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A. Forsøgsarbejdets omfang og betingelser
for planteavlen 1975

AI Johs. Olesen.

I. Forsogsarbejdets omfang.

Forsøgsarbejdet under Landsud\ alget for Plan
teavl har i 1975 omfattet mange aktuelle opgaver.
Ikke mindst de mange tilbud, der gives landbru
get i form af n}'c sorter. nye gødninger og n}'e
kemikalier. nødvendiggør en grundig forsøgsmæs
sig afprøvning og tilpasning under danske for·
hold. Desuden er der gennemført adskillige for
søgsscricr med dyrkningsteknik og dyrkningsmeto
der i videste forstand. Resultaterne af det samlede
forsøgsarbejde er meddelt i denne oversigt, der
ligesom de to foregående <'ir omfatter forsøg og
undersøgelser gennemført i alle landets landbo- og
husmandsforen ioge r.

Forsøgsarbejdets omfang 1975 og de nærmest
foregående :i.r fremgår af følgende opstilling.

Forspgsorbejdets omfang
Sj:dland F)'n Loll.-Fal.5ter Bomh. I,lt

816 528 204 78 4206
869 528 242 86 4453
799 486 221 104 4366
875 478 250 88 4390
853 516 237 82 3112
863 505 255 77 3962
811 481 286 III 3950
736 487 263 113 3812
741 461 291 103 3835
734 456 281 91 3710

For"øgenes fordeling på de vigtigste ho\edop
ga\er fremgår af følgende O\ersigl.

Ol'erS;!!' Ol-er forsPKsopgaverne
A rter og sorter: Antal pcl

Vintersæd 164 5
Vårsæd ,.. 1201 32
Ærter og hestebpnner 16 O
JndustriafgrØder ... 32 l
Kartofler, roer, majs .. 87 2

1500 40

3
II

4
2
2
O

22

7

20
4
2
4
I

38

100

266

747
122
84

148
27

113
389
153
69
76
16

816

1394

3710lait gennemførte forsØg 1975 .

Gpcilli"g,"for.)pg:
AfprØvning af flere næringsstoffer.
Særlige forsØg vedrØrende:

Kvælstof ..
Fosfor
Kalium
Magnesium og mikronæringsSloffer
Kalk m. m.

Andre for.\'pg:
Sæd~kifle og afgrØdevalg
Dekæmpelse af ukrudt.
Bekæmp. af sygdomme og sk.adedyr
Jordbehandling
S~ning og plantetal
Forsl..clligl .'

1002,47.619,8 12.3

Jylland

1966 2580
1967 2728
1968 3756
1969 2699
1970 2424
1971 2262
1972 2261
1973 2213
1974 2239
1975 2148

PO"
1975 57.9

Der er i 1975 gennemført iah 3710 forsøg. Del
er lidt mindre end de nærmest foregående år. men
tiJstræUeligl lil en fOni\arlig belysning af de al
lerfleste af de opgaver, der arbejdes med. Oprin
deligt blev der anlagl 3925 forsøg, men 215 eller
5,5 pel. målte I..assercs af forskellige årsager. 115
forsøg blev kasseret på grund af vejrforholdene.
berunder først og fremmest tørke samt ødelæg
gende storme i forårs- og forsammertiden. 32
forsøg er kasseret p. grund af dårlig spiring eller
mangelfuld plantebestand, og 40 forsøg er udgået
af forskellige årsager, herunder en del frøavlsfor·
søg, der var anlagt på arealer, som senere blev
pløjet om, oftest på grund af de dårlige økono
miske udsigter for frøavlen.

l s:lmmenligning med de nærmest foregående
:ir er der en v:esenllig stigning i anlal1et af &0d
ning'iforM'g. Dette sl..yldes dels, at mange nye
gødninger er anmeldt til afprø\ning, dels ;Il der er
en forøget interesse for konlrol med gødskningens
økonomi efter den meget betY'dclige sligning i
gødningspri.'ieme i 1975.

De 'itør~te forsøgsgrupper omfaller dog afprø\'·
ning af I..ornsorler, især sorter af \årsæd. men der
er og"':1 store fOf'iøg'igrupper med bel..æmpclsc af
ul.rudl samt plantesygdomme og skadedyr.

1:.n del af forsø~serierne er gennemført under
direkte medvirl..en fra Landsl..onloret for Plante
vi, idel man herfra har stillet specielt materiel til
r5dighcd, og delle materiel er i almindelighed be
tjent af rej..chold fra landskontoret.



Denne ambulante forsøgsvirksomhed kræver et
ret stort maskinelt udstyr. Dette opbevares, ved·
ligeholdes og afprøves på Forsøgsgården Godthåb,
der ejes af Foreningen af jydske Landboforenin
ger, men som fra 1. april 1975 er overtagct i for
pagtning af Landsudvalget for Planteavl.

Af forsøgsopgaver, der er gennemført med tek
nisk udstyr og under medvirken af rejsehold fra
landskontoret i 1975, kan nævnes følgende:

Nedfældning af flydende ammoniak bl. a. til
hvcde og græsmarksafgrøder.
Nedfældning af NPK-gødning til kom ved an
vendelse af Combi-matic såmaskine.
Udsprøjtning af flydende NPK-gødning og
NP-gødning samt flydende kvælstofgødning
(N-30).
Placering af NPK-gødning til roer med Stan
bay såmaskine med specialudstyr.
Placering af gødning til majs og anlæg af for
søg med plantetal i majs samt forsøg med
majssorter ved anvendelse af specielle majs
såmaskiner.
Omlægning af gamle græsarealer med special
fræser og almindelig fræser.
Minimal jordbehandling (sammenligning af
fræsning og pløjning).
Sønderdeling af halm med halmsnitter.

Udsendelse af forsøgsudsæd, forsøgsgødning og
kemikalier foregår også fra forsøgsgården. Her er
i 1975 udvejet og udsendt ca. 800 hkg udsæd, ca.
14000 kg gØdning og ca. 2300 pakninger med om
kring 100 forskellige kemikalier.

Arbejdet med ud ....ejning, emballering og udsen
delse af de store mængder udsæd, g:ødning og ke
mikalier udføres under ledelse fra landskontoret
og under medvirken af forsøgsgårdens mandskab.

Forsøgsarbejdcts gennemførelse falder naturligt
ind i konsulenternes arbejdsrytme, således at de
direkte udgifter til arbejdskraft er stærkt begræn·
sede. Forsøgsarbejdet er dog på anden måde for
bundet med betragtelige omkostninger, navnlig til
analyser og teknisk udstyr. Disse omkostninger er
for en væsentlig part dækket af bidrag udefra.. Der
er således modtaget en værdifuld økonomisk støtte
lil forsøgsarbejdet fra Danmarks Erhvervsfond og
fra landbrugsministeriet gennem Landbrugets
Samråd for forskning og forsøg. Desuden er der
ydet værdifuld hjælp til arbejdet fra private fir
maer og fonds, dels ....ed direkte økonomiske til
skud, dels ved at der er stillet gødninger, kemi
kalier, udsæd, frø og maskiner m. v. til rådighed.

Forsøgsvirksomheden takker her for den værdi
fulde støtte, der således på forskellig vis er ydet
fil arbejdets gennemførelse.

I de følgende afsnit af oversigten redegør de
enkelte landskonsulenter for forsøg og undersø·
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Fil!. I. Landet opdelt i lleografbke områder.

gelser gennemført indenfor deres respektive ar
bejdsområder. Af hensyn til overskueligheden er
de store hovedtabeller med enkeltforsøgenes re~

sultater ikke medtaget her, men meddelt i et sær
ligt tabel bilag. Forsøgenes hovedresullatcr er der·
imod anført i teksttabeller i oversigten, og i bove
derne af disse tabeller er i () anført numrene på
de tilsvarende tabeller med enkeltforsøg i bilaget.

For flere af forsøgsopgaverne er der i tekst·
tabellerne foretaget en opdeling i geografiske om~

råder. En sådan opdeling er af interesse for de
emner, hvor en stedvariation kan tænkes at fore
komme. og hvor materialet iøvrigt er tilstrække
ligt stort. Hvor det er tilfældet, er der foretaget
opdeling i landsdelene Nordjylland, Vestjylland,
Østjylland, Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og Born
holm. Opdelingen er vL')t i kortskitsen fig. 1.

2. Klimatiske vilkår.

Planteproduktionen er på mange måder afhæn·
gig af de klimatiske betingelser, men sammen
hængen mellem vejr og vækst er under naturlige
forhold meget kompliceret. Dertil kommer, at vejr
forholdene selv indenfor et så relativt lille område
som Danmark kan veksle overordentligt stærkt fra
egn til egn. I 1975 var dette særligt udpræget, og
resultatet blev da også et stærkt varierende bøst
udbyue, især afhængig af den meget ujævnt for~

delte nedbør i vækstperioden sammen med periode
vis ekstreml høje varmegrader.



3. Temperatur.

Oplysninger om temperatur og antal solskinsti-
mer er på grundlag af Meteorologisk Instituts må-
linger vist i følgende opstilling:

An,,'
Tempcr&lur IOlskinstimer

1914-15 normal 1914-15 normal

November 1974 5,2 4,9 32 42
December 1974 4,5 2,1 32 28
Januar 1975 4,5 +0,1 40 41
Februar 1975 1,5 +0,4 107 65
Marts 1975 2,8 1,6 139 127
April 1975 5,4 6,1 158 181
Maj 1975 10,7 11, I 262 256
Juni 1975 13,8 14,4 297 257
Juli 1975 16,9 16,5 243 247
August 1975 19,2 16,2 293 221
September 1975 14,2 13,0 164 166
Oktober 1975 8,7 8,6 71 98

Temperaturforholdcne var i november 1974 me
get normale, men herefter skuJle vi opleve den
varmeste vinter i 200 år, og det laveste antal
frosldøgn, der hidtil er registreret. Helt usa:d" an
ligt varm var januar med i gennemsnit 4,5 graders
varme mod normalt -:- 0,1 grad. Ogs" februar må
ned blev meget mild, selvom der et par gange var
tilløb til froslperioder, først nogle få dage ind i
måneden og Senere omkring månedens midle, men
det blev stort set ved tilløbene.

Også marts var gennemgående mild. i hvert fald
de første t(rtre uger, men i den sidste tredjedel
af måneden satte det ind med køligt vejr om da
gen og hyppig nattefrost Dette kølige vejr fort
satte frem til midten af april, hvorefter vejret
mildnedes, så temperaturen forbigående nåede op
omkring 20-23 grader sidst i måneden, men dog
igen afbrudt af en kort kuldepcriode inden m:'l.nc
dens udgang.

I maj var vejret mildt i de første to tredjedele,
men til gengæld så køligt i sidste tredjedel, at
gennemsnitstemperaturen blev under middel, og
nattefrost forekom ret udbredt. især i denne sidste
kølige periode. Det kølige vejr fortsatte ind i juni.
hvor der dog omkring midten af måneden fore
kom en mild periodc, der kulminerede omkring
Scl. Hans med temperaturer hcll or lil 30 grader.
men genncmsnitstcmperatllren for juni blcv alli
gevel under normal, og nallefrost forekom af og til
lokalt i det indre af landet.

Første halvdel af juli var varm med temperatu
rer op imod 30 grader omkring den 8.-9., men se
nere kom en periode med mere køligt vejr, således
al gennemsnittet meget nær svarer til normalen.

I august salle temperaturen rekord med peri~

devis tropeagtig varme, der kulminerede i dagene
omkring den IO., hvor der ved Holstebro blev
registreret 36,4 grader, hvilket er absolut højeste
temperatur målt herhjemme. Den gamle rekord er
fra 1911 med 35,8 grader ved Slagelse. løvrigt blev
der i denne varmeperiode mange steder registreret
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mellem 34 og 36 grader. Omkring midten af au
gust blev det ellers usædvanligt stabile højtryks
vejr afbrudt af mere urolige vejrforhold og kø
ligere vcjr, men de sidste dage i m!Lneden forekom
en ny \armebølge med maksimumtcmperaturer på
28-30 grader. Temperdturforholdene i august
1975 må stiledes foreløbig betragtes som ganske
enest;lende. Ikke alene rcgistrerede man de høje
sle maksimumtemperaturer, men også middeltem
peraturen på 19,2 grader blev rekord for en k.a
Icndermåned o~erho\'edet.

Også september måned blev usædvanlig varm,
idet der kun fem gange tidligere er registreret en
varmere september måned, siden man i J874 be
gyndte dc landsdækkende temperalUrmålinger. Bort
sct fra tie første to-tre døgn med temperaturer op
til 20 25 grader var varmen imidlertid meget jævnt
fordelt måneden igennem.

GennemsnilStemperaturen for oktober blev me
get nær normal, men den dækker over ret store
S\ ingninger med køligt vejr og hyprig nattefrost
midt i måneden. Mildt vejr sidst i oktober fort
satte ind i november. hvor temperaturen midt i
måneden gradvis faldl, og hvor det. køligere vejr
kulminerede med frost og sne omkring den 20.
Perioden moo vintervejr blev dog kun af få dages
varighed.

b. Solskinstimer.

Antallet af solskinstimer ~ar ret normalt i no
vember, december og januar, hvorimod februar
skiller sig ud som den tredje solrigcste februar i
dette århundrede med 107 solskistimer mod nor
malt 65. Forårsmånederne havde ret normale
mængder solskin, medens der i juni og især i au
gust forekom et meget stort antal solskistimer.
Sommeren 1975 må i del hele taget karak.terise
res som meget solrig.

c. NedbØr og fordampning.

Ilabellen side 8 er givet en oversigt over
nedborsforholdene 1974-75. Oversigten bygger på
målinger udfort af Statens Forsøgsvirksomhed i
Plantekultur på et ret stort antal lokaliteter jeevnt
fordelt over hele landet. men resultaterne er her
sammenregnet for slprre geografiske områder. TaJ
lene angiver den målte nedbpr og desuden den
beregnede vandbalance, der fremkommer ved at
træUe nedbøren fra den målte potentielle for
dampning. Nederst i tabellen er vist gennemsnits
tal for hele lande l i 1975 og de nærmest foregå
cnde år. og allernederst er for hele landet bereg
net gennemsnit for perioden 196Q--69. SicL'\tnrevn
te gennemsnitstal kan betragtes som en slags :toor
male ved vurdering af de aktuelle tal fra 1975.

September og oktober 1974. der ikke er medta
get i tabellen. var meget regnrige. s"ledes at ef
terårsarbejdet var forbundet med store vanskelig
heder, da det i visse perioder var praktisk taget
umuligt at færdes på jordernc. VinterpJøjningen
måtte adskillige steder udsællcs, men der blev
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Oversigt over nedbørsforholdene 1974-75.
Noy.14- Aprfl-
mJru75 April M.j Juni JuU Aug. SePI. Okt. okt. 75

~ ~ 8
~

u
~ 8 8

u ~ c c• • ~
• • • •Z Z ! Z ! Z Z

;;
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;;
Z Z Z ! Z !• •~ ~ 11 11 ~ ~ ~ ~

~ ~ u
~

u

~
~ ~ u

~
c

~
c ~ ~• • • u • u • ~ •Z Z > > > Z > Z > > Z >

Nordjylland . . 396 54 18 38 +41 21 +73 36 +73 35 +68 80 32 43 17 307 +188
Østjylland 287 68 21 25 +72 19 +83 43 +72 28 .83 52 +7 30 3 265 ..293
Midtjylland. 438 75 37 28 +56 IS +94 42 +66 38 +76 98 44 43 18 339 +193
Vestjylland 428 67 23 44 +45 6 +95 28 +83 43 +73 126 64 37 IO 351 +199
Sønderjylland . . 344 70 29 29 +56 14 +93 47 +53 37 +66 III 49 38 IO 346 +184
Fyn .. . 306 58 21 22 +62 9 +93 61 +42 27 +66 50 +7 40 16 267 +233
Sjælland. 290 58 11 31 +67 14+100 54 +61 21 +91 54 +19 38 6 270 +321
Loll.·Falster 282 55 17 41 +52 13 +95 37 +71 12 +98 78 8 21 +11 257 +302
Bornholm . . 279 58 27 34 +34 14 -t-85 29 +68 38 +57 55 6 75 38 303 +173

Gns. hele landet
1975 ... 333 62 22 33 +54 14 +91 41 +66 29 +78 78 18 39 IO 296 +239
1974. 287 5 +66 20 +74 43 +48 86 +10 46 +26 102 53 94 68 395 +104
1973 ... 261 66 16 43 +22 27 +73 61 +44 36 +60 89 31 40 14 362 +138
1972 195 61 18 82 8 68 2 71 +20 51 +31 32 + 15 17 +10 382 +48
1971 .. 267 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 37 109 83 471 15

1960-69 . 264 43 +4 52 +20 53 +36 81 +5 89 16 66 19 78 53 462 23

dog senere på vinteren god lejlighed til at ind·
hente del forsømte.

Vinterperioden november-marts blev - taget som
helhed - også meget nedbørsrig, men de store ned
børsmængder faldt især i månederne november,
december og januar. I en periode rra midten af
marts til midten af april faldt nedbøren hyppigt
i form af sne, der - ligesom senere udbredt
regn - generede og i mange tilfælde helt stand
sede forårsarbejdet i lange perioder.

April gav iøvrigt betydeligt over normal ned
bØr, hvorimod der i maj kun faldt relativt små
mængder nedbør, således at der allerede i denne
måned forekom et ret stort underskud på vand
balancen. I juni var nedbørsmængderne usædvan
lig små over hele landet, og da fordampningen
var stor, blev resultatet et gennemsnitligt nedbørs
underskud på 91 mm. Hermed var indledt en
tørkeperiode, der skulle vise sig at blive usæd
vanlig langvarig, og som mange steder fik næsten
katastrofale følger i form af nedsat udbytte eller
ligefrem misvækst. I juli og august var nedbørs
mængderne noget større, men meget ujævnt for
delte, således som det i nogen grad kommer til
udtryk i oversigten. Forskellen fra sted til sled
var dog lokalt langt større, end tabellen giver ind
tryk af. og i nogle områder. navnlig i Vest- og
Sydjylland faldt der praktisk taget ikke nedbør
i disse måneder. Ved udgangen af august var det
gennemsnitlige underskud på vandbalancen op imod
300 mm, hvilket naturligvis prægede afgrøderne
stærkt, selvom det ikke alle steder gik helt så
galt, som man havde fryglet.

I september faldt der rel normale nedbørs
mængder, medens oktober - bortset fra Bornholm

mm
300

2SO

200

,so

~
<9..."

'00

'O 1972

O --

-'O L-~--~-~--~-~----c
øpfll møJ ,um lul, lI(Jg ~t. o/u

Fig. 2. Årlige lumJturvo:r for DedbørsuDderslltud <fordampning ..;
nedbør). Hele: landel.

- gav betydeligt under normale regnmængder.
Nedbøren i september-oktober var langt fra til
strækkelig til at blØde jorderne op, og der var
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mange steder vanskeligheder med at pløje til vin
tersæd og gennemføre andet efterårsarbcjdc i mar
ken.

I fig. 2 er det opsummerede nedbørsunderskud
(fordampning -:- nedbør) vist for vækstperioden
1975 og de 4 nærmest foregtlende år.

Så sent som den 13. juni forekom der vindskader
på en del lokalileter.

Som en naturlig følge af de seneste års ret
udbredlc vindskader ptl jord og afgrøder er der en
stærkt forøgel interesse for læplantning.

3. Arealanvendelse.

Landbrugsarealets benytreise, 1000 ha

Samlet land-
brugsareal3121 2941 2915 2921 2952 2905 2902

7

2

31

83

150
29

294

2

7

~ } 61
53

I
4 3

44 66
16 2
8 8
3 2

281

33

67

151
29

136 142

1733 1732

1974 1975

83 85
27 20
42 45

4 6
1437 1448

122 112
18 16

3

7

2

8
41

1
3

43
7
9
4

109

1762

1973

91
32
37

5
1445

129
23

IO
43

2
2

28
2
9
6

105

13
46

2
3

23
4
9
3

274 276 282

32 30 32

49 56 63

154 156 154
39 33 32

O I I

10785

9
40

2
2

11
5

Il
3

Rodfruglarealel

1739 1757 1777

Kornarcalcl
1970 1971 1972

81 87 99
34 34 36
41 38 38

3 4 4
1352 1370 1406

184 185 163
44 39 31

Frø- og special/lflrødcarealet

4 2 3 3

Bælgsædarcalct

9 27 25 13

12

Kartofler 104 37
Sukkerroer

til fabrik 66 47
Bederoer
'il foder 211 161

Kålroer 192 44
Turnips og

gulerØdder 8 O

GT:t:S' 0ll IIHlnfoderaTealet

Rodfr. ialt 581 289

Korn jall 1311

1950-54

VinterhV.} 79
Vårhvede
Vinterrug 131
Vårrug
Byg 562
Havre 262
Blandsæd 277

FrØ og spee.
afgr. iall 91

Bælgsæd
Brakareal

m.m.

Rodfrugtfr~)

Græsmarks-
bælgp1.frØ 17
Græsfrø 28
HavefrØ 1
Vinterraps 12
Vårraps l
Sennep 7
Ganoeriprod. 9
Andet 12

Lucerne og
grØnfoder 38 33 34 34 32 28 26

Græs og
klØvergr.
i omdr. 677 468 428 422 430 441 427

Græs og
kl~)vergr.

udenfor
omdr. 402 299 289 293 318 277 272

Græs og
grØnfo-
der jall I I 17 800 751 749 780 746 725

e. Vindrorhold.

Foruden temperatur. solskinstimer, nedbør og
fordampning har flere andre klimatiske fak.torer
betydning for planteavlen. I 1975 var der således
rlere gange voldsomme storme, der medførte jord
fygning og muldflugt. Sådanne storme forekom
enkelte steder den 12.-13. april, men især i perio
den 19.-26. april og igen fra 21.-22. maj, hvor
situationen var særlig ondartet, og f rcm til 26.
29. maj blev der forvoldt store skader, ikke alene
i Jylland. men også i mange tilfælde på øerne.

d. Klimatiske mAlinger på
Forsøgsgården GodthAb.

Beskrivelsen af vejrforholdene foran bygger på
gennemsnitstal. der dækker over meget store va
riationer, og det er derfor kun muligt at give et
meget groft indtryk af vækstbetingelserne med
di'lse tal.

Vejrforholdene på en enkelt loka.litet, nemlig
på Forsøgsgården Godthåb i Skanderborg, er illu
streret i fig. 3. hvor man i øverste tredjedel f;:ir
et tydeligt indtryk af den meget varme vækslSæ·
son. Ikke mindst de usædvanligt høje temperatu
rer i juli og især i august falder i øjnene. I mid
ten illustreres de beskedne nedbørsmængder. og
nederst vises et meget talende billede af det store
underskud på vand balancen. der forekommer i alle
forsommer- og sommermånederne.

Fil. l. UlcDtlilc temperatur- og oc.::lbongennemsnil. Godthåb 1975.
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Landbrugsarealets benyttelse 197.5 vises i tabel
len side 9 på grundlag ar oplysninger fra Dan·
marks Statistik. Det drejer sig om en foreløbig
opgørelse, hvorfor tallene mi tages med forbe
hold, men de vil alligevel med rimelig sikkerhed
give et udtryk for de arealforskydningcr, der er
skel.

Det samlede landbrugsareal er opgjort til
2.902.000 ha, hvilket er 3.000 ha mindre end i
1974. 1 sammenligning med 1973 er der tale om
en betydelig nedgang. Tallet fra 1973 er imidler
tid for højt, idet der dette år i landbrugs~alet

ved en fejltagelse blev medregnet en del uudnyt
tede arealer. byggemodningsområder og lignende.

Det samlede kornareaJ er med 1.732.000 ha ret
u<endret,og der er heller ikke skel større forskyd
ninger kornarteme imellem. Dog er bev<egelseme
fra havre og blandsæd over på byg fortsat.

Rodfrugtarealet er udvidet som følge af, at are
alet med fabriksroer er forøget fra 67.000 til
83.000 ha, medens der kun er sket små for·
skydninger for de andre rodfrugtarte1'".

Arealet med græs og grønfoder er indskrænket
med 21.000 ha, der hovedsagelig er taget fra area
let med gnes og kJøvergra:s i omdruten.

Arealerne med frø og specialafgrøder er for
øget rra 136.000 ha i 1974 lil 142.000 i 1975.
Der er en nedgang i arealet med sennep på 14.000
ha, medens rapsarealet er forøget med 22.000 ha.
Arealet med frø til udsæd er uændret.
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4. Forbruget ar bandelsgødoioger.
Forbruget af handelsgØdning 197.5 (gødningsåret

1974-75) og de nærmest foregående år fremgir af
følgende opstilling.

Gødnjngsforbruget
1960-65 1966-70 1971 1972 197J 1974 197'

1000 l N 144 232 289 308 329 365 300
Procentisk fordeling:
KaJksalpeter 73 22 8 6 5 4 3
Kalkammon-

salpeter 6 12 9 9 10 II 8
F1. ammon. 13 31 45 45 39 32 35
NPK-gØdn. 3 33 36 38 45 51 53

1000 l P 55 55 55 58 63 68 50
Procentjsk fordeling:
Superfosfat 26 12 7 5 5 4 4
PK-gØdn. 70 50 48 50 46 44 38
NPK-goon. 3 38 45 45 49 51 58

1000 l K 153 150 151 158 169 179 132
Procentisk fordeling:
KaligØdn. 25 IO 5 3 2 l I
PK-gødn. 71 51 50 51 47 46 40
NPK-gØdn. 3 38 45 45 50 53 59

1950/51 55/56 60/61 65/66 70/71 ·74/75
Fia. 4. Udviklingen J fUeflngsslolYofbrul;CI.

Som det vil ses, har dansk landbrug i 1975 som
nog~t helt usædvanligt nedskåret forbruget af han
delsgødninger gansk.e va:sentfigl. Forholdet ~r

også illustreret i fig. 4, hvor gødningsforbruget er
vist o\'er en noget længere årrække.

Baggrunden for nedskæringen i gødningsforbru
get er naturligvis de betydelige prisstigninger. der
så igen hovedsagelig var en følge af oliekrisen.
Sammenlignet med 1974 er der for kvælstofforbru
gct tale om en nedskæring på 17,7 pct., medens
forbruget af fosfor og kalium er faldet med ben
holdsvis 26,6 og 26,0 pet.

Tallene for nedskæringen i gødningsforbruget
sl..al dog nok ikke tages alt for bogstaveligt. Det
forholder sig sådan. at der normalt ... il v<ere meget
små lagerbeholdninger af handelsgødning i land
bruget fra det ene år til det andet. men ved slut
ningen af gØ<iningsåret 1973-74 var det en almin
dclig antagelse, at gødningspriserno ville stige,
hvorfor landbrugets lagerbeholdninger blev unor·
mali storc. Detle forbold er det umuligt at korri
gere for i statistikken, som derfor vil vise et for
højt forbrug i 1974 og en for stor forbrugsned·
gang i 1975.



5. De enkelte afgroder.
Grundlaget for den følgende omtale af bctin·

gejserne for de enkelte afgrøder 1975 er bl. 3.

planteavlskonsulenternes indberetninger og be
mærkninger i forbindelse med forsøgenes genncm
førelse.UdbyttetaJlene er modtaget specielt frn
Danmarks Statistik, og de må betragtes som fo
reløbige, da den endelige opgørelse endnu iHe
foreligger.

a. Kornafgrødernc.

Såning af vintersæd var i efteråret 1974 mange
steder forbundet med betydelige vanskeligheder på
grund af de store nedbørsmængder i september
og oktober. Det forholdsvis milde vejr i novem·
ber og især i december gav dog gode mulig
heder for udviJ..ling. og hvede og rug overvintrede
ligesom andre afgrØder godl i den usædvanligt
milde vinter 1974/75.

Forårsarbcjdct blcv enkelte sleder påbegyndt de
første dage i marts, og omkring midten af marts
måned var man over det me-;Ie af landet i fuld
gang med gødningsudbringning. fældning af mar
kerne og nedfældning af flydende ammoniak. En
dc:1 arealer blev lilsået med vårsæd i første eller
anden uge af marts måned. men hovedparten af
vårsæden blev dog sået i tidsrummet 15.-25. marts.

For:\rsarbejdet var noget generet af nattefrost.
der bevirkede, at arbejdet ofte først ~unne begyn
des langt op på formiddagen. Desuden forekom
hyppige og spredte, men alligevel generende sne
byger - af og til med ikke helt ubetydelige sne·
mængder. På /rods af dette. må forholdene beteg
nes som ret gode. således at der som regel kunne
frembringes et godl såbed.

De sidste dage i marts saUe det imidlertid ind
med mere ugunstigt vejr. der praktisk taget for
hindrede markarbejdet helt til midten af april.
Først i denne periode forekom nnucfr0C5t ned til
-+- 5-6 grader. men mere generende var dog hyp·
pige og voldsomme snebyger, og i den sidste dc:1
af perioden udbredt regn. FOr:\rsarbcjdcI kom dcr·
for først rigtigt igang igen omkring den 15.-20.
april, hvorefter den sidsle del af v:"lrsæden - for
mentlig omkring en tredjedel - blev sået i sidste
tredjedel af april måned, hvor jorden var mere
tung, s:'lledes at det ikke altid var let at lave Cl
tilfredsstillende såbe<i.

Der blev således en stor spredning i såtideme
for vårsæden, og betingelserne. hvorunder sånin
gen skete, \ ar også meget varierende. Forholdene
artede sig imidlerlid sådan, at denne forskel snart
blev udligne!. I det meget kølige vejr sidst i marts
og i de første tre uger af april spirede det først
s:\ede korn de fleste steder ualmindeligl langsoml
frem. Der gik som regel 4-5 uger eller mere fra
såning til fremspiring. Dertil kom. at slud og regn
klaskede de svære lerjorder sammen, således at
man i lerjordsomdlderne i mange tilfælde var godl
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tilfredse med ikke at have fået såningen overstået
i førsle omgang.

Det sidslsåede kom spirede hurtigt og godl, og
da varmen kom et stykke ind i maj, blev væksten
tilfreds~tillende, og uden større forskel på tidligt
og sent s:\et korn.

På ndskillige arealer - især i sukkerroeegnene
- var kornmarkerne dog tydcligt præget af struk
turskade fra roebjærgningen under de meget våde
vcjrforhold i eftcråret 1974. Dc voldsomme storme
påvirkede også ~ornafgrøderne !ltærkt mange ste·
der, og især efter stormen 21.-22. maj m:iUe ad
skillige ~ornmarker sås om.

"'ørst i juni begyndte lørke at præge kornaf
grøderne på de lellere jorder, og da del en uges
tid ind i juni måned satte ind med \armt vejr,
der efterhånden fik karakter af en varmebølge med
temperaturer i første omgang op til 24-26 grader,
senere - omkring midten af juni - helt op til
28-30 grader, slog tørkens virkninger hurtigt igen·
nem. således at jorderne begyndte nt bonitere selv
i de gode egne.

Med den fortsane tørke var der allerede sidst
i juni sket uoprettelig skade på sandjorderne. især
i Midt-, Vest· og Sydjylland. Der blev i stor ud
strækning sat ind med kunstig vanding. hvilket
ogs:i i mnnge lilfælde afværgede katastrofen, men
da der naturligvis også "at brug for vandingsan·
læggene i andre afgrødcr - før!l1 og fremmest
græsmarkerne - kneb det. trods en stor indsats,
ofte at følge med den voldsomme fordampning.
Forst og midt i juli faldt der byger hist og ber,
men som sædvanlig på denne årstid med !ltærkt
varierende regnmængder, og der var egne, hvor der
kun faldt få millimeter eller slet ingen regn. I
djsse særligt tørkeramte egne var mange kornmar
ker p:\ let jord efterhånden umiskendeligt præget
af misvækst.

Sygdomme og skaded) r optr!ldle almindeligvis
med moderate angreb i kornafgrØtlerne 1975. Der
blev dog nOteret nogen s~ade af smelderlar\'er og
især !llankelbenslancr efter ompløjel græs. Senere
blev der iagtlaget stribesyge i mange bygmarker.
Den dire~te skade heraf blev vel ikke ovelVæl·
dende stor. men de udbredte angreb var alligevel
foruroligende, idet de .... iser, ~ll der slæUes p:\ af
svampningen. Forekomsterne af !ltribcsyge gav an
ledning til. at landbruget fik tilladelse til fortsat
at anvende kviksølvafsvampning til fremavlskorn,
mod til gengæld al gå ind for en udvidet kontrol
med afsvampningsmidlemes an"endelse og af
svampningens kvalitet.

På de begræno;ede arealer. der endnu forekom
mer med Kranich- og Catoh\cdc. blc\ iagttaget
stærke angreb af gulrust. seh' i cgne, hvor man
hidtil ikkc har regnet med denne plantesygdom. I
de modstnndsdyglige sorter var ruslangrebene ube
t)'delige. Til gengæld fore~om ret udbredte angreb
af knækkcfodsyge i vintersæden.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse blc\' som sædvanlig



Udbylfe o/ korna/grøder
Mill. hkg kerne

1950-5<4 1970 1971 1972 1973 19;4 1975

Hvede 2,9 5,1 5,9 5,9 5,4 5,9 5,3
Rug 3, l 1,3 l,S 1,6 1,4 1,7 1,7
Byg 19,5 48,6 54,6 55,7 54,3 59,7 51,8
Havre 8,5 6,3 7,0 6,4 4,4 4,7 3,7
Blands. 7,6 1,4 1,3 1,1 0.8 0,6 0,5
Bælgsæd 0,2 0,9 0,8 0,4 0,2 0,3 0,2

41,8 63,1 71,1 71,1 66,5 72,9 63,2

gennemført i de fleste kornmarker. Virkningen var
almindeligvis god, hvor der ved valg af kemikalie
blev taget hensyn til de aktuelt forekommende
ukrudtsarter.

På grund af den udbredte og usædvanligt lang
varige tØrke blev der - navnlig i sandjordsegnene
- anlagt meget pessimistiske vurderinger med hen
syn til kornhøstens størrelse. Med den overrasken
de gode kornhøst efter tørken i 1974 i frisk erin
dring, blev forudsigelserne dog modereret stærkt.
Medvirkende hertil var også en løbende afgrøde
vurdering, som på foranledning af Landsudvalget
for Planteavl blcv gennemført af planteavlskon
sulenterne. Denne omtales i det følgende afsnit
om bedømmelse af afgrødernes tilstand.

Det meget varme vejr i første halvdel af juli og
hedebølgen, der satte ind de sidste dage i juli
måned og fortsatte ind i august, fremskyndede
modningen af kornet, således at høsten kunne be
gynde omkring 1. augwl, nogle steder endog de
sidste dage i juli. l ugen 4.-10. august var høs
tcn i fuld gang. og fonnentlig ca. halvdelen af
landets komareal blev i denne uge høstet under
sjældent gode betingelser.

Vandindholdet i komet var ofte så la\o, som
10-13 pct., og der var absolut ikke brug for kun
stig tørring. Selvom vandindholdet således var
meget lavt. var man aJligevel en overgang noget
usikker med hensyn til komets modenhcdsgrad,
bl. a. fordi det var van~keligt at tærske stakken af
byggen. Det viste sig dog, at kornet var modent
nok, og fænomenet skyldtes uden tvivl den hur·
tige modning uden regn til skØrning af stakken.

Et andet forhold, der voldte nogen bekymring,
var det meget varme korn, der blev indhøstet ved
lufUemperaturer op til 33-36 grader. Man var al
mindeligvis meget omhyggelig med al -rØre" det
varme korn i siloerne. og der skete vist også kun
belt undtagelsesvis skade på beholdningerne.

Udbyttet af komafgrøderne er efter en forelø
big opgørelse fra Danmarks Slatistik vist i føl
gende opstilling:

Hvede 36,3
RU8 23,7
Byg 34,3
Havre 32.3
Bland., 27,1

Gns. for
aIlearl 31,7

Gennemsnitsudb)·lIc. hkg kerne pr. ba

44,9 48,5 43,9 44,1 53,S
30,1 35,4 36,3 33,6 36,7
35,6 39,8 39,6 37,6 41.5
34,2 37,8 39,2 34,4 38.8
31,9 34,2 36,3 32,1 34,8

35,8 40,0 39,8 37,7 41,9

50,S
33,3
35,8
33,0
31,3

36,4
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Komafgrødemes samlede udbytte er efter denne
foreløbige opgØrelse 63,2 mill. hkg, hvilket er 13
pct. mindre end rekordhøsten i 1974, og 5 pet.
mindre end den mere normale høst i 1973.

Gennemsnitsudb}'Uet pr. ha blev for alle kom4
arterne 36,4 hkg pr. ha mod 41,9 i 1974 og 37,7
i 1973. I sammenligning med 1974 er udbytte
nedgangen størst for byg og havre med henholds·
vis 14 og 15 pc!. Udbyttet af rug er godt II pc!.
mindre, og hveden har klaret sig bedst med en
udbyttenedgang på kun knap 5 pet. i sammenlig
ning med 1974.

Bag udbytletallene skjuler sig usædvanligt slore
variationer f"a normale eller store udbytter på
de gode jorder og i de egne. der blev begunstigct
med nedbør, til meget små udbytter clIcr totaJ mis
vækst mange steder i de tørkeramte sandjordsom~

rådcr. For mange landmænd i disse områder har
den fejlslagne kornhøst ha.ft alvorlige økonomiske
følger. som man dog har søgt at bøde noget på
gennem vedtagelse af en lov om statsgaranterede
lån til tørkeramte landmænd.

HaJmudbyttet blev lille. og lejesæd var en
yderst sjælden foreteelse, i hvert fald på agerjord.
Man sk"nnede, al der i mange egne ville blive
mangel på halm. og der blev derfor etableret en
haJmformidlingsordning, der i nogle områder gjor
de god fyldest. DCI var da også meget begrænsede
halm mængder, der blev afbrændt på marken, og
halmafbrænding var iøvrigt forbudt i de tørreste
perioder i de fleste amler.

Udbyttet af bjærget halm er af Danmarks Sta
listik opgjort til 9,6 mil!. afgrødeenheder, hvilket
er 3 pet. mindre end i 1974.

b. Bedømmelse af afgrødernes tilstand.

Under tørkeperioden i forsommeren 1974
blev der fremsat mange vidl forskelligc, men ofte
ovcrdre\ent pessimistiske prognoser vedrørende
kornhøstens størrelse. Ille desto mindrc blev kocn
høsten som nævnt den hidtil største, og der er da
heller ingen tvivl om. at vurderingerne i for høj
grad var præget af det ncdslående indtryk, man
fik af de trods alt begrænsede områder med mis4
væksllignende tilstande.

For om muligt at komme sådanne mere tilfæl
dige - og ofte misbnlgle - høstprognoser lil livs,
besluttede Landsudvalget for Planteavl at lade fo
retage en mere systematisk bedømmelse af afgrø4
dernes tilstand med jævne mellemrum vækstperio
den igennem. Bc<lømmelsernc gennemførtes af
LandskonLoret for Planteavl i samarbejde med de
10kaJe plantCGvlskonsulenler. der foretog indberet4
ninger om afgrødernes tibtand med 3 ugers mel
lemrum. Foruden de 4 kornarter blev der indbe·
rettet om kartoner, bederoer, kålroer. græs og klØ4
vergræs samt frøgræs (rajgræs) og vårraps. I det
følgende skal dog kun korn;lfgrødeme omtales.

Del blev overfor planteavlskonsulenterne poin
leret, at opgaven ikke var at fremsætte egentlige
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Flg. 5. Vurdering ar .rgrødemn tHSland 1915. Forholdstal for b)·g.
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således som det fremgår af kurverne for byg i
fig. 5.

Det vil ses, at tørken meget hurtigt har gjort
sig gældende i Ribe, Vejle og Ringkøbing amter
saml i Sønderjyllands amt, medens de tidlige vur
deringer p:1 Øerne holder nogenlunde slik . .1 øst·
og Nordjylland blev ~lfgrødeme i starten vurderet
mege1 optimistisk. men ved tredje og fjerde be
dømmelse er tilstanden vurderet omtrent som på
øerne.

For alle l..ornartcrne under et er der foretaget
en omregning til hl.g pr. ha gennem hele perio
den. Resultatet heraf er vist i fig. 6.

romoldsrlll lor
IIlgr~r!fnt!s Iils/llf1d

'O,
høstprognoser. men at foretage en bedømmelse af
afgrødernes øjcbliHclige lilstand. Denne tilstand
blev udtrykt med forholdstal. således at tallet 100
svarede lil tilstanden i et år med gennemsnitlige
vækstbetingelser og uden ødelæggende angreb af
sygdomme og s"'adedyr m. m. Konsekvensen af
denne melode bliver, at forholdstallene over en <1r
ræl..ke vil ligge under IOD, idet der allid fore
kommer angreb af sygdomme og skadedyr samt
tørkeskade m. v. i nogle områder.

Afgrødebedømmelserne ble,' gennemført den 6.
juni. den 27. juni. den t8. juli og den 8. august.
Del var oprindeligt meningen ogs:1 at foretage
en bedømmelse den 29. august. men denne blev
annulleret på grund af den usædvanligt tidlige
kornhøst.

landskontoret beregnede straks efter indberet·
ningernes modtagelse gennemsnit for de enkelte
regioner, og resultaterne blev omgående sendt til
planteavlskollSulenterne og til pressen. Det viste
sig da ogs:1 snart. 3t der hermed var skabt bety
deligt mere ro om pressens og andres behandling
af landbrugets høstudsigter.

De gennemsnitlige resultaler af den sidste ind
beretning den 8. august er vist inedenslående
tabel.

Først efter den sidste indberetning forsøgte
man at udarbejde en egentlig høstprognose for
kornudbyttets vedkommende. For at beregne en
sådan var det nødvendigt først at finde en rela
tion mellem nfgrødebcdømmelsens lidt abstrakle
»idealafgrøde c og et mere normal I gennemsnits
udb}'lte. Man valgte som udgangspunkt at sætle
det genncmsnilige kornudbytte i 5-års perioden
1970-1974 lil 95, og på dette grundlag blev det
samlede kornudbytle den 8. august beregnet til
63.5 mil!. hkg kerne. Det fremgår af ovenslående,
at udbyllcl efter Danmarks Stalistiks opgørelse.
som er moJlaget den 12. december, blev 63,2 mil!.
hkg (63.0 hkg udcn bælgsæd).

Tidli~crc i vækstperioden var konsulenternes
bedømmelser betydeligt mere optimistiske. men ef·
terhånden satte tørken sit præg på vurderingerne.

Afgrødernes IiIsland den 8. augusl 1975
Forholds"!. Nonn.l tilstand - 100

gr:n og frøgra:::s
Region: vinterh"ede vinlcrTllg b)', haHe Ir.arloner bedcroer Ir.:Urotr Ir.lo.ergnes (n.jana) "'rraps
Østsjælland 98 97 92 92 93 92 90 63 97 81
Vestsjælland 98 97 95 94 89 95 93 78 95 84
Storstrøm ........ 100 97 93 92 88 88 89 74 93 84
Bornholm ........ 96 100 94 86 85 94 90 80 95 80
Fyn ............. 98 98 91 91 87 93 93 78 93 86
Sønderjylland ..... 93 81 79 82 84 92 86 56 85 68
Ribe ............ 89 70 62 62 64 85 77 52
Vejle ............ 99 77 71 71 58 80 78 38 93 69
RingkØbing 93 71 70 72 74 86 79 64 79 70
Århus ........... 100 98 93 92 89 94 92 72 97 91
Viborg .......... 100 97 93 92 92 94 88 76 97 90
Nordjylland ...... 101 99 95 95 92 87 87 72 100 87

Gns. for hele landet 98 91 86 83 79 89 85 65 95 82
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Fil. 6. Vurdering al .fgrødernes tibland 1975. hkg kerne for alk
kornarter.

Ved den første bedømmelse den 6. juni svarer
de gennemsnitlige vurderinger til godt 72 mill. hkg
kerne. Den 27. juni er vurderingerne skåret ned
til 68 mil1., og faldet fortsætter til 65 mill. den 18.
juli. Den sidste vurdering den 8. august svarer til
konsulenternes senere indberetning til Danmarks
Statistik den 1. september, og som nævnt ovenfor
også meget pænt til Danmarks Statistiks opgØrelse
på grundlag af indberetning fra ca. 9000 landmænd
d. 16. december.

Det lykkedes således ved en fælles indsats fra
praktisk taget alle landets planteavlskonsulenter
al følge afgrødernes udvikling, og til slut på et re
lativt tidligt tidspunkt at forudsige i hvert fald
kornudbyttets størrelse med stor sikkerhed. Be
dømmelsen af afgrødernes tilstand vil blive fortsat
i 1976, men det er naturligvis langt fra givet, at
man igen kan forudsige høstudbyttet med en til
svarende sikkerhed.

c. Rodfrugtafgrødeme.

Roerne blev de fleste steder sået i tidsrummet
fra ca. 20. april til I uges tid ind i maj. Bortset
fra enkelte tilfælde med dårligt såbed var betin
gelserne gennemgående gode, og spiringen forløb
tilfredsstillende.

De voldsomme storme. især den 21.-22. maj,
skæmmede dog roemarkerne stærkt. I adskillige
tilfælde måtte man gribe til omsåning, og efter
stonnen den 13. juni var der mange. som måtte så
om for anden eller tredje gang. Skaden på ro
erne skete ikke alene ved sandflugt og jordfyg
ning, men også ved vindslid og uJtørring af

planterne, ligesom den voldsomme blæst forårsa
gede _væitesygee i mange marker, både med bede
rocr og kålroer. Der er ingen tvivl om, al de nye
dyrkningsmetoder med enkeltstående roeplanter og
effek.liv bek.æmpelse af ukrudt medfører en større
sårbarhed overfor storm og blæst. En naturlig føl
ge heraf er en udbredt interesse for læplantning,
også på bedre jorder og i egne, der ID kc ellers
regnes for mindre vindudsatte.

Nanefrosten især sidst i maj skadede også ro
erne mange steder. I nogle tilfælde forvekslede
man ff06tskaden med thripsangreb, og satte ind
med en parathionsprøjtning, der ofte kom for tæt
på anvendelsen af Betanal, således at der blev
forvoldt ondartede sprøjteskader. Endelig skal næv
nes, at der sidst i maj og først i juni adskillige
steder forekom mere eller mindre ødelæggende
haglbyger, således at man uden overdrivelse kan
sige, at roerne var udsat for megen modgang i
starten.

Snart begyndte også tørken at præge rocmar
kerne i de mest udsatte egne, men gennemgående
k.larede såvel bederoer som kålroer dog tørken
godt både i juni og juli, og iøvrigt faldt der ad
skillige steder en nedbør, der var tilstrækkelig til
at redde de endnu små roeplanrer nogenlunde
igennem. Derimod var tørken og især den vold
somme varme fra sidst i juli til langt ind i august
en hård belastning for såvel bederoer som kål
roer. Roerne _SOVe i flere timer midt p!t dagen,
og toppen svandt efterhånden ind eller visnede
næsten heIl, således at roernarkerne herefter i lan
ge perioder frembød et trist syn, idet de beskedne
regnmængder midt i august langt fra var tilstræk
kelige Lil at rette forholdene op.

En halv snes dage ind i september, hvor der
faldt regn over det meste af landet, rettede roerne
sig noget op, og væksten var herefter nogenlunde
tilfredsstillende i de fleste, men ikke alle egne af
landet. Det var dog for sent til, at det tabte helt
kunne indhentes, men rodudbyttet blev mange sto-
der nogenlunde tilfredsstillende, hvorimod topud
byttet almindeligvis var lavt.

Angrebene af skadedyr i roemarkerne var først
i vækstsæsonen ret moderate, men senere forekom
udbredte og ondartede angreb af kållus og kål
sommerfuglelarver. Der havde dog åbenbart også
været en del ferskenbladlus i bederoemarkeme.
for der forekom senere meget udbredte, men dog
gennemgående svage angreb af virusgulsot. Mel
dugangreb var også udbredte og hist og her stær·
ke, både i bederoer og kålroer.

Optagningen af roerne kunne ske under gode
betingelser, således at man stort sel undgik den
ødelæggelse af jordstrukturen, der var karakteri
stisk i 1974.

Man kunne under de tørre forhold have for
ventet en høj tørstof- og sukkerprocent. Det viste
sig dog. at tørstof- og sukkerprocenten var lave~

end normalt.



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

Udbytte af grovfoderafgrøder, mill. a.e.
19SO-S4 1970 1911 1912 197) 1974 191.5

Kartofler 4,2 2,5 1,6 1,6 1,7 2,0 1,4
Sukkerroer
til fabrik 5,2 4,5 4,8 5,1 6,1 6,5 6,7
Bederoer
til foder 14,5 13,5 12,5 12,2 11.8 11,6 10,6
Kålroer 12,2 2,9 2,7 2,4 2,0 1,8 1,6
Turnips og
gulerØdder 0.2 0.2 0.4 0.1 0,1 0,1 0,1
Roetop 3,5 4,3 4,6 5,2 4,8 5,4 4.8
Græsmarks-
afgr. m.v. 42,9 35,5 37.1 37,1 35,9 34,6 30,1

lait 82,7 63,4 63,7 63,7 62,4 62,0 55,3

Udbyttet af sukkerroer til fabrik er lidi større
i 1975 end i 1974, men der er dog kun lale om
en forøgelse på 4 pct., hvilket er helt utilfreds
stillende. når det tages i betragtning. at arealet er
udvidet med 24 pet.

For bederoer til foder og kålroer er arealet rel
uændret fra 1974 lil 1975, men dcr cr tale om en
udbytlenedgang på henholdsvis 9 og 14 pel.

Udbyttet af roetop er anslået til 4,8 mil!. a.e.,
hvilket er 11 pet. mindre end i 1974.

Kartoflerne blev for størsteparlcn lagt i sidste
tredjedel af april. for cnkelte arealers vedkommen
de dog først lidt ind i maj.

Fremspringen var meget varierende fr'l s.erde
les god til særdeles dårlig. I nogle tilfælde fore
kom marker med 30-50 pet. spring. Delte skyld·
tes i nogen grad rodfihsvamp c1ler fusarium. men
den almindeligste årsag \ ar dog nol.. phoma. der
efterhånden er en af de mest generende svampe·
sygdomme i kartoffelavlen.

Sidst i maj blev kartoflerne på mange arealer
påvirket slærkt af nattefrosI, ligesom de hårde
storme også ra..erede i kanoffclmarkcrnø.

Sortbcnssyge var almindeligt udbredt i kartof·
fclmarkerne. formeDtlig som en følge af den var
me og fugtige vinteropbevaring, der iøvrigt i man·
ge tilfælde havde resulteret i meget betydelige op
bevaringstab. Virussygdomme forekom nok så ud·
bredt som nomwlt i kartoffelrnarkerne. og knop
orme fremtrådte med usæd\'anligt kraftige angreb
i adskillige marker. Kartoffelskurv forekom også
almindeligt og i mange tilfælde i ondartet grad
under de megct tørre vækstforhold.

Tørken påvirkede naturligvis kartoflernes vækst,
mest for de tidlige og middeltidlige sorter. Ud·
byttet af disse sorter blcv da også mange steder
meget lavt, medens de sildigc sorter, hvilket oftest
vil sige indllstrikarloffelsorterne. almindeligvis kia·
rede sig bedre. Gengroninger var almindeligt fore
kommende og forringede mange steder kvaliteten.

Som det fremgår af tabellen foran, bar Dan·
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marks Statistik foreløbigt opgjort udbyttet af kar
toffelmarkernc til 1,4 mil!. a.e. mod 2.0 mill. i
1974. Det er en udbyttenedgang på 27 pct., hvor
af de 6 pet. dog kan tilskrives en formindskelse
af kartoffelarc3let.

d. G~- og grønfoderafgrøder.

Græsudlæggene var efter høst 1974 noget på.
virket af forårets og sommerens tørke, men de
rettede sig betydeligt gennem det fugtige efterår.
Overvintringen var god, og græsmarkerne frem
trådte ved vinterens afslutning grønne og frodige.
indtil nattefrost og kold blæst sidst i mans og i
april efterlod dem med et visscnguit og forblæst
udseende.

Udviklingen i græsmarkerne var derfor først
langsom, indtil varmen en snes dage ind i maj
salte skub i væksten. der herefter udviklede sig
næsten cl..splosivL

Udbindingcn fandl almindeligvis sted en ugC"i'
tid ind i maj, og der var inden længe en god
græsning. således at der kunne sættes store area·
ler af til ensilering og høslæt. T det frodige. men
alligevcl IØrre vejr blev der da også bjærget store
mængder ensili'lge og hø af særdeles god b·alitel.

En ugestid ind i juni begyndte tørken imidler
lid at præge græsmarkerne, fø~ på de lettere jor
der. senerc også på de bedre, og navnlig vi!>te del
sig næsten umuligt al f;l væksten igang igen på de
store slætarealer, og især hvor der var wget hø
slæL Tørkens virkninger blev forstærket af de
usædvanligt høje temperaturcr, så græsmarkerne
i lange perioder midi på sommeren var så af
svedne. og man måtte forbavses over. at de græo;·
sende dyr alligevel tilsyneladende kunne finde en
smule foder.

H\'or man havde vandingsanlæg. blev disse tid·
ligt sat ind p.l græsarealerne. og så vidt muligt
holdt igang hele sommeren. Der var en u"ædvanlig
stor interesse for etablering af nye vandingsanlæg,
men langt de fleste har dog stadig ikke mulighed
for kunstig v3nding. De måtte derfor i den lange
tørkcperiode gribe til anvendelse af de tidligere
bjærgede beholdninger af ensilage og hø. selvom
disse oprindeligt var beregnede til vinlerfodringen.
Der var da også en stor og berettiget bekymring
for vinterens grovfoderforsyning.

Efter nedbøren midi i august og i første halv
del af september kom der igen gang i græsvæk
stcn i de fleste, men dog langt fra alle egne.

T september, oktober og november blev der
produceret betydelige fodermængder i gr<l:smar
kerne. således at det samlede resultat Ikke blev helt
så dårligt, som det sommeren igennem så ud tit.

En del udlæg blev mere eller mindrc ødelagt
af tørken. Nogle udlægsarealer blev sået om, og
det så ud til, at omsåningen lykkedes gansk.e
godt. især når den skete straks efter høst.

Italiensk rajgræ:s som efterafgrøde klarede sig



de fleste steder igennem og sav gode udbytter i
det frodige efterårs\ejr.

Udbytlet af græsmarkerne 1975 og de foregå.
ende år er medtaget i tabellen med grovfoderaf·
grøderne foran. Udbyttet er i 1975 opgjort til 30,1
mill. afgrødeenheder. Det er i forhold til 1974
en udbyttenedgang på 13 pct., men i denne for·
bindeise må det erindres, at græsarealet er ned
sk~ret med ea. 3 pet. I sammenligning med de to
bedre græs~r, 1971 og 1972, er der tale om en ud·
byttenedgang p~ 19 pet.

Selvom det således ikke gik helt så galt, som
det under den langvarige tørke så ud til, blev
det alligevel et ret dårligt <lr for græsproduktio·
nen. Dette gælder dog kun på de høje jorder, idet
forholdene var langt gunstigere på lavbundsjor·
derne. der almindelig\is il-.ke påvirkes af tørke.
Ungdyrene har på disse arealer haft en fin til·
vækst i 1975.

Der har iøvrigt været usædvanlige forekomster
af skadedyr i græsmarkerne i 1975. I visse egne,
især i Jylland, forekom således sidst på sæsonen
alvorlige angreb af 10\ snudebiIJelan cr, og i efter
afgrøder af rajgræs og i nyt udlæg har fritflue·
lan'eangreb været almindeligt forclommende. I de
nye klø\'erudlæg var der desuden angreb af klø·
\ ersnudebiJIer og bladrandbiller.

c. Frøafgrøder, indwtriplanter og bælgsæd.

FrøafgrsSderne overvintrede godt i det milde vin
tervejr. Ompløjning på grund af avlsmæssige for
hold var en sjælden foreteelse, men store arealer
især med rØdsvingel og ret betydelige arealer med
almindelig rajgræs blev pløjet om af prismæssige
årsager.

Afgrøderne stod fint i starten. men blev dog
snart skæmmet af tørken. på trods heraf blev der
imidlertid opnået en normal frøavl af god
kvalitet. Høsten forløb almindeligvis let og uden
stort spild, og tørringsomkostningerne var gen
nemgående små. Der forcl-.om dog både udbytte·
mæssigt - og med hensyn til dyrkningsbetin
gelser iøvrigt - store variationer arterne imellem
og fra egn tll egn.

Rødkløver gav almindeligvis en stor avl, i man·
ge tilfælde væsentlig over middel.

Hlidkltwt'r gav normaJt udbytte, dog forholds·
vis Jid! dårligere i Jylland end på Øerne.

Timothe gav over normalt udbytte, hvilket kun·
ne virke overraskende, da denne græsart aImin
deligyis udvikles bedst i en fugtig forsommer. Af
almindelig rajgræs, både tidlig og sildig, lå udbyt·
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tet gennemgående omkring middel eller måske lidt
under. Derimod gav italiensk rajgræs et ret dårligt
udbytte ofte med ret lav spireevne. Hundegræs gav
som helhed et normalt udbytte. men med store
variationer. Udbyttet af engSlingel var mod for·
\'enLning stort i den tørre sommer. Også rødsvin·
gel og ellgrapgrt~s gav gennemgående store ud·
bytter, hvorimod almindelig rapgras gav gennem·
snitsudbytte.

