naturlig. Den oplyser om fo~kelJe i
jordtype og gødningstilstand. Den økonomiske
grænse for tilførsel af kvælstof til vårraps vil
ifølge disse få forsøg være fra 120 kg og i
enkelte tilfælde op til 200 kg kvælstof pr. ha.

Olieindholdet er faldende ved stigende tilførsel
af kvælstof.

Med gul sennep som forsøgsafgrøde er 6 for
sog i teksttabellen s3mmenholdl med resultater
fra tidligere udførte forsøg. Disse få forsøg tyder
på, at gul sennep betaler for lidt mere kvælstof
end der bør tilføres til vårraps. I gul sennep er
olieindholdet kun svagt påvirket af de tilførte
kvælstofmængde r, men olieindholdet 3nvendes ikke
som afregningsgrundlag i gul sennep.

Der er gennemført enkelte andre forsøg i vår
mps og gul sennep. I forsøg nr. 1749 og 1750
er i vårraps, og i forsøgene 1747 og 1748 i gul
sennep prøvel forskellige såtidspunkter, I begge
afgrøder har el såtidspunkt omkring midten af
april været det rigtige i 1974. I forsøg nr. 427
har gul sennep sået på en rækkeafstand på 25
cm givet 323 kg frø mere pr. ha, end hvor af
grøden var sået på en rækkeafstand på 12,5 cm,

Andre urenheder
0,0 pet.
0,1 pet.
0,2 pet.
0,3 pet.
over 0,3 pct.

Rent fro
100,0 pet.
99.9 pet.
99,8 pet.
99,7 pet.

under 99,7 pet.

lait. ' ..

Jall. ...

27
8
5
2
6

48

13
17
7
2
9

48

S'
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Grundgødet .
SOMg .

100 Mg .
100 Mg+ 1000 CaCos
1000 CaCos .

ikke bør anvende egen avl af udsæd uden forud·
gående analyser, og ved indkøb af udsa:d, eller
ved kontraktavl, må der foreligge analyser. der
klart angivcr alle ovennævnte forhold.

6. Frøavl af spinat.
Skælskøregnens Landboforening har gennem

ført 2 forsøg, hvor der i frøavl af spinat er
prøvet med flere kombinationer ved tilførsel af
magnesium og kalciumkarbonat. Den anvendte
forsøøplan fremgår af følgende teksttabel.

Magnesium og kalciumkarbonat til
spinatfrø.

ks rent (rø pr. ha
(IO pct. vand)

nr. 486 nr.487 p. 2 (orMS

2247 2032 2140
+234 + 129 + 182
+143 44 + SO
+108 +120 +114

98 + 82 8

Der er tilsyneladende en skadevirkning efter
gødskning med magnesium, hvilket også er kon
stateret i tidligere forsøg gennemført i samme
forening. For at undersøge, om dette forhold
skyldes udbringningstidspunklet, hvor magnesium
er tilført sammen med andre gødninger om for
året, er i efteråret 1974 anlagt nye forsøg, hvor
efterårsudbringning af magnesium indgår i for
søgsplanen.

7. Sygdomme, skadedyr og ukrudt
i frø- og industriafgrøder.

Af H. Elbek Pedusen.

8. Ukrudt i bælgplanter.

[ rødkløver til frø har der været et forsøg, nr.
3g30. med bekæmpelse af lugtløs kamille. Basa·
gran har været prøvet med 3 l pr. ha d. 9. maj
på et tidspunkt, hvor kløveren var ca. 8-10 cm
høj og d. 18. maj, hvor kløveren var ca. I~IS

cm, og hvor kamillen stod 2-4 cm over kløveren.
Der er opnået god effekt på ukrudtsplanterne,
karakteren 10 i ubehandlet og 2-1 ved de to
bchandIingstidspunkter. og der er opnået et mer
udbytte på 7 pet. for den tidlige behandling, me
dens den sidste behandling bevirkede et mindre·
udbytte på 3 peL 1 1973 og 72 er der opoået
samme gode ukrudtseffekt.

I hvidkJøver til frø er der to forsøg nr. 1269
og 1743. I forsøg nr. 1269 er RegioDe prøvet i
december - februar og april måned. Efter Re
glonebebandlingen i april er der 3 dage senere
anvendt l..egumex M. I forsøget bar der været en
del kruset skræppe i ubehandlet, 19 pr. m'. Efter

Reg10nebebandlingen er der samme antal, nemlig
14-21 planter pr. ml. Legumexbehandlingen har
fjernet samllige sk.ra:pper. Reglone har derimod
haft en god effekt på enårig rapgro:s. 1 ubehand·
let er karakteren 10 og den nedsattes til l ved
sprøjtning i december og 4 ved sprøjtning i
februar, mens der ingen effekt var af sprøjtnin
gen i april. De to sprøjtetidspunkter i december
bar bevirket merudbytter på S2 og 40 pet. og
februarbehandlingen 12 pet. Dobbelt behandling
i april har bevirket en udbyttenedgang på 40 pct.

• forsog nr. 1743 er Reglone anvendt 28.
december og 14. (ebruar. Behandlingerne har givet
mindreudbytier på IS peL og 23 peL

Bosagran har vist lovende raultatu til ukrudts
bekÆmpelse ; rød- og hv;dkløvu specielt al lugt
løs kamille.

Reglone kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse
kløvufrø i perioden december-februar.

b. Sygdomme og ukrudt I f",græs.
Bekæmpelse af meldug. De seneste Ar har der

vist sig kraftige angreb af meldug i engrapgræs
og i særdeleshed i de udenlandske stammeT.

På S. år har Slagelseegnens Landboforening
ge.nnemført forsøg med bekæmpelse af meldug i
engrapgræs efter nedenstående plan.

Karakter for meldul ti renI (rø pr. ha
3 forsøg 1974 1\1". I84S 1846 1847 IMS 1846 1847

Ubebandlet IO 10 IO 331 349 231
Thiovit S,S kg 9 10 10 + 14 S6 22
Cali,in 0.7S I 7 g 9 12 16 46
Benlate 1,0 kg 8 9 10 36 31 3
Saprol 1,0 I 8 9 10 +2 3 7

1972-14 1970-74 1972-74 1970-74
10 ri. 18 fl. IO ri. 18 r..

Ubehandlet S,8 S,O 760 788
Thiovit S,S kg 4,6 4,0 3g 39
Catixin O,7S I 3,7 3.1 S7 33
Benlate 1,0 kg S,I 20

• de 3 (orsøg i 1974 har der været et meget
kraftigt angreb af meldug. Karakteren var 10 i
ubehandlet i samtlige forsøg, der blev sprøjtet
IS.-17. maj, og virkningen har ikte været ove....
bevisende. Den bedste effekt er konstateret efter
Calixin. De tre første midler har virket ens på
udbyttet med i gennemsnit 21-2S kg frø i mer
udbytte. Saprol har ikke haft indvirkning på ud
bytteL

l IO forsøg 1972-74 er der opn!et den bedste
effekt på meldu8 ved behandling med CaJixjn,
ka.rakteren for meldug var 3,7 mod S,8 i ube
handlet. Behandlingen har bevirket et merudbytte
på ca. 8 pet. Svovl har haft en lidt svagere effekt
med et merudbytte på S pet.

! rød svingel, engrapgnes og alm. rajgræs er der
udført 2 (orsøg i hver art med anvendelse af
maneb og parathion udsprøjtet midt og sidst i
maj. Behandlingen har givet noget varierende re-
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Bekæmpelse af ukrudt. Der har været et for
søg med ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs.

sullater, men med en tendens til en udbyttefor
øgelse ved to behandlinger med maneb, meD ikke
noget sikkert udslag for anvendelse af parathion.

Bekæmpelse af enArlg rapgræs J engrapgræs.
Der er fortsat stor interesse for muligheden af en
effektiv bekæmpelse af enårig og alm. rapgræs i
engrapgnes. Der er udført 30 forsøg i 1974,
hvor en række midlers effekt overfor disse uøn
skede græsser er undersøgt.

I 11 forsøg i 1974 er prøvet Sinbar og Tribunil
udsprøjtet omkring I. oktober 1973. r frøvaren er
der ved analysering hos Statsfrøkontrollen fundet
0,9 pet. alm. rapgræs i ubehandlet. Sinbar og Tri
bunil har nedsat indholdet til henholdsvis 0,2
og 0,4 pet. Indholdet af enårig rapgræs var 1,2
pet. i ubehandlet og blev 0,1 pet. ved sprøjtning
med Sinbar og 0,2 for Tribunil.

kg
renI (rø
pr. ha

681

+89
+68

-:- 111

0,5

0,1
0,1
0,2

1,2

0,6
0,2
0,7

Bekæmpe/u af endrig rapgrt~s i engrap
græs (/24).

pel. per.
alm. rlPlna eoårlg rapgnee

i frøvut J rrø....re6 forsøg 1974
Ubehandlet ....
Reglone, 2,5 I:

ca. 15. nov.
ca. 15. dec.
ca. 15. feb.

Sinbar har været uden indvirkning på udbyttet.
Efter behandling med Tribunil er der en mindre
udbyttestigning på ca. 5 pet

I en anden forsøgsserie er prøvet Reglone ud
sprøjtet på forskellige tidspunkter.

l ubehandlet er der fundet 1,2 pet. alm. rap
græs og 0,5 pet. enårig rapgræs. Den bedste
uk.rudtseffekt er opnået ved behandling ca. 15.
december. hvor der er fundet 0,2 pct. alm. rap
græs og 0,1 pet. enårig rapgræs i frøvaren med
en nedgang i frøudbyttet på 10 pct. Det sk.al
bemærkes. at der er en temmelig stor variation
de enkelte forsøg imellem. l 3 forsøg er der
konstateret en ret kraftig skade på afgrøden ved
alle tre behandlingstidspunkter.

I tre forsøg på Lolland-Falster, nr. 2576-78,
er sammenlignet to Regionebehandlinger 28. ja
nuar og II. marts med en Tribunilanvendelse den
18. marts. r forsøgene nr. 2576 og 78 var der en
svag bestand af enårig rapgræs, medens der i
nr. 2577 forekom en meget kraftig forurening
med enårig rapgræs. Samllige behandlinger havde
for dårlig en effek.t. Udbyttemæssigt er der en
nedgang i udbyttet på 20 pet. ved anvendelse af
Reglone. Forårsanvendelsen af Tribunil har været
uden indvirkning på afgrøden.

[ forsøg nr. 1740 er Tribunil anvendt 26.
september, 2. november og 28. december og sam
menlignet med Reglone anvendt på det sidste tids
punkt. 1 frøprøven er der fundet O, I pet. enårig
rapgræs i ubehandlet og O i de øvrige led. Tri
bunil har været uden indvirkning på udbyttet,
hvorimod der er en nedgang på 9 pet. efter Re~

glaneanvendelse.
, forsøg nr. 2579 er prøvet en udsprøjtning af

Reglone, Tribunil og Trenan i midten af marts.
Der har ingen effekt været på enårig rapgræs,
men en mindre nedgang i indhold af alm. rap
græs. Treflan har virket bedst. RegIonebehand
ling har bevirket en udbyttenedgang på 14 pct.
Den sene Tribunilbehandling har været mest skAn~

som. Treflan har ikke påvirket udbyttet.
I forsøg nr. 1270 og 1868 er der målt efter

virkning af en Regionesprøjtning mod kamille i
efterår og vinter 1972-73. Ifølge anaJyserne er
der ikke fundet nogen effekt på udbytte af frø
eller indhold af rapgræs.

Ved bek~mpelse af enårig rapgræs samler in
teresun sig om midlerne Sin bar og Tribulli/.
Begge midler har en god effekt overfor mårig

+85

"rent frø
pr. ha

1465
+21
+24

+121

+ 149

86,7 O

pet. reni (rø anlal
i ukrudl.planter

rivare pr. m:

85,1 33
g8,2 O
87,3 8
87,1 l

87,1 O

Bekæmpelse af ukrudt i frøgras.

Alm. rajgræs.
Forsøg nr. 988
Ubehandlet
DLG M-Propacid, 3 kg
Lindinger DM 68.7 L ..
Metrex, 2,5 kg
tindinger Mecotat 600,

5 I .
Faneron 50 WP +

mcchlorprop, 2 kg
+ 2,5 I .

Ukrudtseffekten har været god for samtlige
midler på nær præparatet Lindinger DM 68. Ef
ter dette præparat var der 8 planter pr. mt mod 0
l plante i de øvrige led, hvor ubehandlet havde
33 planter pr. mt. ~ 8 planter efter DM 68
var hovedsagelig kamille.

De to første midler har ikke påvirket udbyttet,
hvorimod der er måJt 6-10 pet. nedgang i ud
bytte ved anvendelse af de sidste tre midler.

Efterdrsbekæmpelse a/ endrig rapgræs
i etlgrapgræs (123).

per. alm. ",.. kg

l J forsøg 1974
UPlncs enårIg rapBræt reni frø
i (r"vare J frøvare pr. ha

Ubehandlet 0,9 1,2 640
Sinbar, 0,5 kg l/IO .. 0,2 0,1 5
Tribunil, 3,5 kg 1/10 0,4 0,2 32

210"øg /973
Ubehandlet 4,9 1033
Sinbar, 0,5 k8 1/10 .. 2,9 66
Tribunil, 3,0 kg 1/ IO 2,3 75

5 lonøg /972
Ubehandlet 5,4 743
Sinbar, 0,5 kg 1/10 .. O,g 25
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rapgræs og nogen virkning oVl!Tfor alm. rapgræs.
Udsprøjtning bør foretages i sidste halvdel af
stptembl!T. Da virkningen af begge midler er af
hangig af nedbør, bør sprøjtning i tilfalde af
manglende jordfugtiglIed udsattes til nedbør ind
traffer.

I Rød svingel har der været udført forsøg efter
samme plan som i engrapgra:s.

[ forsøg Dr. 1273, 1875 og 1876 er prøvet
midlerne Sinbar og TribuniL 1 de to første forsøg
har Sinbar bevirket en total ødelæggelse af rød
svingel ved et udbytteniveau på 11-1200 kg rent
frø pr. ha. I det tredie forsøg er der en mindre
udbyttefremgang.

Tribunil har l forsøg nr. 1875 reduceret ud
byttet med 30 pct. I de lo andre forsøg bar der
ikke været nogen påvirkning af udbyttet.

I forsøg nr. 1274 er Reglone prøvet i november,
december og februar med en reduktion i udbytlet
på 50-60 pct. som følge.

I forsøg nr. 1742 er Tribunil anvendt i sep
tember-november og december. Nedgangen i ud
bynet har været S-9 pet. En regloneanvendelse
sidsl i december har bevirket ca. l7 pct. udbytle
nedgang.

Rød svingel l!T blevet skadet slterkt ,'ed anvell-.
delse a/ Sinbar og Regiane.

Devrinol og Trenan er i både raps og sennep
udbragt før såning og nedbarvel i 4-8 cm dybde.
Lasso er udbragt kort tid efter såning senest 3
døgn efle!'.

I gul sennep har der været 74 ukrodtsplanter
pr. m! i ubehandlet. Efter anvendelse af Devri
nol og Lasso er der ca. ~ af ukrudtsplanterne
tilbage. TreOan har virket bedst, Olen tilbage står
halvdelen af ukrudtsplanterne.

Behandling bar iUe givet noget sikken udslag
i udbyttet

r vårraps har der værel 74 uk.rudtsplanter pr.
m! i ubehandlet Den bedste ukrudlSeffekt er op
nået efter anvendelse af Devrinol og Lasso med
27 planter pr. m!. Efter Treflan er der 35
planter tilbage svarende til ca. halvdelen af den
oprindelige bestand.

Der har været ISO rapsplanter pr. S m række
i ubehandlet. Der er en mindre nedgang i raps
planter efter anvendelse af Devriool og Treflan.
Efter anvendelse af Lasso er der 1039 planter pr.
S m række.

t de 6 forsøg er der høstet 2799 kg rent
frø pr. ba, hvilket er et betydeligt større udbytte
end i de foregående år. Der er ikke noget sikkert
udslag for ukrudtsbekæmpelse i 1974.

Ukrudt og SVaB\pe:5ygdomme I gul
sennep og vAmps.

I 1974 er der udført 3 forsøg med ukrudts
bekæmpelse i gul sennep og 6 forsøg i virraps,
og resultaterne bringes i følgende opstilling.

Bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr.
I forsøg nr. 428-430 er der i sidste halvdel af
maj udsprøjtet 2,S kg maneb l og 2 gange sam
menlignet med 2 behandlinger med 2,5 kg maneb
+ 2,0 I paralhion. Enkeltresultaterne fremgår af
følgende opstilling.

nr. ,uo
,ullConep

1897
O

66

+86

11:, R:nt frø pr. ha
forsøg lir. -423 nr. -429

1'11 .enntp YArrapl

2949 JI71
+76 + 15

28 48

Ubehandlet
Maneb 21/5 .....
M••eb 21/5+31/5
Maneb +parathion

2115+3115 ....

'I
reDI frø
.......
16S0

+26
47
56

52
39
56

Bekamptlse a/ukrudt i gul sennep
og vdrraps (125).

Anta.l Anlal
uknadlapl. rapsplanfer

pr. m: pr. S m rk.

74

Gul sennep.
3 forsøg /974
Ubehandlet ...
Devrinol SO WP,

2,0 kg .
Treflan, l,S l .
Lasso, 4,0 I ..

Vdrraps.
6 forsøg /974
Ubehandlet ...
Devrinol 50 WP.

2.0 kg .
Treflan. I,S I
Lasso, 4,0 1

4 forsøg 1973
Ubehandlet .'.
Devrinol SO WP.

2.0 kg
Treflan, I.S I

2 forscJg 1973
Ubehandlet
Lasso. 4,0 I

:s fl.

74

27
35
27

4 rs.
235

84
141

446
33

4 rs.
150

145
146
139

J f•.

135

139
136

6 (s.

2799

+77
+48
+58

4 b.

19S6

168
69

1436
497

I de tre forsøg er der ikke opnået sikre udslag
for de foretagne behandlinger.

I forsog nr. 139 i vårraps er før blomstring
udsprøjtet SO kg magnesiumsulfat og 2 1 para·
thion dels hver for sig og dels i blanding.

Ved anvendelse af magnesiumsu1fat er der op
nået en udhytteforøgelse på S pet. De øvrige
behandlinger har givet 3 og 4 pet. merudbYtter.
Udslagene er ikke sikre. Forsøgene fortsæuer.

Ukrudtsbekæmpelse i kommen. Der har været
udfprl 2 forsag med ukrudtsbekæmpelse i kom
men. Enkeltresullaterne bringes i følgende opstil·
ling.
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Karakltr (or
grEl'

'~' 'r~ kJ rent frø pr. ha
ukrudt ukrudt ukrudl 12 pCl. \'and
nr. 955 nr. JUl ør. 955 nr. 3831

Ubehandlet 7 IO IO 5lZ 591
Carbetamex

7.0 I 2 I 9 111 +63
RegI. 1.5 I 4 9 6 3 31
Afalon 2,0 kg 6 9 4 35 76
RegI. o. Afalon
2,5 I og 2,0 kg 5 9 4 +32 34
TeA 15,0 kg 3 2 9 +15 +12

I forsøg nr. 955 har der været en ret kraftig
bestand af kvik. Carbetamex udsprøjtet d. 22.
januar ha, haft en god effekt på kvikken og

bevirket et stort merudbytte på 212 kg. TCA på
samme tidspunkt har haft samme effekt, men her
er der et miodreudbytle på 3 pet. De øvrige be·
handlinger har ikke nogen effekt på kvik. Afalon d.
20. marts har været mest skånsom overfor kom·
men og har givet en udbyueforøge1.se på 7 pel.
Dobbeltbehandling med Reglone og AfaIon har
skadet afgrøden med 6 pet. l forsøg nr. 3831
har der ikke været kvik, men en del frøukrudt.
Bedst har Afalon virket, og der er opnået en
udbytteforøgelse på ca. 13 pct. Udsprøjtning er
foretaget d. 21. februar. Carbetamex udbragt d.
4. februar har bevirket en nedgang på ca. II pet.
Forsøgene fortsætter.
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H. SPECIALAFGRØDER

Af O. Jutl.

Den moderate mængde på 400 k8 NPK 14-4-17
pr. ha, som er væsentlig mindre end almindeligt
anvendt i praksis, er retningsgivende efter detle
meget spinkle forsøgsmateriaJe. Yderligere forsøg
es påkrævet.

2. Forsøg med stigende mængder magnesium
til rødbeder.

Forsøgene nr. 1044 og 900 er andet års forsøg
henholdsvis på Samsø og i Bondestandens Landbo
forening, Fyn.

1. Forsøg med stigende mængder
NPK-gødning til asier.

FOr1Øgene nr. 1569 og 1570 i Ærø Husmands
forening er anlagt til belysning af de optimale
NPK-IJlæogder til asieagurker.

Udbyue

GfIS. af 2 forsøg
1000 pI. 0l merudb. ForholdJ·...... hta: pr. ha ..,

Ugødet .......... 33 359 100
400 NPK 14-4-17 36 25 107
800 NPK 14-4-17 36 18 104

1200 NPK 14-4-17 37 21 106
1600 NPK 14-4-17 36 12 103

ForbokkW (orr=
'Ul"

dl<, .......

100
76
79
58

~
10 daae

clte:r -n.IDa
1,3
1,2
1,8
2,2

Grundgødet
75 N i kos

150 N i kas
225 N i kos

De opnåede resuJta1er skal tages med megen
forbehold på grund af det meget lille materiale.
og en grundigere belysning af problemet er pl
krævet

3. Forsøg med kvælstoffets indBydelse
på fremspiringen hos grønsager.

Til bedømmelse af kvælstofmængdens indflydel
se på forskellige grønsagsfrøs fremspiring er der i
1974 udlagt fonøg i porrer, (nr. 489 og 1073),
kepaløg, (nr. 1588 og 1788), rødbeder, (nr. 1045),
rødk!.! (nr. 1072) og gulerødder (nr. 1046). Kvæl
stoffet er udbragt i forskellige mængder i for
bindelse med såningen. Generelt er der konsta
teret stigende ledningstal med øgede kvælstof·
mængder, men materialet viser ikke en paral
lelitet mellem svag fremspiring og højt lednings
tal.

I alle forsøgene ses en dirligero fremspiring
ved stigende kvælstofmængder, men med store ud
sving afhængig af kulturart. Størst hæmning ses
hos gulerødder og porrer med 50 pct. eller mere,
hvorimod rødbeder er mindre følsomme med en
hæmning på ca. IS poL Hos rødk!.! har ud·
bringning af 250-300 kg N, som er normalt til
denne kultur, sænket fremspiringen med 20-25
pet. Hæmningen hos porrer fremgår af forsøg
nr. 489:

Forhold.tal (Øf handelsvueudbytte
....... F",

1913 197. t97J 19'.
2,1 .,1 l,S 2.1

100 100 100 100
103 106 106 104
IOS 108 103 101

( SO Mg)
(100 Mg)

Grundgødet
313 Kieserit
625 Kieserit

Uanset stØrrelsen af de anførte magnesiumtal,
Mgl, er der opnået væsentlige merudbytter ved de
2 tilførsler. Dette i modsætning til forsøg nr.
8237 fra Skælskøregnens Landboforening, hvor der
ved et Mgt pi 5,9 har været negative udslag for
magnesiumbehandlingco.

En tendens i samme retning sås ved et forsøg
i fjor i Bondestandens Landboforening, hvorfor
forsøgene .bør fortsætte, evl. ved højere Mg!.

4. Forsøg med pilleret løgfrø.

J samarbejde med Forsøgsstationen Maribo er
der atter i Ar udført forsøg i flere foreninger med
det formåJ at belyse værdien af piUeret løgfrø i
forhold til nøgne frø, samt en sammenligning:
mellem forskellige pilleringsmasser. I de 5 forsøg
i 1974 er afprøvet 8 pi1leringsmasser i 3 ud-
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sædsmængder. I 2 af forsøgene er der tale om
fabriksløg. d.v,s. aBe over 40 mm i diameter,
derfor udsædsmængden på 36 piller pr. m. De
S forsøg har nr. 17S9, 1790, 490, 903 og 904.

Pil/net løgfrø - RijllSbllrger,
H.ndds\'t.reudbyttc

tons pr. ha rorholdstal
60 " ,. 60 " l6

PlIIerlngst)'pe piHer pilkr piller pUler piller pll1er
pr. ro pr. m pr. m pr. m pr. m pr. m
5 r8. 5 rs. 2 rs. 5 rs. 5 rs. 2 rs.

Maribo 378 44,7 44,9 40,3 130 117 146
Maribo 380 44,8 47,0 42,6 136 lIS ISO
Maribo 381 45,S 46,S 37,1 134 127 131
Upillerct 34,6 40,1 30,2 100 100 100
Germain 4S,1 53,7 47,S 156 IlS 136
Kultura 50,S 50,9 4S.7 154 129 161
SUET 4S,S 51,4 40,7 142 129 146
Ceres 4S,3 52,7 44,3 146 133 14S
Royal Sluis 46,4 52,0 38,4 139 131 133

De pillercde frø har givet et større udbytte end
de upillerede, og Germain ved 75 piller pr. m
ligger med det højeste udbytte på 54 tons pr, ha,
Ved 36 og 60 piller pr. ro har Ku1tura klaret sig
bedst med 50 tons pr. ha_

Den absolutte markspiring for de pillerede frø
ligger på 56-71 pct., hvilket er 10-25 pet.
højere ond for de upillerede, men der er ingen
sammenhæng mellem spireresultatet og plantean~

lallet ved optagning, hvilket må tilskrives det tørre
forår.

Det har i /974 varet en fordel at benytte pil
leret løg frø til frem.5tilli"f.! af løg til konsum og
fabrik. På grund af de f(lInstige vækstbetingelser i
sommertiden er der opnået et tilfredsstillende ud
bytte på over 50 tons handelsvare til trods for det
tørre lorår. Tørken og visse tekniske problemer
ved forsøgsanlæg har påført resultaterne nogen
usikkerhed, hvorfor enkeltresultaterne skal tages
med nogen forbehold.

5. Forsøg med antal pillerede gulerodsfrø.
Ligeledes i samarbejde med Forsøgsstationen

Maribo er forsøgene fortsat med piUerede gule
rodsfrø. og i Ar er resultaterne angivet på grund
lag af det reelt udsåede antal piller. hvor det tid·
ligere var opgjort udfra det tilstræbte antal. De
3 gennemførte forsøg omfatter nr, 844. 1791 og
1792.

f 1974 har det pd baggrtlfld al de gode vækst·
betingelser i ;uli og august l'luet en fordel at
udså de IOS piller pr. m, idet der ved en lav
markspiring er opnået et tilstrækkeligt planteal1lal
og ved den normale markspiring på * er op
nået. at størstedelen, ca, 92 pct., af gulerødderne
har lået en diameter større end 2,2 cm,

Gulerod, Nantes 492, Empire Perlacoar
pil/eret.

GrIS. af 3 forsøg Handds\'are
Maruplrlng Pl. pr. m rons (orholds·

Piller pr. m i pet. Y. optag pr. ha ,,'
27+27+27 62 46,6 76,2 100
31 + IS+31 57 43,9 72,7 95
32+32+32 60 53,6 79,9 IOS
35+35+35 59 SS,4 83,9 110
39+27+39 57 53.1 77,2 102
40+ 0+40 59 44,7 73,l 96

I /.:ellflemsnit er opnået bedste resultat ved ud
s(i"ing i J-dobbelt række med 35 + 35 + J5
piller pr. m med et gennemsnitligt udbytte af han
delsl'are i de 3 forsøg på 84 tons pr. ha.

Endvidere er der udført 1 forsøg med forskel
lige pillemængder i enkelt- og dobbeltræld:er i
konscrvesgulerøc:lder.

Pil/eret Regulus Il til konserves.
K.rakler-) (or Han<kllvare

I forsøf.!
handels- ,~ '00. rorholds-

\'tC'rdi arterh. pr. ha •••
24 piller pr. m

i enkelt række 5,4 5,2 60,5 111
36 piller pr. m

i enkelt række 4,7 5,0 63,6 116
24 piller pr, m

i dobbelt række 5,0 6,0 62,5 114
36 piller pr. m

i dobbelt række 5,2 5,0 64,4 liS
24 upil. pr. ID

i enkelt række 4,S 4,7 54,7 100
36 upil. pr. ro

i enkelt række S,S 5,1 61,6 III
-) o .. dA'''.lr, IO"" bedit.

Det største udbytte er opnået ved udsåning af
36 piller pr. ro i dobbelt række, De upillerede
frø er ikke afprøvet i dobbelt række. hvorfor en
nærmere sammenligning m.hJ. udbytte ikke er
muligt i dette led. men ved udsåning af 36 frø
pr. m i en enkelt række har man opnået for
søgsscriens højeste karakter for værdi som han
delsvare,

6. Andre forsøg.
På grund af det tørre og blæsende forår er

adskillige forsøg opgivet. Udover de foran nævnte
er kun gennemført 2 forsøg. nemlig l på Lamme·
fjorden. der omtales side 429. og som er en fort
sættelse af sidste års forsøg med en sam.menlig~

ning mellem maskin- og håndhøstede gulcrods
sortcr og nr, 905 fra Fyn med forskcllige så
dybder hos kepaløg.
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I. KARTOFFELDYRKNING

Af N. Møller Eriksen.

1. Sortsforsøg.

a. Industrikartofler.
I 1974 er der i samarbe;de med De danske

Kartoffelmelsfabrikkers Forsøgs- og FremavJsud
valg gennemført en serie på J6 sortsforsøg med
DianeUa, Tylva, Arnia og Vandel PH 2. Tylva
har dog kun været med i 12 forsøg. S forsøg med
DianeHa, A.mia og Vandel PH 2 er gennemført
med 2 modningstidspunk.ter.

I nedenstående tabelopstilling er vist gennem
snitsresultaterne af forsøgene 1974 og gennem
snitsresullaterne af tidligere Ars forsøg, hvor de
rospektivc sorter er indgået.

Udbyttet er angivet i hkg knolde og bkg sti
velse pr. ha. Sorternes stivelsesprocent. der også
er anført. er beregnet ud fra tørstofprocenten be
stemt ved tørring i ovn, idet stivelsesprocenten er
regnet lig med tØrstofprocenten -+ 5,75.

Sorts/arsøg med industrikarto/ler.
12 forsøg Knoll1. 1000 pl. p". hk! pr. ha
1974 vælt I pr. ha sdvc1lc knoll1c stivelse

DianelIa 101 35 17,6 400 70,2
Tylva 109 36 17,1 22 1,9
Amia 95 33 17,2 +108 +20,1
Vandel PH 2 86 36 19,6 +49 + 1,3

/6 forsøg
/974
DianeHa 106 35 17,8 406 72,5
Amia 101 32 17,4 +115 +21,8
Vandel PH 2 88 35 19,9 +51 +1,8

131 forsøg
1964-74
Diane11a 82 35 18,5 344 63,7
Tylva 89 34 18,9 14 3,9

69 forstIg
1970-74
Diane1la 89 35 18,4 363 66,8
Amia 90 34 18,8 +19 +2,1

40 forsøg
1972-74
DianelIa 97 34 18,6 377 70,2
Vandel PH 2 79 34 20,8 +57 +3,8

DianelIa, der som sædvanlig har været m&Iesort.
er en yderig sort med gode dyrk.ningsegenskaber.
l gennemsnit af en serie på 12 forsøg, hvori Tylva
indgår, har den givet 400 hkg knolde med et sti
velsesindhold på 17,6 pet. Dette giver et gennem
snitligt stivelsesudbyUe på 70,2 hkg pr. ha. I alle
16 sortsfors.øg er udbyttet lidt højere, nemlig 406
hkg knolde og 72,5 hkg stivelse med en stivelses·
prncent på 17,8.

Tylva, der i 2 foregående tørre år ikke har
kunnet klare sig mod DianelIa., har i gennemsnit
af de 12 forsøg i 1974 8ivet 22 hkg knolde 08
1,9 hkg stivelse mere end Diane1la. Stivelsesind
holdet var i disse forsøg 17,6 pet. for DianeUa og
17,1 pct. for Tylva. Den gennemsnitlige knold
vægt for DianelIa var 101 g og for Tylva 109 g.

l årene 1964-74 har disse to sorter været
sammenlignet i 131 forsøg. l gennemsnit beraf bar
DianeIla givet 344 hkg knolde og 63,7 h.kg sti
velse pr. ba. l forhold hertil har Tylva givet et
merudbytte på 14 bkg knolde 08 3,9 hkg stivelse.
Tylva har i disse forsøg haft et lidt højere sti
velsesindhold nemlig 18,8 pet. mod DianeIlas
18,4 pct. Også Tylvas knoldvægt har været lidt
højere, 89 g mod 82 g for Dianella.

Ejter de tørkeprttgede vækstperioder i 1972 og
1973, da Ty/va blev stærkt distanceret af Dianella,
har sorten i 1974 igen vist sin ydedygtighed ved
at være Dia11el1a overlegen ved et meget højt
udbytteniveau.

Tylva fortjener derfor stadig ell plads i dyrknin
gen al industrikartolIer. Sorten er sildig og har en
kraftig top, der tf meget modstandsdygtig mod
kartol/elskimmel.

Amia har for tredie år i træk haft et dårligt år.
I 1974 har den i gennemsnit af 16 forsøg givet
J 15 hkg knolde og 21,8 hkg stivelse mindre end
DianelIa. Stivelsesprocenten var 17,4 for Amia og
17,8 for DianelIa.

Dette dårlige resultat for Amia i 1974 må i
nogen grad tilskrives dårligt læggemateriale. Det
viste sig, at spireevnen var mangelfuld, hvilket
plantetallet 32.000 mod DianeUas 35.000 planter
pr. ha er et udtryk for. Desuden viste det sig,
at der var stærke angreb af sortbensyge i Amin,
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5 fors"g med 2 optagningstider for disse tre
sorter. Gennemsnitsresultaterne fremgår af neden
stående tabel.

DianelIa har ved normal afgroning i disse 5
forsøg givet et udbytte på 384 hkg knolde og 69,2
hkg stivelse med et stivelsesindhold på 18,0 pet.

Amia er ved normal afgroning lige så dårligt
placeret i disse forsøg som i den foran omtalte
serie på 16 fors~g, hvorimod den har klaret sig
lidt bedre ved nedvisning d. 1. seplember.

69,2
+23,6
+4,9

60,7
-:-14,2

7,0

hkg pr. ha
knolde IIivellIe

344
+87
+23

384
+ 123
+64

18.0
17,5
20.1

17,7
18,2
21,1

Optag"ingslider for induslrikartofler.
5 forsøg /974.
Normal afgroJli"c

1000 pI.
pr. ha

35
l2
35

DianelIa
Amia
Vandel PH 2

Ned~'jsn~1 ca. //9
Diane1la 35
Amia 32
Vandel PH 2 34

Vandel PH 2 har ved normal afgroning givet
64 hkg knolde og 4,9 hkg stivelse mindre end
DianelIa. StiveJsesindholdet var 18,0 pet for Dia
nolla og 20, I for PH 2.

Ved afbrydelse af væksten den l. september
har PH 2 klaret sig væsentlig bedre, idet den stort
set har været afvokset på delte tidspunkt.

DianeHa har her givel 344 hkg knolde og
60,7 hkg stivelse med en stivelsesprocent på 17,7.
l forhold hertil har PH 2 givet 23 hkg knolde
mindre, men i kraft af en meget hej stivelses
procent på 21.1 har den givet 7,0 hkg stivelse
mere. Del vil sige omt~nl det samme stiveLses
udbytte som Diaoella ved normal modning.

Vandel PH 2 md ifØlge de foreliggende for
.f/1gsresullaler sig~s at "aI'e sin slyrke i en høj
SI;\'elsesproufll samtidig med, al den er meget tid
lig som j"duslrisorl betragtet. Det er to værdi
fulde ege"skaber, .rom sjtl'idetlt findes; den sam
me sarI. Tit/ligheden kommer Iii udlryk ved. at
det j J974 har ",utt muligl allerede den J. sepl~m

ber al f4 del fulde udbyue af ValIdel PH 2. For
søgsmoteriall'1 er dog ret spinkelI, og serien vil
derfor forlSdue.

I den følgende tabel er der givel en oversigt
over fOTSPgene med aktuelle industrisorter gen
nemført under kartoffelmelsfabrikkerne og lund
boforeningerne i årene 1959-74. De enkelte sor
ters udbytte af stivelse er angivet ved forholdstal
i forhold til målesarten, og stivelsesprocenteme er
angivet som forskellen + eller -:- ligeledes i for
hold til målesarten.

Det bemærkes, al Rod Ankergård. der ikke

og dette i sig selv vil give en udbytteforringelse.
Den dårlige kvalitet af læggematerialet til forsø
gene synes at kunne føres tilbage til en lettere
frostskade i efteråret 1973.

Det e~ femle år. Amia sammenlignes med Dia
neHa. De Io første år, 1970 og 1971, var Amia
DianelIa meget overlegen både i knoldudbylte og i
stivelsesudbytte, men de to lørre år 1972 og
1973 blev den meget stærkt distanceret af DianetIa.
Alligevel gav Amia i gennemsnit af 53 forsøg i
årene 1970-73 1I hkg knolde og 2,6 hkg stivelse
mere end DianelIa.

Sammenregnes de 16 forseg i J974 med de
foregående års forsog bliver resultatet, at Amia l
gennemsnit af 69 forsøg 1970-74 har givet 19
hkg knolde og 2,1 hkg stivelse mindre end DianeI
la. Stivelsesindholdet var i disse forsøg 18,8 for
Amia og 18,4 for DianeHa. Knoldstørrelsen var
praktisk taget ens. henholdsvis 90 og 89 g.

Vandel PH 2, der er en nummersarI fra For
ædlingsslalionen i Vandel, har været med i for
søgene på tr-edie år. I de gennemførte 16 forsøg
i 1974 har den ikke helt kunnet slå mål med
DianeHa, idet den har givet 51 hkg knolde m.in
dre end DianelIa.. Men i kraft af en meget' bøj
stivelsesprocent ligger stivelsesudbytlet kun 1,8
hkg under DianeHas. Den gennomsnitlige stivelses
procent var 17.8 for Dianc1la og 19,9 for PH 2.

I årene 1972-74 foreligger der resultater Df
40 (arsøg, hvor DianelIa og Vandel PH 2 er sam
monlignet.

DianeIla har i disse forsøg givet et udbytte på
377 hkg knolde med et stivelsesudbytte på 70,2
hkg pr. ha. Vandel PH 2 har givet 57 hkg knolde
og 3.8 hkg stivelse mindre pr. ha. Stivelsesind
holdet i DianelIa var i disse forsøg 18,6 og i
PH 2 20.8 pet.

Dette resultat er opnået ved normal modning,
men ved en afbrydelse af væksten på et forholds
vis tidligt tidspunkt er stillingen lidt anderledes.
Det fremgår af det næste afsnit.

Årets dårlige resIIllal for A mia bør ikke umid
delbarl komme sarien til skade. Den bør afprøves
yder/igere, og det allen/ejes at undlade sommen
ugl/ing af resultolerne for /974 med geflfum
sn;tsresultaterne for denne sari.