Af bederoe/rø blev der høstet et pænt udbytte.
Ærterne klarede i modsætning til 1974 tørken

dårligt. og især var udbyttet utilfredsstillende af
kogeærter.

Raps skuffede også stærkt i forhold til 1974,
hvor udbyttet iøvrigt ogsA var højt. Der var store
variationer i resultaterne af rapsdyrkningen, og
bl. a. var vindslid og sandflugt medvirkende til
små udbytter på udsatte arealer.

Gllt sennep gav ligesom raps et forholdsvis
lille udbytte.

Avlen af kommen var ganske pæn, hvorimod
udbyttet af mfmuer almindeligvis skuffede.

f. Det samlede høstudbytte.

Det samlede høstudbytte 1975 er efter en fore
løbig opgørelse fra Danmarks Statistik vist i føl·
gende tabel.

Det samlede hØstudbytte, mill. Q.e.
19So-~ 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Kerne 39,2 62,0 69,9 69,9 65,7 72,0 62,S
Halm 10,4 8,7 11,2 8,0 6,6 9,9 9,6
Rodfrugt 39,8 28,S 26,S 26,6 26,S 27,4 25,2
Græsmarks-
afgrøder 42,9 35,S 37,1 37,1 35,9 34,6 30,1

lait 132,4134,7144,7141,6134,7143,9127,4

Det totale udbytte af alle afgrøder under ~t i
1975 er opgjort til 127,4 mill a.e., hvilket er 16,5
mill. a.e. eller 11.5 pet. mindre end året i for·
vejen.

Også i sammenligning med årene forud for 1974
er udbyttet lavt i 1975, og vi skal helt tilbage til
1959, der også var et udpræget tørkeår, for at
finde et lavere udbytte. Det samlede høstudbytte
var i 1959 119.4 a.e., altså væsentligt lavere end
i 1975. Ved sammenligning må det desuden tages
i betragtning. at landbrugsarealet i 1959 var 7
pet. større end i 19;5, og arealet med højtydende
rodfrugter næsten dobbelt så stort. Tørkens (ølger
har altså ikke været helt så voldsomme som i
1959, men 1975 må alligevel betegnes som ct re·
lativt dårligt år for planteavlen.
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B. Sorter og arter af korn og bælgsæd
Af Ole ThøgerselI og Bell! Ullerup.

ForsØgenes antal og fordeling.

AfprØvningen af sorter og arter har igen i 1975
haft et stort omfang. idet der efter SorlSudvalgets
planer blev gennemfØrt 1170 forsøg. Inden for de
enkelte arter fordeler (orsøgsantallet og antallet af
afprØvede sorler sig. som det er vist nedenfor.

Der blev i 1975 gennemført 30 sortsforspg me
re i korn end i 1974, meden.. der blev gennem
fprt 14 forsøg færre med bælgsædsorter.

Resultaterne af de enkelte (orspg findes i plan·
lcavlsberetningcns tabelafsnit. S, ledes findes korn
forsØgene i tabellerne nr. l til 21, medens for
sogene med ærlc~orter er vist i tahel or. 22.

Kornsorterne har været afprØvet i ia!t 18 for
l;pgsserier med 6 ~ortcr i de f1c ..tc planer. l havre
forsøgene har der været medtaget 8 sorter. Der
har s:lIedes deltaget 96 kornsorter og 6 ærtesol"
ter. Resultalcrnc af &relS fors~~g vil blive vist og
omtalt særskilt for hver enkeh serie, og senere
vil der som grundlag for en beskrivelse af sor
terne bli\-e meddelt resultater for flere års for
spg.

For:o.~jgsanlallet har i de fleste af forspgsse·
rierne været så l;tort, at der med rimelighed har
kunnet foretages en opdeling i geografi~ke omr 
der. Hovedomr5dernc er Jylland og Øerne, d. v. s.
landet øst for Lillebælt, og inden for disse to
omro'ider lader det sig gøre yderligere at opdele
fors,;gene i mindre områder. Hvor det er sket, er
resultaterne nævnt i rækkefølgen Sjælland, F) n.
Lolland-Falster, Bornholm, Østh'lIand, Vestjylland
og Nordjylland.

Forsøgsudsædens kvalitet.

De firmaer, der ha\'de Ønsket afprØvning af
sorterne, stillede de nØdvendige ea. 80 tons udsæd
til rådighed. PrØver af de enkelte partier blev ana
lyseret hos StalSfrpkontrollen for afsvampnings
bebov, idet kornet efler Sortsudvalgets ønske blev
leveret uabvampet. Det viste siS, at IO bygpar
tier, l havreparti og 1 vårhvedeparti skulle af
svampes på grund af svampeinfektion. Resten

2 Ovcnlrt

Anlal soner Anlal forsøg

O}'gsorter
Havresorter
Vårhvedesorter .
Vinlcrhvedesorlcr
Vinterrugsorter ..

lall korn ..
Ærtesorter

51
15
7

18
5

96
6

871
91
65

114
14

1155
15

blev udlevcrct uafsvampet. Det viste sig i løbet
af sommeren, al der kunne findes mindre angreb
af byggens ~Iribesyge i nogle af bygsorlerne, De
pågældende sorter var ved analyseringen fundet
fri eller næsten fri for angreb af svampe, og hel
digvis var de konstaterede angreb af en meget be
grænset styrke, hvorfor de skønnes uden betyd
ning for udb)'ttet. En under~øgclse for spireevnen
viste et tilfredsstillende resultat for alle de an
vendte partier.

Forsøgenes sikkerhed.

Til grundlag for vurdering af forsØgsresultater
ne er der beregnet en LSD·værdi, som refererer
lil forspgsudslagcl!> sikkerhed, og som står for .Ia
ve~te sikre differens ... Denne værdi er beregnet
for enkeltforsogene, og har været grundlag [Ol' at
udskyde forspg med usikre resultater. Beregning
af LSD-værdi på forsØgsserierne er kun foretaget
i forsøgsgruppcl' med mere end IO forsøg, idet
sammenligninger, hvori indgår ct mindre antal
forspg, meget ofte er behæflet med stor usikker
hed.

LSD.-værdien anvendes som grundlag for at vur·
dere. om der ~tatistisk er .. ikkerhed for udby lIe
for~kelle, som er fundel mellem sorterne. Ved en
statistisk sikker udbyttcforskcl forstås her en for
skcl. som mcd mindst 95 pct:s sand..ynlighed
er reel. H vio; LSD-værdien er s/prn: eml forskellen
mellem sorternes udbytte, er den fundne forskel
u~ikker. livi" I.SD-værdien derimod er mindre end
udbytte forskellen, er der en statistisk sikker for
skel mellem de udbytter, der Cl' opnået.

I. Kornsorter og kornarter

I det forcg:1ende afsnit af oversigten er der nær
mere gjort rede for de klimatiske forhold for
væksten i lØbet af sommeren. Kornhøsten 1975
\ar i en meget lang periode ah-orligt truet af tør
ke, og det gik som ventet værst ud over afgrØ
derne på de leLtere jorder, især i Midt- og Vest
h'lland, mens der i de Øvrige områder gennem
snitlig blev hostet pæne udb)'uer i forsØgene. Af
tabellerne i tabelafsniltet fremgår det. at der er
særdeles stor spredning fra de hsjjeste til de lave
ste udbytter. Eksempelvis var det hØjeste udbylIe
af målesorten i byg 78,9 hkg pr. ha, mens det la
veste var 6, l hkg. Der forekom ikke angreb af
sygdomme i særligt stort omfang i forsØgene, men



I. Bygsor!cr.

Som i de foregående år har afprøvning af byg
sorter været meget omfattende med iall IO for·
søgsserier, hvori har deltaget 51 sorter i iall 87)
forsØg·

Pallasbyg, der var m lesort i 10 år, bkv i 1975
afløst af Zitabyg. I de 2 foregående !ir har Zita·
byg dog deltaget som 2. målesort i bygforspgene.
og der foreligger således nu 3 års resultater, hvor
sorterne er sammenlignet med Zitabyg.

e) Tallene i () her og fremefter angher tabel nr. Itabclbilaget.

Denne teksttabel med sortsforsøgenes resultater
og de tilsvarende efterfølgende er bygget op på
samme måde. og det er derfor naturligt at om·
tale denne fprste tabel ret udfØrligt, hvorefter der
kan gås lidt lettere hen over de fØlgende. Ta·
bellerne er delt op i 3 afdelinger, hvoraf der i den
øven,te fmdes resultater af forsøgene i de for
skellige områder på øerne. T det midterste afsnit
findes resultaterne fra de 3 jyske områder I og en·
delig omfatter det nederste afsnit det samlede ud·
bytteresultat for hele landet sammen med de op·
lysninger, som fra forsØgene er givet om for
skellige dyrkningsegenskaber. Udbyttet i hkg ker·
ne af målesorten Zitabyg er fremhævet, og resul
tatet af de prøvede sorter er angivet som merud
bytter eller mindreudbylter. Af mAlesortens ud
bytie lal fremgår del, at der er hØstet pæne udbyt
ter i alle områder af landet, idet dog som nævnt
udbyttet i Vestjylland er v~entligt lavere end
i de ,Svrige omrflder. I 1974 blev der opnået re-
kordhoje hØstudbytte r, og sammenligning mellem
målcsortens udbyUe i de forskellige områder i de
2 år giver til resul!at, at der i gennemsnit af alle
forsøgene i denne forsØgsserie blev høstet 16 pct.
mindre i 1975 end i 1974. Det må naturligvis
understreges, at forsøgene ikke har været placeret
på de samme forsøgsarealer i de 2 forsøgsår, men
det store forsøgsantal gør det rimeligt at sam
menligne. Forskellen på 16 pet. findes i ane om
råderne på nær i Nordjylland, hvor udbyttet i
1975 kun var 9 pet. lavere end året fØr, og i
Vestjylland, hvor Zitabyg i 1975 gav 30 pet. min
dre end i 1974.

Som nævnt udtrykker LSD-værdierne, der er
anført med kursiv under udbyltetallene for hver
landsdelsopgorelse, noget om sikkerheden af de
fundne udbytteforskelle. For de 36 forsØg på Sjæl
land er LSD-værdien 1,1, og da dette tal er min
dre end forskellen mellem målesorten og Tern,
Lofa. MaIa og Lami, må disse udbytleforskelle

\8

O.-hlland \·.-hlland N.-1)-lIand hll.nd
Anlll fo~og " 3. " 134

Zita 45,8 34,4 49,6 44,9
Tern ........ +4.0 +2.7 +3.\ +3,3
Lofa . . . . . . . . 0.0 0,0 ",;,0,2 +0,1
bia ........ +0.\ +1.3 + \,2 +0,8

Nordal ...... +0.3 0,\ 0,2 0,0
Lami 0.9 1.0 \.4 1.2
LSD ........ 0.8 1.2 0,9 0.6

Hde tandel
Sir!·

længde. Kartl.ter for Holl. '8:'11 hk.
= lejesæd meldug pund kerne

Anlal forsø. "" " SO -2 21'
Zita 6\ I \.0 \14 47,1
Tem 65 I 2,5 \16 +),7
Lofa 65 2 0.9 \17 0,7
Maia 65 2 \.0 1\7 +0,1
Nordal 67 ) 2.4 \\7 0,0
Lami 58 \ 0,8 1\4 1.5
LSD 0,4

O<m<
82

50.7
"';'4,3

2,1
\,2
0.1
1.9
0,7

BornhOlm,
52,9

+3.9
2.0
1.1
1.1
3.\

Sjælland

"50.3
+3.5

2.7
2.\
\.0
2.7
1,1

i den praktiske bygdyrkning blev der Konstateret
flere og kraftigere angreb af byggens stribesyge
end i mange foregående år. I næsten alle til·
fælde blev angrebet konstateret i afgrØder, hvor
udsæden ikke var afsvampet gennem flere år.

l tabellerne med forsØgsresultaterne er der an
ført karakterer for angreb af forskellige sygdom
me, og i alle tilfælde betyder et O intet angreb,
mens 10 betyder, at planterne har været stærkt
angrebet af den pågældende sygdom.

Under de tørre vækstbetingelser forekom kun
lejesæd i meget få tilfælde, hvilket også fremgår
af tabellerne. hvori der findes meget små karak
terer for lejetilbØjelighed. En eventuel forskel mel
lem sorternes stråstyrke kan kun måles, s..'\.fremt
mindst en af sorterne har været i leje. og med
denne begrundelse er kun forsØg, hvor mindst en
af de deltagende sorter har været i leje, medtaget
i beregningen af lejesædskaraktererne. O betyder,
at sorten har været helt st ende. mens karakteren
IO fortæller, at sorten har været helt liggende.
Af tabellerne fremgår det, at der kun i ca. Ih af
forsøgene overhovedet har været tale om lejesæd.

Strålængden er målt i langt de fleste forsøG,
og i et mindre antal er rumvægten bestemt som
hollandsk vægt. 1 nogle af sortsforsøgene i hvede
er der foretaget analysering til bestemmelse af
bagekvaliteten. og i en særlig forsØgsscrie er af.
prøvet 4 maltbygsaner. Resultaterne af denne se
rie er meddelt i det fØlgende afsnit om korndyrk·
ning side 43.

a. B}'J~sorter plan I.

I denne forspgsserie indgår nogle af de sorter,
der blev dyrket i størst omfang i 1975. Der er
gennemfort iah 216 forsØg over hele landet, for
delt med 82 på Øerne og 134 i Jylland. På Born·
holm blev der gennemf~)rt 9 forsØg, mens der Ira
alle de ovrige geografiske omdider foreligger re
sultater fra mere end tO forsØg.

Bygsor!l'r l (I J.J
h"g ~emc pr ha

Fyn LoII·F
24 Il

50.0 51,5
+5,6 +4.2

1,\ 2.\
+0.1 \,4
+ 1.5 0.2

1.0 0,8
J.2 1,6

Ant.1forsog

Zita
Tem
Lofa
Ma:la
Nordal
Lami
LSD



i forhold lil målesorlen betragtes som slatistisk
sikre. Derimod er merudbyttet for Nordalbyg lidt
mindre end LSD-værdien, hvilket viser, al delle
merudbytte er knap så sikkert.

Af udbylteresultalcrne fra 82 forsøg på Øerne
fremg:h det, at Lofabyg har klaret sig bedst med
et merudbytte på 2, I hkg kerne over Zitabyg. La·
mibyg med el merudbyue på 1,9 hkg kerne
og Malabyg med 1,2 hkg følger efter, mens Tern
b}'S har klaret sig cl: digt i 1975, idet denne sort
på Øerne har givet 4,3 hkg kerne mindre end
Zitabyg. Der er små variationer i denne stilling
fra omr:l.de til omr&de, men hovedindlrykket er
det samme. I Jylland har Lamibyg klaret sig bedre
end tie øvrige sorter og givet ct merudbytte på
1,2 hkg kerne. mens Nordal. Lofa og MaIa har
givet samme udbytte som Zitabyg. og også i Jyl
land har Ternbyg klaret sig dårligst af de prsj
vede SOrler. I gennem~nit af alle 216 forsØg har
merudb}'ltel for lamib~'g været 1,5 hkg kerne,
mens Ternbyg har givet 3,7 hkg kerne mindre
end 7ilabyg. LSD-værdien er 0,4. hvilket fortæl
ler, at de to nævnte udb} Itcforskelle er statistisk
sikre.

Karaktererne for meldug fortæller, at Ternbyg
og Nordalh)&, der har samme rco,i\tensgrundlag.
har været stærkere angrebet af meldug end for·
søgsseriens 4 andre sorter. der o~s!t har det sam
me. men et andelresistensgrundlag for meldug.

LCimi har del kOrleste slrå, mens Nordal har
det længste og iØvrigt Og~;l det blØdeste strå. I
Zitabyg og Lamibyg er fundet lavere rumvægt
end i de Øvrige.

b. Uygsortl'r Ilian II.

Sorterne i denne forsøgs~crie er dels ældre ken
dinge og dels n)'e bd.endtskaber. Efter planen er
gennemfart iall 185 forsøg, hvoraf 64 på Øerne
og 121 i 1}lIand.
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Hek lindet
"'r.!.

Ilrngde. Karaller for Holl. ~0I:11 hk,
<m lejesæd meldug !","d kerne

Anlal forsøg 17. '" 50 50 IS'
Zita 61 2 1,1 115 48,9
Rupal 63 2 0,3 116 + 1.2
Mona 59 J 0,9 113 +2,8
Aramir 66 I 0.5 118 +1.1
Varunda 65 2 1,1 114 +1.5
Dina 65 2 0,6 116 +0,7
LSD 0,5

Udbylierne har været hØje i alle områderne
idel dog Vestjylland også i denne serie skille;
sig ud fra de øvrige med et lavere udbytte.

Ingen af de prØvede sorter har i gennemsnit nf
alle 185 forsØg n:"let samme udbytte som Zitabyg.
Bed'" har Dinab) g placeret sig med el udbytte,
der er 0,7 hkg mindre end målesortens, mens
Monabyg har givet 2,8 hkg kerne mindre. Der er
forskellige mindre variationer i sorlernes stilling
fra omr<lde lil omr~de, men det går igen i alle
afdelinger, at Monabyg har den dårligste plaee
ring. og denne SOl'I har klaret sig dårligere på
Øerne end i Jylland.

Af de foretagne målinger og bedØmmelser frem
går. at Aramir er den mest langslråede og Mona·
b}'g den mest kortstråede, men begge har la·
""ere karakter for lejesæd end de øvrige sorler
i denne serie. Karaktererne for meldug er me·
gel ~mtl i disse for~()g. Zita og Varunda har sam
me grundlag for resistens mod meldug, mens de
andre \orter har re~i!\lenS fra 4 andre resi':>tens·
kilder, der alle ser ud til at have været meget
effektive. I Aramir er OlMt hØjere rumvægt end
i de Øvrige soner, men ogs. i denne fors~Sg..serie
har den hollandske vægt været særdeles hØj.

c. BH:..orter plan III.

l denne fors~igsscrie hor forsØgsalltallet ogllå
været "tort, idet der er gennemfort iah 167 for·
søg, fordelt på 57 p!l Øerne og I IO i Jylland.

Antal forsøg

Zita
Rupal
Mona
Aramir
Varunda
Dina
LSD

Sj.clland
2.

49,6
+ 1.1
+4.7
+1.6
+ 1.8
+0.6

1,4

Bygsorrl'r Il (2)
M..g leme pr lu

""\n loll.-F
i2 7

50,0 50,3
0.2 +3,3

+1,9 +6.1
0,1 +2,7
0.0 + 1.6
0,2 +1,4
I,J

Bornholm
6

51,3
+1,5
+4,6
+0,2

0,1
0,2

<km<...
49,9

+0,9
--:-3,9
--:-1,0
--:-1,0
+0,4

0,8

8ygfOrtl'T III (3).
hll lernc pr. ha

Sjzlland "yn LoU.r. Uornholm O<m<
Anlal rorsol " 21 6 ,

"
Zita 50,4 49,0 53,7 46,7 49,9
Satb 2,7 0.5 1,2 2,9 1,8
Tyra +0,5 +0,5 +2,2 1,7 +0,5
Senat +1.5 +0.4 +3,4 +2.4 +1.4
Dul..s 1.2 +1,3 +1,1 0,2 +0,1
Ansgar 0,0 --:-2,6 --:-1,9 0,2 +1,1
LSD I,J I,l 0,8

ø.·J)lland V.-J)lIand N.-J}llllnd J)lIllnd ø.-J)lIand V.-J)l1anl.l N.-J)lland J)lIand
AnIlli forsag 42 2. 'O 121 Antal forsøg J' 26 4J 110

Zita 49,1 41,2 51,9 48,3 Zita 42,8 33,8 45,9 41,7
Rupal +0,8 +1,4 +1,8 --:-1,4 Salka 0.3 l,S 1.2 1.0
Mona +1,7 +2.4 --:-2,6 +2,2 Tyra ........ 0,1 1,1 +0,4 0,2
Aramir ...... +2,0 +0,7 +0,7 +1,2 Senat +1,5 0.2 +2,0 +1.3
Varunda +1,5 --:-1,8 +2,1 +1,8 Duks 0,4 0,5 0.4 0,4
Dina ........ +0,3 --:-1,1 +1,3 --:-0,9 Ansgar +1,1 + 1,1 +1.4 +1,2
LSD ........ 0,9 1.0 0.9 0,5 LSD . .... -.. 0,8 1,0 0,8 0,5

2'
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I gennemsnit af alle forsØgene har Emir givet
samme udbytte som Zitabyg. De Øvrige afprøvede
sorter har i ingen af områderne nået målesortens
udbytte. Gcrkra og Adorra er ret langslråede.
Hornibygs meldugresistens er ikke så god som
de øvriges. Den bedste rumvægt er konstateret hos
Wing og Adona.

c. Bygsorter plan V-X.

Sorterne, der har deltaget i den foran omtalte
afprØvning, er alle optaget på den danske sortsli·
sle. hvilket bl. a. indebærer, at forædleren eller
forhandleren har en pligt til at vedligeholde sor·
len. Disse sorter forudses derfor at blive tilbudt
på markedet, i stort omfang for de ældre og me
get dyrkede sorter, i mindre udstrækning for de
sorler. der sidst er optaget på sortslisten.

l 6 andre forsøgsserier, hvor resultaterne findes
i tabellen på side 21, er 30 endnu nyere byg
sorter afprøvet. De fleste af de sorter, der er
afprovet i plan V og plan Vl har i 1975 del
taget for 3. og sidste gang i de forsøg under sta
tens forsØgsvirksomhed, der danner grundlag for
sorternes optagelse på sortslisten, De øvrige soner
har deltaget i tilsvarende forsØg for andet eller
første år. Da disse sorters officielle afprøvning så
ledes ikke er tilendebragl, vil de ikke blive omtalt
nærmere i denne beretning,

hk,
I.;eme

167

44,5
I,J

+0,1
+l.J

O,J
+ 1,2

0,4

113
liS
114
116
117
117

Holl. vægt
pund

49

Hele I..ndet
KIrakter ror
k~ mclc.lug

52 51

l 1.0
l I.1
2 0,5
l 0,7
1 2,5
1 2.1

Strlåængde,
=
'"58
62
6J
62
61
65

AnUlI (01"101

Zita
Salka
Tyra
Senat
Duks
Ansgar
LSD

Af de prØvede sorter har Salkabyg og Ansgar·
byg været i dyrknmg i nogle' r, mens Senat, Duks
og Tyra er ret nye på markedet.

I gennemsnit af alle forsøgene har Salkabyg
placeret sig bedst med et merudbytte på t,3 hkg
kerne over mMesonen. Duksbyg har givet et mer·
udbytte på 0,3 hlg kerne og T~'rabyg samme ud·
bYlle som Zitabyg. mens de 2 andre sorter, Senat
og Ansgar har givet godt I hkg kerne mindre.
Salkab}'gs gode placering i 1975 genfindes i alle
landets områder. Ansgarbyg er målt til at være
længere end de øvrige, og Tyrabyg har lidt dår·
ligere lejesædskarakterer end de andre. Duks og
Ansgar, der indeholder samme resistens mod
meldug som Tern og Nordal, bar begge fået lidt
hØjere karakter for meldugangreb end de andre,
Tyra og Senat stiller sig i så henseende bedre end
Zita og Salka.

licie landtl
Sn1Jæn,de. Karakttr ror Holl. ''ægl hkg

om lejeS<J:<J meldug pood \(eme
Anlalrorsog Ol 40 " 2. 94

Zita 59 l 1,1 114 45,8
Horni 6J l 2.5 114 + 2,2
Emir 61 l 1.0 116 0.1
Wing 65 l 1,9 117 ~2,J

Gerkra 67 2 \ ,8 115 + 1,5
Adorra 67 l 1,9 117 + 1,4
LSD 0,7

f. Andre byJ:sorter.

Næsten alle gennemfØrte sortsforsøg har fulgt
de fælles forsØgsplaner, og kun i enkelte tilfælde
er der gennemført forsøg efter andre planer. l den
fØlgende oversigt ses resultaterne af sådanne for
søgssammenligninger, hvori indgår 5 eller flere
for~~Sg.

A lldre bygsorrcr, hele landel
St~-

IlI:ngc.le. Karakter ror HOll.\lICgl ""om lejesæd meldug pund kerne
Antal rorsog , 3 4 , ,
Zita 56 l 2.8 112 44,9
WW6J94 56 l 1,5 114 +1,4
\vw 6J97 60 l 1,J 116 1,7
Anta.l rorsog 23 IO S l 23

Zila 61 l 1,8 110 50,9
Karna 64 l 1,5 106 + 6,7
Ant.. l foo;og , , 2 ,
Zila 62 l 1,5 54,1
Vada 64 l 1,5 +2,9
Antal roneg • , ,
Zita 61 l 1,7 114 50,3
Pirouclte 6J O 0,5 115 +1,5
Antal rorsø& S • , ,
Zita 6J l 1,6 55,6
Ivr 69-5 64 l 1,0 +O,J
AnUllrol"$01 • 4 2 •
Zita 62 l 2,0 58,4
Ivr 69-14 62 1 1,0 0,2
AnUlronog , • 4 ,
Zita 62 l 2,8 55,8
Ivr 70-l8J 68 2 I,J + 2,6

<kmo
34

49,J
+ 2,9

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

1,1
Jylland

60

43,7
+1,7
+0,4
+ 2.9
+ 0.9
+ 0.8

0,8

:'-I.·J}lland
26

50,4
+2.1
-;-0,6
+ J,7
+ 1.6
+1.3

1,4

Bornholm
3

47.0
+ J,J

1.4
+1.2
+ 1,6
+1,2

V.l}llanc.l

"J4,9
+ 1.4
-<-0,7
+ 1.8
+0,4

0,0
1,3

Sjælland
17

50,3
+ 3.0

1,5
+ 0.9
+ 1.9
+ 2.1

1.7

d. B,-gsorter plan IV.

Der er gennemfØrt ialt 94 forsØg efter denne
fors~lgsplan, fordelt med 34 på Øerne og 60 i
Jylland. Sorterne, der indgår i denne afprøvning,
er 2 ældre, Emir og Wing, og 3 nye sorter.

By/:sorter IV (4).
hkg kerne pr. ha

loyn Loll.-F.

" 2
48,4 51,2

+2.1 +7,1
0.1 1,8

+1.6 +5,1
+2.6 +7,5
+2.2 +7,5

1.6
O.-J}lIalld

18

41.8
+ 1.6

0,2
+ 2,6
+0,4
+ 0.9

1,1

Anlalro",ug

Zita
Horni
Emir
Wing
Gerkra
Adona
LSD

Ant..1 ("nOl

Zita
Horni
Emir
Wing
Gerl..ra
Adorra
LSD
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Udbyllc og mCf\ldb)'ue. hkg kerne pr. ha Gennemsnit for alle forsog
Udb.. SITå· 11011. Karakter for

Byg, p/all V
Sj:d· LoU.- Born- øst- Vest- Nord· Mg kerne 19d, ~O'rlll leje- rnel-
land F}'n FalsL holm øerne jylland jylland Jylland Jylland pr. ha om pd. "" ,..

Antal forsøg " J2 7 , l8 13 J2 15 4Q " 73 23 2l 'O

Zita 54,2 46,S 47,2 58,5 50,8 50,6 34,6 48,9 45,2 47,9 59 115 2 1,3
Sv. 7074 +0,2 +0,8 +0,5 +0,5 +0,5 +1,7 71,2 +1,4 -:-1,4 -:-0,9 62 115 2 1,4
Ncry 0,2 -7'-0,2 0,0 1,3 0,1 0,3 +0,5 -:-0,4 +0,2 +0,1 59 114 2 1,2
Flavina -:-1,9 +0,5 +0,4 +0,5 +1,1 +2,8 + 1,5 +1,6 + 1.9 + 1,5 60 116 l 1,0
Abcd 1158 0,7 0,2 2,2 2,8 1,0 +0,4 0,0 0.1 +0,1 0,4 62 116 l 1,9
All. 3109 0,2 1,0 2,6 2,5 1,1 0,3 0,9 0,7 0,6 0,8 66 118 3 1,8
LSD 1,6 1,5 1,1 1,8 1,5 1,9 1,0 0,7

Byg, plan VI
Antal (onull 13 7 22 • , IO 23 " 43 15 " .,
Zita 52,3 51,6 43,9 56,8 51,9 47,0 28,4 54,S 46,2 49,0 60 116 2 0,7
Rir +2,4 +6,1 +3,2 +6.9 -:- 3,8 +4,9 +2,4 +1,6 +2,9 +3,4 69 117 1 2,7
Canova +2.6 +2.9 + 1,3 +2,6 +2,6 +3,0 +1,6 +2,1 +2,3 +2,5 67 115 2 1,3
Valela +0.6 +1,5 +2,8 +1,5 +1,0 +1,3 -:-1,7 +1,9 +1,7 +1,3 61 115 2 0,9
Carina +0,9 +2,3 +1,6 +2,7 +1,5 +2,8 +1,2 +0,5 + 1,4 +1,5 68 120 2 1,7
Abcd 1605 2,5 0,7 0,9 +1,1 1,7 +0,2 0,3 0,7 0,3 1,0 63 116 l O,S
LSD 2,0 1,4 1,7 I, I 0,9

Byg, p/all VII
Anlal forsØl , , 8 4 , , 12 20 l' • 7 7

Zita 46,S 45,4 - 46,1 50,8 47,2 42,6 46,S 46,3 62 115 I 1,7
Olve +0,8 +2,4 - +1.4 +0,7 +4.4 +2,1 +2,2 +1,9 68 116 2 0,6
Prisca +0,1 -:-1,5 - +0.6 +2,2 +3,2 +0.8 +1,9 +1.4 67 118 l 0,7
S.693897 2.7 0.9 2.0 1,9 0,0 0,1 0,7 1,2 63 115 l 1,3
Yak 1.7 +0,2 1,0 +1,4 +1,3 +4,6 +2,7 +1,2 53 116 l l, I
Hassan +2,1 + 1.9 - +2,0 1,1 +1,5 +1,4 +0,6 +1,2 61 113 2 1,6
LSD 1,8 1,6

Byg, plan VIII
Anlal rorsøg 4 • Il 4 2 , • 20 18 7 , 7

Zita 48,0 43,9 53,9 - 46,3 53,7 41,8 44,6 48,0 47,1 61 112 l 1,5
Trumpf 1,7 0,7 +0,8 0,9 +0,3 + 1,7 +1,3 +0,9 0.1 58 116 O 0,8
Mirena +3,4 +1,3 -=-3,8 - +2,3 +3,6 +3,8 +1,9 +3,1 +2,6 62 115 O 0,6
H.24869 - +1,8 +0,8 - + 1,7'" 0,3 +2,9 +2,0 +1.2 .... 1,4'" 69' 110· 3' 1,2
RPB 3869 0,5 2,0 +1,3 1,1 2,1 2,8 2,6 2.4 1,7 58 113 I 0,7
WW 6329 +1,2 +0,4 -+-4,1 - +1,1 +3,4 +1,0 + 1,9 +2,4 +1,7 67 115 2 0,4
LSD 1,8 1,3

Byg, plan IX
Anl.l rorsøg 4 , , 2 , 12 'O

"
, 4 ,

Zita 45,4 41,0 - 43,2 56,4 34,9 46,8 48,8 46,6 58 115 l 1,2
Claudia 1.2 +1,6 - +0,2 +1,3 +1,8 0,4 +0,7 +0,5 50 113 I 1,0
WcJam 0,4 +0.1 0,1 0,3 +0,9 0.7 0,3 0,2 62 116 I 1,4
ww 6122 +1,1 + 1,8 - +1,5 +3,0 +3,1 0,6 -:-1,5 + 1,5 62 116 Z 1,4
RPB 26170 0,2 +3,1 - +1,4 +4,1 +2,3 +1,3 +2.6 +2,1 62 116 2 3,0
Printa 0,2 +0,9 - +0,4 +2,0 +1,5 0,2 + 1.0 +0.8 60 115 2 1,0

LSD 2,1 1,4

Byg, pia" X
Antøl rorsøg • 4 , " , , , li ,. " 12 li

Zita 50,0 43,1 57,4 - 50,6 53,2 34,9 47,4 46,6 48,9 58 113 2 2,0

Abcd 1119 0,9 0,9 0,9 0,9 +0,8 +2,2 +0,4 + 1,1 0,1 58 114 O 1,9

P 9033 0,1 0,8 0,2 0,3 0,1 +0.2 +0,4 +0,1 0,1 62 113 l 1,I

S. 705662 1,7 2,5 0,6 l,S 1,3 0,3 +1,1 0,4 1,0 62 114 l l,S

S.693738 +3,6 0,0 +3,1 - +2,5 + 1,1 +2,1 +3,1 +1,9 +2,2 65 113 l 3,2

All. 3330 1,2 3,0 -=-0,6 1,1 0,8 2,6 1,6 1,5 1,2 62 115 I 3,5

LSD 1,3 1,3 1,0

, mindre antal forsØg.



Langt de fleste af disse nye sorter har placeret
sig dårligere end målesorten, og kun en enkelt
sort fra Weibull har ydet el pænt merudbytte.

g. BYGsorteroe5 udbytte og d)'rknings.
egenskaber.

Grundlaget for vurderingen af de enkelle sor
ters dyrkningsværdi er målinger af udbyttet og
bedØmmelse af den enkeiLe sorts egenskaber sam
menlignet med andre sorters. Af tabellerne foran
fremgår de resultater, der er opnået i 1975, men
særligt når det angår vurderingen af sorternes yde
evne, er det betryggende at have flere års for
søgsresultater som grundlag. Målinger og bedØm
melser, der foretages af egenskaber som sorter
nes tidlighed og kvalitet af strå og kerne, har i de
fleste tilfælde fortsat gyldighed, når de en gang
er foretaget. Dette gælder til en vis grad også
egenskaberne vedrØrende sygdomsresistens, men
der er dog flere eksempler på, at sorters mod
tagelighed for meldug ændres fra år til år. Derfor
er de karakterer for meldugangreb, som hvert år
gives i de lokale sortsforSØg, meget værdifulde. Må
lingerne af strålængde og rumvægt samt bedØm
melse af stråstyrken er ct godt supplemelll lil de
bedØmmelser, der bliver lagl lil grund for sorter
nes optagelse på sorlslisten. Udover de nævnte
karakterer bliver der foretaget mange andre m1\.
linger og givet mange andre bedØmmelser i de
forsØg, som gennemføres af Statens Forsøgsvirk
somhed i Plantekultur. Resultatet heraf er med
delt i sortslisten _Sorter af landbrugsplant_r 1975c
og i den fØlgende oversigt ses resultatet for nogle
af de egenskaber, som ikke er vist i de foregå
ende tabeller.

l landsforsØgene måles ikke halmudbytte, men
kun strålængde. Derfor er resultaterne af de m1\.
linger af halmudbyttet som foretages i statens for
søg et værdifuldt supplement. 1 tabellen er udbyt
tet udtrykt som forholdstal, idet udbyttel af den
tidligere mAlesart Pallasbyg er sat til 100. De ø\'
rige egenskaber er vurderet ved hjælp af en ka
raktergivning. Grundlaget for denne er, at en lav
karakter betyder, at sorten besidder den po!lgæl·
dende egenskab i lille grad, mens tilsvarende hpj
karakter betyder, at sorten har den pågældende
egenskab i slor udstrækning.

1 den yderste kolonne til hØjre er anførl, hvil
ket genetisk grundlag de enkelte byggorter har for
deres meldugresistens. Der findes mange smitte·
racer af meldug, og de enkelte resistenskilder er
ikke modstandsdygtige mod aUe racer, men kun
mod enkelte eller HI. af dem. Modstandsdygtig·
hed mod meldug er navnlig fundet hos ukendte
og for almindelig dyrkning uegnede sorter. Ved
en krydsning med hØjtydende sorter er re5:stensen
indført i disse. Af tabellen fremgår det, at der
optræder 7 forskellige resistensgrundlag i de sor
ter, der er på markedet, og blandt disse er Lae-
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l'igatum og Lyallpur grundlaget i de fleste sorler.
I 1975 har det været et gennemgående træk, at
sorterne, der har resistens fra Lyallpur, har været
væsentligt kraftigere angrebet end de øvrige sorter
med anden resistens. Det gælder således sorterne
Tern, Nordal, Duks, Ansgar, Wing og Horni. Som
i de tidligere år indtager sorterne, der har resi
stens fra Laevigatum en mellemslilling med ret
lave karakterer for angreb, men dog noget hø
jere end sorter med resistens fra f. eks. RlIpee og
MOl/te Christo. Meldugangrcbcne på Emirbyg,
der har sin resistens fra Arabishe. var meget små
i 1975 og langt svagere end for få år siden, da
Emirbyg var en af hovedsarterne. Dette forhold
og den I..endsgerning, at sortcr med Lyallpurre
sistens har været dyrket i særdeles stort omfang
i de senere år, understreger det ønskværdige i,
at der er sorter på markedet med forskelligt re
sistensgrundlag.

Egenskaber hos b)'g!wrterne
Ifølge 80rlSlisle 1975

udarbejdet af Statens Forsogsvlrlsonlhed l Plal'llelo::ultur

Forholdstal Kllral.tc:r rorO) Grund!' r
ro. modstanWid)glighed mod meldug-

halm· protc:ln- nc:dlo::n. nogen resistens
udb)"llc: IndhOld at strå bran<l b~'gruSl

..,
Zita 9S 6 S 61'1 7 La
Lami 104 61'1 7 8 61'1 La
Salka 105 6 6 S 7 La
Dul..s 107 5';\ 61'1 6 7 Ly
Lofa 114 6 71'1 S 7\'2 La
Nordal 116 5';\ 7'1> 7 6 Ly
Dina IOS 51'1 6\'2 7'h 7 L)'+W
MaIa 113 6 7 7'h 7'h La
Rupal 112 6'h 7'1> 7 5V> R
Aramir IOS 6Y, S1'1 6 S\'2 A
Tyra IOS 6\'2 7 7 Sy, MC
Emir l IO 7 7 S'I> 7 A
Horni 109 5\'2 S 6Y, 61'1 Ly
Adorra 116 6 7V> 6 5\'2 Ly
Varunda 101 6'1> S 7V2 S La
Senat 104 6V2 S 7'h 6 Tal..
Mona S6 7 7 7 5 MC
Ansgar 107 7 7 7';\ 6'1> Ly
Tern 107 51;'2 7\'2 7 6\'2 Ly
Wing 107 6V> 7 S 6 Ly
Gerl..ra 105 61/2 6'h 6V> 61/2
Yak 94 5\'2 9 S1'1 S A+W

0) o _ la\! proteinindhold. ingen raislens mod nedlo::n~knin8 ar
SirA. mod nogen brand og mod bygnl81,

IO ca hoJt proteinindhold. go<! rulstens mod nedkn:CkninJ af
strå. mod nugen brand og mod b}·grusl.

00) A _ Arabishe. La - LaeYigatum. L)' = L}'IIl1pur. MC _
Monte ChrislO. R - Kupee. W = WcihenSlephnn. TllL
- TrippIe awn Lemma. - ... ingen resislens.

på grundlag af udbytteresultaterne, der findes
i tabel a side 23 og i tabel c side 39 samt målinger
og bedømmelser af egenskaber, skal der i del føl~

gende gives en omtale af de enkelte sorter, der
har deltaget i forsøgene i de seneste år. Omtalen
omfatter alene de sorler, der indtil efteråret 1975
er optaget på den danske sortsliste.
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Tabel 3. O"cr'iigt over 3 l\rs forsøg med byg'iortcr. Forholdstal for kcrneudhyHc.

0Sllylland VcsIJ}ll.nd Nordi}lllnd
So"

1973 '4 7S Go' 73 14 7S Gns. 73 74 7S Gns.

Zita. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lami. 103 104 102 103 101 106 103 103 101 104 103 103
Salka .. . 100 102 101 101 100 103 105 102 100 102 103 101
Duks 99 96 101 99 102 101 102 103 101 101 101
Lora ... 93 103 100 99 97 103 100 100 98 102 100 100
I"ordal 99 99 99 99 102 100 100 101 102 IO::! 100 102
Dina 99 97 99 99 102 97 100 101 98 97 99
MaJa. 95 100 100 98 96 100 96 97 97 99 98 98
Rupal 102 95 98 98 103 101 97 100 100 98 96 98
Aramir 97 96 96 101 98 100 101 99 100
Tyra. 100 103 99
Emir. ... 96 95 100 97 96 98 98 97 96 °8 99 98
Horni ... 96 96 96
Adorra 98 100 97 98 97
Varunda .... . 97 98 97 97 97 101 96 98 91 99 96 96
Senat. 96 101 96
Mona. 104 92 97 98 103 93 94 97 102 99 95 99
Ansgar. ........ 95 93 98 95 95 98 97 96 96 93 97 95
Tern 95 94 91 91 99 97 92 96 97 94 94 95
Wing ." ..... - .. 90 93 94 92 93 96 95 94 93 92 93 93
Ncry ...... 98 101 99 99 99 99 97 99 98
Flavina 94 96 97
Olve. ........ 98 99 94 97

Sj.:'land F}n licIe: lande I

1973 74 7S Go, 7J 74 7S Gns. 73 " 7S Gn•.

Zita .......... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lami 103 105 105 104 103 105 102 104 102 104 103 103
Salka .. . 99 103 105 102 97 102 101 100 99 102 103 101
Duks ..... - .. 103 101 102 102 100 97 98 103 100 101 101
Lora .. 100 103 105 103 96 102 102 100 97 102 102 100
Nordal 102 102 102 102 97 99 97 98 100 100 100 100
Dina 103 99 99 100 97 100 98 101 99 99 100
Maia. 100 100 104 102 97 99 100 99 97 100 100 99
Rupal 101 98 98 99 98 96 100 98 101 97 98 99
Aramir . _.. 97 97 97 97 100 99 101 99 98 99
Tyra. 99 99 100 98 100 99
Emir ......... 95 98 103 99 95 96 100 97 95 97 100 98
Horni. 94 96 100 98 ~5 98
Adorra 95 96 95 96 101 95 97 98
Vanmda 98 101 96 99 97 99 100 99 96 99 97 97
Senat ... 97 99 97 95 97 97
Mona . .. 102 93 90 95 102 92 96 97 102 94 94 97
Ansgar.. _. 99 93 100 97 95 95 95 95 96 94 97 96
Tern .... 99 95 93 96 98 92 89 93 97 94 92 95
Wing ..... 96 97 98 97 94 92 97 94 93 94 95 94
Nery ... 99 100 100 101 100 100 103 99 100 101
Fla"ina 97 99 102 96 97 98
Give .. . 100 97 98 100 96 96 97



Zitab}'g fra Pajbjergfondens Forædlingsvirksom
hed afløste i 1975 Pallasbyg som målesorl i byg
forsøgene, efter at den i de to foregående år \ ar
med som anden mAlesort. Reelt var den således
målesort for 3. gang i 1975. l gennemsnil af fire
års forsøg gav Zitabyg 6 pct. højere udbytte end
Pallasbyg.

Zilabyg. der er middeltidlig, har et ret kort strå
med en god stråstyrke og med god modstands
dygtighed mod nedknækning. HaJmudbyttet er ret
lille. Kernerne er knapt middelstore med middel
høj rum\'ægt.

Sortens meldugresistens, der stammer fra Lae
vigatum, har været stabil. og Zitabyg er endvi
dero resistent mod hnvrenematodens race I og ra
ce II.

Lamib}'G kommer fra Landbrugets Kornforæd
ling. Sorten har hvert år de sidste tre år \'æret
den hØjestydende bygsort i forsøgene. I 1973
gav den 2 pet. mere end Zitabyg. i 1974 4 pct.
mere og i 1975 3 pCt. over målesorten. I gen
nemsnit af de 3 forsøgsår har Lamibyg givet et
merudbytte på 1,6 hkg kerne eller 3 pet. f\lcrud
byttel i de jyske forsØg har været gennem ... nitlig
1,4 hkg kerne, mens det i Øernes forSØg var 2, I
hkg korne over Zitabyg.

L3mibyg er middeltidlig. Dens vækst er nogct
krybende, og den har en god buskningsevne, hvil·
ket er medvirkende til et ret stort halmudbyttc,
selvom sorten er kortstråct. Lamibyg har ret sto
re kerner mcd ret (av rllmvægt.

Salkabyg fra Pajbjerg gav i forsøgene i 197~

2 pet. højere udbyttc end m,"desorten Zilabyg, og
i 1975 et merudbytte på 3 pet. l gennemsnit af
3 års forsøg er Salkabygs merudbytte 0.6 hkg
kerne eHer l pet. over målesorten. Stillingen er
den samme på Øerne og i Jylland.

Salkabyg er middellidlig. Den har godt middel
langt stn'i med god str&styrkc og giver et ret stort
halmudbyne. Kernerne er meget store med knap
middelhøj rumvægt. Den har samme grundlag
for meldugresistens som Zitabyg og Lamibyg, og
den er resistent mod havrenematodens smitteraee
I.

Duksbn; fra LandbrugelS Kornforædling gav i
1973 3 pct. hØjere udbytte cnd Zitabyg, og har
i 1974 og 1975 placeret sig på linie med miile
sonen. I gennemsnit af 3 års forsøg er det op
nåede merudbytte 0,6 hkg kernc, og placeringen
er bedre på Øerne end i Jylland.

Duksbyg, der som de foregående er middeltid
lig, har middellangt strå med god stråstyrke. Ker
nerne er ret store med høj rumvægt og ret lavt
proteinindhold, og sorten angives at være velegnet
til maltning. Duksbyg er meldugresistent, men
blev som andre sorter med gnlOdlag fra Lyall-
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pur angrebet lidt mere i 1975 end tidligere år.
Duksbyg er resistent mod nematodraee i.

Lorabyg. som kommer fra Abed på Lolland,
har \æret fcl dominerende i dansk bygdyrkning
i de senere. r. 1 1973 var dens udbytte 3 pct.
mindre end udbyttet af Zitabyg, mens Lofab)'g
i både 1974 og 1975 har givet 2 pct, mere end
målesorten. Resultatet i gennemsnit af de 3 for
søgsår er, at Lofabyg har givel samme udbytte som
Zitabyg men med et lidt bedre result.at på Øerne
end i Jylland.

I.orabyg er nogle dage senere end Zitabyg. Dens
stfii er middellangl med ret god stråstyrke. og
Lofabyg gi\er et Mort halmudbyne. Dcn har store
kerner med middelhøj rumvægt og stabil resistens
mod meldug. Den angribes kun meget lidt af
nogen brand.

:"1ord:llb,)J:;. der kommer fra Carlsberg Brygge
riernes Kornforædling, har i årene 1973, 74 og
75 givet et mfb}lte på linie med Zitabyg.

Nordalbyg er som langt hovcdparten af bygsor
terne middeltidlig. Strået er middellangt og ikke
særlig sti\t. Nordalbyg giver ct ston halmudbyUe.
Den har storo kerner med middelhøj rumvægt og
ret lavt proleinindhold. Nordalbyg er særcleles vc1
egnet til maltning. Dens mc1dugresistens stammer
fra l)'allpllr, og sortcn \ar i 1975 en del angre
bet.

Dinabyg er en rel ny sort f ca Abed. Sorten
gav i 1973 I peL mere end Zitabyg, mens den i
1974 og 1975 knap har kunnet klare sig. I gen
nemsnit af de 3 :.iN (orsøg er resultatet ens for de
to sorter, men Dinabyg har klaret sig lidl bedre på
0C1I1C end i Jylland.

Dinabyg er middeltidlig. Strået er middellangt
med god slr:istyrke, og sorten giver et ret stort
halmudbylte. Dinabyg har store kerner med mid
delhøj fumvægt. Sorten har en meget god mel
dugrcsi"'lens. dcr stammer fra både Lyallpur og
Weihcnstephan.

l\1al:lbyg kommer fra Abed ligesom Dinabyg
og Lofabyg. som den iø\rigt ligner meget. l 1973
gav Malabyg 3 pet. mindre kerneudbytle end Zita
b)'g. mens den i 1974 og 1975 har givet et ud
bYlte på linie med m<"tlcsorten. l gcnnemsnit af
3 • rs fONOg gav Malabyg 0,6 hkg kerne mindre
end Zitabyg. Resultatet \'ar lidt bedre på Øerne
end i Jylland.

:-'Ialab)'g er ret sildig, men dog lidt tidligere
end I ofabyg. Den har middellangt strl!. med god
stråst)cke. og dens halmudbyue er ret højt. Sortcn
har middelstore kerner med ret hØj rumvægt, og
sorfen angives at være en egnet maltbyg. Mala
b)gs meldugresistcns har været stabil.

Rupalb)g fra Svaløf i Sverige placerede sig med
pet. højcre udbytte end Zitabyg i 1973, mens



sorten både i 1974 og 1975 lå et par procent un·
der målesorten. Resultatet af 3 forsøgsår har væ
ret, at Rupalbyg g:IV 0,8 hkg kerne eJler 2 pct.
mindre end Zitabyg.

Rupalbyg, der er middeltidlig, har et rel kort
strå mod en god ~tJ';htyrk.e, og den har givet et
ret højl halmlldbyue. Sorten har ret små kerner
med middelhøj rumvægt. Sortens meldugresi
sten<;, der I..ommer fra Rupcc, har såvel i 1975
som i de foregående år ...æret meget effektiv.

AramirbH: fra den holland<;kc virksomhed Cc
beeo er gam,l..e ny på det danske marked. I en
afprø\'ning i mindre omfang i 1973 klarede sorten
sig godt. mens den i 1974 og 1975 knap har kun
net nA Zitabygs udbytte. Og som et gennemsnit
af de 3 år har sorten givet 1 pel. mindre ud
bytte end målesarten.

Aramirbyg e·r middcltidlig. Sorten har middel
langl 'ilrå med en særdeleo; god slråstyrke og god
modslandsdygtighed mod nedknæl..ning af str!t,
men mindre god mod afknækning af aks. Halm
udbyttet er middelhøjt. Sorten har middelstore
I..erner med høj rumvægt og dens meldugresi·
sten... der bygger på Arabi.. he. har vist sig god
i 1975.

Tyrabyg fra Pajbjergfondens Forædlingsvir~som

hed er en hel ny sort, der i begrænset udslræk·
ning vil blive mar~edsført i 1976. Sorten har
i gennemsnit nf 3 fIrs fon;øg placeret sig næsten
på linje med Zilabyg.

Tyrabyg er midddlidlig. Den har middcllangl
strå med rcl god stråstyrke. og halmudbyltet er
middelhøjt. Kernerne er ret store med middelhøj
rumvægt. Meldugrcsi'ilertSen, der sLammer fra
Monle ChrisIo. har hidtil ....ærel god, og sorten
er endvidere resistenl mod hawenematodens race
log race II.

Emirb)"g "tammer fra Cebeeo i Holland, og sar·
ten var om~ring 1970 den mest dyrkede bygsort
her i landct. Sorlen gav i 1973 5 [lc!. lavere ud
bYlIe end Zit:lbyg, i 1974 3 pet. mindre, mens
den i 1975 gav et lldbytte p!t højde med m~lesor

ten<;. J gennemsnit af 3 år<; forsøg gav Emirbyg
1,2 hkg kerne mindre end Zilabyg. og dens resul
lat \<lr lidI bedre på Øerne end i Jylland.

Emirbyg. der er middeltidlig, har middellangl
strå med god stråstyrke. Halmudbyttcl er hØjt.
kernerne er sm:\, men med ret høj rumvægt og
ret højt proteinindhold. Emirbyg vnr i begyndel
sen meget modstandsdygtig mod meldug. blev 'ie
nere angrebet en del. mens den var meget dyrket.
men har nu igen vist god modstandsdygtighed.

Hornibyg er frembragt af I-Iege i Vesttyskland,
og sorten er ny på det danske marked. Dcn kia·
rede sig godt sammenlignet med Zilabyg i 1973,
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men i 1974 gav den 2 pet. mindre og I 1975
5 pc!. mindre end målesoflen. J gennemsnit af de
3 år belyder det, at Hornibyg har givct ct min
dreudbylte p!1 2 pet.

I-Iurnibyg. der er middehidlig, har middcllangl
strå med ret god str;islyrke. Strflkvalitelen er god,
og halmudbyttet er middelhøj!. Kernerne er mid
delstore med middelhøj rumvægt, og proleinind
holdet er ret lavt. Soflen, der har mcldugresi...tens
fra Lyallpur, blev i 1975 en del angrebet af mel
dug. Den er resistent mod nematodrace L

AdorTab)'g fra Probsldorf i Østrig er ligeledes
ny pa mar~edet herhjemme. Sorten gav 1 pet.
højere udbytte end Zitabyg i 1973. men .5 pct.
I:nere i 1974 og 3 pet. I:l\cre udbytte i 1975.
GennCIn'inil<;resllltatet for de 3 forsøgs.'r er, at
Adorrab~'g har givet 2 pet. mindre kerneullbytte
end Zitabyg.

Adorrabyg er middeltidlig. Den har ret langt
~Irå med god stråstyrke og cl højt halm udbytte.
Kernerne er middelstore med middelhøj rumvægt.
Trods meldugrcsistensens grundlag i Lyallpur har
sorten klin været moderat angrebet i 1975.

Varundab)l.: fra Wageningen i Holland har væ·
ret i dyr~ningen i flere år. Den gav i 1973 4
pet. I:tvere lldb~,lte end Zitabyg. mens den i 1974
k.un g3\ l pc!. mindre og i 1975 3 pet. mindre.
I gennem'init af 3 lirs forsøg var sortens mindre·
udbytte 1.3 hkg kerne eller 3 pet. Rcsultatet på
Øerne har været bedre end i Jylland.

Varundabyg er middeltidlig. Sorten har et mid
dellangl slrå med god stråslyrke, og sortens halm
udby tie har været lille. Sonen viste i 1973 tilbø
jelighed lil aksafknæ~ning" Kernerne er middel
store med ret lav rumvægt. Sortens meldugresi·
stens h:tr ..it grundlag fra Lae\igatum.

Scnatb~g fra Svaløf er en helt ny sort her i lan
det. I intet af de 3 år, den har været a(pJ0vet
mod Zitabyg, har den kunnet klare sig, og gen
nemsnitsresultatet er et udbytte. der er 3 pet. min·
lire end Zitabygs.

Senatbyg er middeltidlig. Den har middellangt
strå med god ~tråstyrke.og halmudbyltct har væ
ret ret lille. Sorten har ret sm5 kerner med rum·
vægt under middel. Scnatbyg har en meldugresi
stens. der i 1975 var særdeles god, og hvi.<; grund·
lag. TrippIe awn Lemma. er forskelligt fra de øv
rige 'iorten;.

Monab) g. der ligesom den foregående ~ommer

fra Svaløf. har været i dyrkning her i landet i flere
år, og med noget svingende resultat fra år til år og
fra sled til sted. I de 3 sidste år, hvor sorten er
prøvet sammen med Zitabyg, gav den i gennem
snit af forsøgene 1973 2 pet. højere udbytte end
Zitabyg, mens den både i 1974 og 1975 gav 6 pet.
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under målesortens udbytte. I gennemsnit af de 3
forsøgsår gav Monabyg 1,7 hkg kerne mindre end
Zitabyg. ResultateL på Øerne var væsentligt dår·
ligere med 2,6 hkg kerne i mindreudbytte end i
Jylland, hvor sorten i gennemsnit klin gav 1.2
hkg kerne mindre.

Monabyg er tidligere end alle de ø\Tige sorter.
og dette forhold er formentlig den ...æsentlig~te
årsag til de noget svingende resultater. idet en son,
der skrider igennem tidligt. ... il være mere pilvir
kelig af ugunstige og især tørre ...ækstbetingelser
end de sildigere sorter. Monabyg har et meget
kon strå, og sortens halmudbyue er la\t. Strå·
styrken er god. Den har ret store kerner med en
rumvægt under middel. Monabygs meldugresbIens.
der kommer fra sorten Monte Christo, har hidtil
vist sig at være ret effektiv.

t\nsgarb)'g kommer fra den svenske forædlervirk
somhed Wcihull. Også denne sort et" dyrket i fle
re år, men i ingen af de 3 år, den er prøvet sam
men med 7itabyg. har den kunnet klare \ig. og
den har gi\CI fra 3 [il 6 pet. mindre udb}tle, h\il·
kel i gennemsnit af de 3 :lrs forsøg ... il sige 2.\
hkg kerne eller 4 pet. minJre udbYIle end Zita
byg. Resultatet er del samme på Øerne og i Jyl
land.

:-\n~garbyg har middellangt strå mcd en god
slr.hl}rke. og h'llmudb} Hct er middelhøjt. Sonen
har middelstore "'crnel' med rd høj rumvægt.
Protcinindholdet er fundet ret højt. men sorten
angivcs at have rcl gode maltningsegen\kaber.
Ansga.rbyg har meldugrcsislcns st.unmende fra
Lyallpur og blev som andre tilsvarende sarier an·
grebet en del i 1975. Sorlcn har re~islens mod
ncmalodracerne I og II.