A mia. der er en hollandsk sort, er nogel mod
slandsdyglig mod kortoffeJskimme/ og resistml
mod kurloffelnemalod. Sorten vil derfor kunne
hm'e sanerende virkning på de lokalileler, In'or
,ler er problemer med dette skaded:·r.

b. Optagning..ottider for industrikartofler.

Som et led i bestra:belserne på at starte kartof
felmelskampagnen tidligere end normalt har man
ønsket at konstnlcre. om de to forholdsvis tidlige
sorter Amia og Vandel PH 2 med fordel kunne
høstes nogle uger før DianelIa.

Med dette form,"11 er der i 1974 gennemført
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41,3
14,5
19,1
217

121
75

100
113

bqpt. ba
krIolde ItJveIIe

258 48,'
86 15,9

112 20,4
125 23,7

18,9
18,8
18,7
18,9

18,7
18,8
18,8
18,8

Stigende mængder kvælstOf til i"duS/ri
kartofler.

",..
Wvebe

b. Kvælstof til spisekartofler.
l 1972 påbegyodtes i samarbejde med FOl'k

ningSinstituttet for Handels- og Indwtriplantcr i
Kolding en forsøgsserie med forskellige kvselstof
midler og kvælstof.rnzngder til ,spisekartofler. For
målet med serien, der er fortsat i 1974, er at
undersøge, om kvælstof i flydende ammoniak og
kvælstof i NPK-gødning i moderate og store
mængder har forskellig indflydelse på spisekar~

toflernes koge- og spisekvaliteL Forsøgsplanen
bar været føJgende:

Det fremgår af tabellen, al udbyttet af grund
gødet, det vil sige uden kvælstoftilførsel, i de 6
f01'08 i 1974 bar været 258 hkg knolde pr. ha.
Med et stivelsesindhold på 18,9 pcL giver det et
stivelsesudbytle på 48,9 hkg stivelse pr. ha. Til
førsel af 80 kg N har øget udbyttet med 86 hkg
knolde og 15,9 hkg stivelse. Ved al forøge kvæl
stofti1skuddet med 40 kg N op til 120 q N er
der opnået et merudbytte på 26 hkg knolde og
4,5 hkg stivelse for den tillagt. gødning. For dot
sidst. tilskud på 40 kg N op til 160 kg N er der
yderligere opnået et merudbytte p~ 13 hkg knolde
og 3,3 hkg stivelse. Det vil bemærkes, at stivel·
sesprocenten praktisk taget er upåvirket af kvæl
stoftilførselen. Unien er stort set den samme for
ali. 12 f01'08, der er gennemført i 1973-74.

Resultaterne af de 12 forsøg 1973-74 lIIser,
at det I disse forsøg har kunnet betale sig at
tilfØre op til 160 kg N pr. ha til industrikartofler,
idet merudbyttet for de sidste 40 kg N er 2.6
hkg stive/se.

vendt mængderne O, 80, 120, 160 kg N i kalk
ammonsalpeter pr. ha. Serien er fortsat i 1974,
og der er gennemført 6 forsøg efter denne plan.
Gennemsnitsresultatemc er vist i følgenØe tabel.

a. 735 NPK 14--4--17 (100 N, 27 P, 123 K).
b. 735 NPK 14--4--17 (100 N, 27 P, 123 K),

174 .up. (14 Pl, 125 kalig. (61 K).
c. 122 fl.a. (100 Nl, 523 sup. (41 Pl, 376 kalig.

(184 K).
d. 182 fl.a. (150 N), 523 sup. (41 P), 376 kalig.

(184 Kl·
e. 1103 NPK 14--4--17 (150 N, 41 P, 184 K).

6 forsøg 1974
Grundgødet .

80N ikas
120N i kas .
160N i kos .

12 forsøg 1973-74
Gruodgødet .

80N i kos
120N i kos
160 N i kas .

Dianella
(mAiesort) 100
Kaptah 1962--66 72 111 +0,1
Tylva 1964-74 131 104 +0,4
Amia 1970-74 69 95 +0,4
Rød Ankergård 1959--62 116 105 +1,9
Vandel PH 2 1972-74 40 85 +2,2

Ovusigt over forsøg med kartoffelsorter.
(Kartoffelmelsfabrikkerne og landboforeningerne)

Forbolda- Sliveltc-
tal ror procent

Antal udb)'tte ar forakel fra
forse, ...bebe målClOrt

mere mA dyrkes, indgår i denno oversigt. Mange
fabriksavlere bar gerne ønsket at dyrke denne
sort på grund af dens høje stivelsesindhold.

2. Gødningsforsøg.

a. Kvælstof til iodustrikartofler.
I 1973 påbegyndtes i samarbejde med De

danske Kartoffelmelsfabrikkers Forsøgs- og Frem
avlsudvalg en forsøgsserie med stigende mæng
der kvælstof til industrikartoner. Der er an-

Octavia er brokimmun, resistent mod karto/·
felnematod, modstandsdygtig mod netskurv og i
nogen grad ogsd mod almindelig skurv. End·
videre er knoldene i besiddelse af en vis mod
standsdygtighed mod kartof/e/skimmel.. Koge. og
spisekvaJitetefl er praktisk taget pd hØjde med
Bintje.

c. Spisekartofler.

l spisekartofler er der gellllC'Ulført 2 forsøg,
hvor den nematodresistente sort Octavia fra Van
del er sammenlignet med Bintje. Forsøgene er
gennemført på nematodfri jord, og resultaterne
.ses i nedenstående tabel.

Sortsjorsøg med spisekartoflu.
b.kf knolde pr. ha

2 fOt'lØ' 4 foner IS fone,
1974 1973 1971-74

Bintje .,........ 320 369 361
Octavia 20 12 16

I gennemsnit af de to forsøg i 1974 har Octavia
givet 20 h.kg knolde mere end Bintje. Det er et
noget bedre resultat end i tidligere års gennem
fØrte forsøg. Til sammenligning er opstillet 4
forsøg i 1973, hvor Octavia har givet 12 hkg
knolde mindre end Bintje. Der er i årene 1971-74
gennemført ialt 15 forsøg, hvor de to sorter er
sammenlignet. Også. her kniber det for Octavia
at klare sig mod Bintje, idet den ligger med et
mindreudbytte på 16 hkg knolde.

I forsøg gennemført under Statens Forsøgs
virksomhed ligger de to sorter ret nær ens i ud
bytte. En del af den relativt dårlige placering i
de her refererede forsøg kan muligvis tilskrives,
at Octavia, der er noget sildigere end Bintje,
ofte er blevet afbrudt i væksten på et for Bintje
gunstigt tidspunkt og derved er blevet disfavonse
ret.
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Fo~øgsled a og b har fået samme kvælstof
mængde, (100 N i NPK 14--4-17), men b har
fået fosfor- og kaliummængderne suppleret op til
samme niveau, som der er givet i led c og d
med flydende ammoniak og med den samme
mængde NPK-gødning i led e, således at de sidste
fire led, b--e, har fået samme mængde P og K.

Forsøgsplanen blev i 1972 kombineret med 3
modnjngstidspunkter. I 1973 gennemførtes forsø
gene efter samme plan, men kun med 2 mod
ningstidspunkler. I 1974 er forsøgene gennemført
efter samme plan ligeledes med 2 modningstids
punkter. Der er ikke foretaget udbyttebcstemmelsc
i forsøgcne, men der er udlaget prøver til kemi
ske analyser og til prøvc:kogninger.

Der foretages flere prøvekogninger i vintcrens
lob, og karaktererne for den f"note pro\'ekogning
er vist i nedenstående tabel. Karaklerskalaen er
angivet med 1-5, hvor I er tolal udkogning.
og 5 betyder, at udkogning ikke er forekommet.
Til sammenligning er anført karaktererne for
kogekvalitet for 5 forsøg 1973.

Gødskning a/ spisekartofler.
Karakler for kOllekl'alllel

~ ronøll 1973 " f01W1I 1974
norm norm.

n«hkn. modn ned\;m modn
a. 100 N, 27 P, 121 K

i PK 4.0 1.4 4.0 l,S
b. 100 N, 41 P, 184 K

i NPK+s+k 4,2 1,7 4,2 1.7
c. 100 N, 41 P, 184 K

i n.a.+s+k 4,1 1,7 4,1 1,9
d. ISON,41 P, 184K

i fl.a.+s+k 4,S 4,0 4.1 1,7
e. ISO N. 41 P, 184 K

; PK .......... 4,2 1.6 4,2 1,6

Karaktererne for dc to år ligner hinanden me
get og varierer kun lidt de enkelte forsøgslcd
imellem. Det viser, at der ikke er markeret nogen
SWrre forskel i udkogningstilbojelighcdcn. Hvis
man sammenligner karaktererne for dc (o afdelin
ger. vil man bemærke, at der klin er ca. Ih enhed
til forskel. I alle tilfælde med højeste karakter til
den tidlige modningstid. Tallene betegner en lidt
sturre udkogning.~tilbøje1ighed i afdelingen mcd
normal modningstid. MOrkfarvning.<;tendensen ef·
tcr kogning er ogs& bedømt, men der har kun
været beskeden morkfarvning, og der er kun
målt små og tildels usikre forskelle. Dog synes
ct af forsogenc at give lidt storre mørkfarvnings
tilbøjelighed ved tilfol1icl af flydende ammoniak.
Delte forsøg er gennemført på Grindstedegncn
under Slaugs helTeds L:lndboforening.

3. Andre forsag.

t Hadsund og omegns Landboforening er der
gennemført et forsøg med tilforsel af kalk til
Bintje-spisekartofler på kalktrængende jord, nr.
2270. Reaktionstallet ved :lnlæg var 4,6 og der er
anvendt 0, 4 og 8 I kulsur kalk pr. ha.

Ukalket har givet et udbytte på 366 hkg knol
de. t forhold hertil har tilførsel af 4 og 8 t kalk
givet ct merudbytte på henholdsvis 33 og 37 bkg
knolde pr, ha, hvilket rigeligt dækker udgiften til
kalkningen. Reaktionstallet ved høst var 4.9, 5,4 og
6,6 for henholdsvis ukalket, 4 og 8 t kalk, hvilket
viser god overensstemmelse med de tilforte kaJk
mængder. Der kunne ikke konstateres nogen for
sk.el på skurvangreb på afgrØden ved høst de for
skellige forsogsled imellem.

l Den nordstesvigske L.mdboforening er der
gennemført et forsøg med grubning af jorden til
50 cm dybde forud for dyrkning af industrikar
tofler rrylva), nr. 553. Der har intet positivt ud
slag været for behandlingen, idct ubehandlet gav
488 hkg knolde og del grubede forsøgsled 481
hkg knolde pr. ha.

t Brønderslev og omegns Landboforening er
der gennemført et forsog med grund og dyb
lægning af kartofler, nr. 623. Der er anvendt 0-5
og IO-LS em læggedybde. Forsogets formål var
at søge oplyst, om den dybe lægning villc med
føre mindre skurvangreb end normallæggedybde.
Den dybe lægning gav i de.tte forsøg 22 hkg
knolde og 5,4 bkg tØrstof mere end den grunde
lægning. t bemærkningerne til forsøget er a.nført,
at fon.oget blev ramt af sandflugt fire gange,
hvorved kartoflerne i parcellerne med grund læg
ning blottedes. Det var derfor naturligt, al de
dybest lagte kartofler gav størst udbytte. Der fore
kom kun lidt skurv i forsøgel, men tilsyneladende
mest i de dybt lagtc kartofler.

I Nordsjællands Landboforening har man gen
nemført et forsøg med forskellig forfrugt forud
for kartofler, nr. IIR2. Forfrugten har dels været
byg og dels byg med ilal. rajgræsudlæg. IfØlge
praktiske erfaringer synes byg mcd rajgrn:sudlæg
som forfrugt at give mindre skurv p& den efter
folgende kartoffelafgrøde end byg alene som for·
frugt. Det gennemførte forsøg har i nogcn grad
.anlydct en bekræftelse på delle forhold, idet skurv.
tallet (pet. af overfladen dækket <Ir skurv) har
været S,2 efter byg alene og 3.6 efter byg med
rajgræslIdIæg. Skur...angrebcl har dog i dette for
sog været meget moderat.

4. Ukrudt og svampesygdomme karloner.

Af fl. E/bek Pedersen.

a. Ukrudt.

Der h<lr været stor inleresse for afprøvning af
præparatet Seneor. og der foreligger resultater fra
7 fors"g 19.4. Resultaterne bringes i følgende
opstilling.

Det ubehandlede rorsogsled er renholdt ved gen·
tagne mekaniske behandlinger. t de led, der er
blevet behandlet med Sencor, er den afsluttende
hypning foretagct på et tidligt tidspunkt i god tid
før behandling .med Scncor.
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Bekampelse af ukrudt i kartofler (130).
pcl. ar jordover- 1000
tIaden dz.kkel ae planter hk,

7 forsøg 1974 Uknidt v. optagn. pr. ha knolde

Mekanisk behandling 16 32 348
Sencor 0,50 kg 19 32 31
Sencor 0,75 kg 9 32 42
Sencor 1,00 kg .... 5 32 43

9 forsøg /973
Mekanisk bebandling 26 35 316
Sencor 1,00 kg .... 13 35 21

3 forsøg 1972
Mekanisk behandling 35 281
Seneor 1,00 kg .... 35 27

Seneor er udbragt i sidste halvdel af maj ved
kartoflernes begyndende fremspiring.

Ved bøst er der foretaget en bedømmelse af
pet. jordoverflade dækket med ukrudt, og der
har været 16 pet. dækning i fo~øgsleddet med
mekanisk behandliog. En behandling med 0,5 kg
Seneor har tilsyneladende haft ringere virkning på
ukrudtsbestanden end mekanisk behandling, hvil
ket hovedsagelig skyldes et forsøg, DI. 1179. l
delte forsøg er der foretaget k.unstig vanding. Ved
anvendelse af 0,75 kg Seneor har der kun været
9 pet. af overfladen dækket med ukrudt ved optag
ning. Der er yderligere sket en reduktion til 5
pct. ved anvendelse af l kg Sencor.

Behandlingerne har ikke påvirket antal kar·
toffelplanter pr. ha. Ved sprøjtning er der opnået
en udbytteforøgelse på fra 9 til ca. 13 pct.

I (orsøgene har der været anvendt sorterne
Bintje, DianeIla, Satuma og TyJva.

I 1972 og 1973 er der ialt 12 forsøg med I kg
Seocor, og der er opnået en udbyttestigning på
ca. 10 pet.

3 års forsøg med Sencor Irar vist, at O,7S-J,a
kg har en ret stabil ukrudtse//ekt. For at opnå
størst mulig llkrudtseffekt skal kartoflerne hyppes
færdig korl efter lægning. Kamme'l skal !lave
sat sig inden sprøjtning med Sencor. Sprøjtning
udføres i slilte vejr af !ltTJsyn til en javn for
deling.

l forsøg nr. 3375 er der i sorten Bintje udført
en ukrudtssprøjtning d. 7. juni med 2 l Reglone
og 2 I Herbamix DPD 667. Disse sprøjtninger
havdo for lidt effekt mod melde og pileurt. Den
27. juni blev hele forsøget behandlet med Dico
tox·M 75, 1 kg pr. ha. [ ubehandlet blev der ikke
foretaget mekanisk renholdelse.

I ubehandlet er høstet 103 hkg knold•. Reglo
nebehandling har øget udbyttet med 85 pct. og
hormonmidlet har bevirket en stigning på 64 pet.

b. Svampesygdomme.

Der har været 2 forsøg med beluempelse af
svampesygdomme.

I forsøg nr. 2450 er læggekartoflerne bebandiet
med Thiram 80, Dithane·M 45 og Benlate. Der
var ingen udslag for behandling.

l forsøg nr. 1181 er en Quintozenbehandling
sammenlignet med en behandling med mangan
sulfat mod skurv. Mangansulfat har ikke vist til
strækkelig effekt mod skurven.
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J. GROVFODERPRODUKTION

Ved Ahel Jacobsen og B. R. Bentho/m.

I. FORSØG VEDRØRENDE
DYRKNING AF ROER.

Under udvalget for roedyrkning er der i 1974
arbejdet med frøafstande og frot)'per i foder·
sukkerroer, samt måling af udbyttet i forskellige
sorter af genetisk monogerme fodersukkerroer.

Desuden er i samarbejde med De danske Suk
kerfabrikker AIS gennemført forsøg med frøaf·
stande i fabriksroer. Forsøgenes talmateriale er
indsamlet og bearbejdet af forsøgsstationen .Ma
ribo•.

l. Froafstande i fabriks.oer 1973-74.
Ocr er i år 6 forsøg med frøafstande i fa

briksroer. De er gennemført efteT følgende plan:

a. Froarstand 10 cm, hAodudlyndet.
b. Frøafsland 15 cm. intet håndarbejde.
c. Frøafstand 17 cm. intet håndarbejde.
d. Froafstand 19 cm, intet håndarbejde.
e. Froafstand 21 cm, intet hAndarbejde.
f. Frøafsland 23 cm, intet håndarbejde.

I alle forsøgsJed er sået Monova. der er arve
ligt enkimet og piJleret.

Til såningen er brugt en 6-rn:kket Slanhay 'iå
maskine med udstyr lil båndsprøjtning.

Pyrdmin er båndsprøjtet ved såning og på ud
tyndingsstadiel. medens der er bredsprøjtet med
Betana!. I årets forsøg blev ukrudt tilfredsstillende
bekæmpe!.

Forsøgsrocmc er optaget med maskine.
I gennemsnit er udbyttet ret højt med ca. 50

ton renvaskede roer eller ca. 8 ton sukker pr.
ha af lIe håndudlyndede roer. I gennemsnit svarer
udbyltcforholdet de enkelte forsogsled imellem ret
nøje lil del foregående års. l den følgende over·
sigl er derfor vist et gennemsnit af Il forsøg fra
2 år.

Den opnåede såafstand i marken svarer meget
nøje til planens mål. Det viser, at den såteknik.
der i dag er til rådighed, er præcist virkende og
særdeles velegnet til såning på blivende afstand.

Frfla!stallde i jabriksroer (J3I).

11 forsøg 1973-74
cm låa(SL 1000 pl. ",.. 'rnpurlly Ion pr. ha .
l marken pr. ha lIukkcr .-alue ,od Jukker

Hdndudl}'nding
a. 10,3 68 16,6 100 47,3 7,86

lfllet hdndarbejde
b. 15,2 76 16,7 100 "'1,6 "'0,25
c. 17,1 70 16.5 101 "'1.7 "'0.31
d. 19,1 65 16,5 102 "'1.7 "'0,35
e. 20,7 61 16,5 105 "'2,2 ... 0.44
f. 22,9 56 16.5 106 "'2,1 .;.0,42

Plantetallet ved optagning ligger i gennemsnit
på et ret bøjt niveau i alle forsøgsled. Der er ved
såafstand på 15 og 17 cm højere end det antal
planter pr. ha, der opnås ved hAndudtynding.

Ved øget såafstand er der en tendens til falden
do sukkerprocenl. Det er blandt andet en følge
af, at vægten pr. roe stiger fra ca. 600 g til ca.
800 g ved henholdsvis 15 og 23 cm såafstand.

I takt med den øgede roevægl forringes også
roesaftens værdi i fabrikationen. Saftkvaliteten er
udtrykt vcd forholdstal for Impurity value, hvor
del laveste tal viser den bedste saftkvalitet. Det
ses her, at slafstande på over 17-19 cm giver
faldende kvalilet af roesaften.

Udbyttet af sukker pr. ha var størst, hvor der
udtyndes med hAnd. Ved såning til blivende be·
stand gav 15-19 cm s&afstand fra 0.25 til 0,35
ton og 21-23 cm såafstand fra 0,42-0,44 ton
sukker mindre pr. ha end de håndudtyndede for·
søgslcd.

Ved den forskellige dyrkningsteknik fra h~nd·

udtynding tiJ såning på blivende afstand er der
ændringer i udgifter til udsæd og renholdel~e. Dis
se udgifter vil variere fra sted til sted alt efler for
holdene. Ved de fortsaltc beregninger her er ved
udtynding med hAnd regnet med tarifmæssig be
taling. båndsprøjtning med Pyramin og Belana!.
samt 3 gange rensning. Ved såning til blivende
besland er regnet med l gang bredsprøjtning med
henholdsvis Pyramin og Selanal og ingen rad
rensning.

Reduceres udbyttets værdi vcd de forskelliRc
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såmetoder med de ovennæ.vnte udgifter til udsæd,
udtYnding, kemikalier og rensning fås et bidrag,
der viser følgende forholdstal:

Frøa/stande ; /abriksroer (131).
Forsøg 1973-74 1000 planter pr. ha
1000 pl. pr. ~'" oW- ... "''''' '.0.... ,... r..-p- ..... OJIUI- YliUstpe- suk.kc:r '""'""""'Wlk lod ,..... -"""'" "'... fbL

under 50 4 22 45 l 5,98 100
50-59 .. 1 20 54 2 6,52 111
60-69 .. 16 20 61 4 1,39 130
10-19 .. 11 19 68 1 1,88 141
80-89 .. 6 18 13 12 8,21 148
90-99 .. 8 16 19 15 8,11 145
over 100 3 IS 91 12 8,12 158

Der er i alle forhold regnet med priser fra
1974. Disse prisrelationer kan ændre sig betydeligt
i de kommende år, men i 1973-74 viser resul
taterne af forsøgene, at såning til blivende be
stand rent økonomisk har kJaret sig godt overfor
den traditioneUe dyrkningsmetode.

Ved slning til blivende bestand kommer plante·
tal pr. ha og planternes fordeling på arealet til at
spille en betydelig rolle for udbyttet af suller pr.
ha. Alt andet lige er plantetallet naturligvis direkte
afhængig af såafstanden, som det ses i følgende
oversigt, der er taget fra de sidste 2 års forsØg
med så.afstande til blivende bestancl.

Forsøgene er opstillet efter stigende plantetal pr.
ha på 3-4 bladstadiet. Det er årsagen til, at
slatstanden, målt i marken, ikke er helt regel
mæssig faJdende fra gruppe til gruppe. Ved de
største plantetal er også tabel af planter i løbet af
vækstperioden stØrst Fra 3-4 bladstadie til op
tagning tabes ved over 80.000 planter pr. ba 12.000
-15.000 planter, medens dette tab i samme pe
riode ved 60.000-80.000 planter pr. ha er 4()()()
7000 planter og ved under 60.000 planter pr. ba
er 1000-2000 planter. Der er således et betyde·
ligt tab af planter ved den stærkere konkurrence
i en tæt bestand på over ca. 70.000 planter pr.
ha ved 3-4 bladstadiet.

Udb)'ttet af sukker er jævnt stigende med øget
plantetal. Det er på ca. 6 ton ved 50.000 planter,
ca. 7 ton ved 60.000 planler og ca. 8 ton sukker
pr. ha ved over 70.000 planter pr. ba.

Trækkes omkoslIling lil udsæd, såning og kemi
kalier fra indtægten fås det bidrag, der er til
betaling af ovrige omkostninger ved dyrkningen
m.v.

Forholdstallene for delte bidrag viser, al en så
afstand på 15-18 cm er at foretrække, når fa
briksroer sås til blivende ~tund.

Forsøgene fortsætter.

DobkI._....
1000 pr. ba

12 fl.

2,4
8,1
l,S
0,8

2. Frøtyper og frøarstande i foder
sukkerroer 1973-74_

Forsøgene er i 1974 anlagt efta" planen:

Frøa/stands- og /røtype/orsøg; /odersukktrroer
(132).

Opoi"
pet.. mart- pta..a~ pct.

JPirbll atIWMS J em~
:u (t. ]j (L U (•.

60 14,3 2,9
11 21,9 4,6
50 32,1 14,0
54 31,1 18,1

1974
Tek. mono. 8 cm
Tek. mono. 15 cm
Gen. mono. 15 cm
Gen. mono J8 cm

a. Teknisk monogermt frø, 8 cm sbfstand,
hlndudlyndet.

b. Teknisk monogermt frø, 15 cm såafstand,
intet båndarbejde.

c. Genetisk monogermt frø, 15 cm såafstand,
inie< hl.ndasbejde.

d. Genetisk monogermt frø, 18 cm såafstand,
intet hl.ndarbejde.

I fo""pled a og h er siet frø af Pajhjel1l
Korsroe S 69, leven:t af Landlx>- og Husmands
foreningernes Frøsalg, Brørup, som har fået frøet
behandlet hoo Saat- und Emtelechnik, GMBH,
Escbwege, Vesttyskland.

Udsædeo til forsøgsled c og d er frø af den
genetisk enJcimede roesort, Kyros, leveret af Paj
b;ergfonden, Børkop. Frøet er blevet slebet og
piUeret på et mindre anlæg hos De danske Suk·
kerfabrikker AIS, Holeby.

Som udsæd til forsøgene er anvendt frø fra
almindelige bandelspartier udvalgt af leverand.
reme.

Af 35 gennemførte forsøg er i de 26 forsøg
brugt 1 eller 2 former for jordherbicid, medens
der i 29 forsøg er sprøjtet med Betanal mod især
bvidmelet gåsefod.

I forsøpled a er håndudtyndet ved 3-4 blad
stadiet, medens forsøgsled b og c og d er sået til
blivende bestand med en planlagt sblstand pl 15
cm. Der er ikke bakket 2. gang i forsøgeone, men
i enkelte forsøg er håndluget for større ukrudt i
løbet af sommeren. I de fleste forsøg er radrenset
1 til flere gange.

Markspiringsprocenten varierer meget fra forsøg
til fo""g. I fo""pled a og b fra 36 til 96 pet.
og i forsøpled c og d fra 22 til 91 pet. Inden
for samme forsøg er der også en betragtelig va
riation i markspiringsprocenten. Selvom der kan
findes forsøg, hvor Kyr08 bar en højere mark
spiring end Korsroe, er der dog CD tydelig tendens
til, at der i forsøgsled c og d med sorten Kyros
gennemgående måles den Javeste markspiring.

Det fremgår også af følgende ovet'Sigt.

Der er i forsøgene opnået en planteafstand
ved 3-4 bladstadiet, som er betydelig over det
planlagte, hvilket blandt andet skyldes den ret lave

23

104

14f.t&nde i em
17 19 21

105 105 104
hbdudl)'Ddirll 15

.Bidrage, 100 106
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L'.
pr. ha

138,5
+- 6,4
+ 11,8

"P
370

4
+9

Frøa/stands- og /røtype/orsøg ,. /odersukkerroer.
1000

Udl)'ftd. plantcr bkt! pr. ha
limer pr. ba radter

pr. ha optallct Slot

33 59 111,7
O 63 + 7,5
O 49 + 12,2

96 forsog /973-74
Tek. mono. 8 cm
Tek. mono. 15 cm
Gen. mono. t 5 cm

Stort set er der målt det samme udbyttetab,
gennemsnitligt 6,4 afgrødeenheder pr. ha. i de 2
forsøgsår ved at så teknisk enkimet frø til bli
vende bestand, fremfor at forelage en håndud
tynding. Udbytiet af genetisk enkimet frø giver i
forhold til hAndudtynding et udbyttetab på ca. 12
afgrodeenheder pr. ha.

Det er en ret stor udbyttenedgang ved at gå
fra hånd udtynding til såning til blivende bestand
med 15 cm sAafsland. Foretrækkes at håndudtynde
roer kan der efter forsøgene at dømme regnes
med at indvinde 19 og 36 foderenheder pr. ud~

lyndingstime, når der sammenlignes med hen
holdsvis teknisk og genetisk monogermt frø til
blivende besland. Med de nuværende priser på
grovfoder vil del sige ca. 9,50 og 18 kr. i timen
for at udtynde roer fremfor at så dem på bli
vende afstand, bvis de øvrige dyrkningsomkosrnin
ger er de samme ved de 3 metoder.

Men ved såning til blivende bestand er der
mulighed for at ændre dyrkningsteknikken.

I den følgende oversigt er udfra J974-priser på
udsæd. kemikalier, sprøjtning, såning, rensning og
udtynding vist følgen af en ny dyrkningsleknik
uden håndarbejde og rensning.

Kr. pr. ha
tck. mono. gen. mono

SAarstand '<m .,= I' cm

Udsæd 122 64 266
Såning 190 190 190
Sprøjtning. 140 140 140

Kemikalier:
Venzar ....... 132 132 132
Betanni ..... 124 372 372

Udtynding .... 600 O O
Rensning 150 O O

lait .. 1458 898 1100

Hvis disse prisrelationer holder, vil det med·
føre, at teknisk enkimet frø sået på blivende af
stand kan være konkurrencedygtig både overfor
håndlugning og overfor genetisk enkimet frø til
blivende bestand.

Forsøgene fortsætter.

I.C.
pr. tla

138,0
+10,1
+10,0

135,8
+ 9.8
+ 15,8

359
+ 4
+15

116,5
+ 10,4
+16.0

60
64
47

markspiringsprocent. Det viser sig også i procent
spring på 2 roer og mere ved optagningen. Ved
teknisk enkimede frø er fundet ca. 8000 dobbelt·
planter .pr. ha, medens antallet af dobbeltplanter
efter arveligt enkimet frø er lavere end i hand
lugede roer.

Med ganske fA. undtagelser er udbyttet af rod
tørstof størst i båndudtyndede roer, som det også
ses i følgende gennemsnit af 35 forsøg.

Frøa/stands- Ol( /r"rype/orsflg ,. /odersukkerroer
(/33).

Udlynd.-
timer 1000 plankr bkl pr. ha
pr. ba pr. ba optalct radteD10r 10p

34 58 113,0 438
O 64 + 7,6 5
O 39 +17,0 +11
O 32 +22,6 +48

35 forsog /974
Tek.. mono. 8 cm
Tek.. mono. IS cm
Gen. mono. 15 cm
Gen. mono. 18 cm

Frøa/stands- og /rørypejorsog ,. /odersukkerroer.
20 forsog /973-74

. 1000 planler tlkt! pr. til
Med radrensnlflg pr. tla Oplll.lfct rodtørstor (OP

Tek. mono. 8 cm 60 lt7,4 376
Tek. mono. 15 cm 64 +- 10,5 ..:.. 7
Gen. mono. 15 cm 50 +- 10,6 I

Uden radrellSllitlg
Tek. mono. 8 cm
Tek. mono. 15 cm
Gen. mono. 15 cm

Udtyndingstiden er på 34 timer pr. ha. hvilket
er middelhøjt. Den varierer fra II til 67 timer
pr. ha.

Ved optagningen er antallet af planter pr. ha
størst med 58-64.000 i forsogsled a og b med
teknisk enkimede frø. Det er betydeligt lavere,
32-39.000, i forsøgsled c og d med de arvelig(
enkimedc frø, som også folgelig yder et betydeligt
lavere udbytte af rodtorstof end håndudtyndede
roer.

En såning til blivende bestand af teknisk en
kimet frø har ydet et lidt lavere udbytte end
sammo frøtypc, når der hånd ud tyndes.

Udbyttet af top er betydeligt højere end året
før. Også her har roer efteT de arveligt enkimede
frø ydet et lavere udbytte end roer efter de tek
nisk enkimecte frø.

l 6 forsøg er den cnc halvdel af forsøgene
ikke radrenset. Resultaterne fra 1974. der svarer
forholdsvis godt til arets øvrige, er i det følgende
regnet sammen mod det foregående års resultater.

Der er slort set samme forskel i plantetal og
udbytte de enkelte frøtyper imellem, hvad enten
der er radrenset eller ikke radrenseL Det er især i
forsøg, hvor den kemiske ukrudtsbekæmpelse har
virket godt, at der ikke er radrenset. Resultaterne
er derfor mere udtryk for det opnåelige end for det
allid opnåelige.

Forsøgsled a. b og c er de snmme i 2 år i træk..
I det folgende ses det gennemsnitlige udbytte af
96 forsøg.

3. Genetisk monogenne sorter ar
fodersokkerroer 1973-74.

Forsøg med genetisk enkimede sorter af foder
sukkerroer er i 1974 gennemført efter samme
plan som i 1973.

De anvendte frøpartier er analyseret af Stats
frokonlrollen med følgende resultat.
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Genetisk monogerme rouorlU (134).

Spireevnen var lav i Kyros, meget høj i Mono
rosa, høj i MonovaJ og lidt under normal i Meka.

Monoval havde den bedste enkimethed. medens
Kyros og Monorosa lå på samme tilfredsstillende
niveau, i Meka var eokimelheden over normalen
for teknisk spaltet og piBerel roefrø.

Alle forsogsled er sået med 1S cm såatstand til
blivende bestand. Ved såning er der sprøjtet med
Pyramin eller Venzar, senere er der brugt BetanaJ.
Frøukrudt er således søgt bekæmpet bedst muligt
med kemiske midjer. Der er ikke anvendt hånd
arbejde i forsøgene. bortset fra en båndlugning
af stort ukrudt i enkelte af forsøgene.

Radrensning er foretaget 3-4 gange i de fleste
forsøg. Kun i få forsøg er der i.k.k.e radrenset.

] det følgende er en oversigt, hvor der er vist
resultaterne af de forskellige optællinger.

pet. pc:t. at 'Pfrcdylti&'e rrøDII&Jer
spireevne 1 'Pm 2 spfrer 3 spiJu

79 71 27 2
76 97 3 O
90 99 1 O
96 96 4 O

Meu (DK) .
Kyros (DK) .
Monoval (NL) .
Monorosa (NL) ..

pcl. mark~ opdcl pI.
~ alswIdlcm
41 es. 41 ca.

Meka Øtof.. 59 27,4
Kyros 43 39,S
Monoval 60 27,1
MODorosa 76 20,5

~
17 ra..
S,2

19,5
9,7
4,2

P"
dobbcltpl. Ilolr:

1000 pr. ha løbere
16 ri. 16 ri.
7,1 0,9
0,9 O,S
l,S 3,7
1,9 4,4

følser Meka med 5S.OOO, Monoval med 52.000,
medens Kyros er helt nede på 36.000 planter pr.
ha.

Rodens indhold af tørstof var størst i Meta og
MonoroS&, med gennemsnitligt 18.7 og 17,7 pct.
Det lå ret tavt. 16 pcL, i Kyros og kun 15 pet. i
Monoval. Alle de genetisk enkimede sorter gav et
lavere udbytte i rod end Meka.. medens kUD Kyros
gav et lavere Udbytte end Men i top. Monorosa
har givet et betydeligt større topudbytte end de
øvrige roesorter.

Beregnet i afgrødeenheder gav Monorosa 4,9
a.e. mere end Men. Monoval gav 2,7 og Kyros
12,2 a.e. mindre pr. ha end Meta.

I dette års forsøg har de genetisk enkimedc
roesorter især i topudbyttet klaret sig udbyne
mæssigt godt overfor Meta, der har teknisk en
kimet frø. medens de i rodudbyttet alle har klaret
sig mindre godt.

Forsøgene fortsætter.

4. Andre forsøg med foderroer,
I 8 forsøg er sammenlignet udbyttet af Meta.

der er teknisk enkimet med Monoblanc, der er
genetisk enkimeL

Begge sorter er sået på blivende afstand uden
håndudtynding.

En oversigt over tørstofindhold, plantetal og
udbytte ses nedenfor.

Antal planter pr. ha ved optagningen er i for
søgene højest for Monorosa med 66.000, derefter

I gennemsnit er markspiringen 20-30 pro
centenheder lavere end laboratoriespiringen. Mo
norosa har den højeste og Kyros den laveste
markspiring.

Den opnåede planteafstand er for kort i Mono
rosa, for lang i Kyros og passende i Meka og
Monoval. Spring beregnet i procent af bestanden
giver et udtryk for. hvor jævnt plantebestanden er
fordelt. Monorosa har klaret sig bedst, medens
Monoval og Meka ligger på et jævnbyrdigt og
middelt niveau. Kyros har også her et utilfreds
stillende resultat, med ca. 20 pet. spring. Længst til
højre ses procent stokløbere. Her er Meka og
Kyros på et rimeligt lavt niveau på under I pet.
stokløbere. Monoval og Monorosa har henholds
vis 3,7 og 4,4 pct. stokløbere. hvilket er rigeligt.
når der er mekaniseret optagning.

Delte i forbindelse med, at roen har et ret
lavt tørstofindhold og sidder ret højt i jorden, gør
den i almindelig dyrkning til en af de mindre
tiltalende genetisk enkimede fodeTsullerroer.

I 5 forsøg er. Meka sammenlignet med Mono
fauna. der er genetisk enkimeL

Monoblane har ydet et lavere udbytte i rod og
højere i top end Meka. Omregnet til bruttofoder
enheder bar Monobiane ydet ca. 440 Le. mindre
pr. ha end Meka.

Under iøvrigt lige forhold har Monablanc haft
en betydelig større tilbøjelighed til at Jøbe i stok
end Meka, som det ses nedenfor.

a.c.
pr. ba

140,5
19,1

L'.
pr. ba

120,4
+4,4

P".
dobb. pI. lIok

1000 pr. ba løbere

7,5 1,0
1,1 9,0

P".
Iprinl

1,4
O,S

bk, pr. ba
rodtertl. lop

113,5 44S
+0,2 231

hk. pr. ba
rod~rst. IOp

92,1 392
+ 11,9 125

1000 pI.
pr. ha

SS
70

1000 pI........
72
70

P''-
mark- 0pllf.et pl.

Jplrln, atu. I em

70 20,7
74 19,6

pcl. lØnt.
I rod

18,2
16,0

5 forsøg pct. tønt.
1974 I rod

Meka IS,4
Monofourra 19,2

8 forsøg
1974
Meka
Monoblanc

4 forsøg
1974
Meta
Monoblane

u.
pr. ha

12S,4
+12,2
+ 2,7

4,9

Genetisk monogerme roesorter.
51 forsøg 1000 pl. pet. tørll. hkJ pr. ba
1974 pr. ha l rod rodær.1. 10P

Meu Øtof'e SS IS,S 102,4 424
Kyros 36 16,0 + 11,3 +24
Monoval 52 15,0 -;- 5.3 25
Monorosa 66 17,7 + 5,6 119
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Monofourra har ydet samme udbytte i rod og
betydeligt mere i top end Meka. Beregnet i brutto.
foderenheder har den ydet ca. 1900 foderenheder
pr. ha mere end Meka.

Tørstofindholdet i rod er i Monofourra større
end i Meka.

Dc 2 sorter har vist samme tilbøjelighed til at
løbe i stok, som det ses i det følgende.

•NO,-Nfrl
Anlal pcl. kl roer pct. af IOrltof rlIprotcln
pro\-er tentof pr. f.e. !Olai N NO,-N pr. f.e.

Over 400 N pr. ha (326 N i Naturg. + 188 N i
kunstg.)
l 3 17,3 6,4 1,43 0,15 88
Il
lU 7 14,2 7,7 1,75 0,27 102

5 forsøg "',. ",..
1974

mark- opnået pl,- ",.. dobbeltpl. 1I0k·
Iplrlnl afSL i cm 'Prinl 1000 pr. ha løbere

Melul 50 31,1 7,1 6,8 0,5
Monofourra 66 23,4 2,8 1,8 0,1

300-399 N pr. ha (180 N noturg. + 160 N i
kunstg.)
l 12 18,0 6,1 1,39 0,12 87
Il 3 16,5 6,7 1,53 0,22 90
Jll II 14,3 7,7 1,66 0,28 95

Monofourra var ik..L:c piJlcrel. Det er en af
grundene til et lidt større antal dobbeltplanter
end normalt for genetisk enkimede roer, Den bedre
markspiring og det større antal planter pr. ha ved
optagningen er medvirkende til, at Monofourra har
klaret sig godt overfor Meka.

Under 299 N pr. ha (/13 N i "omrg. + 128 N j

kWlStg.)
I 12 17,9 6,1 1,47 0,13 92
Il 5 17,4 6,3 1,51 0,18 91
li! 8 15,1 7,3 1,56 0,21 93

Rod og spirer (169 N j naturg. + 157 N j kunstg.)
Rod IO 17,3 6,4 1,45 0,15 89
Spirer 10 J3,6 3,23 0,04

89
91
96

roer med
nærheden

0,13
0,19
0,26

151 N j

j kunstg.)

0,10 158
/46 N.

2,0

GIU. aJle prøver (174 N j naturg. +
kunstg.)
l 27 17,9 6,1 1,43
Il 8 17,1 6,4 1,52
1lI 26 14,5 7,6 1,65

Kdfroer (76 N j noturg. +
Rod 4 9,9 11,1

Kvælstofgodskningen er delt i 3 trin: Ove. 400,
300--399 og under 299 kg N pr. ha. Der er en
større forskel på tørstoffets indhold af nitratkvæl
stof de enkelIe sorter imellem, end den forskel
kvælstofgodskningen medfører.

Indholdet a( nitratkvælsto( når kun
et sortsbetinget lavt tørstofindhold op
af 0,40 pet. af tørstoffet.

Der er en tendens til at bruge mest kvælstof i
kunstgødning, hvor der i (orvejen er brugt de
største mængder naturgødning. Det er el forhold,
som nok bør overvejes en ekstra gang ved plan
lægningen af gødskningen.

Rocspircrnes indhold af nitratkvælstof er be·
mærkeisesværdigt lavt, selvom indholdet af total·
kvælstof er højt.

Kå.lroer er dyrket ved 185-262 kg pr. ha.
De har et højere indhold af nitratfrit råprotein og
et lavere indhold af niuatkvælstof, end bederoer
har på samme kvælstoftrin. Indholdet af nitrat!rit
rtaprolein pr. foderenhed er kun svagt stigende ved
stigendo mængder kvælstof til marken, og det er
størst i de lavprocentige sorter af bederoer.

Det højeste indhold af nitratkvælslof findes i
bederoer, der dyrkes ved over 300 kg pr. ha i
naturgødning plus kunstgødning. Hvor der bru·
ges store mængder naturgødning bør man for at

5. Roetorstoffets indhold af
Nitrat-kvælstof 1974.

l januar 1974 blev af plantcavlskonsulcntemo
udtaget prøver af roebeholdningen på ejendomme
med et stort kvæghold. Prøverne blev på Statem
Planteavls·Laboratorium i Vejlo analyseret for
indhold af tørstof og tørstoffets indhold af total
kvælslof og nitratkvælstof.

Sammen med prøveudtagningen i roerne blev
indhentet oplysninger om brug af natur- og kunst
gødning på de pågældende landbrugs roearealer.
Den anvendte naturgødning er omregnet til ren
kvælstof (N), idet tO ton staldgødning, 7,5 ton
gylle, 5,0 ton ajle og 3 ton hDnsegødning er sat
lil 15 k8 .

Der er i undersøgelsen ikke regnet med nedsat
kvælstofvirkning af efterårsnedpløjet naturgød·
ning. Kunstgødning er omregnet til kg kvælstof
pr. ha efter indholdet i den enkelte gødningsart.

I tabel J36 er for de enkelte roeprover vist
gødskningen med kvælstof i naturgødning plus
kvælstof i kunstgødning. Desuden er vist roesort,
tørstofindhold i rod, torstoffets indhold af total
kvælstof og nitratkvælstof, samt kg r()('r pr. fo.
derenhed og nitralfrit råprotcin pr. foderenhed.

Prøverne er indenfor hver sort opstillet efter
faldende mængder anvendt kvælstof. EflCT bede
roerne ses 4 prøver af kålroer, medens der sidst i
tabellen er en oversigt over roespirernes indhold.
Det er tydeligt. al der er en betragtelig forsket på
roesortemes indhold af nitrat. De er derfor ind·
delt i 3 grupper som det ses i følgende teksltabel.

Analysering af roetorstof for indhold af
nitratkv~lstof(136).

I: Meka, Vita.
II. Rex, Hinderupgård.

lir. Korsroe, Alba, Taca, Kyras, Monoros.'l, Ru·
bena, Gimsing.
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dæmpe risikoen for et højt indhold af nitratkvæl
stof i roetørstoffet, dyrke sorterne i gruppe I even
tuelt gruppe Il.

Undersøgelsen fortsætter.

6. Kvaliteten af bederoefrø i 1974.
Arbe;det med at følge kvaliteten af be<1eroefrø

i praksis er i år fortsat efter retningslinierne fra
1973.

PlanteavlskonsuJenterne har udtaget prøverne af
handelsparticr hos landmænd i forårer. Prøverne
er sendt til StatsfrøkontroUen. det" har analyseret
for spireevne. antal kim pr. frø og desuden fore
taget en størrelsessortering_

Hovedresultaterne er vist nedenfor.

II. FORSØG VEDRØRENDE
DYRKNING AF GRÆS M. V.

l. UdIlfgsmetoder for lucerne 1970-74.

Forsøgene blev planlagt for at bedømme den
konkurrenceevne de forskellige metoder for udlza
af lucerne har overfor hinanden med hensyn til
udbytte og Økonomi.

De blev gennemført efter planen:

a. Udlæg uden dæksæd
b. Udlæg i tidlig moden byg (Mari og Mona)
c. Udlæg i sen moden byg (Lora)
d. Udlæg i hestebønne bøstet grøn
e. Udlæg i havre høstet grøn.

Udlægsmeloder lor lucerne, 1. brugsdr (137).
Gns. 17 Is.
1971-74 pc'. pc,. bk,pr. ha
Udlrpmetode: fømol tlprotdn ,rent tøntol rApr.

Uden dæksæd 21,S 20,4 520 111,8 22,8
Monabyg 2J,8 19,9 +107 +21,7 +4,9
Lofabyg 22,8 19,4 + 132 +23,5 +5,7
Hestebønner 22,0 20,1 ~ 37 ~ 5,6 +1,5
Grønhavre 22,3 20,3 + 75 +12,6 +2,7

I forhold til udlæg uden dæksæd har alle for·
mer for dæksæd medført eD nedgang i udbyttet i
den følgende lucernemark. Hestebønne som dæk
sæd bar svækket lucernen mindst, byg som dæksæd
har svækket lucernen mest. medens grønhøstet
havre indlager en mellemstiIling.

Udlæg med byg som dæksæd har især nedsat
udbyttet af råprotein.

En fordeling af udbyttet i afgrødeenheder pil
de enkelte slæt og iaJt pr. ha beregnet på sandfrit
tørstof er vist nedenfor for de samme 17 foræg.

Hele forsøgsarealet blev grundgli!k1et med 1000
kg PK 0-4-21 pr. ba ved fnrsøgenes anlæg.
Forsøgsled b, c, d og e blev gødet med 75 kg
N pr. ha.

Lucernefr0et blev podet med nitragin og sået
på tromlet jord straks efter dæksæden. Ukrudt blev
på hole forsøgsarealet bekæmpet med 2,5 1 dino
seb pr. ha, når lucernen havde skiftet blade.

1 gennemsnit af 17 forsøg er i l. års lucerne
målt følgende eftervirkning af de forskellige ug
Ia:gsmetoder.

lal.

73,8
+14,5
+15,7
+ 3,8
+ 8,6

allf"Gde:c:nbcder pr. ha
2.•bet 3. ,ld

26,7 14,0
~46 ~09

~4:S ~ 1:6
"':--2,2 "':--0,3
+2,4 +0,8

I .•ta
33,1

+9,0
+9,6
+ J,3
+5,4

Udlægsmeloder for lucerne. 1. brugsdr.
Gns. 17 Is.
197/-74
Uc11qsmclode

Uden dæksæd
Monabyg
Lofabyg
Hestebønner
Grønhavre

Kyalilelen af bederoefrø j 1974.
GcDCtisk

DlpkMde Polyploide ~kJm«Ie

-~, bederoer f.bIiD- (oder-
1kbe1 pIDuet m!xt piJJem ~, ,~

Antal pfllver 7 17 7 17 ,. •
pct. spire-

evne 82 82 83 85 90 89
pet frø med:
l spire 44 73 49 71 95 97
2 spirer 49 25 44 27 S 3
3 spirer 7 2 7 2 O O

Vægtprocent indenfor størrelsen:
Under

2,75 mm 1,1 O O O O O
2,75-3,00 I,S O O O O O
3,00-3,25 !l ,O O 0,4 0,1 0,3 0,1
3,25-3,50 25,S O 2,9 0,1 0,2 0,1
3,50-3,75 30,6 2,1 U,S 1,1 2,1 1,3
3,75-4,00 25,1 22,S 24,3 13,1 21,2 17,8
4,00-4,25 4,3 35,8 31,7 29,2 38,4 35,4
4,25-4,50 0,9 25,S 24,0 32,4 31,2 33,2
4,50-4,75 O 10,8 4,4 18,5 5,7 11,2
4,75-5,00 O 3,1 0,8 4,8 0,8 0,9
over 5,00 O 0,2 O 0,7 0,1 O

De procenttal, der falder indenfor de tilladte
grænser (or størrel.sessoneringer, er anført med
fede typer. Dc tilladte afvigelser er for slebne frø
max. 8 pet. og for pillerede frø max. 6 pct.

AUe frøtyper har i gennemsnit hah en tilfreds
stillende spireevne på over 80 pet.

De slebne frø har en stor procentdel frø med
2 spirer og ligger på dette område tydeligt højere
end teknisk monogerme, pillercde bederoefrø.

Først ved genetisk monogemlt (rø falder antal
frø med 2 spirer til et lavt niveau.

Med hensyn til størrelsessorteringen falder poly
ploide bederoefrø udenfor de tilladte afvigelser for
slebne frø. medens gennemsnitstallene for de an·
dre frøtypcr holder sig indenfor de tilladte afvi
gelser.

Undcrselgelsen bar vist, at kvaliteten af bederoe·
frøet i 1973 og 1974 var af en god kvalitet både
med hensyn til spireevne og størrdsessortering.

UndersØgelsen indstilles indtil videre.
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Det fremgår tydeligt, at med de nuværende
prisforhold kan det ikke betale sig at lægge lucerne
ud i hestebønne og havre, der høstes grøn, hvor
der afregnes på lørvare. De 2 udlægsmeloders
betaling bedres lidt, hvor der afregnes pr. kg
råprotein.

Det bedste resultat opnås ved udlæg i sen
moden bygdæksæd, hvilket især skyldes et ret højt
kerneudbytto.

Udlæg uden dæksæd og udlæg i tidlig moden
bygdæksæd giver' samme dælrningsbidrag. Da ud
læg uden dækstcd er en enkel og sikker metode
i forhold til udlæg i dæksæd, kan denne metode
nok med fordel foretrækkes i mange tilfælde. Det
er doe en forud.sa:tning, at afgrøden holdes ren,
og det må her erindres, at ukrudt i hele forsøgs
arealet blev bekæmpet med diooseb, når lucernen
havde 2 blivende blade. Desuden blev i de første
2 forsøgsår anvendt Maribyg som dæksæd ved
tidlig moden byg. Monabyg har gennemgående
et højere udbytteniveau end Maribyg.

De nu afsluttede forsøg med udlægsmetoder for
lucerne viser.

A t aUe formu for dæksæd i forhold til Ildlag
uden dæksæd svækker den efterf"lgende J. drs
lucernemark,

At grønh"stet hestebønne s\lækker lucernen
mindst, byg til modenhed svækku lucernen mest,
og grtJnhtJstet havre indtager en mellemstilling,

At dlPk.rlPden svækker Ildlægget forholds"is lige
meget på sandjord og lerjord,

At seltt moden bygdæksæd sVlPkker udlægget
lidt mere end tidligt moden bygdæksæd, men
forskellen er ikke ut stor,

At der med de nu\'ærende pris/orhold findu
de laveste daknjngsbidrag, nAr der udlægges I
grønhøJtet ha~'re og he.HeblJnne,

A t det sttJrste dakningsbidrag findtts. h\'or lu
arne udlægges i en højtydende bygsort, der er
c"det moderat med h-æts/of,

A t dækningsbidragn er em ved udlæg uden
dækslPd og i tidligt moden bygdæksæd. Da IIdltrg
uden dæksæd er en enkelt og sikker metode, kan
den af mange grunde forecrækkes som "dlægs
metode for lucerne.

2. Lucerne dyrket
ved stigende Rt 1969-74.

Forsøgenes resullater viser den indflydelse, som
jordens reaktion har på lucernens knoldbakterier.
Do sørger for kvælstofforsyningen og har derfor
indflydeIso på udbyttet af råprotein. Hvis de trives
godt vil derfor udbytlet af både råprotein og
tørstof øges.

Forsøgene er planlagt placeret i marker med
udlæg af lucerne på mioeraljorder med lavt til
middelhøjt reaktionstal. Meget tidligt forår be
stemtes kalkbehov, og de beregnede kalkmcrngder

8,8 3,2
6,5 3,0

lah

22,7
17,9
17,0
20,5
20,0

hk. pr. ha
"protein

1.'1øct 2.•1z1

5,9 3,318,1

16,4
17,2

1>"
110,3
89,4
86,7

104,7
96,9

38,3

51,1
49,5

36,1
41,7

Udlægsmetoder for luurne.
bkS pr. ba

hks UDdtrll 1",..toC
kerne I.•1z1 2.•læl

l. Ar,
udlægsAr
Uden dæksæd
Monabyg
LofabY8
Hestebønne
Grønhavre

2. Ar,l. ~r.r

lucerne (3 slæJ)
Uden dæksæd
Mona
Lofa
Hestebønne
Grønhavre

På grundlag af disse målte udbytter er der i
det følgende vist dækningsbidrag for de fonkellige
udlægsmetoder, nAr kerneværdien er sat til 75 kr.
pr. hkg og tørstoffeu værdi til 28 Øre pr. kg tør·
vare i lucerne og 20 Øre pr. kg tørvare i andre
grønafgrøder. Desuden er. nederst vist dæknings.
bidrag, når 1 kg råprotein betales med 1,60 kr.,
som enkelte tørrerier anvender.

Udgifter til g0dning, udsæd m.v. er priser, der
gælder fra l. januar 1975.

Beregningerne, der er foretaget i samråd med
Landskontoret for Driftsøkonomi, giver følgende
dækningsbidrag pr. ha i 2 år ved de forskellige
udl~gsmetoder for lucerne.

Sammenlignet med udlæg uden dæksæd er ska
devirk.ningen på lucerne størst i de første 2 slæt,
medens forskellen imellem de forskellige metoder
for udlæg af lucerne er næsten udvisket i 3. slæt.

Bortset fra et lidt lavere udbytte i dæksæd. og
lucerne pi sandjord end på lerjord er der ingen
betydende forskel i de forskellige udlægsmetoders
forholdsvise virkning på lucerneudbyuot pi de to
jordtyper. Derfor er forsøgene på de 2 jordtyper
ikke delt i de følgende tabeller. Det drejer sig om
iah 16 forsøg, der er gennemføn i udlægsår og
l. brugsår i lucerne.

1 gennemsnit er målt følgende udbytter.

Udlægsmetoder for lucttrne, dæknings·
bidrag pr. ha.

Uden T1dUI S<n Or"ft o ...
Indtægter: ...... """"" """... bcIub. ..,..
I. Ar. ... 1736 2708 3128 1625 1619
2.llr., .. 3397 2753 2671 3225 2984
lait ..... 5133 5461 5799 4850 4603

Variable omkostninger:
I. Ilr. , . , 662 1099 1099 1392 1087
2, Ilt, . 895 895 895 895 895
lait. .. 1557 1994 1994 2287 1982

Dækningsbidrag i 2 Ar:
Afregning efter:
Tørvare 3576 3467 3805 2565 2621
RApral. 3547 3578 3854 2913 2738



2134

15 forsøg RI efler alrrødeenbeder pr. ha
1970-74 3. ,Iæt IO. Juni 2. au,. W·KP· lal,

00r. Rt 6,3 30,9 26,8 15,9 73,6
+ 0,5 RI 7,1 2,1 1,3 0,7 4,1
+ 1,0 Rt 7,4 1,2 0,7 1,1 3,0
+ 1,5 RI 7,6 2,6 0,8 1,0 4,4

".........
21,6

1,5
1,3
1,6

hkg pr. ba
,røot lØrltOr

553 112,6
20 5,9
20 4,2
16 5,8

19,2
19,5
19,6
19,6

20,4
20,7
20,4
20,8

per. pct.
wnlo( riprolel.a

l 2. år er der en mere usikker linie i mer
udbytterne for kalkningen, som det ses af følgende
gennemsnit af 17 forsøg.

Lucerne og stigende RI, 2. dr (138).
17 forsøg
/970-74
Opr. Rt
+ 0,5 Rt
+ 1,0 RI
+ 1,5 Rt

Merudbyttet for kalkningen er ret jæynt fordelt
på de enkelte slæt.

Længst til venstre ses reaktionstallet i de en
kelte forsøgsled eftor 3. slæt i 2. forsøgsår.

De 2 første trin i Rt-enheder er blevet højere
end forudsat i forsøgsplanen, hvilket viser, at de
kalkmængder, som kalkbehovsbestemmelsen an
gav, var rigelige.

I det følgendo er forsøgene inddelt i grupper
efter reaktionstal ved anlæg. Både l. og 2. års
forsøg er medregnet på lige fod indenfor de en
kelte gntpper af reaktionstal.

Merudbyttet for øget kalkning er ret beskedent,
men udbyttet af ukalket ligger også på et ret højt
niveau.

Indholdet af råproteio i tørstoffet øges noget
ved kalkningen og antyder, at knoldbakterierne har
fået bedre betingelser at leve under ved kalknin
gen.

En fordeling af udbyttet i afgrødeenheder på
de enkelte slæt og ialt pr. ha ses nedenfor.

Lucerne og stigende Rt, 2. år.

Luceme og stigende RI.
hk, pr. ha

RI under 6.4 Rt6.~.9 Rlover1.0

Lerjord
nI- ,,- ,,-

lontor protein lontor prolein IØrstof prokin
Anlal [S. • 12 •
Opr. RI 105 20 97 18 105 20
+ 0,5 Rt 9 2 l O 2 l
+ 1,0Rt 12 3 O O 4 l
+ 1,5 Rt 14 3 l l 4 2

Sandjord
Antalh. • S O

Opr. Rt 87 17 100 19
+ 0,5 RI 13 3 l l
+ I,ORt 14 3 5 l
+ 1,5 RI 16 4 8 2

Både på lerjord og på sandjord er de største
merudbytter for kalkningen målt, hvor reaktions-
tallet var undee 6,4 ved forsøgenes anlæg.

Forsøgene fortsætter.

Lucerne og stigende RJ, J. dr (138).
22 forsøg "',. pct. hkl pr. ha
/969-74 t"nlor r;\protein grønl tønllOr råprotein

Opr. RI 21,6 19,2 400 86,S 16,6
+ 0,5 RI 21,5 19,5 43 8,9 2,0
+ 1,0 RI 21,8 19,4 50 11,5 2,4
+ 1,5 RI 21,9 19,5 53 12,5 2,7

Merudbyttet for kalkningen er størst i den l.
slæt og aftager jævnt til 3. slæt. Længst til venstre
er vist, hvor mange tons kulsur kalk, der har
skullet tilføres for at hæve reaktionen i jorden 0,5
Rt-enheder.

Det drejer sig om betydelige mængder kalk,
nemlig ca. 32 lons pr. ha for at hæve Rt med l,S
Rt-enhedcr på 1 gang, og dette er særdeles uren
tabelt i disse forsøg.

Derimod betales kalkudgiften ved at bæve reak·
tionen med O,S Rt-enhed allerede i det I. år, så
det må betragtes som særdeles rentabelt.

Det må ved vurderingen buskes, at kalken blev
tilført og ned harvet, lige inden luccmerrøet blev
sået i udlægsåret.

tilførtes forsøgsarealet, lige inden udlægget blev
sået.

Der stræbtes efter at tilføre kalk, så reak
tionstallet hævedes O,S, 1,0 og l,S Rt-enhed over
det ukalkede forsøgsled.

Lucernefrøet podes med nitragin. Det blev sået
lige efter dæksæden på tromlet jord. ludlægsåret
blev ikke foretaget en forsøgsmæssig høstning af
dæksæden.

I l. og 2. brugs!r blev grundgødet mod 600
kg PK Q-..4-21 pr. ha og efler l. slæt med 400
kg 60 pct. kaligødning pr. ha. Lucernen blev hø
stot i 3 årlige slæt. når rodskuddene var 0,5-2.0
cm lange.

Resultatet af årets enkeltforsøg findes i tabel
138 i tabelbilaget,

I l. års forsøgene, der ses foroven i tabellen,
hæves udbyttet i 1 forsøg fra 28 til 65 hkg tør
stof pr. ha, når Rt øges med 1 enhed ved kalk
ning, hvilket er det største merudbytte, der indtil
nu er mått i forsøgene.

I det følgende er v!st resultat af 22 forsøg i 1.
år fra lerjord og sandjord...

Lucerne og stigende Rt, 1. ~r.

22 forsøg Ion kulsur afgrødec.nbeder pr. ha.
1969-74 lI:an: pr. ha 14/6 918 10/10 Jall

Opr. Rt O 25,3 21,9 10,5 57,7
+ 0,5 RI 7,8 3,2 1,7 1,0 5,9
+ 1,0 RI 18,6 3,8 2,7 1,2 7,7
+ 1,5 RI 31,7 4,3 2,7 1,4 8,4

Det første tillæg af kalk til en hævning af Rt
med 0,5 enhed har givet et pænt merudbytte i
både tørstof og råprotein.

En fordeling af udbyttet i afgrødeenheder p~

de enkelte slæt og iah pr. ha ses i følgende op
stilling.
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De små og usikre udslag (or forsøgsbehand
lingen viser, at der ikke har været bormangel i de
lucernemarker, hvor forsøgene har været placeret.

l det følgende er forsøgene delt efter reaktions
lal ved forsøgenes anlæg.

Bor og kvælstol til /uceme (139).
13 forsøg ",.. ",.. hkl pr. ba
/972-74 ',,"tor rtproldn .re"l IØrlto( riproteln

Grundgødet 21,0 IS,O 292 61,2 11,0
200 ks 1/4 21,0 18,6 +3 +0,5 0,3
200 ks 3/5 20,4 IS,2 O +1.7 ~O.2

200 ks med
bor 1/4 20,6 17,9 3 +0,4 +0.1

Solubor 3/4 20,7 IS,6 +3 +1,5 0,1

3. Bor og kvælstof til lucerne 1972-74.
Forsøgene blev placeret i beslående lucerne·

marker, hvor der vaT ventet et lavt indhold af bor
i jorden på grund af et bøjt reaktionstal.

Bormangel j lucerno viser sig ved, at bladene
på den øverste halvdel af stænglen bliver bronce
farvede. Planter med bormangel taber vækstenergi
og fdr nedsat evne lil at binde kvælstof ved hjælp
af bakterierne i rodknoldene.

Forsøgsplanen er vist i beretning 1972 og frem·
går også af teksttabelleme.

Udslaget for forsøgsbehandlingen måJes i t.
slæt.

I tabel 139 i tabclbilaget ses resultaterne af
fl.relS 2 forsøg.

Resultaterne svarer ret nøje til følgende gen
nemsnitstal af 13 forsøg.

Bor og kVi?Js101 til lucerne.
hkl pr. ha

tnølor

36,9
+0,2
+O.S

0,6
0,1

hkl pr. ha
18TSIOr råprou:in

122,[ 24,6
l,S 0,4

+0,7 0,3
2,3 0,7

+0,3 0,1

Stigende fosfor ti/lucerne, I. dr (140).
6 forsøg hkl!K. ha
/973-74 Ironf lØTStor riprotdn IrESlOr

Grundgødet 307 80,0 15,4 23,6
t 20 P ved anlæg S 3,1 0,1 l,S
20 P årligt 5 1,8 0,0 1,7
40 P årligt 7 2,2 0,2 1,6
60 P årlist IO 3,5 0,1 3,1

Ocr er høstet beskedne merudbytter i tørstof og
i råprotein.

I det folgende ses udbyttet i gennemsnit af 4
forsøg i 2. ~.

4. Stigende mængder fosfor
til lucerne 1973-74.

Forsøgene er gennemført både i dæksæd og i
I. og 2. års lucerne for at få et tydeligt indtryk
af lucernens behov for fosfor og dens fosfororn
'Oætning. Fonøgsplanen er vist i beretningen 1973
og fremgår af teksttabellernc. I udlægsåret hø
stes dæksæden ikke forsøgsmæssigt.

I 1. og 2. år gødes lucernen med fosfor efter
planen og grundgødes med 240 kg rent kalium
pr. ha efter l. slæt.

Forsogene er anlagt i samarbejde med de lo
kale tDrrestalioner. For at få resultaterne så nær
de praktiske forhold som muligt, hostes lucernen
med tørrestationens skårlægger, når marken, hvor
forsøget ligger, skal hostes efter tarrestationens
køreplan.

I tabel 140 i tabelbilaget ses resultaterne af
årets enkellforsøg i l. og 2. år.

Udbyttet i l. år er på el fet lavt niveau, men
forholdsvis er merudbyttet det samme som sidste
år. r det følgende ses udbyttet i gennemsnit af
6 forsøg i l. år.

Stigende fos/or tillllc~rne. 2. lir.
4 forsøg
1974 Irønt

Grundgødel 494
120 P ved anlæg 3
20 P årligt 1
40 P årligt 13
60 P årligt 12

Rtovec7,O
" torsos

lønlo( rtprolcln

55,4 10,0
1,9 0,4

+2.4 +0,1

2.2 0,6
+0,7 0,1

RI under 7.0
9 ronø,

lonlO( rlIprotdn

67,1 12,0
+3,0 O,S
+3,0 +0,3

+ l,S +0,3
+3,2 0,4

/972-74
Grundgødct
200 ks 1/4
200 ks 3/5
200 ks med

bor 1/4
Solubor 3/4

Kun 4 af 13 forsøg er gennemført ved reak·
tionstal over 7,0. Her er målt en meget svag virk
ning af tidligt udbragt kvælstof, men næppe af
bortilførslen.

Ingen af forsøgene er gennemført i marker
med så højt reaktionstal. al der har været tale
om bormangel. Da bormangeJ ofte optræder f.eks.
i bederoer, er forsøgenes resullaler ingen garanti
for, at bormangel i lucerne ikke forekommef i
praksis.

Forsøg lil belysning af evenfllel forekommen·
de bormangel i lucerne vil blive gennemført efter
behov efter planen, men det systematiske for·
s0gsarbejde vil ikke blive fortsat.

Der er også i 2. år høstet sm3 og beskedne
merudbytter for de stigende mængder fosfor.

I det følgende er vist indholdet af næringsstoffer
i gennemsnit af 6 forsøg i I. år.

Stigende fosfor ti/lllurne, I. lir.
6 forsøg ",.. J)Cr. ar U:OTSlOtfC.f
/973-74 f0rslor rloprotdn IrEStor rosror

Grllndgødct 26,1 \9,3 29,S 0,25
120 P ved anlæg 26,4 IS.7 30,6 0,25
20 P årlist 26,2 IS,S 30,9 0,24
40 P årligt 26,2 19,0 30,7 0.27
60 P årlist 26,3 IS,6 32.0 0.26
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Hverken indholdet af tørstof eller af råprotein
og lræstof er påvirket af fosforgødskoingeo.

Det meget ensartede indhold af fosfor i lu
cemetørstoffet uanset den betydelige fonkel på
tilførslen af fosfor viser, 8.t forsøgene har været
placeret på jorder. hvor der også uden fosfor
gødsknina har været rigeligt med fosfor til rådig
hed for lucernen.

Forsøgene fortsætter.

I label 142 i labelbilaget ses indholdel i grzs
tørstoffet af fosfor, calcium og mangan i lrets
eokeltforsøg.

I alle I. års forsøgene er fosforindholdet m
højt i grundgødet græs. Det varierer fra 0,28 til
0,47 pet. 1 det forsøgsled, der gødes med 70 kg
rent fosfor varierer indholdet fra 0,31 til 0.57
pet. af ,ørsloffet.

I gennemsnit af 2 I forsøg i I. år er der fondet
følgende indhold af græstørstoffet.

hk'F·ba
grøOI t.l'IlOr dprolClo

360 79,4 15,1
IS8 27,1 4,9
192 30,9 S,6
IS4 27,0 S,O

p".
r4prol~ln

19,0
18,8
18,8
18,9

",..
tørstof

Indholdet af fosfor i græstørstoffet øges noget
ved fosforgødskningen, medens der ikke kan spa-
res nogen indflydelse på indholdet af calcium og
mangan.

Nederst i tabel 141 findes resultaterne fra for
søgene i 2. ir. Her ses meget store merudbytter
for fosforgødskningen. som det også ses i følgende
gennemsnit af 9 forsøg.

Fos/or til gras p41al'bundsjord. 1. dr (142).

21 forsøg I~~l
1972-74 pa'f;fOf pct.~UØ1 ppmo;r
OP 0,32 0,60 114

3S P på l gang. O,3S 0,62 119
70 P på l gang. 0,37 0,62 123
3S P fo<delt .. 0,36 0,61 111

Forfor Iii græ, pd lavbundsjord, 2. de (141).
9 forsøg
/973-74
OP 22,1

3S P på l gang 20,6
70 P på 1 gang 20,0
3S P fo<delt 20,7

S. Fosfor til græs
pi lavbundsjord lm-74.

Der findcs former for lavbundsjord. som bin·
der fosfo< 51 stærkt, al grzs. der vokser ber, får
et meget lavt indhold af fosfor. Det kan igen fA
en betYdelig indflydelse på de græssende dyrs
trivsel.

På den anden side findes lavbundsjorder. som
har et højt naturligt indhold af fosfor, uden at
det kan ses på jordbuodsanalyseroes tal. På disse
jordtyper høstes normalt intet merudbytte for
gødskning med fosfor. Forsøgene er planlagt for
at belyse disse forhold nærmere.

Forsøgsplanen ses i beretning 1972 og fremgår
af teksuabelleroe.

I tabel 141 i tabelbilaget findes resultaterne af
årets enkeltforsøg.

Udbyttet af tørstof er i 1. års forsøgene ret
højt og med beskedne merudbytter for tilførsel af
fosfor.

Nedenfor er en oversigt over resultaterne af 21
forsøg i 1. år.

Merudbyttet for fosforgødskningen er ret jævnt
fordelt på de enkelte slæt.

Fo,",or ril græs pd lavbundrjord, l. de (141).
21 fors~g pcl. pct. hkl pr ha
1972-74 lønlof rlprowD Jl"ftl tønU.r tlpr.

O P 18,7 17,6 603 112,5 19,8
3S P på I gang 18,3 17,9 SO 6,8 1,6
70 P på l gaog 18,2 17,8 60 8,0 1,6
3S P fordelI 18,3 18,0 SO 7,2 1,8

Der er målt samme merudbYtte for 35 kg rent
fosfor. enten det er tilført ad l gang i tidligt forår
eller fordelt med lige deje pr. slæl

Gødskningen med fosfor bar kun en svag ind
flydelse på indholdet af tørstof og råprotein.

I det følgende er udbyttet i afgrødeenheder
fordelt på den enkelte slæt og ialt pr. ha i gen
nemsnit af de samme 21 forsøg.

Merudbyttet for tilførsel af fosfor er ret jævnt
fordelt på de første 3 slæt og spores endnu ty~

ligt i den 4. slæt.
Merudbyttet for 3S kg ",ol fosfor pr. ba er

særdeles rentabelt. nemlig en udgift på ca. 11 øre
til fosforgødning pr. bruttofoderenhed.

Fos/Dr til græs pd lavbundsjord, 2. dr.
9 forsøg artrødccobtdcr pr. ha
/973-74 I. JUDI 7.juU U.au,. 12.011:1. .."OP 24,1 19,6 14,3 11,1 69,1
3S p på l gang 9,6 S,7 S,6 2,2 23,1
70 P på I gang 8,2 7,0 7,7 3,S 26,4
3S P fordelt S,8 4,7 6,9 3,3 20,7

Der er heller ikke i 2. Ar nogen forskel på
merudbyttet. enten 3S kg rent fosfor tildeles i tid
ligt foric eller fordeles i li&c dele pr. slæt. Der
høstes kun et beskedent merudbytte ved at for
doble tilførslen lil 70 kg ",ol fosfor i tidligt fO<lr.

I del 2. forsøgsår spores el tydeligt fald i ind
holdet af tørstof, medens indholdet af rAprotein
ilke pivirkes af øget tilførsel af fosfor.

I det følgende er udbyttet fordelt på de enkelte
slæt og ialt i afgrødeenheder pr. ha for' de samme
9 forsøg.

ialt

96,7
5,7
6,S
6,0

afarødeenbed~r pr. ha
l. Jull Il. aug. 8.okl.

21,0 23,0 15,2
1,8 2,1 0,9
1,7 2,5 1,0
0,6 2,8 1,4

Z.junl

37,5
0,9
1,3
1,2

Fosfor til gras pd/al'bundsjord. l. dr.
2J forsøg
1972-74

OP
3S P på l gang
70 P på 1 gang
3S P fordelt
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FOIfor III grzt pli lavbunds
jord. Grundl"det I forgrunden.
]S kl P pr. ha lidligt (orat
baaenl. Foto Martin Chrillcn
len 18.'.74. (on"r nr. 3602.

Nedenfor ses indholdet af fosfor, calcium og
m;Lngan i torstoffct i gennemsnit af 9 forsøg.

Ved lavt fosfor.;yretal under 2.9 har 35 kg reot
fosfor fordelt eller på 1 gang kunnet opretholde
udbyttet med et passende højt fosforindhold i
grzstørstoffet.

4,2
4,0
4,2

17,2
6.0
5.7

hlo:g pr. h•
IlnSlo( (åprotein

57,4 10,2
+6.7 0,3
+4,1 1,4

98
120
134

243
51
78

19.3
22,4
22.8

17,8
20.8
21,8

21,9
17,5
16,7

23,6
17,2
16,6

pcl. pet
IO"IO( dprotdn

Indholdcl af råprotein er stigende fra ubehand
let over almindelig fræser til specialfræser. Det
skyldes, at den oprindelige bestand aftager i sam
me rækkefølge og entattes af det kløverrige ny·
udlæg.

På jon.ler med højt fosforindhold har tilførsel af
fosfor kun givet beskedne merudbytter, men det
har givet et højt fosforindhold i græstør.;toffet.

Forsøgene fortsætter.

6. Omlægning af g..... på lavbundsjonl

med specialfneser 1972-74

Specialfræseren, der stammer fra Holland. er
især egnet til omlægning af græs på lavbundsjord
med en høj grundvandstand.

FOfSøgsplan og fræserens arbejdsmetode findes
i beretning 1972.

Udbyttet er i årets for.;øg på nresten samme
niveau som i de foregående år. I det fplgende er
det regnet sammen til ialt 12 forsog.

300 N
Ubehandlet
Alm. fræser
Spec.fræser

Om/agning af gNU pd /avbund.rjord med
specialfræser, udlrzgsdret (143 j.

12IorM'#
/972-74
Oll'
Ubehandlet
Alm. fræser
Spec.fræser

ppm mangan
<MM
147
147
148
143

Fl. OVC.f 1.0 ved .n1ll:g (.. (I.)

103,2 0,41 83,7 0,30
0,2 0,43 3,3 0,35
3,0 0,45 2,1 0,36
2,6 0,43 0,8 0,36

Fosfor lil gNU pd lavbundsjord.
I. Ar 2. lir

•.t. pet. P Il.t. pcl. P
Fl under 2.9 ,ed .n~ es rs)

89,8 0,28 66,3 0,19
9,8 0,38 27,7 0,32

10,7 0,44 27,2 0,37
10,5 0,38 27,9 0,33

Fos/or til græs pil lavbundsjord, 2. dr.
'gntllørllotrct

pet. calcium
<Ca)

0,55
0,58
0,60
0,55

pct. fOIfor
9/0fSOg /973-74 (P)

OP.. .. ... .. 0,25
35 p på I gang 0,29
70 I' på I gang 0,32
35 P fordelt .. 0,29

Grundgødet
35 P på I 8ang ..
70 p på I gang ..
35 P fordelt ....

Kun 70 kg rent fosfor ad I gang tidligt forår
har "gel fosforindholdet til over 0,30 pet. Virk
ningen på calcium og mangan er usikker.

De store merudbytter for tilrørsel af fosfor,
som er målt i 2. års forsøgene, stammer især (ra
jorder med lavt fosforindhold. Det fremglr lyde
ligt af følgende oversigt, hvor forsøgeue er op
stillet efter (osforsyretal ved anJoeg med udbytter
i I. og 2. år.

Grundgødet
35 P på I gang ..
70 P på l gang ..
3S p fordelt
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I afdelingen uden kvælstoftilførsel er udbyttet
ved nyudlæg, regnet i tørstof, kun lidt mindre
end i den oprindelige bestand, medens udbyttet af
råprotein er størst efter nyudlæg på jord behandlet
med specialfræser.

l den kvælstofgødede afdeling af forsøgene
øges udbyttet i den oprindelige bestand med ca.
17 hkg tørstof, hvor kvaliteten er bedret ved et
øget indhold af råprotein.

K vælstofgødskningen medfører, at alle forsøgs
behandlinger yder samme udbytte af råprotein pr.
h..

Udbyttet i afgrødeenhcder pr. ha ses i det føl
gende fordelt på de enkelte slæt og ialL

Omlægning af græs pd lavbundsjord med
specialfræser, udlægsdrel.

/2 forsøg
/972-74
ON '.JunI

afgr0deenhc4er pr. ha
IO. Juli 13. aug. 13. okt. lal'

Ubehandlet 10,6 J2,O 17,4 7,8 47,8
Alm. fræser 6,2 23,1 12.9 42,2
Specialfræser 7,1 23,9 13,5 44,5

300 N
Ubehandlet 13,4 16,1 21,0 11,7 62,2
Alm. fnr:ser 9,3 26,3 17,2 52,8
Spedalfræser 8,8 26,5 17,3 52,6

Udb),ttet i ubehandlet ligger på et meget lavt
niveau, der viser, at forsøgene er gennemført på
jorder, der virkelig har vanskelige produktionsfor
hold på grund af en høj grundvandstand.

Ved omlægningen efter fræsning er 10. juli hø·
stet 6-9 afgrodeenheder pr. ha. I den sidste slæt
yder de omlagte forsøgsled et betydeligt større
udbyue end det ubehandlede forsogsled.

I følgende opstilling ses resultaterne af for.søge
ne i I. :\r efter omlægningen. d.v.s. 2. forsøgsår.

Omlægning af græs pd lavbundsjord med

IO forsøg
specialfræser, I. dr (/43).