Ternh)g fra r. \on Lochow-Petku-; i Ty"klam.l
har været en af hovcd~orterne i dan'.ik bygdyrk
ning i nærmest foregående :k Der Sjnes ikke al
\ære gnmdl.lg for. al sorten kan bc\'are tIenne
stillmg. idet den i de :J,idste .3 år har givel et sLa
digt dårligere udb}llerC'iultat l 1973 g:l\ den 3
pet. mindre cnd 7ltabyg. i 1974 6 pe!. mindre
og i 1975 8 pet. mindre eml måle~rten. I gen
nem .. nit af de .3 å.... forsøg ,gav Ternb} g Cl min
drcudbylte rå 2.8 hkg kerne. Der er ikke \x...ent
lig forskel p.i resultaterne I J~lIand og p3 Uerne.
Ars3gcn lil denne Illhagegang er iUe p:h i..t gen
nem forsøgene. men den er fonnentlig. al Tern
b}'g i slørre omfang end andre sorter angribes af
blad~ygdomme som skoldrlCl og bladpktsyge.
Den ble\ også angrebet -;lærkere af meldug i 1975
end i de fore~aende dL

Tembyg er middeltidlig. Den har middellangt
strå med &'Od "tråslyrke. og halmudby Ilet er mid
delhøjt. Den har ret lille kerne m~d høj rum
væglog lavt proteinindhold. og den har været me
get anvendt som maltbyg. Ternbyg har mclJug~

rc:..~i .. tens fra Lyallpur. og som nævnt var angrebet
rCI kraftigt i 1975.

\\ingh)g kommer fra Weibull og har i mange
år \æret i dansk dyrkning. men udbylteresulta
tcrne fr;l forsøgene har i de seneste år ikke værel
o\erbe\ isende gode, idet den i gennemsnit af 3
:Ir"i forsøg har gi\el 6 pet. lavere udbytte end
ZItabyg. t gennemsnit af de 3 år er mindreud
b) Uct for denne sorl 3 hkg kerne eller 6 pct.. og
resultatet er d3.rligst i Jylland med 7 pct. min
drcudb) tle. mem, del p<t Øerne kun er 4 pet.

Wingb)g er middeltidlig. Den har rel langt std
med god stråstyrke. og halmudb}1tet er middel
højt. Kernerne er middelstore med høj rum\ægt.
og maltningsegcn,kabeme angives at være gode.
\\ingby& har ligesom Ternbyg sin resistens mod
meldug fra L)alll"ur.

Udo\ er de ...orter. der er nævnt i del fore
g!lende. og som alle er optage l på sortslisten, har
IO andre sorter på sort..listen 1975 været afprøvet
i arelS fof'tog.

Gerkrab)~ kommer fra virksomheden KrMi i
Holland. Sorten er ny på det danske marked, og
dcn gav i 1975 1.5 hkg kerne mindre end Zita
b)'g.

Gcrkrabyg er middeltidlig Den har langt slrå
med rel god str:htyrke. Halmudbyuet er middel·
højt. Sorten har store kerner med middelhøj rum·
\ægl. og den har ikkc resistens mod meldug.

Vukh)'g kommer fra den engelske forædlervirk
~()mhed i Cambridge. og sarIen er ny her i lan·
det. I få forsøg i plan Vil blev resul1atet et min·
dreudb) Ife på 1,2 hkg kerne for denne sort.

Yak byg er en sildig sorl. Den har cl meget
kort strå med o;ærdelcs god stråstyrke og god
mo<htandsdyglighcd mod både strå- og aksncd
knækning. Senens halmudbyue er lavt. Den hat
meget små kerner med middelhøj rumvægt. Yak
byg har dobbelt meldugresistens. der slammer fra
b:lde -\rabi,he og Weihenstephan.

h. \ all.: uf b)gsort.

Tilbuddet af bygsorter er meget stort, men
"ort,,\ :lIgct i hyg har i de seneste år samlel sig om
mcget f:1 "OMCf. Dette synes al unden.lrege, at
køberne har interesserel !:>ig for forsøgenes resul
tater og meget hurtigt skiftel til den eller dc sor
ter. der udbyuemæssigl har placeret sig i spidsen.
Denne ...amling om få sorter kan \'ære forstaelig.
men ra lidt længere sigt ikk.e umiddelbart fornuf
tig. i-;ær ikke Ild fra den l..end:-.gerning. at syg
domsrc ..i~tens - og i den forbindelse iS<"t:r en mel·
dugresislens - ser ud lil at være mindre effektiv,
nar s.orter med den samme resisten<;kilde dyrkes
i stor ud..trækning. Fn undtagelse synes dog indtil
\ iJere I ac ... ig.ltlltn-resislcnsen mod meldug at væ·
re.



Et naturligt grundlag lor "IVrlSI"algl't han tll
Ilae grunde \"ære JortCrIIPS tidlighed. men der er
hml /ti Jorter på yderlløjen/!, Lolabyg er sildiglre
ent! de øl'rige, og denIle sort har gennem tirene
\'i.\t sig s(udclt'f wabil Ilt/tier de fleste l"tl'hJtbe
tingl'lser, Mafabyg, da Iigller den. "ører også til
de silt/ige sorter, I (/('JI lIndt'll ende udnut'rker
Monabyg ~ig l'cd "dprtl'get tidlighed. hdlker er en
ømk\"tudig egctl.fihab lor en dtl'hstl'd lor udltrK,
eller stilremt der Jhal .{{is ell algrøde eller høst
al hom, Mdlt'lIl dine .H/erpllnhter er tier l1uwge
stiJ.aldt midde/tid/iglo \Orter at l·trlge imellem, og
lUu/re krilerier l1uj da la'gges Iii grill/d. Blamlr
disse sorter lim!t'f de IO hØjHydl"lde, Lamibyg.
Jer i Ilt u tir har jndwgu Idrstepladsen IIdhYlle
mtl'ujgt ('Ig Sti/kub)'!!, cI('r lormit'll l'ed /tøj/ IId
b.H/t' ogJti IIdll/tl'TJ.a\ig n'd resistens mod hmre
nema/odl'/IS race I. /Jelll/e re,f;ftt'I/S lil/des ogfå
j D/lJ.sby.c:, rom \(",1111('11 med Norclalbyg er tie
m(f/ 1"('legllHle malthvgsorrer. Zitabyg bør IUII!
Jltt'w's blide fOlII Ul !JOJlyclende surt og på grum/
al dens 1/{'IIIt1tudre"iistol\' lIIucI btide rtlce l og
race II. Sor/nlle Dina, R/lpal, Aramir, Tyra, I::mir
Of.: St'IIM lurtj"IH'r t't Ildvid"t dyrJ.llil/g'>'Omrtit/(',
iStFr lordi disJC .IVrter ihkt' ohm' har m('/tlugre
si,\/t'm Ira lur.d:l'1IiRc hilder. mil/ ogJti Ira andre
/:rttfllJ/(lg t'lIti d(' ritlli/:ert' olllt(llft'IOrh'r.

S()l"t.n·nIRI't tllcØtt'''i 1101.. imalIge til/rrlde akne
p(i prttlltJ/tl{? (II lu/bYl/erl'\lIlll1tl'me. Dt'/ kUli ikke
uflda.Hrt'}.ft's krt/ltig/ 1101., at dl't a lipt'stl \'igtigt
al 1'lIrdne Gt: toKe !JefHYIl til sorrfTll/'.{ IIlId,.e
dyrk"iIlgJegl'fIS h/l/)(·r.

2. Hancsortcr.

Afrrø\ningen af haHesorter har i 1975 \il:ret
ilf samme omfang som de foregående år. Der
indgår 15 h:\vrc~orlcr i (orsø,gt:nc, som er gen·
nem(ørt l 2 fOf'oog....erier med iah i) I forsøg.

Selmah;\\rc hilr ... iden 1973 \ærel måJesort i
for~øgenc
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O.-l)lland V-l)lIand N.-J)lIand l)l1lnd
Anlal tOH"!: " 7 " 4()

Selma 42,4 40,9 49,1 44,7
Astor +3,8 +3.4 +4.8 +4,1
T\lustang +2,9 +2,9 ,,;,-2,1 +2,6
Silva +).5 +4.1 +4,6 +4,7
Tove 0-2,7 o- 2.2 -;'2,5 ";-2,5
Leanda +3,1 +2,4 +2.9 +2.9
Sang .... , ... +1.5 +2,) +2,4 +2,0
Saldo ~J.1 0-4,7 +4.9 +4,1
LSD 1,4 Z.O 1.0

Hdc: landtl
Su1-

l.rnlldt. Klrakltr for 11011. _.rgl hk,
,m ItJt...ro rntldug p"nd .,~

AnlalfQ""1 6J ,. ,. 2l OS
Selma 73 2 3.8 88 44,0
Aslor 69 2 3,1 85 +),4
~fustang 70 2 2.1 84 ~2,3

Silva 82 3 2,1 85 +4,3
Tove 68 2 3,9 85 +2,2
Leanua 68 2 2.5 84 +2.6
Sang 70 I 3.2 84 +1,4
Saldo 72 2 2.7 86 +3,2
LSD 0,8

(iennemsnitslll..lbyttet for m:llesortcn Selma er i
rbn I ca, IO h~g li.erne lavere end efter samme
forsøg')plan i rcli.ordiirl'l 1974,

Selmahavre har i ~lIle l<lndsdele givet det stør
,te ~crnclldbytte, I forsøgene på Øerne har Sang
h:lvre imidlertid givet omtrent samme udbytte
\O1ll Selma, - klin 0.7 h~g mindre. Bedst har
SanghaHe placeret sig i forsøgene på Lolland
Fabter og d,\r1igst på Sjæl1<1nd, hvor Sanghavre
i gennemsnit af 12 forsøg har givet I, l hkg ~erne

mindre end Selma. I ..Iyll<lnd har Selma i alle
onlnidcl' givel væsentlig slØrre kerncudbytte end
Je ~";rigc prøvede sorter.

I o\chavre og Lc:md:Jha\'re har det korte:,IC
'tf:l, IlIl'n~ Silvaha\'re har Jet længste og iøvrigt
ug'i:1 det blødeste ~tr~. For de øvrige prøvede
cgcns~aher. meldug og hollandsk vægt, er der
iHc bemærket \æscntlige for,kelle sorterne imel
lem.

a, 11:1\ rcsorler plan l,

De prø\'edc SOller har alle ddtagct I tidligere
års forc;øg. I 19i5 er der result..lter fra 68 for
'iøg. og heraf er de 28 gl'nnemfort på Øerne og
~O i Jylland.

b, Ila\ rc,ortcr plan II.

Efler denne forsøgspl<ln foreligger i 1975 re
,ultater fra 13 forsøg. fordelt med 8 forsøg på
Øerne og 15 i Jylland.

llal-,ewrter /I (/2)
hkg "tmt pr ha

Sj<r:lllnd F," LolI F, <km,

Antaltolsug , • ,
Selma 55,3 32,4 49,6 46,7
Safi +5.0 +1.5 + 1.0 +2.1
Gambo +5,) +2.3 0.2 + 1.8
Sv. 68244 +3,4 +1,8 1.5 +0.5
Ww 16918 +4,7 +1,1 0-1.5 0-2,2
ww 17007 +2,3 ..;-2.2 0.9 +0,7
WW 17011 +1.5 +0,3 0.1 +0,4
FHim.wei~o +2,1 +),J ( +2,9)

<km,

"43,0
-;.2,4
+1.7
+).6
+1.7
+2,2
+0,7
+2,0

I,Z

Bornholm,
55.6

o- 5.6
+2,5
+7,7
+2.0
+).0
+0.5
+3,8

llfll"TeIOrfa I (l J)

hl.jl ..tint pr. ha
f)n Loll.-F

, 6

38.6 45.0
o- ).2 0-2.0
":"2,7 -;.1.4
+2,) +4.6
+ 1,1 0-0.7
+2.8 +0.9
+0,8 0,3
+2.9 0.1

S;.clland
12

42,8
+1.5
+1,2
+),4
+2,6
~2,)

+ 1.1
+2.1

2,2

Anlaltorsøg

Selma
Astor
~fustang

Silva
Tove
leanda
Sang
Saldo
LSD
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0.·Jylland V..J)Ulnd N.-1)"lIand J)lland
Antal fors"B 7 , , IS

Selma 44,1 36,4 47,4 42,9
SoH ....... +3,6 ~1,8 "'1,4 +2,5
Gambo .,.2,7 +2,3 0,0 +1,9
Sv. 68244 0,8 0,6 1.8 1,0
\VW 16918 +2,4 .,.3,2 2,2 "'1,4
\VW 17007 .,.0,6 0,4 0,7 0,0
\VW 17011 "'1,4 1,1 1,0 +0,1
FHim. weiko +1,4 "'1.5 "'1,2 +1,4
LSD 1,4

Hele: lande.t
Strå-

længde, Karakter for 11011. Ylegt hkg
om lejesæd meldug pund kerne

Antal forsøg " , , 8 "Selma 72 2 4,3 90 44,2
Sofi 70 O O,S 83 .,.2,4
Gam bo 71 O 2,4 86 -:- 1,8
Sv. 68244 72 l 3,0 86 O,S
\VW 16918 68 l 4,0 84 +1,7
ww 17007 72 I 1,3 89 ",0,2
WWl7011 72 I 1,8 89 ",0,2
Flam. weiko (74) l 4,4 85 ( .,.1,8)
LSD 1,2
( ) - mindre antal forsug.

Det er forholdsvis få forsøg, der er gennem
ført efter denne forsøgsplan, hvori indgår 5 ikke
tidligere afprøvede sorter. I gennemsnit af 23 for
søg i hele landel har tfe nummersorter givet om
trent samme kernclldbytle som Selma, men der er
ret store variationer fra landsdel lil landsdel i disse
få forsøg.

Strålængden varierer kun lidt mellem de prø
vede sorter. og der har ikke været megen lejesæd,
men de anførte karaktorer for meldug antyder,

at Selma har hrlft en del angreb af meldug. mens
Sofihavre ser ud til at have nogen resistens,

c. Havresorternes udbytte og d}'rknings
egenskaber.

I resultaterne fra forsØgene med havresorter er
ikke medtaget udbyttet af balm. samt flere andre
karakteregenskaber. J den fØlgende sortsbeskrivel
se er derfor vist resultater fra statens forsøg.
bvor man har haft mulighed for <It undersøge
en del rlf disse egenskaber.

Egenskaber hos havresorfer1le
Ifølge sortslJsle 1975

udarbejdel af SlatenJl fors"gsYirksomhed i Plantckullur

Forholdstal KarakterforO)
for tynd- kerne- modstd.

hlltm- s\1.\- S(0r- mod Sir;\,'
IJdbyne lethed relse knæknlng

Selma 104 7112 7 71;2
Mustang 102 61h 8 7'12
Astor 100 5'12 7th 7
Silva 120 7 Sil> 7
Tove 108 5 7lt'2 8
Saldo 101 8 711> 8
Sang 102 8 711> 8
Lennda 102 6 6 811>
Soli 99 711> 6 611>
0) O "- meget tyndskallet, lille kærneslOrrclse. Ingen modstands

dygtighed mod slrånedknækning.
IO 0;0 ikke tyndskallel. stor kærnestorreise, modstandsdygtighed
mod strll.rn:dknæknlng.

I det følgende skal der på gnmdlag af ovenstå
ende tabel samt tabel b og oversigt over 5 års
forsøg label c side 39, gives en omtale af de

Tabel b. Oversigt Ol'er S års forsøg med havresorter. Forhold.'ital for kerneudbytte.

I Ø"Jyllood

IGn, I"I " I
Vu';yll.nd 1 Nordjylland

Son
1971 I 72 I 73 l 74 I " 73 I 74 I " IGn. 71 1"1"1"1 75 lona.

Selma. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mustang. 98 95 100 98 93 97 99 94 94 100 97 100 98 95 97 96 97
Astor. 98 94 99 97 91 96 98 94 91 97 97 97 93 95 95 90 94
Silva. 97 99 94 92 95 92 92 92 92 98 85 87 91
Tove 97 94 95 95 99 97 92 95 94
Saldo. 93 97 90 94
Sang .. . 97 95
Leanda . .. - 103 93 98 - 105 98 94 96
Sofi ...... 95 86 86 86 97 90 94

1""1
SJ.Il.nd I Fyn I Hele landet

"I 73 I 74 l 75 IGns. "1"1 "I 74 I 75 lGas. " 1"1"1"1 7S IGns.

Selma .. . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mustang. 101 97 91 97 97 97 101 95 94 98 93 96 99 96 95 98 95 96
Astor .. . 102 96 91 95 96 96 102 97 93 95 92 96 99 95 94 96 92 95
Silva. 98 88 92 88 92 92 93 96 94 94 94 91 95 90 90 92
Tove 99 94 97 98 97 98 97 94 97 95 96
Saldo. 96 95 95 92 97 93 95 93 95
Sang . . 97 98 98 99 97 98
Leanda - 101 95 98 - 101 93 97 93 101 94 96
Sofi ........ 89 90 90 90 95 91



sorter, der har deltaget i de seneste ars for\øg,
idet der kun omtales sorter, som i 1975 er opta·
get på sortslisien.

Sehnahavre. der er en Weibullsort, har i 1975
som i de foregående år klaret sig overbevisende
godl, og i gennemsnil ,tf 5 års forsøg i hele landct
har ingen anden sort nået den i kcrncudbyttc. De
anførte karaklerer for angreb af meldug viser, al
Selma i 1975 som i foregående ;'r har været rel
meget angrebet af meldug. Selma har middel ten·
dCl\5 til nedknæ"'ning \ed o\ermodenhed. Den
modner middeltidligt. Kernen er midellang. mid
delstor, ret f)'ldig. tYlllh"'allct, hvid og med høj
rumvægt.

Muslanghavre fra MGH i l-lolland har i for·
søgcnc i 1975 p!l Øerne gi\c[ 1.7 h"'g kerne
mindre og i Jylland 2.6 h"'g mindrc end Selma.
I gennemsnit af 5 års forsøg i hele landct har
~Iuslang givet 4 pet. mindre kerne end Selma,

MUSlanghavre har et ret lille halmudbylte. Den
er kort og stivstr;let og modner tidligt. Kernerne
er h\ ide, store. middelbrcde, ret tynd~"'a1lede og
med la'" rumvægt.

A'Ito..-havre er fra CIV i Holland. På Øerne har
Astor i 1975 givet 2A h"'S "'erne mindre og i
Jylland 4.1 hkg mindre end Selmahavre. J gen·
nem"lnit af de sidste 5 års forsøg har Astor gi" et
5 pet. mindre "'erne end Selma,

ASlorhavre er meget karl. [)en har et lille
halmudbyttc og kerner med rCI høj skalprocenl.
Rurnvæglcn er middelhøj, og sorten modner mid·
deltiJligt.

Sih'ahavre er fra Breustedl. Tyskland. J 1975
har Silva på Øerne givct 3,6 h"'g og i Jylland
4.7 h"'g "'crnc mindre end Selma. I gennem ... nit
af 5 års forsøg "ar Sihahavrcns mindrcudb}ttc
8 pel. Silva har imidlertid \'i~t en resistcns mod
angreb af havrenematodcr. der dæ"'ker både race
I og ra.ee II. Siha er derfor an\endt cn del i om·
r!tder med angreb <lf ha\ renemaloder.

Sil\a giver et rct stort halmudbytte. men er
alligevel rct str:isliv. Den er middellang. modner
tidligt og har mil.iLlcI tendens til nedknæ"'ning ved
overmodning. Kernen er middcllang. lille, ret
slank, hvid med middel sbhykkelse og med rcl
lav rUIll\ægl.

TOl'ehane er fra Pajbjergfondens Forædlings·
virksomhed. Den har givet rel pæne resultater gen·
nem de 4 år, den er afprø\·et. I 1975 har To\-e·
havre givet 1.7 hkg kerne mindre på Øerne og
2.5 hkg mindre i Jylland. end der er opnået af
Selmahavre. I gennemsnit af 4 års forspg har
To\ehavre givet 4 pet. mindre ~crne end Selma
havre. Tovehavre er kort og str;isti\', men har Cl
ret højt halmudbylte. Den har ligesom Selmahavre
hafl ret omfattende angreb af meldug b<ide i
1974 og 1975. Kcrnen er stor med ret høj skal·
procent og middel rumvægt.
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Saldohavre er en Svaløfsort. Den er afprø\'ct
gC'nnem 4 års forsøg. men har ikke i disse år
nået Selma i "'erneudb} tic. 1 forsøgene 1975 har
Saldohavre i gennemsnit givel 3,2 hkg kerne min·
dre end Sclm<l, noget varicrende fra landsdel til
landsdel.

Saldohavre har reL kort slrå. middel halmudbyt
te og god stnislyrke. Kernen er ret slor. tyndskal
let og med middel Tllm\ægt.

Sang:h:t\'Te er ligelede."l fra Svaløf. Den er prøvet
gennem 3 år'i forsøg. hvor den kun har placeret
sig lige under Selma i kerneudbyue. I 1975 har
den "'Iaret sig hedst p.i Øerne. hvor den bar gi
vet 0.7 h"'g kerne mindre end Selma. mens den
i gennem<;nit af forsøgene i Jylland har givet 2,0
h"'g kerne mindre. I gennem..nit af de 3 ok sar·
ten har deltaget i forsøgene. har den givct 2 pct.
mindro "'erne end Selmahavre.

Sanghavre er kort og stnhtiv. Kernen er tynd
:-.L!.l1cL. rel slor og med god rUlllvægt.

Le:md:lhavre er fra Cebeeo i Holland. Den er
prchet gennem 3 års forsøg. hvor den i 1974 fuldl
ud var på højde med Selma i kerne udbytte. I
1975 har leanda haft el dårligt år med et min
dreudb)ue på 2.2 h"'g "'erne på Øerne og 2.9 h"'g
"'erne mindre end Selma i Jylland. I gennemsnit
af 3 års forsøg har Leanda givet 4 pet. "'erne
mindre end Selma.

Leandahavre er "'ort og str;istiv meJ middel
halm udbytiC, Kernen er lilJe med rcl høj s"'alpro
cent og middel rumvægt.

Sofih:Il're kommer fra Svaløf. Den er prøvet i
forsøgene i 1972 og 1973, hvor den begge :\r gav
IO pet. mindre kerne end Selma, t 1975 har Sofi
pfl Øerne gi\ct 2.1 h"'g og i Jylland 2.5 hl.g
kerne mindre end Selma og i gennemsnit af 3 års
forsøg 9 pct. lavere kerneudb)t1e end mlesorten.

Sofiha\ re har nogen resistens mod meldug og
er rCSi"llent mod begge smilteraecr af havrenem<l'
[oder. Den er ~ort, stråsliv og giver lille halmud·
b) tIc. Kernen er lille. tyndskallet. men mcd no
get lav IUlllvægt.

d. Valg :.If lmvrc'\ort.

De i 1975 gell"emfdrre lor.w!: med hOl'resoner
gi l'er iUl' a,,/edlling fil af inddrage nye .fOrter i
dyr/..";II.1.:<'II. Det må fortsar tilrådes at am'ende
Sdmahm're ,Ulder IIormale lorIlOM. Pli jorder,
II1'or dC'r /..(111 IOn"enfeS lltlgrrb af hal1ellematodl'r.
hør ell al de f{'t;steflle sorfer Si/l,ohcJI're 1'1ll'r 501i
ho\·re lor{,frt~k/..c's.

3. Vårhvcdcsorlcr.

Med sarier af vårhvede er i 1975 gennemført
65 for,øg efler 2 forsøgsplaner. Der indgår 7
sofler i forsogene. men kun de sorler, som er



Siælland,
46,3

+4,0
+1,8

1,3

afprøvet serie l er optaget i den danske sorts·
liste.

8. VArhvedesorter plan l.

Forsøgsplanen er uændret fra 1974. I 1975 fo
religger resultater fra 50 forsøg, hvoraf de 26 er
gennemført på Øerne og 24 i Jylland. Kolibri har
siden 1970 været målesort i forsøgene,
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Antal forJOg

Kolibri .. ,
Dove .
Sv. 72234 .
Strube 228
LSD __ '

vdrIlvedesorter lJ (14)
hkg kerne pr. ha
Fyn LoU,·F.
, 3

36,7 47,2
~1,3 ~3,1

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

0<=
IO

41,8
+2,4
+1,7

l,S
1,9

Strå·
længde. Karakter for 11011. \~gt hk,

om ki<'Zd mddug OUo. lt.erne
Antal rorseg .. .2 19 .0 50

Kolibri 83 I 2.3 132 43,1
Sappo 79 O 2,8 132 +1,1
Drabant 81 O 2,5 134 +2,3
Sonett 79 O 1,1 135 +5,8
LSD 0,9

Vdrhvedesorter J (13)
hkl kerne pr, ha

Sjzl1&n<l F}'n LolI,·F. Bornholm 0<=
Antal forsøl 12 , , • ,.
Kolibri 39,0 41,8 42,2 53,9 41,3
Sappo +3,0 +1,9 +0,2 +0,2 +2,0
Drabant +3,9 +2,4 +2,3 +0,8 +3,0
Sonett +7.3 +6,3 +5,1 +3,7 +6,5
LSD 1,9 1,2

Hele laodet

Antal fonøg

Kolibri , ..
Sappo .
Drabant .
Sonett
LSD ..

0.·Jylland
IO

41,6
0,9
1.0

+4,0
2,2

V.-J}lIand
4

56,\
1,3
0,0

+5,8

N.-J}'lland
IO

43,3
+ 1,9
+4,5
+5,9

2,2

Jllland
24

45,2
+0,2
+1,5
+5.1

1.4

0.-J}-lIand V,-J}'Uand N.-J)llaod Jylland
Antal ron"l • l 3 ,
Kolibri .. . . . . 55,7 47,2 55,3 53,8
Dove ........ 0,8 +6,0 +5,5 +4,3
Sv. 72234 .... +6,8 + 11,1 +2,3 +5,0
Strube 228 +1,8 +2,5 3,0 1,0

Hele landet
Strå.

!a:ngde. Karakter ror HoU.vqt hk,
om '0i<'Zd meldug pund kerne

Anlol rorsog 14 , , 1 "Kolibri. 84 I 2,0 135 45,8
Dove 84 O I, I 135 +3,0
Sv. 72234 82 O l,S 138 +2,8
Strube 228 83 l 0,9 133 1,3
LSD 1,9

Den t}'ske sort Sfrub~ 228 har i de fleste om·
råder og i gennemsnit af forsøgene givet lidt stør·
re kerneudbytte end Kolibri. De anførte karakte
rer for angreb af meldug viser desuden, al Strube
228 har den bedste resistens mod disse angreb.

Nummersorten fra Svaløf har givct 2,8 hkg
kerne mindre end Kolibri. og den engelske Dove
3,0 hkg mindre.

resistens
mo<l

gulrust

Gennemsnitsudbyllet er "f norm"l størrelse,
men med store variationcr mellem landsdelene.
På Sjælland er opnåel usædvanligt lave udbytter,
mens der i forsøgene i Vestjylland er høstet
meget høje udbytter.

De 3 prøvede sorter har i gennemsnit for hele
landet givct mindre kerneudbyue end målesorten
Kolibri. Men der er afvigelser herfra. Sappohvede
og Drabanthvede har i Østjylland givet del sam·
mo eller lidt større kemeudbytte end Kolibri.
LSD·værdien antyder imidlertid, at merodbyuet i
forhold til Kolibri ikke er sta.tistisk sikkert.

Sappo har i Jylland givel omtrent det Silmme
kcrncudbyue som Kolibri. men på Øernc 2.0 hkg
mindre.

Der har ingen lejesæd været i forsøgene, og
den målte slrålængde viser kun små forskelle sar·
terne imellem. Angreb af meldug har ikke været af
større belydning. men de anførte karakterer an·
giver, at Sonett har været mest modstandsdygtig
mod disse angreb.

b. Vårhndesorlcr plan II.

Der er efter denne forsøgsplan gennemført 15
forsøg fordelt med IO på Øerne og 5 i Jylland.
Ingen af de prøvede sorter har tidligere delt."lget
i forsøgene.

c. Vårhvcdcsorlcrnes udbytte og
dyrkningsegenskaber.

UdbyIlet af halm samt en del andre karakter·
egenskabeT indgår ikke i omtalen af de foran·
nævnte forsøgsresultater for vårhvedesorter. Der·
for er i følgende sortsbeskrivelse medtaget resul
tater fra statens forsøg. hvor man har baft mulig
hed for at undersØge en del af disse egenskaber.

Egenskaber 1I0s vdrll\'edesorrerne
Ul.llge SOrlStlste 1975

udarbeJdet af Stalens Forsøgsvirksomhtd i Plantekultur

Forholdslal Kar&kter (or-)
ror kerne- prolein- IMI· brød-

halm· Slør· ind- ud- \'~

udb)'lte re~ hold b}ue lumen

Kolibri 100 8 7 8 8 6
Sappo 116 6 6~ 8 8 6
Drabant 110 6~ 6~ 8 8 6
SonelI 107 7\01 8 8 8~ 6~

-) o _ Ulk kemcstorrelsc. Int protcinindhold. lilie mdudb)·Ue.
lilk brød~olumen Ol ingen ~sislens mod gulruSl.

10 SIOn: lt.erocr. højt prOlrinindhold. SlOn mcludb)tlc. SIOrt
brød~olumen Ol god rUlslcns mod ,ulnut.

på grundlag af ovenstaendc tabel samt oversigt
over 5 års forsøg med sorter af vårhvede skal gi
vcs en omtale af de sorter, der har deltaget i de
seneste års forsøg. idet kun sorter, der i 1975 er
optaget på den danske sorlsliste, omtales.
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5 drs forsØg med wirlnw/esorrer
Furholdstal ror k"erncudb)Ile

Sort 1971 1972 197) 1974 1975 fins.
øerne:
Kolibri 100 100 100 100 100 100
Sappo 98 108 109 102 95 102
Drabant 99 III 110 102 9l tOl
Sonet t 101 9l 84 9l

Jylllllld:

Kolibri 100 100 100 100 100 100
Sappo 100 109 107 100 100 10l
Drabant 101 108 108 102 97 10l
Sonen 101 97 89 96

samme kemeudbytte som Kolibri. I 1975 har So
neU haft cl dtlrligl ;h. idet den på Øerne ga.v 16
pct. og i Jylland II pet. mindre kerne end Kolibri.
I gennemsnit af 3 års for..øg har Soneu givet 6
pet. "crne mindre cnd Kolibri.

Sonelt er "on og strnsli\'. Den modner tidligt.
og: har et lidt større halmudbytte end Kolibri. De
sid~tc års forsøg tyder på. a.t den er lidt mere
rc<;i<;lent mod meldug og 8111rusI end de 3 foran
nævnte v:irhvcdcsO'rtcr. Sonett har ret store ker
ner med hoj rum\xgt og protcinindhold. Den h:\r
særdeles gode bageegenskaber.

4. Vinterlncdcsorter.

:I. Hvedcsorlcr plan I.

FfUr denne fo~øgsplan er i 1975 gennemført
54 forsøg. der er fordelt med 33 P~l Øerne og
21 i J~lIand.

Cih iklint!en i forsøgene \ar gennem den milde
vinter tilfredsstillende, dcr var ingen vintersbde.
og den Iang\ arige tørke i sommeren 1975 har iHe
præget udbyttet. der i forsøgene lå pil nogen·
lunde ,amme niveau som i råord!lrct 1974.

I 1975 er der re-;ultatcr fra 114 forsøg gennem
ført cfter 3 forsøg'iplnner, hvor 18 sorter af vin
terhvede er afprøvet.

Star"eh\cde har gennem en ;,lrræUe \ærel m;\
lesort i de landsomfattende forsøg med sorter af
vinterhvede. men er i 1975 aflosl af 'i\'al~fsorlen

Solid.

d. ValJ: af vårhn·dcsort.

f,."olibri har i /975 !taft ('I Kodl lir. /,,'!ell af dl!
prølf'dl' .wrt/'r har mier den i kt'rlll'lfdb)'tlf'. og
~ell'om Sappo og Drabant i gentlefmnit (lf 5 drs
forsøg har l:il"l!1 lidt Sldrre kl'rnl'lIdbytle. ril det
ikkc \ ære rigtigt at t'H'erlade hele \'tirl,,'(!(/earea·
/t'1 til dis,!"l'. f)n Kolibri for jti (Ir sit/eli blel' mr
.He" cne pli markedel. ble\' dl'" ol'ergllf!l af
Sappo i forrøl?e1les IIdbytll're.mllaler mcd dl't rr
~lilla/. al SaNJO ()\'cr/og plad5<'f1 .\'Om /tOI'l'lhntt,
Cfll'r et par (ir i dl'''''f: stilling har Sappo i
1975 gi""1 mindre udbytl(· end Kolibri, Arsllgl'f/
er formel111il? al jim/e i lI/e!dfl/.:lll1greb. O,,! det/e
forløb tll/llt'nlregcr ht"lyd"in!Jcll (II. al wrlnalgCl
Sprt'tI('~.

Ocrnc
]J

61,4
+3,9
+4,5

+10,9
2.5

+2,7
1.9

Bornholm
J

66,2
+4,9
+4.5

+ll,2
l.8
1,2

Hl'edesorler / (/5)
hl.:! lerne pr ha

r}n LoU-F,
6 ,

59,7 57,3
+l,7 +4.1
+4,2 + 5.3

+ 10.0 +9,l
0.7 2.5

+5.2 +4.0

S~lland

Antal rorsog 16

Solid 63,2
Holme +3.6
Sture +4.1
Kranich + 11.6
Clement 2.9
Benno ';"1,8
LSD 1.8

Hele lalldel:

Kolibri 100 100 100 100 100 100
Sappo 99 108 108 101 97 10l
Drabant 100 I l l 109 102 95 IOl
Sonet t 101 95 87 94

Sappovårln'ede er fra Weibull. Dcn er pr0\'el
i forsøgene ~ammcn med Kolibri siden 1971, hvor
den i alle ;Ir har givet samme eller større kerne·
udbytte end Kolibri i for'i0genc i Jylland. mens
den i for'i0genc P~I Øerne i 1971 og 1975 har gi
vet mindre "ernelldbyllc end Kolibri.

J gennemsnit af alle forsøg i 1975 har Sappo
gi\et 3 pet. mindre end J..:olibri. men har i gen
nem,nit af 5 :irs forsøg opnået et kernelIdbytte,
der ligger 3 pet. o\cr Kolibri,

Sappo har givet et ret højt halrlllldbytte. men
er kort og stråstiv, Den har nogen resisten'i mod
meldug og gulrust og modner omtrent samti
dig med Kolibri. men har lidI mindre kerner
med nogenlunde tilfredsstillende proteinindhold og
rum\ægl. Sorten har gode bageeg~n'i"aber.

Drah:.IIlh·. rhvede er ligeicdes en Weibullsort.
Den er i forsøgene sammenlignet med Kolibri si
den 1971, og har i alle år med undtagelse af 1975
givct større kerneudbyltc end denne. 1 gc-nnem
snit af 5 års fons:øg har Drabant således givet
3 pet. større kerneudbyuc end Kolibri.

Drabant er kon og stråstiv. Den modner mid
deltidligt. har et rel højt halmudb} tte, og har om
trent samme resistens mod meldug og gulnJst som
Sappo. Kernen er lille, rød og lidt uen'iartet
med ret højt proleinindhold og rumvægt. Bage·
egenskaberne er tilfredsslilIende,

Sone'h'flrhl'ede "ommer fra SvaJøf. Den har
deltaget i forsøgene siden 1973, hvor den gav

Kolibriv rhl'ede fra F. \on 'ochow-Petkus af
løste i 1970 Koga II som målesort i for'iøgcne
moo ,arter af drtl\L"tle.

Kolibri har ct lille halmudb} Ite. Den er str •
stiv, middc!lang og modner ret tidligt. Salte n har
nogen resistens mod mc1l1ug og gulnht. Kernen er
SLor. bred og f}'ldig med ret høj rumvægt og højt
protcinintlhold. Bageegellsk:dx."rne må belegnes
som lilfred..'lillenuc.
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Ø.-J)"llaDd V.-Jy\l;lnd NA)lland Jylland 0.-J)lland V.-JyllaDd Jylland
AnLaI fonøl 14 • J 21 Anlal forsD&: 'O I 1\

Solid 63,3 60,S 63,1 62,' Solid 69,0 69,3 69,0
Holme ...... ,;,0,5 1,7 O,J 0,0 Kormoran ';'4,4 2,8 ~3,7

Sture ........ .;. 3,8 ~1,7 ';'1,2 ~3,1 Nana ,;,6,6 .;. 6,5 ,;,6,6
Kranich ..... ~3,2 2,3 1,2 ';'1,5 Winnetou +7,6 ,;,23,6 ,;,9,0
Clement ..... 0,7 1,5 2,8 I, l Beaean ... +1,8 +2,1 ';'1,8
Benno ';'1,2 1,1 ,;,2,8 .;.1,0 Hllntsman +3,9 .;. 3,1 +3,8
LSD ........ 2,6 2,3 LSD ... 2,5 3,0

Hele landet
Hele landel

Strå·
Strl· længde Kal1llktcr for Iloll.'·æll hk,

læogde. Karakler for Holl. vægt hk, om lejesæd meldug Julrust pund kerne
om lejcø:d mcldul ,ulrUJI pund kerne Antal rorsøg 44 l' " 20 2. 46

Ani. rors. " 12 " " "Solid 95 I 1,0 1,1 IJ4 61,9 Solid 97 0,9 1,0 134 65,8
Holme 99 I 1,1 2,2 135 +2,4 Kormor. 91 1,5 2,0 131 +2,6
Sture 98 I 0,9 1,6 136 +3,9 Nana 98 0,6 1,1 130 +3,6
Kranich 84 O 0,8 5,3 132 ~7,2 Winnetou 93 1,8 0,3 133 ,;,6,3
Clement 84 2 2,0 0,6 133 1,9 Beaeon 92 2,4 3.3 129 1,3
Benno 85 1 I,B 0,5 136 ,;,2,0 Huntsm. 91 0,4 0,6 130 0,0
LSD / ,6 LSD 1,4

b. IIvcdcsorter pl:w IJ.

Der er i denne serie gennemfort 46 forsøg.
Heraf er 35 forsøg gennemforl på øerne. de IO
i Ø~th Hanet og J forsøg i Vcsthlland.

Der er ikke rundet store udb)'ltcvariationer mel
lem de enkelte landsdele, idet forsøgene i Jylland
for de flestes vedkommende har været placeret på
de gode jorder i østjylland og i Nordjylland,
hvor der i 1975 var gode klimatiske forhold.

Af de prøvede sorter er del kun Clement, der
i ajle landsdele har givet større kemeudb)'t1e end
målesarten Solid. Det må fremhæves, al Kranich
i Vest- og Nordjylland, hvor angreb af gul rust
normalt er uden større betydning, har givet større
\...erneudbytlc end Solid. I de sydlige områder af
landet har Kranich derimo<..l \'ærct skadet så stærkt
af angreb af gul rust. at den har givet fra 9,3 til
13,2 hkg ~erne mindre end Solid. I gennemsnit
af alle forsøg er de tre fØrste sorter i (orsdgspla
nen IO til IS cm længere end de 0\rige sorter.
Der har iUe været lejesæd af betydning, og der
Cl( kun lille fors~el sorterne imellem med hensyn
til angreb af meldug. Derimod er der en 'dar
ron;kel i sorternes resistens mod gulrust. Kranich
var stærkt angrebet, Holme en del, mens sorter
som Benno og Clement kun blev angrebet i meget
ringo omfang. Den hollandske vægt var ret høj,
og næsten ens for alle sarIer.

"',.Jylland
2

69,3
1,0

,;,0,3
.;.7,9
-:-0,8
.;. 5,1

3,2
,;,9,7

<kmo
12

67,4
0,9
0,3

';'5,5
+0,4
,;,2,6

2,2
+5,0

2,5

Der er nogen variation i de opnåede kerneud
bytter. På Øerne har Beacon og Huntsman givet
større kerneudbylte end Solid, mens forsøgene i
Jylland har udpeget Solid som den hojestydende
i 1975.

Der har næsten ikke været lejesæd, men såvidt
denne egenskab har kunnet bedØmmes, er der ik.ke
funde1 forskel sorterne imellem. Angrebene af met·
dug har været små og uden betydning for kerne·
udbyttets størrelse, men i Beaconhvede, der i foc·
søgene 1974 var mindst angrebet af gulrust, er i
1975 konstateret væsentligt stærkere angreb end
i de øvrige. Også Kormoran var angrebet cn del
af glllrusl. Den hollandske vægt har været høj,
og der er ikke fundet betydende sorlSforskelle
i denne egenskab.

Hele Landet

c. H\'edesorter plan m.
Jfl'edeSOrler 11/ (/7)

Sja:lland LoII.F. Bornholm
, J I

Solid 69,8 60,1 69,9
Tcmplar + 1.2 5, I 5,5
Bongo .;.0.7 0,5 7,0
Diploma, .;. 6,9 .;. 2,3 .;. 4,3
Abed 076 ';'1,2 2,1 ';'2,3
Pf 67124 ,;,3,4 ';'1,3 ~O.9

Sarah 1,1 4,1 4,9
RPBI9970.;.6.2 .;.2.8 ';'2.2
LSD

S..•
længde Karakler (or Holl,\"ZIt b',

om lejesæd meldug gulrusl pund kerne
An~l forsøg 13 l IO • ,

"Solid 94 I 0.3 1,5 137 67,6
Tcmplar 81 I 0,1 2,3 134 0,9
Banga 92 2 3,0 1,3 135 0,2
Diplomat 89 I 1,9 2,3 133 .;.5,8
Abed 076 97 I 0.4 O,B 134 +0,5
Pf6712490 1 1,5 2.2 135 ';'3,0
Sarah 93 1 0,5 1,0 136 2,3
RPB
19970 8J 0,2 1,0 135 .;.5,7
LSD 2,3

Øerne

"64,8
';'2.2
';'2.6
.;. ;,5

2,3
1,2
1,6

Bornholm
2

73,2
';'4,2
';'4,1

';'14,3
6,0
J,3

lhedesorlu /I (16)
hkg Ioocrne pr. hil

Fyn LoU.-r.
1 ,

60,6 63,1
';'0,8 .;.3.4
';'3,1 ';'3,7
';'4,7 ,;,6,8

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

Sjlrlland

"66,2
';'2,0
';'1,8
';'4.2

2,1
1.0
2,2

Anlal forsøg
Solid
Kormor.
Nana
Winnelou
Beacon
Huntsman
LSD



Der er efter denne forsøgsserie resultater fra
14 fOf!løg, gennemført med 12 forsøg på Øerne
og 2 i Østjylland.

Pajbjergsarten Sarah har i alle områder og i
gennemsnit af ajle forsøg givet større kerneudb)!te
end Solid.

d. Andre sorter af vinterhvede.
Strå·

længde. Klrlkler for Hol!. vælt. hk,
om lejesæd nieldug gulrwt pUDd l.c:rne

Ant&l rorsoll 9 9 6 ) 9 9

Solid 96 O 0,9 0,8 134 61,0
Arminda 78 O \,4 0,2 132 \,3

Der er gennemført 9 forsøg, hvor hvedesarten
Arminda har givet 1,3 hkg kerne mere end Solid.
Denne !lori er bctydeligt kortere end Solid.

e. Ih'edesorlerncs ba~chalilet.

Som del \ar tilfældet i 1973 og 1974, bicv der
også i 1975 gennemført undersøgelser for at be
lyse de forskellige hvedcsOrlers bage kvalitet, og
som tidligcrc blev undeT"i"gelscrne foretaget på
Aldelingen lor Levrll'tlsmiddeltl'kflik lUIder Jydsk
TeJ..nologisk Im/i/u/. Sorterne fra 4 forsøg efter
pl<m J og 4 forsøg cher rlan IJ blev undersøgt
og endvidere el enkelt forsøg efter plan III. En
keltrcsllltaterne findes i tabelbilngets tabeller nr.
18-20. og hovedrcsllltnlet er vist i tabellen nederst
på side 34.

Resultaterne i plan III vi! ikke blive kommen
teret, på grund af, at kun en prs,ve er analyseret.

Pro/eini"dlroldcr i ret. af tørstoffet har vari
eret fra 10,6 til 12,4. hvilket er væsentligt lavere
end i de foregående år. Del SIØrste indhold blev
fundet i sorten Winnetau. mens del var lavest
i Clement og Kranieh.

Faltltalle/ har ....æret højt - 300 og derover 
for alle sorterne i plan I. I plan Il har faJdtallet
for de 4 førstnævnte sorter \æret gennemsnitlig
mellem 260 og 300, mens del for sortcrne Be<Jcon
og Huntsman har været megct lavt. kun 145 og
128. Og<;å i de foregående :h har Beaean haft et
væsentligt la... ere faldtnl end de øvrige sorter.

St'dillle1II(l(;OllSWl'rdi('ll Cl' et rct n)'t kvalitcts·
mfil. Det fortæller om både proteinmængde og
protcinkvalilct, og høje værdier er ønskelige. Tal
over 40 er s:"iledcs meget gode, mel1cm 30 og 40
tilfredsstillcnJe, fra 20 til 30 acceptable, mens l:ll
under 20 betydcr, at melet er dårligt og ikke vel
egnet lil bagning. Scdimcntationsta.llel kan sige
lidt om bagccvnen. men det har vist sig. at der
kan findes en stor sortsafhængig forskel, og det
er derfor nødvendigt for al give en god vurdering
på grundlag af sedimentationstaJlene også at kende
sorternes forskellige egenskaber med hensyn her
til. J forsøgene 1975 har de fundne sedimenta·

tionstaJ gennemgående \æret ret lave og lavere
end i forsøgene i de foregående år. Højeste sedi·
menlationstal er som også tidligere fundet i sorten
Kormoran. og hdjc tal findes endvidere i de
5\'enske sorU:r Holme. Sture og Solid. Dc laveste
værdier er fundet i sorterne Clement, Winnetau
og Beacon.

Meludh)'/le/ findes som resultat ved formalin
gen. hvor melet opdeles i 6 fraktioner. Mcludbyt
tet beregnes som en procentdel af komets vægt,
idet resten er klid. Det er naturligvis af stor
økonomisk værdi, at et hvedcparti giver et højt
meludbytte. I forsøgene er det dårligste meIud
bytte ornåct nf sorterne Clement og Winnetoll,
men heller ikke for sorterne Huntsman, Benno og
Bencon er mellIdbyttet særligt høj!.

AskeimJexet ønskes så lavt som muligt. og de
højeste taj er fundct for sorterne Benno, Hunts·
man og 'ana.

Vondbimiingfe"ne/l er ligesom mel udbytiet en
egenskab af dkonomisk betydning. idel den angi·
\cr den \andmængde. som skal sæt1es lil melel
for at opnå en dej af en bestemt konsistens. Be
stemmelsen udføres pa en s~lkaldl Farinogral. som
er cn æltemaskine, der kan give udtryk for dejens
æhningsegenskaber. Resultalel heraf aflæses på
kurver. Af mel med en høj vandbindingsevne kan
der fremstilles flere kg dej nf 100 kg mel cnd af
mel med lille vandbimlingsevne. De fleste af
sortcrne i denne undersøgelse har vist ret høj
vandbindingsevne. og der er ikke større forskel
imcllem dem. Den laveste vandbinding..cvne er
fundet i sorterne Clcment og Beacon.

Det endelige resultat af bilgcundersøgelscrne fås
ved prØI'ehagniflgl'lI, og det udtryHcs ved ,'oltl
menudbyrtt'/ af brødene. I de foregående 2 år er
æhning og bagning gennemført efler den såkaldte
Rapid-Mix-Test-melode, der er en tysk slandard
metode. Dejen æ1te!l i en maskine, som giver en
meget kraftig belastning af melets glutendannende
protein. ved at æltningen sker meget hurtigt. Der
ved kommer e\-entuelle kvalitetsforskelle mellem
melet fra forskellige sorter særlig tydeligt frcm.
I 1975 er der gennemført 2 sideløbende afprøv
ninger af bageevnen, idet der også er fOreL'lgel
dejfremstilling ved ællning med en langsorntg~

ende æltemaskine. Ved den feNte metode. Rapid·
Mix-metoden, fremslillcs brødene som rundstyk
ker - såkaldte brotchen - mcns brødene efter
den anden metode er bagt som formbrød. Resul
tatet udtrykt ved volumenudbyUe i ml brød pr.
100 g mel er vist i tabellens yderste kolonner til
højre.

DCI viste sig. at prøver af sorlen Winnctou
slet iUe kunne behandles i den hurtiggående æl
ler, og denne sort er derfor alene bagt som
formbrød.

Som det i de foregåcnde år har værel tilfældet,
er de bedste resultater efter Rapid-Mix-meloden
opnået j de svenske sorter Solid. Holme og Stu-
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Fia. 7.
T\-. bred af normal dej. I
midten brud ar kOTt 0l SUam dej
Ol th.. bred af IDClel klzbri, dej

re. Dernæst (diger Kormoran og Kranich og sidst
Nana, Benno og Huntsman, og med sorten eje·
ment som den absolut sidste i rækken.

Ved bagningen af dejen, der er æltet langsomt
og hagl som formbrød, eT der fundet langt min·
dee forskel i volumenudbyttcrne. og ved denne
fremgangsmåde har Kormoran givet det laveste
volumenudbytte.

Sammenligningen mellem de to analysemeto
der for bestemmelse af sorternes bagcduelighed
afslører s!\ledcs ret væsentlige forskelle, og de un-

derstreger. at det ved vurderingen af sadanne re·
suhatcr er nødvendigt at kende analysemetoden.

Som supplement til de analytiske resultater er
der fra laboratoriet givel en vurdering: af melets,
dejens og brødets udseende og egenskaber. Yder.;t
til højre i tabellen er givet en meget kort karak
teristik af dejens egenskaber, der er helt grund
læggende for fremstillingen af godt brød. Denne
karakteristik under.;treger, at de svenske sorter gi
\ er den bedste dej, hvilket er en gentagelse af
do resultater, der er opnået j de tidligere år.

Hvedesorternes bagekvalitet (l8-20)
Proleln I Se(lJmen- Mel- Aske j Vand- Volumenudb}'lle.
lIntlOr. Fald· latlons- udb)'tle. [onlor. Aske- bIndings· ml pr. 100 8 mel Dejens
",.. ••1 ~"" P"- "'l. indu: evne. pct. RMT'> Formbroo') egenskaber

Antal rorsog 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vinterhvede, plan l

Solid 11,2 309 27 66,8 0,50 746 55,3 551 489 normal
Holme 11.5 303 32 66,7 0,49 736 57,0 583 491 normal
Sture 11.8 310 31 67,2 0,45 670 56,5 597 498 normal
Kranich 10,7 300 20 66,6 0,45 677 54.8 518 467 normal
Clement 10,6 310 Il 61.6 0,42 677 53.7 455 462 meget klæbrig
Benno 11,2 330 21 64,0 0,51 800 57,5 504 498 klæbrig

Vinterhvede, plan Il
Anlal roJ'W' 4 4 4 4 4 4 • 4 4

Solid 11,3 300 27 66,9 0,50 775 55,3 553 474 normal
Karmoran 11,1 262 37 66.3 0,46 694 56,3 527 430 meget kort
Nana 11,7 265 25 66,0 0,51 777 56,3 506 487 klæbrig
Winnetau 12,4 263 13 62,5 0.44 706 55,9 500 meget klæbrig
Beacon 11,0 145 13 64,3 0,45 697 54,3 503 475 klæbrig
Huntsman 11,6 128 20 63,9 0,51 799 57,8 488 496 meget klæbrig

Vinterhvede, plan III
Anlal rono, 2 2 2 2 2

Solid 10,9 317 27 68,3 0,47 688 55.6 542 526 normal
Templar 10,5 249 13 66,7 0,43 637 52,2 580 520 normal
Bongo 10,6 276 15 64.4 0.42 652 53,4 555 523 normal
Diplomat 10,8 268 39 67,4 0,42 617 57,0 546 471 normal
Abed 076 10,6 260 11 66.0 0,44 667 53,7 494 518 klæbrig
pr 67124 10,8 276 13 64,7 0,43 658 54,5 537 530 lidt klæbrig
Sarah 10,1 284 22 65,9 0,47 713 57,0 517 494 lidt klæbrig
RPB 19970 11,1 268 22 65,7 0,56 853 58,6 525 504 lidt klæbrig
') R\fT - Rapid mb: lest (bunl, itItnin&). ') Diosna~lter(lanpom IrltnJng).



resi,lens
mod

gulrusl

f. }h'cdcsnrtcrnes udbytte og
d)' rkn in~liicgens k:l bcr_

Forskellige dyrkningsegenskaber, bl. a. udbyttet
af halm, er ikke omtalt under gennemgangen af
de opnåede forsøgsresultater for sorterne af vin
terhvede. Denar er i følgende sortsbeskrivelse
medlaget resultatcr fra statens forsøg, hvor man
har haft mulighed for at undersøge en del af
disse egenskaber.

Egenskaber !Ios ~'i"ter!l\'{?desorte",e

Ifølge .$()rlslisle 1975
udarbejdet af Sl3len, ForsogS\']rl>10mhed l Plantekultur

Forholdstal KaraktH for-)
r"

halm- frosl- prOleln- mel_ brod
udbyue resislens IndhOld udbytie \'olumcn

Solid 93 7 7 8 7 7
Beacon 90 4'11 61h 71;2 6 7\12
Karmar. 88 6\12 7 8 7 6
Nana 100 6 7\12 8 7 7
Kranich 89 6\12 6\12 8 7 5
Clemcnt 90 6 6\12 7 7 8
Benno Y7 6 7 8 7 8
Templar 84 3\12 7 7V, 7 8
Holme 98 7'11 6\12 8 7 6

-) o = ingen frOSlresiSlenS. lille prOlclnindhoh;l, meludbyltc og
broavolumen, ingen resiMenS mod gulnJs!.

IO = god frOSlreslSlcnS. ~lorl prolcinlndhold, meludbylte og
bmavolumen. god ruistens mod gulnul.

På gnmdlag af rcsultaterne, der er omtalt i det
foregående, samt oven.lgt over 3 års forsøg med
sorter af vinterhvede skal gives en omtale af de
sortcr, der har deltaget i de sel1~tc års forsøg,
idet der kun omtales sorter, der i 1975 er optaget
p;i sOi'tsli... tcn.

j års forsøg med JII'edesorrer
Forholdstal for kerneudbytlc

1973 1974 1975 Gns.

øerne:
Solid 100 100 100 100
Bencon 108 1\1 104 108
Kormoran 97 103 97 99
Nana . . ........ 99 101 96 99

Jylla"d:
Solid 100 100 100 100
Beacon 109 114 97 107
Kormoran ...... _. 98 102 95 98
Nana . . ........ 97 104 90 97

Hele fandet:

Solid 100 100 100 100
Beaean 109 112 102 108
Kormoran 97 103 96 99
Nana 98 102 95 98

Solidhvcdc, der kommer fra Svaløf, er afprøvet
i de landsomfattende forsøg siden 1971 og blev
markedsført i 1973. Fra 1975 har Solid afløst
Starke som målesort i forsøgene med hvedcsor
ter, og den har i gennemsnit af 2 års forsøg givet
6 pel. kerne mere end Slarke.

Solidhvede har middellangt strå med god strå
styrke. Halmudbyttet er en del mindre end for
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Starkc, men lidt højere end for Kranich. Solid
er vinterf:.tSt og har god r~istcns mod angreb af
meldug og gulmsL Dcn har kerner med højt pro
tein indhold, og bageegenskaberne er gode.

Hcaconhverle er fra England. Sorten har i 1973
og 1974 givet henholdsvis 9 og 12 pCL større ker
neudbytte end Solid. I 1975 er udbyttet kun 2
pel. større end for Solid. Arsngen kan være de
angreb af meldug og gul rust, der er fundet i Ben
con i 1975.

Ikaconhvede er kort og str!tsliv og har givet
omtrent samme halmlIdbytte som Solid. Dcn har
ringe vinterfasthcd, men har i tidligere :ir visl god
resi~1ens mod angreb ;lf meldug og glllru.... t. Bea
con har dårlige bageegenskaber og m;i belegnes
som cn foderhvede.

Kormorallhn~de er fra F. von Lochow-Pctkus
i Tysk1<md. I gennemsnit af de sidste 3 års forsøg
har Komoran givet omtrent samme kernelIdbylte
som Solid, men i 1975 har sorlen givet 4 pet.
mindre end Solid.

Kormoran er kOrl og stråsliv og har et meget
lille halmudb)'ttc. Den Cl' vinterfnst og har nogen
resistens mod angreb af meldllg og gulrust. Den
har ret små kerner med middelhøjt proteinind
hold, og bageundersøgelser har vist. at ,;orten ikke
er så velegnet til molleribrllg som m;ih..'Sorten.