/973-74
ON

pc!. pc<. hkg pr. ha
IØrslof r.iprolcin gmnt tørstof råprOlcin

Ubehandlet 22,2 15,5 276 61,4 9,5
Alm. fræser 19,7 16.8 151 22,9 4,7
Spec.fræser 19,6 16.3 174 27,0 4.9

300 N
Ubehandlet 20.6 18,2 179 32.2 7,5
Alm. fræser 19,8 17,9 276 48,0 10,1
Spcc.fræser 19,8 17,5 289 50,4 10,1

Omlægning af græs pd lavbundsjord med
s{}ecialfrtrser. l. dr.

8 forsøg
/973-74
ON

afgrodccnbcdcr pr. ha
3. juni 4.ju.ll IJ.•UI. 10.o1r:l. la"

Ubehandlet 23,8 11,7 14,4 7,1 57,0
Alm. fræser 28,6 14,3 20,7 11,0 74.6
Spec.fræser 30,8 14,4 20,7 ! 1.9 77,8

300 N
Ubehandlet 28,9 16,9 22,3 14,9 83,0
Alm. fræser 35,5 18,1 24,3 15,3 93,2
Spec. f"""" 37,9 16,4 25,7 15,7 95,7

Merudbyttet for omlægning er ret jævnt fordelt
på de enkelte slæt, men det er dog størst i den 1.
slæt.

Forsøgene fortsætter.

7. Såtider for udlæg af
kløvergræs 1971-74.

I de senere år har der været en tendens til, at
stadig flere blander udlægsfrø og k.orn for at spare
det ekstra stykke arbejde med at så udlægsfrø for
sig.

I forsøgene sammenlignes nogle af de sAmeto
der, der er til rådighed, nh udlægsfrØ sk.al sås. De
andre metoder måles imod en grundmetode, der
er udlægsfrø og kom sået i blanding.

Ved de øvrige metoder sås udlægsfrø for sig,
dels på tfomlet jord straks efter kornet, dels pll
ubehandlet jord, når kornet er spiret frem og har
1 og 3-4 blade, og dels uden dæk.sæd på ophar·
vet, jævnet og tromlet jord snarest efter hØSt.

Forsøgsplanen er vist i beretningen 1971 og
fremgår af teksttabellerne.

Udbyttet er både uden og med kvælstof på et
ret. lavt niveau, men er navnlig lavt efter udlæg
uden dæksæd efter høst.

l det følgende ses resultaterne af 9 forsøg.

Sdlider for kløvergræsudlæg (/44).
9 forsøR
/97/-74
ON

Kar. for hkg pr. ha
klel·cr-) grønt lDrSIOf riproleln

Blandet m. korn
sået 19. april 5 400 76,9 12,9
Sået for sig:
19. april ...... 7 123 16,1 3,6
6. maj ....... 7 41 4.1 1,3

21. maj ... 7 +43 +8,9 +1,0
7. seplbr. .... 3 +151 +27,6 +4,5

Uden kvælstoftilførsel er der pæne merudbyuer
for omlægningen.

Kvælstofgødskningen har øget udbyttet belragte
ligt. l begge forsøgsafdelinger har omlægning efter
srcciaJfræser ydeL det største udbytte.

Udbyttet i afgrødeenheder er i det følgende for·
delt på de enkelte slæt og iah.

300 N
Blandel m. korn
sået 19. april 4
Såel for sig:
19. april 5
6. maj 4

21. maj .. 4
7. septbr. 2

-) 0.10. IO rcn klø\·ct.

606

70
10

+55
+ 135

7.0
1.4

+11.7
+19,8

19,1

2,2
0,9

+1,3
+3.7
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Den måles i forbold til et ubevokset forsøgsled,
der bar fået en normal jordbehandling det fore
gående efterår.

Forsøgsplanen er vist i beretning 1971.
Udbyttet af kerne er på et ret hojt niveau i

årets forsog. Det gælder især forsøgene på ler
jord, hvor efterafgrøder har en tendens til at
give negalive merudbyner. I forsøgene på sand
jord har efternfgrøden derimod gennemgående baft
en positiv effekt.

I den følgende oversigt ses gennemsnit af 19
forsog.

E/feralgrodens lorlruglvtudi \'ed stigende
"uFngdtr kvælstol (/45J.

Forfrugtværdien af nedpløjet efterafgrøde sli
ger fra 1,1 til 4,9 hkg kerne pr. ha for henholdsvis
O og 90 kg N pr. ha til efterafgrøden. En høstning
af efterafgroden det foregående efterår giver 2,0
bkg kerne mindre pr. ha., end n:ir en tilsvarende
godet eflerafgrode nedpløjes.

Til gengæld er høstet ca. 1600 foderenheder pr.
ha i efterafgrooen. Det vil på de fleste kvægbrug
være en fordel at give afkald på 2 hkg kerne for
at f:\ ca. 1600 foderenheder pr. ha i græs af en
hoj kvalitet på et tidspunkt, hvor der ofte er
græsmangel.

I det falgende er forsogene delt op efter jord·
type.

Ellerall1rf,dens lorlf/lgll'ærdi ved stigetIde
"urfJgder N.

..c.
lall

•.c.
1.1t

38,0
l, I
2,9
4,9

18,7

31,4
2,2
3,8
5,0

18.5

47,0
+2,5
+0,6

2,2
20,0

31,4
2.2
3,8
5,0
3,1

47,0
+2,5
+0,6

2,2
0,6

15,4

19,4

2,3
2,5
2,8
3,4
3,2

K.r. r. a.d eftcr hk,
lejes.· afgrøde kcrnc

2,0 38,0
2,3 1,1
2,5 2,9
3,2 4,9
2,7 15,8 2,9

Gns. 4 ilr
Forfruzt

Ubevokset .
O N nedpløjet

4S N nedpløjet ....
90 N nedpløjet ., ..
90 N høstet .
• 0-10. IO _ helt Ile;c:

Sandjord.
Gns. JO lorsf'K J971-74

Kar. for a.e.1 efler- hk.
lejes.· .'.røde kerm:

1,7
2,0
2,2
2,8
2,4

ForfruS'

Ubevokset .
O nedpløjet

45 N nedpløjet .
90 nedpløjet .
90 N høstet

Lerjord.
ens. 9 forsøg /971-74
Forfru,l

Ubevokset .
O N nedpløjet

45 N nedpløjet .
90 N nedplØje. . .
90 N høstet , .
• 0-10. IO _ hclll Ic:Je

Der mrtles den storste forfrugtværdi af efteraf·
grøden på sandjord. På lerjord betyder erterafgrø
dens forfrugtværdi mindre. Her måles negative
merudbytter ved O og 45 kg pr. ha til eftera(·
groden.

Det største merudbytte er opnået, hvor udlægget
er sået for sig på tromlet jord straks efter kornet.
Som det ses af merudbyttet, vil det give en sær
deles god timeløn at så udlægsfrø for sig på
tromlet jord i stedet for at blande udlægsfrø og
korn til såning i 1 arbejdsgang.

Kloverbestanden er bedst, hvor udlægget er sået
for sig. enten på tromlet jord lige efter kornet
eller på ubehandlet jord, når kornet har I blad
eller senere, når det har 3-4 blade. Den sidste
såning ved 3-4 bladstadiel giver dog en udbytte·
nedgang i forhold til såning ved Ibladstadiet.

Rækkefolgen i udbytte de enkelte metoder
imellem holder sig ret uændret, enten græsmar·
ken får 300 kg N pr. ha eller ikke får kvælstof,
men ved 300 kg N pr. ba udjævnes forskellene
mellem de enkelte metoder noget. Navnlig for·
bedres stillingen for udlæg uden dæksæd efter
kornhost betydeligt.

I det folgende er forsøgene delt i sandjord og
lerjord.

Sdlider lor k/fHlugrtulldlæg.
hkS pr. ha

sandjord lerjord
Antal forlØi , 4

ON ,øntof riprotcin ,entof riproceln

Blandet ffi. korn
sået 19. april .. SSJ6 9,0 74,0 12,2
Sået for sig:
19. april ..... 1,8 0,4 21,9 4,8
6. maj +2,1 +0,2 12,0 3,2

21. maj + 15,6 +2,4 +4,6 +0,1
7. seplbr. +31,1 +5,0 +21,4 +2,8

300 N
Blandet m. korn
sået J9. april.. J 12,9 18,4 110,6 18,7
Sået for sig:
19. april ..... 2,2 0,4 10,4 2.9
6. maj 2,8 l,S 7,8 l,S

21. maj +3,7 0.3 +12,1 +1,5
7. septbr .... +35,5 +5,0 +14,1 +3,1

Der er især på lerjord opnåel betydelige mer
udbytter ved at så udlægsfro"' for sig på tromlet
jord. lige efter at kornet er sået. eller på ube
handlet jord. når kornet har I blad.

På sandjord nås i forhold til lerjord ikke nær
så stort et menidbytte ved at så udlægsfrø for
sig.

Hvor der godes med 300 kg N pr. ha ændres de
forskellige udlægsmetoders rækkefølge ikke, men
hele udbytteniveauet oges betragteligt. Del øges
mest p& sandjord, hvor det når op på lerjordens
udbyIleniveau.

Forsogene fortsætter.

8. Efterafgrødens forfrugtværdi
ved sligende mængder hælstof 1971-74,

J forsagene måles forfrugtværdien af nedplojet
og hostet efterafgrode i den folgende bygafgrode.
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Ejterafgrødens forfrugtvardi ved stigende
mængder N.

forsøgene er anlagt, sl det er muligt at ml1e
efterafgrødcns Corfrugtværdi. når der gives stigende
mængder kvælstof til den følgende bygmark.. som
det ses i det følgende i gennemsnit af 19 forsøg.

For:boldltaJ ((II'RIl~'

"*"' ........
100 100
93 112
92 104
92 94

117 140

9• .Flydende ammoniak til gTlIeS

efterlr og forlr 1973-74.
Forsøgenc er anlagt for at mAJc virkningen af

flydende ammoniak til kløvergra, nh den ned
f",ldes i eftem og fodr.

Forsøgsplanen er vist i beretningen 1973.
Den flydende ammoniak. er nedfældet med en

forbedret udgave af tidligere kendte modeller til
nedfældning i kJøvergræs og andre overvintrende
afgrøder.

Der høstes 2 Arlige slæt for at mile virt.ning
og eftervirkning.

edfældningen i efteråret skete i december i
6 og i januar i 3 forsøg. Dette ret sene tids
punkt er nok en af magerne til, at der i alle
forsøg er høstet et større tørstofudbyrte ved dlcr
lrs- end ved forArsnedfældning af flydende am·
moniak.

Det fremgår også af følgende oversigt, der er
gennemsnit af 9 forsøg i 1974.

forsøgene er l·hige. De kan derfor ikke sige
noget om en eventuel langtidseffekt af efteraf·
grøden i retning af et øget eller nedsat kerne-
Udbytte. hverken på ler- eller sandjord.

Del fremgh dog tydeligt af oversigten, at efter
afgrøde stadig er en fordel for kvægbrug, især på
sandjord.

Forsøgene fortsætter.

især på sandjord, at fordelen ved at høste efter
afgrøden er stor. Det er dog heUer ikke her
nogen fordel at nedpløje stærkt gødet efterafgrøde,
men svagt gødet eflerafgrøde til nedpløjning har
en rimelig fordel på sandjord.

Ubevoksel .
Efterafgrøde, ON nedpl. .
Efterafgrøde, 4S N nedpl .
E[terafgrøde, 90 N nedpJ. .
Efterafgrøde, 90 N bøstet .

''''N
36,0
2,9
2,3
1,7
2,9

44,5
1,3
0,8
0,8
2,0

53,9
+2,S
+2.2
+1,6
+0,8

50,5
+3,0
+1,2

0,9
0,4

hk, kerne pr. ha
<tON SON

31,S 31,6
0,9 2,9
3,8 3,3
S,8 3,0
3,5 5,4

44,1
+1,7

1,3
4,1
2,7

ON
30,3

1,1
S,I
8,4
2,2

E/feTa/grødens forfrugtværdi ved stigende
mængder kvælstof.

bkI urne pr. ha
040 N ION 120 N

36,3 40,3
1,1 0,8
4,3 1,8
7,0 3.0
4,6 4,7

So.ndjord.
Gn.r. /0 forsøg /971-74
FodtuJt ON

Ubevokset 26,2
ON nedpløjet 2,4

4S N nedpløjet 6,1
90 N nedpløjet 8,0
90 N høstet 1,6

Lerjord.
Gn.r. 9 forsøg /97/-74
Pomua<
Ubevokset 3g,3
ON nedpløjet + 3,S

4S N nedpløjet ... +0,2
90 N nedpløjet 6,0
90 N høstet 0,7

Gn.r. 4 drPUbevokset
ON nedpløjet .,.

4S N nedpløjet .
90 N nedpløjet .
90 N høstet ..

Ved stigende mængder k.vælstof til byg uden ef
tecafgrøde som forfrugt er udbyttet af kerne stærkt
~tigende fra 30,3 til 44,S hkg kerne pr. ha ved
henboldsvis Oog 120 kg N pr. ha.

Efterafgrødens forfrugtværdi er størst, hvor den
følgende bygmark gødes med 0-40 kg N pr. ba.
Værdien nedsættes stærkt, når den følgende byg
mark gødes med 80-120 N.

Forsøgene er nedenfor delt på sand- og ler
jord.

pl sandjord ml1es ogsl ved 120 kg N pr. ha
til den efterfølgende bygmark en forfrugtvirkning
af efterafgrøden, medens dette ikke er tilf&ldet pl
lerjord.

De sidste 2 In kraftige stigning i gødningspri
serne bar stillet efterafgrøder til nedpløjning 1»
tydeligt ringtte end i tidligere år.

I det følgende ses en oversigt over det bidrag,
der bliver til oven, nu inducgter fra korn og
efterafgrøde fradrages de omkostninger, der er
forskellige. Det gælder udgifter til udsæd, kvæl
slOfgødskning af efterafgrøden og harvning af ube
vokset jord. Der er i alle beregninger anvendt
I97S-priser.

Det er ikke nogen fordel at nedplø;e uhøstet
efterafgrøde på lerjord, men der er stadig en
rimelig fordel ved at høste efterafgrøden. Det er

Flydende ammoniak Iii gras eflerdr
og fordr (146).

9 forsøg /974
pcL po<. hk. pr. ba

~1'IlOl rtprocd:D ..... ......c ..........
Grundgødet 25,6 13,4 169 43,2 5,S
60 N i kaJ,

fom 24,8 13,8 47 10,3 1,6
120 N ikas,

forår 24,S IS,l 87 19,6 3,7
120 N i fl.a.,

[orh 2S,3 IS,O 60 14,7 2,9
120 N i fl.a.,

efterår 25,3 13,6 7S 18,S 2,6

Indholdet af råprotein er cos efter 60 kg N
pr. ha i kalkammonsaJpeter i fOMt og 120 kg
N pr. ha i flydende ammoniak nedfældet i eftcr
Arel.
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AmmonlaknedfEldu (il In\"I:O

dclK 'I""marker o, vinlcrtlR'd.
De enkelte skltr er rjec:lrcnde op
bEnl' Ol besl', ar rullelkrr

Ol' rM:d6tldertand. Øer føller
tEl pi .kerel.

Flydende ammoniak 'il græs e/urdr
og fordr.

Udbyttet nf tørstof er størst efter 120 kg N
pr. ha i kalkammonsalpetcr, men lige derefter føl
ger flydende ammoniak nedfældet i efteråret.

Eftervirkningen er målt i 2. slæt, der ikke er
kva:lstofgodet.

I det følgende er medtaget 9 forsøg med 2 sjæl.

Der er målt en ret pæn kvælstofvirkning i den
l. slæt. I del tgrre forår har den været størst ved
nedfældning af flydende ammoniak i efteråret

I 2. slæt er der en svag eftervirkning efter
kvælstofgDdskningen. Her har 120 kg pr. ha i
kalkammonsalpeter og flydende ammoniak i for·
året klaret sig bedst.

I marts måned blev der udtaget jordprøver un
der forsogsleddet med grundgødet kløvergræs og
det, der havde fået nedfældet 120 kg N pr. ha i
flydende ammoniak i eftcrln:t.

Jordprøverne blev delt for hver 20 cm fra
jordoverfladen til 120 cm dybde eller i 1 forsøg
til grundvandspejlet i 80 cm dybde. Der blev
i hvert afsnit bestemt indhold af nitrat· og am·
moniumkvælstof for at få et indtryk af, hvordan
kvælstoffet fordelte sig i roddybden.

I det følgende ses resultaterne i gennemsnit af
9 forsøg.

2••btt
I"fltor rjprolein

12,9 2,0
1,2 0,2
4,2 0,4
3,8 0,4
1,6 0,1

Det er bemærkelsesværdigt, at der i hele prøve·
tagningsdybden til 120 cm findes kvælstof som
nitralkvælstof både under del grundgødede og det
kvælstofgødede forsøgsled.

Det ses af tallene, at også ammoniumkvælstof
var under nedvask.ning og omdannelse lil nitrat
kvælstof i den milde vinter 1973/74.

Det regnes normalt med, at ammoniumkvæl·
stof kan bindes til jordens kolloider og p~ den
måde i nogen grad beskyttes mod udvaskning.
Udfra analyser over jordens tekstur er beregnet
jordernes ionbindingsevne, der er et udtryk for
jordens e\'ne til at binde for eksempel ammonium
ioner.

t det følgende er forsøgene i 1973-74 delt i
2 grupper med under og over 17 i ionbindings·
kapacitet.

r gennemsnit af de 2 års forsog blev der ikke
fundet nogen forskel i virkningen af efterår-.
nedfældet [lydende ammoniak i kolloidrige og
kolloidfattige jorder.

En anden måde al beskylle ammoniumkvæls!of
i flydende ammoniak mod for hurtig omsætning til
nitratkvælstof er ved at tilsætte el stof, der hin~

drer dette, en sUaldt -serve.

F/ydende ammoniak til gras e/terdr og fordr.

9jorsog 1974 NO,-N k'J;;'.~~ Niall
Provcdybdc GruDd·I20Nlft••. Grund.120Nlft••. ON IION
cm sOOct e(lerir lødet eflelir

O- 20 5,4 1l,0 10,2 35, l 16 48
20- 40 4,1 16,4 9,8 24,2 14 41
40- 60 4,8 12,3 7,7 12,2 Il 25
60- 80 7,1 10,4 7,1 10,4 14 21
80-100 6.0 9,2 9.7 12,9 16 22

100-120 7,6 8,5 13,2 13,3 21 22bkg pr. ha
I.lkt

tørstof ripn>(dn

JO,3 3,9
9,0 1,4

15,4 3,2
10,9 2,4
16,9 2,4

910'1og /974
Grundgødet .

60 N i kas, forår
120 N i ka..~. forår.
120 N i (La., forår.
120 N i n.a .. efterår
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Flydende ammoniak Iii gNU ~fl~rdr og fordr.
Gns. 17 fs. /973-74.

I 2 forsøg er der 1 forsøgsled med eftemsned
fældet flydende ammoniak tilsat N·serve. Re
sultaterne af forsøgene ses i det følgende.

tlllntor
lors. 7 Is.
u.17 o. 17

41,6 46,1
l3,5 14,5
24,6 22,6
16,0 16,7
18,9 17,2

Jonbiodiopkap.

Grundg. . .
60 N i kas, forår .

120 N i kas, forår .
120 N i fl.a., forår.
120 N i fl.a., efterår

hkJ pr. ha
rlptOleln

IO Is. Hs.
u.17 0.17

5,8 6,6
1,3 2,1
3,9 3,8
2,3 2,4
2,5 2,9

Virkningsrid for flydende ammoniak i grÆs
med og uden N-serve (/til).

pet- pct. MI pr. ha
8 forsøg 1974 lIIntor rlprøtein smnt tørslal rlpl".

Grundgødet 25,0 14,7 237 59,3 8,7
Med N-serve 24,3 17,7 114 26,0 6,4
Uden N-serve 24,2 17,9 124 28,0 6,9
75 N pr. slæL 23,9 17,2 195 44,1 9,1

I det følgende ses udbyttet i afgrødeenheder
fordelt på de enkelte slæt og iait pr. ha i 6
forseg efter planen.

Flydend~ ammoniak lil gras med og uden
N-serve.

Der er ikke måJt nogen virkning af N·serve
årets 2 forsøg.

Forsøgene fortsætter.

iah

57,6
18,5
20,6
36,2

arsrødeeDbeder pr. ha
U.luni 9. aug. 7. okt.

tO,9 11,5 9,0
7,1 5,0 +0,1
6,6 6,6 0,1
7,4 10,2 8,5

ll. maj

26,2
6,5
7,3

10,1

Virkningen af 300 kg N pr. ha i flydende
ammoniak. er både med og uden N -serve udtømt
i 3. slæt.

De 300 kg N pr. ha forde1L ad 4 gange i
kalkammonsalpeter bar givet et betydeligt større
merudbytte end nedfældet flydende ammoniak.

Forsøgene fortsa:tter.

6 forsøg
/974
Gruodgødet
Med N-serve
Uden N-serve
75 N pr. slæt

2,216,8

Flydende ammoniak Iii gras e/terAr og fordr.
bkl pr. ha

IØn«Jt rfoprotein

66,4 9,1
7,7 0,9

21,2 3,6
13,6 2,6
18,0 1,7

2 forsøg /974
Grundgødel .

60 N i kas, forår .
120 N i kas, forår .
120 N i n.a., forår .
120 N i n.a., efterår .
120 N i f1.a. med N-serve,

efterår .

10. Forsøg med flydende ammoniak
uden og med r<-serve

til kløvergræs i forAr 1974.

Tidligere forsøg har vist, at virkningen af 300
kg flydende ammoniak nedfældet i det tidlige forll"
var opbrugt i de første 2 slæt.

Forsøgene er anlagt for at måle, om en tilstet
ning af -serve til flydende ammoniak. er i stand
til _at strække. kvælstofvirlcningen længere hen på
sommeren.

Stoffet, der tilsættes som N-serve, indeholder
pyridin. Det hæmmer omdannelsen af ammo
nium til nitrat i jorden.

Forsøgene er anlagt i bestående græsmarker
efter planen:

a. Grundgødet
b. 300 N pr. ha i n.a. med N-serve ad I gang
c. 300 N pr. ha i f1.a. uden N-serve ad I gang
d. )00 N pr. ha i kas fordelt ad 4 gange.
Der hps,tes 4 årlige slæt.

AJle forsog er anlagt på sandjord. Udbyttet er
på et ret lavt niveau, og der er ingen fordel målt
ved at bruge N-serve til flydende ammoniak.

Det fremgår. af følgende gennemsnit af 8 forsøg.
Der er en betydelig kvælstofvirkning i forsøgene

især af kalkammonsalpeler. Flydende ammoniak
har ydet samme udbytte med og uden N-serve.

11. Udpiningsforsøg ved bøjt kvælstofniveau
til slæt 1974.

Forsøg med stigende mængder kvælstof til klø
vergrzs har vist en meget stor optagelse af ka
lium og magnesium i de stærkest N-gødede for
søgsled. Desuden bar forsøg med stigende mæng
der kaliumgødning til kløvergræs vist, al der fjer
nes mindre kalium pr. 5.r, når kaliumgødning gives
til den enkelte slæt.

Forsøgene, der er anlagt efter følgende plan,
kan belyse de enkelte NPK·gødningers mulighed
for at opretholde en høj produktion i stærkt
kvælstofgødet ktøvergræs. •

a. Kalkammonsalperer. 450 kg N pr. ha
b. NPK 25-3-9, 450 kg N pr. ha
c. NPK 23-3-7, 450 kg N pr. ha
d. NPK 21-4-10, 450 kg N pr. ha
e. PK 14-4-17,450 kg pr. ha.

Forsøgene placeres i bestående græsmarker og
hostes med 4 årlige slæt. ForsøgsgooniDgen til
fores ad 4 gange med lige dele tidligt forår og
efter 1.,2. og 3. slæt.

Alle forsøg er gennemført på sandjord. Udbyttet
varierer en del fra forsøg til forsøg, men er på et
rimeligt niveau efter forholdene, som det ses af
følgendo gennemsnit af 6 forsøg.

Der er kun små afvigelser i tørstoffets indhold
af r!l.protein.
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I 3. og 4. slæt klarer NPK-gødninger med det
højeste indhold af kalium sig bedst.

Forsøgene fortsætter.

PK-gødningen 25-3-9 yder et lavere udbytte
end de ovrige, der giver et tørstof- og rtlprotein·
udbytte på sammo niveau.

I det følgende er udbyuet fordelt på de enkelte
slæt og ialt pr. ha.

Udpi"j"gsforsøg ved højt N-niveau
Iii 51." (148).

6 forsøg
",.. ",.. hkj: pr. hl

/974 tOt'lll. rtprOlcin ,rent tento( r'prot.

Kas 21,1 IS,4 508 107,3 19,7
25-3-9 20,1 17,S 52 5,5 0,4
23-3-7 20,6 18,2 67 11,2 2,0
21-4-10 20,1 18,4 S9 12,5 2,3
14-4-17 19,4 IS,3 105 11,7 2,1

er i kløvergræs ca. 16 kg tørstof pr. kg N. I rent
græs er merudbyttet henholdsvis 6 og 4 kg torstof
pr. kg lillagt N ved 450 08 600 kg N pr. ha.

Beregnes foderværdien udfra J,2 hkg tørstof i
kløvergræs og græs og 1,5 hkg tørstof i lucerne
til I afgrodeenhed, fås folgende fordeling på de
enkelte slæt og iall pr. ha:

r foderværdi har Jucerne og kløvergræ5 uden
kvælstoftiLførsc:1 ydet det laveste udbytte. Derefter
følger kvælstofgødet klovergræs og græsblanding
gødet med 300-600 kg rent kvælstof.

Nedenfor ses det gennemsnitlige udbytte af 12
forsøg i 2. år:

Forsøg mtd tørringsafgrøtiu, l. dr.
18 forsog af,rødccnheckr pr. hl
/972-74 U.maj lO. juni 9. lUI. 4.otl. bh

Kløvergræs
O 29,0 12,7 19,1 9,7 70,5

150N 35,8 18,4 22,8 13,3 90,3

Lucerne:
O 34,4 20,1 11,6 66,1

Græsb1.:
300 39,4 20,7 25,6 17,0 102,7
450N 41,8 22,4 27,7 18,7 110,6
600 N 44,2 23,1 29,9 IS,7 115,9

illt

89,S
4,5
9,3

10,3
9,7

.t.redccnhc:dcr pr. hl
2. juli 6. lUI. 8.okl.

4 t,7 22,4 18,0
0,9 0,9 1,3
1,6 3,4 2,7
2,6 3,5 3,3
1,1 3,9 4,5

I.Juni

34,4
1,4
1.6
0,9
0,2

Udpini'lgsforsog l'tll højt N-Ilil'eau til sltzt.
6 forsøg
/974
K.s
25-3-9
23-3-7
21-4-10
14-4-17

12. Forsøg med tørrings.rgrøder 1972-74.
Forsøgene belyser udbytte, fordeling af udbyttet

samt lorstoffets indhold af mineralstoffer og næ·
ringsstoffer i de mest egnede afgrøder til tørring.
De afprøvede afgrøder er desuden velegnede til
produktion af vinterfoder lil kvæg.

Forsøgsplan og forsøgsbehandling er vist i be
retningen 1972.

Merudbyttet for kvælstofgødskningen er i årets
forsog noget større end i tidligere års forsøg.
Resull:llerne :lf 18 forsog i 1. år ses i det føl
gende.

Forsøg med lørringsafgroder. 2. !Ir (/49).
12 for.wg "'.. pet Ir tOrlto( hk,pr.hl
/973-74 tonlor tiprolcin Int:'slo( lorllor rtprottln

Kløvergræs
ON 20,7 17,3 23,4 80,0 13,8

150 N 21,6 15,1 26,2 25,6 2,0

Lucerne:
ON 23,2 18,7 26,8 45,3 9,6

Græsbl.:
300 N 21,2 15,9 27,6 40,9 5,4
450N 20,5 17,9 27.1 52,1 9,8
600 N 20.1 19,2 26,8 57,3 12,5

Lucernen h:lr i torstof ydet mere end rent græs
gødet med 300 kg N og samme mængde rå
protein som græsblanding godet med 450 kg N
pr. ha.

I det folgende er udbyttet i afgrooeenheder pr.
ha beregnet på samme grundlag som i 1. års for
sogene.

Forsog med torringsafgrodu. 2. dr.
12. forsog Ir,rød«ntw:ckr pr. hl
1973-74 27. maj 21. juni 12.aul· 9.okl. bh

Kløvergræs:
O 26,3 13,7 15,6 10,3 65.9

150N 33,6 17,3 20,9 14.3 86,1

Lucerne:
O 42,6 25,9 14,4 82,9

Græsbl.:
300 N 36,4 19.7 24.6 19.0 99.7
450 N 41,8 19,2 27.8 20.3 109.1
600 N 44,8 18.8 2S.2 21,S 113,6

hk. pr. hl
tonI. r1prol.

85,2 14,7
23,7 2.8

pcl. .r torllor
r.tprol. tra:.stor

16,8 23,9
15,7 25,7

Lucernen har det hojeste indhold af tørstof og
træstof og et middelhøjt indhold af råprotein. En
kvælstofgødskning af kh:wergræs har nedsat ind·
holdet af roprotein og øget indholdet af lræstOf.

Den stigende mængde kvælstof til rent græs
har givet nedsat indhold af torstof og træstof og
øget indholdet af råprotein. Merudbyttet af tørstof

Forsog med tørri'lgsafgroder. l. dr (/49).
18 fOrSlJg 1972-74
Kløver- pcl.
græs tonI.

ON 18,2
150 N 18.7

Lucerne:
ON 23,1 17.2 29,6 13,0 2,6

Græsbl.:
300 19,1 15.2 27.5 38,9 4,6
450N 17,8 17,2 27,2 48,2 8,6
600 N 17,3 IS.8 26,9 54.7 12,0
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Lucerne har det laveste indhold af kalium,
medens der ikke er ret stor forskel på de øvrige

Jordprøverne, der er udtaget i de enkelte for
søgsled efter ialt 8 slæt viser. at kvælstofgødet
græs har tæret stærkest på jordens reserver måll
ved fosforsyre- og kaliumtal.

Cobol.
6

0,07
0,07
0,08
0,06
0,06
0,06

procent af lømot
Natrium C&Jclum MapeaJwn FOIlor

0,06 0,95 0,22 0,37
0,08 0,68 0,19 0,34
0,07 1,21 0,16 0,27
0,18 0,51 0,19 0,34
0,24 0,54 0,20 0,34
0,26 0,57 0,20 0,34

ppm ar l8rsao1
Nltral·N KObbel" MaDpIl: Zålk

11 IB 6 6

36 9,0 108 34
45 8,0 99 31
31 8,0 47 30
SS 7,6 88 31

110 8,1 92 35
169 8,5 98 38

KalhlIn

Forsøg med tlirringsafgrøder (/50).
/810rsog
/972-73
Kl.gr. ON 3,47
Kl.gr. 150 N 3,58
Luc. ON 2,61
Gr", 300 N 3,62
Gr", 450 N 3,55
Gr", 600 N 3,48

ADtaI (onel

Kl.gr. ON
Kl.gr. ISO N
Luc. ON
Græs 300N
Græs 450N
Græs 600N

Forsøg /972-73

Tørstoffet fra forsøgene i 1973 blev i vinteren
1973-74 analyseret for indhold af minera1stoffer
og nitratkvælstof.

Resultaterne ses i tabel 150 i tabelbilaget, og i
det følgende er en oversigt over det gennemsnit
lige indhold i tørstoffet af nogle vigtige minera!
stoffer.

Forsøg med tørringsafgrøder.
hk'lel'llotpr.1uI

let Wldjord mktdel)ord lerjord lavjord
ADtal (orsø. 6 IO 1l •
Kl.gr. ON 80,9 82,8 87,5 73,6
Kl.gr. 150 N 106,2 109,1 109,9 107,6
Luc. ON 93,4 109,7 122,9 68,2
Græs 300 125,5 126,0 124,8 130,0
Græs 450 N 137,3 136,4 136,7 143,3
Græs 600 N 141,4 145,1 141,7 151,4

hk' rApfOldn pr. ha

Kl.gr. ON 13,3 13,8 15,5 11,8
KJ. gr. ISO N 16,3 16,1 18,0 15,1
Luc. ON 17,7 19,7 22,8 11,2
Græs 300 N 19,5 19,6 19,7 19,4
Græs 450N 24,3 24,0 24,S 24,1
Græs 600 N 27,S 28,4 27,8 28,4

KJøvergræs uden kvælstof og lucerne har klaret
ig bedS! på lerjord.

år kløvergræs og rent gra:s kvælstofgødes med
150-600 kg N pr. ha udlignes jordtypemes ind
flydelse på udbyttet. Dog giver kv"lstofgødet græs
i renbestand det største udbytte på lavbundsjord,
hvor vandforsyningen må antages at være den
bed'te på de 4 jordtyper.

Rækkefølgen er i 2. års forsøgene som i 1. års
forsøgene: kJøvergræs, lucerne, kvælstofgØ<1et klø
vcrgræs og rent græs med stigende mængder
kvælstof.

I det følgende er forsøg gennemført efter pla
nen opstillet efter jordtype uden hensyn til, om
det er 1. eller 2. års forsøg. Jordlyperne er be
stemt udfra teksturanalyscr, idet under 5 pet. ler
regnes som let sandjord, mellem 5 og 10 pet. ler
som middeljord, over 10 pet. ler som lerjord.
Hvor teksturanaJysen viste over 5 pet. humus,
regnes jorden som lavbundsjord. l forsøg fra
1972 og 1973 med 150, 300 og 450 kg N pr.
ha til ren græsblanding er på båndudjævnede kur
ver beregnet udbyttet af 600 kg N pr. ha. Det
drejer sig om 1. 5. 5 og I forsøg på hen
holdsvis let sandjord, middeljord, lerjord og lav
buodsjord.

1 4 forsøg er eftervirkningen målt en bygaf-
grøde med følgende resultat.

Eftervirkning af t(lrrillgsafgrøder. Q

4 forsøg /974
Eller 4. a1E112.lr Kar. for hkJll:eme

Forfrugt: F. K. k}esled·) pI". ba

Kløvergr. O 7,0 15,1 I 50,2
Kløvergr. 150N 6,9 11,3 I 0,1 OJ

Lucerne ON 7,1 10,8 I 0,8
Græsbl. 300 N 6,5 8,4 I 1,2
Gro::sbl. 450N 6,5 5,0 J 1,0
Græsbl. 600 N 6,1 6,2 I 0,6

FII.9 NJlral·ltvllelsto( lNO.·N> i procent al tsnlo(l bYer IlIIet ~d
It/gende kflClJtonilfsrlCll 1971.

-) I-IO. JO _ heil i leje

Der er ingen afgørende forskel i forfrugtvær·
dien af kløvergræs, lucerne og stærkt kvælstofgødet
græs.

D'dllll
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6 380 78,0 13,3
4 ~ 70 +10,6 +3,0
3 +126 +17.7 +4,9
2 +167 +23.5 +6,4

afgrøders indhold af kalium. Kløvergncs og lu·
cerne hal' et meget lavt indhold af natrium,
medens kvælstofgødet græs har et højt indhold af
naLrium. Da natrium i nogen grad kan erstatte
kalium, tyder det hoje natriumindhotd på, at der
har været begyndende kaliummangel i det kvæl·
stofgødede gncs.

Lucerne og kJøvergræs bar det største indhold
af calcium, medens græsbJandingen har et meget
lavt indhold af calcium. Bortset fra lucerne er
indholdet af fosfor ens i kJøvergræs og græs.

Om mikronæringsstoffer bemærkes, at indhol
det af kobber, zink og coboll er ensartet lavt i
alle afgrøder. Lucernen har desuden et meget
lavt indhold af mangan.

Indholdet af nitratkvæJstof er i gennemsnit
lavt i alle afgrøder. Det varierer dog betydeligt i
løbet af vækstperioden, som det ses i fig. 9. Her
er det i alle slæt langt under faregrænsen på 400
ppm eller 0,40 pet. af tørstoffet.

Forsøgene fortsæuer.

sæden halveret Sideløbendo hermed halveres også
karakteren for kløverbesland.

Stigende mcrngdu kwrLrtof til dæksæd (152).
Kar r. ht., pr. ha

JO forsøg 1974 kløvcr-) ,røol (ørltof riprot.

O N.
O N til da:ksa:d

SO til dæksa:d
100 til da:ksa:d
ISO N til da:ksa:d

300 N.
O til dæksæd 3 620 126,3 21,6

SO N til da:ksa:d 2 ~ 43 7.4 +2,5
100 N til da:ksa:d I ~ 54 7,6 +2,9
ISO N til da:ksa:d l + 75 +10,9 +3.7
') 0-10. IO _ ren klø\·cr.

l det følgende ses udbyttct i dæksæden i bkg
kerne pr. ha og udbyttet i afgrødeenheder og kg
råprotein i IO samhørende forsøg.

Det er tydeligt, at det bedste samlede resultat
i disse forsøg nås, hvor dæksæden med udlæg af
kløvergræs gødes med under SO kg N pr. ha.

Forsøgene fortsætter.

kl N pr. ha iii d«bZd
ON 'ON 100 N I'" N

Kerne, bkg 31,6 40,7 40,7 40.3

GUts. O N
a .• ........ . 65,0 56,2 50.3 45.4
kg råprotcin .. 1330 1030 840 690

a. Italiensk rajgræs udlagt i byg, 100 N
b. S kg ita!. rajgræs + 3 kg persisk kløver,

O
c. S kg ital. rajgræs + 6 kg persisk kløver.

ON
d. S kg ital. rajgræs + 12 kg persisk kløver,

ON

14. Efterafgrøder med et lavt
resourceforbrug.

De stærkt stigende kvælstofpriser har gjort det
aktuelt at prøve andre efterafgrøder end forårssået
italiensk rajgræs, der kvælstofgødes efter korn
høsten.

Da man under andre himmelstrøg med tempe
ratur og vejrlig om vinteren, der svarer til vort
efterår, har gode erfaringer med persisk kløver,
blev forsøgene anlagt efter følgende plan:

96,2
1790

99,0
1870

99,1
1910

Stigende mængder kvælstof til dcrkscrd.
IO forsøg 1973-74

Græs, 300 N
a.e. 105,3
kg råprotein .. 2160

13. Stigende mængder kvælstof
til dæksæd 1973-74.

De sidste par års udvikling med stærkt sti
gende priser på kvælstof lægger måske en dæm
per på brugen af store mængder kvælstof til
dæksæd med udlæg af kløvergræs.

Forsøgene gennemføres for at belyse, hvor ba·
lancen mellem kvælstof til dæksæd og kløvergræs
findes.

Den nuværende plan er ændret noget fra 1973,
da der kun gives O, 50 og 100 kg N til dæk
sæden og ikke l SO kg N som i 1973. I tabel
1S1 ses resultaterne af 13 forsøg, hvor udbyttet er
henholdsvis 33,7, 44.5 og 51,4 hkg kerne pr. ha
for O, SO og j 00 kg N pr. ha. Det er en pæn
og særdeles rentabel virkning af kvælstof til dæk
sæd.

Det følgende Ar måles eftervirkningen i kløver·
gnes ved henholdsvis Oog 300 kg N pr. ha.