N:.mahvede er fra Abed. Sorten har i gennem
snit af 3 års forsøg givet 2 pet. kerne mindre
end Solid, men har haft et dftrligt år i 1975,
hvor den i gennemsnit gav 5 pet. kerne mindre
end måle~orten.

Nanahvcdc nnr lidt længere strå end Solid og
giver noget slØrre halm ud bylte end denne. Vinter
fastheden er omtrent som for Solid, og sonen har
nogen resi~tens overfor angre.b lIf meldug og glll
rust. Kernerne er ret store med et højt proteinind
hold, men med lav rumvægt. Nana har dår
ligere bagccgenskabcr end Solid.

Kranicnh\'cde er fra F. von Lochow-Petkus.
Sonen er meget modtagelig ovcrfor angreb af
guln1st, og de opnåede kerneudbYIler i de en
kelle landsdele er stærkt påvirket nf smittclrykket
af gulrusl. I Vest- og Nordjylland. hvor glllrust
sjælde-nt forekommer, hnr Kranich de sidste år gi
vet større kcrneudb)'tte end Solid.

Kranich er meget kort og stråstiv. HaJmudbyt
tet er lille. Den har ret god resistens overfor an
greb af meldug, og den har vist god vinterfast
hed. Kernen er rød. middelstor med ret lav rum
vægt. Protcinindholdet har været tilfredsstillende,
og Kranich har i stort omfang været anvendt som
møllerihvede.

Clementhvede er fra Cebeco i Holland. Sorten
har i de 2 foreg3.ende år givet store kerneudbyt
ter, men gav i 1975 kun 3 pct. kerne mere end
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Iles ydeel'ne I'urdaes j sammenhæng. når sorts·
mlget ufgØres.

På demfe baggruIld kan en del af de mange
sorter, der i dag er til rddighed. grupperes efter
deres egensJ.aber.

5. Rugsorter.

Der er i 1975 gennemført 14 forsøg med 5
rugsorter, hvori også Solidhvede har deltaget. De
4 af fo~øgene er gennemført på Sjælland, l på
Bornholm, 3 i Østjylland, 4 i Vestjylland og 2 i
Nordjylland.

a. Vinterjaste sorrer med nogen resisuns mod
meldug og gu/rust og med god bagekmlitet:
Solid og Holme.

b. Vil/u'rjaste sorter med rel god modstandsdyg
tighed mod meldug og gulrusr og nogenlunde
acct'ptobel bagehalirer: Nana og Kormoran.

c. A1indre \'intt'rjasle sorler med nogen resis1efLf
mod meldug og god resistens mod gulrusl. men
med rillge bagehaUler: C/emenr. 8eacotl og
BenIlo.

( ) - mIndre anlal rors0ll:.

"".kerne

l'
46,6

-;-0,5
( -;-2,6)

-;-3,6
-+0,8

( -;-6,9)
I,S

RlIgsorter (2/)
hk:g k:trne pr. ha

Bornholm 0.·J}·lIand V...Jylland N,-Jylland

I J " 2
65,9 63,4 31,6 44,7

-;- 0,8 -;- 0,7 -;- 0,2 O,S
-;-2.1 -;-3.7 -;-2.6 -;-2,5
-;-5,0 -;-4,8 -;-2,5 -;-4,4
-;-3.6 0,1 -;-0,4 -;-2,6

1.2 (-;-5,7) -;-9,1 -;-10,3

Hele landet
Strå~nKde. Karakter HoU.l·ægt.

cm ror lejesæd pund
14 7 4

116 2 132
112 3 133

(105) (3) (130)
122 3 131
117 2 130
(79) (I) (134)

Antal rOrSeB

Petkus Il
Pekuro
Perolo
Olello
Kongs II
Solidhvede
LSD

S.l:~lIand

Anlal ronog 4

Petkus II 45,1
Pekuro -:- 1.1
Perolo (-;- 1,2)
Otello -;-3.0
Kongs 11 -;- 0.3
Solidhv. (-;- 5.2)

Templarhnde er fra Fngland. Sorten gav i
nogle få forsøg i 1974 et stort kerneudbyue og
er i 1975 prøvet i 14 forsøg, hvor den gav samme
kerneudbyttc som Solid.

Templar er meget kort og stråstiv og giver el
meget lille halmudbylte. Den er ikke vinterfast,
men angivcs at have god resistens mod meldug
og gulrus!. I 1975 blcv imidlertid fundet en del
angrcb af gulrust. Kerncn cr stor med et højt pro
teinindboid. og b;JgdvaJiteten angives at være
ringe.

lIolmehvede er en Weibullsort. Den har delta
get i forsøgene siden 1969. I 1974 og 1975 kla
rede den sig bedre i Jyltand end på Øerne, mcn
har dog i ingen af områderne givet større kerne
udb} ltc end Solid.

Holmeh\'cdc gi\'er ct stort haJmudbyue. Den er
lang, mcn str:htjv, \'interfast og med nogen resi
stens mod angreb af meldug. Holme angribC'S mere
end Solid af guInlsI. Kernek\aliteten og bagccgen
skaberne er fuldl ud lilfredsslillende.

Bennoilvede er fra Lang-Dorfer i Tyskland. Sor·
ten blev prøvet i nogle få forsøg i 1973 og i lands
omfattende forsøg i 1974. Begge år gav Benno
store udbyucr, men i forsøgene i 1975 har sorten
givet mindre kerneudbytte end Solid.

Benno er kort og stråstiv, men giver alligevel
et ret stort haJmudbyuc. Den er resistent mod mel·
dug og gul rust, men var i 1975, ifølge de anførte
karakterer, en del angrebet af meldug. Vinter
fastheden Cl" omtrent den samme som for Solid.
Kernen er middelstor med god rumvægt og mid
delhøjt proteinindhold. Sorten er ikke velegnet
som brødhvede.

Solid. Arsagen hertil kan være, at den har været
en del angrebet af meldug.

Clement er kort og Slråstiv, og den har givet et
lille halm udbytie. Den har normalt ret god resi·
stens mod meldug og meget god resistens mod
gulrust. Vinterfasthedcn er knapt på høide med
Solid. Kernen er ret stor med middel rumvægt
og proteinindhold. Bageundersøgelser har vist, at
sorten har meget dårlig bageevne.

g. Val~ af vinterh\'cdesort.

Rr,wltaleme fra de i /975 gennemførle forsøg
med sorler af ,-intulll"ede gil-er ikke anledning
lil større trlldringer i sortsla/gel. Sorlerne med
gode bageegenskaber har hafl el godt år i /975,
og de er lId/agl i SIorl omfang. Dette md betrag·
les som etl forde/, idel en stor udl'idelse j

dyrJ..ningen af Jn'ede med dårlige bageegenskaber
l'ille klInne gil'c l'ansJ.elige afsætningsforhold.

Ved sortsl"O/get må dette forhold tages i be
tragtning, men ogrå f'genskubeme i forbindelse
med resistens mod meldug, brunru.ft og gulrust
samt o\'en'illtrillgsel'flen må sammell med sorter·

Pt!lkU5rug II, der i en årrække har været måle
sorl i forsøgene med rugsarter. er den mest dyr·
kede !lort her i landet.

l gennemsnit af tidligere års forsøg og i forsøg
gennemfem i 1975 har Petkus II givet det største
kerneudbYlIe. De 2 ~orter. Kongsrug n og Pelru
rorug har i 1975 givct omtrenI samme kerneud
bytte som Petklls II. men i gennemsnit af flere
års forsøg er Petku5 Il klart den hØjcstydende.

Olellorug giver et belydeligt lavere kerne udbyt
te end Petkus II, men den er markedsført som en
k\'alilctsrug, der har bøj faldtal.sstabilitet under
vanskelige forhold.



Pcrolorug fra Ty~"'land har i 1975 deltaget
i 12 af fOf'iøgene, hvor Jen har givel et temmeligt
la\ t kemcudbyttc.

Solidh,'cdc ha.r under de \æ"'stbctingcl.ser, der
har været grundlaget p~i de forskellige forsøgs
steder, i genncmsnit af 12 fon,øg givct 6.9 h"'C
l..ernc mindre end Petl..w,rug II.

Af de rugsorter. der er optaget på sortsli~ten.

h,tr Otcllo givet det ..tørste halmudbyue. dcrefter
kommer Pet"'lIs II. Kong:..rug 11. og mindst halm
udb>tle har Pekuro.

Valg af rugsorl.

PetJ.us " bør fort'lrreHes så længe 50rll't/ mar
keds/øre.f. men der har i 1975 ikke fra forædlt'Ten
"(uet stillet btlriuæd fil rcidig""d lil lIl/læg. 0R
SOrten \'il derfor il..ke J.llnrre I..øbes fremol'er, men
l'iI MiI'e tlflø51 lif PrkuTOrtI/:.

6. Kornarter.

Med del formål at undersøge 1m bundsjorder·
nes cgncthed til kormJyrkning har der i de se
nere ;'tr hvert :"Ir værct gennemført forsøg over
hele lande! med sammenligning: af kornarterne.
byg, havre og v:irhvede. Forsøgene har ogs;\ været
anlagt pil minewljordcr. men især p;'t grund af.
at lavbumbjorder oftc er ret sent tjenlige til så·
ning, s:ilcdes at kornhøsten ofle bliver tilsvarende
sildig. hnr det været af særlig interesse nt under·
søge dyrkningsbetingelserne her.

S~dan som det var tilfæh..lct i 1974. blev der
ogs;\ i 1975 heftet 2 forsogsled yderligere p& for
søg"planen med sorlsfor~øgenc i v:lrhvede, et med
Selmahavre og el med Zitabyg.

Der blcv gennemført ialt 65 for'iøg, hvoraf 13
på 1:lvbundsjord og 52 r:i mineraljord. Gennem
snitsresultatet for forsøgene fjndes i den følgende
tabel.

KOT1larlcr (13-14)
SIr.lI:cngde Karateer for Hol1.\'oq:t hk,

<m leje!lZd meldug ('und kerne

fA\'hlllldsjord
Antal fonog 12 • 4 , 13

Zitabyg 68 6 2.5 108 49,6
Selmahavre 91 2 5.8 86 +4.0
Kolibri\'&rhvede 94 O 3.8 J28 1.7
LSD 7./

StrAl;cngde. KlIlllkter ror Holl.\'3:gt hk,
<m leJC:~d meldul pund leme

M;neraljord
Anal fonoi .. , U 14 "
Zitabyg 58 J I.l 114 47,6
Selmahavre 72 J 0.8 89 +8.2
Kolibrivårhv. 80 J 1.9 134 +5.7
LSD /.7

Udbyttet af b}'g ru la ... bundsjorderne har I gen-
nemsnit af de 13 forsøg været 49.6 hkg kerne.
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Havren har givet et mindreudbytte på 4,0 hkg,
mens Kolibrivårhvede har givet 1,7 hkg kerne
mere end byg. LSD-værdien p& 7,1 understreger,
at for;øg på lavbundsjord kan \ære behæftet med
en betydelig u~ikkcrhcd.

På mineraJjorderne er der i Zitabyg hØSlCt 47,6
hkg kerne i ,gennemsnit, og rå denne jordtype
har Sclmahavren gi\et 8.2 hkg l..eme mindre end
byg og \" rh ....ede 5,7 hkg kerne mindre. Her har
byg s:iledes været de andre kornarter meget over
legen.

Tilsvarende forsøg har som nævnt været gen
nemført i de foregående år. og i den følgende
oversigt ses resultaterne af arls(orsøgene fra 1971
til 1975, og yderst lil hpjre i tabellen er vist gen
nemsnitsresultatet for di') ..e 5 :olrs forsøg.

5 års forsø!! med kornarIer
h"'g lerne pr. ha

1971 1912 197) 1974 1975 Gnl.

Lm'blllu/sjord
Anlal rorsog ,. " ,. l' 13 B,

B}'g 44,4 37,5 41,9 50,7 49,6 44,8
Havre +8,5 4.5 +5.4+11.2 +4.0 +4,9
Vårhvede +2.9 ~2,6 +2.0 +1,9 J.7 +1.5
LSD 3.1 2.5 3.3 6.1 7,1

Milll'raljortl
Antal runog Il 4 I> ,. " B,

Byg 42,5 32,8 42,7 56,0 47,6 44,3
Havre +3,8 5.1 +1.0 +1.0 +8,2 +1,8
Vårhvede +J.8 2.7 0,7 -+-2,4 -+-5,7 +1.3
LSD 5.0 3.5 2.5 /.7

Der er høstet Cl meget varierende udbytte ~f

byg j de 5 :"u-. ptl lavbul1d:..jorderne hnr havre kun
i 1972 givet større udbytte end byg. mens den
i de ø\Tigc 4 år har 1..Iaret sig væsentligt dårli
gere. og især i 1974 var den byggen meget un
derlegen med et mindreudbytte på 11,2 hkg kerne.
l gonnem')nit af de 5 års for;øg er havrens min
dreudbyltc 4,9 hkg kerne. Vårhveden har også i
4 af de 5 forsøg,:ir givel mindre end byg, men
forskellen er ikke så stor. l gennemsnit af :5 år
blev Ol:ll! d minJn.:uJb}'t1C for vårhwde på 1,5
hkg kerne.

På mineraljorderne har havren også i gennem·
o;;nil af fOf'\øgo;;pcriodcn gi\et mindre end byg, men
kun 1,8 hkg kerne, og den har således klaret sig
bedre end p;i );nbundsjord. Vårh\"edens stilling er
næsten ens på de 2 jordtyper sammenlignee med
byg. idet denne "'ornart på mineraijorder har gi
vet 1.3 hkg kerne nllndre end byg.

Variationerne i de fC';ultater, der er opnået af
artsforsøgene over en årrække, gør del \'an'ikeligt
at give en siHer vejledning om artsvalget. For·
mentlig ligger noget af forklaringen på variatio·
nerne deri. at der indenfor de 2 jordtyper, lav·
bundsjord og mineraljord. er flere forskellige spe
cielle jordt}pcr. Et generelt - og måske O\erras
kende - hovedtræk i disse resultater er dog. at



byggen i de neste år har givet v:rsentligt højere
udbytte end havre og ObOS klaret sig bedre end
vårhvede på lavbundsjorder.

På Fyn har der i de sidste 3 år været gennem-
- ført artsforsøg med korn på almindelig agerjord.

Udbylteresultaterne af 14 forsøg j 1973, l3 for
søg i 1974 og l t forsøg i 1975 er vist i den føl·
gende tabet.

Arls/orsØg, Fyn
Slrlbc:nldc. Kan.kte.r for hkg kcrnc

om lc}cs:cd mcldul 1973 1974 1975
Antal forso, 7 2 • 14 Il "Lofabyg 61 2 1,0 49,9 59,9 52,0
Selmahavre 69 O 0,8 -+-9,7 -+-10,4 +7,3
Sappovårhv. 76 O 2,0 -+-7,7 ":-8,4 -+- 8,9
LSD 4.4 3,9 3.6

J alle 3 forsøgsår har Lofabyg klaret sig væ·
sentligt bedre end både Sclmahavre og Sappovår
hvede.

7. Oversigt over sortsforsog og kornsorter.
I tabel c på næste side, findes en oversigt

over sorternes gennemsnitsresultater i indtil 5 års
afprøvning. øverste halvdel af tabellen omfatter
afprøvning af bygsorter, og på grund af skifte fra
Pal lasbyg til Zitabyg som målesort findes der kun
resultater af 3 å~ afprøvning af 19 bygsorter og
2 års afprøvning af J bygsorter. Under bygsor
terne vises resultatet af 7 havresorter prøvet mod
Selmahavre. 3 af dem har deltaget i 5 år, 2 i 4
år og 2 i 3 års forsøg. Nederst vises resultater
af forsøg med vårhvede og med vinterhvede.
Resultaterne for hele landet er vist i venstre halv·
del af tabellen, derefter resultater for jyske for·
søg, og yderst tit højre resultater for forsøg på
Øerne. De tal, der er vist i tabellen, er gennem
snit af de årligt opnåede gennemsnitsresultater.
Dot gælder bådo tal for udbytier, merudbytler
samt karakterer for lejesæd og stråstyrke. Hvcrt
års resultat vejer såle<1es lige meget i det sam·
lede resultat, og der er i denne opgørelse ikke
tagct hensyn til antallet af forsøg, men der er
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kun medtaget forsøgssammenligninger, hvor der
har været resultater med mindst IO forsøg i både
Jylland og på Øerne i hvert af afprø\fningsårene.

l tabel d side 40, er der givet oplysninger
om de enkelte sorters oprindelse og om deres af
stamning. Af ovcrsigLcn fremgår, hvilke lande de
enkelte SOrter kommer fra. og det er endvidere
oplyst, hvornår do er registreret under nyheds
b~kyltelse.

8, Forædlerbeskyttelse.

l det foregående er nogle gange nævnt, om sor·
terne er på sortslisIe, men ud over dette er
der tale om, at sorterne kan være beskytlet ifølge
loven om plantebeskyttelse. I denne lover det
fastlagt. at enhver, som benytter udsæd af disse
SOrler. skal betale en foræd lerafgi ft. Denne var
i 1975 4 kr. pr. 100 kg formeringsmateriale, men
vil fra 1976 blive opkrævet med 5 kr. pr. 100 kg.
Følgende sorter er beskyttet og afgiftspligtige.

Byg Tyra Ensign
Adorra VanIOda Sappo
Ansgar Wing
Aramir Visir Villlerhvede
Dina Zita
Duks Beaeon

BennoEmir Havf(' CariboGerkra Astor CatoGoldfield Larissa Clement
Julia Leanda HolmeKrislina Mostyn KarmoranLami Mustang KranichLofa Panter NanaMaIa Sang SebaMona Selma SolidI"ordal Silva TemplarRupal Sofi
Salka Tove
Scl' Villlerrug

Sultan Vtlr1n'ede Otello
Tern Pekuro

Drabant
Kolibri
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Tabel c. O"cl"sigt Oler o;;orlsforsog i korn.

Hele landel Jylland Øerne

Kar. for Slrål;engdc: Udb. og merudb. Udb. og mc:rudb. Udb. og merudb.
Anlal lejes.c:d om flI,:g lt:ernc pr. ha hkg kerne pr. ha hkg kerne: pr. ha.." år i
ror~"g

! ~ ~ ~ ~
..

19-

~
!

~
~

~ ~~ " ~~ ~ ~ "O .
~>

~
~ ~ ~

ii e i t < ,
i ~ ~ i , ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Byg
Zita 100 100 - 100
Lam. 73-75 2.4 2.1 64 6J 50,~ 1,6 10J 47,7 1,4 103 55.4 ~,I 104
Salla 7J-75 ~.J 1.4 6J 68 48,1 0,6 101 45.0 0,6 101 5J,8 0.7 101
Duks 73-75 1.5 2.7 64 68 50,0 0,6 101 47,1 0,4 101 53.9 0.8 101
Lof.l. ... 71-75 2,2 2.9 65 70 50,4 0,1 100 48.0 .0,2 100 54,4 0,8 101
?'on.lal. . 73-75 2.2 J,6 65 7O 50,4 0, I 100 48.0 0,2 100 54.4 0.1 100
Dina 7J-75 2.7 2,6 65 69 51,5 +0,2 100 49.J 0,4 99 53.9 0,0 100
Aram1r .. 73-75 1,8 1.7 64 69 49,8 +0,4 99 46,8 .0, I 100 53.7 +0,9 98
Maia . . 7J-7S 2.2 2,7 65 69 50,4 +0,6 99 48,0 :0.9 9" 54,4 0,2 100
Rupal 7J-75 2.5 2.3 64 66 51.1 ,0,8 98 48.8 ,0,7 99 55.2 +0.9 98
Adorra 73-75 2,4 2.0 64 7J 49.7 ~-I.l 98 45.2 0,2 100 54,7 +2.7 95
110m.. . .... .... 7J-75 2,6 2.6 62 67 48.9 :·1,1 98 45.1 :0.2 100 53,1 +2,0 96
Emir. 73-75 2,3 2.2 64 65 49,8 +1,2 98 47,1 1.3 97 54,1 +1,0 98
VarUllua D-75 1.5 2,3 64 68 51.1 +1.3 97 48.8 1.5 97 55,2 -0,7 99
Oh-c 7}-75 2,4 2,7 66 73 51,4 1,4 97 48.6 '1,6 97 53,4 +1,\ 98
\tona 7J-75 2,5 1,7 64 54 51,1 1,7 97 48.8 1.2 98 55,2 2,6 95
Senat 1']_75 2,4 2.1 63 68 50,3 1.8 96 46,8 1,4 97 54,7 +2,4 96
Ansgar .. . 73-75 2,3 ~,7 63 69 48,1 .2,1 96 45,0 1.0 9f> 53,8 +2,1 96
Tern_ .. 73-75 2.2 1.7 65 69 50,4 ... 2,8 94 48.0 '2.6 95 54.4 3,0 94
Wing .. . 73-75 2,3 2,6 64 69 49.8 J.O 94 47.1 +3,5 93 54,1 +2.4 96

Nery " .. 74-75 2,3 2,0 61 61 50,6 ,0,4 99 47,3 ·0,6 99 56,0 0,1 100
Gerl"ra. 74-75 1,6 2,1 62 70 53,2 +1.4 97 50,S 0.9 9S 56,4 +2,0 96
Prisca. 74-75 1,9 1.5 62 68 49.8 ",8 96 47,9 .2,0 96 53.6 d.6 97

Havre
Selma. - 100 100 100
Mll~t~lng .. 71-75 3,7 3,8 85 83 47,4 -ti ,7 96 45.9 I,(i 97 50,4 d,8 96
Astor . .. ....... 71 75 3.7 3,4 85 SI 47,4 +2,3 95 45.9 2.4 95 50,4 +2.0 96
Sil .... ,!. 71-75 3.5 4,0 85 94 46,2 +3,7 91 44.~ 3,4 n 49,1 +4,1 92

Tove 72-75 3,4 3.0 84 81 47,7 .2,0 96 46,0 :!,I 95 50.8 +1,9 96
Saldo . . 72-75 3,5 3,J 83 84 47,3 <~.6 95 45,7 3, I 93 49,5 ,1.7 97

Sang. 73-75 2,8 2,1 78 77 47,J ,0.9 98 46,J 1,3 97 48,8 +O.:! 100
Leanda . . 73-75 3.1 2,8 79 74 47.4 .1.6 97 45,7 1,3 97 50.2 2.1 96

\'århvcde
Kolibri 100 100 - 100
Drabant . . 71 75 1,3 l,] n 91 46,1 l,S 103 46.4 1.5 IO] 46.4 1,4 103
Sappo 71-75 l,:t 1.4 92 90 4(i,3 1,2 103 46.4 1,5 IO] 46,4 1,0 102
Sonell . 73-75 I,J 0,8 90 87 47.:! +2,6 94 48.2 1,9 96 46.7 .J,3 93

Vinlcrh,cdc
Solid - 100 100 100
Dcacon ... 73-75 1,5 2,1 98 90 63,5 4.8 108 61.1 3,9 106 65,0 5,0 108
Kormoran 73-75 1.5 1,9 98 92 63.5 ·0,7 99 61,1 I,J 98 65,0 +0,6 99
Nana . . 73 75 l,S 1.5 98 99 63,5 -1,0 98 61.1 1,9 97 65.0 +0.9 99

Starkc (målcsort) 100 100 - 100
Holme. 70-74 3,0 1,5 102 9~ 54,] 2,4 lU'" 52.6 2,1 104 55,2 2,5 105
Kranich. 70-74 3,0 1,0 102 85 54,J 2.3 104 52,6 2.7 105 55,2 2,1 104
SoliJ ... 73-74 2,4 1,8 104 98 58,9 3,6 106 54.1 J.l 106 61,2 3,9 107
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Tabel d. Korn..~orternes opl'"indelsc.

Son Mærke I Oprin4c:lscsI..nd Rc:.istreru I AfstamniD." ~.

Byg
Emir Holland 1966 13 Delta (Agio x Kenia2 x Arabische)
Lora 0317 Danmark 1968 27 Proctor MlOcrv3
Tern 5448 Tyskland 1969 68 Ileine 2369 x Heine 05530 x Heine 0553
Wing 6040 Sverige 1970 89 Lyallpur X rngrid6
Maia 0318 Danmark 1971 101 Proctor X Minerva
Varunda 63-10 l-lolland 1971 102 Vada x Hylkcma 1148
NordIlI 264 Danmark 1971 114 Heine 4808 x Dana
Mona 65505 Sverige 1971 115 Mari X Mente Christo
Gerkra Holland 1972 119 Proctor X Voila
RupaJ 65522 Sverige 1972 145 Pallas x Rupee
Ansgar 6156 Sverige 1972 147 (Herta! X 191) X IngridS x Wing
Zita 102351 Danmark 1973 177 Pc. 203 X Vada
Salka 102221 Danmark 1973 178 Elbo X Vada
Lami 678060 Danmark 1973 182 Ania x Minerva
Dina 7337 Danmark 1974 189 Dcba X Amsel
Aramir 6501 Holland 1974 191 Emir X Voila
Adorra 604 Østrig 1975 236 (L)'allpur x Maja) x (Haisa x Pirol) X

Eura n
Yak 5S1/4afJ~h England 1975 237 Oeba x (Swallow x Emir)
Horni 11664 Tyskland 1975 245 Carlsberg II X Amse!
Tyra 12917 Danmark 1975 248 (M. Christa x HertaS) x (Rika Drost)
Duks 682600 Danmark 1975 249 Carlsberg II x Lyallpur2
Carina Tyskland 1975 266 Voila X (Union x 16 WV)
Valeta Holland 1975 273 Herla Il 506 x Balder
Canova Tyskland 1975 274 Cambrinus X Ammcr
Senat 6862 Sverige 1975 282 (Pallas3 X Triplc awn Lemma) x Hellas
Trumpr DDR Diamant X 1402964/6
Mirena DDR Emir X St. 12504/59
Flavina 6047 Sverige Emir X WW 5793
Olve 6157 Sverige Monte Christa x Ingrid6

Prjsca 6259 Sverige (Herta1 X 191) X Clara X 57932 X
(M. Christa X Clara) X 57935

\Velam 6292 Sverige (M. Christa X Clara) X 57932 X 58534

Nery 693922 Danmark (HertaS X 191) X fngrid X Minerva
Rir 14670 England ItPG 5466 x RMGIt 61229
Hassan England Dclta X Agio x (Kenia x Arabian

Variety)
Claudia Tyskland Vada X Abed nr. sort
Printa Holland Menelik Balder
Abcd 1119 Danmark Kristina x Lofa
Abed 1158 Danmark Kristina x Lora
Abed 1605 Danmark Impala x Emir
All. 3109 Danmark N.265 Emir
All. 3330 Danmark K. 265 x Kristina
Sejet 693738 Danmark (Sortkernet x (Rigel x Ymer» X Bomi
Sejet 693897 Danmark (HertaS x 191) x Ingrid x Minerva
Sejet 705662 Danmark fmpala x Nigrate
Sv. 7074 Sverige (HertaS X 191) X lngrid X Minervn
WW 6122 Sverige Emir x 5793
WW 6329 Sverige lngrid M2 M4 N (dobb. meldugrcs.anl.
RPB26170 England HP 1203 x (Zcphyr x Tern)
RPB 3869 England Vada X Zephyr
H. 24869 Holland Sultan x M. 62666
P. 9033 Østrig (Emir x Qlluntum) X (Emir x

Branisovicky)



Son

Hane
Astor
SIlva
Selma
Mustang
LeanJ..l
Sofl

Tove
Saldo
Sang
Gamba
Fll1mingsweiko
Sv. 68244
\VW 16918
WW 17007
\VW 17011

V4rh,'cde
Kolibri
Sappo
Drabant
Dave
Sonett
Sv. 72234
Strube 228

Vinterhl'cde
Kranich
Beaeon
Templar

Clement

Holme
Kormoran
Solid
Benno
Nana
Huntsman

Bongo
Winnctou

Sture
Sarah
Diplomat
Abed 076
Pf. 67124
RPB 19970

Rug
Pctkus tI
Kongs II
Pckuro
Olclla
Pcrolo

16412
64116

16826

6853
68322
67313

1119
11693
11882

68399

651

148

18168
7432

65646

021

153-1
67256

63956

Oprindelsesland

Holland
T)'skldnd
Sverige
Holland
Holland
Sverige

Danmark
S\'crig~

SvcrJgc
Holland
" ysldand
Svenge
Sverige
Sverige
Sverige

Tyskland
Svenge
Svenge
f.ngl.lnd
Svcngc
Sverige
Tyskland

Tysl..l.md
Engl.md
Engl.lml.

Holl.Ind

Sverige
Tyskland
S... erige
Tys!..land
Danmark
England

fyskland
DDR

Sverige
Danmark
Tvskland
Danmark
Danmark
England

Tyskland
Sverige
Tyskl:Jnd
Sverige
Tyskland
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RcciJlrtret
år ar.

1966 9
1969 56
1970 84
1971 104
1974 190
1975 246

1975 247

1969 67
1971 105
1972 152
1975 269

1969 66
1972 153
1973 172

1973 173

1973 183
1973 184
1973 185
1974 195
1975 250
1975 268

1973 171
1973 175

Msu.mn.iD!

Marne \tiner
Halle 2160:'39 X Gopher
Palu x 5<1'1(0
Condor '" Phoni'l:
Condor .,. Cebcco 725
Condor. Saxo, Clintland 60. US 1624,

6285
Marino x LUKor
Condor Sv. 01771
Condor x (Sv. 01771 x 56697)
M.lrino x B 1152
(Pcndck y 5329/49) )( Peragold
K 55078 x Sv. 01770
(SI~11 v Ponta) x WcikusJ

(9065 y Weikus) l'onta x SelmaS
(9065 x Wei!..us) Ponta x SelmaS

SeJk.r1c " Peko I Koga II
\\ 177-62 W 176-62
Cl J:!6J.l Ring<'
Kog.• Ir II 8810;·0
Prins2 (Il 13471 .; Sv. 01281)
~'IJ x Prins3
(Forschritt Teutonen) x (Forschritt x

Opal)

(Heine 2167 x lleine VII) Merlin
(Hybrid 46 A I B 208) X Proff. Marchal
«Heine 110 x Capelle) X (Cl 12633 x

CapeJlc» X Nord x Vi!..ing
(Hope x ., imstein) >. Heine VfP x

(Ricbcsel S7/J1 x Heine VII) Cleo
Star!..c x (OdlO Haneo)
(Capelle Hellle lH06) xlleine 646
Baneo \Verl.l
Carstens vllr (Nord XViking)
Ibis v Stella
(Cl 12633 . CapelleS) lIybrid46

I'roff. l\'1archal
Carstens VIII Capelle
(S .. ll. HaSlw. Wella) Hadm.

Qualll>lo;
W\\ 63-65 \vw 77-65
( ·ord " C. 103) x Ibis
~Ierlin Form.lt "'erla
Ibis x Stella
C. 104 v Il. 3596./58
(Capelle H. 2596) x V. 6003

Udvalgt af von Lochows Pclkus
Udvalgt af Svalof St:\lrug
Udvalgt af Pclkus kortstrået
Udvalgt af SV:llof Kongsrug II
Udvalgt af Pelkus J[ x Carstens

vinterrug



Il. Sorter af ærter
Med sorter al koge- og foderærter er der gen

nemført 15 forsøg i 1975, fordelt med 4 på Sjæl
land. 3 på Fyn, 2 i Østjylland og 6 i NonJjyl
land.
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Paloma og All-round er kogeærter fra Cebeco
i Holland. I 1975 har Allround både i forsøgene
på Øerne og i Jylland givel betydeligt mindre ud·
b~ lte end Birte. ( gennemsnit af alle forsøg har
udbyttet af Allround været 5,3 hkg mindre. Pa
loma har i gennemsnit af forsøgene i 1975 givet
2.3 hkg mere end Birte.

An[&1 rone,
Birte
Bodil
Amino
Lysima
Allround
Paloma

Anlal ronDI

Birte
Bodil
Amina
Lysima
Allround
Paloma

Antal rorsDg

Birte
Bodil
Amino
Lysima
Allround
Paloma
LSD

Ærter (12)
hk, ;ruc:r pr. lul

Spelland f,~ Øerne

• , 7

22,8 23,2 23,0
1.0 2.4 1,6
4,1 8,7 6,1
3,0 4,0 3,4

+7,0 +5.2 +6,2
2,3 2,4 2,3

0.-J)lllnd :"l.-J)lland J}Uand
2 • ,

33,S 33,2 33,3
1,6 -;- 1,1 +0,4

+2,9 1,8 0,6
+2,7 5,1 3,2
+8,3 +3,2 ~4,5

0,9 2,7 2,2

Hele landet

Riproldn l TU$ind hk,
'''BIOr, pcl. kormv:rgl, Il zrter

JJ Il "22,8 254 28,S
22,9 270 0,5
26,7 135 3,2
26,7 265 3,3
23,8 278 +5,3
24,8 287 2,3

3,6

Amino er cn foderæn fra DæhnfcJdt. Sorten
gav i 1974 et mindre udbytte end Birte, men har
i fOf"'øgene i 1975 i gennemsnit gi ...'et 3,2 hkg
.. ,ørre frøudbyue.

L)'sima er en foderærl fra Dansk Planteforæd
ling AIS. Sorten er prøvet i forsøgene siden 1971
og har de fleste år givel et lidt større frøudbytte
end Birte. I 1975 gav Lysima gennemsnitlig 3,3
hkg mere end Bine.

Proteinindholdct har været la\cre i kogeænerne
end i foderærterne. I 1975 har indholdet af r5·
prolein være1 26.7 pet. af frøudbyttets tørstof i
b5de Amino- og lysimaært.

5 drs forsØg med SOrter af ærter
UdbylIe. hkg æner pr. ha

1971 1972 197] 1974 1975

Birte 35,2 32,0 28,7 41,1 28,S
Bodil 29,0
Amino 37,7 31,7
Lysima 37,0 29,6 30,6 39,5 31,8
All-round 28,4 23,2
Paloma 30,8
Flavanda 34,8 28,4 26,4
Sixtus 33,6 28,1
Bondi 45,8
Porta 28,5

Der er en del variationer i de opnåede resul
tater i de enkelte landsdele. Udbytteniveauet har
været betydeligt lavere i forsøgene på Øerne end
i Jylland. På Øerne har Aminoært givet det stør
ste udbyue, mens det i ordjylland er Lysimaært.
som i 1975 har n5et det største udbytte_

Kogeærterne Birte og Bodil er fra Mansholt i
Holland_ Bodil har i 1975 og i tidligere afprøv
ninger givet lidt større frøudbytte end Hirte, men
kvalitetsmæssigt er der ikke nogen betydende for
skel p5 de to sorter.

"alg af æl'"tcson.

Kogefl'rtf'Tne er kortere og modner tidligere ef/d
fodl'ftrrteTlle. Vejrjng og høsl er derfor ikke så
I-alukdig. I enkelte lalldbmg am·endes de da
ogs,i til foderbrug på grund af den tidligere høst,
mell I/ormalt dyrkes dr i ad til rt frø/irma.

Fotlerarterne Amillo og Lysima dyrkes nrunt·
ligsI. fordi de har et stort prolei/lilldJlOld, og der
llUr ikke i forsoge"e \"lrret stor forsket på de to
sorlers ydeevne.
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C. Korndyrkning
Af Bef/t Ullerup.

Opt/eling a/ maltIJ)'J.:!orspgclIe
Alle sorter

60 N 40.6 11.0 43,3 10,9
90 N 2) 12,0 2,5 11,8

120 N 3,6 13,0 3.1 12)

Ved 90 kg kvæls/of
pet. i sortering

66over 2,8 mm 54

Udbytteniveauet er lidt hs}jere i øernes forsøg,
men proteininJholdel i byggen er næsten det
samme i Øernes og de jyske forsøg ved 60 N og
90 N, mens der ved 120 kg kvælstof er fundet
lidt større protein indhold i forsøgene i Jylland
end i øernes forsøg.

Det opn:"tcde udbyttc var højest i Abed 1158
og Duks og lavest i \VW 6432. Der har været
en n:nlabcl virkning ved at forøge kvælstofm:cng 4

den fra 60 til 90 kg kvæblof pr. ha. mcns der
ikke har V <l.: ret tilstril.:~kelig vlrkning ved den for
øgede hælstoftilførsel fra 90 til 120 kg til at
bcwh:: udgiften til gødningen.

J kllrvetcgningen er ø\'er~t vist virkningen af
kvælstof i gennemsnit af alle fire sorter i fn<llt
bygforsøgene i hvert :lf de 4 sid'ite forsøgsår. Det
fremg:'lr tydeligt, al der i 1974 var en væsentlig
bedre kva.:l'itofvirklling end i de 3 andro forsøg::.~r.

Resulfatet af 5 forsøg i Jylland og S forsøg p&
Øerne har \æret følgende.

Øerne, 5 forsøg
hkg pl.:t.

kerne råprotC'!n

b. pet. r.\protein i 1UT510f

10,5 11,0 11.1 11,4
11,4 12.1 11.9 12,4
12,1 12.7 12,7 13,3

t. pl.:l af kernerne lsolleringen O\er 2,8 mm

56 62 64 69
53 59 61 66
50 57 61 66

J)lIand. 5 torslIg
M.g pl.:l.

kerne r1protein

KI'æ!sto/ til maltbyg. (23-25)

~OIdal Duks Abcd 1158 WW 6432

3. Udb)IIC og merudb. hkg kerne pr. ha

41.8 43,6 44.0 38,8
2,4 2.6 2,6 2,7
2,7 3,3 3.2 3,8

60 N
90 N

120 N

60 N
90 N

120 N

60 N
90 N

120 N

Udover de mange sortsforsøg i korn og de un
dersøgelser, eJer er nævnt i forbindelse helT/lcd
i del forcgåcnd~ afsnit. er der under korndyrk
ningsuJvalgcl gennemført andre forsøg.:;opgaver i
forbindelse med dyrkning af "om. Resultaterne
herfra vil blive omtalt i del fØlgende. Enl-cltfor·
søgenes rcsultater findes i tabelbilagct'i tabeller.
som har numn.:nc 23 31.

l. Maltbygsorter.

Et af de va;scntJigste I-rilcricr for god maltbyg
cr. at ocn hal' el lavt protcinindhold. I ~arnarbcjdc

med lIor...en~ Ny Malteri A/S er der gennem
nogle ;lr genncmføl1 for~øg med gØlbkning af
maltbyg med det formål at undcr....øgc variationer
ne i byggens protcinindhold i fo~kelligc egne fra
fir lil år, fra sort lil sort og frH egn til egn, og
endvidere for at belyse, IH i1ken betydning hæl
stofmængden har for proteinindholde1.

Der blev i 1975 gennemført IO fOfsØg med SOf
terne Nordal, Duk'i, "lxxi 1158 og WW 6432 fra
Weibull. S af forsøgene blev gcnnemføl1 i Jyl
land, 3 på Lolland-Falster, 1 på Sjællrlnd og 1
pi. F~'n. Ocr blcv som j de forcg;'iende års forsøg
tilf~Srt 60, 90 og 120 kg kvæl'itof i kalkammonsal
peter pr. ha.

Af de 4 sorter, der deltog, var Nordnl og Duks
ogs,i med i fursøgene i 1913 og 1974, mens Je to
ll11mmcrsorter deltog for første gang. løvrigt er
forsøgene anlngt på en måde, som giver en usik
ker sammenligning af sorternes udbytlc_ Det er
ikke egentlige sor1sforsøg.

Som det var tilfældet i 1973 og 1974, blev der
ogs,i i 1975 foretaget en :'lnalyse for indhold af
næringsstoffer i de unge bygplnnter, og der blev
på grundlrlg af disse anrllyser tilført ekstm næ
ring i de tilfælde, hvor der skønnedcs nt være
behov derfor. Denne vurdering af planteanaly
serne blev foretaget på Landskolltoret for Plante·
avl.

P:i Horsens Ny Malteri cr kerneprøver fra alle
forsøgene <lmllyseret for proteininJhold, og der er
foretaget en sorlerings<lnalyse på kerneme i de
størrelser, som anvendes som standard vcd maJt·
b)'gfremstilling. r den fØlgcnJe tabel ses gennem
snitsresultaterne af de la forsØg, og i fig. 6 side 44
er resultatet vist grafisk.
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pcT.

/3
WW6432

Proleinindholllet ses i den midterste del af ta·
bellen, side 43, Det er ved alle 3 mængder af
kvælstofgødning lavest i Nordalbyg og ca. I prO'"
centenhed højere vcd alle kvælstoftrin i Weibull
sorten, mens Duksbyg og Abed 1158 placerer sig
imellem disse to. Proteinindboidel i god maltbyg
bør være fra omkring II til ca. 12 pet. Alle 4
soner har klaret dc1te krav ved den lille kvæl
stofmængde, og Norda!, Duks og Abed 1158 end
videre ved tilførsel af 90 kg kvælstof, mens Nor
dalbyg har været i stand til at bevare et pas
sende lavt proteinindhold ved tilførsel af den store
hæls1ofmængdc. Det er 4. år Nordal har opnået
dette fine resultat sammmenlignet med forskellige
sorter, og på grundlag af eo så grundig under
søgelse må sorten karakteriseres som en meget
velegnet maltbyg.

En betingelse for fremstilling af god malt er,
at byggen spirer hurtigt og ensartet. Derfor er del
'væsentligt, at "'erneme er store og ensartede. Med
denne begrundelse opdeles byggen ved sortering på
sold i 4 fraktioner, før den går til maltning. Disse
fra"'tioner er: a) "'ernerne større end 2,8 mm,
b) mellem 2,8-2,5 mm, c) mellem 2,5-2,2 mm
og d} mindre end 2,2 mm.

Det øn~ke~ helst, at mindst 60 pet. af kernerne
ved sorteringen går i første frak.tion, at ca. 30 pet.
går i anden, højst 8 pet. i tredie og højst 2 pet.
i fjerde fraktion. I tabellens nederste afsnit ses,
at NOl"dalbyg i 1975 har haft de mindste kerner,
idet under 60 pet. er sorteret op i. den store stør
relse både ved mindste kvælstofgødskning og ved
de større mængder. De andre sorter har en større
del af kernerne i den store sortering, og mest stor
"'ernet var WW 6432. Kernerne var i 197 S min
dre end i de tilsvarende forsøg i 1974, hvor byg
gen var endog meget storkernet. Af den nederste
del af figuren, hvor forskellen mellem sorterne er
anskueliggjort, fremgår det ganske tydeligt, at for
øget kvælstoftilførsel bevirker, at en mindre andel
af kernerne er store kerner. Forske11en er dog
størst fra 60 til 90 "'g kvælslof pr. ha.

Som nævnt blev der foretaget analyser af do
unge planter i ajle IO forsøg, og analyseresul
taterne gav grundlag for til 7 af forsøgene at
anbefale en supplerende gødskning. I tabel 23
i tabel bilaget er oplysl, at denne supplerende
gødskning i de fleste tilfælde var mangan, men
også mngnesium, fosfor og kalium indgik som
supplement. Resultatet af denne gødskning efter
behov ses i følgende tubelopstilling.

WW64Jl

Nordal

Duks
-;;;:"'-_' Atæd 1/58--

- - - - - __ DI.AS

----- Abed 1/58

1974

_----===::::::::: 1973. 1972

::::_----- /975

Udbytte af kerne

/I

/2

52

50

Pet kerner over 2.8 mm

IO ......------~--- __'_

48

Pet råprotem

46

40 ......---------'- ----'_

42

44

pcT.
70

bO

65

55

hkg.pf.hiJ

:(

50 NI}T(I.-JI Gødsknillg af byg efter behov
7 forsøg /975

45 ';;~,------~;_;;-----~~_;
BON 90 N 1]0 'I,'

Fl,. 8. K\,.,lstof lU maltb)',

60 N
90 N

120 N

Gf\lnd,l'det
hkg pct.

kcmc: råprotein

40,9 10,8
2.3 11,7
3,2 12,4

Ekstra .odJkn. eft. bebo,.
hkr pct.

kerne rlprotcln

41,3 10,9
2,8 11,8
2,9 12,6
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Proteinindholde! har været rel upåvirket af den
supplerende gødskning, og den lille fordel, der i
gennemsnitsresultatet er fundet for ekstra gØdsk
ning efter behov, bygger på meget varierende re
sultater i enJ...cltforsøgene.

2. Eflervirkning af bl'g, hestebønner øg ærter,

I de foregtlende år har der hvert lir været gen
nemflllrt forsøg lil belysning af udbytteforholdet
mellem byg og proteinafgrøderne hestebønner og
ærter. Resultatet har i gennemsnit af 9 års forsøg
været, at hestebønner gav ca. 80 pcl. af bygudbyt
tel, mens ærterne klin gav ca. 70 pet. af byg
gens udbyue. men der var stor forskel fra ~r til
år.

Disse forsøg er fortsat i 2. forsøgsår, hvor der
i byg blev m:ilt eftervirkning af de pågældende
afgrøder. Denne måling af eftervirkningen blev
gennemført vcd to kvælstofmængJer, idet der,
hvor der havde været byg som forfrugt. blev til
ført 100 N og 150 N, mens der efter hestebønner
og ærter blev tilført 50 og 100 N til efterafgrØ
den byg. Resultatet af 6 forsøg i 1975 ses i den
følgende to.bel.

hvor der blev tilført 50 kg kvælstof lil byg, blev
der høstet 46,3 og 46,8 hkg kerne. Ved tilførsel
af yderligere 50 kg kvælstof til byggen er der
høstet 4.1 og 3,0 hkg kerne mere. Af den mid
terste talkolonne ses resultaterne efter at der,
uanset folfrugt, er tilført 100 kg kvælstof til byg.
Der er høstet 5,Q hkg kerne mere efter hestebøn
ner og 4,4 hkg kerne mere efter ærter, end hvor
forfruglen var byg. I disse forsøg er der i byg
efter de to bælgplanter. som det har været tilfæl~

det i andre tidligere forsøgsserier. høstet ca. 10
pet. større udbytte end i byg efter b~'g. Byg efter
hestebønner og ærter og tilført 50 kg kvælstof
har givet ca. l hkg kerne mere end byg. der er
tilført 100 kg kvælstof efter forfruglen byg. Hvor
byg efter hestebønner og ærter er gødet med 100
kg kvælS10L har udbyttet været 2 hkg kerne hø
jere end byg efter byg tilført 150 kg kvæbtof.
Disse sammenligninger viser. at proteinafgrøder
nes værdi som forfmgt sammenlignet med byg
som forfrugt svarer til virkningen af 50 til 100 kg
kvælstof pr. ha.

Der hal' ikke i 1975 været anlagt forsøg med
byg, hestebønner og ærter, og denne forsøgsserie
er hermed af~lultct.

Hvor byg har været Corfrugt, og hvor der blcv
givet 100 kg kvæls10f til eflerafgrøden byg, var
udbyttet gennemsnitlig 45,4 hkg kerne pr. ha, og
der blev opnået et merudbytte på 2,7 hkg kerne
ved at forøge kvælstoflilførscJen med 50 kg kvæl
stof. Hvor hestebønner og ærter var forfrugt, og

Dcr blev høstet 41,0 hkg kerne i byg efter byg,
hvor der var tilført 100 kg kvælstof og et mer
udbytte på 3,0 hkg kerne ved en forøgelse af kvæl
stofmængden på fra 100 til 150 kg pr. ha. Hvor
hestebønller eller ærter vrlr fOlirugt, blev der op
nået 3--4 hkg merudbytte ved at forøge kvælstof·
tilførselen til byg fra 50 tillOD kg kvælstof pr. ha.

Der er nu gennemført sådanne eftervirknings
forsøg i 3 år, og resultatet har hvert år fulgt
samme mønster. Af den følgende label ses de
udbytter, som i gennemsnit er opnået efter de tre
forskellige fortrugter og ved anvendelse af for·
skellige kvælstofmængder.

byg, hestebØflner og ærter (26)

3. Dyrkning af byg øg ærler i blanding.

Med mellemrum fremkommer der ønsker om
at få undersøgt mulighederne for at hjemmeavle
proteinfoder. Spørgsmålet var særlig aktuelt un
der proteinkrisen for et par ar siden. Under korn
dyrkningsudvalget blev i 1975 på tredie år belyst
forskellige spørgsm~1 i forbindelse med dyrkning
af korn og ærter i blanding. I 1973 blev gennem·
ført forsøg med byg og ærter og med havre og
ærter i blanding. Der blev tilført stigende mængder
kvælstof, men blandingsforholdet korn og ærter
var uændret. Der blev fundet meget store va
riationer i forsøgenes resultater, især forårsaget
af vækstforhold og høstbetingelser. I 1974 var for
søgenes opgave at belyse forskellige blandrng~-ror

hold og forskellige sådybder for blandinger af byg
og ærter. Også i dette år fandtes meget store va
riationer i forsøgsresultaterne, og det blev under
streget, at opfodring af en korn/ærteblanding kun
bør ske efter sortcringsbcstemmelser og protein
analysering.

I 1975 er gennomført 15 forsøg efter følgende
forsøgsplan:

Såd}'bde 19 N pr. ha

a. 180 kg Lofabyg 2-3 cm 75
b, 120 kg Lofabyg

+ 60 kg Aminoært 2-3 cm 75
c, 60 kg l..ofabyg

+ 120 kg Aminoært 2-3 cm 75
d, 60 kg Lofabyg

+ 120 kg Aminoært 5-6 cm 75
e. 180 kg Aminoærl 5-6 cm O
f. 60 kg Lofabyg

+ 120 kg Aminoært 5-6 cm O

og arter

Udb)'tte. hkg pr. ha
50 N 100 N ISO N

45,4 48.1
50,4
49.8

46,3
46,8

Udb}ue. hkg pr. ha
SON l (l() N ISON

41,0 44,0
42.8 46.9
41.2 44.0

Eftervirkning af

6 fo'Soc /975
Afgrødt'; b}g
Forfrugl

Byg
Hestebønner
Ærter

Eftervirkning af byg, hestebØnner
GIIS. 3 drs forsøg /973-75
Afgrl1d~; byg
Forfrugl

Byg
HestebØnner
Ærter



Resultaterne af enkeltforsøgene findes i tabel
27-29 i tabelbilagel.

VaJget af blandingsforholdet byg/ærtcr er iUe
foretaget med nogen særlig faglig begrundelse el·
ler dyr~ningsmæ.."sig erfaring. Der er sået ca.
7-8 gange så mange byg~erner som ærter i for·
søgsled b. mens der i forsøgsled c. d og f er sået
ca. dobbelt så mange bygkerner som ærter.

Ved den valgte forsøgsplan kan der foretages
en sammenligning mellem udbyttet af byg tilført
75 kg N pr. ha og ærter uden kv.clstoftilførsel,
endvidere sammenlignes to forskellige blandings
forhold af byg og ærter. og sådybdens betYdning
kan måles, og endelig lader det sig gøre at be·
lyse. hvilken betydning det kan have at tilføre
kvælstof til en byg/ærteblanding.

Efter høst er der foretaget en opsortering af
den bøstede blanding i b)'gkemer og ærter. og
vægtforholdel er bestemt. Der er endvidere be·
stemt protcinindhold i b)'g og ærter hver for sig.

Forsøgcnes hovedresultat findes i følgende ta
bclopstilling.

Byg og ær/cr i blanding (27-29)
15 forsøg 1975

\lCgl- ",.
Forsøgs· "'.. protein Udb)'Ue og merudb)ue. hl.g pr ha

],d ærter i blanding blanding Fhl. r.1prolcin Fhl.
a. O 12,3 42,3 100 5.20 100
b. 20 16.3 +2.5 94 1.29 125
c. 38 20.0 +8.8 79 1,50 129
d. 45 20.9 + 10,4 75 1,47 128
e. 100 27.1 +21,2 50 0,52 110
f. 54 21,3 +12,4 71 1,17 12)

I blandingen af den store mængde byg. 120 kg
pr. ha. og den lille mængde ærter. 60 kg pr. ha
(b). har 20 pet. af høsten været æner, mens 38
pet. af den høstede vare har beståct af ærter, nitI'
der er sået 120 kg ærter og 60 kg b~'g pr. ha
(c) på 2-3 cm dybde og tilført 75 kg N pr. ha.
Når denne byg/æneblanding har været sået på
5-6 em dybde (d) er mængden af ærter forøget
fra. 38 til 45 pet. Når der endvidere ikke tilføres
kvælstof, er indholdet af ærter i det høstede
yderligere forøge-t til 54 pet.

Indholdet af prolcin i den hØslede blanding har
naturligvis \æret stigende med stigende indhold af
ærter. Yderpunkterne er 12.3 pet. prolein i den
rene bn~ (a) og 27. I pet. protein i ærterne (e).

I den ublandeJe byg cr gennemsnitlig høslet
42.3 hkg kerne. og i alle andre forsøgsled har
kerncudbYllel \ærct lavcre. således at jo slØrre
indholdct af æner var i den høstede \ are, des
mindre \ ar udbyttet. Dcl mindsto kerneudbylte
blev opnået i de ublandede ærter. hvor der ble\'
høstet 21,2 hkg mindre end i byg. Udbyttet af
råprotein i b)'g har været 5.2 hkg. og indholdel
af protein i ærlerne og blandingcrne :lf ærte, /byg
har været så meget større end i den rene byg, :ll
selvom udbyttet af kerne var mindrc. blev ud
b)'ltet af protein større end i ren byg. l blandin-
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gerne med byg og ærter er således høstet et pro
teinudbyue, der er 23-29 pet. højere end udbyttel
af protein i reni byg.

Der er som omtalt foretaget en bestemmelse
af proteinindholdel i både byg og ærter i de fleste
forsøg. og af den følgende tabel ses proteinind
hold og udbytte i h\'er af de to an.er, som ind·
g:ir i blandingerne.

For- Udb}ue. M., pr. u
wp- pct. liprotein i r'prot. i liprot I
kd bYl Ener _li _li Efter """a. 12,3 42,3 5,20
b. 13,5 26,9 31,8 4,29 8,0 2,15
c. 15,7 27,3 20,8 3.27 12,7 3,47
d. 16,1 27,2 17,5 2,82 14,4 3,92
e. 27,1 21,1 5,72
f. 15,2 26.8 13,8 2,10 16,1 4,31

Af den næst)'derste kolonne til venstre i la·
bellen fremgår det, at proteinindholdel i ærter er
næSlen uændret uansel blandingsforhold. sådybde
og l\'ælstoftilførsel. Derimod ses det af den første
talkolonne, at proteinindholdet i byg blev påvir·
let belydeligt. når der blev dyrket ærter iblan·
ding med byggen. Proteinindholdcl i den rene byg
har i gennemsnit af forsøgene været 12,3 pet. l
forsøgsled b, hvor der er blandet en lille mængde
ærter i byggen. er byggens proleinindhold forøget
lil 13.5 pc!., og yderligere er dctte indhold for
øget lil 15.7 pct., hvor blandingen har besdet
af 60 19 byg og 120 kg ærter. Iblandingen af
ærter h<Jr dog medført en så kraftig nedg:lng i ker·
ncudbyuet i byg, at også råproteinudbYllet i byg
er lavcre, selvom indholdet af protein i kernerne
er forøget. Fordoblingen af udsæden af ærter fra
60 lil 120 ~g pr. ha har medført en forøgelse
i ærteudbyuet fra 8,0 lil 12.7 hkg pr. ha og en
tilsvarende forØgelse af proteinindholdet. Når der
i~kc er tilført kvælstof lil byglærteblandingen
(n, er der høslet 16,1 hkg ærter. mens der efter
tilførsel af 75 kg kvælstof (d) kun er høste I 14,4
hkg ærter pr. ha med en tilsvarende forskel i
proteinudbytlet.

J den følgende kurvetegning er forsøgenes ho
vedresultater, hvad angår blandingsforholdene, vist.

Som omtalt blev der i 1973 og 1974 fundel
meget store variationer fra forsøg til forsøg. J
forsøgene 1975 er der også fundet en del varia·
tioner fra sted til sted. men ikke så store som til·
fældet var i de foregående to år.

Gennemsnilsresultaterne af de forsø~. der i
1975 har v.cret gennemført med dyrkning af byg
og ærter i blanding sammenlignet med byg og
ærter i renbcstand. giver forskellige generelle op·
lrsninger til vejledning for de, som vil forsøge
denne dyrlningsmetode. Det må forveotes, at ud·
byttet af byg i renbcstand vil være større end
udbyttet af ærter og byg/ærter i blanding. Men
del må endvidere forudses. at udbyttet af råpro
tein i ænerne og i blandingen vil være større end
af den rene byg. Med stigende andel af ærter i ud-
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Udbytte af k.erne

Udbytte af råprotem

"kg P'_ h,l
8

6 L_-------------- 8
1
andmg

I.Idb}lIC:
M.I kerne:

pr hl
l. år Z. Ar

For/Sal hvccledyrkning (JO)
pc!. 5Crt!

pec rod· med anBTeb
net angrc:t>ct af lnzl-
af I!0ldfod· kerod-

S}'Ie S}I!t.
2. år 2. Ir

8 forsog
/974-75

4. fortsat 'neded)"rkning.

Med del form;jl al belyse mulighederne for
hvededyrkning under forsJ..ellige forhold blev der
i efterilret 1973 anlagt forsøg efter en fo~Øg'i·

plan. hvor fortsat hvededyrJ..ning bliver sam
menlignet med hvededyrJ..ning afbrudt hvcrt 3 år
af en vek~elafgrt1Jde og endvidere sammenlignet
med en fortsat bygdyrJ..ning. Det er planen, at
forsøgene ~J..al gennemføres over en 9·5rs periode.
Dcr blev anlagt 8 fo~øg, som alle er gennem~

ført i de 2 første forsøgsår. 2 af forsøgene er
gennemført på Bornholm, 2 ptt Sjælland og 4
i Jylland. Dc fleste af forsøgene er anlag't pft ret
"v:er lcrjord, men et par er dog placeret p;i mil
dere jon.lcr.

Resultatct af de R faNøs. der er gennemført
i 197+-75 ~c~ af folgcndc labelopstilling.

Blandmg

" Byg

- -
__________ Ærrcr

---

--
- - - - - :-=to __ Ærter
_----- -S''9

---- - -'-4

]

20

---------
IO

JO

hAg.pI.ha

>0

Pet råprotein

H\'eJe hvert år ..
l. års hvede
Byg hvert år

5
4
7

36
26
IO

64.4 53.5
59,2

61,0 47.8

sædsblandingen må det forventes. at andelen af
æner i høsten bliver større, og sMremt der sås
i ænedybde, d. v. s. 2-4 em dybere end alminde
lig korn~;·lningsdybde. vil ærternes andel i høstud
byltet forøges. Dette vil ligeledes være tilfældet,
såfremt der ikke titføres kvælstof til afgrøden. Det
m:'- understreges, at disse rcsultater kun er vejle
dende, og at vækslforhold og høst forhold kan
være helt afgørende for resuhatel. De ret store
variationer, der er fundel fra forsøg til forsøg, un
derstreger del nødveru.lige i, at der foretages sor
toringsbestcmmelser og analysering af protein i
både byg og ærter som grundlag for opfodrin
gen, sMremt man ønsker at skaffe sig det rigtige
fodringsmæssige værdigrundlag for anvendelse af
blandingen.

O' ærter
100' byg

Fil. 9. B)l og ætler Iblionding.

Der blev sidst I juli og først i a.ugust 1975
udi aget prØver af rødder og strå til bestemmelse
af a.ngreb af fodsyge. Angrebet af goldfodsyge har
været stærJ..est i forsøgsleddet, hvor der er d}'rket
byg hvefl tlr, idet 7 PCI. af rodnettet har værel
nngrcbct, og der cr konstateret kraftigere angreb
i hvcde efter h....ede, end hvor hvede blev dyrJ..et
før~lc år efter en vckselafgrøde. Af tabel 30 I ta~

bcJbilagct fromgår det, at vcJ..selafgrøderne har væ·
ret raps, ærter eller sennep. Man gftr sædvnnligvis
ud fra, at hvede angribes kraftigere end byg af
J..nækkefodsyge. At dette kan være rigtigt under
slreges af de angrehsprocenter for J..næJ..kefods)ge,
der er fundet i forsøgene i sommcren 1975. I I.
:'-rs hvede har 26 pet. af stråene haft· angreb af
knækkefoclsyge. mens delte er steget til 36 pct. i
hvede efter hvede, og der er J..un fundet angreb
p;; 10 pet. af stråene. hvor der er dyrket byg
efter byg. I yderste kolonne til højre ses, at der
i gennemsnit af forsøgene er h0~let et udbytte p~

53,5 hkg kerne i h\cde efter hvede. og 5.7 hkg
kerne mere i hvede efter vekselafgrøder. I byg
har udbyttet været 47.R hkg kerne, men det
fremgår af enkeltrcsllltaterne, at der i 2 forsøg
er høstet større udbytte i byg end i hvede.

Forsøgene fortsætter.

5. Afbrydelse af fortsat b)"gd)'rkning.

I diskussionen om vekseldrift contra ensidig
J..orndyrkning hnr det været fremført, at der ved
den fortsatte korndyrkning eftcrh~lOden opnås en

67' ærter
33% byg

BI'Ill/hng

.--

15

IO

pc,.
20



vis balance, hvad angår sædskiftesygdomme, og at
det forstyrrer denne balance, sår rem t der indsky
des et enkelt ~rs vekselafgrøde. Mange resultater
påviser en god eftervirkning i den første byg
afgrøde efter en sådan vekselafgrøde, men bort
set herfra er det af interesse al undersøge, om en
vekselafgrøde iøvrigt kan have en uheldig indfly
delse for kornudbyttet i de følgende nr.

For at belyse dette spørgsmål, blev der i for
året 1975 anlagt forsøg på arealer, hvor der havde
været byg i mindst 5 år forud. De enkelte for·
søgsarealer er opdelt, og der har i det første år
værel byg i halvdelen af parcellerne og raps
i den anden halvdel. Ifølge planen skal forsøgene
fortsætte med afgrøden byg i de følgende 4 år, og
der vil blive givel stigende mængder kvælstof til
afgrøden. Der foreligger således ikke egentlige
forsøgsresultater før i 1976.

Der er anlagt ialt 27 forsøg, hvoraf 18 i Jyl
land og 9 på øerne. l 26 af forsøgene er udført
en bestemmelse <Ir jordens sammensælning. Resul
taterne herar findes i tabel 31 i tabelbilaget, og
det fremgår, at 6 forsøg er anlagt på jorder med
t 2 pet. ler og derover, 11 forsøg på jorder med
6-12 pet. lerindhold og 9 fors~Sg på jorder med
under 6 pet. ler.

Forsøgene fortsætter.

6. Andre korndyrkningsforsøg.

Der er i nogle foreninger gennemført forsøg lil
belysning af forskellige andre spørgsmål vedrø
rende korndyrkning.
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årsvarialioner formentlig betinget af forskellige
vækstforhold. På baggrund af forsøgenes resultater
i 3 ru- kan cn udsædsmængde på 180-190 kg ud
sæd pr. ha anses for rimelig, sMremt man ønsker
en sikkerhed i dyrkningen.

Udsædsmællgder af vArhvede.

l AJborg Amts Lmldboforcning er gennemført
3 forsøg og i Sydsjællands Landboforening l for
søg med m.lsædsmængder i vårhvede. Resultatet
af de 4 forsøg ses i følgende tabelopstilling.

Udsædsmangder af vlJrflvede
4 forsøg 1975 hkg kerne pr. b.

170 kg udsæd. . . . 56,2
200 kg udsæd. . . 2,7
230 kg udsæd.. . . 2,9
260 kg udsæd. . . . . . . . . 3,1

Der er opnået væsentligt merudbytte på 2,7 hkg
kerne ved at forøge udsædsmængden pr. ha fra
170 kg lil 200 kg. Denne forøgelse af udsæd~

mængden er økonomisk forsvarlig, men ved at øge
udsædsmængden udover de 200 kg pr. ha er der i
gennemsni'l kun opnået et urcntabelt memdbytte.

Udsædsmængder af vinterhvede.

I lalldboforenillgeme på Lof/and-Falster blev
gennemført 3 forsøg med stigende udsædl\mæng
der i vinterhvede. Gennemsnitsresultaterne nf for
søgene. hvoraf 2 blev gennemført i Clement~

hvede og l i Nanahvcde, findes i følgende tabel
opstilling.

Udsæd!'mamgdcr af byg.

I Ja"dboforcJlillgeme på Lol/am/-Falster er i
t 975 gennemført 4 for'iøg med stigende udsæd~

mængder i byg, og efter s.~mme forsøgsplan blev
der også gennemført forsøg i 1974 og i 1973. Af
den følgende tabel ses resultaterne af de 3 års for
søg.

t 1975 er der opnået et merudbytte på 1,2 hkg
kerne ved at forøge udsædsmængden fra ca. 100
kg til ca. 135 kg. Selvom der må påregnes en
væsentlig større pris på udsæden end for avlen,
har denne forØgelse <lf udsædsmængden kunnet
betale sig. mens der ikke har været økonomisk
gevinst ved at forøge den yderligere. 1 forsøgene
i 1974 blev der opnået stort menIdbytte ved at
forøge udsædsmængden til 225 kg pr. ha, hvilket
understreger, at der kan være tale om betydelige

udsæd.
udsæd.
udsæd.
udsæd.

Anlal forsøg

90-100 kg
130-135 kg
180-190 kg

225 kg

Udsædsmæ/lgdcr af byg
hkg kerne pr. ha

1973 1914 1975
10 5 4

48,4 54,6 45,7
1,0 2,4 1,2
2,2 2,7 1,3

4,2 1.6

Udsa'dsmfl'ngder af dllterh\'ede
3 forsØg 1975 hkg kerne pr. ha

120 kg udsæd. 67,7
ISO kg udsæd. .. . 1,3
180 kg udsæd. -+-0,1
210 kg udsæd.. 0.6
240 kg udsæd. . . . . . . . . 0.6
270 kg udsæd. 1,9

Der er i gennemsnit høstet 67,7 hkg kerne ved
en udsædsmængde på 120 kg, og en forøgelse af
udsædsmængden til 150 kg pr. ha har bevirket
cL gennemsnitligt merudbytte på 1,3 hkg kerne,
men en forØgelse af udsædsmængden udover 150
kg har ikke medført større udbytte. Ved en ud
sædsmængde på 270 kg udsæd er der opnået 1,9
hkg kerne mere, end hvor der blev sået 120 kg,
hvilket dog ikke med den hØjere pris på udsæ·
den end på avlen har været rentabelt.

SMider.

På Lolland·Falster er der gennemført 4 forsøg
med sålider for vinterhvede, og resultaterne brin
ges i følgende lille tabclopstilli.ng.
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Andre forsøg.

I Ringstede1!I/clls Landboforening er 2 forsøg
fortsat, hvori byg første gang efter vckselafgrØde
sammenlignes med udbytlet af byg henholdsvis
19. og 21. gang. 1 det ene forsøg har byg efter
fortsat bygdyrkning givet samme udbytte som byg
eflcr vekselafgrøder. mens der i det andet forsøg
er høstet Cl lIdbytte på 4,4 hkg kerne mere efter
forfrugten gul sennep, end hvor forfruglen var byg.

I gennemsnit af de 4 forsøg er der høstet 70,8
hkg kerne ved en såtid fra 11.-16. september, og
der har ikke været nogen væsentlig nedgang i ud·
bynet ved at udsætte såningen til 22.-29. septem
ber, men ved at ..·ente til først i oktober er udbyt
let rcduceret med J-4 hkg kcrne, og der har væ·
ret tale om en yderligere reduktion vcd at udsætte
s:'mingen lil midtcn af o"tober.

I 2 forsøg, nr. 581 og 177 er byg sået lil
forskellige lider, Første s:itid har værel sidst i
marts og anden sihid 3 uger til I måned senere.
l det ene forsøg er udbyttet højest ved første så·
tid, mens der i det andet forsøg er høstet hØjere
udbytte ved den sene såning end ved den tidlige.

7. Omsætning af sædekorn.

Det er Statsfrøkontrollens opgave og ans....ar at
føre kontrol med og at plombere sædekorn, som
er tilmeldt den officielle. men endnu frivillige sæ·
dekornsordning. 1 beretningen fra StalSfrøkontrol
len findes opgørelse over, hvilke k\'anta udsæd
der er plomberet under ordningen i efteråret 1974
og foruret 1975. I den følgende label er der vist
hvilke sorter, der i dette og de senest foregående
~r har \tæret anvendt.

Det samlede komareal er for 1975 opgjort til
1.775.000 ha. Der 30\'endes skønsmæssigt anslået
3.2 mit1 h"g udsæd til at beså dette areal, og da
der under Statsfrøkontrollen er plomberet 1,65
mill hkg, vil det sige, at ca, 52 pct. af den an
vendte udsæd har været avlct under officiel kon·
trol. Resten hidrører enten fra landmænds egen
avl cller fra lcvcrandører udenfor ordningen, og
del er il,.ke muligt at fastslå, hvilkcl kvantum der
kommer fra hvcr af disse to kilder, Efter I. juli
1976 m:' der ikke omsættes sædekorn udenfor 0(·

ficiel kontrol.

Kornsorternes udbredelse
UdlaSl e(terår 1910 1971 1912 1913 19i4

",..

92
4
4

33
17
12
9
6
5
4
3
3
3
2
I
2

55
22

8
5
3
2
l
1
I
2

97
I
l
J

84
5
4
3
2
I
I

1975

97

2
I

27
I
7
3
6

I
7
3

38
3
2
2

90
3
6
I

2
26

7

6

34
2

23

62
9
5

16
5

3

1974

Il

45
20

4
5

12

14

61

33
6

96

3
I

89

IO
4

39
I
4
6

1913
", ..
31

2
2
I

Det fremg:'!.r med al tydelighed, at der i de se·
nesle år er sket en stor uds"iftning af sorterne,
og det fremgår ogs". at der indenfor hver kornart
er en enkelt eller ganske få hovedsorter.

Sammenholdes oplysningerne om plomberede
hanta af de enkelte arter med de udsædsmæng
der, der på grundlag af arealerne og en skønnet
udsædsmængde er anvendt, kan det fastslås, at ca.
8S pct. af ud~æden af vinterhvede har været plom
beret, 65 pet. af rugen, ca, SO pct. af byggen, 70
pct. af havren og endelig fremgår det, <l.t næsten
al vårbvcdclIdsæden har været plomberet vare.

Vinterrug
Petku, II 90 95
Pekuro ,.
Kong, II IO 5
Otello

J1Q\'re

Selma 14 27
Astor 37 30
Silva .. ,..... 5 4
Mustang .....
Stål 18 19
Sang .
Andre sorter 26 20

VIJrJivede
Suppo ,. 8
Drabant
Kolibri 97 76
Andre sorter 3 16

Udlagt forår 1971 1912
Byg

Lora... .. ... 16 33
Lami
Nordal .
Mona ,
Rupal
Zita .. " .....
Salka
Emir .. ,', .. _ 49 25
Maia
Tern 3 16
Varunda
Wing 4 9
Andre sorter 28 17

Vinterhvede
Solid.", ....
Clement
SIarke Il ....
Nana ...
Holme
Kranich 86 90
Kormoran ...
Beacon
Sture .
Andre sorter.. 14 10

66,8
59,5
63,3
52,5

60,S

12-17/10

70,8 69,7 66,S

S&fider for hvede
DalO for unin,

11-16'9 22-29 9 2-7/10
udb)·ue hkS kerne pr. ha

76,2 80,6 73,8
71,1 70,2 70,9
18,6 63,4 61,8
76,4 64,5 59,3

Gns, 4 fs...

2239 .
2240 .
2241 .
2242 .

FonOIlU'·

) Oversiilt
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D. Jordbehandling
Af K. Skrin-r.

tabelbilaget under det i parantes anførte tabelnum
mer.

Det fremgår af undersøgelseme, at der ikke er
nogen sikker sammenhæng mellem forsøgsbehand·
lingerne og angrebet af goldfodsyge. Angrebspro
cenleTne af knækk.efods~'ge er meget små, men

2
3

°

36,5
2,6
1,0

36,4
2,2
0,7

y. knzkkefodtYle
haimeD

ljc:me:t nedbnJt

1 2

° 2l I

14
13
14

26,2
0,7

--:-0,3

y. goldrodslIe
balmen

fjernel nedbral:l

12 11
12 11
12 13

25,1
1,2
1,2

ForsØg med nedbringning al halm (32)
bli.g kerne: pr. !\a

1975 6 (o,"""g 1974-7$ 14 rorsol
halmen !\almen

ljerne:t nedbragt ',emtt nedbr1llt

24,6 24,8 36,5 36,4
0,7 1,3 1.9 2,2
0,1 +0,3 0,4 +0,7

Med st"bbellalldli"g
Grundgddet 9
40 N ekstra for&r 12
40 N ekstra efterår 12

ForsØg med nedbringning al halm
8lorsf'g 1975
Ude" SI11b
behandling
Grundgødet
40 N ekstra forAr
40 N ekstra efLerår

Udbyttet har ikke i nogel af de 2 forsøgsår
været sikkert påvirket af, om halmen er fjernet
eJler snittet og nedbragt. Der er heJler ikke noget
sikkert merudbytte for stubbehandlingen, og mu
lige forskelle er helt udjævnet som gennemsnit af
de 2 år.

Tilførsel af ekstra kvælstof har begge år
haft den bedste effekt ved udbringning om for·
året. også hvor halmen er nedbragt. Dette peger
således i retning af, at ncdbringningen af halm
ikke har reduceret muligheden for kvælstoftab ved
udvaskning i vinterperioden.

1 1975 er der i forsøgene foretaget fodsygebe
stemmelser fØr kornhøst af Statens plantepatologi
ske Forsøg.

Med stllbbehandling
Grundgødcl
40 N ekstra forår
40 N ekstra efterår

Uden slIIb
behatld/ing
GrundgØdet
40 N ekstra forår
40 ekstra efterår

I. Forsøg med nedbringning af halm.

For at belyse den udbyttemæssige virkning af
at nedbringe halm er der på 2. år gennemført en
række fastliggende forsøg på arealer med fortsat
bygdyrkning. l forsøgene, der alle gennemføres i
Jylland, sammenlignes halmnedbringning efter
snitning med fjernelse af halmen.

Da kvælslofforsyningen forventes at spille en
rolle for denne sammenligning, er spørgsmålet
kombineret med 3 former for kvælstofgØdsknlng,
dels normal grundgØdskning og dels 40 ekstra
om efteråret før stubbehandling eller om foråret
efter kornsåning.

Da også stubbehandlingen må formodes at være
af betydning for ha.lmens omsætning, er forsø
gene anlagt som to sideliggende forsøg, hvor der
i det ene forsøg ikke foretages mekanisk stubbe·
handling, i det andet gentagne fræsninger, inden
hele forsøgsarealet dybplØjes omkring 1. novem
ber.

Resultaterne af 6 gennemførte forsøg i 1975
el" sammen med de 2 års gennemsnit vist i føl·
gende opstilling. Enkeltforsøgene er sammen med
resultaterne af tekstur- og jordbundsanal~'ser \ist i

Efter at Jordbehandlingsudvalgets tidligere gen
nemførte forsøgsserier med stubbehandlingsmeto
der har vist, at mekanisk stubbehandling stort set
kun tjener det formål at bekæmpe eventuel fore
komst af kvik. er spørgsmålet om kvikbekæmpcl·
sesmetoder videreført under Udvalget for Plantebe
skyttelse. Der arbejdes her med planer, der om
fatter såvel mekanisk stubbearbejdning som an·
vendelse af kemiske bekæmpelsesmidler, og re
sultaterne er meddell i _Oversigtens« afsnit E uno
der bekæmpel..e af græsukrudt.

Spørgsmålene vedrørende efterårsjordbehand~

ling omfatter derefter viderefØrelse af forsøgsse·
rier med nedbringning af halm, sammenligning af
pløjning efterår og forår med manglende pløjning
og forsøg med fræsning contra pløjning.

Opgaver vedrørende forårsjordbehandling har
omfattet forsøg med tromling af sandjord og hu
musjord og forsøg med såbcdstilberedning med
specialtromle.
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S forsØR
1975

38,8
4,6
6,8

Sammenligni"g af p/pjnhlg efterår o/: fordr
med mallglel/de plØjnillg, byg (33)

hkg J,:cmc pr. ha
7 fonog 9 fo~"g 12 forsug 16 fafSØg

1971 1972 1973 1974

47,0 32,8 34,9 46,4
2.5 8,4 0,3 3,3
3,0 6,4 0,2 1,4

3. Forsog mcd rræsning contra plojning.

Resultaterne i den forcgående forsøgsserie viser,
at del i almindelighed må anbefales at gennemføre
dybplø;ning, og at det fra det ene areal til det
andel ~pecielt er vanskeligt at forudsige udfaldet
af en manglende pløjning.

Alligevel kan det i bestræbelserne for at finde
egnede og arbejdsbesparende jordbehandlingsrnC!'lcr
der være af interesse at undersøge, om traditio
nel dybr1øjning lan erstattes af fræsninger, udført
i så ringe dybde som muligt. Spørgsmålet blev
derfor taget op i efteråret 1972 og igen i 1973
\ed anlæg af flerårige forsøg p3. jord i god kultur
efter en plan. hvor traditionel stubbehandling, vin
terplojning og såbedstilberedning sammenlignes
med fræsning lige efter høst og ca. I. november
og undladelse af pløjning. Denne fremgangsm.1do
er tillige kombineret med dels traditionel forårs·
opharvning og såning, dels med fræsning som så·
bed~tilbcrcdning før såning.

Fræsningen foretages med et rejsehold, hvorfor
forsøgencs antal er begrænset. Fr~ningeme søges
udført i en dybde af 6-S cm. Da jordbehandlin
gen muligvis påvirker niveauet for optimal kvæl
stofanvcndelse, gennemføres forsøgenes 3 genta
gelser ml.-d stigende mængder kvælstof.

Ocr er ikke forekommet kvik p& de nrcnler,
hvor forsøgene er gennemført i 1975, men iøvrigt
foretages der stubbehandling i fornødent omfang
i alle forsØgsled. Hvor kvik er forekommel i tid
ligere års forsøg. har manglende pløjning tende·
ret til den kraftigste udvikling af kvik i det føl
gende ~irs b)'gafgrøder, modens der i de fleste til
fælde er opnået den bedste effekt mod ~vik ved en
forårspløjning.

Forsøgene fOl1sætter.

GruIldgøder
Ingen pløjn.
PIØjn. efterår
Pløjning forår

31 N ekstra
Ingen plØjn. 46,9 34,0 33,S 4S,1 44,0
PIØjn. eflerår 1.6 6.3 1,6 2,2 0,6
Pløjning forår 3,2 J,9 1,4 0,7 0,7

62 N ekstra
Ingen plØjn. 33,1 46,4 42,S
Pløjn. efterår 1.2 l,S 1,8
Pløjning forår 2.0 J.J +0,8

Gent/emsnit
Ingen plojn. 47,0 33,4 33,S 47,0 41,8
PIØjn. efterår 2,0 7,J 1,0 2,3 2,3
PlØjning forår 3,0 5,1 1,2 1,8 2.2

her er måske en antydning af svagere angreb,
hvor halmen er fjernet, og hvor der er tilført eks·
tra kvælstof om efteråret til det nedbragte halm.

Forsøgene fortsætter.

2. Sammcnligning ar plojning cftcrår
og ror r mcd manglcndc pløjning.

I 1974 afsluttedes en forsøgsserie med dybpløj
ning henholdsvis umiddelbart efter ~ornhøst og i
november. Resultaterne viste. at n3.r pløjningen
kan udføres under gode færdselsforhold kan der
under kvikfrie cller delvi.s kvikfrie forhold med
fordel plØjes i seplember uden forudg3.ende stub·
behandling. Det følgende års kerneudbytte var
upåvirket af pløjelidspunktet, men den tidlige pløj·
ning be\ irlede lidt ringere udviklingsmuligheder
for eventuel fore~ommende kvik...

Ved udsættelse af pløjetidspunl'1ct på grund af
påkrævet forudgående kvikbekæmpclse indtræder
der med 3.rs mellemrum den situation, at tidlig og
varig vinter kan hindre dybpløjningen. Der opstår
derefter tvivl om, hvorvidt sådanne eflerårsbehand·
lede arealer bør pløjes om foråret før såning af
korn, eJler om pløjning kan undlades.

Spørgsm;t1et har nu været fulgt og søgt belyst
forsøgsmæssigt siden 1971. De 2 første år om fat·
tede spørgsmålet tillige almindelig opharvning og
såning eJler benyttclse af harvetandsflmaskine i
den upløjede jord. Da anvendelsen <lf harvetand·
såmaskine om foråret ikke bød på væsentlige ar
bejdsmæssige fordele, men gav besvær med så·
dybde og gennemgående medførte lidl ringere ud
bytte, blev denne afprøvning indstillet efter 1972,
hvorefter forsøgene videreføres som rene pløJe
forsøg i b~-g efter byg. 1 stedet er forsøgene siden
anlagt med 3 kvælstofmængder moJ oprindelig 2.
Arsagen er en formodning om, at der ved pløjning
frigøres ekstra lvælstof.

Resultaterne af 5 års pløjeforsøg er vist i føl
gende opstilling. Oplysninger om enkeltforsøgene
er vis l i labelbilagct.

I gennemsnit af forsøgene har der ikke i 1975
været fors~el på efterårspløjning og forårspløj·
ning, og det samme har stort set været tilfældet
også i de forcgående ;k Derimod er der i 1975
en betydelig udbyucnedgang ved manglende pløj
ning. h\or der ikke er lilføn ekstra k\æl~tof, men
efter tilførsel af 31 kg N dstra pr. ha er denne
forskel næstcn udlignet.

Resultater som disse er formentlig stærkt belin
gede af især nedbØrsforhold j vinter· og forårs·
månederne, og en~ellforsøgencs resultater varie·
rer da også meget, ligesom der forekommer såvel
store mcrudbytter som i nogle tilfælde mindre
udbytter for dybpløjning. Forsøgene gennemføres
på jordboniteter fra let sandjord til lerjord, men
der har i årenes løb været tendens til, al de største
merudbytter for udført dybpløjning forekommer
på jorderne mcd det højeste lerindhold.

)"



Ubehandlel
Løsnet 40 cm
Løsnet 80 cm
SporafSI. 60 cm
Sporafst. 120 cm

Genncmsnitsresultatet af 7 forsøg i byg. hvoraf
5 er 3. års forsøg og 2 er 2. tlfS forsøg, er vist
i følgende opstilling.

ForsØg med fræsni"g co"tra pløjning, byg (34)
hkg keme pr. ha

6 forsDg 7 forsøg 7 forsøg
1973 1914 1975

Alm. stubbeh., plØjning og
såbedslilberedning 40,6 38,1 35,6

Fræsning efter høst + ca.
l. novbr., ingen pløjn.
Alm. såbedstilb. . .. -+-1,5 -+-3,5 -+-0,4

Fræsning efter hØst + ca.
J. novbr., ingen plØjn.
Fræsning forår og tradi-
tionel såning ... -;-1,3 -+-3,6 0.4

I modsætning til de 2 foreg.knde år har der
ikke som gennemsnit af forsøgene i 1975 været
udbyttenedgang. hvor de 2 fræsninger om efter
året har erstattet traditionel Slubbehandling og
pløjning. Fonikellen i forårsjordbchandlingen har
i gennemsnit ikke haft nogen indflydelse på ud
byttet, men variationerne i enkellforsøgene er ret
store for alle forsøgsbehandlingerne. Tilførsel af
ekstra kvælstof har ikke medført nogen konse·
kvent virkning på resultaterne.

Ligeledes viser optælling af kvik i de forsøg,
hvor dette ukrudt er forekommet, ikke nogen sik
ker linje, selvom der i nogle tilfælde er tendens
til lidt kraftigere kvikudvikling efter den mang
lende dybpløjning.

Forsøgene fortsætter.

4. Forsøg med undergrundsløsning.

Denne- forsøgsopgave blev taget op i 1971 i
samarbejde med Statens Forsøgsvirksomhed i Plan
tekultur. Formålet er at belyse virkningen af un
dergrundsløsning på lerjord, hvor der er formod
ning om Slrukturskader. men hvor afvandingsfor·
hold og kalk.· og gødningstilstand iøvrigt er i or
den. Der blev anlagt 4 forsøg i efteråret 1971 og
2 forsøg i 1972 på 6 lokaliteter landet over. Sta
lens Marskforsøg, Højer, har gennemført forsøgs
bebandlingen og en række fysiske og kemiske
målinger. Forsøgene er søgt fastholdt i mindst 3
år til måling af eftervirkningen.

Der anvendes følgende forsøgsplan:

a. Ubehandlet.
b. Løsning 40 cm dybde. sporafstand 120 cm.
c. Løsning 40 cm dybde, sporafstand 60 cm.
d. Løsning 80 em dybde, sporn(stand 120 cm.
e. Løsning 80 cm dybde. sporafstand 60 cm.

Resultaterne af de 2 forsøg. der blev anlagt
i 1972, er opført enkeltvis i følgende opstilling
sammen med den gennemsnillige efteT\ irkning i
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de øvrige forsøg i 1., 2. og 3. år efter forsøgsbe
handlingen.

Ellenjrkllbzg af 1lI1dergflmdslpsnj,zg pil lerjord.
hk. keme pr. ha

Gl!Jlrup Sk"rplng (ins. 4 fOfSO,
J. lir I.Ar I. år

47,0 37,t 45,7
2.8 2,9 0,7
5.5 3,4 2,1
4.5 3,2 2.3
3,8 3.2 0.5

Gns. l (0mtl
2. år 2. år 2. år

Ubehandlet 53,2 49,6 53,9
LØsnet 40 cm 2.8 2.6 2,2
Løsnet 80 cm 5,0 2.0 0,4
Sporafsl. 60 cm 4.0 2.6 1,4
Sporafsl. 120cm 3.8 2.0 1.2

Gn~. 3 fono,
l. Ar 3. Ar l. år

Ubehandlet 43,4 44,2 47,8
LØsnet 40 cm 4,2 2.3 0,2
LØsnet 80 cm 5.0 2.9 -+-0.1
Sporafst. 60cm 5.2 3.2 0.0
Sporafsl. t 20 cm .. 4,0 2,1 -+-0.1

på de refererede forsøgsarealer i Gistrup (for
søg nr. 2977) ng SkØrping (forsØg nr. 2976) har
der hvert år ..'æret ret slore og positive udslag for
forsøgsbehandlingen og mest for den dybeste løs
ning og den mindsle sporafstand. Disse 2 for
søg søges videreført endnu en årrække med fortsat
milling af udbyuct samt jordbundsfysiske forhold.

rå de øvrige forsøgsarealer har der ikke været
udslag af hverken tilsvarende størrelse eHer ens
artethed i eftervirkningen af den udførte under·
grundsløsning. og disse forsøg er afsluttet.

5. Forsøg med tromling

af sandjord og humusjord.

Denne forsøgsserie blev påbegyndt i 1972 til
belysning af virkning og værdi af tromling om
kring satidspunktet for våf5æd på sandjord og hu
musjord. Formålet var tillige at søge klarlagt Ar
sager lil de såvel positive som negative virkninger
af traktorspor, der på disse jorder ofte er stærkt
synlige omkring vårsædens fremspiring og busk·
ning.

Tromlingerne udføres med tung betontromle,
tier vejer 800-1000 kg pr. m arbejdsbredde. Trom
lingen før såningen gennemføres før opharvning
og så tidligt, at jorden lige slipper tromlen. Der
foretages derefter kun en let opharvning før så·
ning. Anden tromling er ~lgt udført straks efter
korn..åning. medmindre arealet er sandflugttruet.
[ 8 af 14 forsøg på sandjord er som kvælstofgød
ning anvendt flydende ammoniak, der med en en·
kelt undtagelse er nedfældet før kornsåning. I
forsøgene på humusjord er anvendt fast kvælstof·
gødning.
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Forsøgene udføres efter den plan, der fremg;ir
af følgende opstilling over de 4 års forsøgsresul
tater.

Humlisjord , r, H, 9 fs. H, Ul f,

Ingen tromling 37,9 52,5 44,3 40,9 45,0
TrI. før såning +3,3 1,6 1,4 2,9 I.5
TrI. før + efter 9,4 4,3 3,2 3.7 3,9
TrI. efter såning 7,0 5,4 2,8 3,9 3,8

L
L
S
S
S

Silbedstilbered"illC med knuslIrom/e (36)
bkB kerne

Tra<3, dbeds- Knu!-
lllbtrtdnlnB Iromle

53.3 54,1
50,1 51,9
31,2 31,9
24,5 26,4
20,6 23,9

Fs. nr.

3607 ..
3609 ...
642.

3608.
38.

tromlen foruden at pakke jorden i dybden efter
lader el løst jord1:.lg tilstrækkeligt til en øverlig
såning.

I for'i0gene, der er udført på sandjord og let
lermuldet jord. sammenlignes traditionel opharv
ning og s:\bedstilberedning med et enkelt træk
med knasttromlen, og resultaterne fremgår af føl
gende opstilling.

1972-15
60 f,.

34,1
0,6
0,8
0,3

33,6
0.3
1.3
0,6

29,4
1,7
1.2
0.5

1972
19 fs.

39,1
0,0
0,3

+0.2

ForsØg med lrom!illg Iii \'drsæd (35)
hÅB Åerne pr. ha

1913 1974 1975
16 fs. II b. 14 b.Sandjorci

Ingen tromling
Tr!. før sftning
Tr!. fØr + efter
Trl. efter såning

Der har i disse I. års resultater været det
bedste udbytte i samtlige en!l.eltforsøg efter så·
bcdstilberedningen med knasnromle, og i gennem
snit af forsøgene er der opnået et merudbytte på
1.7 hkg kerne pr. ha for denne jordbehandlings
metode.

Forsogene fortsætter.

7, Andre jordbebandlingsforsog,

Udo\ er de her omtahe forsøgsopgaver har der
10k.i1t \æret arbejdet med andre jordbehandlings
spørgsmål, enlen ved videreførelse af tidligere af
sluttede forsøgsserier eller ved anvendelse af pla.
ner, der skal belyse særlige 10l..aJe forhold eller
bestemte formål.

I samarbejde med A/S De danske Sukkerfa
briUer er der på 4 lokaliteter gennemført jord
bchandling'lforsøg i fabrikssuHerroer, forsø,gene
nr. 1469, nr. 1536 og 2228-29. hvor traditioner for
årsjordbehandling og såning er sammenlignet med
jordtilbcredning og siining i en arbejdsgang.

Spørgsmål vedrørende tromling og jordpak.ning
er behandlet i for~igene nr. 3465 og 3170, og
spørgsm:\lct om pløjetidsplInkler er belyst i forsø
gene nr. 772 og 2973. J forsøgene nr. 2658-59
behandles SpØrgsmålet om efterafgrøder.

Under Udvalget for Plantebeskyttelse kan der
udover de i indletlningen nævnte forsøg med me
kanisk og kemisk kvikbekæmpelse om efteråret for
ud for byg tillige henvises Lil opgaven med kemisk
kvikbekæmpelse i korostub p!t. slærkt forurenede
arealer, hvor halmen dels fjernes. dels afbræn
des eller snittes før anvendelse af Antergon.

På sandjord er der som i tidligere år I.un op
nået små og usi!l.re udslag i de fleste af forsø
gene, og det gennemsnitlige beskedne merudbytte
for fors~jgsbehandlingerneskyldes overvejende en
kelte forsøg med ret store po~itive udslag.

På hllmllsjord er der derimod positive udslag for
tromling i samtlige forsøg igen i 1975, og som
i tidligere år er der klart opnået det største mer
udbytte. hvor tromling er udført efter I..ornets så
ning.

E/ler 4 års forsøg med Iromling a/ sandjord
med IUllg bnomromJe omkring I-årsa'dt'"s sånillg
må der ÅOllklndl'res, at dellfle jordbt'lul/uJljllK Irar
været lIdelI større indflydelse pil kom els IIdb)'IIC.

og al der på sandjord kun ,wdtageJft'.n'is har \"(1'

rel ell l'{lrig og pOS;li\' el/dt af beha"dlinge". 
Det/e ,il Irods for. at tromlillgen ofte I'isle en
tilsyneladende gunslig '-irÅning pu Åornets lil/dÅ
ling oml.riflg /rem,fpirillg og hllsÅ,,"ng.

På /rllmusjord har der derimod "ærel en ko,,
,fek\'(!1It og POSilil' virkning {// belulIIt1/inRell, og
især har Iromlillg ('fter kamels Sållillg ofle 1II(,d.
førr bel,\'l/dige mt'rlldbytler.

6, Såbedslilberedoiog med koasllromle,

Til belysning af mulighederne for at reducere
forårsjordbehandlingen på Iclle og sandflugtlruede
jorder blev der i foråret 1975 i\ærksat en for
søgsserie med anvendelse af den såkaJdte knast
tromle som eneste jordbehandling3redsl..ab.

Knao;;ttromlen er en rel iling ringtromle med
dybe knaster på ringe med relativ stor diameter,
ofte over 55 cm. Vægten er ca. 250 kg pr. m ar
bejdsbredde. Redskabet, der også betegnes .jord
pakker", angives at være egnet som eneste jord
behandlingsredskab på lette og løse jorder, idet

Gns. 5 forSØg .. 35,9 37,6
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E. Bekæmpelse af
plantesygdomme, skadedyr og ukrudt

Af J. Utrdegaard og H. E/bek Pl'dcnen

Under Udvalget for Plantebeskyttelse er der i
årets løb gennemført et omfattende forsøgsar
bejde.

De følgende afsnit omhandler forsøg med 106
præparater. J tabe) e på side 63 er anfort mid
ler, der er prøvet i forsøgene med bekæmpelse af
plantesygdomme og skadedyr. I tabel n på side
88 er opfort de afprØvede midler Iii bekæmpelse
af ukrudt. I disse tabeller er meddelt hverl en
kelt præparats virksomme forbindelse.

l. Sygdomme og skadedyr

l. Bejdsning af såsæd.
a. Forsøg i vintcrh'·cde.

Siden 1971 er gennemført en lang række forsøg
med bejdsning af hvede. hvor formålet har været
al finde erstatningsmidler for kviksølvholdige bcjd
sepræparater.

I de følgende opstillinger ses rcsulLatet fra de
seneste års forsøg, hvor virkningen af kvihølvfrie
midler er sammenlignet med kviksølvpræparatet
Tillantin-S, der er i pulverform.

Tidligere anvendtes i forsøgene tilsyneladende
sund udsæd, men de sidste 4 år er desuden til
sammenligning foretaget bejdsning af udsæd smit
let med benholdsvis hvedens stinkbrand og hve
dens brunplelSyge. I 1975 er forsøgene dog ude
lukkende gennemført med smittet udsæd, der af
udvalget er Ic\eret bejd~el til forsø~lederne.

år hvedcn var kommet op og havde ca. IIh
blad, blev der foretaget en optælling af antal
fremspirede planter pr. 5 m række pr. parcel, og
der taltes eftcr samme såtud i atle parceller. Det
normale er, at plantetanet er størst i de bejdsedc
parceller.

Forår og sommcr er der foretnget iagttagelser
over angreb af en ra:kke svampesygdomme, og
forsøgene er høstet med udb}1tebestemmelse. Der
skal gøres opmærksom på, at merudbytterne er
udtryk for den samlede bejdseeffckt overfor alle
eventuelle forekommende frø- og jordbåme svam
pes~'gdomme.

Bejdsning af hvede (37)
Id.g ke:rne:

Frem!lpue:dc: slinlr;,brlnd brunple:1

1975
plante:r smilIC: smLllC:
pr. m" l (s. ~ fs. usmiUe:1

Ubehandlel 252 38,1 59,1
Tillantin 100 g 236 19.8 1,6
Granosan, 200 g 250 21,1 2,3
Neo-Voronit.

250 ml 242 12.6 0,7
BAS 35001 F.

200 g 247 22.0 2.3
TeCIO M. 200 g 252 21,5 2,4

/974 3 (s. Jf, 7 f•.

Ubehandlcl 277 19,5 32,0 57,2
Tillantin-S, 100 g 310 27,8 10,9 0.0
Neo·Voronil,

200 ml 314 22,7 9.0 +0,3
BAS 3501 F.300g318 54.1 10,9 0,5

/973 l (s. ~ fs. IO fs.

Ubehandlet 285 28,2 52,0 56,0
Tillanlin-S. 100 g 328 6,2 1,9 +0.2
Neo-Voronil,

200 ml 314 0,5

/974 l fs. 9 fl.

Ubehandlet 294 17,7 57,9
Granosan, 200 g 304 35,7 +0,2
Teclo 60

+ maneb. 200 g 308 36,0 0,0

I opstillingen ses. at der intet sikkert udslag er
for bejdsning af tils)'neladende sund udsæd. Af
resuhaler fra tidligere år er det dog kcndt, at
sehom ud!>æden lilsyneladende er sund, kan der
forekomme et betydeligt merudbytte for bejds
ning. Er man derfor i tvivl om udsædens sund
hedstilstand. bør 01;\0 lade foretage en bcjdsc
bchovsanalysc_

Af opstillingen fremgår, at præparatet Neo
Voronil, der er flydende, er prøvet i 3 år, dog
lun de sid'ite 2 år på smittet udsæd. Det har baft
en god effekt overfor både stinkbrand og brun
plet. men har dog ikke helt kunnet klare sig o\er·
for Tillantin-S.

De øvrige præparater. der ajle er puh'erfor
mige, viser en effekt på linie med eller større
end l..\iksøt\'præparatet. Udslagene er væsentlig



fOnikelJige i 1974 og 1975. Del hænger sammen
med, al smiuegraden var større i 1974, og ud
byllet af ubehandlet derfor meget lavt. Del ses
meget tydeligl i forsøgene med brunplet, h\'or
merudby Ilet for bejdsning med de forskellige præ
paraler \ arierede i gennemsnit fra 9.0 til 10.9
hJ..g pr. ha delle år imod kun fra 0,7 til 2,4 hk.g
i 1975.

Grano<;an, BAS-præparatet og Teclo M ligger i
åreL'i stinkbrandforsøg på linie, med merudbytter
varierende fra 21,1 lil 22,0 hkg imod Tilluntin
19,8. 1 forsøgene 1974 var merudbyttel for Til
lanlin 19.5, for Granos'lI1 og Teclo M omkring
36,0 og for BAS-præparatet 54,1 hJ..g pr, ha. Ogsr'
i årels brunpletforsøg ligger dis'ic tre kviksølvfrie
præparnter på linie med merudbytter på 2,3-2.4
hkg pr. ha imod 1.6 hkg for Tillantin.

Den 'ilørre 'imittegrad af stinkbrnnd og brun
plelsyge i 1974 er forklaringen P;I, al effekten af
de provede midler i den fØlgende opslilling i 1974
er langt større end i 1975. Medens der i åreLS
forsøg il. ke er udslag for de pro\ ede præparater
overfor brunpleLSygen, var der i 1974 merud·
bytter p.i 8,6-10,9 hJ.. g: pr. ha. Tilsvarende er
udslagene merfor 'itinkbrand I 1975 varierende
fra 10.0 til 16.8 hkg pr. ha imod fra 27,8 til
54.4 hkg i 1974.
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For.søf.:ene dl forlsfl'II('. og opf.:Q\·ell er iJ..ke
(lIeIle al fillde ef/dth'(' midler, merl 0g.511 al se om
de er amelIdelige i der gangu teJ.llisJ.e appora
IIIr. .wmtidig med at de l'T økollomisJ.t' i brug,
Slidall som J..dksph'midl,.,ne har l'aret del.

KemiJ..alieudgifU'1l til behandling al 100 J..g \"it/

ter.ræd med de pli marJ.etit't wrrellde prfl'paratl'T
har ,·arel fØlRende: Tiliantjrl-S 0,70 kr., Grano·
!wt/ 1/,30 kr.. Neo·Voronit 6.25 kr. og Tecto 40
/4.00 h.

b. Fors,tg i ~'l\rsæd.

I forsøg i vårsæd med bejdsning mod frøbårne
svampesygdomme, hvoraf el par a.f de mest ond
artede i byg er slribesyge og bladplelsyge, er det
primære al finde effektive kviksølvfrie midler til
cr~latning for k\ iksøh præparaterne.

Den følgende opstilling \ iser resultater fra for
søg, hvor man har søgt at bely'se bejdsningslids
punkleL'i betYdning for \ irl..ningen af 3 kviksølv
frie midler sammenlignet med Tillantin-S. Med
l.vil..søhpræparalet er kun bejdset den 14. marts.
fordi man ved, at tidligere bejdsning ikke influ
erer på præparalets virkning. Med de kvik'i:øh'frie
midler er foretagel bejdsning den 3. februar og
den 14, marIs.

Bejdnling af byg (39--40)

BejdsIling al hvede (38)
hlt:llo:erne

Frenupirende 'Iinkhrand brunplel
planler smine smilte

/975 pr, m' ) rs. 4 rs. usmillet

Ubehandlet 251 43,8 52,6
Tillantin-S, 100 g 257 10.9 0,3
Derosal M, 200 g 256 16,8 ~0,2

Panoctine 30,
200 ml 253 10,2 ~0,8

BAS 35007 F.
200 g 262 15.0 0.1

Teclo 40. 100 ml 248 10,0 ~O,I

1974 Jf. JfL 7 r•.

Ubehandlet 277 19,5 32,0 57,2
Tillantin-S. 100 g 310 27.8 10,9 0,0
Derosal. 150 g 320 54.4 8.6 ~0,2

BAS 3501 F, 300 g 318 54,1 10,9 0,5

/973 ] r•. 5 rs. Il) f.,

Ubehandlet 285 28.2 52.0 56,0
Tillanlin 100 g 328 6,2 1,9 +0,2
Derosal, 150 g 322 0,3

PallOctine 30 og Tecto 40, der er flydende præ
parater, er prøvet første gung og viser en effekt
omtrent p.i linie med kviksølvpl'æparatct, men ikke
så god som Derosat M og BAS-præparatet, der
er pulverfonnige.

Efler Iltre års forsøg med btjdsning al hvede
mod 2 (If dens ondartede sygdomme. stinJ..brand
og brunplet, \'iser resultaterne. at flere al de pr.·
,'ede hiksøll'frie midler er lige så l'f/ekti\'e som
ki'iksoh·holdige.

Udsæd inficeret Fremspi· .~ planter

med slribcn'ce rende- =d
plinter stribe- hk,

7 {MSpg /975 pr. m' .yge kerne

Ubehandlet 253 53 31,8
Tillanlin-S 100 g.

den 14/3 258 O 14,2
Granosan 200 g,

den 3/2 ... 217 4 12,0
Granosan 200 g,

den 14/3 249 4 13,4
Neo-Voronit 250 ml,

den 312 252 18 8,0
Neo-Voronit 250 ml,

den 14 '3 ...... 265 19 9,8
Dithane M-45 200 g.

den 3/2 229 3 .. 13,4
Dithane M-45 200 g,

den 14/3 250 2 14,2

Sund udsæd
9 forsØg /975
Ubehandlet 294 43,1
Tillantin-S 100 g,

den 14/3 292 0.0
Granosan 200 g,

den 3/2 . . . . . . . . . 290 ~0,2

Granosan 200 g,
den 14/3 .. 292 ~0,4

Neo·Voronit 250 ml,
den 3/2 ......... 294 ~0,6

Neo-Voronit 250 ml,
den 14/3 ........ 288 ~O,3

Dithane M-45 200 g.
~0,7den 312 291

Dilhane M-45 200 g,
~0,7den 14/3 293
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Opstillingen med resultater efter plan l vi..er
afprøvning af Granosan de sidste 3 år. De første
2 år er der bejdset tilsyneladende sund udsæd,
medens der i 1975 er ~tnvendt smiltct udsæd.
ligesom Granosan i årets forsøg har cn lidt anden
formulering end i tidligere år.

Gmoosan er prøvet i 3 forskellige doseringer.
der har virket ens på kornets fremspiring og ca.
på linie med Tillantin-S. Bayer-præparalet, der
er prø\ct første gang. synes at hæmme fremspi·
ringen lidI.

J årelS 9 forsøg med udsæd smiltel med bladplet
og fu..,arium er der på ubehandlet areal et gen
nem~l1it'iudbytte på 47.3 hl..g kerne pr. ha. Hvor
der er bejd"et med hiksølvpræparal, er udbynet
øget med 1,2 hkg. Det kvil..søhfrie Granosan har
for allc 3 dO'icringcrs \'edkommcnd~ hævet ud
byttet med 1.2-1,6 hkg, medens Ba~·er-præpara·

let ikke har p:lvirket udbyttet.
UdbyUet i de 5 forM1g. h....or der klin er tale

om fu..,arillm<;millc. ligger på samme nivcau. Her
er der imidlertid lale om udbylleredllcering efter

parti er Svaløf Scnatbyg smittet med bladpletsyge
og fusarium. Det andel pani er Lofabyg smittet
med (usarium.

Efter Statsfrøl..ontrollens ~nal)'se havde Senat
byg en angrebsprocent af bladpletsyge på 91 og af
fusarium på 13. Ved undersøgelse af planterne i
drivhus blev der fundet angreb af bladrlctsygc på
9 pet. af planterne. men ikke angreb af stribe
syge. Lofabyg havde en angrebsprocent af fusa
rium på 21. og i drivhuset blev der hverken
iagtlagct angreb af bladplelSyge eiler stribesyge.
Begge bygpartier spirede i laborawriet med 98 pet.
normale spirer.

Ubehandlel 312 47,3 47,9
Tillantin-S, 100 g 335 1,2 +0,5
Granosan, 100 g 326 1,2 +0,3
Grano'ian. 200 g 322 1.2 +2,0
Granosan. 400 g 322 1,6 +1,7
Bayer 6588 a, 200 g 242 +0,1 +1,1

/0 farSØ.• /974 sund udSJCd

Ubehandlet 363 55,3
Tillantin-S. 100 g 339 +0.8
Grano~an. 100 g 339 +1,5
Grano,an. 200 g 342 +0,7
Granosan, 400 g 354 +0,8

/6 forsøg /973
Ubehandlet 350 42,S
Tillantln-T. 100 g 342 1,1
Granosan, 100 g 360 l,S
Grano~an, 200 g 362 2,4
Grano~an, 400 g 362 2,3

f!klkcn\e
udsæd milene! !DCa
blldpkl

og rusanum rusarium
9rs srs

FremspIrende
planler
pr.m'

Bejds";,,g nf byg (41)

Plnll l
/975

Forsøgene bic... udført med stribesyg b)'g af
sorten Seta til måling af effekten og med f\und
udsæd af sorten Rupal til belysning af eventuel
skadevirkning. Ved Statsfrøkontrollens vejled·
ningsanalyser for bejdsebehov blev der fundet et
parti Setabyg med en angrebsgrad af stribesyge
og bladpletsyge på 78 pct., ligesom man fandt et
parti Rupalbyg med kun 3 pet. angreb. De 10 par·
tier spirede i laboratoriet efter 10 dØgns forløb
med henholdsvis 88 og 96 pet. Ved en under
søgelse efter udsåning i drivhus blev der ikke
fundet angreb af bladpletsyge i Setapartiel. men
angreb af stribesyge på 16 pct. af planterne. I Ru·
palpartiel blev ikke fundet angreb af de to syg·
domme.

J marken blev gennemført 7 forsøg med infi
ceret og 9 forsøg med sund udsæd. For at få et
udtryk for markspireevnen blev i samtlige parcel
ler foretaget cn optælling af antal kornplantcr i
5 m af cn sårxkke og efter samme s.Jlud på kor·
nets 11h-blad'lladic.

Af tabellen fremgår, al ingen af midlerne \ed
de forsl..elligc bejdsningslid ..punl..ler påvirker frem
spiringen i forspgene med den sunde udsæd.
Derimod ses tydeligt. at i gennemsnit har Grano
san og Dilhane l\f-45 nelhat spircc\'nen af
~tribcsyg b~'g vcd den lidlige bejdsning. el for
hold. der forcl..ommer i de fleste enkehforsøg.

Overfor stribesyge har ingen af de kviksølv
frie præparatcr. h ....crken med det tidlige eller del
scne bcjd<;etidspunkl. haft S:l god effekt som l il
lantin-S. I gennemsnit af de 7 forsSsg er der 53
pet. planler angrebet af slribr.::syge i det ubehand
lede forsøgo:;leli. medens der o\ocrhovedet iHe fin
des angreb. h\'or der er bejdset med kviksøh'
præparat. Ringest var virl..ningen af Neo·Voronit.
der kun har ncd:o.at angrebet lil 18 pct. Af de 2
andre præparater er den bedsle \irkning opntlct
af Dithane M-45. der har nedsat angr~bspro

centen til 2 ved anvendelse p del sene tid<;punkt,
og til 3 ved anvendelse tidligere. Granosan har
reduceret angrebet til 4 pcL

Udbyttet af ubehandlel i forsøgene med den in·
ficerede udsæd er i gennem'lnit 31.8 hkg rI'. ha_
Efter bcjd<;ningcn er der et rnerudbyLtc nogen
lunde i forhold til dennes effekti\ itet. rfter an
vendelse af hik<;ølv er uJb~'llel ogel med 14.2 hkg
og efler Grano,an og Dilhanc M-45 med 12,0
14.2 hl..g. medens det efter Neo-Voronil I..un er
øget med !tO 1).8 hl..g pr. ha.

l gennemsnit af de 9 forsøg med .sund
udsæd er uJb~t1e1 af ubehandlet 43.1 hk(::: kerne
pr. ha. Det <;amme er tilfældet. hvor der er bcjJ<;et
med Tillantin-S. Derimod er der for de:: k\ ik·
~øh'fric præparater \'ed begge be::handling~lid'i

punl..ter en mindre lIdb~ lh::redlll..lion, størsl efter
Dithane 1\1 45 med 0.7 hkg pr. ha.

Dc følgende 3 or"tillingcr viser resultater fra
forsøg i byg: med hil....,Øh frie rræpar:llcr an·
\emll P:l 2 partier in(ict"fct uJsæd i 1975. Det cne
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anvendelse af aJle bejdscmidter varierende fra 0,3
tll 2,0 hkg pr. ha.

Resultaterne fra forsøgene med bejdsning af
almindelig udsæd de foregående 2 år bekræfter,
at hvis udsæden er sund, og kerneudbynet som i
1974 ligger p:\ et højt nivc<lu, 55,3 hkg pr. ha,
opn~s intet merudbytte. Er udsæden derimod klin
tilsyneladende sund som i 1973. øges udb)'ttet efter
bejdsning. Er man i tvivl, bør man delfor lade
foretage en behovsanalyse.

I denne forsøgsserie har Gnmosan vist sig at
være ligeså effektiv ovcrfor sygdommc og ligc!}å
tolerant overfor byggen som Tillantin-$.

Efter fors{;gsplan II er gennemført IO forsøg
med bladplclsmiUct udsæd og 6 med fusanum
smittet Med Tillantin-S er sammenlignet 4 kvik
sølvfrie præparater, hvoraf de 3 er flydende. DPX
21 er et pulver.

Baycrpræparatet, der i modsætning lil præpara
tet i foregående serie er flydende, har hæmmet
fremspiringen noget, DPX 21 viser en ant}'dning
i samme retning. medens de øvrige præparater
ikke har påvirket frcmspiringen.

Forsøgene efter plan III er genncmført efter
samme princip som de foregående. Der er prøvct
4 J...viksølvfrie præparater, hvoraf de 3 er fly
dende. SN 43410 er et plllver.

KVK-præparatcl synes al hæmme fremspirin·
gen lidt, medens de øvrige præparater ikke har
øvet indflydelse p:i denne. I gennemsnit af 9
forsøg med bladpletsmitte viser kun Imazalil til
bøjelighed til at trykke udbyttet lidi, medens de
ø\ rige 4 præparater har medført mcrudbytte p~

0,5-0,6 hkg kerne pr. ha. I de 5 forsøg med
fusariumsmiue h;lr behandlingen ikke medført no·
gen sikker virkning på udbyttet.

Kcmikaliclldgiften til behandling af 100 kg ud
sæd har værct følgende: Dithane M-45 4,75 kr.,
Granosan 11.30 kr., Neo-Voronit 6,25 kr. og
Tillrmtin-S 0,70 kr.

Forsø!:f'1Il' fra /975 og lid/igere lir I'iser, III der
til byg fim/ej' f/rre kviJ..sølvfrie midler, der IIar
ell efll'kt mod ell række frøbtime SI'lJmpesyg·
domme bl. a. fllsariwlI og b/lIdp/et. Desl'ærre er
effekten ol"t!rfar byggets strihesyge ikke tilfreds
.\tillelU/e for ffere {II midlemes I'edkummeflde.

BejdslIillg al byg (42)

Bejd~lIi,,!: al byg (43)

I forsøgene med bladpletsyge har Bayerpræ
panl.let reduceret udbyttet med 0.7 hkg, og DPX
21 har øget del med 0,7 hkg kerne pr. ha. TilIan
tin har hævet udbyttct med 0,9 hkg, og PanOCline
og Neo-Voronit mcd hcnholdsvis 1,1 og l,S hJ...g
pr. ha. I forsøgene med fusarillmsmilte har alle
bcjdsepræparatcrne nedsat udbyttet med fra 1,3
til 2,5 hkg kerne pr. h;l i gennemsnit.

hkg kerne
udlkrd inllccrct med

P/an JJ FrclTUpirende bladplel

/975
planter og rusarium fusarium
pr.m' IO rs. 6 fs.

Ubehandlet 324 45,1 51,S
Tillantin-S, 100 g 319 0,9 ..;.- 1,3
Nco-Voronit, 250 ml 336 l,S -;-1,6
DPX21,100g 300 0,7 -;- 2,5
Panocline 30/2 spe,

200 ml 318 1,1 -;- 1,8
Bayer 6688 b, 200 ml 260 -;-0,7 -;-1,4

IO lor.fØ~ 1974
Ubehandlet 370 49,8
Tillantin-S, 100 g 355 0,3
Nco-Voronit, 250 ml 355 -;-0,5

Ane
ejen

domme

SlribesygeUIU/ersøgelse /975
indkøbl udsa:d

udSllC'd apl. om
egen bejdset ffi. ubejd- beJdsn.
"'1 k"iksøtv set mangl.er

c. Stribe.o;ygcundcrsøgclsc 1975.