I tabel 152 ses resultaterne af årets enkeltfor·
søg.

Tendensen er den samme i alle forsøg: Fat·
dende udbyUe i kløvergræs med de laveste ud
byuer, hvor dæksæden det foregående år fik mest
kvælstof. Det ses også af følgende oversigt.

De stigende mængder kvælstof til dæksæden
skader især kløverbestanden, som det tydeligt ses
af karakterer for kløverindhold i grønmassen. Det
medfører, især hvor der ikke gødes med kvæl.
stof, et betydeligt fald i udbyttet af både rå
protein og tørstof.

Hvor der er gødet med 300 kg pr. ha er
grundudbyttet øget med 4g bkg (ørstof og 830 kg
råprotein pr. ha. Desuden er udbyttetabene, der er
en følge af den øgede kvæl.stofgødskning af dæk

6 ()veniat
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a. Fodersukkerroer
b. Lupin
c. Foderært
d. Hestebønne·
e. Havre + ita!' rajgræs + rødkløver.

Der blev anlagt 20 forsøg. Udbyttet blev be
stemt i 6 forsøg, hvor der i 3 af forsøgene ikke
blov høstet i forsøgsled b, c og d, da afgrøden
ikke skønnedes værd at høste.

Resultatet af 6 forsøg ses i det følgende.

Medens udbyttet af italiensk rajgræs er på et
pænt niveau, viser de negative merudbytter, at per
sisk kløver ikke har nogen interesse som efter
afgrøde her i landet.

Forsøgene fortsætter med andre bælgplantearrer.

15. Forsøg med sentsAede afgrøder.
1 flere områder var der problemer med roe

markernes .spiring i for5rct 1974, ligesom sand·
flugt sidst i maj skadede roemarker meget stærkt.

Forsøgene er anlagt efter følgende plan for al
belyse, hvilke afgrøder der eventuelt med størst
fordel kan såCs i en ompløjet roemark:

24,S

5,6
8,0

26,8
24,9
25,6

Ig,6

10,1
14,7
19,3
20,4
23,8

pc.l af lIIntol
riprotein tratol'

15,2

17,0
14,1
12,9
Ig,3
16,9

P'"
tørSlof

Do senLSåede fodersukkerroer har givet det
største udbytte af de prøvede afgrøder. Foderært
har ydet det mindste og lupin det største udbytte
af bælgplanterne. Blandingen af havre, italiensk
rajgræs og rødkløver har klaret sig middelgodt.

1 det følgende er vist en oversigt over tørstof-,
råprotein- og tnestofindholdet i de samme 6 for
søg.

6 forsog 1974
Fodersukkerroer:
Rod ..
Top .
Lupin .
Foderært .
Hestebønne .
Havre + rødkl.
+ ital. rajgræs ..

Det er kun muligt at bjærge lupin, foderært og
hestebønne til vinterfoder ved ensilering eHer tør
ring. Ved ensilering uden forvejring vil der på
grund af det lave tørstofindhold ske et stort en
sileringstab ved saftanøb. Havre, italiensk rajgræs
og rødkløver skal ligeledes bjærges ved ensilering
med samme vanskeligheder. Her skal desuden la·
ges 2 slæt.

Selvom fodersukkerrocr ved den sene såning
den 13. juni har ydet et lavt udbytte i forhold til
normalen, er det dog den afgrøde, der her i for
søgene har ydet det største udbytte.

T 3 af forsøgene var der ikke anvendt jord
herbicider. Der blev i disse forsøg (nr. 3419-20
og 3833) afprøvet forskellige afgrøder udover de,
der er omtalt ovenfor. Det gælder kålroer i 3
forsøg, vårrug, bladkål og fodermarvkål i 2 for
søg og solsikke i I forsøg. Kålroer gav i gennem
snit el udbytte på højde med bederoer i de sam
me forsøg. Solsikken gav cl ret pænt udbytte.

Forsøgene fortsætter.

20,'

a.e.
pr. ha

+19,0
+ 19,1
+19,2

5,4

.-:-4,9
+5,0
+5,0

4,7

+4.2
'-:-4,2
'-:-4,2

25,'

Forsøg med e/tua/grøder med et lavt
resouru/orbrug (153).

hkl pr. M
l&rttor rAprot. lr.J:$lof6 forsøg 1974

1.5 kg ita1. rajg., forår,
100 N efter høst

EfL høst, 5 kg il. rajg.:
3 kg persisk kl., O N + 23,0
6 kg persisk kl., O + 23,3

12 kg persisk kl., O N +23,4

Normale udsædsmængder blev anvendt. For
søgsled a og e fik ekstra 100 kg N pr. ha.

Den gennemsnitlige sådalo blev 13. juni. I tabel
156 i tabelbilagel ses, at foderært og hestebønne
i 2 forsøg blev skadet så stærkt af fugle. at der
ikke blev høstet noget udbytte. I 2 andre forsøg
blev der misvækst i havre, måske på grund af
havreål og fritfluer.

Lupinafgrøden blev i de fleste forsøg stærkt
forurenet med ukrudt.

Resultatet af 6 forsøg ses nedenfor.

Forsøg med sentsdtdt afgrøder (/56).

6 forsog 1974
hkl pr. ha L<.

u.nlor riprolcin 1r.J:$lor pr. ha

FodersukkerT<>er:
Rod ......... . 50,4 5,1 2,8 45.8
Top .......... 48.9 7.2 3,9 32,6
lupin ......... 51,9 10,0 13,9 34,6
Foderært ...... 38,2 7,g 9.5 25,5
Hestebønne .... 40,7 9,7 10.4 27.1
Havre + rødk!.
+ ita1. rajgræs. 42,9 8.0 10.5 30,2

16. Efterafgrøde sået efter kornhøst.
I tiden omkring byghøst så det ud til, at der

ville blive stor mangel på grovfoder i den kom
mende vinter. især i områder med sandjorder.
Dette i forbindelse med en ret tidlig byghøst gav
interesse for at udnytte efteråret til produktion af
grovfoder i bygstubbcn.

Jordbehandlingen inden såning af efterafgrø·
deme i forsøgene var 2 gange harvning med
svær harve, jævning af jordoverfladen med en
lettere harve og tromling.

Hele forsøgsarealet blev gødet med 100 kg N
pr. ha.

Forsøgene blev gennemført efter 2 planer. Den
ene med flere arter, den anden med korsblom
strede afgrøder.

Den gennemsnitlige så- og høstdato blev hen·
holdsvis 15. august og 31. oklober i plan l.

I tabel t 54 i tabelbilaget ses, at fOl'Søgsled n,
b. c og d ikke blev høstet i forsØg nr. 767 på grund
af for ringe vækst. som skyldes angreb af fritfluer.
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Udbyttet er iøvrigt på et ret lavt niveau, som
det ses i følgende oversigt:

Dot sI0rste udbyltc er høstet i foderraps. Der·
efter følger v"rrug og fodermarvkål. Italiensk raj·
græs i renbestand eller i blanding med henholds
vis Weslerwold rajgræs og havre har samme ud
bytteniveall.

Grønafgrødens tørstofindhold og tørsloffets
sammensætning af råprotein, træstot, niLr3tkvæl
stof og sand ses i den følgende oversigt.

Forsøg med ~furafgrødtr (154).

7 forsøg 1974
hkl pr. ha a.e.

lentof rtprotem tnEllOr pr. ba

Ital. rajgr:rs, tetrap!. 6,9 l,S 1,2 5,1
Vårrug .. _ ........ 7,4 I.3 1,7 3.2
Westerwold rajgræs
+ ital. rajgræs .... 2,4 0,3 0,3 1,1
Havre + ital. rajgræs 2,3 0,3 0,4 0,0
Fodermarvkål 6,4 1,1 0,4 2,0
Foderraps, Akela .. 11,6 2,2 0,9 5,5

Forsøgsplan med korsblomstrede afgrøder.

a. Fode1marvkål
b. Foderraps, Akela
c. Gul sennep
d. Foderrybs, Perko
e. Foderrybs, Ligarold.

11,5
5,9

11,8
7,0
~,6

Alle forsøgsled er sået på 24 cm række:lfstand
med en udsæd på 12 kg pr. ha.

Den gennemsnitlige sådato blev 17. august, og
høstdatocn blev 30. oktober.

I gennemsnit af 7 forsøg er målt følgende
udbytter:

Forsøg med e/lera/grøder (/55).
hk,pr.M ae.

tØrltor r'prot~m U1eJto( pr. M

2,3 1,4 6,3
1,5 0,7 3.5
2,4 3,9 8,5
1,3 0,7 5,0
0,6 0,0 2,1

Gul sennep har givel det største beregnede fo
denIdbytte. derefter følger foderrybs, Perko, og
foderraps, Akela, medens fodennarvkål har givet
det mindste udbytte.

Udbyttet af ,",prolein følger udbyttet i beregnet
foderværdi.

Grønmassens tørstofindhold og tørstoffets ind
hold af råprotein, træslof, nilratkvælstof og sand
ses for de ~amme 7 forsøg i følgende oversigt:

7 forsog 1974
Fodermarvkål ....
Foderraps, Akela ..
Gul sennep .
Foderrybs, Perko ..
Foderrybs, Ligarold

11:1 udJZ<l
pr.b

30
150

20+10
150+ IO

12
12

Forsøgsplan m~d forsbllige arter.
RJCkkeaf'l.,m

a. lIal. rajgræs, 4 n 12
b. Yårrug 12
c. Westerwold rajgr:rs +

ita!. rajgræs 12
d. Havre + ital. rajgræs. 12
e. Fodermarvk.:\1 24
f. Foderraps, Akela . . . . . 24

Fors/Jg med e/lera/gn,der.

7 forsøg 1974
",.. pc!. ar IOntotr'el

tØlllOr r'prol. InNlOr NO,-N lind

hal. rajg.. telrapl. 15,7 21,7 17,4 0,20 13,0
Virrug 15,5 19,6 20,3 0,19 15,4
Westerwold
+ ital. rajgræs .. 16,6 19,4 16.1 0,16 23,7
Havre+ital. rajg. 16,4 19,6 17,4 0,21 19,6
Fodermarvkål ... 16,4 19,5 12.0 0,25 24,1
Foderraps. Akela 15,7 20,0 11,4 0,20 17.3

Alle afgr0der har et lavt indhold af tørstof.
Stort set har alle de prø....ede afgrøder samme

indhold af råprotein. hvilket viser, at de har
samme evne til at omdanne gødningskvælstof til
r"prolein. Det går dog ikke med samme ha
stighed. idet fodermarvkål har det største indhold
af nitratkvælstof, medens Wester""old + italiensk
rajgræs h:lr det mindste.

Indholdet af tr!eStef er størst 1 vårrug og
mindst i foderraps. men er i0vrigt ret lavt i alle
afgrøder.

Tørstoffets indhold af sand ligger på så højt
et niveau, at :lUC :lfgrøder i den foreliggende
tilst:lnd må skønnes al være uegnede til kvæg·
foder.

Det viser, hvor vanskeligt det er at bjærge
afgrøder såel efter høst med en god kvalitet lil
vinterfoder.

Forsøg med e/lera/gmder.

7 /or.wg 1974
",.. pct. • r lorslotr'et

tørslof rå protein t~to( NO.-N land

Fodermarvkål 16,0 20.0 12,2 0.22 17,4
Foderraps. Akela 14,9 21.8 12,1 0,26 14.4
Gul sennep 14,2 20.2 22,7 0.44 4,7
Foderrybs. Perko 12,8 19,5 11.4 0,22 8,1
Foderryb~.

Ligarold 15,2 20,6 9.9 0,16 10,6

Tørstofindholdet er lavl i alle ;:afgrøder og la
vest i foderrybs. Perko.

Alle afgrøder har stort SCl samme indhold af
råprotein, medens der er betydelig forskel pit
indholdet af nitratkvælslof. Her har gul sennep
et meget højt indhold. De ø\Tige afgrøder har et
middelhøjt indhold af nitratk.vælstof.

Sandiblandingen er acceptabel lav i gul sennep.
men uacceptabel høj i de øvrige afgrøder.

Indholdet af træstof er ret højt i gul sennep
men ligger på et la\·t niveau i de øvrige afgrøder.

Forsøgene fortsætter.

17. Regulering af græsvæksten
med kvælstof.

I forsøg med stigende mængder kvælstof til
kløvergræs og rene græsser er der hidtil i de

6'
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l det følgende ses resultaterne af 3 forsøg i
forskellige blandinger, hvor italiensk rajgræs og
kløver indgår.

Udbyttet følger pænt sammen med. mængden af
tilført kvælstof, undtagen i 3. slæt, hvor der mA
les en betydelig eftervirk.ning af kvælstof, som er
tilført de 2 foregående slæt.

Det samlede udbytte af bilde tørstof og rå
protein er stigende i takt med stigende mængder
kvcelstof til den 1. slæt.

Udbyttet i afgrødeenheder er nedenfor fordelt
på de enkelte slæt og ialt pr. ha i gennemsnit af de
samme 3 forsøg.

Regulering af grlZsvæksten med N.
3 forsøg 1974 .(lTfldcenbederpr. ha

18. maj 4. juli 12.•ul 8. olr.t. laIt

I. sI. ON 13,9 14,3 27,2 23,9 79,3
l. sI. 75 N 26,4 7,9 25,4 23,6 83,3
l. sI. 150 N 30,5 23,4 26,9 18,6 99,4
l. sI. 225 N 32,8 23,7 28,0 13,6 98,1

hk, pr. ha
C"tlto! rlprOC.

95,1 17,5
4,9 1,3

24,1 4,5
22,6 5,1

21,2
20,2
20,1
19,5

18,4
18,8
18,5
19,2

18,6
18,5
20,1
20,S

Regulering af græsvæksten med N (I57).
A 1m. rajgræs
3 forsøg 1974 pcl. pct.•( Cørato(

lorslo( rlIprot. lTZ:Stot

LsI. ON
l. sI. 75N
LsI. 150N
I. sI. 225 N

allerfleste forsøgsserier tildelt kvælsiof med JA
af totalmængden ad gangen, eller med lige store
mængder pr. slæt indenfor hvert forsøgsled.

Forsøgene er planlagt for at belyse, om denne
fremgangsmåde fortsat er ønskelig og rimelig af
hensyn til at nå et højt udbytte af velsammensat
græstørstof.

Forsøgene> placeres i bestående øræsmarker med
hundegræs eller almindelig ralgræs. irenbestand
eller l blandinger med kløver og andre græsser
efter følgende plan:

k, N pr. ha
tidligt 1. IlEt 2.llEl J.llæl ~"

a. O 75 150 225 450
b. 75 O 225 150 450
c. 150 225 O 75 450
d. 225 150 75 O 450

Der tilføres ialt 450 kg N pr. ha i alle forsøgs
led efter en gradueret skala, så det er muligt
at måle merudbyttet for stigende mængde N pr.
slæt m.v.

I gennemsnit af 4 forsøg i hundegræs i ren
bestand er høstet følgende udbytter:

Regulering af græsvæksulI med N (157).
Hundegræs "'l. pct. ar lorsto( hkg pr. bl.
4 forsøg /974 torator rAproleln trtltor tonnor dpr.

l. sI. ON IS,3 17,4 25,3 108,7 18,9
l. sI. 75 N 18,0 IS,2 25,2 3,0 1,4
l. sI. ISO N 19,1 19,5 24,6 16,8 5,6
l. sI. 225 N 19,4 20,2 23,8 16,7 6,4

hkg pr. ha
tøntor dptot.

121,1 20,7
2,4 0,3

22,7 3,8
21,3 4,4

pcl. ..r tRlfltor
tlprot. U1f110(

17,1 23,9
17,0 23,4
17,0 24,1
17,6 23,7

Regulering af grlZsvlZksun med N (157).

Blandinger. "'..j forsøg 1974 tørstof

I. sI. ON 19,2
l. sI. 75 N 19,1
I. sl.150 N 20,3
I.s1.225N 21,0

Det største samlede udbytte af tørstof og rå
protein pr. ha blev høstet, hvor der blev tilført
de største mængder kvælstof i tidligt forår.

l den følgende oversigt er udbyttet l afgrøde~

enheder fordelt på de enkelte slæt og ialt pr. ba
i de samme 4 forsøg.

I del følgende ses resultaterne af 3 forsøg i
almindelig rajgræs irenbestand.

Med den sligende mængde kvælstof tU 1. slæt
øges indholdet af tørstof og råprotein, medens
træstofindholdet falder.

Der opnås et betydeligt merudbytte i l. slæt for
ISO kg N pr. ha, medens 225 kg N kun øger
udbyttet med 1,3 afgrødeenhed mere. Der er en
lignende gang i morudbyttet i 2. slæt. I den 3.
slæt måles der så stOl" en eftervirk.ning af tid
ligere tilført kvælstof, at der høstes næsten samme
udbytte i alle forsøgsled.

ialt

100,9
102,9
119,9
118,7

dgrodoenheder pr. ha
4. Juli 1:2. au, 8.01r.L

22,8 31,4 24,9
14,3 30,8 23,0
24,7 34,S 21,9
25,9 35,1 17,8

18. maj

21,8
34,8
38,8
39,9

Udbytterne følger også ber ret nøje kvælstof
mængden, der tilføres de enkelte slæt.

1 gennemsnit af 4 forsøg er i det følgende
vist indholdet af nitratkvælstof i tØrstoffet. De fire
forsøg er fordelt med 1 forsøg i hundegræs 1 i
alm. rajgræs og 2 i blandinger.

Udbyttet er på et højt niveau. Det samlede
merudbytte følger ret nøje mængden af kvælstof,
der gives til den J. slæt.

Nedenfor er udbyttet i afgrødeenheder fordelt
på de enkelte slæt og ialt pr. ha.

l. sI. ON
l. sI. 75 N
l. sl.150 N
I. sI. 225 N

Regulering af grlZsvæksten med N.
3 forsøg /974

~"
90,6
93,1

104,5
104,5

.(grødeenheder pr. bl.
4. juli 11.aul. 8. okt.

17,3 27,4 24,4
9,3 28,3 24,0

21,7 24,8 20,7
21,8 25,6 18,5

Regulering af græsvæksten med kVizlstof·
4 forsøg 1974

18. mal
21,5
31,S
37,3
38,6

Lsi. ON
LsI. 75N
LsI. 150N
I. si. 225 N
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Reguleriflg af græsvækr/ell med N.
4 forsog /974 pcl. nllrat-kvælslo! l tørllor

I .•læl 2. slæt 3. sl&:1 4 .•Iæl snl.

I. sI. ON 0,02 0,05 0,13 0,12 0,08
I. sI. 75 N 0,03 0,Q3 0,13 0,13 0,08
I. sI. 150 N 0,04 0,19 0,09 0,Q6 0,09
I. sI. 225 N 0,09 0,15 0,08 0,04 0,09

Gennemgående ligger indholdet uf nitratkvælstof
i tørstoffet på et ret lavt niveau.

Det største indhold nås i 2. slæt.
Forsøgene fortsætter.

Rødsvingel indtager en mellemstilling med hen
syn til udbytte og holdbarbed.

Udbyttet af råprotein ses nederst i forrige spalte.
Hundegræs er bedst til at omsætte gødnings

kvælstof Lil. råprotein og den følges i den hen·
seende tæt af rødsvingel. Kløveriblandingen be
tyder stort set samme udbytte af råprotein som
ca, 200 kg N i kunstgødning. Iblandingen af 4
kg rødkløver og 4 kg hvidkløver har således
bævet og stabiliseret udbyttet af tørstof og rå·
protein.

Forsøgene fortsætter.

Kvælstof til græsarter.
/ forsog/973-74 hkl tørstof pr. ha

alm. rajgnu rød.vtngcl tlmothe humJcll"l:r1 bland.

O kløver
150N 56,4 64,4 68,4 75,9 60,1
300N 96,0 (89,3) 91,8 108,8 104,8
450 N 93,6 103,6 109,2 119,0 115,3
600 N 97,3 111,1 107,8 125,3 123,7

18. Kvælstof til græsarter 1973-74.
I 1973 blev græsanerne, almindelig rajgræs,

rødsvingel, timothe. hundegræs og de 4 arter i
blanding udlagt uden dæksæd, dels irenbestand
og dels i blanding med 4 kg rødkløver plus 4 kg
hvidkløver pr. ha.

I dobbcltforsøgct nr. 3721-22 er opnået føl·
gende udbytter i hkg tørstof pr. ha.

Tallene i parentesen er korrigeTede tal. lbtan·
dingen af kløveT har givet betydelige merudbytter
især ved de lavere kvælstofm~ngder på 150 og
300 kg N pr. ha.

Det største udbytte er i begge afdelinger høstet
i hundegræs. Tæt derefter følger blandingen, der
cher 2. slæt var stærkt domineret af hundegræs.

Almindelig rajgræs og timothe har ydet de la
veste udbytter. Bestanden blev udtyndet ved de
største kvælstofmængder på 450 N og især ved
600 kg N pr. ha.

Kvælstof til græsarter.
hkl rJlprotcln pr. ha

alm. raJltlIC3 røa,vlnlcl IlmOlhc bundclna bland.
O klOlIer
150N 8,6 9,3 8,9 10,4 7,9
300 N 13.3 (15,8) 15,5 17,7 15,8
450 N 16,2 18,6 20,4 21.0 21,0
600 N 19,8 23,0 21,1 24,6 23,2

+ kløver
150N 13,7 15,6 (15,0) 16,7 16,6
300 N 19,8 21,0 18,3 20.5 20,8
450N 19,8 25,1 22,7 24,3 22,S
600 N 20,9 22,1 21,9 25,3 22,8

14,9
2,2
4,2
6,4

tnalo!
Ilte pr. ha

lertlOr rAprottln

66,7 6,5
9,0 0,9

16,6 l,S
24,9 2,0

319
46
91

131

grønt

19, Stigende anlal planter pr, m2

i silomajs 1973-74,

r den nordlige del af Europa råder der for tiden
nogen usikkerhed overfor, bvor stort et antal majs
planler pr. kvadratmeter, der bør stræbes efter
for at opnå et optimalt udbytte i silomajs.
t England anbefales ca.. 30 planter, i Holland
ca. 15 og i Nordtyskland ca. IO majsplanter pr. m!
for at nå det bedst mulige resultat ved dyrkning
af silomajs.

Forsøgene gennemføres for at få et indtryk af
forholdene under danske klimaforhold.

Forsøgsplanen er visl i beretningen 1973. Den
er i år ændret med plantetal i nedadgående ret·
ning, da fo~øgene blev sået til blivende bestand
med en speciel majssåmaskine. Denne maskine
kan ikke så majs mod mere end ca. 15 planter pr.
mr, når rækkeafstanden er 75 cm.

AJle forsøgene er sået af mandskab fra lands
kontoret med den nævnte såmaskine. Den gen·
nemsnitlige sådato var IO. maj.

Rækkeafstanden er i alle forsøg 75 cm. Ukrudt
blev bekæmpet med 1,5 kg Afalon pr. ha lige ef
ter såning eller med 4 I dinoseb pr. ha, når
ukrudtot havde 2-4 blade.

Der blev ikke foretaget rensning eller hakning
mellem rækkerne.

I tabel 158 i tabelbilaget ses en oversigt over
udbyttet i grønt, tørstof, råprotein og træstof. Ud
bytte i tørstof varierer fra 136 til 34 hkg pr.
ha. De ret lave udbytter viser, at det kølige forår
og det kølige, regnrige og solfattige efterår ikke
gav majsen ret gode vilkår i 1974.

I del følgende ses det gennemsnitlige udbytte
af 14 forsøg.

Plantelal i .filoma;s (/58).
l4 forsøg 1974

pl.
pr. m'

5,3.
7,2.
9,8 ..

13,2 .....

Antallet af planter længst til venstre er det
målte planteral ved høstningen den t8. oktober.

100,7
118,5
122,2
124,1

102,6
119,3
131,4
131,6

(93,4)
99,3

118,0
104,9

92,8
114,3
129,0
112,1

+ kløver
150N 91,3
300N 109,8
450 N 113,3
600 N 110,5
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20 ---------;-;;;-----

Indholdet af tØrstof ses foran i gennemsnit af
10 forsøg.

J l forsøg er nedknækning ved høst bedømt.
Det er tydeligt, at den tætteste bestand har haft
den største ncdknækning. En nedknækning af
stænglerne er en stor ulempe ved høstningen af
majsen, da majshøsterne ikke kan b;ærge en ned
knækket bestand af silorna;s uden store marktab.

Kolbeprocenten er beregnet på basis af tør
stofudbyttet.. l de ma;sdyrkende lande anbefales et
plantetal, der giver over 50 procent af udbyttet i
kolbetørstof. Dette mål er langt fra nAet i årets
forsøg.

Indholdet af tørstof i kolberne er jævnt faldende
ved stigende plantetal. Normalt anbefales ca. 40
procent tØrstof i kolberne, inden der ensileres.

l årets forsøg er indhold af tørstof i kolberne
kun det halve af de ønskede mål.

Stænglerne har ot betydeligt lavere indhold af
tørstof end både kolbe og blade.

Bladene har det største indhold af råprotein,
derefter følger kolber og stængler, som det ses i
følgende oversigt.

Fig. IO. Stigende antal planter pr. ml J silomajs

Pla"tetal j nU/js.

Udbyttet af grønt, tørstof, råprotein og tfæsto!
øges med stigende plantetal pr. kvadratmeter.

r det følgende er udbyttet af tørstof og råpro
tein vist fordelt på kolbe, stængel og blade fra
rafsøg, hvor planterne efter planen var delt i disse
fraktioner.

83
66
67

12,5
30,1
27,3

9,4
7,6

13,7

31,2
18,5
37,6

Planletal j silomajs.
pcl. pcl. ar l('Julof FK

101"$Iot r6protein In:stot org. Slot

Indhold af tørstof, råprotein og træstof svarer
rct goJt til årets gennemsnit i 1973.

Fordøjeiigheden er ret ens i stængel og blade
men betydelig højere i ~olbe plus svøb.

I løbet af vinleren blev tørstoffets fordøjelig
hed i afgrøderne fra 6 forsøg 1973 undersøgt in
vitro på Forsøgslaboratoriets afdeling i Hillerød.

Det drejer sig om forsøgsnummer 2990. 1749.
1331,3602,1240 og 2083 i beretningen 1973.

[ gennemsnit af de 6 forsøg er næringsindhold
og fordøjeligheden af organisk stof vist i følgende
oversigt.

lndholdet af træstof i stængler og blade er be
tydeligt højere end i kolberne.

I figur IO ses udbyttet af tørstof i kolbe, stæn
gel og blad, samt det samlede udbytte af tør
stof.

Kolbe + svøb
Stængel
Blade

IO forsøg 1974 pct. at løntorrcl
rAprotdn tl1!eSlot

pl. pr. m' kolbe 'lengel blade kolbe slZ'nrel blad

5,3 8,6 7,8 16,4 17,5 25,7 24,4
7,2 8,6 7,4 16,0 16,9 26,0 24,4
9,8 8,6 7,2 15,7 16,4 25,9 24,7

13,2 8,6 6,9 15,2 16,1 25,7 25,3

Planretal j sifomajs.'"
,

IO forsog 1974
Kar .(or pet. (X1.IOUIOr

pl. pr. m' ncdkn.-) kolbe kolbe slængel blade

5.3 2 41 21.3 17.8 27,6
7.2 4 39 20.6 18,1 27.3
9.8 5 36 20.0 17,9 27,2

13,2 6 34 19,2 18,3 28.2
.) O-IO, IO ~ heil nedknækkct (l fonog.)

P/Dille/al i si/omai.f.
IO forsøg 1974 hkg pr. ha

pl. tørstof råprotein
pr. ml kolbe: st:engel blade kolbe slængel blade

5,3 27,5 26,7 14,9 2,4 2,1 2,4
7,2 2,0 3,2 3,1 0,1 0,1 0,4
9,8 2,9 8,1 3,9 0,2 0,4 0,5

13,2 3,8 13,0 7,4 0,3 0,7 0,9

Både i kolbe, stængel og blade sliger tørstof
udbyttet med øget plantetal pr. m2. Udbyttet af rå·
protein viser samme tendens.

T forhold lil forsøgene i 1973, der var ct ret
godt majsår. er det især udbyttet af tørstof i kol·
ber, der er gået ned, medens udbyttet i stængel og
blade er næsten ens i de 2 forsøgsår.
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Majss!ma.~kine til dnina oa nedfældning af gØdnina i
l aIbcjd~g'lOg

De største merudbytter for placeret fosfor må
les i de 2 forsøgsgrupper, hvor jordens fosforsyre
tal er lavest. Der er m~lt negative merudbytter i
forsøg med fosforsyretal over 8.

For-søgenc forlsæHer.

136,8 13,1
79,6 70.7
78.5 70.6
73,8 70.8

Ft, O. 8.0
J

tonlOr rllprol.

II t,8
4,2
4.2

10,8

Ft. 1,1. 4.9

•
",nlor dlprOI.

68.5 S,7
3,1 0.6
0.2 0,1
8,0 0.9

Placere/ og IId.rtmel fosfor lil si/omajs.
hkg pr. hil
Ft.5.0-7.9,

lonlof rapIO!.

10.5
0.1
0,2
0,8

Antal ronog

Grundgd.
20 PudsLr.
40 Pudstr.
40 Ppiae.

Korrelationsberegninger viser, at (ordøjeJighed~n

af organisk stof fald~r ret sikkert, når indholdet af
tØrstof i kolben øges, ligesom den ret sikken fal
d~r. når lrlJ:sr.ofindhold i Slænglen øgcs.

Indholdet af råprotein i kolbe, stængel og blade,
samt træstofindholdet i kolben har kun ringe ind
flydelse på fordøjeJigheden af organisk stof.

Forsøgene fortsætter.

20. Placerelog udslrøel fosfor
li! si!omajs 1973-74.

I andre lande, der dyrker majs, lægges Slor
vægt på, at majsen får .. en starter. af nedfældet
fosfor, som placeres i en passende afstand fra ~å

ncHen.
f'orsøgsplancn er vist i beretningen 1973.
Majsen blev sået. og gødningen placeret af

mandskab fra landskontoret med en ma;ss:\maski
ne. Forsøgene blev sået med en rækkeafstand p,\
75 cm og et plantetal på ca. IO pr. m t .

Ukrudt blev bekæmpel med 1.5 kg Afalon pr.
ha lige efter såning eller med 4 I Dinoseb pr. ha.
da ukrudtet havde 3-4 blade.

Arets maj'iudb}'lter blev ret lave, men forholds
vis svarer lIdbyuet til rc ... ultatcrne i 1973. I det
følgelllle er resultaterne af 16 forsøg sammenreg
nel.

21. Sorter af sllomajs og grønmajs.
Normalt regnes der med, al majs med over ca.

20 pet. og op til ca. 50 pet. tørslof i hele plan
ten betegnes som silomajs. Når der er under ca.
20 pet. lørstof kaldes den for grønmajs, der reg
nes som velegnet (il staldfodring eller tørring.
Denne ret tøfstoffattige grønmajs er derimod min
dre egnet til ensilering, da der kan opstå et stort
lab ved saftafløb. Med 50 pet. tørstof i hele plan
ten ved hØst kan sorten betragtes som egnet til
modenhed.

Forsøgene er planlagt (or at belyse 4 majssor·
ters egnethed lil silomajs og grønmajs i de fOfskel
lige egne af landet.

Dc anlægges efter planen:

,. Dek,lb 202 (F)
b. Anjou 210 (F)
c. K,h'cdon 33 (GB)
d. Hybddor 313 (I)

Tallene bllg sorlsnavnel er FAD-tal. Det lave
ste tal vil alt andet lige give den tidligste mod
ning af kolben, medem. majs med det højeste
..-,\O-Ial ikke vil kunne nå modning under vore
I..limaforhold, men ofte kan yde et højt udbytte I

glønma'ise. Tallet for Kalvcdon er dog retteligt
330 og ikke 33. idel dcn er en sen sort.

rAprol.

9.4
O,J
0.1
0.6

101,2
1.6
1.3
7,7

471
l
8

32

9.3
9,2
9,3
9.2

21,5
21.8
21,4
21,7

P/aCt'ri'/ og Ilds/roet fo.rfor /il si/omajs (159).
pc:l. pct. hkg pr. ha

tønlof rAprotcfn BrDnl t"ntofGflS. 2 år
Grllndgødet
20 P udslroct
40 P udstrøet
40 P placeret

Indholdet af tørstof og r,jprotein er upåvirket af
gøus~ningen med fosfor. Der opnås et pænt mer
udbytte for placering af f~for.

Nedenfor ses udbyttet af tørstof og råprotein
fordelt på kolbe. stængel og blade i gennemsnit
af 14 forsøg.

De 40 kg rent fosfor placeret i forhold ti!
bredsået har især øgct udbyuet af kolbetØrstof,
der cr mC'i1 værdifuldt til kvægfodring.

I det følgende er forsøgene opdelt efter fosfor
syretai i jorden ved for .."gencs anlæg.

Placeret og UdS/TCJt'l fosfor til silomaj.f:.
Mg pr. ha

GI/S. 2 tIr
lørstof r4protcln

kolbe sLil:ngel bladc koHx stængel blade

Grundgød. 42.2 43,1 19.5 3,6 3.0 3.0
20 Pudstr. 1,0 70,4 70.1 0.2 0,0 0,0
40 PudsIr. 0.5 72,4 1.8 0.2 70.2 0,2
40 P placer. 2.5 1,1 1.7 0.3 0,1 0,2
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Dekalb 2.02 AnJou 210 Kalvedon 33 Hybrldor 31J

Forsøg med sorter af silomajs og grøn
majs (160).

Forsøgene blev sået med majssåmaskine af
mandskab fra landskontoret. Der blev anvendt 75
cm ræk.keafstand, og man søgte at fl 10 planter
pr. kvadratmeter.

Udsæden blev bejdset med Mesurol, og fosfor
blev placeret nær ved majsraekken. Ukrudt blev
bekæmpet med Afalon i de fleste af forsøgene.

I tabel 160 ses resultaterne af årets enkeltforsøg.
Der er en betydelig variation i udbyttet fra sted
til sted. l gennemsnit er udbyttet dog ret lavt,
som det ses af følgende oversigt:

15 'orsøg
1974
Dek_lb 202
Anjou 210
Kalvedon 33
Hybridor 313

pct.
torator

20,8
19,5
18,3
17,6

pcl.
råprOtdD

9,9
10,0
10,6
11,1

gnmt

431
41

+33
+54

hk, pr. ha
tørstof rAproteln

89,7 8,8
2,2 0,4

+16,9 +1,1
+23,2 +1,4

Plantetallet er ret lavt især i Kalvedon og Hy
bridor. Der er en antydning af, at Anjonr 210 er
k.nap så standfast som de øvrige soner.

DekaIb 202 har ydet det største udbytte af IØr
stof i kolber og har dermed alt andet lige klaret
sig bedst i det ret kølige majsår 1974.

Forsøgene fortsætter.

22. Ukrudtsbekæmpelse i majs 1972-74.
Majs er meget følsom over for konkurrence fra

grove ukrudtsarter. Det er derfor meget vigtigt, at
ukrudt bliver bekæmpet effektivt i de første faser
af majsens udvikling.

Forsøgsplanen er vist i beretningen 1973.
Der er høstet. ret lave udbytter i majs, men

som sædvanligt er der ret store merudbytter for
ukrudtsbekæmpelsen. Det ses også af følgende
oversigt.

14,0
19,0

6,5
5,2

100
116

22
15

Ukrudtsbekæmpelse i majs (161).
UknIdll- Majs- hlca t811toC pr. ha
planter pl&llter lumgc:1 +
pr. m2 (hl. kolbe blade

581 100 21,0 16,5
17 97 3,8 10,3
36 100 3,8 9,2

3 'orsøg 1974
Ubehandlet
Af_Ion, I,S kg
BI_dex, 2,0 kg
Pramitol M 80,

l,S kg
Aretit, 4,0 I

l bedste fald er tørstofindholdet så lavt, at re
sultaterne må betragtes som forsøg med sorter af
grønmajs.

Anjou 210 har ydet det største og Hybridor
313 det laveste udbytte.

r det følgende ses en oversigt over aDtal planter,
lejesædskarakter og tørstofudbyttet fordelt på kol
be og stængel plus blade.

hkg1Ørstot pr. ha
kolber Stltogel + blade

40,S 49,2
+2,8 5,0

+15,1 +1,8
+22,8 +0,4

Forsøg med sorter af silomajs og grønmajs.
AlItai Kar.

planler for
pr. m2 Je)elzd·)

Dek_Ib 202 8,9 2,2
Anjou 210 8,8 3,0
K_lvedon 33 6,8 2,7
Hybridor 313 6,3 2,2
e) ~IO. 10 _ heIl I lek:.

AfaloD, Bladex og Prarnitol M 80 er midler,
der optages af ukrudlets rodsystem. De skal der
for helst \JdsprØjtes på fugtig jord senest 3 døgn
efter majsens såning og nedharves med en let
harve.

Alle 3 midler er i fareklasse C, og de har en
betydelig langtidseffekt. Bladex og Pramitol M 80
kan også optages gennem ukrudtets blade, men
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Afalon og Aretil har stort set haft samme virk
ning på ukrudtet. men Aretit har givet det største
merudbyttc.

Forsøgene fortsætter.

virkningen er mere usikker overfor for stort
ukrudt, ligesom majsen kan svækkes.

Aretit er et bladmiddel, der svider ukrudtets
blade. Det er i fareklasse A, og det har ingen
langtidseffekt.

Pramitol M 80 har en ret god ukrudlSeffekt.
Det har ikke svækket majsen. Der er her høstet
det største merudbytte i kolbetørstof.

Aretit har virket bedst på ukrudtet, skadet maj
sen mindst og givet det næst højeste udbytte i
kolbetørstof. Afalon og Bladex har stort sel gi
vct det sammc merudbytte for sprøjtningen. Afa
Ion har været hårdest ved majsbestanden af aJle
midler, men det har også haft en god virkning på
ukrudtct.

De 2 foregående års forsøg med ukrudtsbekæm
pelse i majs er i det følgende sammenregnct med
delle års forsøg, hvor der har været anvendt de
samme midler.

j forsøg
1972-74
Ubehandlet
Afalon
Aretit

Ukrudlsbekæmpelu i majs.
Ukrud.l· hkg tørJ!or pr. ha
plan ler MaJsplanlcr stængel I
pr. m' fhl. Io;olbc bilde

410 100 .5,0 11,7
14 103 14,4 1l,7
18 107 15,2 18,7

"''- hk, pr. ha a.e:.
l"I"Ilof grønt hlntof ",.ha

Uvandet 17,0 240 40,9 34,1
3X 15 mm 19,9 63 19,3 19,3
3X40 mm .... 20,9 17 12,9 10,7

Den I. slzt er høstet i juli. De 3 gange J5 mm
har givet et pænt merudbytte.

III. UNDERSØGELSER OVER
U GDYRE ES AFGRÆS-

l GSFORHOLD 1969-74
Ved B. R. Benrholm og A. Nielsen-ElIglysl.

Den nu afsluttede undersøgelse over ungdyre
nes udnyttelse ar afgræsningsarealeme under prak
tiske forhold blev begyndt under Græsmarkssek
tionens Icdels.e.