I forsommeren 1975 blev der fundct cn del
stribesyge i bygmarkerne. Det var lilsyneladende
i marker såvel med indkøbt såsæd som med så
sæd <lf egen avl.

Der blev iværksat en undersøgelse, og ialt blev
der undersøgt 490 ejendomme.

Af tabellen fremgår tICI, al der fandtes stribe
syge på 33,5 pct., svarende til VJ af aJle under
søgtc ejendomme. Det fremgår endvidere, at der
på 114 ejendomme, hvor man havde <l.nvcndt egen,
ikke afsvampet udsæd, f,lIldleS stribesyge på godt
~ af ejendommcne, og det ses, at der i mangc
tilfælde har været tale om rct ondartede angreb
med over 10-20 pet. angrcbne planter.

Antal
ejendomme 490 114 280 70 26

pet. m. stribes. 33.5 68,4 16,8 47,1 23,1

Procentisk fordeling af ejendomme
efter angrebsgrad

Intct angreb 66,5 31,6 83.2 52,9 76,9
0,1- 0,5 pet. 17,8 24,S 12,8 25,7 19,2
0,6- 1,0 pet. 4,5 12,3 2,1 2,9 0,0
1,1- l,S pet. 1,9 4,4 1,1 1,4 0,0
1,6-- 2,0 pet. 1,2 2,6 0,4 2,9 0,0
2.1- 2,5 pet. 1,0 2,6 0,0 2,8 0,0
2,6- 5,0 pet. 2,7 7,0 0,0 5,7 3,9
5,1-10,0 pel. 1,8 5,3 0,0 4,3 0.0

10,0-20,0 pet. 1,2 4,4 0.0 1,4 0,0
over 20 pet. 1,4 5,3 0,4 0,0 0,0

45,9
0,2

-;-0.2
-;-0.1
..;.-0,3

0,3

hkg kerne
uds<cd inficeret med

bladp1ct
og fusarium fusarlum

9 fs. j fs.
40,0

0,6
-;-0.6

0,6
0,5
0,6

311
312
312
286
313
316

Fremspirende
planter
pr. m'

Plon Il I
/975
Ubehandlet
Tillantin-S, lOD g
Imazalil. 200 ml
KVK 753005. 100 ml
SN 43410. 200 g
EK 175, 200 ml
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Også efter anvendelse af kviksølvbehandlet ud
sæd er der blevet fundet stribcsyge. dog kun på
16,8 pet. af ejendommene. I denne kategori fore
kommer kun få tilfælde med over 1-2 pet. an
grebne planter. Det viste sig iØvrigt, at slribesyge
efter kviksølvafsvampning hovedsagelig forekom i
udsædspartier leveret fra enkelte firmaer. hvor
afsvampningen åbenbart ikke har været gennem
ført tilstrækkeligt omhyggeligt.

Undersøgelsen har bl. a. været medvirkende til.
at der er blevet etableret en k.ontrolordning med
komfirmaemes bejdsning af !låsæd.

Tilsvarende stribcsygeundersøgelser bør foreta
ges i årene fremover.

2. Sprøjtning mod meldug.

Forsøg med bekæmpelse af meldug i !..orn er
fortsat i 1975. men på grund af relativt få og
svage angreb ikke i ret stort omfang.

Efter den fO~0gsplan, der ses i følgende opstil
ling, er gennemført 3 forsøg i vinterhvede hvert år
i 1974 og 1975. Sprøjtning er udføl1 ved begyn
dende sygdoms:l.ngrcb, når hveden er på stadie 7
efter dr. Feekes skala (se fig. 10). Ved forsøgs
behandlingen sumt 14 dage til 3 uger senere er
givet karakter for angreb uf meldug: IO = stærkt
angreb, O = intet angreb.

Sprøjt Iling mod meldug i In'ede (44)
Karal.ler for meldug hkg

c•. 3 uger efter Spmjlllinll kerne
J fs. 74 3 fs. 75 j fs. 74 3 fs. 75

Ubehandlet 4 S 64,S 62,3
Calixin, 0,7 l 2 4 1,4 0.7
Saprol, 1,0 l J 4 1.1 1,1
Bay 6660, 1,0 I O 2 2.6 1.1
Bas 38201 F. 3,0 kg 3 2 J.7 1,8
Delsan-M, 2.0 kg 3 0.6

I årets forsøg v<lr meldugkaral.teren ved for·
)o,øgencs .. nlæg 3. Den stiger i lØbet af 3 uger lil
gennemsnitlig 5 i uhchandlet og til 4 efter sprøjt
ning med Calixin og Saprol. Calixin viser i 1974
en noget bedre effekt overfor svampen og ogsA
... tørre mcrudbylle. 1,4 hkg kerne pr. ha imod 0,7
hkg i 1975. Anvendelsen a.f Saprol har begge år
giH~t et merudb~'lle pi 1.1 hkg.

Bay 6660 reducerer j 1974 angrebet til karak·
teren O og i 1975 til 2, hvorefter merudbytlerne
er hcnholds\ is 2.6 og I, I h~g. BAS-præparatet \j

o;;cr hc:gge år en ganske god bekæmpelseseffekt,
der har øget udbyttet med 1,7 og 1.8 hJ"g kerne.
Delsan-M er med første gang og bør prøves
)derligere.

T forspg nr. 2662 og 464 er prøvet andre mel·
dugmidler i hvede. Milgo, der også er prøvet i
1973 og 1974. \iser den bedste effekt overfor
...... ampen og et merudbytte i årets forsøg på hen
holds\is 2.1 og 2.6 hkg imod Calixin 1,9 og 1,6
hkg pr. ha. l nr. 2662 er prøvet Difonlan, der er
med i forsøg for fprstc gang. Uden at vise særlig
stor virkning overfor meldug, har det alligevel
oget lIdb~'tlet med 4,8 hkg pr. ha. Denne ...irkning
kan måske bero på en større positiv effekt overfor
andre eventuelle svampesygdomme. l begge forsøg
er ogs" prøvct EF \55, der også deltog i 3 forsøg
1974. Re<;ultatcrnC' er noget \arierende. men i for
søg nr. 464 er virkningen overfor meldug god.

Fem forskellige meldugpræparater er prøvet i
et for\øg med byg. nr. 1000. Midlerne viste alle
god virkning over(or mcldugsv<lmpcn, uden al
di,,~ medførte en udbYllestigniog. De samme mid
ler er prøvet i et havrefor!>øg, nr. 946, hvor Bay
6660 viser den største effekt overfor svampen.

For midlcr til bekæmpelse af meldug er kemi
~aliepri')cn pr. ha for de midler, der er på mar·
~edet fdlgende: Calixin 62 kr. og Saprol 55 kr.
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4 forsØg 1975
Ubehandlet
Benlale 0,25 kg. stadie 8
Benlale 0.50 kg. !.I'll!ic 8
Benlate 1.00 kg. stadie 8
Benlalc 0.50 kg. stadie 7
Benlale 0.50 kg, stadie 9

3. Fods)"ge i hvede.

På tredjo ;If er der gennemført fo~øg i vinter
hvede for al undersøge cn del præparaters virk
ning mod en ræUc svampesygdomme. specielt
fodsyge.

I den følgende opstilling ')cs resultater fra for
sdg med Bcnlale. Alle 3 r er prøvet med 3
forskellige doseringer udspr0Jtet på cl bestemt
væks(stadic. De 2 <;id~lc :ir er endvidere prøvet dcn
mellemste do<;is på IO andre vækststadier, som
del ses i opslillingen.

8ekampelS(' af S\'llmpesygdomme i !z)'l!de (45)
KIralier d .•• pcl. Slrå m. hl&

meldug gulrusl ltn.r.s}8:C: terne

l 73 59.4
I 67 O.J
I 6J 1.1
I 62 I.l
I 57 2.3
I 61 1.5

8 forsØg 1974 K:araktcr d, 1_.

Ubehandlet 2 J6 57,0
Benlale 0.25 I..g, stadie 6 2 25 0.8
Benlate 0.50 kg, stadie 6 2 28 '-O
Benlate 1.00 kg. sladie 6 2 25 2.0
Renlate 0.50 kg, sladie 5 2 22 1.2
Benlate 0,50 !..g, stadie 7 2 28 t.6

6fo'''Øg 1973 Karakter (l. Ul.

Ubehandlet O J 54 47,5
Benlate 0,25 kg. stadie 6 O J 31 -;-0.9
Benlate 0,50 kg, stadie 6 O J 25 -;- '-2
Benlate 1.00 kg, stadie 6 O J 29 0.4

I forbindcl'ic med sprøjtning og flere gange ,c
nere er der givet k<araklcr for meldug og gulrusl.
På stadie II bedømmes angreb af goldfodsygc.
Rcdornll1clsc af knældi:cfodsygc foretages af SIa
tens plantepalologi,kc Forsøg på grundlag af til
~endle slråprøver.

Det ses i allc 3 år. at angrebene af meldug og
gulrust har været meget moderatc. og at ingen af
behandlingerne har indvir!..et r~ angrebenes styrke

Der er en tendens lil, at angrebet af knække·
fo<lc;yge svæHes med stigende dosering af Reo
late. og den mellemste dosis a",:endt på det lid
ligc;te af de PUfH"CJC stadier har s\æl..kct s\'ampen
mest.

1 1973 opnåede,; inlet rncrudb}lle. I 197-1 er
der et merudbyttc. stigende fra 0,8 hkg kerne pr.
ha efter den laveste BenlUIedosering til 2.0 hkg
efler tlen højeste. Og i 1975 er der en stigning fm
0,3 lil 1.3 hl..g. Det Slørste merutlb) tte, 2,3 hl..g
er opnået i 1975 efler den mellemste dosis ud
sprøjtet på stadie 7.

Forsøgene nr. 1520. 307 og 252 er anlagt i
samarbejde med SI:ltCns plantepatologiske FONØg
med det formål at afprø\c midlerne Benlate, Ba
\iSlin, Dcr<hal. OI\S 35.003. Topsin-M og Tecla
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40 mod fodsyge i hvede. Der er sprøjtet på 2
tidspunkter, førsle gnng P~I stadie 6 og andet
sprøjtelidspunkt er stadie 7. De 4 førstnævnte
midler, der hører til samme Iype, har haft god
effekt på I..nækkcfodsyge. og der er fundet mer
udb} IIcr pil 5-10 pet.

Da der er mange interessnnle præparater, ikke
mindst til bekæmpelse af fodsyge. vil forsogsar·
bejdel med denne opgave blivc intensiveret i dc
kommende år.

4. Gulrust j hvede.

I 1975 bicv angreb af gul rust på de mes(
gængse SOrler meget m<>deratc, hvorfor dt'r også
I..un er gennemført 4 forsøg med bekæmpelse.

Den følgende opstilling \ ic;er resultaler fra 3
forsøg. 2 i Kranich· og l i Starke Il-hvede. gen·
nemført efter samme plan som 6 forsøg i 1974.

Bek,~mpelst' af gll/msl (46)
Karakter lor gulroSI

1 forsog /975
\ed 2. spr. ca. 14 dage erter hk.

Cl. "/. l sproJtning kerne

Ubehandlet 5 8 44,4
Calixin 0.5 I +

mancb 2.5 kg J 5 4,2
Saprol 1.0 l +

mancb 2.5 kg 3 5 J,4
Bay 6660 1.0 I +

Antracol 2.0 kg 3 6 4.6
Plantvnx 20 1.5 I +
AAmngnn 70 2,5 kg 2 5 5.5

6 tor.\og 1974 ca. Ul.

Ubehnndlel 6 7 50,7
Calixin 0.5 l +

mancb 2.5 kg J 4 9,3
Saprol 1.0 I +

mnncb 2.5 kg 4 4 8.5
Bay 6660 1.0 I +

Alltracol 2.0 kg J 4 6.3
r'lantvnx 20 1.5 I +

AAmagan 70 2.5 kg 2 2 7,4

Der er prøvet 3 s)''ilcmi,,''-e s\'ampemidler i
hlanding med maneb. Bay 6660 er ikke systemisk.
Der er fnn..'1:tgel 2 sprojlningcr. den førsle på
...Iadie ti 7 og den 'lIlden på stadie IO efter
Fedes skala (se side 58). I forbindelse med hver
,;prøjlning ..;Iml 14 dage efter den anden foretages
en bcd,'mmelse af gulruc;tangrcb.

Efter blandingen Plantva.x 20 og AAmagan 70
er der begge år opnået en ..ærdelcs tilfredsstil·
Icnde \ irl..ning o\'erfor gulrusl efter I. sprøjtning.
Når karal..lerne for ubehandlet er 5-6. er den
efter behandling nede på 2. Også 14 dage efter
2. sprøjtning er virkningen god. navnlig i 1974,
hvor der er opn:let et merudbytte på 7,4 hkg
kerne pr. ha imod 5.5 hkg i 1975.

Cali.\in + maneb og Saprol + maneb \'iser en
effekt overfor gulrust begge :.ir. 14 dage efter 2.



60

og resultatet af forsøgene ses i følgende opstil
ling.

3,6
1,4

30,8
45,8

7.0
15,9

Bekæmpelse af nernaloder (47)
Ne~todcr. IOOO~g OIII,",~r

pr.lo.g jord
_(:(I erler hOSI hkg kerne:

anlq ubeb. FuradaD ubeh. Fur.lian

11,7 10,3
13,1 14,3

I 1975 foreligger der resultater af 4 forsøg i
byg og 4 forsøg i havre. 2 af bygforsøgene er
udført i iU.e-nematodresistcnte bygsorter, der har
ved forsØgets anlæg været i gennemsnit ca. 7.000
æg og larver pr. kg jord. Efter høst har der ikke
været \'æsentlige ændringer i tallene uanset be
hnndlingen, der er opnået et merudbytte på 3,6
hkg kerne.

I forsøgene med ncmatodrcsistent byg er der
både i 1975 og 1974 en nedgang i antal æg og
larver efter hØS1, en nedgang der ikke kan hen
føres til en effekt af Furadan. Udbyuet har været
upåvirket af behandlingen.

I de 4 havreforsøg er der ingen effekt på æg og
larver. Der er opnået en udb>rttestigning på 2,8
hkg kerne.

J års forsøgsarbejde med Furadall 75 IV tyder
iUl' på. ar midlet kan am'endes til kemisk be
I..(mlpelse af hUl·reMmaloder. Det må forIsat til·
rådes at anve"de de Ilematodrrsistente sorler på
.~tt,.rl..t nematodi"ficeret jord.

6, Plansprøjtning rra fly og traktor,

Anvendelse af fly til sprøjtning af kornafgrø
der har i de seneste år vundet nogen udbredelse.
I 1973 blev der behandlet ca. 75.000 ha, i 1974
ca. 60.000 ha og i 1975 ca. 57.000 ha. I realite
ten er der dog behandlet under det halve af de
nævnte arealer, da et plansprøjtet areal behandles
2 li 3 gange. I 1974 var den gennemsnitlige areal
størreIse på ca. 45 ha pr. beha.ndlet mark.

Der er i 5 år udført forsøg i et samarbejde
mellem KFK-Iandbrugsflyvning. de lokale konsu·
len ter og Landskolllorel for Planteavl. De sidste
2 år har Statens plantepatologiske Forsøg også
været behjælpelig med tilsyn og opgørelse af for·
sdgene.

Nematod-
resiSlent byg
2 forsøg 1975 48,9 20,9 23,9 42,9 0,2
2 forsøg 1974 35,6 7,2 7,2 45,2 1,1

lkke·"ematod·
resistent Ita)'re
4 forsØg 1975 20,5 13,2 24,4 22,6 2,8

Byg
6 forsøg 1973 22,9 17,6 9,9 38,6 1,3

Ikke-nematod·
resisterlt byg
2 forsøg 1975
3 forsøg 1973

l de .'lidsle 4 år I/{Ir der )'ærel udført /orsø{:
med bekæmpelse af gulrus,. Der er oplUiet gode
resltltaler med midleme Pfafltl'ax, Calixi" og
Saprol. Den bedste bekæmpe/se af gufrust og de
største merudbylter er opnåel, In'or der t:'r sprøj
tet 2 gange med blandingen Pla"tvax + mafleb
~Ilt'r Cafixin + maneb.

Første sprøjlninc er Ildført på hn'dem stadie
6-7 og anden sprøjtning er Ild/ørt, lIl]r ø\'erste
blad (fanebladet) er \'dud"iklel, sl'arende til stadie
10-10,1.

Tidligere års /onøg Itar ";st, at præparall'rne
Anlracol og Pofyram·Combi har til.~Ytlefade"de

samme positi)'e effekt som maneb, når midlerne
blandes med et a/ de prøl"ede midler.

sprøjlning er karakteren i årets forsøg i ubehand
let 8, den nedsættes af de to blandinger til 5. I
forsøgene 1974 er nedsættelsen fra 7 til 4. Den
førstnævnte blanding medfører i forsøgene et mer·
udbytte på 4,2 hkg kerne og i forsøgene året forud
på 9,3 hkg. For Saprolblandingens vedkommende
øges udbyttet de to år med henholdsvis 3,4 og
8,5 hkg kerne pr. ha.

Bay 6660 + Antracol har vist en effekt overfor
gulrust på noget nær samme linie som foran·
nævnte 2 blandinger og øget udbyttet de to år
med 4,6 og 6,3 hkg kerne pr. ba.

Del fjerde forsøg nr. 226 er udført i Holme·
hvede. Der er kun sprøjtet en gang med hvert af
følgende præparater eller blandinger: Plantva.:t
20, Plantv"" 20 + AAmagan 70, Hoe 137.641 og
Carbendazim + mancozcb.

Gulrustkarakteren var ved forsØgets anlæg 2, og
14 dage senere var den i ubehandlet steget til 5.
Efter samtlige forsøgsbehandlinger var den på
dette tidspunkt kun I, så der er tale om en
god effekt. Denne resulterer også i merudbytter
på henholdsvis 3,6-6,8-4,9 og 2.7 hkg kerne
pr. ha.

Prisen på de kemikalier, der er anvendt i for
søgene er pr. ha Plantvax 20, 1,5 l + AAmagan
70, 2,5 kg, 2 sprøjtninger, ca. 320,00 kr. Calixin,
0,5 I + mane b, 2,5 kg, 2 sprøjtninger, ca. 200,00
kr. Saprol, 1,0 I + maneb, 2,5 kg, 2 sprøjtninger,
ca. 230,00 kr.

5. Bekæmpelse af nematoder i byg.

I 1975 er der gennemført 8 forsøg med bekæm
pelse af havrenematoder ved jorddesinfektion ef·
ter den samme plan som de to foregående ;jr.

Forsøgene er anlagt, hvor man forventede an
greb af nematoder. Det prØvede middel er Fura~

dan 75 \V, der er udbragt på fældet jord og ned·
arbejdet i ca. 15 cm's dybde før kornsåning. I
jordprøver, der er udtaget ved forsøgenes anlæg,
er på Statens plantepatologiske Forsøg i Lyngby
bestemt indhold af æg og larver af havrenema·
toder. Tilsvarende prø\er er udtaget efter høst.
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Plansprøjtning med almindelig traktorsprøjlning
er forsøgsmæssigt på 3. år undersøgt på Lolland
Falster, og der er benyttet følgende plan:

tillod en større epidemi af svampesygdomme og
skadedyr.

I de ..idstc 4 år er der udført iall 19 forsøg i
hvede og byg efter samme forsØgsplan. I føl
gende opstilling er forsøgene opdelt efler lands
dele.

ForsØ' med plansprØjtning fra trabor.
I. sprøjtnins .,. 2 spr0jtnins II,. 3. $prøjlning u,.

3. ubehandlet ubehandlet ubehandlet
b. maneb mane b maneb
e. maneb maneb + maneb +

parathion parathion
d. maneb maneb + maneb

parathion

5.5
0,9

2,5
0,1

49,3
49,7

IO
9

For nærmere at følge ~ngrebenc af sk~dcdyr

og svampesygdommc på de udvalgte forsøgsarea
Icr, er der fra Statens plantepatologiske Forsøg
anlagt S forsøg nr. 2102-05 og 2089-2092. I de
4 førstnævnte forsøg har man anvendt midler,
der har holdt forsøgene fri for skadedyr. Bedst
har Sumithion virket med et merudbytte på 3,3
hkg kerne. Pirimor G har ikke haft den tilsva
rende effekt.

I de 4 sidstnævnte forsøg har man ved hjælp
af et varieret antal sprøjtninger med maneb og
Benlatc forsøgt at holde planterne fri for svampe·
sygdomme. Ved 3 gange behandling med I kg
Benlatc + 2,5 kg maneb er dcr opnået en ud·
byucstigning p:1 4.3 hkg i hvede og 2,9 hkg i
b) g. Maneb har ved 6 behandlinger bevirket en
mindre udbytlcstigning. 6 gange behandling med
1.25 kg mangansulfat har ikke påvirket udbyttet.

Plaflsprpjlfliflg fra fly 1972-75
Anlal hkg lemc: pr ha

Ih'ede farsøs u~handlc:t bc:ho\Spr. planspr.

Loll.-Fa.-Sjælland 12 60,0 2,6 6.6
Fyn-Jylland 7 54,3 2.7 3,4

Byg
Loll.-Fa.-Sjælland
Fyn-Jylland

I hvede er 12 af de 19 forsøg udført i 001

r;\det l.olhlOd-Falslcr - Sjælland. H\or der er
udført en bchovsprøjtning er dcr el mcrudb) tle på
2,6 hkg, medens der for plansprøjtning er opnået
6.6 hkg kerne. I de 7 fon.øg i området Fyn-Jyl
land er der 2,7 hkg kerne i merudbytte for bc·
hovsprøjtning og 3.4 hkg for plan~prøjtning.

1 byg Cl' der 10 forsøg for området lollnnd
Falster og Sjælland, og her er der opnået el mer
udb) ltc på 2.5 hkg kerne for behovsprøjlning
sammenlignel med 5.5 hkg kerne for plansprøjt
ning. I områdel Fyn-Jylland er der ikke udslag
for hehovsprøjtning, og der er kun et beskedent
merudbyue på 0,9 hkg kerne for plansprøjtning.

I 1975 har forsøgspl:lnen været følgende:

a. Ubehandlet
b. Sprøjtning efler behov

250 g Pi ri mor G og 1,8 kg svovl·thiram
c. Plansprøjtning. 3 sprøjtninger

I. sprøjtning 0,75 I Sumithion + 2.25 kg
maneb

2. sprøjtning 0,75 Sumithion + 2,25 kg
mancb

3. sprpjtning 0,75 Sumithion + I,SO kg
svovl-thiram.

Plcmsprpjtllblg fra fly (48)

Behovsprøjlning er udført i samtlige forsøg i
1975. Sprøjtning er foretaget, når optællinger og
vurderinger af skadedyr og s\ampcsygdomme har
gcxhgjort, at en bekæmpelse er betimelig. Som
skadedyrsmiddel er anvendt Pirimor G. der er et
decideret lusemiddel, der skåner lusenes natur·
lige fjender. Pirimor, fareklasse C, må betegnes
som mere miljøvenligt end f. eks. parathion.

Til plansprøjtning er anvendt Sumithion som
skadedyrsmiddel. Præparatet cr mindre giftigt end
parathion. der har været anvendt i de tidligere år.

Resultatet af forsøgene scs i nedenstående op
stilling.

I hvcdc er der udført 4 forsøg i 1975. Der er
opn1\ct ct udbytto på 67,6 hkg kerne i ubehandlet,
og I sprøjtning efter behov har bevirket et mer
udbytte pr. 1,9 hkg kerne. De tilsvarende lal for de
3 foregående ;ir \'ar 2,5-3,0 hkg i merudbytter for
de udførte behO\·sprøjtninger. De 3 piansprøjt
ninger har bevirket en udbyuestigning på 3,5 hkg
kerne mod 6,0 i 1974 og 6.8-4,8 hkg i 1973 og
1972.

1 byg foreligger rC'Sultaterne for 3 fOl3øg i
1975. Den ene bcho\Sprøjtning har bevirket en
udbyucstigning på 0,9 hkg kerne. tilnærmelsesvis
samme udslag som i 1974 og 1972, men lavere
end i 1973. Dc 3 planspr~jtninger har bevirket en
udbyttcstigning på 2,4 hkg kerne pr. ha mod 1,7
i 1974 og 3,S-3,9 i 1973 og 1972. I el af for·
søgene i 1975, nr. 701, er midlerne udbragt med
helikopter, i de 0\'rige 2 forsøg er der anvendt
fly.

t årets plansprøjtningsforsøg er der opnået den
mindste udbyttcstigning i den 4-årige forsØgs·
periode. Årsagen hertil må søges i sommermå
nedernes tørre og meget varme forhold, der ikke

hkg kerne pr ha

Hvede
1972 1973 1914 1975 1972-75
4 fs. Sb. 6 fs. 4 fs. 19 b.

Ubehandlet 46,5 48,3 67,1 67,6 57,9
Bchovsprojlning 3,0 3.0 2,5 1.9 2,6
Plansprøjtning 4,S 6,8 6,0 3,5 5,4

Byg 6 f,. 7 fs. l fs. J fs. 19 (s.

Ubehandlet 47,S 46,3 58,S 51,2 49,S
Behovsprøjtning 1,0 2,7 0,5 0,9 1,4
Plansprøjtning 3,9 3,S 1,7 2,4 3,3



Til de udførte sprøjtninger er der anvendt 2,25
kg maneb og 1,0 I parathion pr. ha.

Der er anvendt en marksprøjte ved forsøgenes
anlæg. Ved hØst er der foretaget en udbytte·
bestemmelse, hvor eventuel køreskade i traktor·
sporet ikke er medregnet. Metoden skulle bortset
fra parcelstørrelsen kunne sammenlignes med fly·
sprøjtning. Led c i denne forsøgsrække er den
behandling, der kommer plansprøjtningen (ra fly
nærmest i 1975.

hkg kerne pr, ha
hvede b}'g1973 1974 1975 1913 1974 1975

2 (s. Hs. 2 Ts. ]fs, 2, (s, 2 fs.

a. 41,4 47,9 63,0 41,3 53,5 48,0
b. 6,1 5,5 0,2 2,9 J,J 1,5
c. 13,J 5,S J,5 9,0 3,2 1,6
d. 11,5 6,6 1,5 9,3 J,S 0,8

I 1975 er der udført 2 forsøg i hvede. De 3
gange sprøjtning med maneb, lcd b, har ikke på
virket udbytlet. De 2 foregående år er der opnået
ca, 6 hkg kerne for den tilsvarende bchl'lnJling. I
led c blev der yderligere tilsat parathion mod
skadedyr ved de sidste 2 sprøjtninger, og menid·
byttet blev 3,5 hkg. I led d, hvor der kun er
anvendt paralhionbehandling ved den midterste
sprøjtning er der et merudbytte på 1,5 hkg kerne.

Der foreligger resultater fra 2 bygforsøg. Her
har sprøjtning med maneb givet 1,5 hkg kerne.
Tilsætningen af parathion har ikke yderligere øget
udbyttet i bygforsøgene.

Angrebene af svampes)'gdomme og skadedyr
har ikke tilnærmelsesvis samme styrke i 1975 som
de foregående år. De udførte forsøg med traktor·
sprøjtnig viser god overensstemmelse med de til·
svarende flyforsøg. der er plansprøjlet.

Fra Veslsjælland foreligger der 3 års forsøg,
hvor man har udfØrt plansprøjtning med normalt
forsøgsudstyr,

ForsØg med p(ansprpjt1ling

Vest·Sjalland 19~:R ktt;;/r. ~~7S
Hvede 3fs. 6TJ. 2Ts.

Ubehandlet 51,3 63,1 52,7
Maneb 2,5 kg 16/5 4,6 0,5 1,4
Maneb 2,5 kS 16/5 og JO/5 5,5 1.9 1,9
Maneb 2,5 kg + parathion

1,0-2.0 I d. 16/5 og JO/5 10,2 1.1 2,1

Byg 3 fJ. 5 rs. I T,.

Ubehandlet 46,8 62,0 49,4
Maneb 2,5 kg 16/5 +1.6 +2,0 0.0
Maneb 2,5 kg 16/5 og JO/5 +0,6 +O,J O,J
Maneb 2,5 kg + parathion

1,0-2,0 l d. 16/5 og JO/5 0,7 0,6 0,4

I hvedeforsøgene er der opnået t ,4 og 1,9 hkg
kerne i merudbytte ved anvendelse af mancb 1 og
2 gange. Tilsætning af pamthion har øget mer~

udbytlet en anelse. Resultaterne i 1975 og 1974
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følger stort set samme linie, hvorimod 73·resulta
terne ligger betydeligt højere.

Efter samme plan foreligger resultatet af et
enkelt forsøg i byg. Også dette for'Søg følger
linien fra de foregående år, hvor behandlingen
med maneb og parathion heller ikke har givet
noget merudbytte i byg.

I Skælskøregnens Landboforening foreligger der
resultater på 2. år vcdrørende plansprøjtning af
sortsforsøg, (se forsøg nr. 652-671). l forsøg
med 31 bygsorter og 17 hvedesorleT er halvdelen
af forsøgs::lrealet behandlet 3 gange med 0,55 I
parathion + et svampemiddel.

I bygforsøgene er der opnået et gennemsnitligt
merudbytte på 2,2 hkg kerne for behandlingen.
I hvedeforsøgene er der opnået et gennemsnitligt
merudbyttc på 3,4 hkg kerne. Rcsultalerne falder
således nøje sammen med de øvrige plansprøjt·
ningsforsøg.

I/{CIlIU'IH ('ti 4·årig periode har der l'æret Ildført
forsøg og lllltlersØge/.~er for at belyse forholdene
omkrillg plansprøjtl/ing og be/lOl'sprøjtlling. Det
nlll erkendes, at de hidtil am'endte kriterier til
vlm/ning af bellOl'l't for j'prøjt"ing mod Skade
dyr og ,\'I'ampesygdolllllle ikke har kunnet !Iæl.'de
.5;g o\'erfor dnl benyttede plansprøjtning.

ForsØgene !Iar tydeligt vist, at de største og
sikreste merudbytter for sprøjwing er opnået i
den sydøSTlige del li! landet, specielt på Lo//and
Falster.

Hvede \'iser større modtagelig/led for angreb af
,H'ampesygdolllme og skadedyr eud byg.

Undersøgelsen Jwr I'ist. at parathion kali erstat·
tes af andre mindre giftige skadedyrsmidler.

Omkostningerne \'('" plansprøjtning af J ha
hvede eller byg Sl'arer tU et merudbytte pil 275
350 kg I..t'me.

Omko,Hnillgerne "cd bt'IiOl'sprøjtning i 1975 af
I ha IlI'ede el/er f)yg SI'arer til lJ/eTlldbylle på
J30~/50 kg kemt?

7. Bekæmpelse af skadedyr i sukkerroer.

l samarbejde med Forsøgsudvalget for Sukker·
roeJyrkning og De danske Sukkerfabrikker er der
udført forsøg med skadedyrsbekæmpelse ved
bejdsning samt ved anvendelse af granulerede
insektmidler sammenlignet med normrll sprøjtning
mod skadedyr.

Formålet med forsøgene er at finde en sikrere
metode i skatledyrsbekæmpelsen samt metoder med
så lille en arbejdsindsats for dyrkeren som mu·
ligt. Sidst men ikke mindst må der findes midler
og metoder. der er så miljøvenlige som over
hovedet mulig. I forsøgene nr. 775-999-1463
2143~2144-2145 er rocfrøel behandlel med thi·
ram mod svampesygdomme. Ved bekæmpelse af
skadedyr er der dels anvendt Mesurol som bejdse·
middel og dels direkte sprøjlning med parathion



lI. Ukrudt

og Meta-Syslox. 3 granulerede inseklicider Temik,
Curatcr og Dakamox er ved såning nedfældel i
sMuren.

2 års forsØg viser, at der er meget små udsving
de enkelte behandlinger imellem. Bedsl resultat er
der opnået efler anvendelse af frø, der har værel
behandlet s:1ve! med svampemiddel som insekt
middel, og hvor der derefter er forelagel skade·
dyrsbekæmpelsc efter behov.

Forsøgene fortsælles i de kommende :k
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S' 43410 .......•......
Sumithion SO ....•...
Teclo ~'I .
Teclo 40 FI o ••• o ••

Temik .. , _.• 0 ••••

Tillantin-S o •••••

Thiram 80 .
Topsin M .

sulfonyl-thiabendazol
fenitrothion
lhiabendazol +mancb
lhiabendazol
aldicarb
kviksølv
lhiram
thiophanat

Tabel e. Am'endte midler

8. Anvendte midler.

I del foregående afsnit \'edrørendc sygdomme
og skadedyr er der nævnt en række midler, der er
indgael i de forskellige fOl1iøgsplancr. Disse midler
er anfØrt i label e i alfabetisk orden efter mid·
lernes handelsnavn eller forsøgsnavn. og endvidere
er anføn den virksomme forbindelse.

AAmagan 70 ",
AAmasul , .
Afugan o ••••

Antracol M _ o ••• ,

BAS 35007 F .
BAS 35001 F
BAS 35003 F .
BAS 38201 F

Bavistin
Bayer 6660
Bayer 6588 a .
Bayer 6688 b .
Benlale , ,
Calixin , .
Curatcr .
Dacamox .
Delsan-M (DPX-164) ..
Derosal . , .
Derosal M .
Difontan .

Dithane M-45
DPX 21
EP 155 (Plondrel 50 WP)

EK 175 . .
Furadan 75 W
Granosan
Hoe 137641

Imazalil .
KVK 753005 .
Mesurol
Meta·S>·stox ..
Milgo
Neo·Voronit .

Panocline 30 .
Panocline 30/2 spe
Pi ri mor .
Plantvax 20 .
Saprol

maneb
maneb + svovl
pyralOphos
propineb
benzimidazol +maneb
bcnzimidazol +mancb
carbcndaz.im +maneb
tridemorph +

ni trotal·propylesler
bcnzimidazol
f1uolrimal.Ol
triadimcfon
criadimcfon
benomyl
tridemorph
carbofuran
(et carbamal)
benom)'l +maneb
carbendazim
carbendazim +maneb
carbendazim +

pyrazophos
mancol"eb

phlnIimidophosphono·
thioat

lhiocarbamin
carbofuran
carbendazim +mancb
carbenda.. im +

pyracarbolid
imidazole
TC\ITB
mercaplodimelhur
oxydemelon-mcthyl
clhirimol
thiocarbamin +

fubcridazol
guazatine
gllazatine + imidazole
pirimiearb
oxycarboxin
triforin

l 1975 er der landet over gennemført el bel>'de·
ligl anlal forsøg med ukrudtsmidler i forskellige
afgrøder.

En del af midlerne er blc\et prøvel i et lil Oere
år tidligere, men der fremkommer hvert år nye til
afprsSvning. hvorfor man er interesseret i Sladig at
gennemføre forsøg for al finde frem til de overfor
kulturplanter mest tolerante bcl-æmpclscsmidlcr.
Fn afprøvning af ukrudtsmidler er nødvendig for
al få oplysning om deres relte dosering, anven
delscstidspunkl. virkemåde. effeklivitet og meget
andet.

J. Ukrudt i v rsæd.

Da 60 pet. af landbrugsarealet dyrkes med
kornafgrøder. er det naturligl, al bekæmpelse af
ulrudt i korn arealmæssigt dæUer langt det stør
ste bekæmpe1..esomr5de. Derfor udbydes også ct
stort antal midler til korn, iUe mindst til vårsæd.

Oprindeligt var ukrudlsmidlerne "rene midlerc
med kun et enkelt virksomt stof, men gennem
flrenc har det vist sig nødvendigt at anvende
mere brcdtvirkende midler, og som følge hcraf cr
blandingsmidlerne opstået.

Som det ..es j label n over årets prøvede midler.
side 88 er langl de neste nu blandingsrnidler.

Resultaterne af et 51011 forsøgsmaleriale frem·
går af det følgende. Af hensyn til nogle opstil
linger. hvor der vises resultater med afprøvning
af el middel gennem flere år. skal anføres, al man
de sidste 2 nr har gennemført en anden form for
ukrudtsbcstemmelse end tidligere. Medens man
tidligere har foretaget en bOlanisk vægtanaly~e, er
man nu gået over til al tælle antal ukrudl~planler

pfl et bestemt areal en vis lid efter forsøgs·
behandlingen. Fndvidere har man tidligere ved
bekæmpel'ie af specielle dominerende ukrudlsarter
gennemført en karaktergivning med O for ube
handlet og el højere tal op til 10 som udtryk for
bekæmpelsens effektivitet. Denne melode gøres
overflOdig ved optælling.

3. Gul okseøje.

1 en del .h har man fONØgt al finde special
midler imod gul okseøje, der er en generende
ukrudtsplanIe på mange, navnlig lettere jorder.
Resultaterne i følgende opstilling viser, at man er
kommet et langt stykke i retning af at kunne
bekæmpe den effektivt.
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Gul okseØje i l'drsæd (49)

Plan I Anlll gul An..1
okscøje ukrudupl. hk,

20 forsØg /975 pr.m" illlpr. m" Ir.trDC

Ubehandlet 55 137 38,4
Faneron 50 WP 3,0 kg O 7 0,9
Certro! Ox 2,0 I 4 12 -:- 1,2
Bayer 6759 3.0 kg 22 2g +0,7
Bayer 6604 a 3,5 kg 23 29 +0,4
EK 375 4,0 I 27 45 0.4

26 forsØg /974
Ubehandlet 69 165 48,3
Faneron 50 WP 3,0 kg 9 28 2,7
Certrol Ox 2,0 I 17 29 1,1

/30 forsØg 1970-75
Ubehandlet 41,4
Faneron 50 WP 3.0 kg 2.3

De prøvede midler er udsprøjtet ved almindelig
sprøjtet id, d. v. s. for havre på stadie 2-3, for
byg stadie 3-5 og for vårhvede stadie 3-5 efter
dr. Feekes skala (se side 58). I det følgende
meddeles kun sprøjtetider, der danner undtagelse
fra denne regel. Ukrudlslællingen er almindeligvis
foretaget omkring 3 uger efter sprøjtningen.

Faneron 50 WP er det specialmiddel. der i for·
søg hidtil har vlst den bedste virkning overfor gul
okseøje, og det ses, at midlet i gennemsnit af 130
forsøg de sidste 6 år har øgel kerneudbyttet af
byg med 2.3 hkg pr. ha.

l arets 20 forsøg har Faneron nedsat antal plan·
(er af gul okseøje pr. m ll fm 55 i ubehandlet til
O - altså total bekæmpelse - og antallet af
samtlige ukrudtsplanter fra 137 lil 7. MCnJdbyUet
på 0,9 hkg kerne er det laveste fra alle enkelt
årene, hvilket antagelig hænger sammen med
årets ejendommelige klimaforhold i forbindelse
med den specielle jord1ypc, ukrudtsplanten almin
deligst forefindes på.

Certrol Ox eT' sammenlignet med Faneron i
46 forsøg de sidste 2 år. I årets forsøg har midlet

virket godt. idel det har reduceret antal gul okse
øje til 4 og den samlede ukrudtsbcstand til 12
pr. m!, men det har været lidt hårdt ved komet
og har nedsat udbyttet i gennemsnit med 1,2 hkg
pr. ha, mens det i 1974 i 26 forsøg øgede det
med 1,1 hkg efter en god virkning overfor ukrud
tet. Det må prøves videre.

De IO Bayer-præparater og EK 375, der er
prøvet første gang mod gul okseøje, viser ingen
særlige fordele og er i denne sammenligning
nænnest jævnbyrdige.

J tabel f bringes en oversigt over de midler,
der har været afprøvet til bekæmpelse of gul
okseØje. 1 listen er kun medtaget de midler, der
forventes markedsført i 1976.

De 2 første midler indeholder DNOC og var
for år tilbage eneste anvendte midler til bekæm
pelse af gul okseøje. En god effekt af ONDC er i
høj grad afhængig af vejret. Anvendelsen af mid·
lerne har resulteret i et menldbylte på 3.7-3,8
h~g kerne.

Dc 4 sidste midler i opstillingen må betegnes
som spccialmidler med en god virkning på gul
okseøje. Faneron 50 WP har udvist en god
ukrudtseffekt fra år til år, Faneron er tillige tål
somt over for kornet.

b. Hanekro og krumhals.

Hanekro og krumhals er et par ret modstands
dygtige llkrudtsartcr, som man nu på tredie år
bar forsøgt at finde specialmidler imod. Det ses af
følgende 3 opstillinser, at man er godt på vej.

t plan II er Oico·Banvel-M 750 og Fortrol
sammonlignet do sidste 3 år. De to midler er lige
virksomme overfor ukrudtet og har medført pæne
udbytter.

I årets 11 forsøg nedsatte begge midler antallet
af hanekro og krumhals fra 63 til 14 pr. ml og
den samlede ukrudtsbcstand fra 15t til henholds·

Tabel f. Midler til bekæmpelse af gul okseøje.

Antll Klnaku:r Anll1
Po<. ukrudts· ror gul ,ul

~

ukrudt planteT obeoje o"'seojc
Udb)1lt Ol ~- pr. ml 0-10-) pr. m"< merudbytIC. .~

Pr:t:parat ~ ~

~ " ;; ;; hkS kemt ~o. • ;; ~ " ~
;; pr. ha ~.

~~ ;;. ~ ~.. 'i! < ~ , < ~
.~

~~ ~ • • < ~ < ~iS... ~ • ~ • ~

~ •• ~ ~ ~ ~ ~ B ~< .- o <
::!.=iz~ ~ < " ~ " ~ " ~ " ~

I. Extar A 5,0 1965 32 25 5 40,9 3,8 75
2. Trifocid 3,0 1965 32 25 5 40.9 3.7 63
3. Aretit 4.0 1972 5 19 9 IO 3 40.9 O.g 91
4. DlG Oinoseb 500 1,0 1971-72 15 19 6 IO 4 41.8 1,7 22
5. Basagran OP 4,0 1971-74 97 15 3 165 43 10 l 69 24 42,6 2.6
6. Brominal 400 2,0 1972-74 75 14 2 165 36 IO 2 69 17 42.3 1.9 117
7. Certrol Ox 2.0 1974-75 46 153 22 63 II 44,0 0.1 117
8. Oxitril 2.0 1971 22 19 3 IO 43,7 2,3 117
9. Faneron 50 WP 3,0 1970-75 130 17 2 153 19 10 63 5 41,4 2.3 159
-) O "" ingen. IO .... ubehandIel.
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vis 40 og 30. I de foregående år har de virket
tilsvarende godlog ens. Tolcrancen ovcrfor kor
neL er også omtrent ens, idet Dico-Ba.nvel-M 750
i gcnnemsnit af de tre år har øget udbyttet med
2,5 hkg kerne pr. ha og Fortl'Ol med 2,8 hkg.

Bayer 6604 a er prøvet de sidste 2 år og viser
navnlig j forsøgene 1975 meget gode egenskaber.
Det har reduceret antal hanekro og krumhals i
gennemsnit af II forsøg fra 63 til 9 og den sam
lede ukrudlsbcstand fra 15\ til 20 pr. m2 og
øget udbyttet med 4.0 hkg kerne pr. ha. Ogs5 i
1974 blev dcr opnået udmærkede resultater, så
midlet lover godt.

Hanekro og krumhals j vårsæd (SO)

Plan II
Antal Antal

J J fo"Øg J975
hanekro og ukrudtspl. hkg

krumh. pr. m ' ialt pr. m" kerne

UbehandleL 63 151 34,6
Dico-Banvel-M 750 1,3 kg 14 40 2,1
Bayer 6604 a 3.5 kg 9 20 4,0
Fortrol·) 2,2 kg 14 30 2,5
EK 275 4,0 I 23 44 3.0
Bayer 6759 3,0 kg 18 31 3,8

14 forsøg 1974
Ubehandlet 40 183 41,3
Dico-Banvel-M 750 1,3 kg 7 26 1,6
Bayer 6604 a 3,5 kg Il 20 2,3
FOrlrol 2,4 kg 8 23 2,6

Hanekro og kf/lmha/s j vdrsæd (51)
AlItai Anlal

Plan III hanekro og ukrudtspl.

14 forsøg 1975
krumhals lall hkg

pr.m' pr. m" kerne

Ubehandlet 40 127 39,5
Herba-Banvel-

750 M 1,3 kg 7 20 2,6
Herbavex 630·) 2,5 I 5 15 3,4
Faneron 50 WP 3,0 kg 9 19 4,2
Cerlrol Tripcl 3.3 I II 23 5,1
Fenox 4,0 l 7 18 3.9

21 forsØg 1974
Ubehandlet 78 201 41 10
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
Cerlrol Tripel 3,3 I 35 60 4,8

l! forsØg 1973
Karakter for ""..

hanekro ukrudt

Ubehandlet O 14 35,8
Hcrba-Banvel-

M 750 1,3 kg 8 l 4,8
Herbavex Plus·) 3,0 l 7 2 4,5
Faneron 50 WP 3,0 kg 8 3 4,3
Certrol Tripel 3,3 I 8 2 5,4
.} Identiske produkler.

Karakter for
hanekro

EK 275 og Bayer 6759 er prøvet første gang.
Navnlig det sidste viser en god samlet ukrudts
virkning og et SlOrt merudbytte, men begge udviser
så gode egenskaber, at dc bør prøves yderligere.

Efter forsøgsplan 111 er 4 midler sammenlignet
dc sidstc 3 år, og dct fremgår af opstillingen, at
de må betragtes som ret jævnbyrdige i ukrudts
virkning og tolerance overfor kornet. Certrol Tri
pcl har de sidste 2 år virket lidt svagere overfor
ukrudtct end de øvrige. men lil gengæld har den
så været meget skånsom ovcrfor kornet, navnlig i
1975, hvor den i gennemsnit af 14 forsøg har
øget kerneudbynet med 5,1 hkg pr. ha.

Faneron 50 WP har medført en gennemsnitlig
udbylteSligning i årets 14 forsøg på 4,2 hkg
kerne pr. ha. Samme middel medførte, som for
annævnt. en stigning i udbyttct på kun 0,9 hkg i
20 forsøg med bekæmpelse af gul okseøje. For
sk.ellen tyder på, at vokseS1edet har betydning for
midlets virkning på afgrøden, og at hanekro nor
m:-tll vokser på jord af bedre kvalitet end gul
okseøje. l forsøgene med bekæmpelse af hanekro
og krumhals 1973-75 har Faneron øget kerne·
udbyttet i 46 forsøg med gennemsnitlig 4,7 hkg
kerne pr. ha. ] 130 forsøg i gul okseøje 1970-75
har det øget udbyttet med 2,3 hkg.

Præparatet Fenox er med i forsøg for første
gang. Ved at nedsætte antal hanekro og krumhals
fra 40 til 7 og den samlede ukrudtsbestand fra
127 til 18 pr. ml: viser det en ukrudtsvirkning
mindst ligeså god som de 4 gammelkendte, lige.
som det ved at øge udbyttet med 3,9 hkg pr. ha
nogenlunde ligger på linie med de øvrige. Det bør
forsøges videre.

Porsøg nr. 2954 og 3604 er gennemfØrt efter
plan IV, og gennemsnitsrcsull~lIernesammcn med
rcsultater fra 7 forsøg i 1974 ses i følgende op
stilling.

Formtalct med denne plan i 1975 var at få
gennemfØrt en del forsøg. hvor Dico-Banvel-M
750, Lindinger DM 68 og Certrol Ox anvendes på
et normalt sprøjtetidspunkt, sammenlignet med

Hallekro og krumhals i v/Jrsæd (52)
Antal Antal

Plan IV hallCkro og ukrudlJpl.

1975
krumhals lølt hk,

pr. m' pr. m" kerne

Ubehandlct 83 185 26,8
Dieo-Banvel-M 750

1,3 kg stadie 4-5 13 18 2,1
Lindinger DM 68

5,0 l stadie 3 3 8 5,7
Lindinger DJ\'l 68

5.0 l stadie 4-5 O 9 4,7
Certrol Ox

2.0 l stadie 4-5 II 15 2,7

7 forsog 1974
Ubehandlct 117 199 36,4
Dico-Banvel-M 750 1,3 kg 24 34 3,3
Lindinger DM 68 5,0 I II 25 3,3
CertrolOx 2,0 l 15 18 2,9

35,2
3,7
3,1

19
3
2

PCI.
uk.rudt

o
9
9

15 forSØg 1973
Ubehandlet
Dico-Banvel-M 750 1,3 kg
Ponrol 2,4 kg
.) I 1973_74 var doseringen 2.4 kg.
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Tabel g. Midler til bekæmpelse af hanekro og krumhals.

Antal Karaklcr AntBI
PCt. uli:ruda. 'O' hBncklo ~ukrudt pIBnIer hancli:ro

pr. ro' ~

~ pr. m' ~IO*) ~• Udbyucog
" ~Prrp.lf1lt S. I " li li "

merudb)lte, hkt: ~

kerne pr lu. u
~~ .. ~ • ~ :; ~ li ~

~~• ~ • ~ • • c ~•• ~ • c • ~ ce~ o . ~

~
~ ~ • • e~5::::- " $ $ ~ $ ~ $ ~o " ~ ~ ~ ~ ~~z: .. < :> :> :> :>

l. Dico-Banvel-M 750 1,3 1973-75 40 19 3 169 32 IO I 50 IO 37,2 2,5 57
2. Herba-Banvel M 75 1,3 1973-75 45 14 I 171 36 IO 2 63 12 39,4 3,7 57
3. Herbavex 630 2,5 1973-75 45 14 2 171 32 IO 3 63 13 39,4 4,1 65
4. Probatox triple 3,3 1973-74 31 14 2 201 67 10 3 78 39 39,3 4,6 76
5. Fenox 4,0 1975 14 127 18 40 7 39,5 3,9
6. Certrol 3 3,3 197~ 7 199 31 - 117 32 36,4 4,0 83
7. Certrol Tripel 3,3 1973-75 45 14 2 171 45 10 2 63 25 39,4 5,0 83
8. Aetril 4 3.0 1973 15 19 2 10 2 35,2 3.8 86
9. Certrol Ox. 2,0 1974-75 9 196 17 - 109 14 34,3 2,8 117

IO. Faneron 50 WP 3,0 1973-75 45 14 3 171 32 IO 2 63 15 39,4 4,7 159
Il. Fortrol 2,2 1973-75 40 19 2 169 26 IO 1 50 II 37.2 2,8 75
12. Lindinger DM 68 5,0 1974 75 9 196 21 109 9 34,3 3,6 99
*) O - Ingcn. IO - ubch.ndlct.

Lindinger DM 68 anvendt på el tidligt tidspunkt.
Desværre er der kun gennemført 2 forsøg, så for
søgsmaterialet er spink(:\t og kan ikke give nogen
retlesnor.

Dieo-Banvel-M 750 virker i de 2 forsøg nøj
agtigt på linie med resultaterne efler plan IT. Lin
dinger DM 68 viser en stor effekt overfor hane·
kro og krumhals uden at skade komet. Cel1rol Ox
virker på linie med Dico--Banvcl-præparalet.

I tabel g gi ....cs en o ....ersigt over de midler, der dc
seneste tir har værct anvendt i forsøgenc til be
kæmpelse af hanekro og krumhals. T<lbcllen indc
holder kun de produkter. der k,1n forventes mar
kedsført i 1976, samt giver oplysning 0111 dosering,
effekt, memdbytte for behandling samt kem ika
lieprisen for 1975,

De 5 første midler indeholder bl. a. Dic:amba,
og de 3 førstnævnte må betragtes som decide
rede hanckro-midlcr. Merudbyttet for behandlin·
gen har været 2.5-4,1 h\..g kerne. De 2 næste
midler i denne gruppe. Probatox trip le og Fenox.
virker knapt så kraftigt på hanekro, men har til
gengæld en lidt bredcre virkning o\crfor nodet
ukrudt. Sprøjtningen har bevirket et merudbyHe på
3,9-4.6 hkg kerne.

CertroJ 3, Certrol tripel og r\ctril 4 hører til de
mere bredhirkcnde ukrudtsmidler med en god ef·
fekt overfor hanekro og krumhals. Midlerne er
meget skånsomme overfor kornet. og der er opnå
et merudbytter på 3,8-5.0 hkg.

Certrol Ox. et ll1iddcl mod gul okseøje. men
med en god effekt overfor hanekro. har givet et
merudb~'tte på knapt 3 hkg kerne.

Faneron 50 WP har en nogenlunde effekt o ....er
for hanekro og knlmhals samt på andet ukrudt og
udviser et merudbytte på 4,7 hkg.

Fortrol har stort :;et haft samme effekt som
Faneron. blot med et merudb}1te for anvendelsen
på 2,8 hkg kerne.

Lindinger DM 68, afprØvet i 9 forsøg i 2 år
til hanekro og knJmhals. har haft en særdeles
god ukrlldtscffekt på såvel hanekro, krumhals
som andet ukrudt. Der er opnået 3.6 hkg kerne
for behandlingen.

Eller flere cirs fonøg I'iser del sig, al der
imod .wil'el gul okfl'øje SOIll hanekro og krumhals
l'r IH'nlkomme! flere IIdnurrkede midler. og al det
dl l'I1T(' formålstjenligt ar tage her/syn til detfe,
flår mOfl \'il bel.i1'lIIpe ul.rudt på arealer, h\'or
disse "kmdtmrter er de dominerende.

e. Ulandet ukrudfsbestand.

Efter 4 forskellige forsøgsplaner er der prøvet
midler Iii bekæmpelse af en blandet ukrudts·
bestand i byg. Her iagttager man navnlig virk·
ningen o\crfor de rel hormon-modstandsdygtige
ukrudtsarter som fuglegræs, kamille. agerstedmo
der. pileurter. t\eland. burresnerre. ærenpris og
andrc. I følgendc opstillinger S~ hovedrcl)ulta
terne.

I plan V er sammenligne1 -I blandingsmidler.
hvoraf LiOllinger Combi 3 er prøvet i 2 fore
gående år. Dette præparat viser i aJle 3 år ud
mærl.et virkning o\crfor ukrudt, mens det kniber
lidt med merUl.lbyttcts storrelse.

Begge Lindinger-præparater og Shell-præparatet
har i årets 13 forsøg virket ens og godloverfor
ul.rudtct. idet de har nedsat antal planter pr. m~

fra 110 til 3-4. Faneron Combi 50 WP bar
nedsat antallel til 15. Til gengæld har dette mid
del gi\et det højeste merudbyue, 2.1 hkg pr. ha,
mens merudbyttet af de øvrige 3 varierer fra
1,31;[ 2.0 hkg.
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41,0
\,7

46,6
1,6

3,6
2,1
2,8

0,5
+0,6

0,6

42,S
-:-0,8

39,4
+0,9
+1,0

85
6

5
8
7

2.2 kg
1,0 kg+
2.0 I
2.51
3,3 I

154
2,4 kg 27
1.0 kg +
2,0 I 24
3,0 I 27
3.3 I 32

13
I

Pct ul.:rudt

7
2.4 kg 2
3.0 I 1

Blaflllet ukrudt; vårsæd (55)
Anlal

ukrudlllpl:lnlCt
pr. m"

PICln VlI
/2 forsøg /975
Ubehandlet
Fonral
Faneron 50 WP+

Hormon Mix 70
Herbavex 630
Cenrol Tripel

16 forsog 1974
Ubehandlet
Fonral
Faneran 50 WP +

Hormon Mix 70
Herbavex 630
Certrol Tripel

/7 /orsdg /973
~handlet

Fortrol
Herbavex 630

15 forsøg /972
Ubehandlet
Forrrol

47,5
2,7

49,1
0,8

39,9
0,9

hk,
l.:crnc

33,2
1,3
1,8
2,0
2,1

41,3
2,0

110
4
3
3

15

2,5 kg
5,0 l
3,251
1.5 kg

PCI. ukrudt

72
2.5 kg 16

PCt ukrudt

4
2.5 kg O

Anlal
ul.:rudtsplantc:r

210
5,0 47

12
5,0 I l

Blandet ukrudt; wlrsæd (53)
Anlll

ul.:rudtsplantcr
pr.m'

Plan V
13 fo'Søg /975
Ubehandlet
tindinger Combi 3
tindinger DM 68
Shellprox Super F
Faneron Combi 50 WP

7 forsØg /974
Ubehandlel
Lindinger Combi 3

9 forsøg /973
Ubehandlet
tindinger Com bi 3

14 forsog 1974
behandlel

Lindinger DM 68

2/ forsøg /97/-72
Ubehandlet
Lindinger DM 68

Blandet ukrudt; w'1rs«d (54)

midlerne indb) rdes slon set 'virket ens overfor
den bchandlooe ukrudlsbestand, men både Fortral
og lIerbavex 630 er lidt hårdere ved kornet end
Faneron 50 WP og Certrol Tripel. Af 17 forsøg i
1973 fremgår det. at de ... idslnævnle 2 midler ikke
hører til de blideste overfor afgrøden. men
ukrudtsvirkningen er god.