Undersøgelsen er blevet ledet af B. R. Bent·
holm. Det daglige arbejde med græsningskontrol
len og indsamling af undersøgelsens data er fore
taget af A. Nielsen-Englyst.

Undersøgelsen har taget sigte på at belyse især
2 hovedspørgsmål under de forskellige benyttet
sessystemer:

I. Den udnyuede produktion pr. ha i fonn af
tilvækst, vedligehold og slæt.

2. Det enkelte dyrs tilvækst i løbet af somme
ren.

23. Andre forsag i gronafgroder,
I forsøg nr. 1216, 1712 og 3695 er afprøvet

forskellige lucernesorter efter lidt forskellige pla
ner. Af de sorter, der var fælles i de 3 forsøg,
er målt følgende udbytter.

Vertus bar ydet ca. 5 pet. større udbytte i tør
stof end Isis.

I forsøg nr. 1107, 3 1l3, ]]88 og 3693 er .f·
prøvet eftervirkningen af forskellige fonner for
dæk.sa:d, dels modent korn med forskellig udszds
mængder og kvzlstofgødskning, dels d<eksæd hø
stet grøn og moden og dels forskellige former for
dæksæd.

Et fællestræk. er, at udbyttet i den følgende
gncsmark mindskes ved øgede mængder kvælstor
til dæksæd, ved øget udsædsmængde af dæksæd og
ved sent høstet dæksæd_

I forsøg 2846 blev i kløvergræs, der blev van·
det med havvand (Østersøen ved Bornholm), hø
stet følgende udbytter.

Vertus
Isis

"''lin'llof

23,1
23,1

1","1

446
-;- 24

hk' pr. ha
IØrllOf

103,.
-;- 5,6

riprOI.

19,80
-;- 0,34

Ved hjælp af en transpOrtabel vægt vejes dy
rene hver 4. uge. Desuden søges gennem notater
om gødskning, klimaforhold og specielle parasito
logiske undersøgelser at finde forklaringer på.
eventuelle variationer i dyrenes tilvækst gennem
hele vækstperioden.

Undersøgelsen er gennemført på Skanderborg-,
Ars-, Grindsted-, Varde- og Esbjergegnen.

I 1974 var vejrliget ret onsartet først på som
meren i alle undersøgelsesområderne, idet der var
nattefrost i hele april og i den l. uge af maj
måned. Græsvæksten var langsom og sparsom i
det tørre og kølige majvejr. Tørken fortsatte næ
sten hele juni. Sidst i juni begyndte regnen, og
det var bortset fra høst perioden i august måned
meget regn rigl resten af årel.

Taget som helhed var 1974 dog et ret godt
g~år for ungdyr.

Kontrollen er gennemført med 20 besætninger,
som har haft 355 stk. ungdyr på 65,2 ha græs
areal. Der er i 1974 forsøgt med en mere eksal..t
styring af ungdyrgra:sningen efter de retningsli
nier, der blev vist i beretning 1973.

Ungdyrkolltrollef1S omfang er vist i det følgen
de. Ejendommene er opstillet efter stigende antal
folde i afgræsningssystemel.
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.) Mtd over too dages græsninll.

laIt og gns.
1969-74

1 50 159,6 818 5,3
2 28 109,5 590 5,8
4 35 138,6 809 6,0

5-6 30 99,3 644 7,3

Ungdyrkonrrollens omfang 1969-74 (162).
Ant. folde Antal UDS· Anw dyr

1974 dyrbelttninlu ha iall iall pr. ha

I 6 21,4 94 4,6
2 3 11,1 62 5,4
4 5 11,6 74 6,5

5-6 6 21,1 125 6,8

I
7
8

13

3879
4516
5016
5976

424
488
541
632

700
741
811
935

Produktion pr. Ila (162-63).
pr. ha Slæt pc1.

Ani. Colde antal ar r.e.
1974 gra:sdaBt kB 11IvækJt f.c. udbytte

l 582 428 3678 O
2 709 459 4141 O
4 975 633 5336 3

5-6 946 674 5907 8

1969-74
I
2
4

5-6

Produktionen pr. ha er vist i den følgende
oversigt. Disse og de følgende resultater omfauer
alle dyr, uanset afgræsningsperiodens længde.

Bortset fra et mindre areal til slæt i 1974 på
grund af den tørre forsommer svarer produktionen
meget nøje til de 6 års gennemsnit.

Her ses, at der med en forøgelse af foldantal
let har været et jævnt stigende udbytte i foderen
heder pr. ha. Fra storfold til S-6 skiftefolde dre
jer det sig om en forøgelse af udbyttet med 2100
foderenheder pr. ha eller med S4 pet.

Den øgege græsproduktion, der er en følge af
en passende hviletid til genvækst mellem. hver af·
græsning ved skiflefoldsgræsningen, har givet mere
græs til dyrene. Gennem kontrollen er da også
målt et øgot antal græsdago pr. ha i takt med øget
antal skiftefolde. Fra storfold til 5-6 sk.iftefold~

stiger antallet af græsdage med 235 pr. ha.
Da de 'græssende dyr har samme tilvækst pr.

græsdag uanset afgræsningsmetode, medfører det
le, al produktionen i kg levende vægt er øget. fra
424 k8 i storfold til 632 k8 ved 5-6 skiftefolde,
eller med 49 pct.

Reguleringen af den større græsvækst ved skif·
tefoldsgra:sning giver også en øget procentdel af
udbyttet som slæt i form af ensilage eller hØ for
at holde græsset i foldene på et passende ud
viklingstrin.

Be/ægningsgraden er vist i den følgende over
sigt, hvor også kg levende vægt udbundet pr. ha,

Kontrolperiodens længde svarer til tidligere lrs,
men kvælstofgødskningen ligger på et lidt højere
niveau i 1974 end tidligere års gennemsnit.

TUwl!ksten pr. dag og pr. sommer svarer i ho
vedtrækkene til de tidligere års.

Det fremgår af gennemsnittet af de 6 ån kon·
trolperioder, at kvælstofliJfØrslen bar været svagt
stigende med øget foldantal. Den største forskel i
kvælsloftllførsel er i gennemsnit 30 kg N pr. ha.
Det er så beskeden en forskel, at det ikke kan
have afgørende indflydelse på markens produkti·
onsniveau.

Uanset afgræsningsmetode er den daglige til
vækst i gennemsnit ens pr. dyr.

138
140
166
168

93
97

100
91

0.63
0,65
0,66
0,65

A !græsllingsperiodens længde varierer ikke me·
get fra gruppo lil gruppe, og den svarer ret nøje
til gennemsnit af 6·års-pcrioden, som det ses i det
følgende.

A!græsningsperiode og tilvækst 162-(3).
GlIs. /974

Kontrol·
Antal periodtns kg tilvækst pr. dyr·) kg N
rolde længdt. dagt·) pr. dag pr. wmmu pr. ha

I 145 0.73 107 206
2 146 0,63 92 135
4 156 0,65 102 204

5-6 146 0,68 100 226

GlIs. /969-74
l 145
2 148
4 152

5-6 141

I 1974 har der været næsten lige mange ejen·
domme i hver kontrolgruppc, bortset (ra 2·folds
gruppen. Som i tidligere Ar er der udbuDdet Oere
dyr pr. ha ved øget foldantalt hvilket også ses i
nederste halvdel, der rummer gennemsnitsresulta
ter fra alle 6 år.

Disse resultater er fra kontrol med 143 besæt·
ninger, hvor storfoldsgruppen har omfattet 50
besætninger, medens skiftefoldsbesætningerne har
haft ca. 30 i hver gruppe.

Kontrolarealet har iall været på S07 ha, og kon·
troUen bar omfaUel iall 2861 ungdyr.

Beregningerne er gennemført. så hver ejendoms
resultater tæller lige meget, uanset hvor mange
dyr, der har græsset på den enkelte ejendoms kOD
trollerede gnesareaJ.

KontrolJen i 1974 har næsten samme omfang
som i 1973. På grund af driftsændringer er 6
værter blevet erslattet af 4 nye deltagere.

De parasitologiske undersØgelser er i t974 be·
grænset noget i forhold til tidligere, men er fort·
sat i samarbejde med dyrlæge Chr. Pilegård An·
dersen, Statens veterinære Serumlaboratorium, Ar·
hus, og dyrlæge Sv. Aage Henriksen, Statens ve·
terinære Serumlaboratorium, København.

Der er bestemt parasitindhold i 818 gødnings·
prøver og undersøgt 362 græsprøver for indhold
af srnittcdygtige larver af løbetarmorm.
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dyrenes gennemsnitsvægt, samt forbruget af foder·
enheder pr. kg tilvækst cr anført.

Nedenfor ses en oversigt over resullaterne. hvor
prøverne er fordell på de pftgældende jordtYrer.

Græs(ØfJto!!els sele"i",Jho/d.
Le! sandj. Middeljord Lerj. Lav/ord

ppb selen i l"!"SIOf

Marts 234(5) 155(10) 177(9)
April 55(8) 78(11) 104(7)
rvlaj 95(6) 31 (5)
Juni 21 (3) 24(5)
Juli 22(9) 3J(l4) 24(1 J) 22(10)
Aug. 2018) 29(19) 31 (I 5) 23(15)
Scpt. 29(9) 35(17) 32(17) 25(16)
Ok'br. 59(8) 51 (19) 46(17) 42(7)

(45) (90) (78) (69)
Ejend. I 5 3 6
Tallene, parantl:s angiver antal prøver.

Fra andre undersøgelser vides, at der skal op
mod 100 ppb sele!) i tørstoffen i d}'renes foder for
at opretholde normal sundhedstilstand og produk
tionsevne. (100 ppb = 0.1 mg/kg torstof).

Resultaterne i ovenstående oversigt viser. at se·
len indholdet i græstørstoffet er betydeligt under
dette niveau på alle 4 jordtyper i hele afgræs
ningsperioden. Undersøgelsens resultater kan på
nuværende tidspunkt ikke sige noget om en even·
tuel selenmangels indflydelse på dyrenes sund
hedstilstand og proouktionsevnc, men den har vist,
al der her er ct område, der kræver nærmere ef
tcrforskning.

900

900

"'00

Daglig tilvækst
pr. dyr. g

De N/ke/te dyrs daglige till'ækst.

Den 2. del af undersøgelsens hovedopgave var
det enkelto dyrs tilvækst i løbet af sommeren,
konstateret ved vejning hver 4. uge, samt en un
dersøgelse over faktorer, som har indflydelse her
på.

I fig. Il ses den daglige tilvækst i gram pr. dyr
i perioderne mellem hver vcjning, iah i 6 perio·

3.8
3.8
3.6
3,7

r.c. pr. kg hh.
lall Iii \xkst

9.9
10,5
lOA
8,8

436
416
430
399

354
325
339
314

1825
1840
2040
2225

8elæglli"gsgrad og f.e. pr. kg fill'{t'k!il (/64).
kg ltgcm$v<rgl

pr. ha gn~. pr. dyr
"cd udb. v. udb. v. indb.

Anlal folde
/969-74

I
2
4

5-6

I den øgede bclægningsgrad fra storfold til 5-6
skiftefoldo angivet i antal dyr pr. ha er der set
bort fra racer og dyrenes alder etc. Et andet mcre
præcist udtryk for beJægningsgrad er kg levende
vægt ud bundet pr. ha. Som det ses. øges også
denne vægt jævnt fra storfold med 1825 kg til 5-6
skiftefolde med 2225 kg levende vægt pr. ha. Dy
rene i gruppen med dc fleste skiftefolde har hafl
den laveste gennemsnilsvægt.

Foderellf'eder pr. kg fitl'trk!it ialt har varicret
fra 8,8 til 10,5. Da foderenheder pr. kg tilvækst
er ret konstant, vil del sige, al det laveste for
brug til vedligeholdelse har fundet sted ved mange
skiftefolde, medens dct er størst ved 2 og 4 skifte·
folde. Det vil igcn sige, at dyrene ved mange skif
Icfoldc, trods høj belægningsgrad. har givet den
bedste økonomiske udnyttelse af græsfooeret.

Gennemsnitsresultaterne i foranstående over
~igt har viSI den samme stabile tendens gennem
alle 6 kontrolår, selvom der kun er 3 ejendom
me, der har været med i aJlc tlrene og 3 ejen·
domme i 5 år. Dog dækker gcnnemsnittet i kg
tilvækst pr. ha, over meget store variationer, som
det ses i tabel 162-63 i tabelbilaget. Her er for
1974 de enkelte ejendomme opstillcl eflcr deres
udbytte i ncttofoderenhcder pr. ha. Denne varia
tion kan skyldes kvælstofgødskning. vanding, kon
lrolpcriodens længde m.v.

Jordtyper og dl'fmed grfl'smarkstyper ser der·
imod ikke ud til al betydc ret meget. som det
ses af følgende uddrag [lf produktionsdata fra lav.
bundsjord og mineraljord.

Jordtype og grtrJnltlrkstype (/62-63).
pr. ha

Fig. 11. Olllllill tilvækst I gram pr. dyr. Ge-nnt'msOIt af
henholdsvIs 818 og 644 unlldyr dcr har j:rZ5St't i Itorfoldc
('Iler S-6 skiftdolde.

Lav jord Mineraljord
kg N kg til\". f.c. kg N kg lilv. f.c.

Storfold 131 442 3903 149 429 4041
2 folde 149 497 4396 125 453 4565
4 folde 163 522 4668 156 581 5327
5-6 folde 167 598 5874 182 192 6273

Hverken kvælstofgødskning, jordtyre eller græs
markstype ser ud til at havc nogen afgørende ind
flydelse på den udnyttede produktion i forhold til
afgræsningsmetodernes indflydelse.

Græ.Hørstol/t·[s !ælellindhold.

Som omtalt i beretning 1973 blev der af lic.
agro. G. Gisset Nielsen. Risø, bestemt indhold
af selen i tørstoffet af 282 græsprøver.
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Fig. 12. Daalic ti1~kst j gram pr. dyr. Gennemsnit tor 1.
Ol 2. ~mmer, samt for den mellemJlaaende vi.n1e~

riode pi 2 ejendomme gennem 4 år.

lnlekrionsdygtige larver al løbe-Iramorm (Ls)
overvintrer under vore forhold i el stort antal i
græsset, som følgende oversigt over 1058 græsprø
ver viser.

L3 pr. kg tø"et gr~s 1971-74.
Gno. An,al

1911 1972 197] 1974 1971-74 prøft:r

Januar - 244 244 45
Februar - 507 507 29
Marts 151 151 26
April 127 176 152 61
Maj 8 33 21 44
Juni 2 3 O 10 4 101
1.-15. juli 4 1 13 6 89
15.-31. juli 9 149 79 64
August 43 28 36 81 47 193
September 48 43 248 63 101 202
Oktober 35 58 1046 109 312 164
November - 291 56 174 40

Daglig tilvækst, g
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der a 4 uger. Den er vist som søjler, der er gen
nemsnit af aUe dyr i alle 6 år fOl" storfold og 5-6
skiftefolde, der er 2 ydergrupper. Dette skyldes
ønsket om en forenkling, da 2 og 4 foldsystemerne
ville findes indenfor de viste søjlers områder.

Bag søjlernes gennemsnitstal findes betydelige
årsvariationer og besætningsvariationer, men fæl
les for alle foJdgrupper er en høj og stabil tilvækst
i juni. Den er aftagende i de følgende måneder og
når de laveste værdier i oktober. Det skyldes, at
nogle besætninger har lave tilvækster i juli, au
gust og september på grund af græsmangel som
følge af tørke, kvælstofmangel, angreb af parasit
ter m,v. Fælles for alle foldgrupper er en lav til
vækst i oktober. Det vil kræve en nærmere ana
lyse at udrede de enkelte produktionsfaktorers ind
flydelse pi tilvæksten i enkeltheder.

Fænomenet med de lave tilvækster i maj, selv
under græsrigelighed, og som forekom i aJle grup
per, har givet anledning til en analySe af enkelte
faktorers indflydelse på tilvæksten i den første ud
bindingstid.

Den lave tilvækst skyldes ikke angreb af løbe
tarmorm, da deres evt. skadelige indflydelse på til
væksten tidligst kan optræde i august. Dette er vist
i beretningen 1973. Den kan forekomme hos før
stegangsgræsserc, der bl. a. på grund af tilvæn
ningsproblemer kan have en lav tilvækst. De fleste
konLroldyr er dog 2. år på græs.

Da det bar vist sig, at den lave tilvækst i maj
ofte forekommer i de samme besætninger år efter
år, har en nærmere analyse vist, at det har en ty
delig sammenhæng med vinterfodringens intensi
tet.

I en række besætninger, som har deltaget i kon
trollen i flere år, findes dyr, der bar deltaget 2
Ar i træk.. Ud fra deres vægt ved indbinding og ved
udbinding det følgende forår kan tilvæksten om
vinteren beregnes. Vægten fra græsperioden ken
des med 4 ugers mellemrum.

I fig. 12 er vist resultatet fra 2 typiske besæt
ningers tilvækstforhold for dyr, der er med i 1.
og 2. år, samt tilvæksten i den mellemliggende
staldperiode.

Tilvæksten i 1. år viser en tydelig tendens tit
at være lavere end i 2. år hos de samme dyr. Den
store forskel i tilvæksten i 2. kontrolår bar en ty
delig sammenhæng med vintedodringens intensi
tet. Hvor tilvæksten pr. dag om vinteren har væ
ret 400-500 g var den følgende sommers tilvækst
ca. 700 g pr. dag. Hvor vintertilvæksten derimod
er på ISO g og derunder pr. dag har sommer
tiivæksten været 9OQ.-1300 g pr. dag, eller betrag
telig højere. Der er således her tale om en tyde
lig kompensatorisk vækst, hvor fede dyr taber i
vægt og magre dyr tager på i vægt straks efter
udbinding.

De parasitologiske undersøgelser har i alle Ar
siden t 971 vist, at æg af !øbe-tannorm i gødnin
gen (EPG) forekom i alle undersøgte besætninger
i større ener mindre mængder.
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Disse smLttedygtige larver vil derfor ved nor
mal udbindingstid i stort antal være til stede i
græsset. l den varme og tørre forsommer falder
antallet af smitledygtige larver til et lavt niveau.
Fra omkring midten af juli stiger antallet igen,
stammende fra ægindholdet i dyrenes gødning, og
nar et højt niveau i september-oktober, hvor man
kan forvente den største optagelse af smittedyg~

tige larver af løbe-lannormen og især fra buskene.
Larver, der oplag~ af dyrene, vil kønsmodnes

i dyrenes tarmkanal og løbe for senere at begynde
en udskillelse af æg gennem godningen. Denne livs
cyklus via græsmarken og grlCSSeode dyr betyder,
at der normalt vil være løbe-tarmorm til stede i
forbindelse med græssende ungdyr.

Fund al løbetarmorm og coccidier i gødnings
prøver ses af følgendo oversigt. Med hensyn tit
antal æg af løbe-tarmorm pr. gram gødning (EPG)
ses at der ikke er nogen betydende forskel på del
gennemsnitlige indhold i de enkelte perioder eI
ler ved de forskellige afgræsningssystemer.

Fund alløbelarmorm og coccidier
i gødningsprøvu (/62-63J.

v,.
udbtn-

1971-7.105. din, MIJ Juni JuU Au,. Sept. Oltt.
(piItIk!)

Antal prø«:r Ilt) 6JO 61$ 691 59} 551 391

Antallolde Anlll et It I"bc.-tarmorm pr. I.ødnina (EPG)

l 33 103 68 SS 47 40 23
2 45 42 48 49 33 46 SO
4 43 SI 36 44 22 SI 48

5-6 35 52 29 16 25 43 37
Gns. 42 62 45 41 32 45 40

Styred~ syst~mer er grundlaget lor kontrollen i
1974.

Det betyder, at man i praksis søger at udnytte
metoderne optimalt, som de er beskrevet i beret
ning 1973.

l det følgende er vist resultater fra 4 typiske
ejendomme udvalgt af hver faldgruppe. De 3 skif
tefoldsejendomme har styret afgræsningen helt ef
ler de i 1973 beretningen anvisle uge-systemer.

Styrede systemers produktionsforhold (/62-/63J.
pr. vejepuiode. iall

'-tlj Juni Jull Au.. SePI. ou. OI'nJ.

S/orfold nr. 39-74/1
Antal dage 34 28 28 28 28 28 174
g tilv.

dag I. +26 830 767 468 455 438 514
L, i græsset O O 190 100 610 l IO

2 folde. nr. 33-74/2
Antal dage 30 28 28 28 28 20 162
g ti Iv.

da81. 694 1023 766 556 556 650 695
L, i græsset 81 O O 25 30 220

4 fold•• nr. 44-74/4
Antal dage 34 28 28 28 28 19 165
g tilv.

dagl. 835 1005 810 898 171 607 750
L3 i græsset 8 O S 33 470

6 folde, nr. 51-74/6
Antal dage 44 28 28 28 28 28 184
g tilv.

da~. 588 1376 1029 920 403 498 809
Ls i 8ræsset - O O O 67 85

De dagJigo tilvækster for dyr i juni, juli og au·
gust bar' et normalt niveau. Der er en tendens til,
at tilvæksten pr. dag er stigende fra storfold i
retning af S-6 skiftefolde. Det ser således ud :il,
at den korte afgncsningstid og den lange hvile
tid inden for S-6 uger, der er et resultat af de
styrede systemer, giver mere grz;s til nidighed, og
det ser også ud til, at det ret lange græs har en
kvalitet, der samtidig er særdeles velegnet for ung
dyr.

De styrede uge-systemer med !oldskiltu har ik
ke kunnet forebygge en opformering af smitte
dygtige larver af løbe-tarmorm i græsset til rådig
hed for dyrene, men dette har ikke kunnet for·
hindre, at der alligevel er opnået betragtelige ud
bytter i form af tilvækst og foderenheder pr. ha.

Det ses i følgende oversigt fra de samme ejen
domme.

t.e.

3655
4644
6315
7388

Uae- pr. hl
.y.tem O~lge Itl tllv.

O 691 355
4:4 738 549
1:3 1065 786
t:5 1184 957

Styred~ ug~~sySlemer og dyrisk produktion
pr. ha.

pr. vejcpcriode
IBU.

BneanJnB hvile

konstant O
27 27
JO 30
7 34

Slorfold
2 folde
4 folde
6 folde

Anli! oocr-tcr Ir coccidler pr. 'Iodninl (OPG)

I 99 213 198 99 73 95 117
2 59 113 139 93 88 101 90
4 91 747 101 80 58 88 122

5-6 93 414 82 34 56 II I 57
Gns. 86 372 130 77 69 99 97

Det kan bemærkes, at det i denne ungdyrkontrol
isa:r drejer sig om dyr, der har været på græs ogsA
det forudgående Ar. Derfor EPG-værdier på stald.

I de samme gødningsprøver er bestemt indhold
af oocyster pr. gram gødning (OPG). En oocysle
er coccidiernes ægform, hvori der senere dannes
sporer i løbet af fA dage i gødningsklatter på mar
ken. Smitten føres med oocysterne videre til de
græssende dyr. Her lejrer de sig i tarmvæggen og
k.an give anledning til betændelser der bl. a. kan
medføre diarr~ og væguab.

Det er iUe nærmere fastlagt for ungdyr, hvor
højt det kritiske indbold er for oocysteindboldet.

Der er ber i de 4 foldgrupper fundet et kon
stant indbold ved udbindingen. lndholdet af oocy·
ster er størst i maj og falder derefter jævnt fra
måned til måned i løbet af sommeren.

Om det høje ooeystetal i maj måned bar nogen
sammenhæng med den ret lave tilvækst i maj må
nedned kan undersøgelsen endnu ikke give oplys
ninger om.
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Da græsmarkerne på de p<1gældende ejendom
me har været af en absolut tilfredsstillende
kvalitet, stammer de målte fOIlikelle i produktio
nen pr. ha i langt overvejende grad fra forskellen
i de styrede systemers balance mellem afgræs
ningstid og bviJetid. Den balance er, som det ses
af dageantaJlet til hvile og afgræsning, nøje over
holdt på alle 4 ejendomme.

SpeciaJbehandlede brug.

For at belyse hvorvidt smittedygtige larver i
græsset i løbet af foråret og sommeren har nogen
indflydelse på dyrenes tilvækst og om deres antal
kan påvirkes, blev i 1974 i en række tilfældigt ud
valgte besætninger alle eller en del af ungdyrene
medicinsk. behandlet, dels om foråret, dels om
efteråret.

Medicinsk behandlet i fordret.

l. AJle dyr blev behandlet inden udbinding og
3 gange i træk med 21 dages mellemrum på
ejendom lb. nr. 45-74/4.

Følgende oversigt indeholder de vigtigste data.

a. Medicinsk behandling i foråret.
Gns. 15 dyr.

Dato Vejpcdodens TllvzKst
vtjnjag og længde pr. dyr

med. bebaadl. dllt pr. dag. g EPG L. OPG

8/5*)
13/5 udb. 23
31/5*) 18 "'1489 43 O 3135
21/6*) 21 1010 14 O 77
1217*) 21 959 14 IO 182
9/8 28 738 32 O 32
6/9 28 886 89 16 14
4/10 28 674 25 17

18110 14 71 69 42
lait og gns. 158 506 36 440

.) 0110 for medicinsK behandling 'llIe dyr).

Det ses her, at EPG var O ved udbinding.
Trods behandling med 3 ugers mellemrum 3
gange i træk steg EPG-værdierne ti) normalt ni
veau i løbet af sommeren. Vægttabet lige efter
udbinding skyldes ikke angreb af løbe-tarmorm.
Antallet af Coccidie oocyster var derimod meget
højt hos alle dyr d. 3115. Betydningen heraf er dog
ikke afklaret endnu. Dyrene var fede ved udbin·
ding.

2. Halvdelen af dyrene blev behandlet inden ud·
binding samt 3 gange i træk med 21 dages
mellemrum på ejendom lb. or. 50-74/4.

Folgende oversigt indeholder de vigtigste data
fra undersøgelsen, hvor dyrene (onsat græssede på
samme areal.

Trods dcn medicinske behandling er der fundct
EPG-værdicr igennem hele perioden, og antallet
var i gennemsnit af samme størrelse.

Den daglige tilvækst har i hver periode været

størst ved den medicinske behandling, i gennem
snit ca. 230 gram større pr. dag.

Fra først i august havde de ubehandlede dyr i
modsætning til de behandlede en tydelig affarv
ning af hårlaget.

b. Medicinsk behandling i fordrel.
Ingen med. behand1inl Medicinsk bebandllcg

Ons.4 dyr Ons. .5 dyr
InI. dallig gru. daalia

V'le- Periode tilvækst m<d. 11IvtCksl
dato dige pr. dyr. I EPO heh. pr. dyr., EPG L,

3/5 3/5
7/5 udb. 40

28/5 21 "'92 50 28/5 40 240 O
18/6 21 1252 100 18/6 2095 40
917 21 919 125 917 1238 90 8
6/8 28 1082 88 1114 IO O
3/9 28 757 63 907 50 68
7110 28 475 63 564 90 45

16/10 15 380 33 520 13
lait og
gos. 162 702 73 933 72

Da undersøgelsen kun er gennemført med få
dyr på hvert hold, må resultaterne tages med
forbehold.

Medicinsk behandling i efteråret.

3. Medicinsk behandling blev i efteråret foretaget
3 gange med 28 dages mellemrum på ejen
dommene lb. nr.: 38-74/2, 4ll-74/1, 43-74/1,
44-7414 og 48-74/6.

Medicinsk behandling i eftert'Jret.
InJC" med. beblndlinl MedIcIruK behandling

Gns. 34 dyr Ona. 34 dyr
Veje· " dato for '.dato Periode tilvækst med. IlIvtkst

"". dage pr. dyr EPO "'.. pr. dyr EPO L,

3/8 28 786 16 3/8 614 29
31/8 28 700 16 3118 854 14 165
28/9 28 446 47 2819 51 I 58 48
26110 28 314 44 321 45 180
laIt og
gos. 84 472 562

Undersøgelsen omfatter 5 ejendomme, hvor dy
rene har græsset på det samme areal. Den 3. august
blev halvdelen af dyrene medicinsk behandlet, og
de fortsatte afgræsningen sammen med de ube
handlede dyr. Den medicinske behandling af de
samme dyr blev gentaget 3 gange med 28 dages
mellemrum.

Behandlingen har ikke haft nogen indflydelse
på EPG. De 3 behandlinger har i gennemsnit
givet en mertilvækst på 90 gram pr. dyr daglig,
hvilket er et beskedent og usikkert udslag, men
dyrene har også fortsat afgræsningen på samme
areal.

Alle de medicinsk.e behandlinger er gennemført
af de lokale dyrlæger. Det anvendte middel har i
alle ti1fælde været Levo-Ripcrcol. som har været
slillet til rådighed af H. Lundbeck og Co., A/S,
København.
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Den I/U afsluttede undersøgelse Q\'er III/gdy
renes afgræsningsforhold har ."ist:

At den SWr,rte dyriske produktion pr. ha er
opndet i et styret 6-foldss)'stem, hvor græsset
sikre,f 5 Ufo:rrs udl'ikU"gsIit/ og afgræsses på I
llge.

A t den dyrisÅe produktion pr, ha er faldende
i taÅt med ell aftagende mulighed for at udnytte
crtl'ssets I"f~kstentrgi, når foldantallet er aftagende
Ol'er 5, 4,3, Z og J.

A I de forskellige jordtyper og grtumarhtyper
har mindre i"dflydelse på den dyriske produk
lions slørrelu end ajgræsningsmelodeTlle.

A I den gen"t'msnillige daglige lihæksl pr. d)'r
hm'de samme "h'eau uanset ajgræsningsmelode.

AI dllll'rjodrilJl:ens illUnsidUI hm'de ell afgø
rende indflydelse pli dyrelles daglige liil'æksl på
grin, Etl SUUÅ dnlerfadring NOl' en [m' daglig
tilvtrksl i maj mA,led og dermed en lav sommerlil
væksI.

A I der bil'\' JUlIdet lobe-larmorm på alle l'jen
domme, sill'el i gmlnil/gspwver som i græspnJl'er,

A I lund al IlInfo:('orm, ikter og bllllllelorm er
gjorl i megel få Ii/ftplde.

AI smiltedyglige lan'er af l"be-Iormorm Q\'er·
\"inIrer i græsmarÅell tinder l'ore forhold i elslort
tmlal, l lobel al lontret dor de lUl og findes i
rinf,?e alllal i jUlli. A ,,((/lIel af nye lan'er øges
stærkl fra mie/tefl a/ juli.

At denne opformerillf,? sker kra/ligst i slor/old
Ol: i l'nkelle skiftefolde 1'('(1 en hoj belægnings
1:rtld.

A I især l, gangs Wfl'S.H're !J'kades a/ angreb af
'(Jbe-tarlllorm OK "(H'lI/iR IIdr de græsser samme"
med (('Idre dyr.

At ollgreb a/ l(Jbe-lOrmorm almindeligl'i.\' ikke
fon'older stll'rÅc angreb pd IIl1gdyr, der er pil græs
2. dr, mell at liI\'I~kslen kan /u('mnl(!S i pfluåref.

Af mediciluk behandli",; af ungdyrene kllll kan
"irke fOTt'bYlu:ende mod lobewrmorms lilstede,'æ
ulst", nAr der Mndes ud pA parasilfrie arealer.

At det kali hm'e en gunstig forebyggende illdfly
delu ol'ufor parasilallgreb, hl'is is~r de ynRste dyr
e/ter en medicinsk behalldling ca. J. juli //y,res
Ol'er på areaia med gem'tl'ÅsI t'/ter :J/æt.

IV. GRÆS 1ARKSSEKTIO ENS
VIRKSOMHED 1974

l. Besøgene hos medlemmerne er gennemført
med den tidligere områdeforde1ing, idet Jandskon
sulenteme Al.'C1 Jacob'ien og B. R. 8entholm
besøger medlemmerne i henholdsvis den sydlige
og nordlige del nf Jylland.

Konsulent, landbrllgslærer Kr. Agergård, Læ·
g~rd Landhnlgsskole, Holstebro, er ansat som
dehidskonsulent og besøger medlemmerne i Ring·
kobing amt og i Sydthy.

Ved sektionens ~rsmode i Skive 1972, hvor
græsmarkskonsulenternes arbejdsforhold blev
drøflet, blev det vedtaget, at besøgene skulle
kunne fonsætIes kontinuerligt Det ,il sige. at
medlemmer, der ikke er besøgt i en sommer
periode, l.an besøges i løbet af vinterperioden
eller først den følgende sommer. Ved medlems
besøgene. der fortsat danner det egentlige grund
lag for græsmarksscl.tionens virke. stilles resulta
terne fra forsøg, undersøgelser og indvundne er
faringer ved direkte kontakt til medlemmernes
rådighed.

2, G~smark.'imødet i 1974 blev afholdt i Her
ning d. IO. juni. f\1odet og udflugterne på Her
ning- og Strueregnen havde samlet ca. 250 og
900 deltugere den forste og anden dag.

3, Græslllarkslllødet i 1975 ."il efter den fore
løbige plan blive afholdt den 9. juni i Løgum
kloster med tilhørende ekskursioner nord og syd
for grænsen.

4. Græsmarkssektionens organisationsforhold.
Græsmarkssektionen havde ca. 900 medlemmer pr.
I. august.

Sektionens nrhejde ledes af Græsmarksudvalget,
Jer har følgende ~arnmcnsætning:

Hofjægermester A. Olufsen, Quistnip, Struer
(fonnand).

G:')rdejer A. Dans Horlyck, Rurup, TofLlund.
I'roprietær Preben Uitzhoft, Tandnip. Bedsted.

Græsmarks!>cktionens sekretær, chefkonsulent
Johs. Olesen, varetager sammen med kasserer
Kent Sommer sekretariatsforrctningerne.

Græ~markssektionenskonsulenter er:

L'lndskonsulent Aksel Jacobsen,
vernersve; 9. 8260 V;by, 1If. (06) 149502.

LandsLonsulent B. R. Bentholm,
C;c,tenschiolds\ej 8. 8270 Højbjerg, tlf. (06)
271964.

Konsulent Kr, Agergiird,
7500 lIolstebro. lif. (07) 422293.

Græsmarkssektiønens kontoradresse er:
Kon8sg~rdsvej 28. 8260 V;by J.. 'If. (06)
110888.
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K. LÆ OG KLIMA

Af Frode Olesen.

Fia:. 13. Situationsplan for laluum, alar,dcparcellec- Ol
meteorolopke ml!epunkter.
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det procentiske læ samt ændringer i fugtighedsfar·
hold.. temperatur. udbytte m.v.

Skærmens længde i forbold til bøjden bevirker,
at klimaforboldene i måJepunkteroe vil være som
forholdene ved et uendeligt. langt hegn, og for·
søgsopstiUingen kan derfor direkte sammenlignes
mod de i praksis oftest forekommende forbold
med lange, nord·sydgåendc læhegn. Virkningen af
læskærme og levende hegn vil være meget nær
ens, når højden og tætheden (hulprocenten) er
den samme.

Til måling af vind er anvendt Lombrecht skAl·
anemometro. Fordampningerne er målt ved regel·
mæssig efterfyldning af små D.V.I.-fordampnings
målere. I målestation 3 var der tillige opstillet en
Hellmann-regnmåler. Fra 1966 er luft- og jo{d~

temperaturen ved GodtJuib registreret i alle måle-
punkter 1 gang pr. time døgnet rundt. Der er bertil
benyttet 12 termoelementer tilsluttet en elektronisk
punktskriver. Apparaturet er tilkoblet en vindret·

I. Forsøgsplan og apparatur.
Ved de 5 forsøgsarealer blev der opstillet 100

meter lange og 2 meler høje bræddeskamne med
45 pet hulareal. I vækstperioden er der regi·
streret vindhastighed, fordampning og temperatur
i 6 målestationer vinkelret ud fra skærmens midte
i retning mod øst. Må.leafstandene udgør multipla
af skærmhøjden: 2, S. IO, IS, 20 og 30 gange
højden svarende til: 4, 10. 20. 30, 40 og 60
meter. I en jordstribe langs med målepunkteme
kontrolleres afgrødens udvikling og høstudbyttet i
30 parceller a 30 mt . Figur 13 viser de 6 mAle·
stationer og parcellernes placering i forhold til
læskærmen.

I afstanden 30 gange højden bar skærmen
næsten ingen virkning, og de her målte værdier
kan derfor danne udgangspunkt for beregning af

I. UDERSØGELSE
VEDRØRE DE LÆVIRK G
Med det formål at undersøge omfanget af de

klimaændringer, der forekommer i la::. og deres
betydning for afgrøderne, er der gennem en Ar
række udført observationer og målinger i forskel
lig afstand fra kunstige læskærme.

Undersøgelserne blev påbegyndt i 1965 og er i
årene indtil 1969 gennemført på 5 lokaliteter re
præsenterende forskeUige klimaområder og jord·
bUDdstyper: (1) Vrejlev Kloster, Vendsyssel. Sand
jord med lerunderIag. (2) Bording, Midtjylland,
Hedesand. (3) Hostrup, Vestjylland. Sandjord. (4)
Statens Marsldorsøg, Højer. Marsk (S) Godthåb,
Skanderborg, Østjylland. Lerjord.

Fra 1969 er undersøgelserne videreført i Skan~

derborg med et noget udvidet måleapparatur. Un
denøgelseme spænder over et tidsrum på 10 år.
bvorunder der i vækstperioden er foretaget kon
tinuerte målinger ved ialt 24 marker med diverse
afgrøder.

Oer foreligger slIedes et meget omfattende tal
materiale, som her er søgt sammenfattet i en af
!lIuttende beretning. Arbejdet har været stØttet af
en landbrugsministeriel bevilling, og en række for·
søgsværter, konsulenter og medhjælpere har fra tid
til anden været impliceret. Landsudvalget fOl" Lz..
plantning takker alle, der på forskellig vis har
ydet støtte, vejledning og hjælp iøvrigt
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Figur 14. Gennemsnitlial læ i maj, juni Da juli.

ningsskriver, som gør det muligt at udskille de
måJinger, der er udført ved vestlige vindretni.Dger.

Instrumenterne er anbragt sådan, at måJehøjden
kan reguleres med afgrødens vækst, og samtlige
målinger er hele tiden forelaget i 2S cm højde
over bevoksning, bortset fra jordtemperaturen, der
er målt i I S cm dybde.
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Fiaur 15. Procentisk Ilt ved vindretnina stik W (X) Ol
ved vind fra SW Ol NW (O).

b. Vind vinkelret og skrl på Izsbrmen.

Det maksimalt opnåelige læ ved vind vinkelret
på skærmen er målt ved Bording, Højer og Godt
håb, og er gengivet ved den øverste kurve i figur
15. Over lave afgroder er der mesl læ i station
2 (5 X begnsbøjde), hvor vindhastigbeden er re
duceret med ca. :v.t. Kurvens forløb og visse
kontrolmålinger med et større antal anemometre
tyder på, at læet ved vindrelning stik vest kan
strækko sig længere end til 30 X b.

ederste kurve i figur 15 viser Izvirkningen
ved vindretning S.W. og N.W. Når vinden passerer
læskærmen i en skrå vinkel, øges afslanden til
målepunkteme, lækurven bliver fladere og læet
noget mindre, En afvigelso fra det vinkelrette på
indtil 45· som vist her giver dog ikke nogen
afgørende forringelse af lævirkningen. I Skander
borg er N.W. og S.W. de hyppigst oplrædende
vindretninger, de udgør fonir og sommer ifølge
Meteorologisk Institut 40,4 pet af alle retninger,
og skærmen vil derfor i 40 pet af tiden bevirke
el læ identisk med den viste kurve.

c. Læer mAlt øst og vest for skærmen.
Ved østlig vind flynes læet (il den anden side

af skærmen. I 1966 blev vindhastigheden i Bor
ding målt i begge retninger ud til 30 X h. Må
lingerne, der blev gennemført fra I. maj lil I.
september, kan illustrere det gennermnitlige læ,
der i en vækstperiode vil være til stede over et
areal beliggende mellem to læhegn, der bar en
afstand af 30 X hegnshøjden (figur 16). I af
standen 15 X h overlapper de to lækurver bin
anden, selvom de ik.ke kan være tilstede sam
tidig. Hvis afstanden mellem de to lægivere gøres
kortere. vil den gennemsnitlige læprocent over
arealet blive større.

MtI.. Af.tand tr. Viodhuliebed•
""nk• ......... m m pr. let. p«. ""

l 4 1,84 31,9
2 IO 2,06 2J.7
J 20 2,42 10,4
4 JO 2,58 4.4
S 40 2.67 1.1
6 60 2.70 0,0

2. Vindforbold.

Vindhastighed og pct. læ /. april-l. oktober
1965-74 (/65).

8. Gennemsnitligt læ i bele måleperioden.

ueskærmens gennemsnitlige virkning er ved aJle
vindretninger og for alle år og forsøgsmarker vist
i nedenstående opstilling

Læets slørrelse kan defineres som den pro
centiske nedsælteise af vindhastigheden i forhold
til den frie vinds hastighed, denne er i disse un
dersøgelser sat = den målte vindhastighed i af
standen 30 X skærmhØjden. En række forhold kan
Øve indflydelse på de malte værdier, naturligvis
især vindretningen og milehøjden, men også
markoverfladens rubedsgrad spiller en rolle for
læets intensitet og udstrzk.ning. Over lave, ens·
artede afgrøder bliver den totale lævirkning størst.
De 24 måJcfelter er gennem åreno dyrket med
følgende afgrøder. Marker med byg: 7, havre:
3. hvede: 2, rocr: 2, græs: S, hestebønne: l og
kartofler l.

De anvendte vindmålere har en begrænset føl
somhed ved den ringe vindhastighed, der ofte er
tilstede i lav målehøjde. Med afgrodens vækst vil
skærmens relative højde desuden blive stærk I re
duceret. Del er derfor sandsynligt, at de målte
læprocenter angivet i afstande, der svarer til antal
gange højden, ville være mærkbart slørre ved
skærme eller læhegn af en storre højde.

En oversigt over resultaterne for de enkelte må
neder findes i tabelbilaget. Der er forholdsvis
mest læ i juni, juli og september, som også har
mere vestlig vind end fon\rsmånederne. Der har
ikke i aJle år kunnet gennemføres målinger i
april eller augusr-oktober. Figur 14 og l S viser
læforholdene i månederne maj, juni og juli, der i
opgørelsen indgår med målinger fra alle IO år og
24 forsøgsmarker.
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Flaur 16. Procentisk le over et areal mellem 2 nord·syd
he&n med en afstand af 30 pnae hØjden . Sordinl 1966.
Itnmmsnit for liekn t/S-l/9.

tion til potentiel fordampning uden læ efter samme
pri.ncip, der er anvendt for vindmålingerne. Der er
også her en åbenbar sammenhæng med vindretnin
gen, men ændringer i temperatur og luftfugtighed
kan momentvis udviske eller forrykke læets virk
ninger på fordampningen.

a. Nedsat fordampning gennem vækstpuioden.

Den procentiske reduktion i fordampningen i læ
opgjort som gennemsnit af alle målinger i alle år
(Dr tidsrummet l. april - l. oktober ses af denne
opstilling, mens en opgørelse for de enkelte må
neder er gengivet i tabeibiJaget.

d. VindmAlinger ved forskellige skærmtyper.

Det er velkendt, at læhegn, der er åbne for
neden, giver mangelfuldt læ. Delte er måske grun
den til, at mange nærer forestillinger om, at et
læhegn bør være n~ten helt tæt i bunden og
iovrigt have en gradvis større vindgennemlrænge
lighed opefter.

For at undersøge læet. når et hegn er uigen
nemtrængeligt forneden, har forsøgsskærmen pe
riodevis været forsynet med plastfolie i den ne
derste JA af den fulde højde. MA.lingerne er fore
taget dels i 50 cm højde over en stubmark, dels
i 3S cm højde over en pløjet og harvet overflade.
Under ensartede vindforhold er vindhastighederne
skiftevis registreret for l time ad gangen, hen
holdsvis med og uden plastfolie.

Et typisk. måleresultat er vist i figur 17. Når
læskærmen er helt lukket i nederste JA, bliver
læet større nærmest skærmen, men der er ved
alle målinger tillige en klar tendens til, at læet
bliver mindre i afstande, der er større end S X b.

",,1MrrJOlII__· •SD ,

oo 4 10 20 30 40 50 60mew
Alsund In Jrskærm

Figur 17. Proc:tntidr.: læ ,-ed 2 Conltcllise lkli!tmlypcr. O _ LIt'

ab:rmen Ur;t (li 'I. ar højden. le _ I.zsJr.Ermcn med cnsanct

hu1proc:cnt i hele højdcn.

Nedsal fordampning i læ mdl/ gennem
10 dr (166).

Målc· Afstand era Fordampninl· pet.llcd"l
punkt skerm. m mAICCJlbedcr rordampllln,

l 4 S3,3 25,2
2 IO S8,I 18,S
3 20 64,7 9,3
4 30 68,9 3,4
S 40 70,8 0,7
6 60 71,3 0,0

Figur 18 viser den målte fordampning i gen
nemsnit for månederne: maj, juni og juli, og tillige
fordampningen i en enkelt måned med oveevejende
vestlig vind.

Der er ved flere forsøgsmarker over enkelte
uger konstateret en tendens mod størst fordamp
ning i læ, faktisk er der i to tilfælde målt en
mærkbar højere fordampning i læ. Der er her tale
om nedbørsfattige uger med en rekordagtig høj
temperatur, der yderligere er forstærket ved læ
virkning. Den varmere luft i læ kan i visse tilfælde
fremme fordampningen, fordi den bliver i stand
til at optage mere vanddamp. Dette forhold er
dog langt fra det normale, hvilket også fremgår af
gennemsnitsopgørelseme.

Vandbesparelsen i læ kan variere fra uge til
uge, men slutresultatet fra lir til år er en næsten
konstant størrelse. I afrundede tal udgØr den i
målepunkt 1 25 pct., og i punkt 2 20 pCL I
afstanden 10 X hegnshøjde er der 10 pcL mindre
fordampning end i afstanden 30 X h.

5040

pet fordømpning
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Fiatlr 18. Procent nedsat fordampnina I tit. O =: Icnncm
snit for mlnedeme maj. juni Ol juli l tO Ar. X =: Itrt
nemsnit ror en periode med overvejcnde vesllia vind.
(Seplcmbcr måned 1966. HØjf:f).

3. Fordampning.

Den ugcnllige og månedlige fordampning er
registreret i de enkelte målepunkter og sat i rela-

I 1973 og 74 har bræddeskærmen ved Godthåb
været udskiftet med et plastnet·materiale med et
hulareal på S6 pct. Denne skærm er mindre tæt,
men har en anden struktur. Målingerne gennem
de 2 år har ikke vist nogen sikker forskel mellem
de Co slags skærme, og måleresultaterne fra net
skærmen indgår derfor i opgørelsen sammen med
tallene fra de øvrige forsøgsskærme.
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Fia. 19. NedbØr samt !ordampnina i læ 08 uden læ.

c. Jordfugtighed.
læets virkninger for vandbalancen er også på·

vist ved direkte måling af jordfugligheden i læ
og uden la:.

Afgrøden i forsøgsrnarken ved Vrejlev var i
1967 kløvergnes. Jordlagenes kapacitet for til~

gængeligt vand var ved analyser udført nf Hede·
selskabets Laboratorium bestemt lil 111 mm ved
en roddybde pil 60 cm. Et nedbersunderskud på
55 mm (halvdelen af vandreserven opbrugt) skulle
derfor være ensbetydende med begyndende vand
mangel.

Fugtighedsanalyser udført på 3 forskellige tids
punkter gav følgende resultat.

terne, og det kan derfor i den givne situation
tilkendegive om en positiv effekt af den mind
skede fordampning i læ kan forventes eller ikke.

I figur 19 er den m~1te nedbør i tre forsøgs
marker i 1967 sammenstillet med fordampningen
henholdsvis uden læ og i læzonen (gennemsnit
for 0-20 m fra skærmen).

Ved Skanderborg er fordampningen 1/5-1/10
reduceret med 79 mm eller cn. 0,5 mm pr. døgn.
De tilsvarende tal er for de to andre lokaliteter
105 og II t mm eller ca. 0.7 mm pr. døgn.
Denne vandbesparelse er dog teoretisk, idet tallene
kun har gyldighed indtil halvdelen af jordens
vandreserve er opbrugt. Ved begyndende vand
mangel og ved indtrædende tørke bliver den ak·
tueIIe fordampning mindre, bl.a, fordi planterne
tvinges til at økonomisere med fugligheden ved
at lukke spalteAbningerne og nedsætte stofproduk·
tionen.

Tilgæflgelig jord/uRlighed, mm vand
j 0-60 cm dybde.

Vandforbruget i læ fra 25/5 til 2/7 er 55,8
mm, hvilket svarer ret nøje til den målte for
dampning på 54,1 mm. I parcellen uden læ viser
fugtighedsanaJyserne, at der er forsvundet 63,8
mm vand, men fordampningen skulle her være
75 mm. Planterne i læ har indtil 2/7 ikke
manglet vand, mens bevoksningen uden læ ikke
har kunnet opretholde potentiel fordampning. Ved
høst den 27/7 var udbyttet størst i læparcellen.

Den 25. maj er jorden næslen vandmætlet i
begge parceller. 2. juli er der et betydeligt ned
børsunderskud, tørken er begyndt at gøre sig gæl
dende, men j læparce:llen er der ca. 9 mm mere
vand til rådighed end i parcellen uden læ. Denne
forskel svarer til 2 dages vandforbrug. Tre uger
senere, den 19/7 er vandreserven brugt op, uan·
set om der er la: eJler ikke.

l ....,""
oo01l,},ø

ilE Uden Ilt
Tldspunkl (StatIOn I) (Stalion 6)

25/5 .. 107,3 106,7
\'ll;EJlEV KlOSTEk 2/7. 51.5 42.9

MIJ JUft, lull Au,u\! Stplornbt. 19/7 . 6,7 5,1

lO
"
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b. VandbaJance.

edsat fordampning kan især få betydning ved
periodisk vandmangel. Når fordampningen, som
det er normalt i maj-juni, overstiger nedbørs
mængden, er planterne henvist til at tære på jor·
dens vandreserve. Denne vil v:r:re større og i stand
til at sikre uforstyrret vækst i længere tid, hvor lre
er årsag til en mindre stærkt udtørring.

Do små D.V.I.·fordampningsmålere, der blev
opstillet i målepunkterne kan give oplysning om
fordampningens relative størrelse. De giver imid·
lertid ikko umiddelbart den korrekte fordamp~

ning. meD da den stedlige fordampning også er
målt med den større fordampningsmåler med Y3
m! vandoverflade, kan den tilnærmelsesvis rigtige
fordampning i målepunkterne beregnes ved at kor
rigere værdierne fra den store måler med de pro
centiske forskelle, der registreres ved forskelligt
læniveau.

Når jordens kapacitet for oplagring af plante
tilgængeligt vand er kendt, kan der ved hjælp af
tallene for nedbør og fordampning opstilles et
vandbaJance:regnskab, der for de enkelte forsøb'S
parceller vil variere efter de herskende læ· og
fordampningsforhold.

Delte regnskab kan vise hvor længe, der er
vand nok i jorden til at opretholde potentiel
fordampning og ideelle fuglighedsforhold for plan-

•,--------_-.:.--=:::;
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4. Temperatur.
Når fordampningen er nedsat, konserveres der

mere varme i jord og planter. Det nedsatte luft
skifte vil tillige modvirke, at den opvarmedo luft
over planterne hurtigt udveksles med k.oldere luft·
masser. Temperaturen vil derfor i dagtimerne nOf

malt være højere i læ. Det er af interesse al
undersøge, hvordan denne temperaturforbøjels~.

som har betydning for plantevæksten, gør sig
gældende i vækstperioden, og hvordan den kvan
titativt fordeler sig efter afstanden til det lægj
vende hegn.

I Skanderborg er det'" fra foråret 1966 gen·
nomført fortløbende målinger af temperaturen i
15 cm jorddybde og i 25 cm højde over vege
tationen. Til disse målinger er benyttet 12 ter
moelementer forbundet med en punktskriver, hvor
temperaturen i alle målepunkter registreres på et
afløbende diagram en gang pr. time døgnet rundt

Diagrammet kan aflæses med l!l,- nøjagtighed
og er i det følgende benyttet til beregning af gen·
nemsnitstemperalurer for henholdsvis dagtimer fra
kl. S-20 og oallimer kl. 20-S.

L Gennemsnitste.mperaturen I vækstsæsoncn.
Den gennemsnitlige temperaturændring uanset

vindretningen er for årene 1966 og 67 vist i ved
satte opstilling.

Om dagen er den gennemsnitlige Jufttemperatur
indtil ca. I"C højere i læ. Virkningen er målelig
indtil IO sk.ærmhøjden. Luftens nattemperatur er i
gennemsnit ens i alle måJepunkter. Jordtemperatu
ren er bø;ere i læ dvel om dagen som om natten.

Temperaturforhøjolsen vil i vekslende grad være
til stede afhængig af vindretningen. En beregning
for året 1966 vLser dog, som det ses af figur 20,
at den højere temperatur har været til stede i alle
uger. Den forhøjede temperatur er ber vist som
et beregnet gennemsnit for arealet 0-20 m fra
skærmen (må.!epunkteme 1,2 og 3).

b. Temperaturen ved vestlige vindretninger.

Fra 1968 er temperaturen sammenregnet for
aUe tidsrum med vestlig vind, d.V.5. vindretninger
fra S.W. over W. til N.W., hvilk.et for forårs- og
sommermånederne 114-1110 meget nær bety
der SO pCt. af tiden. Figur 21 og 22 viser da8~

og nauemperaturen i gennemsnit for månederne
maj; juni og juli målt gennem 7 Ar fra 1968-74.
En oversigt over temperaturforøgelsen i de enkelte
måneder I. april - I. oktober findes i tabelbilageL
Temperaturforhøjelsen ved vestlig vind er målelig
til afstanden IS X skærmhøjde. Den et" mest
udtalt i juni, hvor don udgør benholdsvis 1,5,
1,0 og O,3°C i station l, 2 og 3.

Fil- 10. Temperatw'forhØ;e1se i aennemmit fOl" de multe
user t 1966 milt l afstanden ~20 pnp: lzskErmens hØjde.
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Fiaur 22. TemperatW"en I le. Genneounil (or alle yest
lile vindrctnIn.aer maj, juni Ol juli 1968-74. O = lufl
temperatur I nattimer. X = jordlempe:ratur i naltlmer.
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Fi.gur 21. Tcmpen.turen i Ilt. Gennemsnit for alle ycstliac
vlndrctninger maj, juni Ol juli 1968-74. O = lufttempe:ra
tur i dq:timer. X = jordtempcratur i d..dme.r.
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c. Ekstreme tempecaturudslag over korte tidsrum.
Den daglige overtemperatur i læ når et milksi

mum midt pA dagen, hvor den pA vanne dage
ikke sjældent når op på S"C. Under visse forhold
kan en overtemperalur på flue grader fastholdes

13
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"16

15,.13,5
13,4
12,9
13,0
12,9
13,1

Jord "C

IS,S
14,9
14,6
14,5
14,4
14,4

(167).
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gennem flere døgn. J figur 23 er vist et eksempel
på en kraftig temperaturforøgelse over 6 timer
den 817-1966 kl. 10-16. Temperaturforhøjelsen
udgør i station I 4,3·C og i station 3 O.8"e.
Del fremgår også af kurven, at temperalurvirk
"ingen under gunstige omstændigheder kan efter
vises ud til 20 X hegnshø;den, men som gennem
snitsopgørelserne viser. må forhøjelsen i denne
afstand iøvrigt~ for ubetydelig.

Læ kan også medføre, at den natlige minimums
temperatur bliver lavere end i det frie. Den stØrsL
målte difference melJem minimumslemperalurer i
læ og uden Iz udgør I,S"C.

Il
9
2

2
l

Antal døgn med + grader
do. med laveste temperatur i læ , .
do. med. højeste temperatur i læ .
do. med samme temperatur i læ

og uden læ .
do. med +- i læ og + uden læ .

c. Nattefrost.
Den nallige temperattlfSænkning, der er almin

delig i læ, kan give større risiko for nattefrost.
Dette er dog iUe nogen ubetinget regel. Nattefrost
optræder ofto i vindstille nætteT med stor udstrn
ling. Ved vindstille er der ingen lævirkning, og
læhegn kan da undertiden få en beskyttende virk
ning, fordi jorden l læområder er varmere og
mindre udtØrret. Fugtig jord har desuden større
varmeledningsevne, og varmereguleringen fra jord
lil luft kan derfor foregå mere effektivt.

I undersøgelserne på Godthåb i Skanderborg er
temperaturen målt kontinuert i april gennem 4 år
og i maj og juni gennem 7 år. l årene 1967, 68,
71, 72 og 73 er der ialt registreret 13 døgn med
+- grader. Den virkning læet har baft fremgår af
nedenstAende opgørelse. Der er kun medregnet
døgn med vestlig vind, og næsten aJle tilfælde er
forekommet ved en vindhastighed på ca. 1 ro pr.
seLund målt i 2 m højde.

605040
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Filur 23. Temperaturforhøjelser i
den 8.-7 1966 kl. tG-16.
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Filur 24. Luftt.e:mpcrature.n I Ilt i relation lil ltJokk~et.

Gtnntmsnit at 7 døan I juni 1914. O = 60 mtttr fra
Ilrlkøenntn (uden læ). X = 4 meter fra læska:nncn (I læ).

d. TemperaturforhØjelsen l relation til tidspunkt.

Den højere temperatur i læ i dagtimerne følges
oftest af en mindre sænkning i lufttemperaturen
om natten. Dette har sammenhæng med den po
sitive eller negative slrålingsbalance, der indstiller
sig afhængigt af tidspunktet, og med den nedsatte
vertikale udveksling af luftmasser.

Tidspunkt og fordeling af temperaturændringer
ne vil afhænge af årstiden og meteorologiske for
hold som skydække, luftfugtighed m.v.

I figur 24 er vist temperat.urændringen i læ i
gennemsnit for 7 døgn i juni 1974. Det ses, at
temperatursænkningen om natten er mindre og af
kortere varigbed end temperaturØgningen om da
gen. J gennemsnit for døgnet vil læ derfor altid
bevirke en temperaturforøgolse.

De tilsvarende kutver for jordtemperatur. som
ikke er medtaget her, viser, at det daglige maksi
mum indtræffer med et par timers forsinkelse i
forhold til lufuemperaturen. Jordtemperaturen er
om natten ens i læ og uden læ.

Anlal c:nkc:ltmA·
IIngc:r.limc:r

152
l55
551
199
217
119

51
20
10
5

Temperalurror-
IUJjelse • C

0,9
1,4
I,l
1,4
l,l
1,0
1,4
1,1
0,6
2,1

Temperature/fdtetJ ved forskellig "ind
hastighed.

Største forskel fremkaldt af læ er mAlt 8/4
1968, hvor døgnets minimumstemperaturer var ...:..
6,7 i læ og +- 4,9 uden læ.

Vlndhuli,hed miaek.

l . . . . . . . . . . . .
2 .
l .
4 ..
5 ..........•.
6 ..........••
7 .
8 .
9 .

10 .

d. Sammenhæng med andre klimafaktorer.

Der er ikke i slørre udstrækning anstillet be·
regninger over sammenhængen mellem tempera
tureffekten og andre klimakomponenter. Hertil
savnes bl.a. målinger af indstråling, relativ luft
fugtighed samt fordampning over kortere tidsrum
end en uge. Det er dog i talrige enkelttilfælde
iagttaget, at tcmperatureffekten praktisk taget di·
mineres i regnvejr, og at læet tenderer mod at ak·
centuere temperaturekstrememe - Klimaet i læ
er lidt mere -fasllandsprægetc.

Der er foretaget en opgørelse over temperatur
effekten ved forskellig vindhastighed, som den er
registreret i 2 m højde i årene 1970-73. For-
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højelsen i lufuemperaturen er her angivet som
gennemsnit af de målte værdier i station t, 2 og
3. Det fremgår, at temperaturforhøjelsen i områ
det 2-5 meter pr. sekund har været helt uafhæn
gig af vindhastigheden.

5. Afgrøder.

Den anvendte forsøgsteknik er utraditionel og
kræver meget ensartede arealer. Resultaterne må
ses i lyset af det forhold, at eventuelle variationer
i jordbunden ikke kan udlignes ved fællesparceller.

Der er foretaget udbyttemå.1inger i tilslutning til
læskærmen i 17 afgrøder i årene 1965--69. 1
nogle tilfælde har udbyuemålinger af forskellige
årsager måltet opgives eller resultaterne ko.sseres.

på den letteste jordtype (Bording) er der kun
udført udbyuebestemmelser i 2 år. Et forsøg i
kartoflor i 1967 måtte tilmed kasseres, fordi der
forekom meget store og uregelmæssige udbytte·
....ariationer. som ikke kan skyldes lævirkning. Re
sultaterne har derfor for størstepartens vedkom
mende relat~n til god sandjord elter lerjord.

8. ForsØgsarealerne.

Ved udvælgelse af de fem forsøgsfelter er der
tilstræbt vandrette og så vidt muligt ensartede
arealer, der med hensyn til vindforholdene kun
påvirkes af de opstillede læskærme. Arealerne ved
Vrejlev, Hostrup og Højer er stærkt vindudsatte,
mens de ved Bording og Skanderborg i nogen

grad er påvirket af landskabeligt læ. Nedbøren er
stor i Hostrup og Højer.

l alle arealer er jordtekslur og vandkapacitet
undersøgt i tre forskellige afstande fra læskærmen.

edenstående opstilling kan give et groft indtryk
af jordernes beskaffenhed.

JordleksWr j pløjelag saml vandkapaciut
i rodzonen.

Bo~ Ho- Skandcr-
VrejlCY .... '(fUp bo" Hokr

Finsand, pet. 40 17 24 30 65
Grovsand, pet. 4 25 18 4 0,2
Lu og silt, pet. 10 4 4 18 22
Humus, pet. 1 3 2 1 2
Roddybde, cm 60 45 SS 100
Tilg. vand i rodzone III 80 116 138 150

b. Udbytte.mllinger.

Følgende tabel er en oversigt over udbyttet og
det merudbytte, der er registreret i forsøgene. Da
klimamålingerne viser, at læ ikke bevirk.er ændrin~

ger af betydning i afstande større end 20 X hegns
højden, er parcellerne i afstanden 4Q-.-60 meter
slået sammen i opgørelsen, så det her målte gen
nemsnit udgør normaludbyttet uden læ. Indenfor
afstanden 0-2 X h. er der ofte en nedgang i
udbyttet på grund af skygge. tra:k. eUer oversky
dende fugtighed. Da de·te kun har betydning for
en meget smal jordstribe, er der i opgørelsen set
bort fra dette forhold.

VdbYlle i forskellig afstand fra laskLPrm, hkg pr. ha.
Mlt.nel. m

Vrejlev
1>-•• 10-20 2<>-30 ....... ~

hkl kerne. roc:ltomot tI. tentof Ilrent

1965 Fodersukkerroer . . . .. . . . . . . . . . 159,2 146,6 129,4 125,3 136,5
pet. merudbytte ................ 16,6 7,3 +.5,2 +8,2 0,0

1966 BY8 . . . .. . . . . . . .............. . 55,3 54,1 55,7 55,2 55,4
pet. merudbytte ................ ,-;-0,2 +2,3 O,S +0,4 0,0

1967 Kløvergræs ................... 115,7 121,2 107,3 106,1 112,3
pet. merudbytte ................ 3,0 7,9 +4,5 +6,5 0,0

1968 KJøvergræs ................... 125,8 122,5 115,6 120,3 121,4
pct, memdbyUe .. ......... 3,6 0,9 +4,5 +6,5 0,0

Bording
1966 BY8 . . . . . . . . .. .. . 24,7 28,8 26,5 26,S 26,9

pet. merudbytte ...... +8.2 7,1 +1,5 +1,5 0,0

Højer
1965 Kløvergræs ........ 124,6 116,5 114,3 111,5 111,1

pet. merudbytte ... 12,2 4,8 2,9 0,4 0,0

1966 Havre ......... . . . . . . . . . . . 30,6 39,8 39,3 38,3 39,3
pet. merudbytte. ............... +22,1 1,2 0,0 +2,5 0,0

1968 Bederoer . . . . . . . . . . ........... 146,4 137,5 137.6 138,8 138,6
pet. merudbytte .... ........... 5.6 +0,8 +0,7 0,1 0,0
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A(st.nd. m
~IO 10-20 2~)O ,..... .0-60

hitS kerne. rodu'ntof cl. tøulof i grønt
1968 Kålroer .. · . . . . . . . . . . . 92,4 94,3 92,6 97,2 96,4

pct. merudbytte... _. + 4,1 +2,2 +3,9 0,8 0,0

1969 Byg .......... . . . . . . . . . . .. . . 53,8 5I.3 51,5 52,1 50,5
pc!. merudbyUc. 6,5 1,6 2,0 3,2 0.0

Hostrup

1965 Havre ............. . .. ' ..... 39,6 40,1 41,9 38.4 40,7
pc!. merud bytte ..... . . . . , . . . . . . +2,7 -+- t,5 2,9 +5,7 0,0

1966 Rajgræs · . . . . . . . . . . . 127,4 127,9 113,5 118,1 107,6
pc!. merudbytte ..... . . . . . . . . . . . 18.4 18,9 5,5 11,0 0,0

Godthåb
1965 Havre ............. 57,5 56,9 56,1 53,9 57,6

pc!. merudbytte ... · . . ........ . +0,2 +1,2 +2,7 +6.4 0,0

1966 Byg ........... . . . ... . .. . . ... 42,2 42,7 41,5 40,7 37,6
pet. merudbytte. 12,2 13,6 10,3 8,0 0,0

1967 Sukkerroer ........... -. 22,4 23,0 23,1 23,3 22,9
pc!. merudbytte ..... -:- 2,2 0,4 0,9 1,7 0.0

1968 BY8 ........... 50,2 55,1 55,5 54,2 56,0
pc!. merudbytte ..... ........... +10,4 +1,6 +0,9 +3,2 0,0

1969 Hestebønner ......... 23,5 25,9 25.5 25.3
pc!. merud byac ........... +7,1 2,4 0,8 0,0

De fire forsøg i græs viser alle et p05ltlvl ud
slag for læ. I gennemsnit for det areal, der Jigger
indenfor afstanden 0-10 X hegnshøjde udgør
det 8,7 pet. og for arealet i 0--20 X h 3,0 pet.
I et enkelt forsøg er merudbyttet i 0-10 X h 18,7
pct. og i 0-20 X h 13,5 pet.

1 IO roeforsøg er merudbyttet i O-IO X h hen·
holdsvis 12 og 5 pct. J to andrc forsøg har der
ikke været udslag for læ.

For kornafgrøder er der et positivt udslag i Io
tilfælde. J tre forsøg er der tilsyneladende ingen

virkni.ng og i yderligere 2 forsøg har læet forår·
saget en udbytlenedgang, som imidlertid skyldes
særlige forhold, der senere vil blive omlalt.

Udbytteforsøgene i græs er refereret som et
samlet totaJudbytte af 3-4 slæt. Merudbyttet har
i disse varieret ganske meget med de klimatiske
vilkår.

J perioder med fodermangel kan merudbYllet få
en særlig betydning. Nedenst~ende er vist 3 mar
kante merudbytter målt i enkelte slæt.

Merudbyue j grus j (,Ilke/te slcrt, IIkg lØntol pr. Ila.
Arlland. m

~IO 10-20 2~)o ,..... <D-6O

1965 Højer 28/6 ............. 74,4 68,7 67,7 64,9 65,0
pet. merudbytte . . ............. 14,5 6,5 4,2 +0.2 0,0

1966 Hostrup 3/10 ................. 44.7 43.9 38,1 28,6 28,4
pet. merudbync 57,4 54.5 34.2 0,7 0,0

1969 Vrejlcv 16/8 26,0 24,0 19,5 21,3 19,9
pet. mcrudbytle 30,5 20,6 +2,0 7,0 0,0

l Hostrup har merudbyttet i gennemsnit for
arealet 0-20 X h udgjort 37 pet.

c. SpecialafgrOdcr.

I 1968 og 69 er læskærmen ved Højer udnyttet
lil udbytteforsøg med fire specialafgrøder, idel
parcellerne har været opdelt i mindre enheder.
Resuhaterne fra de to år er opgjort af Statens
MarsUorsøg og meddelt i en rapport (1970) ved
Egon Stokholm.

Hovedresultaterne fra disse forsøg er gengivet i
følgende tabel. hvoraf det fremgår, at ærter, bøn
ner og jordbær har givel store og sikre mer·
udbytter for læ, mens hvidkål ikke reagerer po.
siliv!.

Læet har også fremmet jordbærrenes modning,
sådan at værdien af avlen i afstanden 2,5-JO X
h er fordoblet i forbold lil forsøgsleddet uden
læ. der i disse opgørelser er afstanden 3Q-40 m.
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Udbytte af specialafgrøder, IIkg pr. Ila.

Højer
1968 Hvidkål, brugbare .

pet. merudbytte ...................•...
1969 Hvidkål. brugbare .

pet merudbytte ....................•..
1968 Bønner (processor), fejlfri bælge .

pet. merudbytte .
1969 Bønner, fejlfri bælge .

pet. merudbytte ................•.. _ .
1968 Ærter (Dark Perfection) .

pct. merudbytte ...............•..... _.
1969 Ærter ..

pct. merudbytte ...............•.......
1969 Jordbær (Zepbyr) ..

pet. merudbytte ...............•.......

d. VækstvUIu\r l [orsjlgsAreDe.
De udførte klimaobservationer ved forsøgsarea

lerne har kunnet bidrage til forståelse af udbytte·
målingernes resultat

Sommeren var i 1965 fornoldsvis kølig og
fugtig, og temperatureffekten har haft betydning
for de målto merudbytter i rocr og græs, mens
der i dette h ikke har været noget merudbytte i
kornafgrøder.

I 1966 var nedbørs- og temperaturforhold ret
gunstige. Byggen i Vrejlev bar ikke manglet vand,
og der er intet merudbytte. Ved Højer er der i
0-10 x b eD betydetig udbytteoedgaD8. som med
sikkerhed kan tilskrives læskærmen. Vinteren for
ud var der i perioder megen sne nær skæmten.
Delte bevirkede. at såbedOl var ubekvemt på
grund af stor fugtighed. Da det desuden dter så·
ning satte ind med eftervinter, blev fremspiring og
plantebestand reduceret i det areal, hvor der året
(ør var et merudbytte i græs på 12 pet.

Ved Bording gjorde cl andet uheldigt forhold
sig gældende. Bygmarken var ber stærkt udtørret
i juni. Da der samtidig var en kraftig temperatur
forøgelse i læ, blev fordampningen her større
gennem en kritisk uge. Udbyttet blev derfor størst
uden læ. Komets vandindhold var lavest i læ.

l 1967 var der et merudbytte i græs. som anta
gelig skyldes bedre vandforsyning. Et roeforsøg i
Hostrup blev så sttcrkt skadet af sandnugt med
østlig vind, at arealet måtte omsås med foder
marvkål, som spirede uens og dårligt.

1 1968 og 69 var vestlige vindretninger sjæld
nere end normalt. I 1969 var forhet tørt. l Højer
var der ingen problemer med fugtighed nærmest
læskærmen, hvor kornet spirede tidligere end i
den øvrigo mark. Sommeren var varm og tør_

Afgrøden var i Skanderborg hestebønner, som i
læ spirede tidligere og opnåede en synligt større
højde. Omkring l. august var der et rekordagtigt
nedbørsunderskud, som medførte en hurtig mod
ning i parcellerne uden læ. mens planterne i 0--5
x h fortsatte væksten. Ved indhøstning 8. septem·
ber var det ikke muligt at høste parcellerne i in-

afstand. m
0-1. 10-20 ,0-'" JD-4O

625 598 658 643
+2,8 +8,4 2,3 0.0
588 743 780 698

+15,8 6,4 11,7 0,0
118,0 108,0 96,0 98,0

20,4 10,2 +2,0 0,0
87,6 91,4 7S,6 72,2
21,3 12,7 S,9 0,0
92,1 9S,O 94,2 92,2
+0,1 6,3 2,2 0,0
46,4 57,7 49,1 43,1

7,7 33,9 13,9 0,0
134,2 104,3 91,5 g4,5
5S,S 23,4 S,3 0,0

tensivt læ, fordi stængler og blade her fortsat var
grønne. Frøsætning og antallet af bælge var meget
utilfredsstillende. En grønafgrØ<ie ville formodent
lig have givet et stort merudbytte for læ.

Bortset fra de særlige forhold ved Højer bar læ
normalt bevirket, at kornafgrøder er spiret 2-3
dage tidligere.

e. AfgrØdernes sammensætning.

I følgende tabel er samlet resultaterne af de
analyser, der er udført i forbindelse med forsøge
nes høstning.

Afgrødens sammensætning.
Kløvergras Afstand, m
Tørstol pct. 0-10 10-20 20-30 JO-4O 40-60

1965 Højer 15,5 15,g 16,0 16,1 17,0
1966 Hostrup IS,3 IS,1 IS,9 16,6 IS,O
1967 Vrejlev IS,7 23.7 23,7 22,9 22.7
1968 Vrejlev 22,1 23,4 24,2 23,9 22,9

GDS. Ig,7 20,3 20,7 19,9 20,2

Rdprotein pct.
1966 Hostrup 15,1 13,2 13,0 14,7 13,g
1967 Vrejlev 12,4 12,6 13,0 13,1 12,4
1968 Vrejlev 13,8 13,2 12,7 12,9 12,5

Gns. 13,8 13,0 12,9 13,6 12,9

Fodersukkerroer
Tørstof i rod pcl.
1965 Vrejlev 19,5 19,9 18,9 19,1 19,1

Kornafgrøder
pct. vand i kerne
Gns. af 9 [o""g 17,2 17,5 17,6 17,5 17,3

Den meget mærkbare større grønmasse. der i
græs høstes i læ, bliver i nogen grad afsvækket
ved et lavere tørstofindhold. Indholdet af råpro
tein j tørstoffet er derimod ikke lavere. meD sna
rere større i læ.

Tørslofprocenten i sukkerroer bar i det analy
serede forsøg været næsten ens. l gennemsnit af 9
forsøg har vandproccnten i korn bortset fra af·
standen 0--2 x h været upåvirket af læ.
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II. LÆPLANTNINGSFOR
A STALT INGER

50

33
15

33

50

64

30

30

20

15

18

60

60

IO

488

km
trentkkcde
-I"

plbl.,tUI
udr.relse

11975

12

30

25

35

22

40

80
244

km
lrurkkede

bc.hern
udturt i 1974

lait km trerækkede læhegn. -

Forenln,en. n.\'1I

Brønderslev og omegns
Landboforening

Dronninglund herreds Land
boforening og Dronning
lund herreds Husmandskr.

Det thylandske landøkonomi·
ske Selskab og Sydthy Hus-
mandskreds , .

Himmerlands samvirkende
Landboforeninger

Rougsø Sønderhald herreders
Landboforening ..

Hjerm-Ginding herreders
Landboforening .

Hammerum herreds-Sunds~

Simmelkær-I1skov og Askov
landboforeninger .... _.

Ikast-Bording og omegns
Landboforening

Brejning-Hover- r. Omme
og Videbæk og omegns
Landboforening .....

Skjem~Tarmegnens.Ulfborg
Hind herr. og Herborg~Nr.

Vium Husmandskreds
Ulfborg og omegns Landbof.
Ansager-Øse og Varde øster

egns Landboforening
Slaugs herreds og Sdr. Omme

og omegns Landboforen..
Tyrsting- Vrads herreders

Ldbf., Vrads herreds Land
boforening, Tørring og om
egns Landboforening

Kolding omegns og Kolding
vesteregns Landboforening

Udbyttemdlingerne i /orshllig o/stand /ra la!
skærmen \'iser et sikkert og godl merudbytte i klø
I'ergras og i Ire I'ormekræ.'ende speciala/grtJdu.
For roer og kornafgrøder er muudbytlel mindre
ellu ikke liJsude. Disse resullater er i god Ol'er

ensstemmeise med tidligere forsøg og er/aringer.
Græsmarkerne betaJer godt /or la. Det største

merudbytte ble.' måJt ved Hostrup i 1966, hvor
der i tredie slat 30/10 var et merudbytte, der i
gennemsnit /or arealet 2-10 X skarmhøjden ud
gjorde 38 pct. og i a/standclI 2-JO X II 56 pct.

De a/sluttede undersøgclser "ar måske en særlig
bctydning ved at vise, at læet ogsd kali spille en
rolle pli jordtyper af relativ god bonitet.

Følgende foreninger har indberettet om kollek·
tive læplantningsarbejder udført i foreningens om
råde i 1974 eller planlagt til udførelse med EF
støtte i 1975.

Fil. 15. Et afmit af labtrrnen med miltill5tTllmeoltr ved
foriØpgAtlkn Godth.lb, Slcanckrborg.

6. Resume og konklusioner.

Der er ved klimamålinger udført gennem ti år
fremskaffet et omfattende talmateriale, som giver
grundlag for en pålidelig beskrivelse af de klimali·
ske ændringer, der forekommer i la:.

De anvendte fonøgsskærme har påvirket vind·
hastighed og fordampning ud til en afstand af 20
gange skærmens højde. I gennemsnit for perioden
I. maj-l. august er der i området 2-10 gange
skærmhøjden ca. 25 pet. mindre vind. Den gen
nemsnitlige vindreduklion i området 2-20 gange
højden er tilsvarende ca, 15 pet. Når vinden blæ·
ser vinkelret på læskærmen, er læet større. Det
kan i afstanden 5 X b være over 60 pet. og er
endnu i 15 X b ca. 20 pet.

Fordampningen i læ reduceres med 25 pet. i
afstanden 2 X h, og virkningen er målelig til af
standen 20 X b.

Dagtemperaturen og døgnets gennemsnilStem
peratur er højere i læ. Temperaturforhøjelsen gør
sig stort set kun gældendo til IO X skærmhøjde.
men er ved vestlig vind målelig til 15 X h. Jord
temperaturen i læ er ogd højere om nauen. mcns
lufttemperaturen normalt er lidt lavere. Dette kan
give øgct risiko for nattefrost.