Plan VI
IO forsøg /975
Ubehandlet
Ba}'cr 6604 a
Herbamix DPD 800
Prokamix DPD 667
Bayer 6759

/6 forsØg /974
Ubehandlet
Bayer 6604 a
Herbamix DPD 800

Antal
ul.:ruduplanlcr

pr m'

110
3.5 kg 6
2.5 kg 15
3,0 I 14
3.0 kg 7

lig
3.5 kg 16
2.5 kg 17

'"kc:rne

43,S
I.l
1,0
I.l
1,\

60 forSØg /972-75
Ubehandlel
Fortrol

42,3
0,4

I den sidste opstilling ses resultater af forsøg
efter plan VIII. hvor der er gennemført 4 forsøg
med 4 blandingsmidler. der sammenlignes første
gang. Navnlig de 3 af midlerne har viSI en ud
mærl..ct virkning overfor ukrudt, men de er i
årets forsøg alle for hårde mod kornet og m~ prø
ves yderligere.

I label h bringes en oversigl o\er 33 markeds
fØrie ukrudLSmidler. der er :lfprøvet de sidste IO
år. Oversigten gi\Cf oplysning om midlernes do
sering. ukrudLSeffekt, menldb}'tte for beha.ndling
samt kemikalieprisen i 1975.

Dicotox·M 75. et rent MCPA-middel. har ved
anvendelse af 2 kg pr. hn givet en nogenltmdc

hk,
kerne

42,2
0.3

+0,7
+0,1
+1,7

70
4
l
3

13

4,0 I
4,0 I
4,0 I
2.5 kg

Blandet ukflld/ ; n'rs«d (56)
Anlal

ukrudl,plantc:r
pr. m"

PItIII VIII
4 forsØg 1975
Ubeh:lndlel
BAS 39601 H
Fenox
EK 375
Hoe 17014

I plan VI er afprøvet 4 blanding\midler, hvoraf
B:lrer 6604 a og Herbamix DPD 800 også er
sammenlignet i 1974.

Dc 2 Bl\)lcf'rræp~raleJ', der indeholder de S:lm
IllC komponenter blol i uens forhold, har i årets
IO forsdg virkel nØjagtigt ens ved at nedsælte
uknldtsalltallet fra 110 til 6-7 pr. m:! og øge
ud b) ltel mcd 1.1 hkg pr. h:l. De 2 andre præ·
pamlcr får og<;å ud b} lIel til at stige lils\ arende.
selvom de kun har reduceret ,mtal uknldts
planter lil 14 15 pr. m!.

B:l)'er 6604 :l og Herbamix DPD 800 \irkede i
16 forsøg i 1974 ens på ukrudtet og fik kerne~

udbyttet til at stige med henholdsvis 2,6 og 2.9
hkg pr. ha.

I den eftelfølgende opstilling ses resullater fra
12 forsog i 1975 med 4 blandingsmidler. hvert
sammensal af 3 komponenter. Alle indeholder
MCPA. de 3 dichlorprop og del fjerde mechlor
prop, mens den tredie komponenl er forskellig.

De 4 midler er også sammenlignel i 16 forsøg
1974. men for 2 af midlernes vedkommende er
sket en ændring i doseringen. Begge år h:lr aUe
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Tabel b. Midler til bekæmpelse af blandet ukrudtsbestand.

Anlal
ukrudts- PCI.

Udb~'lle~ planter ukrudt• o Ol mer-
Forsogsår • pr. m"Præparat ..:. Oll.l: 2 udbytte ~.

• o .
hkg lernt

,~

E";: ø. i!
I O"h\ ~io8~ o ubeh. "h. "h. pr. ha

'': ,,;z"O: < O~

110 25

97 21

72 18
115 16
110 19

67 6
110 3
108 13
104 16
133 27

101 14

98 13
162 26
107 15
210 56
112 14

l. Dlcolox-M 75
2. Lindinger Dichlorprop
3. Hcrbatox DP 800
4. Propinox-D 75
5. Shellprox·30
6. DLG D-prop-mix fl.
7. DLG-prop-mix pulv.
8. Propimix fl.
9. Hormon-Mix 70

10. Lindinger Combi 750
ll. Herbamix-DPD 800
12. Prokamix-DPD 667
13. Shellprox Super
14. Lindinger Combi 3
15. Shellprox Super F
16. Certrol-M 667
17. Certrol Tripel
18. Certrol 3
19. Actrål 4
20. Certrol Telra
21. Certro1-IB 500
22. Oxitri!
23. Faneron 50 WP
24. Basagran DP
25. Lindinger DM 68
26. Fortrol
27. Pescoprop
28. Cambitene
29. Dico-Banvel M 75
30. Herba·Banvel M 750
31. Probatox triple
32. Fenox
33. Herbavex 630

2,0
2,75
2.5

2,75
4,0
5.0
2,5
2,7
2,7
2,7
2.5
3,0
2,6
2.5

3.25
2.0
3.3
3,3
2,7
2.9
3.0
2.0
3,0
4,0
5.0
2,2
4.5
4,5
1,5
I.3
3,3
4,0
2,5

1971-75 102
1965 13

1965-70 90
1969-75 162

1965 14
1965-69 109
1968-72 102
1969-75 285

1973 9
1974 7

1974-75 26
1973-75 71
1972-73 32
1973-75 29

1975 13
1966-75 229
1971-75 147
1971-74 III
1969-72 70
1971-73 28
1971-75 148
1968-69 25
1968-71 53
1971-75 88
1971-75 48
1972-75 92
1968-74 116
1967-75 257

1966 20
1966-72 150
1969-72 73
1972-75 34
1973-75 45

110

70
124

30

l
19

IO l
16 5
19 5
II 2
14 3
17 3
12 2
IO I
3 O

7 O
IO 2
4 O

12 2
9 l
8 l

14 l
12 l
IO l
16 2
13 2
12 2
12 1
9 1

12 2
12 l
17 2
15 2
12 2
IO l
7 l

42.9 1,4
38,6 2,0
37,9 1,9
41,9 1,2
39,8 2.0
40,1 1,6
41,9 1,6
42,6 1,5
39,9 1,5
49,1 0,8
45,2 2,2
42,4 1,1
40.2 1,0
39,1 1,1
33.2 2.0
40,8 1,8
43,0 1,7
44,1 1,8
40.1 2,1
4M 2,3
42.2 2,0
42.1 1.1
42,4 2,0
42,9 1,6
40.4 2,2
43,4.;.0.1
41,8 1.1
41,2 0.7
35,9 1.9
38,8 1,7
40.4 1,1
40,3 0,5
42.8 0,2

41
58

58
60
60
60
60
60
60
63
60
68
65
65

105
83
83
86
96
92

117
159

99
75
75
78
57
57
76

65

ukrudtseffekt med et merudbytte på 1,4 hkg for
behandlingen.

De næste 3 midler, nr. 2. 3 og 4 indeholder
dichlorprop. Ukrudtseffekten er lidt bedre end ved
anvendelse af MCPA.

Midlerne nr. 5-10 indeholder en blanding af
MCPA + dichlorprop. lover 500 forsøg er der
opnået en god effekt på cn blandet uknJdts
bestand. Der er opnået en udbytteforøgelse på ca.
l,S hkg kerne.

Midlerne nr. 11 og 12, der indeholder 2.4 - D
og dichlorprop, har en bedre ukrudtsvirkning end
foregående blanding.

Med Shellprox Super og Lindinger Combi er
der opnået en særdeles god ukrudtscffekt. Mid
lerne virker imidlertid lidt h:irdere på afgrøden
end de foregående 12 midler.

Midlerne 16-21 indeholder 2-4 komponenter
med bl. a. oxynil. Midlerne har en særdeles god
ukrudtseffekt uden at svække kornet.

Oxilril, nr. 22, er specielt egnet mod gul okse
øje og bør kun benytles til denne ukrudlsart.

Faneron 50 WP, nr. 23. Også i denne OVCf'Sigt
er der opnået en god ukrudlSeffekt og er mer
udbytte på 2,0 hkg. Faneron er et middel med en
sikker ukrudtseffekt fra art til art og fra år til år.
På lrods af en høj pris for midlet bør det benyttes
oftcre fremovcr.

Basagran DP og Lindinger DM, nr. 24 og 25,
hllr begge en udmærket ukrudlscffckl. Der er
opnået cl merudbytte på 1,6 hkg kerne efter be·
handling med Basagran OP og 2,2 hkg efter Lin
dinger DM 68.

FOI1ml. nr. 26, har vist en særdeles god ukrudts
effek!. Midlet er imidler1id vel hårdt ved kornet
og har ikke bevirket noget menldbylte for be
handlingen.

Pcscoprop, nr. 27. har en nogenlunde ukrudlS
effåt og ct merudbytte på 1,1 hkg kerne (Ol' be
handlingen.
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Typer af lIkmdtsmidler (58)
Ania] ukrudtsplanter

DoserIng pc!. ukrudt pr. m' hl.g kerne

Plall I
kg 'Irksoml 1971-73 1974 1975 1971-73 1974 1975 1974-75 1971-75
5lof pr. ha 66 f•. 22 r,. 13 fl. 66 r, 22 's. Il rs 35f, 101 fl.

Ubehandlet IO 95 134 42,7 45,S 40,4 43,6 43,0
MCPA 1,50 I 29 32 1.5 l,S 0,6 1.2 1,4
Dichlorprop 2.06 I 26 24 1.3 1,6 0,1 1,3 1,3
MCPA+dichlorprop 0,41 +1,62 O 23 22 1.1 1,9 0,6 1,4 1,6
2,4-D +dichlorprop 0,41 + 1,62 20 20 1,6 0,1 1,3

Midlerne 28-33 indeholder alle bl. a. dicamb~l..

Flere af midlerne er afprøvet over cn længere
årrække og i el stort anlal forsøg, og der er op
nået en god ukrudlseffekt. Generelt for disse
midler må siges, at de kan være hårde ved af
grøden, hvilket bl. a. 257 Cambilcnc-forsøg giver
udtryk for, idel der kun er opn&et 0.7 hkg i
merudbytte for behandling med midlet. Disse mid
ler bør anvendes med forsigtighed og med nøje
kendskab til ukrudtsfloraens sammensætning og
afgrødens udviklingstrin.

Vårlwt!de. Der er i 1975 udfØrt 4 forsøg med
lIkrudlsbekæmpel~e i vårhvcdc, og resultaterne
fremgår af følgende opstilling.

Uk",dr i "drIn'ede (57)
Antal

4 forsog /975
ukfUdtsplante:r hk.

pr. m" ke:rne:

Ubehandlet 182 37,S
Faneron 50 WP 3,0 kg 9 3,8
Certro! ~'f 667 2,0 kg 16 3,3
Tribunil Combi M 2,5 kg 20 2.5
Propinox-MD kombin 3,5 1 53 2.5

2 forsØg 1974
Ubehandlet 139 44,9
Tribunil Combi M 2,5 kg 26 8.3

Med Fancron 50 WP er der opnået den bed~te

ukrudtseffekt. Ukrudtsbestanden er nedsat fra 182
planter pr. m~ til 9 for behandlingen, og der er
et merudbytte på 3.8 hkg kerne. Certrol M 667
har vid..et lidt svagere, og der er el merudbytte
på 3,3 h~g kerne. Efter behandling med Tribunil
CoOlbi ~f er der 20 ukrudtsplanter pr, m! til
bage, og svagest har Propinox-MD kombin vir
ket. Trods den noget svagc ukrudtseffekt for de to

siJ~lna:vnlc midler er der opnået 2.5 hkg kerne
i merudbytte for behandlingen.

d. Typer af ukrudtsmidler mod blandet
uknldtsbes13nd.

Med det formål at fii et nærmere kendskab til
vækstfaklorernes indflydelse pn ukruut og afgrø
der er der på 5. ,ir lIdført forsøg, hvor forskellige
typer og typeblandinger er sammenlignet.

I opstillinger plan J og Il bringes resultater
ne af 19 forsøg i 1975 samt de foregående års
resultater. Forsøgsbehandlingen er udført vcd nor
malt sprøjletidspunkt. d, v, s. stadie 3-5 efter
Fedes sJ...ala.

I plan I bringes resullaterne uf 5 års forsøg
efter tilnærmelsesvis samme plan, De 14 forsøg i
1975 vic;er go<.l overeno;.stcmmelse med de fore
gående års resultater. Forskellen midlerne imellem
er at finde i uf..rudlseffckten. Svagest har MCPA
virket med 32 uknldtsplanter pr. m! efter 134 j

ubehandlet. Noget bedre effekt er der opnået efter
anvendelse af dichlorprop. Menldbyttet for be
handlingen med de 2 typer er ens i såvel de 14
fors~g i 1975 som i de 102 forsøg i perioden
1911-15.

Rlandingen MePA + dichlorprop har haft en
lidt bedre ukrudtseffekt end de enkelte typer. og
der er opn.iet cl merudbytte prl 1,6 hkg kerne.

2,4 D + dichlorprop har kun været prøvet i
3 år. n1andingen har haft den bedste ukrudtseffekt
af de afprøvede typer. Merudbyttet ved behand
lingen ligger lidt under blandingen MCP" +
dichlorprop,

For midlerne i plan' har prisen pr. ha i 1975
været ea, 41,00 kr.• 58,00 kr" 60,00 kr, og 61,50
kr, i den rækkefølge midlerne er nævnt i planen.

Frter plan II har der været 9 forsøg i 1975,

Typer af ukrudfsmidler (59)
Anlal

"".. ulr.rudlsplanle:r
Dosc:ring utfUdl pr.m' hk8 ke:rne

1o.81irksoml 1911-73 197-4 1915 1971-73 1974 1915 19i4-15 1971-75
Plan Il slof pr. ha 67 fs. 10 fs. 9 fs. 67 fs. 10 fs. 9 fs. 29 fs. 96 fs.

Ubehandlet 9 126 68 42,3 44,0 40,S 42,9 42,S
MCPA + ioxynil 1.00+0.33 I 18 3 2,2 2.5 0,1 1,9 2,1
MCPA + dichlorprop 0,33+0,99
+ioxynil +0,11 25 2 2,3 2,1 0,0 1,4 2,0
MCPA +dichlorprop 0,37 +0,81
+ ioxynil + bromoxynil +0.09+0,12 20 2 2,3 2,2 0,4 1,6 2,1
MCPA+mechlorprop 0.45 +0.34
+TBA +dicamba +0,11 +0,09 O 21 2 1,1 0,6 +1,6 +0,1 1,1
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42,8
0,2
0,5
0,3

Ukrudtseffekten har været god og ensartet for
samtlige 4 midler i 1975. De 3 første midler har
givet små og ubetydelige merudbytter for behand
lingen. Det sidste middel indeholdende TBA +
dicamba har bevirket et mindreudbytte på 1.6 hkg
kerne.

I de 96 forsøg 1971-75 er der opnået en god
ukrudtsbekæmpelse, stort set ens for samtlige mid
ler. De 3 først nævnte midler har bevirket et
merudbytte på ca. 2 hkg kerne, medens midlet med
TBA + dieamba kun har givet 1,1 hkg.

For midlerne i plan 11 har prisen pr. ha været
ca. 105,00 kr., 83,00 kr., 96,00 kr. og 78.00 kr.

[ plan III bringes resultaterne af 3 års forsøg
med nogle nye blandingstyper.

maldosering. Forsøgene er alle udført i byg, og
der er sprøjtet på stadie 2, senest 3 efter Feekes
skala.

Efter plan T er der udført 23 forsøg i 1975,
og i efterfølgende opstilling bringes resultaterne
af 4 :hs forsøg.

Forskellige doseringer af ukrudlsmidler i b)'g (6l)

PI 1 Anlal
an ukrudL5plantcr hkg

23 forsøg 1975 pr. m" kerne

Ubehandlet 75
MCPA+dichlorprop, Ih styrke 24
MCPA+dichlorprop, ~ styrke 18
MCPA+dich1orprop, Ih styrke J2

8 forsØg 1974
Ubehandlet 92 48,8
Bentazon + dichlorprop 1,04+ 1,39 12 2,0
Cyanazin+MCPA 1,21 +0,31
+dichlorprop +0,25 13 0,4
Triazinon + dichlorprop 1,75+0,J5 13 1,6

14 fo'SØg /973
Ubehandlet 8 43,0
Benlazon + diehlorprop 1,04+1,39 I +0,1
Cyanazin+MCPA 1,21 +O,JI
+ diehlorprop +0,25 O +1,4

) de 6 forsøg i 1975 har ukrudLsbesI3nden
været meget ringe, kun 59 planter pr. 012• Sva
gest har blandingen med cyanazin virket. Blandin
gen med delte middel har været hård ved af
grøden og bevirket en nedgang i udbytiet på 1.7
hkg kerne. , de 2 foregående år har midlet haft
en god ukmdtscffekt, men også i disse år har det
påvirket afgrøden.

BentazonbhlOdingc:n har gcnnemg.icnde haft cn
god ukrudtseffekl, men merudbyttel for behand
lingen har været noget svingende.

Midlerne med triaL.inon og bromofenoxin bør
yderligere afprøves.

MCPA +dichlorprop + ioxynil.
Ih styrke .... .............. 21 0,3

MCPA + diehlorprop + ioxynil,* styrke . . . . . . .. . . . . lJ 0,2
MCPA +dichlorprop + ioxynil,

Ih styrke ... 8 0,1

32 forsØg /974
Ubehandlet 99 48,7
MCPA + dichlorprop, Ih styrke 39 1,2
MCPA+diehJorprop,3A styrke 27 1,3
MCPA+dichlOl·prop, l/I styrke 24 1,6

MCPA+dichlorprop + bromoxynil,
Ih styrke .................. 35 1,6

l\'ICPA +diehlorprop + bromoxynil,
14 styrke ... .............. . 24 1,6

MCPA + diehlorprop + bromoxynil,
Ih styrke 21 1,6

38 forsøg /973 pct. ukrud'

Ubehandlet 5 41,2
MCPA+dichlorprop, V:z styrke t 1,1
MCPA+dichlorprop, ~ slyrke l 1,1
MCPA +dichlorprop, l/t styrke O 1,0

MCPA +diehlorprop +
bromo.lynil, Ih styrke 0,9

MCPA+diehlorprop+
bromoxynil, ~ styrke O t,O

MCPA+dichlorprop+
bromoxynil, III styrke O 0,8

1510rsfJg 1972
Ubehandlet tO 42,6
MCPA + diehlorprop, '" styrke I 2,8
MCPA + diehlorprop, liJ styrke 1 2,1

108 fOf>øg /972-75
Ubehandlet 44,0
MCPA+diehlorprop, ~ styrke 1,3
MCPA+diehlorprop. IIJ styrke 1,2

hkg
kerne

45,2
0,6

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

II
4
4

59
8

Typer afukrudtsmidler (60)
Dosering Antal

kg \Irk$omt ukrudts-
Stof plilnlcr

pr. hil pr. m"

Plan lU
6 forsØg 1975
Ubehandlet
Bentazon +dichlorprop
Cyanazin +MCPA +
diehlorprop
Triazinon +dichlorprop
TerbuleLhylarin + bromofenoxin

e. Forskellige dose..-inger af ukrudtsmidler.

Til belysning af mulighederne for nedsættelse af
normaldoseringer for ukrudtsmidler er der udført
27 forsøg i 1975.

Der er forsøg efter 2 pl3ner, hvor midlerne er
prøvet i ~, % og 'h styrke i forhold lil oor-

MCPA + diehlorprop er det mest benyltede
præpar<lt ved u~rudlsbekæmpclse i korn. Blandin
gen har gennem årene haft en god effekt mod
UkClldlcl. En effekt, der stiger jævnt med øget
dosering. I 1975 har der været en bedre ukrudts-
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I plan II bringes resultalerne af ~ for'\0g i
1()75 med 2 nye blandingsmidler.

Igelll/cm 4 år er der Ildført Ol'('( 100 fonøg med
IlIri/'rcw/(' doterilIg. ronøgene dta, ut del l'r
muligt at l/l'dWf'Ilf' dott'f'illgen. udl't/ (II det Klir lUl
ol'('r ((krudtsvir~l/iflg o,; mer/ldhylle. I'ed en ned
sættt'lse af tloscrim:etl ,,/li da dog 1cIt::es I,ensyn til,
Ildlkell uJ.rudlsllora der er i de" pågældende
marI.., og at sprojuarbejdet udfores rettidigt lmder
de gWlstigJt mulige onuurlldiglleder.

Begge midler har \cd nonnal ... tyrke hafl en
:o.ærdelcs god ukrudtseffeJ..t. Ocr har værel 7-8
ukrudtsplanter pr. m! tilbage efter behandlingen
mod 9 J pr. m:! i ubehandlet. Ffter behandling
med .l.:. dosis af Bentazonblandingen er der dob
bell så mange ukrudl'\planter tilbage ..om efter I l
styrke. Eftcr C)anazinblandingen er der samme:
ukrudslmængdc cfter 1/, som efler 3.\ "tyrke.

1\lle doseringer har bevirket et mindrcudb)t!e
pr. ha for behandlingen. StØn.l nedgang i udb) ({et
har der været efter behandlingen med Cyanazin·
blandingen.

Ukrudf i vifltersæd

2. Ukrudt i vinl.rsæd.

Efter 3 forsØgsplaner er gennemført sprØJlnmg
mod ukrudt i vinlersæd. Forsøgene er sprøjtet, så
snart der \ar vækst i ukrudlCI, indcn vinlersæden
ble\ for kraftig.

Der er i 1975 prø..el 14 præparater. aJle sam·
men~:ll 'If 2-~ komponenter. De f1estc er prøvet
fdr, h\'orfor lidi igere resullater medtages. Præpa
raternes 'Iarnmensætning kan ses i tabel n. side 88

Re...ultateme af 2 fo~øg, nr. 2002 og 2003, samt
6 forsøg 197~ efter plan I bringes i f~lgende

oversigt.

Det ..e... at Ra~agran-DP er prøvet i 3 ;"lr og
viser fortrinlige r~ultalcr. I gennemsnit af 9 for
sog 1973 har del fjernet ukrudtet tOla 11 og øget
ud b} Itet med 3,5 hkg ~crne pr. ha.

Basaglan DP har i 6 forsøg 1974 nedsat antal
ukrudt ..planter pr. m:: fra 82 til 18 og i de 2
fOf'ioG 1975 fra 153 til 9. hvilket har medført
henholds\is 2.4 og 7.8 hkg kerne i merudb}'tte.

1 indinger DM 68 er pro\et 2 år og på to for
skellige stadier af hveden efter Feekes skala. Det
se:.. at i 1974 er u"-rudtseffekten ens efter begge
:<>prøjletider. medens merudbyttet er lidt større ved
sidsle end \'ed føl"'te anvendelse. I dc 2 forsøg i
1975 er virkningen på ukrudtet bedst ved det '\ene
<;prøjlestaJie. h\or antal uknldlSplanter er reduce
rel fra 153 til 9 imod kun 63 ....ed det tidligere
stadie. Merudbyttet er ens. 5,5-5.7 hkg pr. ha
efter begge anvendelsestidspunkler, 2 forsøg er dog
ikke nok lil en endegyldig konklusion.

Tribllnil-Combi M er prøvet i 2 år og rå del
lidlig~te sprøjtestadie. Begge år har det haft en
gan... l\c god virkning på ukrudtet, og i de lO forsøg
1975 har det og<;å medvirkct til et øget udbytte.
hvorimod det \ ar for h~rdt o\'er for kornet i
forsogene 1974.

lIerbu\cx 630 er pnh'et føf5le gang i de Io
forspg 1975. De forelØbige resultater ser ikke for

1975
PIa" I Anlal

Forsog "r. 2002-2003
Sprøjte ukrudlSplanter bl,
Sladie pr m" Io.erne

Ubehandlet 153 34,7
Lindinger DM 68 7,0 I 5 63 5,5
Tribunil-Combi 3,5 kg 5 18 7,6
Basagran-DP 4,0 I 6 9 7.8
lindinger DM 68 7.0 I 6 9 5,7
Herba\'ex 630 3,51 6 47 2,2

6 fortog 1974
Ubehandlet 82 57,7
Lindingcr DM 68 7,0 I 3-4 25 0,6
Tribunil-Combi lo! 3.5 kg 3--1 19 +2,1
Basagran-DP 4,0 I 5 18 2,4
Lindinger Df\'1 68 7,0 I 5 25 1,4

9 {o'.f(Jg 1973 PCL u~rudl

Ubehandlet 10 49,6
Basagran-DP 4,0 l O 3,5

+2.5

+2,6

+2,8

46,2
+0,5
+0,8
+1,1

7

6

22

Fors~ellif.:e doseringer al ukTlldrsmidfcr i byg (62)
P/clll /I Anlal

u~rudlSplanler hlo.g
4 forSØg 1975 pr. m' Imne

Ubehandlet ." .. "... 91
Dentllzon+dichlorprop, Ih styrke 24
Bentazon+dichlorprop, J4 styrke 17
Bentazon +dichlorprop, III styrke 8
Cyanazin+ MCPA +

<1ichlorprop. Ih styrke
C)'ana/in+ MCPA +

<1ichlorprop. ~ styrke
Cyanalin +MCPA +

dichlorprop, 1ft styrke

virkning efter blandingen end i 1974. I ube
handlet har der været 75 ul..mdtsplanter pr. m'
mod 12 \ed I l SI} rkc. svarende lil en \irknings·
grad på 84. Ved ~ styrke var der 18 planter til
bage pr. m:!, svarende til en virkningsgrad på 77
for behandlingen. I 197~ '<Ir de tilsvarende lal
75 og 73.

I 1975 blev der opn:lct sma og ubetydelige ud
slag for hchandling~n. I 1974 og 73 blev dCI
opn:icl ca. I h~g mere pr. ha for samme be
handling.

n1andingen Mep,\ + diclllorprop + ioxynil
er prøvet for første gang i 1975. Tidligere :ir er
benyttet et middel med bromoxynil, men midlet
er udgtlct af mrlrkedet. De 2 blandinger, der inde
holder 3 ~omronentcr. har virket bedre end
~ICPA + dichlorprop-blandingen. Dcn ~ do
sering af blandingen med oxynil eller bromoxynil
har haft samme ukrudlscffcl..1 som I I dosering af
MCPA + dichlorprop.

Udbytlemæssigt er der ingen sikker forskel i
midlernes prl\ irkning af kornet.
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3, Ukrudt i vårsæd med udlæg,

a. Udlægsåref.

På 4. cir er der eftcr samme plan udført forsøg
med ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, og

40,8
l, I
1,6
1,8

5
2
I
I

96 30,0
55 .;. 0.1
31 0,6
33 0,3
38 ~0,3

79 49,9
32 70,4
35 .;. 0,2
24 0,6

p<' ukrudl
7 41,0
I +1,1
l 0,0
I 0.2

8
3,0 I 9
3,0 l 8
3.0 I 7

650 0.8 I 7

9
3,0 l 8
3,0 l 8
3,0 l 7

IO
3.0 I 9
3,0 l 9
3.0 l 8

9
3.0 I 8
3,0 kg 8
3.0 I 8

4 forsØg 1974
Ubehandlet
Aretit
Basagran
Basagran M

8 forsøg 1973
Ubehrmdlet
Aretit
Basagran
Basagran M

12 forsog 1972
Ubehandlet
Aretit
Bas.'\gran
Basagran M

Ukrudt i korn med IId/trg af klpvergra.f (65)
KarakltT Anlal

for ukrudl$ptantcr hJ.::,
4 forsøg 1975 kliJ'·nbcstand-) pr. m' leroe:
Ubehandlet
Aretål
Basagran
Basagran M
Herbal.Olin M

Efter plan III er gennemført 3 forsøg, og resul
taterne ses i følgende opstilling.

De 5 præparater er sammenlignet første gang,
og i de 3 forsøg er deres virkning overfor ukrudt
stort set cns og nogenhmdc tilfredsstillende.

BAS 39.601 1-1 og Certrol IB 500 har været
rnest tolerante ovcrfor hvcden og har medført et
beskedent merudbytte. medens de Øvrige 3 tolder
lidt af kerneudbytlel.

Certro! IB 500 er iøvrigt prøvet hvert ~r siden
1971, mc-n i dette år og i 1972 i en lidi lavere
dosering end i de efte!følgende år. Præparatet har
haft en god virkning overfor ukrudtelog medfør(
et merudbytle. der i gennemsnit af 32 forsøg
1971-75 er på 1.9 hkg kerne pr. ha.

Ukrudt i \'i,l/usæd (63)

Det gælder for alle de prøvede præparater, at
ukrudlsvirkningen kunne ønskes bedre. Den bedste
virkning i de sidste 2 års fon.øg er opnået af
blandingspræparatet Faneron 50 WP + D-propio
nat NAB. Dette har Ogstl hvert år medvirket lil
den største udbytlefremgang. men noget stort mer
udbytte er der ikke tale om.

tindinger Mecolat 600 har i hvert af rarene
virket for hårdt på kornet. Det samme gor
Faneron Combi 50 WP i forsøgene 1975, hvor
det deltager første gang. Også Certrol Tripc1 del
tager første gang. Det viser en ukrudtsvirkning
som Faneron Combi, men har værct mere tolerant
overfor hveden.

I 3 års forsøg har DLG M~propacid vist en
forholdsvis c-ns uKrudtseffekt, men virkningen rå
udbyttet er noget varierende.

lovende ud, men en endelig bedømmelse kan iJ...ke
gives på ct så spinkelt grundlag.

I den følgende opstilling. plan IL er sammen
lignet virkningen af 5 præparater, af hvilke 3 også
er sammenlignet i 1974. Ocr er gennemføJ1 9 for
søg hvert 5r. Et af præpamterne, DLG ~'f·propa·

cid, er endvidere prøvet i II forsøg 1973.

Plarl II Anlal
ulrudlsplanltr hl.

9 forspg 1975 pr.m' kerne
Ubehandlet 116 61,8
Lindinger Mecolat 600 3.81 34 .;. 0,3
DtG M-propacid 3.0 kg 36 1,0
Faneron Combi SO WP 2.0 kg 28 .;. 2, I
Faneron SO WP + 2,0 kg+

D-propionat NAB 3.0 l 25 1,7
Certrol Tripel 5,0 I 26 0.9

9 forSØg 1974
Ubehandlet 52 60,.
Lindinger Mecotat 600 3.81 17 0.0
DLG M-propacid 3,0 kg 15 .;. 0,7
Faneron SO Wp + 2,0 kg+

D-propionat NAB 3,0 I Il 0,6

Il forsØg 1973 p<', ubudl
Ubehandlet 12 52,8
DLG M-propacid 3,0 kg 2 1,0

UkTlldt i vimcrsæd (64)
28 forsdg 1972-75

Plan Ul Anlal
ukrudbplanler hlo;g Ubehandlet 9

3 forsØg 1975 pr. m" kerne: Arelit 3,0 I 8
Ubehandlet 70 60,0 Basagran 3,0 k8/l 8
Lindinger Combi 3 3,0'g 13 .;. 1.2 Basagran M 3,0 I 8
Melrex P 2.5'g IO .;. 2.3
U 46 Mepro Combi 4.31 14 ';'0,6 IO forSØg 1971
BAS 39601 H 4.0 I 12 0,5 Ubehandlet 9 14
Cerlrol IB 500 5,0 l Il 0.6 Basagran 3.0 kg 8 I

40,6
0,1
0,7
1,0

34,0
2.0

32 forsØg 197/-75
Ubehandlet
Cerlrol IB 500 5,0 l')

52,0
1.9

38 forSØg 197/-75
Ubehandlel
Basagran

9
3,0 kgll 8

38,9
l, l

• ) I 1971-72 var do.sc:ringca 4.5 l ") o _ alle: planlcr dra:bt. IO - fuld hc:$land lir sunde: pl.nltr.



rcsult;}l~rne bringes i følgende opstilling. Sprøjt
ningen er udført, når kløveren havde 2 trekoblede
blade. I udlægs&ret m5.les sprøjtevirkningen på
ukrudt og dæksæden. Det følgende år måles virk
ningen på \..løvergræsset.

Aretit og Basagran har en svidende effekt over
for ukrudtsplanterne, Det ses, at de gennem alle
årene, bortset fra 1975, har virket ens og godt
overfor ukrudtet. I de 4 (orsøg 1975 svigter Arctit
ved kun al nedsætte nntallet af ukrudtsplanter fra
96 i ubehandlet lil 55, medens Basagran nedsæt
ter del til 31.

Basagran M, der er identisk med DAS 4330 H,
og som er en blanding af Basagran og MePA, har
h<lft en ukrudlseffekt, der stort set SV<lrer til de to
forannævnte midler. Alle 3 midler har tilsynela·
dende en ~vag og i gennemsnit af alle forsøg ens
virkning overfor ukrudtet. Deres \'irkning o\'erfor
afgrøden har varieret noget fra år til år, men har
i 28 forsøg 1972-75 gennemsnitlig været positiv.

I 28 forsØg 1972-75 er karakteren for kløver
i ubehandlet 9, Aretil. Basagran og Aasagran M
er bedømt til karakteren 8,

Behandlingen hrlr bevirket en udb)1tefrcmgang
på op til 1,0 hkg kerne pr. ha, BrIsagran er
prøvet i 38 forsøg siden 1971 og viser her el
merudbytte på gennemsnitlig 1,1 hkg kerne.

Herbazolin M 650 er i 1975 med i forsøgene
for første gang. Efter resultaterne at dømme af
viger det i virkning ikke meget fra de 3 mere
gennemprøvcde præparater.

b. Eftcnirkning i I. lirs klø\'crgræs..

1 den følgende oversigt bringes resultaterne af
eftervirkning af ukmdtssprøjtning i l. års kløver
græs målt ved grønudbyttet i l. slæt.

Der går ;'lltid enkelte forsøg tabt, og af de 4
forsøg 1974 er således kun 2 tilbage i 1975.

Med undtagelse af 1975 er Basagran M prøvet
i 2 doseringer. og det ses. at i sprøjteåret er virk·
ningen på kløverbestanden efter høst ens, enten
der er anvendt 3.0 eller 4,0 I pr. ha. Derimod er
den største dosering ;'\rsag til en væsentlig lavere
bælgplanteproccnt i I. års kløvergræs, hvilket er
forklaringen på, ;H den lavesle dosering er anvendt
i forsøgene 1975.

1 alle lldlæg"årene ses Arctit og Basagran at
medføre ens karakterer for kløverbcstanden efter
høst. og en karakter højere end Basagran M. 1
høst:lret for grønt ses det, at Aretit hvert år er
lidi blidere overfor bælgplantebestanden end Basa
gran og Basagran M. der i dette forhold er om
trent ensvirkende.

Udbyttet af grønt i l. slæt har varieret meget
fra år lil år. Midlernes virkning på udbyueresul
taterne h;'lT derimod ikke varieret meget. l nogle
tilfælde og i nogle år viser de el mindre merud
bytte, og i andre år en mindre udbyttereducering,
men grønudbyttet er renere, end det ville være,
hvis der ikke \'ar foretrlget ukmdtsbekæmpelse.
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Efrervirk"illg i J. drs kløvergræs

1974175
1974 1975

byg med udl:t:g I. ~n klInergr.

Fs. nr. 2277 I.:ar. (,
anlal ukr. klov. hkg pcl, ba:lg. hkg

Fs. nr. 1215 pI. pr. m' but, kerne planter grønt

Ubehandlet 92 8 51,0 15 228
Aretit 3,0 l 45 8 ';-1,4 l3 I
Basagran 3.0 l 44 8 ,;-0,8 12 4
Basagran M 3,0 l 32 7 ,;-0,6 12 8
Ihsagran M 4,0 I 35 7 ';-0,1 9 12

7 forsfjK 1913 1974
b)'g med udla:g I.års

(/973/74) PCt. ukr. kkn·ergr.es

Ubehanlllet 7 10 41,4 16 183
Aretit 3.0 I 1 9 ,;-1,1 15 O
Dasagran 3.0 I I 9 ,;-0,1 13 .;-5
Basagran M 3,0 I l 8 0,5 12 .;-7
Basagran M 4,0 I O 8 1,2 11 .;-7

8 forsØ!: 197J
1972 I. års

(/972173) b)'g me<! udlæg kI0,"crgra::s

Ubehandlet 6 10 42,4 19 245
Arctit 3,0 I 3 8 0,6 19 3
Basagran 3.0 kg 2 8 0,5 15 4
Basagran M 3,0 l l 7 0.9 17 .;-3
Basagran M 4.0 l 2 7 1,2 14 .;-2

7 lo"Øg
1972

1971 J. fll"$
(1971172) b}'g med udJa:g ~lo"erg=s

Ubehandlet 16 IO 36,0 22 327
Basagran 3,0 kg l 8 3,1 20 .;-6

Gn... 24 forsØg l. års
1971/72-1974/75 byg med udl~g kl,,\erg~

Ubehandlet IO 41,0 19 249
Bnsagran 3,0 kg - 8 1,1 16 .;-2

3 tirs forsøg \'iser, Ol der '1/1 forefindes 2-3
midler, der kan alll'elldes ; korn med IIdlfl'g af
klovergr,rs, når der i dette optræder en l'æ!l'eTltlig

bestand nf ukrudt.

4, Ukrudtsarter og herbicidvirkning,

samtlige ukrudtsforsøg i korn og bederoer er
der foretaget optællinger af ukrudtsplanter, og
disse er sorteret efter arter. I tabel 66 i tabel
bilaget bringes resultatet <lf 239 forsøg i 1975.
fordelt med 171 forsøg i vårsæd, 17 i vintersæd
og 51 forsøg i bederoer.

Grurpen .Agerkål" indeholder alle korsblom
strede IIkmdtsarter som agerkJI, kiddike og sen·
ncp, Gmppeme pileurt, tvetand og ærenpris inde·
holder også flere arter. Gruppen kamille inde
holder bl. a. lugtløs kamille og agergåseurt.

Af opstillingen ses, at nogle ukmdtsarter kan
findes i såvel kornmarken som roemarken. Delle
gælder bl. a. pileUl1, fuglegræs og kamille. Ager
stedmoder, ærenpris og tvetandarter findes lige
INies overa.1l og hører til de vanskeligt bekæmpe
lige ukrudtsarter. Dct er derfor af temmelig 3f-
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gørende betydning, at der til den enkelte afgrøde
vælges et erfekth1 ukrudtsmiddel til den bestå·
ende ukrudtsbestand.

I 1975 har de fremherskende ukrudtsarter i
vårsæd, vintersæd og roer ....æret:

fot præparat må ha\e en \ irkningsgrad på over
90 for at kunne klare en ukrudtsbc(..,æmpclse til
freds.-.tillende.

Va/~ af IIkmdrsmitldel må nøje o/slemmes e/ler
den 114rudlsflora, der forekommer pcl der areal, der
skaf .l"pr~)jte{.

S. Ukrudt i ærter.

L..(..,rlldtsbekæmpeise i ærter hu kun været gen
nemført i et enkelt forsøg i 1975. Plan og resul
tater ses :lf følgende opstilling.

20,6
6,7
7,4
6,5

hk,
Erter

612
172
205
386

307
92

170
357

4.0 l
1,75 Kg
3,0 l

8ektlmpelse af ukrudl j arrer
Antal ukrudupl pt". m'

AgcrSled- lall
moder uJ"rudlForsøg nT. 2672

Ubehandlet
Dinoseb 20
Bladex
Basagran

Vltrs:ed Vinters.~d R~,

Pileurt I 9 2
»Mældc« ... 2 l
Fuglegræs ......... 3 3
Hanekro ...... 4 6
Kamille ......... . 5 2 7
»Agerkålc ........ 6 9
Ager·stedmoder .... 7 4 5
Ærenpris ......... 8 3 4
Gul okseøje ..... 9
Tvetand , . . . . . . . . . 6 8
Forglemmigej 5
Burresnerre 7
Valmue ..... 8

Tallene angiver plads nr. Tallet 2 angiver ek·
sempelvis, at arten ligger på andenpladsen i udbre·
uel<;e.

I tabel 68 i tabel bilaget er meddelt virknin
gen af 46 handels· og forsogspræparateT. I tabel
i er der foretaget et sammendrag af tabellen
og kun de mest benyttede præparater er medtaget
i opstillingen.

I tabellen er anført midlernes procentiske virk
ning, hvilket vil sige, at jo større tal for et middel,
des bedre effekt har det pågældende middel haft.

Betragtes tabel i i lodrette kolonner fås et ud
tryk for, hvorledes midlet indvirker på de forskel
lige ukrudtsarter. Ses der på den enkelte ukrudls·
art, og tabellen betragtes vandret, aflæses mid
lernes effekt overfor den enkelte ukrudt sart. De
enkelte ukrudtsarter er ikke lige lene at bekæmpe.

Dinoseb 20 bar været udbragt på normalt tids·
punkt for dette middels anvendelse, d. v. s. nAor
ærtepl:lOterne har en højde ph ca. 5 cm. Bladcx
er udsprøjlet efter såning, og Basagran er 3m'endt,
da ærlcrne var 8-10 cm høje. Ukrudtsvirkningen
er målt 2-3 uger efler sprøjtning med Basagran
ved oplælling af uknldlsplanter. I ubehandlet har
der været 612 ukrudtsplanter pr. m', en meget
kraftig uknJdtsforurening. Virkningen af midlerne
har ikke været særlig god. DCI dnrlige resultat
skyldes hovedsagelig den kraftige forurening med
agersted moder. Den bedste virkning er opnået ved
anvendelse af Dinoseb. Der er høstet merudbytter
af en pæn størrelse.

Forsøgene søges fortsat de kommende år.

Tabel l. Ukrudtsntidlemes ,'irknwg på enkelte ukrudlSar1cr, procent virkning (67-68).

~
~ ~ ~ ~ i

~
I~

~ I ~e o +2+e e I E-:l ... ~+'~ ., +5. • e I:: t e
f .~ +~ < e-.E. 2. e+<.E " =~ ~~ .~. ~• < -= o

~!~ ~B oB e~.2 :..2 I:: E E~ <o<c..c 'Q:a l: ø.,g
U "

u< .. '5 ~~ SE .~ :J "~u~ o • c:i:: .u l:,u '5
~ o ~:å ",i:.;;'i ~:6 ~ o~ o ... ~ -o ~~

-, u:I:o~-< •• o.

)AgerHlc 100 100 98 100 100 100 99 100 100 100 100 100
Ager-stedmoder 70 82 80 85 70 82 74 88 69 84 54 90
Forglemmigej 65 37 46 79 71 63 87 82 95 97 49
Fuglegræs 77 95 92 94 92 95 92 96 91 96 94 97
Gul okseøje 47 O 40 22 97 71 43
Hanekro 83 68 74 75 69 88 85 90 77 66 96 88
Kamille 53 79 80 91 93 96 55 97 98 100 92 94
Krumhals 80 49 93 84 87 98 96 97 92
»Mældcc 97 96 98 98 98 99 98 99 100 99 100 98
Pileurt 67 88 89 95 96 97 90 95 99 96 83 96
Spergel 87 85 89 75 97 87 87 93 80 97
Tvetand 68 65 63 75 83 72 76 71 92 64 55 90
Ærenpris 78 84 85 93 86 77 88 78 88 68 88 91
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Rcsultater fra 2 (or<;0g i vårhvcde og t byg er
anført i følgende tabeller.

BeJ..tZl1Ipelse af /lp'ellm'rc i \'drsæd (69)
Antal O)\chaH<:pl. pr. IO m'

Spr.tJlC· Virh\w<: BlI. Gn,.
"adI( ør 1619 nr 1630 nr. 162~ 3 fl.

hkg J.crnc:

Ubehandlet 48,6 19,1 44,2 37,3
Bidisin r 5.0 I 2-4 1,8 .;- J,2 ';-0,7 0,0
Avenge 6.0 l 4-5 l,S ,;-3,0 0.0 ,;-0,5
Hoc 23408 2.5 l 4-5 1,4 ~3,3 0,1 ,;-0,6
Suffix 6,0 I 4-5 2,5 ,;-3,7 0,5 ';-0.2

Selvom materialel er spinkelt, har det en vis
inteTt~s"e den ed, at man ser forskel på midlernes
\irkning. og al man animeres til at fortsætle for
søg med bekæmpelse af dette vanskelige ukrudt.

Det Slore antal flyvehavreplanter pr. tO m!

763
423

3
227

43

60
40

O
20

O

2150
1190

JO
630
J20

80
40

O
30
IO

2-4
4-5
4-5
4-5

5.0 J
6.0 l
2.5 l
6,0 J

I enkeltforsøgene er der betydelig variation
anIaIlet af flyvehavreplanter, og tilsvarende gælder
vedrørende midlerne.. indflydelse på udbyttets sl0r
rel"e. Hvor der er en stor flyvehavrebestand, er der
,gcnnerngaende opnået betydelige merudbytter.
I·hor beslanden har været ringe. er der ikke op
n:iel noget merudbytte, men snarere en depres
sion.

I 1975 har Neobyne D iUe påvirket udbyttel,
medens Ridi .... in r, Avenge og Barnon har ØgN det
med hcnholdsvis 0,5, 0.9 og 1,0 hkg kerne pr. ha.

l3idisin r er prøvet i 31 forsøg i årene 1972
74. Og<;å i disse mange forsøg er gennemsnil.s
virl..ningen overfor flyvehavre for ringe, idet antal
flyvchavrcplanter pr. IO 01% kun noosæl1es fra
423 i ubehandlet til 197, eller ca. en halvering af
bc~tanden. Allige\cl betydcr denne virl.ning så
megel. al kcrncudbyltct er "teget med 2,2 hl..g pr.
ha.

A\cnge er pr0\et i 19 for .."g i 1973-74. Virk·
ningen overfor f1)\ehaHe er god. Bestanden er
blevet reduceret fra 411 pr. IO 01% i ubehandlet
til 14, og delle har medført en udbyltesligning på
1.7 hl..g I..erne.

Baroon er prø\cl i 7 forsøg 1974. Doseringen
er 5,0 L mrdens den i t 975-forspgene kun er
4.0 I. rffel..tcn overfor f1y\eha\'fe har været vidt
forsl..ellig i disse 2 år, god i 1975 og mindre god
i 1974. men da det begge .ir har medført mer
udby Ile. bør del prøves yderligere.

eobyne D er prøvet i 13 forsøg 1973-74.
Selvom det har redllceret f1yvehavrebeslanden fra
192 til 51. eller til oml..ring en fjerdedel og der
med virker bedre end i 1975-forsøgene, hvor
det kun nedsatte bestanden til omkring haJvdclen,
"n'il..C' dog en større effekt.

Ubehandlet
Didisin F
Avenge
Hoc 23408
Suffix

Bekæmpelse af /'y\'ehavr(' i byg (70)

J3 lonog /975
SprujlC- AnI. n}'ChllHC hkg

SlluJIC pl. pr. 10m" J.cmc

Ubehandlet 118 44,9
Bidisin F 5,0 l 2-3 73 0,6
Avenge 6,0 l 4-5 I 0.9
Barnon 4,0 J 4-5 9 1.0
Neobyne D 3,51 J 61 0,0

3/ lonøg /972-74
Ubehandlet 423 43,6
Bidisin F 5.01 J97 2.2

/9 lorsøg /973-74
Ubehandlet 41 I 45,1
Avenge 14 1.7

7 forsøg 1974
Ubehandlet 100 50,3
Bamon 5.0 J 85 I.J

13 jorsog 1973-74
Ubehandlel 192 51,8
Neobyne D 3.51 51 1,2

I 13 forsøg i 1975 har Bidisin f og Neobyne D
virket for ringe overfor flyvchaHc. I gennemsnit
er der 118 f1yvehavreplantcr pr. 10 m! i ube
handlet. Efter behandling med de to midler er der
henholdsvis 73 og 61 flyvch;l\replanter tilbage,
medens Avenge og Barnon har nedsat antallet til
l og 9 pr. IO m!. Dertil skal bemærkes, at man
efter anvendelse af sidstnæ\llle 2 midler kan finde
adsl..illige meget små f1yvchavreplanter med stærkt
reduceret antal frp, der ofte er mangelfuldt ud
viklede. Til eobyne D's fordel skal n:e\nes, at
del i forsøgene viste en god virkning overfor
adskillige ukrudtsarter.

6. Bekæmpelse af græsukrudt.

3. Flyv«:h:lvrc.

I 1975 er der gennemført 16 forsøg med 6
fors~clligc pncparatcr. ~fidlcmc amendes på for·
skellige tidspunkter alt efter flyvehavrens udvik
lingstrin. Det er muligt at sprøjte fra flyvehavrens
l V-! bladsladie til begyndende slrækningsvækst. I
opstillingerne med fo~øS'orc!lultatcr er sprpjtetids
punktet angivet vcd kornafgrødens sprøjtestadie
efter Fcekes skala.

13 forsøg i byg er gennemført eftcr den plan.
der (remg.ir af følgende opstilling med forsøgs
rcsull<llcr. IJidi .. in F og Avcngc er sammenlignet
med Barnon og Neobync D. DCI sidste er en for
mulering af Carbync i forbilldcl:o.c med stoffer.
der også er virksomme mod .1lmjndcligl frøukrudl.
Delle middel skal udsprøjles tidligt. De 4 midler
er prøvct i en kortcrc eller længere årrd:l..ke, hvor
for der i nederste del af opstillingen anføres gen·
nemsnitsresu!l;l.Ier for det enl..elte middel for sig,
idet disse er prøvet efler forsl..ellige forsøg..planer.



hidrører hovedsagelig fra det enc forsøg, hvor
antallet var 2150. I gennemsnit af de 3 forsøg
har Bidisin F kun været i stand til at reducere
antallet af flyvehavreplanter til godt halvdelen.

Præparatet Hoc 23408 nedsatte antallet af f1y
vehavreplanter til omkring en trediedel. Bedre
virkning er der opnået med Suffix og Avenge. J
forsøget med 2150 flyvehavreplanter pr. IO m!
har Suffix nedsat antallet til 120 og Avenge til
10. l gennemsnit af de 3 forsøg har Avenge ned
sat antallet fra 763 i ubehandlet til 3.

Ved iagttagelse af forsøgene en uges tid efter
sidste sprøjtetidspunkt var det tydeligt. at vår
hveden i det ene forsøg var trykket lidt af Avenge
og SuffiJc. I forsøget med byg var afgrøden ikke
trykket af Avenge. Selvom der i det ene vår
hvedeforsøg efter sprøjtning med de 4 forskellige
midler er opnået merudbytter varierende fra 1,4
til 2,5 hkg kerne pr. ha, og der i bygforsøget ikke
er væsentlig udslag, er depressionen i det andet
forsøg med vårhvede så stor, at gennemsnitsud
byttet efter behandlingerne ligger på omkring ud
byttet af ubehandlet c1ler lidt derunder.

Forsøg med bekæmpe/s o/ /IYI'l'!lal'l'e lUll' de
senesle år \'i51. al der findes effeklive midler til
formålet.

Del er muligt at bekæmpe flyvehm're fra før
såning a/ vårsæd til afgrødens begyndende stræk
nillgs\'lPkst.

Størst ;,tteresse samler der sig om midlerne
A venge, BomOlI og Sulfix. der J.on atu'endes ved
komets begYl/demle strækningsl'(f'k.ff.

For samtlige f1y\'ehOl'remidler gælder, at mid
lernes effekt er afhængig af det rette sprøjte·
tidspunkt samt de,. korrekte sprøjtetekllik.

b. Kvik.
I 1975 er der gennemført forsøg med kemisk

og mekanisk bekæmpelse af kvik før vårsæd og
før vintersæd samt forsøg med forskellig halm
behandling før sprøjtning med Antergon.

Efterdrsbekæmpelse a/ h'ik (71)

Vcirsttd FrobærenoJe K\'ikskud
kYikakspr.m" pr.m" hk.

4 forsØg /975 før h"sl efler hilst kerne

Ubehandlet 62 21 40,2
Antergon 30, 27 2 5 8.0
Roundup, 4,1 I 2 3 6.7
Stubbehandling 19 12 4.0

59 forsØg /972-75
Ubehandlet 36 119 32,5
Antergon 30, 27 I 4 30 7,1
Stubbehandling 8 43 5,4

FØr vår.fæd, Princippet i forsøgene er, at :·,al
men fjernes fra stubmarken uden <Ifbræmling,
hvorefter et forsØgsled ligger ubehandlet indtil
vinterpløjning,
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l 2 forsøgs Ied lades kvikken urørt fra hØst lil
sprøjtetidspunktet omkring l. oktober, hvor der
sprøjtes med Antergon 30 og Roundup, Fra sprøjt
ning lil vintcrpløjning bør gå 4-5 uger.

T det sidste forsøgs led er foretaget stubbehand
ling, som den udføres under de stedlige forhold
i den øvrige mark. T forsøgene 1975 er der kun
foretaget fra l til 3 harvninger indenfor tidsrum·
Olet 16. september til t. november.

Antergon og Roundup er udsprøjlet indenfor
datoerne I. og II. oktober, og samtlige forsøg er
blevet vinterpløjet i tiden fra 8. til 15. november.

Kort fØr høst 1975 er der foretaget optællinger
af frøbærende kvikaks, der i ubehandlet i de en·
kelte forsøg varierer fra 18 til 223 pr. m!, i
gennemsnit 62, og som efter den kemiske be
handling med såvel Antergon som Roundup blev
nedsat til 2, medens der efter den mekaniske
behandling forekom 19 aks pr. m2•

Ved optælling af antal kvikskud pr. m! efter
høst er der i gennemsnit 21 i llbehandlet. Anter
gon har reduceret antal skud til 5 og Roundup til
3, medens der efter stubbehandlingen har været
12 kvikplanter tilbage pr. m!,

Billedet er det samme i det større forsøgsma·
leriale, hvor bekæmpelse af kvik ved anvendelse
af Anlergon og stubbehandting er sammenlignet i
59 forsøg de sidste 4 år, Der er opnået en større
reduktion af antal kvikaks og kvikskud efter
sprØjlning med Antcrgon end ved almindelig stub
behandling.

Efter samtlige behandlinger er der i gennem·
snit opnået store merudbytter. l 1975 har Anter·
gon øget kerneudbyttet med 8,0 hkg pr. ha. og i
de 59 forsøg med 7,1 hkg Roundup, der prøves
for første gang, har hævet udbYUel med 6,7 hkg
byg pr. ha. Efter den mekaniske bekæmpelse er
der i 1975 opnået et merudbytte pc\ 4,0 hkg og i
de 59 forsøg på 5,4 hkg byg pr. ha.

ForsØg nr. 724 må nærmest betragtes som en
iagttagelse. På et areal, der blev vinterpløjet meget
tidligt, groede kvikken meget stærkt igennem i
løbet af vinteren og var 8-10 cm høj den 17.
marts, hvor man sprøjte<1e med 27 I Antergon 30.
Resultatet blev, al antal kvikskud før høst på
ubehandlet var 16 og på behandlet 2 pr, m t ,

anl"l kvikskud efter høst henholdsvis 110 og 24
pr. m 2. Behandlingen resulterede i et merudbytte
på 2,7 hkg byg pr. ha.

Før l'imersæd. Ved forsøg med efterårsbekæm
pelse af kvik forud for vintersæd er fremgangs·
måden vedrørende behandling af forsøgsarealet
tilsvarende som forud for vårsæd bortset fra. at
kemikalierne udsprØjtes ca, 10-14 dage før plØj
ning og såning af hvede.

I fØlgende opstilling ses resultalcr fra 3 forsøg
i hvede og t i rug 1975. Antergon og Roundup
er udsprøjtet i tiden 9. lil 25. september, og
vintersæden er sået fra 20. september til IO, okto-



16 132 38,9
I 15 J.6
I 16 0,1
5 56 4,5

19 60 46,7
2 5 4,0
7 22 2,2

bero Som md.,anisk behandling er foretaget 2-3
gange slUbbchnndling.

Efrert1rsbekæmpelse af J..vik forud for l'inrersæd (72)
rrobæn:nde Kvil<skud

k,lkahpr. m" pr.m l hkg
4 forsog 1975 for h051 erler host kerne
Ubehandlet
Antergon 30, 27
Roundup, 4 I
Stubbchandling

2/o'SPC 1974
Ubehandlet
Antergon 30, 27 I
Stubbehandling

Ogs.i i dio;se forsøg er den kemiske bekæmpelse
af hik mere effektiv end den mekaniske. En
behandling med Antergon og Roundup nedsatte
antal kVIkaks fra 16 pr. 01= i ubehandlet til l
ved behandling. medens der eftcr stubbehandlin,g
var 5 aks pr, 01=. Anl'll b ikskud efter høst var
i ubehandlet 132 pr. 01=. Efter sprøjtning var
der 15-16 kvikskud tilbage, og efter stubbehaml·
ling Vilr der 56 pr. m:,

BehandlingsmJdernes indflydelse på udb)/ltct
har været noget varierende. I gennemsnit med
førte anvendelsen af "ntergon et merudbytlc på
3.6 hkg kcrnc pr. ha. Roundup har ikke påvirket
udbyllcl. Der er betydeligc merudb)'tter i 2 forsøg
men udbyttenedgang i 2 andre. Efter stubbehand·
lingen er kernelIdbyttet øget med 4,5 hkg pr. ha.
Rcsllltntcr fnl 2 fon.øg 1974 viste Antcrgons for·
trin fremfor den mekaniske behandling.