Indenfor spillerummet 2-5 m pr. sekund har
temperatureffekten været uafhængig af vindhastig
heden.

Eksperimenter med forskellige skænntyper har
vist. at en lægiver, der ikke er gennemtrængelig
for vind i den nederste lA af sin højde, giver en
ufordcluglig fordeling af læet over den tilstødende
mark.

KUmaundersøgeJserne har bekræftet den almi,,~

delige antagelse, at fæ medføru virkninger, du
normaJt er gunstige for planterfIes vakst. Lll!t'ts
virknitiger er imidlertid ikke gallSke entydige. Der
gives ingen sikkerhed for, at de fordelagtige virk
ningu af læ altid og llllder alle /orhold vil ,'ære
til stede i .nskeligt om/ang og på de tidspunkter,
h"or der er mest behov /or det.



REALREGISTER

A 1866, mod ukrudt.... 2075 2081
Ama8an 70. mod gulrusl .. 2060 2063
Abed 021 = Nanahvede 2030 2036 2038
Abed 076 hvede ..... .. 2030 2038
Abcd Planleavlsstation .. , .... , 629
Abedbyg 1158, 1605 . . . 2022
AC 84777 (Avenge) mnd græsukrudt . 2073 2081
Adorrabyg = P 605 2020 2037
Afalon, mod ukrudt . 2152
Afbrænding af halm. 2075
Afgrødeenheder (a.e.) beregning af Vil
Afhugning af hvidkløver til frø 2110
Afsvampning af udsæd 2015 2053
AgerrævehaJe, bek. af . . . . . . . . . . . . . .. 2075
Agurker. forsog med ....•......... 2120
Akela. foderraps _.... . 2147
Aksspild 768
Aldiearb . . . . . . . .. 2063
All 304 og 3132 byg.... . 2021 2037
All 3109. 3081 og 3120 byg 2022
Alm. rajgræs irenbestand 2148 2149
Alm. rajgræs til fro 2112
Alan. mod ukrudt . " ..... 2073 2075 2081
Amia, kartoffel.. .. 2122
Aminoært . 2039
Amoniaknedfælder !il græsmarker 2141
Analyse af bejdsebehov . . . . . . . . . . 2056
Analyser i fronfgrede!" 2110
Anjou 210, majs . .. 2151
Ansgarbyg 2019
Antal forsøg 2005
Antergon 30. mod kvik 2074 2081
Alllracol. mod gulrust 2060 2063
Anvendte midler mod ukrudt 2081
Aramirbyg . . 2020 2036 2037
Arealanvendelse . . 2008
Aretit, mod ukrudt 2071 2081 2152
Artsforsog i korn . 2034
A.. ier. NPK-godning lil 2120
A... l..eindex i hvede 2032
Al;lorhavre 2025 2036 2037
Augustabyg . . . . . . . . 156
Avenge. mod f1yvch'lvrc 2073 2081
A\'l og om<;ætning af mark fro 2113

Uagekvalitct. hvede:-.ortemes 2031
Barban .. 201H
B;lI·non. mod flyvehavre 2073 2081
BAS 3501 F. bejdsemiddel 2053 2063
BAS 3 t703 F. mod glllrust 2059 2063
BAS 35003 F. mod svampe~ygdomme 2058 2063
BAS 38200 F. mod meldug 2057 2063
BAS 4330 H. mod ukrudt .. 2071 2081
Ra..agmn-DP, mod ul..rudt 2064 2066 2070 2081
B<I ..agran, mod ukrudl 2071 2072 2081
B:t'iagran. mod ukrudt i 1.loverfro. 910 2116
B :\"istin. mod svampesygdomme 2058 2063
H:lY 6MO. mod gul rust 2060 2063

Bay 6660, mod meldug . . . . . . . .. 2057 2063
Bay 6604a, mod ukrudt. . . . . . .. 2064 2066 2081
Beaconhvede 203020362038
Beueroefrø, kvalitet af 2132
Bederoer, dyrkning af _ 2127
Bedømmelse af forsøgenes sikkerhed VII
Behovssprøjtning af korn 2061
Bejdsebehov, analyse af 2056
Bejdsning af såsæd 2053 2056
Bejsin, bejdsemiddel 2054 2063
Bekæmpelse af, se næste betydende ord
Belægningsgrad ved afgræsning 2155
Benlale. bejdsning med 2053 2063
Benlate, mod meldug 2056 2063
BenIate. mod svampesygdomme. 2058 2063 2126
Bennohvede . _.' 2029 2038
8enodanil .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2063
Benomyl .. . . . . . . . . . . . . . . .. 2063
Bentazon, mod ukrudt . . . . . . .. 2068 2081
8enzimidazol 2063
Beregning af afgrodeenheder (a.e.) VlI
Betanal, mod ukrudt .... 2076 2078 2079 2081
Betingelser for planteavlen 200S
Bidisin. mod flyvehavre 2073 2081
Bintje. kartoffel.... . .. .. 2124
Birteært 2039
Bladex, mod ukrudt 2072 2081 2152
Bladkål (foderraps eller foderryps) 2147
Bladpletsyge. bejdsning mod 2016 2056
Blanding af byg og ærter 2043
Bondiært = Øtofte 74/63 .. . 2039
Boniteringsundcrsøgclsc 507
Borrushavrc 178
Bor og kvælstof til lucerne 2135
Breustedts Schladener, hestebønne 2039
Brominai 400 2064 2081
Bromofenoxim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 208 I
Bromoxynil. mod ukrudt _ 2068 2081
Bmnplets)'ge. bejdsning mod _ 2053
Brunpletsyge, bekæmpelse af 2058
Byg contra proteinafgrøder 2043
Byggens stribesyge ..... . . . . . . . . . 2054
Byg og ærter i blanding 2043
Bygrusl . . . . . . .. 2022
By~orternes egenskaber 2022
Bygsorler, forsøg med 2016
Bygsarter. oversigt over 5 Ars forsøg. " 2024
Bygsorter. valg af 2023
Bælgsæd, sorter af . . . . . . . . . . . . . . . .. 2039
Bændelorm hos ungdyr 2159

Calixin mod svampesygdomme 2056 2063
Cambilene. mod ukrudt 2066 2070 2081
Canovabyg 2021 2037
Carbcndazim . . . . . . . . .. 2063
Carbofurnn __ . . 2063
Carboxin _.. 2063
Carbyne, mod flyvehavre 2073 2081
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C'lrbyne B, mod flyvehavre 2073 2081
Car;bohvede 2029 2036 2038
Car;nabyg 2021 2036 2037
Certrol 3. mod ukrudt ... 2065 2067 2070 2081
Certrol IIl 500. mod ukrudt. 2065 2070 2081
Cerlrol Ox, mod ukrudt. 2064 2065 2081
Certrol Tripel. mod uknodt 2065 2066 2070 2081
Chilesalpeter til bederoer. . . . . . . .. . ..... 2097
C;lIabyg 2020 2036 2037
Clement hvede . .. 2029 2038
Coccidicr hos ungdyr.......... 2157
Curatcr, inseklbekæmpebe .. 2063
Cranazin, mod ukrudt. 2068 2081
Cyclo:ltc (cyclohcxyl-thiocarbamal) 2081

Efterafgrøder .. . . . .. 2146
Eftcrafgrudcr med lavt recourceforbrug 2145
Efterafgmdens forfrugtværdi 2139
EF 155. mod meldu8 ... 2056 2063
Eftergodskning p3. grundlag af planteanalyser 2106
Eftervirkning af proteinafgroder . . 2043
Eflervirkning af ukrudtsbekæmpelse i udlæg. 2071
Egenskaber hos bygsorteme 2022
EK 174. mod ukrudt. 2064 2081
Emirbyg 2020 2036 2037
Engr<lpgræs til fro 2111
Enårig rapgræs, bekæmpelse af 2117
EPS 344 2 (Neobyne D) 2073 2081
Erbgrafhilvre 178
Erfordia he">lebonne .. 2039
Erg.lu vårraps 2114
Ethirimol 2063
Elhofumcsate 2081

2129
2005
2015

2036 2037
153 606

2021 2037
905

2058
2027

2056 2063
2127
2143
2132
2111

Faneron Trippel. mod ukrudt. 2064 2066
2069 2081

FAD-tal 2151
Fastliggende kvælstofforsog . . . .. 2090
Feel..c~·Large Seala (kornets udvikling~trin).. 2054
Femahvcde . .. .. . .. 410
Fertohvcdc 410
Fluophenprop i':iopropyl 2081
Fluofrimazol 2063
Hurenol 2081
Flydende ammoniak 2091 2094 2140
Flydende gødning 2096
FJysprojtning . . 2061
Flyveaske, gødskning med 2107
Flyvch:lvl"e, bekæmpelse [1f . . . 2071
FlYVehavre. 40 164 202 231 235 247 574 680
Flamingssilberhavrc 2027 203M
FodermarvlAJ, som eftcrafgrodc 2147
Foderraps {Blad k!!}, ~om cfterafgrodc 2147
Fodcrryps (Bladk!I), som efterafgrode 2147
Fodersukkerroer. sorter af 2129
Foderært som gronafgrode . 2146
Fodsyge, bekæmpelse af " 2058
Forbrugel af handelsgødninger 2009
Fordampning. .. .. . . . .... . 2162
Fordojclighcd øf silomajs .... 2150
Forflugl forud for kartofler.. 2125
Forirugtværdi. eftcrafgrodens 2139
Formæn·d. planteavlsudvalgenes 915
Forlorteiser, anvendte .. . VII
Forsøgenes siHerhed . 2015
Fo~ogsarbejdets olTlfang og betingelser 2005
Forsog'jgården .GodthAb. 905
For~ugsopgaver, oversigt over. . 2005
Forl'oogsudsædens kvalitet 2015
Fonrol, mod ukrudt. . 2064 2066 2081
forædlerbeskyuclse af sorter 2039
Fosforgodskning .. 2098 2103
Fosfor, placcret til silomajs 2151
FO'i(orsrrclal (Ft) 2108
Fosfor til luccrne og græs 2135 2136
Fritflucr. angreb i maj'i 874
Fritflucr. bekæmpelse af 7."4
Fronica. majs 3 t I
Fræsning conira pløjning. . . 2050
Froaf'itnnd i fabriksIocr 2127
Froavl uf spinal . .. . 2116
Frugra.:\, sygdomme og ukrudt.. . . . 2116
Fro. og industriafgroder . . 2110
Frotypc og ·afst::mdc i fodersukkerroer . 2128
Froafgroderncs vækstbetingel ...er 2014
Fubcridazol . . 2063
Furadan 7S \V, mod nematoder 2060 2063

Geneli\k monogcrm roefm
Gennemforte forsag, antal
Gcogrnfisk opdeling
Gcrkrabyg 2021
Gib... godskning med
Giltebyg ....
_Godthåb. FOl"')og,sg5.rd
Goldfodsyge. bekæmpelse af
Gos,,"inhavrc ..
Granosan. bcjd~middel 2054
Grovfoderproduktion
Græ'lblnnding 'lom torringsafgrodc
Græ\d)'rkning
Græ'ifroa\'1

2127
2031

2064 2066
.. 2069 2081

Dalapon. mod kvik .... 2076 2081
Dd.alb 202. majs.. 2151
Der~al, bejd~middcl 2053 2063
Derosal mod svampesygdomme 2058 2063
Denxal M, bejdsemiddel . 2054 2063
Dcvrinol 50 WP, mod ukrudt. 2072 2081
Diana hestebønne 2039
DianelIa, kartoffel 2122
Dicamba. mod ukrudt 2068 2081
Dichlorprop. mod ukrudl 2067 2068 2081
D;eo-Il.nvel-M 75 mod ukrudt 2064 2d65 2081
Dieselolie mod gulrust 238 412 909
D;n.byg 2019 2036 2037
Dinoscbacct<:\t 2081
Dinoterp . . . .. 2081
Diplomathvede . ... 2030 2038
Dithane M 45, mod svampesygdomme 2058

2063 2126
2022 2037
... 2114
2069 2081
2069 2081

2028
768

862 2052
.. 2020 2036 2037

176
2153
2145

Divabyg ....
DLF 2447 sennep .
DLG M - propacid. mod uknldl.
D - propionat, mod ukrudt .
DrabantvArhvede .
Dryssespild .
D}bplojning .
Duhbyg .
Duravinterbyg .
Dæk"iæd. forskellige former for
Dæksæd, kvælstofmængder til ..

Fabrik'irocr. froaf'iland
rald!al i h\cde
Faneron 50 WP. mod ukrudt
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Græsmarksmødel 2159
Græsmarkssektionens organisationsforhold .. ·2159
Græsmarkssektionens virksomhed 1974 2159
Græs- og grønfoderafgrødemes udbytter 2013
Græstørsloffets sejenindhold 2155
Græsukrudt, bekæmpelse af . . . . . . . . . .. 2072
Græsvækst. regulering af med kvælstof 2147
Grønafgrøder 2146
Grønmajs, forsøg med 2151
Grønsager, kvælstoffets indflydelse på frem-

spiringen 2120
Guazatine _. 2063
Gulerodssorter 429 430
Gulerodsfr., pillerel 2121
Gulle v!rraps (Gylden eller GUlle) , .. , 2114
Gul okseøje, bekæmpelse af 2064
Gulrust, bekæmpelse af , 2058 2059
Gulrust i hvede, udbredelse af __ _ 2059
Gul sennep som efterafgrøde 2147
GUlle vArraps (Gylden eller Gulle) 2114
Gylden vArraps (Gulle eller GUlle) 2114
Gylle '........... 753
Oødningsforsøg i kanoner ."...... 2124
Gødningsforbrug , _. . . 2009
Gødsknin8 af maltbyg .,..... 2041
Gødskning og kalkning 2083
Gødskning pA grundlag af planteanalyser .' 2106

Halmlud, gødskning med . . . . . . . . .. . .. 625
Halm. nedbringning af . . . .. 2048
Halmudbytte i byg _ _ 2022
Handelsgødninger, forbrug af 2009
Hanekro, bekæmpelse af 2064
Havebrugsberetninger 137 575 859
Havrenematoder, bekæmpelse af .. . . . . . . .. 2060
Havrenematodresistente bygsorter .' 2069
Havrenematodresistente havresorter 2026
Havresorter, forsøg med 2025 2036
Havresorter, oversigt over 5 Ars forsøg . ... 2027
Havrdl, se havrenematoder
Havvand~ vanding med _.. _ 2153
Hebebyg 2020 2036 2037
Helminthosporium gramineum, se byggens

stribesyge
Helminthosporium teres og savitum, se blad-

plelsyge
Herba-Banvel-M 750, mod ukrudt 2065 2081
Herbarni. DPD 667 _ , 2126
Herbami.-DPD 800, mod ukrudt 2066 2081
Herbove. 630, mod ukrudt 2065 2066 2070 2081
Herbicidvirkning og ukrudtsarter 2071
Herra hestebønne _ _.. _. .. 2039
Herz Freya hestebønne . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2039
Hestebønne som proteinafgrøde 2043
Hestebønner, sortsforsøg med 2039
Hestebønne som grønafgrøde 2146
Hoe 16410 (AIon) 2073 2081
Hoknebvede , 202920362038
Hormon Mix 70, mod ukrudt. 2066 2081
Hundegræs irenbestand _ 2148
Huntsmannhvede 20312038
Hvededyrkning, fortsat 2045
Hvedesorter, forsøg med . _ 2028 2036
Hvedesortemes bagekvalitet _. . . . . . .. 2031
Hvedesorter, valg af 2033
Hvidkløver, frøavl af 2110
Hybridor 313, majs " 2151
Høstudbytte, det samlede 2014

Ikter bos uogdyr 2259
Tndustriafgrøder, forsøg med 2114
Industrikartofler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2122
Industriplanternes vækstbetingelser 2014
Intervention af vårraps . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2115
loxynil, mod ukrudt ,........ 2068 2081
!sis, lucerne 2153
lsoproturon _ 2081
hal. rajgrlCS, som efterafgrøde 2147
1VP 66-51 og 66-62 byg 4732022

Jordbehandling, forsøg med . . . . . . . . . . . . .. 2048
Jordbundsundersøgelser .' _ 2108
Jordfugtigbed .. , , , , 2163
Jordtyper og græsmark.styper 2155

Ka.1ciumkarbonat. gødskning med 119
I<Jlligødskning 2098 2103
Kaliumtal (Kt) 2108
Kalkammonsalpeter _ _ 2091
Kalkformer __ . . . . 563
Kalk, gødskning med 2106
Kalksolpeter. . , , 2091
Kalk til kartofler 2125
Kalvedon 33, majs 2151
Kaptab, kartoffel 2124
Karakter for lejesæd. sygdomme m. v vn 2016
Kamabyg 473
Kartoffeldyrkning 2122
Kartoffelsorter til industri _. . . . . . .. 2122
Kernestørrelse i maltbyg 2042
Kawemono, sukkerroe 608
Kawepoly, sukkerroe 608
Kieserit . . . . . . . . . . . . . .. 2104
Klimatiske mAlinger pl Forsogsglrden

.GodthAb. 2008
Klimatiske vilkår 2006
Kloakledninger, udbyuebes1. over. . 59 308
Kl. Thyringer bestebønne _. . . . . . . .. 2039
Kløvergrzs som tørringsafgrøde 2143
KJøvergrzs. såtider for udlæg af 2138
Knoporme, bekæmpelse af . . . . . . . . . . .. . .. 231
Knækkefodsyge, bekæmpelse af _ 2058
Kobbermangel. indkredsning af _ 2104
Kobbertal (Cut) , , .. _ 2108
Kolibrivårhvede 2028
Kommen, bekæmpelse af ukrudt i 252 910 2118
Kongsrug II ,..................... 2034 2038
Konsulenter, p1anteavlsudvalgenes 91.5
Kormoranbvede 203020362038
Kornafgrødernes vækstbetingelser og udbytter 2010
Kornarter, forsøg med 2034
Korndyrkning 2041
Komets udvilclingsstadier 2055
Komnematoder, bekæmpelse af 2060
Kornsorter 2015
Kornsorternes oprindelse 2037
Kornsorternes udbredelse 2046
Kraniehvede 2029 2036 2038
Krumbals, bekæmpelse af......... . . . . . .. 2064
Kul-flyveaske, gødskning med __ 2107
Kunstvanding af græs . _. . . . . . . . . . . . . . .. 854
Kvaliteten af bederoefro 2132
Kvalitetsundersøgelser i bvede 2031
Kvik, bekæmpelse af 2074 2076
Kviksølv _ ' 2063
Kviksølvfrie bejdsemidler 2053
KVK 723025, mod ukrudt , 2065 2081
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KVK 733015, bejdsemiddel 2054 2063
Kvælstoffets indflydelse på flcmspiringen bos

grønsager .. __ 2120
Kvælstofgødning og proteinindhold i byg .. 2085
KvælstofgQdning til bederoer........... 2097
Kvælstofmængder til dæksæd 2145
Kvælstofmængder til græsarter 2149
Kvælslofmængder til græs og rodfrugt. 20 6 2090
Kvælstofmængder lil industriafgroder 2115
Kvælslofrnængder til kløvergræsblandinger. . 2149
Kvælstofmængder til korn 2083 2088
Kvælstof og bor liJ lucerne 2135
Kvælstof til dæks.."Cd ..... 2111
Kvælstof til fføgræs 2112
Kvælstof til kartofler. 2124
KvælsLOf til maltbyg . . . . . . . .. 2041
Kvælstof, udbringningstider for.. 106 446 2095
Kyros. fodersukkerroe . . . . . . .. 2130
Koresknde i korn 909

Lamibyg 201820362037
Landbrugsa~alel.S benyttelse 2008
Landsopdeling af sorl.Sfo~øg 2015
Landsudvalget for Planteavl. ' 923
Lapishvede 410
Laudabyg 2020 2036 2037
Leandahavre 202620362037
Legumex M. mod ukrudt......... 319
Lejesædstilbøjelighed. kamkterskale for Vil
Lcnaci I 2081
Leopard, maj, 311 484 570
Lev~Ribercol, mod parasiuer 2158
Ligarold. foderrybs 2147
Lindinger Mecotat 600, mod ukrudt .. 2069 2081
Lindinger DM 68, mod ukrudt .. 2065 2067

2070 2081
Lindinger Combi 3. mod ukrudt. ..... 2065 2081
tindinger Combi 750, mod uk.rudt .. 2065 2081
Lischower, fodersukkerroe . . . . . . 177
Lafabyg ........ .. ....... 2017 2036 2037
LSD-værdi, .Iaveste sikre differens- .. 2015 2016
Lucernedyrkning 2132
Lucerne som torringsafgrode 2143
Lucerne, stigende Rt 2133
Lucernesorter . . . . . . . . . . . . . 2153
Lucerne, udlægsmetoder ..... _. . . . . • . . . .. 2132
Lungeorm hos ungdyr ......•....•.. 2159
Lupin som grønafgrøde ... _........•..... 2146
Luxorhavre . . . . . . . . . . . . . . . . .. 175
Lysimaært . . . . . . . . . . . . . . . .. 2039
Læggedybde i kartofler .. 2125
Læplanlning 154 542 576 809 860
Læplantningsforanstaltninger 2169
Lævirkning, undersøgelser vedrørende.. . 2160
Læ, afgrodeudbyne i tilslutning til 2166
Læforsog i majs.............. 911 913
Læ, resum6 og konklusioner , 2169
Læ, vækstvilkår i forbindelse med 2168
Løbe·tarmorm hos ungdyr .... 2 I56
Løg, ,Adybder hos ... 229 230
Løgfrø. pilleret 2120

Magnesium. forsøg med . .. 2104
Magnesiumforbindelser i NPK·gødning 2104
Magnesiumgødskning , _.. 495
Magnesiumilte, gødskning med _. 263
Magnesiumtal (Mgt) 2108
Magnesium til rødbeder _. _. . 2120

Majs. forsøg med ... _.... 2149 2152
Majssorter. forsog med........ 311 570 2151
Majs. ukrudl.Sbeka:mpelse i _ 2152
Malabyg 2017 2036 2037
Maleinhydrazid 2081
M<tltavinterbyg _. . . . . 176
Maltbygsoner, kvalitet og dyrkning. 2041
Ma 1319. majs.......... 311
Maneb, bejdsning med _ 2054 2063
Mancozeb 2063
Maneb. mod gulrusl 2059 2063
Maneb. mod svampesygdomme. 2058 2062 2063
Mangansulfat mod skurv..... 2126
Mangansulfat til sukkerroer . . . . . . . . . 655
Maryland, majs ... 872
MCI'A, mod ukrudt. .. .. . 2067 2081
MCI'D . . .. . ... .. . .. .. .. 2081
Mechlorprop, mod ukrudt . .. 2068 2081
Medicinsk behandling mod ungdyrparasitter . 2158
Meka Øtofte, fodersukkerroe 2130
Meldug 2016 2022
Meldug, bekæmpelse af . 2056 2058
Meldugresistens i byg. . 2022
Meludbyue af hvede . . . . . .• . 2032
Mercaptodimethur . . . . • . . . . . . . . .. 2063
Mergelformer . . . .. 563 572
Mcsurol, bejdsemiddel .. _ 2063
Methabc:nuhiazuran ......•........ 2081
Methachlorphenprop .... ' " ." ... .. 2081
Metiram .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2063
Mikronæringsstoffer 2104
Milgo, mod meldug 2056 2063
Mineralstoffer i græsmarksafgrøder 2144
Minimal jordbehandling 2049 2050
Miren.byg 2022 2037
Mirravinterbyg . . . . . 176
Monabyg .. . 2018 2036 2037
Monoblanc, fodersukkerroe 2130
Monofourra, fodersuKkerroe 2130
Monorosa, fodersukkerroe 2130
Monoval, fodersukkerroc 2130
Muldvarpe, bekæmpelse af . . . . 2082
Mustanghavre 2026 2036 2037

N-30, flydende kVa:Jslofgodning 2096
N-30 og ukrudtsbekæmpelse . . . . . . . . .. 85 92
Nanahvede = Abcd 021 2030 2036 2038
Nantes 492, gulerod 2121
Natriumholdige kvælstofgødninger til bede·

roer _. . . . . . . . . . . . . . 2097
anefrest i la: 2165

Nedbringning af halm 2048
Nedbørsforholdene, oversigt over 2007
Nedbør og fordampning _ 2007
Nedfældning af godning 2093
Nedfældningsskader efter ammoniak 2094
Nedpløjning af efterafgrøder 2139
Nematoder, bekæmpelse af . . . . . 2060
Nematodrcsistente bygsorter . . . . . . .. 2019
Nematodresistente havresoner .. . . . . . . . . .. 2025
Nematodresistente kartoffelsorter 2122 2124

ematodtal VIII
Neobyne D, mod ukrudt. 2073 2081
Neo·Voronit, bejdsemiddel 2053 2055 2063
Nitratkvælstof i græsmarksafgrøder .. 2144 2148
Nitratkvælstof i roetorstof 2131
Nitropropylester 2063

ordalbyg 2017 2036 2037
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Octavia, kartoffel .... , .... , 2124
Olivin (magnesiumforb.) . . . . . . . . . . 2104
Omlægning af græs m. specialCræser . 2137
Omsætning af markfrø 2113
Omsætning af sædekorn 2046
Optagningstider for industrikartofler .. 2123
Oro vårraps 2114
Ortol,nbyg . .. . . . .. . . . . .. .. . .. .. . . 177
Osserhvede ' . , 410
Otellorug .. . . . . . . 2034 2038
Oversigt over resultater af forsøg og under-

søgelser . . . . . . . . . . . . . 2005
Oversigt over sortsforsøg i kom 2036
Oxycarboxin . . . . . . . . 2063
Oxyderneton-methyl 2063

P 604 = Adorrabyg 2020 2037
p 609 = Terraxbyg .. 2020 2037
Pajbjerg, Pf. 67124, hvede .. 2030 2038
Pallasbyg 2017 2036 2037
Panoctine Vx, bejdsemiddel 2054 ~063

Parasitologiske undersøgelser hos ung-
dyr 2154 2159

Parathion, mod skadedyr ,... 2062
Pekurorug 20342038
Perko, foderrybs .. . ..... , .. 2147
Pescoprop, mod ukrudt 2067 2070 2081
Petkusrug II 2034 2038
Phenmedipham , . . 2081
Phtalimidophosphonothioat 2063
Pilleret gulerodsfr" .. ' 2121
Pilteret løgfrø . . . . . . . . . . . . . . . . 2120
PK-gødning 2091
Placering ilf fosfor til majs...... 2151
Placering af gødning 2093
Plansprøjtning .... . . . . . . . . . . .. 2061
Planleanalyser, gødskning efter 2041 2106
Planteavlsudvalgenes formænd og kon!;ulenter 9 J5
Plantetal i silomajs . . . .. 2149
Plantvax 20, mod gul rust .. 2060 2063
Plondrel 2063
Pløjning contra fræsning .. . 2050
Pløjning efterår eller forår 2049
Pløjetidspunkter. efterår _. 2048
Polyram-Combi, mod gul rust . 2059 2063
Pramitol M 80, mod ukrudt. 2152
Priser på gødning ved rentabilitetsberegninger Vll
Probatox triple, mod ukrudt 2065 2081
Prokamix-DPD. mod ukrudt 2066 2081
Propincb . . . . . . . . 2063
Propionamid .. . . . . . . . . . . .. 20b I
Proteinafgrøder contra byg 2043
Protein i byg 2022 2041 2085
Proteinindhold i hvede 2031
Pyracarbolid . . .. ... . .. 2063
Pyramin, mod ukrudt 2076 2078 2079 2081
Pyraz.on 208J
Pyrazoliumsulfat 2081

Quintozcn mod skurv og rodfiltsvamp. 2126
Quanlumbyg . . . . . . . .. 178

Nortron (Nortran). mod ukrudt
NPK-gødning .. . ..
NPK-gødninger til kløvergræs .
NPK-gødning til asier .. . .
NPK-suspension (Flydende NPK)
N-serve i Cl. ammoniak
Nøgenbrand i byg.

2076 2081
2091 2093

2142
2120
2096
2142
2022

Rajgræs, forsøg med . . . . . . . . . 2139 2149
Radrensning af roer 2129
Reaktionstal (Rt) 2092 2108
Reglone, mod ukrudt............. 2116 2126
Regulering af græsvæksten med kvælsto[. .. 2147
RenhedsundersøgeLse af vArraps 2115
Rentabilitetsbcregning, anvendte priser. . .. VH
Rhyncosporium, skoldplet 2016
Rodfrugtafgrødemes vækstbetingelser og ud-

bytter 2012
Roedyrkning 2127
Roesåmaskiner, forsøg med. . . . . . . . . 321
RoetørstoCCets indhold af nitrat-kvælstof. 2131
Ro-neet, mod ukrudt 2078 2081
RPB 14670 og 25g70 byg 2021 2037
RPB 19970 hvede... . 2030 2038
Rt ved lucernedyrkning ... , , . .. 2133
Rugsorter. forsøg med 2034
Rupalbyg 2018 2036 2037
Rustimagncsia . _ , . . . . . 176
Rød Ankergård, kartoffel. . . . . 2124
Rødbeder, magnesium til ... .. . .. 2120
Rød svingel irenbestand . . . . . . . . . 2149
Rågeskader . . . . . . . 14 40 144 479 689
Råprotein. se protein

Sadelgalmyg 60
Saldohavre .. 2026 2036 2037
Salkabyg 2019 2036 2037
Sanghavre 202020362038
Sappovårhvede . . . . . . . . . . . . . . . .. 2028
Saprol, mod meldug . . . . . . . .. 2057 2063
Saprol, mod gul rust , , 2060 2063
Sedimentationsværdi i hvede 2032
Sejetbyg 693897, 693900 og 693922 .. 2019

2021 2037
Selen, forsøg med . .. , ... .. 2105
Selenindhold i foder 2105
Selenindhold i græs.......... . .... 2155
Selmahavre 2025 2036 2037
Senatbyg = Sv. Vg. 6862 2020 2037
Sencor mod ukrudt . . . . . . . . . . . .. 2125
Seniorbyg ~ Sv. 69175 .. . 20202037
Sennep, bek. af svampesygdomme, skadedyr

og ukrudt i 2118
Scnnepsorter, forsog med 415 2114
Scntsåede afgrøder . . . . . . . . . . . . 2146
Serubyg = Sv. 66367 2020 2037
Sicaro!. mod gul rust ,. 2060 2063
Silomajs, forsøg med , .. 2149 2152
Silvahavre 2026 2036 2037
Skadedyr og svampesygdomme gu) sennep

og vårraps " 2118
Skadedyr, bekæmpelse af _. . . 2053
Skadedyr i sukkerroer, bekæmpelse af .. 2063
Skiftefolde til afgræsning 856
Skiftefolde til ungkvæg 2158
Skoldpier. rhyncosporium 2015
Soil-life, mod sandflugt _. . . . . . . . . . 14
Solidhvede 203020362038
Solsikke, som grønafgrøde 911
Sonet1vA.rhvede . . . . . . . .. 2028
Sorghum . . . . . . . . . . . . . 177
Sorter af fodersukkerroer 2129
Sorter af majs .... ,............ . . .. 2J S1
Sorter af kartofler 2122 2124
Sortsforsøg i gulerødder . . . . . 429 430
Sortsforsøg i hestebønner 2039
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2096
2102
2113
209~

2103
2111
2132
2142
2045
2111
211~

2056
2127
2061
2076
211/1
2079
2117
211 ~

212.li

211 "
211M
:206.'
2152
207.Oll
20XI
:2063
2071
20NI
2072
2116
2071
2URO
2069
2050
2115
21.0:;3
215~

20%

2053 2056 2063
2149

178 410
2058 2063
2036 2037

2118
VII

2068 20~1

2070 2081
2075 2081

2114
2063
2063
2051

2022 2037
2122
2067

2021 2037
806 2143

~163

~03~

1123
. 675 215)
lldb)'ltcbercgning VII

2()~'

2t)~7

~(H9

lL\~ - 30. flydende I -godning
LdbringninS"lider for fO'lfor og kalium
Ldbrin~nins~tider ror k\'æl~lof til frogræs
L:dbringninS~lidcr for kvæblofgodning
t:dbringning'ilidcr for NPK
L:dlægsmetodcr for frugra.:..
L'dlæ~,mclodcr for lucernc
Udpining.. for...pg med græ'!;
L'd'l:cd..m.cngdcr af byg
Uc.ha:d"'f1l~l'ngder <Ir fro
Uc.h.cd"l1længder af vårrap..
Ud ..æc.l lil <;ort'lfor'iol:;. bcjc.l.. ning af
Udl)ndlng af bederoer
U~rlldl. hdielllpel..e af
l ~rlldl i hederoer
U~ltld( i b:c1gpl'lIlter
l ~rlldl l f:lbrik ... rocr
l ~r\lllt i fmgr:c ..
Ukrm.11 i gul ..cnncp og \ål raps
Uld udt i brtof1cr
U~rlldt i "Ioverf"l
L ~rlldt i "Ollllllt.:ll

UI-rudl l "Ol n
U"ruut i m'IJ"
lJl..l uJI i rocr
U"ludt i vintcr"'l:l! 2U69
Ul..rudl i v:lr.. æd
U"rudl 1 "':u ...cJ m. udl.Cl':
ll..rudl. miJler mOl!
ll..ruul i .l·rll'r
Ul..ruUl og ..}'gdomml' i fmgræ ...
LI..,lldhartcl' og hcrbiciJ\'il~ning

U"rudl .. arlcr og roch('rhH:ider
lU... thlh'-'cl..a:mpcl ..e.. midler. do')('ring af
Und('rgrunc.hlo.. ning .
UnJcr..,,~c1 ..c af renhed i uJ'liæd af vårraps
ungd}'rcnc.. afgrx\ning')forhold
Lngd}<rl..onllollcn.. omfang ..
Ur,lIl-)O ri) dcndc ~\ ..cl..tofgodning

\ andhalance i læ
V:mdhinding...c\'ne i hvede
V:lI1dcl Pil 2, ~artoffcl

V:lnJing med havvand
Vandprocl.·nlcr. an\'endl ved
Valg :.lf b}g..ort
Valg af h'l\ n....ort
\'al~ af hc.. h.. bonne<;ort

Till<lntin S, bcjdscmiddcl
Timothe i rcnbc'ilUnd
Topfithvcdc ...
Top<;in M, mod svampc:s}'gdomme
Tovehavre ... 2026
Treflan mod ukrudt
Tre~Jnltcgnct V
Triazinon, mod ukrudt
Tribunil C'ombi M. mod ul..rudl
!ribunil, mod ul..rudt
Trico sennep
TriJcmorph
Triforin
Tromling for eller erlcr sånmg
Trumfbyg
T} h·a, ~;lrloffel

T) per :lf ukrlldhmidlcr
Tymb}g
lorring..afgrmJer

20~(1

2045
2138

230
415

2083

20XI
1081
10h)
2063
2063
216~

2006
203~

20MI
2037
1037
2063
2063
2063
2061
2126
2048
17~

229

462

2031

2054

2115
2053

856
2157

2054 2056
2049 2074
2030 2038

158
157
157

2114
2114

2\18
2105
2063

2020 2037
2020 2037
2021 2037

.... 2020 2037
2021 2037

212.Oll
2053
2116

2UI7 1036
2020

2015
2036
2114
2114

912 914
2120
2137
2116
2125
2124
20~2

2029 2036 2018
2030 2036 2038

2149
209~

209~

207~ 2076
TBA
TeA, mod I..vik
TnlTB
Tecto 60. hcJd..cmiddcl
Tcmil.., in~ci,lbcka.:mpch.e

Temperatur i læ
TemperalUr og sols~in'itimer

Templarhvede
Terhutryne
Ternbyg
Tcrr:u:b}g P 609
Thiabendazol
Thiocarbamin
Thioph<lnat
Thir:lm. bcjd'iemiddcl
Thiram HO mod w:tmpc,ygdommc
Tid<;punkler for vintcrplojnlll,g
Tit;'crhavrc

Sortsfon,og i korn .
Sortsforsog i korn. ovcro;igt over
Sortsforsog med sennep
Sortsforsog med vårraps
Soyaoonnc.udbytte af ..
Sp:cialafgroder
Specialfræser til omlægning af græs ..
Spinat, froavl af ....
Spiselt.artofler. kogd..valitet af
Spisekartofler. sorter af
Sprojlc\'irksomhcd i foreningerne
Starkehvc:dc:
Starlch\'cde I l
Stigende plantetal i silomajs
Stigende mængder kalium ..
Stigende mængder fosfor
Stigende mængder kvælstof til korn. roer.

gr:t:S og lartofler
Stigende mængder ....væl'iIOf III sennep og

vArrap<)
Stinkbrand. bejdsning mod
Slorfolde lil af~ræ..,ning .
Storfolde til ungk' æg

lribesygc. bcjd\mng mod
Stubbehandling
Sturehvcdc
51. 449. havre
SI. 676. byg
SI. 702. byg
Svalar 67670 sennep
Svalofvåmps 691229. 71 1225 og 71 6 ..
Sv,lmpcsygdomme og ~kaJedyr i gul sennep

og v:hr<lp"
Svovl. godningsforso~ med
Svovl
Sv. 69175 Seniorbyg.
Sv. 66367 Scrubyg
Sv. 69289 byg
Sv. Vg. 6R62 Scnatbyg
Sv. Vg. 7074 byg
Syg.domme ikarlofler, bd.a.:mpehc <lf
Sygdomme og skadedyr. bd.æm[lelse af
Sygdomme o~ ukrudl i fmgl lC"
Systcmsprujtningcr...c plan .. projlnin,l,:
Sædekorn, o/mætning. af
S~lidcr for byg
S31idcr for udlæg af kluvelgr:cs
S~d}'bdcr hos Illg
sat ide r for raP'> og "Cllncp.
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Valg af hvedcsort , 2033
Valg af vArhvedesort 2028
Valg af ærtesort 2040
Varundabyg . .. 2018 2036 2037
Vatongabyg 2020 2036 2037
Vekselvirkning med kvælstof, fosfor og

kalium 2101
Venzar, mod ukrudt 2076 2078 2079 2081
VertU!, lucerne.................. 2153
Vindforhold 2008
Vindforhold i læ 2161
Vindaks, bekæmpelse af 2075
Vinterhvedesorter. (orsøg med 2028 2036
Volumenudbytte i hvede _. 2032
VæurviLklr i forbindelse med læ 2168

Westerwold rajgnes, som efterafgrøde 2147
Wieselburger, hestebønne .... _. . . . . . . . . .. 2039
Wingbyg . . . . . . . . . . . . . . . .. 2020 2036

Winnetouhvede ,. 2030 203~

WW 6122, 6213, 6290 byg 2022
WW 6047, 6157, 6259, 6292 og 6239 byg

2019 2037
WW 17011 havre 2026 2038
WW 21239, 20659 bvede 2030 2038

ldtabyg 201720362037

Ærter, sortsforsøg med _ 2039
Ærter og byg i blanding 2043

Økonomien ved anvendelse af kvælstof. . . .. 2088
0konomiforsøg med fosfor og kalium 2098
0tofle 74/63 = Bondiært 2039

0942/67 havre 20272038
2,3,6 - TBA, mod ukrudl 2068 2081
2,4 - D, mod ukrudt 2067 2081
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