Forskellig halmbc'/lO"dfitlg. I forbindelse med
anvendelsen af Antergon tilrådes at fjerne halmen,
således at kvikken kan gro uhindret indtil sprøjt
ning l. oktober.

I en forsøgsplan er Antergon anvendt på et
areal, hvor halmen er brændt, snittet eller opsam·
let. Behandlingen af halm er foretaget sid~t i
augu"'t 1974. Resultaterne- af 2 forsøg i 1975 og
4 forsøg i 1974 bringes i opstillingen næste spalte.

I den del nf forsøgene, hvor halmen er fjer
net, var der i ubehandlet 21 frØbærende kvikaks
pr. 01= før høst. Efter en anvendelse af Antergon
var der 1 ak~ pr. m:. Tilsvarende god effekt er
opnJct, h\or halmen er brændt eller snittet.

Ffter hØ'i1 er der en svag tendens til lidt dår
ligere virkning af Antergon. hvor halmen har væ·
ret snillet. et forhold der ogs;". gør sig gældende
i 1974.

I .'rcts 2 forsøg er der opnået et meget lille
udbytte, henholdsvis 7,8 og 4,9 hkg kerne i ube·
handlet areal. på arealet, hvor halmen er fjernct,
hM Antergon-behandlingen givet et O1erudbylle
på 1,0 hkg kerne. Det tilsvarende merudbYlle var
i 1974 8.5 hkg kerne. Hvor halmen har været
afbrændt. er der opn3et et merudbytte på 3,1 Mg
'iammenlignet med 6,9 hkg i 1974. Hvor halmen
har været snillet, er der opnået 1,8 i 1975 og 7,7
hkg kerne i merudbylle i 1974.
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Kl'jkbeÅæmpelse i stub mcd forskellIg
halmbehundting

1975
ForsØg tlr. 2479-80 Frobærende K\iksl.:ud

loilals pr, ml pr.m' hk,
Halmen fjernet for host efter host kerne

Ubehandlet 21 138 6,4
27 I Antergon 30 1 28 1,0

Halmen brændt
Ubehandlet 10 138 6,7
27 I Antergon 30 2 29 3,1

Halmen snillct
UbchundlcL 16 145 6,6
27 1 Antergon 30 3 34 1,8

4 forsøg /974
Halmen fjernet

Ubehandlet 76 369 35,8
27 I Antcrgon 30 5 48 8,5

Halmen brændl
Ubehandlet 72 330 35,1
27 I Antcrgon 30 5 59 6,9

Halmen snittet
Ubehandlet 70 313 32,7
27 I Antergon 30 3 59 7,7

2 .irs forsøg tyder på, at Antcrgon har en god
effekt p" kvik. uansct om halmen fjernes, af
brændes eller snittes. Ved anvcndelse .af kemiske
midler må halmbch::tndlingen foretrlgcs tidligst mu
lig efter høst. Afbrænding eller snitning bør fore
tage.:; inden udgangen af august. Snitningen må
foretages stt fint. nt halmdelene ikke bliver hæn·
gende i en lang Slub.

Forsøgene fortsætter, og der må sikkcrt regnes
med en betydelig ;1rsvariation netop i dette spørgs·
01:"11.

Allrl'rKOII 30 har l'luct afprØ\'er i 4 år lil
b(·/..ll'fJIpc'1se af /"l'ik og In'ur år med ct bedre
r{'SII/'al l'ml mekanisk jordbehandling.

A magon 30 /..an am'emles om efterårrl før
stilling af III'edl' og på arealer. hl'or da skal
\ lrre \'{jrsæd del eflerfølgende dr.

Kemikaliepriscn på de anvendte midler har pr.
ha været ca. 300,00 kr. for Antergon og ca. 480,00
kr. for Koundup.

c. Andre græsarter.

Forskellige former for græs som ukrudt findes
i ~tigcl1de grad i mange vintersædsmarker. Det
drejer ~ig ikke alene om agerrævehale og vind
aks, men også om ku1turgræsser hidrØrende fra
spild frø, SåledC5 er f. eks. italiensk rajgræs ofte et
problem i \intersæd.

Gnlwkrudt i IH'ede. FØlgende opstilling viser re
sultater fra 6 forsøg i 1975, hvor der er prøvet
3 forskellige midler, det cnc i 2 doseringer, mod
gr:c~ukrudt i hvede.
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7. Ukrudt i roer
Forsøgene med roeukrudtsmidler er fortsat i

1975. Arbejdet er gået ud på at afprøve allerede
kendte midler enten enkeltvis eller i kombination
med andre. Dertil er prøvet 4 nye midler ogs;\
enten enkeltvis, i kombination med hinanden, el
ler sammen med a1Jercde kendte midler.

Midlerne udsprøjtcs ved s&ning af h\-ede eller
senest 3 dage eflcr, og må ikke nedharvcs. Om
foråret foretages en optælling af en- og tokim
bladet ukrudl umiddelbart før hele forsøget sprøj
tes med et ukrudtsmiddel som den øvrige mark.

I 3 forsøg var ukrudtet henholdsvis ita!. raj
græs. enårig rapgræs og agerrævehale og i 3 anure
en blandet græsbestand. Det ses. at i gennemsnit
er der i ubehandlet 211 græsukrlldtsplantcr pr.
m!. Tribunil bar nedsat antallet til 93 og den
laveste dosering af Trinulan til 72. medens 4 I
har nedbragt antallet til 48. Bedst har Alon virket
med en reduktion til 25 pr. m!. l samme forhold
virker midlerne overfor den samlede ukrodb.bc
stand.

At midlerne er tolerante overfor hveden frem·
gAr af tallene for merudbytte. Tribunil og Aton
har i gennemsnit pget udbyttet med omkring 10
hkg kerne pr. ha og Trinulan med 8.2 og 8.8
hkg kerne.

For det markedsførte middel, Tribunil har pri
sen pr. ha været ca. 200 kr.

Agerrævehale. På visse lokaliteter er agerræve
hale el meget generende græsukrudl, det er så
ledes tilfældet på Langeland, hvor der efter lo
kale planer i 1975 blev gennemførl 4 forsøg med
bekæmpelse.

l forsøg nr. 1050 i vinterhvede. hvor der optal
tes 163 agerrævehaleplanter pr. m!. reducerede et
nummerpræparat, Hoe 22870, antallet til IO. 1 et
forsøg i vårhvede, nr. 1051. nedsatte samme præ·
parat antallet fra 34 pr. m2 i ubehandlet til 8.

Samme præparat blev prøvet i 2 bygforsøg:. nr.
1633 og 1632. l det første forsøg nedsattes an·
lallet af græsukrodt fra 14 pr. m! til O'og i det
andet forsøg fra 37 tilO pr. m!.

I det sidstanførte bygforsøg blev der opnået et
merudbytte på 2, l hkg kerne pr. ha. I de 3 øvrige
forsøg: blev der en udbyttenedgang varierende fra
0,4 til 2,4 hkg pr. ha.

l hvedeforsøgene blev prøvet 2 andre midler
med rel ringe virkning overfor græsllkrlldl.

Enkeltresultater fra forsøgene er Opf011 i tabel·
bilagct, medens hO\edresultalemes af forsøgene i
1975 vedrørende foderroer ses i tabel j og k, der
også omfatter gennemsnitsresullater fra tidligere
års forsøg.

l:l. Bederoer til foder.

I mange roemarker foretages en sprøjtning
mod kvik og senere en eller to sprøjtninger med
midler mod frøukrudt.

Efter plan I er gennemført 7 forsøg i 1975 og
15 forsøg i 1974. Princippet i denne forsøgsplan er
at anvende et kvik- og et frøukrudtsmiddel sam
tidig 2-3 uger før roernes såning. Venzar der er
et s&kaldt jordmiddel, er udsprøjtet sammen med et
af kvikmidlerne TeA eller dalapon p;\ fældet
jord og nedhanet til ca. 3 cm dybde. Til sammen·
ligning er prøvet Venzar alene. nedharvet lige før
roes;\ningen.

Som det fremgår af tabet j, er forsøgs lcd a i
1974 og 1975 ikke ganske ubehandlet. men er
ligesom de øvrige forsøgsled sprøjtet med Betanal
ved roernes udtyndingsstlldie.

Betanal er et bladmiddel, der normalt har den
største effekt overfor ukrudt, når delte har 2-4
blivende blade, hvilket som regel falder sammen
med det udviklingsstadie, roerne har. hvor der
foretages udtynding. En sådan går man imidlertid
mere og mere bort fra, også i forsøgene. når
roerne er sået til blivende afstand.

I forsøgene er anvendt den (rølype og så
metode, der er benyttet på del pågældende land
brug. I 7 forsøg 1975 er anvendt en s;\afstand
varierende fra 8 til 18 cm, og i tabelbilaget ses.
at mellem den første sprøjtning og roes&ning er
g!let ca. 25 dage. i 2 forsøg dog henholdsvis 14
og 16 dage.

Lige før sprØjtning med Betanal cr antal plan·
ter af roer og ukrudt optalt pr. IO m ræUe. Det
ses af tabellens gennemsnitsresultater. at der i
led a er 67 roeplanter pr. 10 m, og at der ikke er
sket nogen plantereduktion i de behandlede for
søgsled, sådan som det er tilfældet i 1974·for·
søgene. hvor der er sket cn reduktion på 2-4
planter.

Anlal ukrUdtsplanter er nedsat frd 203 i led a
til 59-86 efter den tidlige Venz.aranvendelse,
medens del ~un er nedsat til 95, hvor Venzar er
udsrrøjtet lige før roes~ning. l forsøgene i 1974
er antallet nedsat fra 185 til henholdsvis 54-62
og 96, altså en omtrent lilsvarende Ven1.arvirk
ning. Det ser ud til, at kvikmidlerne også har
nogen virkning overfor frøukrudtel. Ukrudlsvirk
ningen begge år er ikke helt tilfredsstillende. Den
er slet ikke på linie med den virkning, der er
opnilct i de 7 forsøg 1973. hVOr ukrudtsantal1et er
nedsat fra 178 i ubehandlet til 11-13 i de be
handlede forsøgs led. Arsvariationen skyldes sikkert
klimatiske forhold om foråret.

57,3
9,9
8,2
8,8

10,0

223
98
79
54
40

211
93
72
48
25

Anlal
lra:5.ulo.rudc

pr. m'

3,5 kg
3.0 l
4,0 l
2.5 kg

Gnullkrlldl j lIvede (73)
Antal

u.krudts·
planter

IlI11pr. m'6 forsøg 1975
Ubehandlet
Tribunil
Trinulan
Trinulan
Alon (Hoe 16410)
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Tabel j. Ukrudt i bederoer til foder (74 og 77).

Plaolerpr. Udbyltcoa .~

10 m rk. (Øf mcrudbyue. f2. sprøifning hkg pr. h.
.~ .~

FOl"!l'Igsrzkke • ~.~
> •

" .0
~..: ~~ 'E ... lIlI
.~

~
..:!! ~~l

.~~
~~ ~.

~ 2 • §; ~ ~ ~~ !!
o~ • .,

~ iI~ 8-~ :> ~ -> ~

Plan I 2 3 4 5 6 7 8
7forsØgl975

61 Betanal ved udtynding i alle forsøgsled
a. Ubehandlet 67 203 9 51 528 254 I)
b. Venzar 2-3 uger for såning I 70 86 g 50 7 6 6
c. Venzar + TeA 2-3 uger fØr såning l + IO 67 77 3 51 ·d 4 S
d. Venzar + dalapon 2-3 uger før såning 1+5 67 59 6 51 +1 IO 7
e. Venzar lige før såning l 67 95 8 49 +1 7 10

15 forsøg 1974
61 Belnnal ved udtynding i alle forsøgsled
a. Ubehandlet 6\ Ig5 18 SS 550 456 31
b. Venzar 2-3 uger før såning l 57 62 9 SS IS 2) I)

c. Venzar + TeA 2-3 uger fØr såning I + IO 59 54 6 54 l 33 Il
d. Venzar + dalapon 2-3 uger før såning 1+5 58 62 5 54 4 39 Il
e. Venzar lige før ning l 59 96 16 56 15 26 16

7 forsøg 1973
a. Ubehandlet 62 178 SI 558 256 20
b. Venzar 2-3 uger før såning l

Venzar + Betanal ved 2-4 blivende blade 1+6 56 13 SS 17 46 4
c. Venzar + TeA 2-3 uger før såning I + IO

Venzar + Belanal ved 2-4 blivende blade 1+6 57 II 55 40 60 2
d. Venzar + datapon 2-3 uger fØr såning I + S

Venzar + Belanal ved 2-4 blivende blade 1+6 54 12 56 49 69 3
c. Venzar 2-3 uger før såning I

Belanal ved 2-4 blivende blade 6 SS 13 56 30 45 3

Plan II 2-3 uger efter
13for,øgl975 sprøjtning

a. BetanaJ ved 2-4 blivende blade 6 44 31 56 485 253 30
b. R J1913 + Benzarlox B ved 4 blivende blade 6 43 74 53 +46 +14 31
c. Betanal + 10rtron ved 2-4 blivende blade 6 + 5 44 9 57 22 17 17
d. Betanal + Venzar ved 2-4 blivende blade 6 + 2 42 13 55 4 9 16
e. Betanal + Pyramin ved 2-4 blivende blade 6+4 44 13 56 IO 9 14

30 forsøs 1974
a. Betanal ved 2-4 blivemle blade 6 52 45 60 540 477 ., 26
b. Betanal + Nortron ved 2-4 blivende blade 6 + 5 SI 16 58 l 16 11
c. BClanal + Ven zar ved 2-4 blivende blade 6 + 2 53 22 58 8 17 12
d. Betanal + Pyramin ved 2-4 blivende blade 4,5 + 4 52 32 59 12 18 13

26 forsøg 1973
a. Uebehandlet 52 549 169 25
b. Betanal + Norlron ved 2-4 blivende blade 6 + 5 57 16 30 Il
c. Setanal + Venzar ved 2-4 blivende blade 6 + l,S 58 21 27 12
d. Belanal + Pyramin ved 2-4 blivende blade 6 + ) 57 15 21 13



Bestanden af kvik planter er i gennemsnit ned~

sat fra 9 pr. JO m række i led a til 3, hvor der er
sprøjtet med TeA. I 1974 nedsatte TeA-be
handlingen tallet fra 18 til 6, allså også til en
trediedel. Dalapon, der i 1974 virkede lige så godt
som TCA, har ikke haft tilsvarendo effekt i 1975.
men et enkelt forsøg har påvirket gennemsnitsre
sultatet stærkt. Venzar alene tidlig anvendt har
halveret kvikbestanden i 1974, medens der næsten
ingen virkning var i 1975. Venzar ved såning har
i begge år så godt som ingen bekæmpende virk
ning på kvik.

Før roeoptagning er der optalt antal roer pr.
ha. Del ses i alle 3 år, at hverken hvor Venz.ar
er anvendt alene, eller hvor det er anvendt sam
men med kvikmidler, er der tale om væsentlig for
skel på antal roer i ubehandlede og behandlede
forsøgsled.

Kun efter den tidlige anvendelse af Venzar
alene er der opnået et lille merudbytte på 7 hkg
rod pr. ha i 1975-forsøgene. En tilsvarende ned~

gang ses efter TeA-behandlingen. T 1974 er der
et merudbytte på 15 hkg rod efter begge de rene
Venzarbchandlinger, medens merudbytterne kun er
l og 4 hkg, hvor der er tilsat kvikrnidler. Kvik~

midlerne har i 1974 bevirket 1000 planter pr. ha
færre end i ubehandlet. Ganske anderledes er det
i 1973, hvor merudbytterne er 40 og 49 hkg rod
pr. ha efter anvendelse af TCA og dalapon imod
kun 17 og 30 efter de rene Venzarsprøjtninger.
Dc større merudbyltclal dette år skal ses i relation
til at ubehandlet er helt uden tilførsel af kemiske
midler.

I alle forsøgsårene er der positive merudbytter
af roelop i alle behandlede forsøgsled, de største
i 1973 og 1974, hvor der tilmed ses de største ud~

slag til gunst for anvendelse af kvikmidlerne. J
1975 er der det største topudbytte, hvor der er
sprøjtet med dalapon.

Ved roernes optagning blev foretaget en bedøm
melse af, hvor mange procent af jordovernaden,
der i de enkelte forsøgsled var dæHet af ukrudt.
Det er bemærkelsesværdigt, at dækningsgraden i
ubehandlet, der i virkeligheden er betanalbehand
let, i 1975 er l3 og i 1974 31 pet. Anvendelsen
af Venzar har medført, at den i 1975 er nedsat
fra 5 til 10 pet. og i 1974 fra J I til 16 pet., begge
år lavest, hvor der er tilsat kvikmidler.

Kemikalieprisen pr. ha for de anvendte midler
1975 har været: Ca. 420,00 kr. for led a, 565,00 kr.
for led b, 660,00 kr. for led c, 650,00 kr. for led
d og 565,00 kr. for led c.

Efter forsøgsplan II er der i 1975 gennemført
13 forsøg, og i 1974 og 1973 henholdsvis 30 og
26 forsøg. Det nye i forsØgsplanen 1975 er, at
der er tilfØjet el forsøgsled, hvor der er prøvet
en blanding af 2 nye midler, R. 11913 + Benza
dox B.

Medens der efter plan T ~prøjtes 2 gange, sprøj~

tes der efter plan II kun l gang. Forsøgene er
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anlagt på arealer, hvor der ikke er foretaget
ukrudtsbekæmpelse ved roernes såning. Midlerne i
forsøgsled a. c, d og e er udsprøjtet, da ukrudts
planterne stod med 2-4 løvblade. Forsøgsled b
er sprøjtet, da rocplanterne havde 4 løvblade.

Måleprøven er Betanal alene. I de 3 .klassiskec

forsøgs led er sprøjtet med en blanding af Betanal
og et jordmiddel. Nortron, Venzar eller Pyramin.
Ved blandingen anvendes følgende fremgangs·
måde: Først Betanal, dernæst vand og lilsidst et
jordmiddel under omrøring. Det er særdeles vig~

ligl. at rækkefølgen overholdes.
Hovedformålet med denne forsøgsplan er at

undersøge, om det er muligt ved I sprøjtning
med en blanding af et jord- og et bladmiddel at
opnå samme ukrudtseffekt som ved 2 sprøjtnin
ger. I 3 af forsøgene 1975 er roe frøet sået på
henholdsvis 8-10 og 13 cm afstand, i resten af
fOniøgene er afstandene 15-18 em. 2-3 uger
efter sprøjtning af forsøgsled b er antal roe- og
ukrudtsplanter pr. IO m række optalL Hovedre·
sultaterne ses i tabel j, plan II.

De forskellige forsØgsbehandlinger har ingen af
forsøgsårene medført væsentlige forskelle i antal
små rocplanter.

Ved optælling af ukrudt før sprøjtning er der i
forsøgene 1975 fundet gennemsnitlig 142 pr. IO
m række. Efter Betana1 anvendt alene er der 31
ukrudtsplanter. De 3 kendte blandinger har virket
kraftigere og har nedsat antallet til henholdsvis 9-13
og 13. Den bedst virkende er blandingen med
Nonron, hvilket også er tilfældet i forsøgene
1974. Arets nyhed, Benzadoxblandingen har virket
for dHrligl. Det har efterladt 74 ukrudtsplanter
pr. 10 m.

Ved roernes oplagning var jorden betydeligt
renere, hvor der var sprøjtet med de tre Betanal
blandinger. end hvor der er anvendt Betanal
alene.

Benzadoxblandingen har ikke haft tilfredsstil~

Icnde ukrudlseffekt. Benzadoxblandingen var for
hård ved roernc og nedsatte roeudbyttet med 46
hkg og topudbyttet med 14 hkg pr. ha i sammen·
ligning med udbyttet efter BetanalsprØjtning. Der
imod medførte i alle årene de trc blandinger
øget udbytte af både rod og top. men i denne
henseende kan dcn ene blanding ikke fremhæves
for den anden. Udbytterne i forsøgene 1973 skal
bedømmes ud fra, at forsøgsled a dene år er
aldeles ubehandlet.

Kemikalieprisen pr. ha for de markedsførte
midJer 1975 har været: ca. 420,00 kr. for led a,
775,00 kr. for led c, 720,00 kr. for led d og
820,00 kr. for led e.

Efter forsØssplan TIl bringes i tabel k resulta
ter fra 4 forsøg 1975. Efter samme plan er 
med visse modifikationer - gennemført 10 for
søg 1974 og 17 forsøg 1973, hvis resultater ses
i samme tabel.
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Tabel k. Ukrudt j bederoer til foder (75 og 76).

Planter pr. JO m rztlc :n~
~ Udbytte og ~>

o-

I
ii~

merudbytte. ~~

o r., Efler hkg pr. ha • e
Forsog5ræJ,J.:c • • 5 >~

8clllna! lklana.l ., ~~ "":i'li. ,~

I
~

I I
~ åå

I
0 0 ,

i; 8 • 8 2 §~
i:ffo

~!:
~ ~ "8 ~

~iio• ~ • ~ -I: • ...

6

3,2+6
4, 6

0,5+5,
l,

Plan III
4 forsaG 1975

a. Ubehandlel. BClanal ved udt)nding
b. Pyramin. Pyramin + Betanal

ved Udl}'nding
c. Pyramin. BCI:tnal ved udtynding
d. Pyramin + ortron, BClanal

ved udtynding
c. Ro-Ncet + Nonron, BClaoal

ved Ildl)'nding
f. Ven7.ar + Norlron, Belanal

ved udtynding
g. VenZ<lf. Betana! ved udtynding

2+5,

3+5,

6

6

6
6

2 3 4 5 6 7 8 9

40 115 38 24 54 499 294 6

40 75 38 7 54 16 2 2
40 67 37 4 54 53 19 2

42 50 39 6 53 45 6 2

42 24 40 7 50 26 4

41 45 42 6 52 13 <-I I
37 126 35 5 50 45 4 2

IO forsog 1974
6 I Betanal vcd 2---4 blade i alle forsøgsled

a. L:behandlcl 46 133 45 45 62 537 437 28
b. Pyramin efter såning 3 51 92 46 25 61 IO 4 13
c. Pyramin efter s!lOing 4 49 101 43 19 60 4 11 IO
d. Pyramin + ortron efter saning 49 87 43 24 62 19 29 9
e. Venzar + Nortron ncdharvcl f. sån. 0,5 + 5 46 75 45 18 62 22 18 II
f. Venzar ncdharvet fØr saning I 45 81 42 23 61 II 20 II
g. Venzar + Ro-Neel nedharv. fesr s&n. 0,5 + 3 49 84 44 21 61 3 12 9

17 forsØg I 973
6 I Uetanal ved 2-4 blade
a. Ubehandlet 56 240 52 561 269 28
b. Pyramin efter såning 3 53 69 58 53 25 9
c. P}'ramin efler såning 4 56 52 59 63 34 7
d. Nortron efter s' ning 7,5 57 62 59 68 34 II
e. Venzar nedharvct før s~ming l 53 76 58 71 35 IO
f. Ro-Neet nedhar\ct fer saning 6 51 85 57 44 39 13
g. Ro· cct + Venz."tr nedharv. fesr slin. 3 + 0,5 54 64 58 57 35 II

Plan IV
7 forsØg 1975

a. Ubch.. Betanal på udtyndingssladiel 6 5\ 118 55 53 65 499 278 29
b. Pyramin. Dctanal pfl udl}'ndingsst. 4, 6 51 62 54 29 64 15 +5 19
c. Merpclan AZ. Bctanal

på udlynding<;stadicl 4, 6 53 63 55 31 63 11 3 26
d. Golti.\. Betanal på llthyndingssladiet 5, 6 54 51 54 26 63 18 5 14
e. Merpelan AZ. Goltix på kimbladsslad. 4, 5 51 73 53 30 60 7 O 14
r. Goltix. Goltix på kimblaLlsstadiet 5, 5 54 52 52 30 62 20 2 15
g. Ubehandlel. Goitix på kimbl;.ub.stadiet 7 51 101 54 34 62 O <-4 17

Plan V
2 forsog 1975

a. Belanal cfter frem'ipiring 6 38 52 42 40 56 535 238
b. Ro- Ce! ved såning 3

R 11913 + Benzadox B ved roernes
4 lovblade 6 36 16 40 13 54 49 12

c, Ro-Neel + Venzar vcd såning 3 + 0,5
R 11913 + I3cnzadox Il ved roernes
4 Ipvblatle 6 37 21 41 11 52 50 1\

d. Ro-Neel + Venzar ved sfming 3 + 0,5
Bcwnal efter fremspiring 6 32 19 40 II 53 II 8

4 On~rsiit



l 1975 er midlerne udsprøjtet før såning og
nedharvet. Hele forsøget, OgStl forsøgsled a, er
behandlet med Hel<tnal på ukmdtcts 2-4 blad
sladie, svarende lil roernes udtyndingssladie. Be
tanal er et bladmiddel. medens de øvrige prø
vede midler er jordmidler.

Lige før anden sprøjtning er optalt rocplanter
og ukrudt pr. IO m række. og samme optælling er
genlaget 2-3 uger efter denne.

Det ses af tabellen, at jonJmidlerne gennem
snitlig ikke har medført reduklion af planletallet
af roer bortset fra Venzar anvendt alene, en ten
dens der går igen i tidligere års forsøg. Efter
Detanalsprøjtningen hul' der været en nedgang på
2-3 roeplanter pr. 10 m række i alle forsøgsled
bortset fra leddet med Venzar + ortron.

Jordmidlernes virkning på ukrudtet var ikke
for god i 1975. Den "ar dog bedre end i 1974 og
nærmest på linie med 1973. I forsøgene 1975 har
der i ubehandlet været 115 ukrudtsplanter pr. IO
m række. Venzar ved såning har ingen virkning
haft, medens de øvrige midler har nedsal antallet
til 24-75. Den bedste effdl er opnået efter
Ro-Neet + NOftron, et nyt forsøgsled.

Efler sprøjtningen med Betanal er u~rudtet re
duceret stærkt. t det oprindelig ubehandlede for
søgsled er anlal ukrlldl~planler pr. IO m række
nu kun 24, og hvor der er behandlet med jord
midler varierer antallet fra 4 til 7. Den bcd~te

effekt er opnået efter 4 kg Pyramin. mc-n selv
efter Venzar, der ikke viser effek.t ved første op
tælling, er amallet nede på 5 pr. IO m række.
Virkningen af Betanal er bel}'delig bedre i 1975
end i 1974-forsøgene. Det SC", at der iU.. c er op
nået noget ved al anvende Pyrnmin 2 gange, 3 kg
før såning og 2 kg sammen med Betanal (forsøgs
led b). Ukrudtseffekten er for ringe i første om
gang, og den forbedres ikke tilstrækkeligl senere.

Der er betydelig større merudbytter af rod i
forsøgene 1975 end 1974. Det laveste merudbytte
på 13 hk.g rod pr. ha er efter anvendelse af
Venzar + Nortron, næstlavest, 16 hkg rod. er
efter 2 gange behandling med Pyramin. medens
det størS1e merudbytte, 53 hkg. er efter anvendelse
af 4 kg pyramin før såning. I 1974 er forholdet
mellem merudbytlernc i de na~\ nle forsøgs led om
vendt. De større udslag for behandlingerne i 1973
skal ~es i forhold til, at forsøgs led a iHe er
sprøjtet med Betanal.

Der er kun små menldbyller i top 1975. Det
største, 19 hkg pr. h:l, er efler 4 kg Pyramin. I
1974 er merudb}llerne i IOP noget varierende
fra 4 til 29 hkg og i 1973 ret ensartede på ca.
25-35 hkg.

I forsøgene er radrensning og h.indarbejde søgt
indskrænket til det mindst mulige. h"ilket er et af
målene i fremtidig roedyrkning. Det er derf'"'r af
stor betydning al finde frem til roemidler eller
~ombinationer af disse. der har langliLiseffc\..t. så
rocmarken er nogenlunde ren ved optagningstid..
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Derfor er der foretaget en bedømmelse af jordens
renhedstilstand ved roehøst. Det ses, at i for
søgene 1975 er der tale om en god langtidsvirk
ning og den bedste i de 3 forsøgs"lr. l forsøgs led
a er jorden dækket med 6 pet. ukrudl, og i de
tidligt behandlede forsøgslcd er dækningsgraden
helt nede på 1-2 pCL Den bedsle virkning er
opnået ved tidlig anvendelse af et jordmiddel og
et bladmiddcl senere.

Kemikalieprisen pr. ha for de markedsførte
midler 1975 har været: 420,00 kr. for led a,
920,00 kr. for lcd b, 820,00 kr. for led c, 971,00
kr. for led d, 883,00 kr. for lcd e, 844,00 kr. for
lcd f og 570,00 kr. for lcd g.

J 7 (orspg efter plan IVer prøvet ct par nye
midler for førsle gang og de er sammenlignel
med Pyramin og Bet<lnal. Midlerne i forsøgslcd
b, c, d, e og f er udsprøjtet umiddelbart efter
såning af roer. Goltix i led e, f og g er udbragt,
da roerne stod med veludviklede kimblade, og
Betanal i lcd <l, b, c og d er sprøjte1. da uk rudis·
planterne havde 2-4 løvblade. Led a og g er
kun sprøjtet 1 gang. t led g er anvendt 7 kg Gol
lix, medens der kun er anvendt 5 kg på kim·
bl:ldstadiet i lcd e og f.

Det ses i labellen, at ingen af de nye midler har
nedsat antal roeplantcr ved fremspiringen og stort
"et heller iHe efter den anden sprøjtning. Der er
dog måske en ant)'dning af, at GOllix anvendt på
kimbladstadiet har nedsat antallet lidt, og at dette
kan spores i anlal roer ved optagningstid.

Overfor ukrudlet har ingen af de nye midler
virket mere effektivt end de kendte, hverken efter
1. eller 2. behandling. ligesom langtidsvirkningen
heller ikke har været bedre. Der er variation
mellem de enkelte forsøg. men i gennemsnit har
Goltix og Betanal hafl den bedste ukrudtseffekt i
denne serie.

Ocr er kun sm& udslag i udbyttet af rod og top
for behandlingen.

Kemikalieprisen pr. ha for de markedsførte mid
ler i 1975 har været: 420,00 kr. for led a, 820,00
kr. for lcd b og c.

Efter plan V er kun gennemført 2 forsøg, og
resultalerne må tages med forbehold. Betanal er
måleprøve, og Ro-Neet er prøvet sammen med
BClanal, Venzar og en blanding af 2 nye midler.

Ro-Neet og Ro-Neel + Venzar er udbragt
før såning og nedharvet. R. 11913 + Benzadox:
R er udsprØjtct, da roerne havde 4 løvblade og
Betanaltil norma.! tid.

lJl..rudlsbcstanden var ikke stor, 52 planler pr.
IO m række før andet sprøjtetidspunkt. Den er
reduceret til 16-21 i de 3 forsØgsled. Efter anden
sprøjtning er der, h\or der kun er beIanalbehand
let, 40 ukrudtspl<anter pr. 10 m række, medens an
tallet i leddene. hvor der er anvendt jordmidler,
er nedsat til 11-13. Ocr er således ingen væ·



sentlig forskel i ukrudtsvirkning de 3 nye frem
gangsmåder imellem.

I forsøgsled b og e er der et merudbytte i rod
på henholdsvis 49 og 50 hkg pr. ha. og i top
på 12 og 11 hkg. I led d, hvor der Cl' sprøjtet
med Ro-NeeL + Venzar ved s,Oaning og senere
med Betanal er lldbyneforøgclscn af rod kun II
hkg og af top 8 hkg pr. ha. Der er også en antyd
ning af, ilt denne fremgangsmåde går lidt ud over
plantetaJlet i roer.

Selvom de nye midler i de forholdsvis få forsøg
efter plan IV og V ikke afslører noget epoke
gørende, vil det dog være af interesse at få disse
afprøvet yderligere, enten alene eller i kombina
tioner med andre.

b. F~,briksroer.

Forsøgene i fabriksrocr er udført i et snævert
samarbejde med Forsøgsudvalge! for Sllkkerr~

dyrkning og De Di1nske Sukkerfabrikker AIS.
Bedømmelsc, optagning. prøvcudtagning samt

beregning af forsøgcnc er forcståe1 af Dc Danske
SuHcrfabrikker, hvilket giver mulighed for ensar
tet bedømmelse og behandling af alle forsøg.

Formålet med forsøgene er at undersøge. hvilke
kombinationer af rochcrbicider, der bevirker den
bedste ukrudtsbekæmpelse i su~kcrroer sået til
blivende afstand. Der er anvendt pilleret Monova
frø sået på 17 cm's frøafstand. Der er gennemført
ialt 8 forsøg. og forsøgsplanen har været føl
gende.

a. Manuel renholdelse og radrensning.
b. 1,5 kg Pyra.min, 2,2 I Betanal bftndsprpjtet,

og radrensning.
c. 4.0 kg Pyramin, 6,0 I Betanal bredsprøjtet,

-+- radrensning.
d. 2,0 kg Pyramin + 7,5 I Nortron. 6,0 l Betanal

-+- radrensning.
e. 0,5 kg Venzar + 7,5 I Nortron, 6,0 l Betanal

-+- radrensning.
f. 0.5 kg Venzar + 3,0 I Ro-Neet, 6,0 I Betanal

-+- radrensning.
g. 1.0 kg Venzar, 6,0 l Betanal -+- radrensning.
h. 4,0 kg Pyramin + 5 1 Betana! -+- radrensning.

I forsøgslcd a er foretaget normalt håndarbejde
og gennemført radrensning. I forsøgsled b er mid
lerne b:indsprØ;tet, og der er foretaget norma!
radrensning. I de øvrige forsøgsled er midlerne
bredsprøjtet, og der er ikke foretaget nogen form
for håndarbejde eller radrensning. Hovedresulta
tet af forsøgene ses i fØlgende opstilling.

Umiddelbart før sprøjtning med Betanal blev
der foretaget optællinger af ukrudt. Disse optæl·
linger viser effekten af de anvendte jordmidler.
I ubehandlede roer var der i gennemsnit 77
ukrudtsplanler pr. m~. Jordmidlerne anvendt om
kring såtidspunktet reducerede antal ukrudtsplan
ter til 29-53. En virkning, der er lidt bedre end
den effekt, der blcv opnået i 1974.

'"
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Ukrudtsbekæmpelse i fabriksroer (79)

8 for.'·Øc 1975 pet. ar
Jordover-

fladen
Antal ukrudtsplanter dækket ar 1000

pr, m' ukrudt planter

'0' efler ved pr. ha Udbyne
8c:tanal Betanlll optag- \'ed kg pr. ha

sprojtning sprøjtmng ning optagning ro4 sukker

a. 77 I IO 70 401 65,5
b. 53 5 IO 71 391 64,1
e. 37 6 30 68 370 60,9
d. 32 3 20 69 382 62,4
c. 33 4 30 67 368 60,2
f. 29 5 30 64 345 56,4
g. 38 7 30 66 353 57,9
h. 13 50 67 335 55,8

11 for.,øg 1974
a. 56 2 IO 70 458 73,1
b. 3 I 9 IO 71 444 71,0
c. 33 8 20 69 433 69,4
d. 26 6 20 68 430 68,8
c. 23 5 20 68 427 68,2
f. 23 6 30 67 419 67,0
g. 35 II 40 69 414 66,4
h. 16 40 68 396 63,4

Ca. 2 uger efter sprøjtning med Betana! blcv
der foretaget endnu en ukrudtstælling. J de sprøj
tede forsøgsled var der fra 3 til 13 ukrudtsplanter
pr. m~. De 13 ukrudtsplanter var i forsøgsled h,
hvor der ikke var anvendt ;ordmiddel ved så
ning. men en blanding af Pyramin og Betanal
samtidig med den øvrige Betanalsprøjtning. I 1975
er der opnåct lidt bedre dfekt efter anvendelsen
af Betanal end i 1974. Der er god overensstem·
melse imellem de to år. Hvor der har været hånd
hnUel og udført nu:lrcnsning, har der kun værel
l ukruutsplante pr. m t .

Ved roernes optagning blev der foretaget en
vurdering af ukrudt, der <lngiver i hvilken ren
hedstilstand jorden er holdt efter de forskellige
forsøgsbehandlinger. Renest ved optagning var for·
søgslcd a og b, hvor kun IO pet. af jordoverfladen
var dække{ af ukrudt. Dækningsgraden var i led c
30 pct., i led d 20 pct., i e, f og g 30 pct. og i
lcd b 50 pet.

Antal rocplanter ved optagning ligger i gennem·
snit for de fleste forsøgsled på 67-71.000 roer
pr, ha. For forsøgs led f og g er der dog sket cn
reduktion af plantetallet til 64 og 66.000 pr. ha.

Udbyttet af såvel rod som sukker var højest,
hvor der blev foretaget manuel renholdelse og
radrensning. Dernæst følger kemikaJicanvcndclsc
og radrensning. l de ikke-radrcnsede forsøgsled
aflog udbyttet i ta~t med midlernes svigtende
uknldtseffekt saml midlernes indvirkning på bede
roerne.

Kemikalieprisen pr. ha for de markedsførte mid
ler bar j 1975 været: 305,00 kr. for led b, 820,00
kr. for led c, 1150,00 kr. for led d, 1025,00 kr.
for led e, 595,00 kr. for led f, 565,00 kr. for lcd
g og 750,00 kr. for lcd h.



I led b er der foretaget 2 båndspføjtninger, der
efter m<ts~instation-.,takst ~an ansæltC'\ til ialt
125,00 kr.pr. ha. R<tdrensning koster efter ~ammc

sat" 160,00 ~r. pr, ha pr. gang. Bredsprøjtning 2
gange i led e ~an udføres for ca. 90.00 kr,

I led b kan der udfdres 2 båndsprØjlninger fØrst
med Pyramin og senere med Betanal samt radrens
ning 3 gange til samme m:L..~instationspris som
2 bredsprøjlninger med de samme midler som
anvendes i led c. der ikke er radren::.et.

Dette og IidfiJ,:Ut' (irs fOHøg har I'i\l, lit bedM
ukrlult\bckfl'mpelJt' or"lIis, III'or du (11ll"elll/es el
jort/llerbicit/ I'ed rOl'r/leS stilling og t't b1111J1/t'rbicid
pli et .\l'tlere tidspullkt.

AIII'endelsc af blandingclI Pyramin + 8t'lanal
som t'lIt'sle bCÅll'mpt'is('fforlllulo/lIIing på "nora,
der ikke radretw's, har gin't en d/ir/ig //~nHII!>

e/feÅI og dermed mindre w/by'ue.
Hållt/sprøjtning og radrt'/ulliflf! ftlmUlt"lfigllt.'1

med hredsprøjlllillg Ut/CII mdrellsning l'iSer etl
klar fordel for I. nU'lode.

Ing/'I/ af de ((IlI'~'l1dle midfa c{{er h/wulitlger
har i de se/ft'stl! tir "(UN i STal/t! ril (lf J..fare
uJ..rlUll!>bekll'Ulpl'if(·/I (Jccepftlhell lU/eli rlJllrCl/lllill!:.

I 1975 h~r d~r \æret afprøvet nogle n~e roe
midler. Forsøgsplan og rC"illllalernc af fOf"'øgene
er meddelt i neden~t:iende opstilling.

a. Manuel renholdelse,
b_ 4,0 kg Pyramin, 6,0 I Betanal.
c. 4,0 kg Pyramin, 5.0 l GOllix.
d. 5.0 kg Goltix, 5,0 kg Gollix.
e. 5.0 kg Goltix, 6.0 I BClanal.
f. 7.0 kg GOllix, på kimblad-sladium.
g. 5.0 I Nortron + 6.0 I Iletanal på 2-4 bl.sladie.
b. 4,0 kg ~Ierpelan AZ, 6,0 I Belanal.

Præparatet Goiti'l( er afprøvel b:ide som jord
middel og som bladmiddel. Til sammenligning: er
anvcndt Pynlmin o~ fl.1erpclan Al \'c=J roernes
såning. Belanal og bl:lndingen Ret:lnal + NOrlron
er :ll1\cndt efter roerne.:; frem<;riring. A.lle be
handlinger er udfør! '>om hrc=dsprøjtning Ocr er
ikke foretaget nogen form for radrensning i for
s"g,>lclldenc=.
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Umiddelbart før sprøjtning med Betanal blev
der foretaget optællinger af ll~rudL Denne optæl
ling vi'>er effekten af de anvendle jnrdmidler. I
ubehandlede rocr var der i gcnnem..nit 55 ukrudts
pl",nter pr. m!. Jordmidler <.Im'endt om~ring så
tid.;;punktet reducerede antallet til 18-33. Bedst
effdt er der opnået i led d. hvor der er anvendl
(ioItix ved ..åning. D.irligst effekt er der opnået i
lcd r. hvor Goltix er ilmendl på ct tidligt lids
pun~t af ukrudhplanlerncs udvikling.

Ca. 2 u~cr dter ud..prøjtlling ble ... der foretagel
endnu en u~rlldtstælling. l de ~prøjtt:de forsøgsled
\'ar der fra 4 til 15 u~rudlsrlant(:r pr. m2. De
15 ukrudtsplanter var i forsøg'>led f. h\'or der ikke
var anvendt jordmiddcl wd såning, 1 led a med
den manuelle renholdelse var der ~lIn I ukrudlS
rinnie rr. m~.

Umiddelbart fpr roernes oplagning blev der
foretagel en \ urderin~ af ukmdl, der viser. hvor
ledes midlerne har ,ir~C'l illllliJ roernes optagning.
Renest var roerne, hvor der var fOletaget manuel
renholdelse. Her var IO peL af jorden dækket med
ukrudt. I femøgsleddene b, c, d og e var der 20
pet. da:kning af jordo,erfladen, Mest ukrudtsfyldt
var forsøg"lcd f og g ... ed optagning, h\'or 50 pet.
<tf jordo\erfladr.=n 'ar dæUet med ukrudt. l ige
ledes i forsøgslcd h. ~1crpclan AZ. var der en
dårlig uKrUdl ..effekl mcd 30 pet. af o\'erfladen
dæUcl med lI~rudt.

Ved optagning fandies fra 67 til 61.000 planter
rI'. ha, kun i forsøg,>led g er dcr en redll~lion af
planlcantallel med 6.000 pr. ha.

Ud hyttet s:ivel af rod som stJ~kC"r var højest,
hvor der blev foretaget manuel renholdelse.

Ffter anvendel ..e af P}ramin eller Goltix \ed
såning supplerel med Betanal eller Goltix på ct
senere lidspunkl har der ,æret ct udb}netab på
";.8-6,1 hkg ~ukker. Efter behandling med Goltix
I gang og blandingen Orlron + Betanal og
~1erpC'lan AZ og Betanal senere har der \'æret en
udb~ttenedg;'\ng på 12-19 h~g. sukker. Disse tre
behandlin,gt.:l' har haft for dårlig ukrudt::.effekt,
hvil~d giver "ig udslag i denne store udbyttened
gang.

Denne for...øgsseric bør fortsættes.

l1Årud,,\'be~ll'lI/pelH' i /abrihrocr (80)
8 jonag 1975 pcl af lord·

Anlal ul..rudl~rlanltl ,,,nnadcn 1000
pr. m' d:CI..I..CI M pl&IllCI

for blad- erter nia d- ul..rudl 1'1 nu 1.;,11'1\1\(;
hClbidd herbicId "d "d M.g r~ ha

~pr0Jlnlng spwJlnlng opla~nlng opla~nmg 'Od suk.k.er

a. 55 I IO 66 406 66.6
b. 26 4 20 66 373 61.3
c. 5 20 67 368 60.5
d. 18 5 20 67 377 61.8
e. 4 20 65 372 60.6
f. 33 15 50 65 3)) 54.9
g. 7 50 61 314 51.2
h. 2.\ 6 )0 64 352 57.9

c. Sort nat.. k)gge o~ liden n:elde.

P.i arealer. hvor man ~unne fOfvente oplræden
af sort nat..~ygge eller liLlen nælde. blev anlagt en
ekl forsøg i 1975. Der er gennemf~rt Il forsøg,
og hO\cdrcsullaterne af disse ::.es i t:lbel 1.

forsøgene er anlagt p:"1 arealer, der i forvejen
er behandlet med Pyramin eller Vcn7ar omkring
roernes s:"ltid"rlln~1. Der er fore13gcl optællinger
af rolor og ll~ruJt ca, IO dage efter l. forsøg",·
~prøJtning og igen ca. IO dage efter 2. forsøgs
spn)jlning

O.:sm:rre fordom liden nælde kun i 7 forsøg
og ,ort nat ..~ygge ~un i 5 af de II forsøg. I
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Tabel I. Ukrudt i bederoer (78).

PI"nler pr. 10 ru ra:l.;"'e
Udb og

Ulcr 1.
mcrudb.

Efter 2.
~ hLgpr.ha. spn'Jlnmg spr0JlnJnl! _E• ~. u_

~

Forsogsr.d;l,:c -~
• u •1;. OA

~!!
~H c

~~ .~ ::.- .0 .2. 0
-.:.!! ~ ~ "o "; ~ "'u ~ 2 ~ 2 §: o ~

o
O~ A 5 o o c~

1OA • " • -< • ~ t:J

Plall VI 2 3 4 5 6 7 8 9
I J lor"'~)l! /975
Pynlmin eller Venzar ved s:"lnlllg
3. Pyramin +BClanal ved ukrudlsplanternes

2 blade 3+6 43 18 38 32 53 534 303 22
b. Pyramin + BClanal ved ukrudtsplanternes 2+6

2 blade. Pynlmin +Belanal 14 dage senere 3+6 42 22 40 14 54 27 22 11
c. Goltix ved roernes kimblade. 5

Gollix 14 dage senere ..... . . 5 43 26 41 14 53 6 7 9

tabel l er angi",cl den 'l"lmlciJe u~rlldt5bcstand.

Ved forsøgenes anlæg \af der i gennemsnit 149
u~rLJt.11')planter pr. 10 m. 10-12 dage efter ud
sprøjtning i lcd a og b. behantllct med Pyramin +
Bct:.mal, \ar der 18-22 ul-rudt!>planlcr pr. IO m.
Hier lcd c. behandlel med C,o!lix. ,ar der 26
ul-rlJdtc;pl~l1ter pr. IO m ræUc.

I cd b og c er ble\ ct sprøjtct anden gang ca.
14 duge eflcr I. sprøjtning. Ved den efterføl
gende opt:dling \ar der 32 u~nl(.It<;planler i led a.
svarendc lil knap en fordobling af ukrudtsplan
lerne, hvor Jer kun har va:ret sprøjtel I gang. I
lcd b Og c Cl' u~rlldl .. best"llllen yderligcre re
duceret fra 22-2h plantcr eflcr l. .. prøjtning til
14 efler 2...prøjtning.

... Hd.lcn r:i liden nælde og sort n~"'kygge frem
g:ir :lf følgende opstilling.

AOIal ulo,rudl planter pr. 10m ræklo,e
du" an.kn ~pr.

før første sp, kd a led b le<,l (

Liden nælde. 7 fs. 84 8 4 2
Sort natsk~gge. 5 h. 42 IO 3 4

Som del fremgår. er der god \irkning efter
al1\endclc;c af miJlcrne i lcd b og c.

Den meget kraftige an\'endel..c af ul..rudlsmiddc!
i di ....c forsøg har iUe haft nogen ind\ irkning pil
antal rocr \cd høst ~aml på lIdb}1tct af rod og
10p.

Ved hø..t er der foretagcl en bedomme).,e af
pc!. jorJ d;:dkcl med uJ..nldL Ved a \~lr 22 pet. af
joltlcn dæ~l..et med ukrudl mod Il og 9 pet. i leJ
b o~ c.

I 18 mar~er har der "æret udført sprøjtninge.
mod .,ort na( .. I..~gf:C og liden nælde. Markerne er
bicve t lIl.halgt efter s;. I..raftig en forurening med
de 2 1I1..rlldlsarter. som O\erho\'edet muligt. Op
tællinger. udført før sprøjtning. afslører. at
ukrudtsplanterne sort naL.,~~{!ge og liden nælde
ofte forekommer i større eller mindre plcltcr i
marl..cn.

De flcste marl..er har været behandlet med et
ukrudlsmiddel ved ..åning. og en del er behandlet
med Retanal på cl tidspunkt. før iagttagelserne er
ble\et anlagt. Der er I..un foretagel ob..enationer
\edrMendc midlernes ul..rlldlseffekt samt sl..ade
virJ..ning på roerne. Der foreligger iHe udb~·1te·

be"lemmc!ser. Optællingernes resultat fremg~r af
op'ttilllllgen næSle side.

Ved optælling før l. .,prøjtning blev der optalt
ul..rudt p:\ 10 m række a IO cm'" bredde, der blev
afnm'l'l..ct til senere optællinger.

l irh ri IltrIde. I 6 forsøg efter pbn I har der
været 68 ul..rudtsplanter pr. 10 m række 2 uger
eflcr ud..pnljlning af midlerne. Efler lIdsprøjl
ningl:n af blandingen Nortron + Betanal. Gohix
og Carbync + Betan:!1 er der kun 12-15 ukrudts
pinnier tilbage. Blandingen indeholdende Ben/adox
har ik~e \irket til'ttræHeligl. Af liden nælde var
der i grundbehandlet 53 pr. JO m ræl..~e 2 uger
efter midlernes lIdspr0Jtning. og bedst resultat mod
liden nælde er opn:iel \ed al1\cndelsc af Goltix.
men blandingerne med Nortron og Carb~ne har
ogs!1 haft en god effcl..t p!t liden nælde.

P.\ sammo tidspunkt er der givet k:lrakterer for
ul..ruulc;planterncs bladfyldc, h\or IO = grund
hchandlel. Ukrudtsplanterne har værel !>lærkest på
virkel efter behandling med Nortron + Detanal
og (,oltix, og den 'tvageste påvirkning har været
eflcr behandling med Benladoxblandingcn. Skade
\ir~ningen på rocrne har været størst cfter an
\endelsen ):If blandingen Nortron + BClana!, og
mind .. t p;ivirkcl har roerne værel efter :uwcnJclsc
af Gollix og blandingen Carbync + Hetnoal.

I 9 forsøg eflcr plan II har der p:\ 2. optæl
lingstid<;punl..t været 105 ul..rudtsplantcr pr. IO m
ræHe for grundbehandlel. Ved 3mendelse af de
4 ul..rudtsmidler er der sl..et en reduktion til 33
43 ul..rudtspl<ll1ter pr. IO m ræUe.

'-cd 2. optælling ..tid..punl..t f:.mdtes der 71 liden
nælde pr. 10 m r;elke. Behandlingen med de 4
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Bekampelse a/liden nalde og sort natskygge
Ukrudt iall pr. Lldtn nælde pr.

Plan l IOmrzkke 10m rod.ke
1.08 cl. l r.r 2 uger r., 2 uger

6 fo"Øg pr. ha spr. dlcr spr. eflcr

Grundbehandlet ............... 63 68 SO 53
Nortron +Betanal ............. 5+6 54 15 29 12
Go1tix ....................... 7 43 12 20 6
R 11913 +Bcnzadox ." ..... -.. 6 61 25 40 17
Carbyne+Betanal •••••••• o •••• 3+6 50 14 28 11

Plan Il
9 fo"Øg
Grundbchandlet 96 105 62 71
Pyramin +Betanat ............. 4+6 102 43 69 33
CP 211 ...................... 6 69 35 42 27
R 11913 + Benzadox ........... 6 60 33 37 22
Bctanal .......... - .. •• 0.0 •••• 6 71 39 42 29

Plan I Sort nAlu'yge
8 forsØg pc IO m nr:U;c

Grundbehandlet ............... 73 85 52 59
Nortron+Betanal ............. 5+6 77 15 43 8
Goltix ....................... 7 74 18 47 6
R 11913 + Benzadox ........... 6 75 25 46 IO
Carbyne+ Betanal . . . . . . . . . . . . . 3+6 109 31 73 18

Klrllklcr ror·)
bladfyldc: skade
af ukrudl på roer

IO 10
4 6
4 8
6 7
5 8

10 10
5 8
5 8
6 7
6 9

10 IO
4 6
4 9
5 7
4 8

Plan Jl
6 forSØg
Grundbehandlet .. -_ ......... 63 75 37 44 10 IO
Pyramin +Betanal . . . . . . . . . . .. . 4+6 56 31 24 15 6 8
CP 211 ............... - ...... 6 55 17 21 5 6 8
R 11913 + Benz.,dox .. . ........ 6 42 22 19 6 6 7
Betanal ............. . ........ 6 57 29 25 13 6 8
-) 10 _ grundbeIlandIet.

anførte midler gaven reduktion til 22-33 pr.
10 m række.

De 4 midler har tilsyneladende haft samme
effekt overfor ukrudtet. og hvad angår skade·
virkning på roerne har blandingen med Bcnzadox
virket kraftigst, og den mildeste effekt har Beta·
nalanvendclsen haft

Sort natskygge. I 8 forsøg efler plan 1 har der
på 2. optællingstidspunkt været 85 ukrudtsplanter
pr. 10 m række. Anvendelsen af Nortron +
Betanal og GoltiA har haft en god effekt på
ukrudtsplanterne, hvorimod det har knebet nogel
for blandingen med Bcnzadox og Carbyne +
BetanaJ. l de samme forsøg har der på 2. optæl
lingstidspunkt været 59 sort natskygge-planter pr.
10 m række. Bedst effekt på sort natskygge er
opnået efter anvendelse af Goltix og Nortron +
BetanaL

Også i denne plan har Benzadox-blandingcn
og Nortron + Betnnal virket mcget kraftigt på
roernc.

Ener plan 11 har der været 6 forsøg, hvor der
ved 2. optælling fandtes 75 ukrudtsplanter pr. IO
løbende m. Efter behandling med præparatet ep
211, en type Betanal, har der været 17 planter pr.

IO m ræHe. De øvrige 3 behandlingsmetoder har
be\'id,et en reduktion til 22-31 planter pr. 10 m.

Af sort natskygge fandtes ved 2. optælling 44
pr. tO m række i grundbehandlet. Bedst effekt er
der opnået ved anvendelse af ep 211 samt Ben·
zadox. Blandingen Pyramin + Bctanal og Betanal
alene har haft cns cffd.t.

Påvirkningen af roerne har været størst efter
anvendelsen af Benzadox.

Dc udførte observationer har \'ist, at liden
nælde er fuldt ud så vanskelig at bekæmpe som
sort natskygge. Bekæmpelsen med blOlndingen skal
sælles ind ved ukrudtsplanternes tidlige stadie,
bedst på 2·blads·stadiet.

Over for liden nælde hOlT de 3nvendte midler
Pyramin, Detanal og Carbyne ikke haft rilstrække
lig effekt. Blandingen Nortron og Bctanal har haft
en god ul..rudtseffekt, men påvirkningen af roerne
har været for kraftig. Go1tix. der endnu ikke er
markedsført, har en god effcl"1 og må yderligere
afprøves.

Overfor sort natskygge har Betanal og blandin·
gen Carbyne + Betanal haft nogen effekt. Lidt
svagere effekt har der været efter blandingen
Pyramin + Betanal. Blandingen Nortron + Be-
tanal har en god effekt på sort naL<;kygge, men
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Tabel m. Bcdcroeukrudtsmidlernes virkning pi enkelte ukrudtsarter, pct. virkning (81).

I ." i ~ c~

• ~'" .c o~

E~
..~ .8 ~ 0Il~ a~~~

;;
.~ Oll ~~~ ~. •

f~ ::i~~
.~ o 0- :~

I ~o ~~~ ;~:~ i~
Co

i~~" >N~ o.;

)Agerkålc ................ 68 68 69 87 93
Ager·snerle . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 81 68 85
Ager-stedmoder ................. 54 20 44 38 85
Forglemmigej ... 87 89 64 90
Fuglegræs ........ 61 82 74 91 83
Gul okseøje .. 79 93 88 80
Hanekro . . . . . . .. . . 43 59 67 89
Kamille .. 92 96 89 100 70
Krumhals 62 73 56 90
.Mælde« 55 67 57 80 86
Pileurt .......... . .......... 63 75 54 73 60

Bleg og Fersk.·pileurt . . . . . . . . . . 66 60 47 65
Snerle·pileurt ................. 69 84 56 68 69
Vejpileurt .. . ................. 90 95 90 43

Rapgræs ... . ................... 90 96 93 28
Spergel ................. 77 90 71 93 72
Tvetand ....................... 62 71 59 73 89
Ærenpris ...................... 78 73 42 65 80

92 85

54 24
59 44

er for rartig virkende over for roerne. Midlerne
Goltix og ep 211 har en god effekt og må prøves
yderligere.

8. Ukrudtsarter og roeherbicider.

Over en årrække er der foretaget optællinger
over de fremherskende ukrudtsarter i forsøg med
bekæmpelse :If ukrudt i bederoer. Resullatet af
oplællingerne bringes i tabel 81 i ta.belbilaget, og
et uddr:lg af resultaterno vises i tabel m.

Dc forskellige typer af rocmidler viser en va
rierende virkning på de forskellige ukrudtsplanter.
Ved forskellige anvcndelsesmeloder af f. eks. Ven·
Z:lr er det muligt at ændre noget på midlets virk·
ning over for samme ukrudlSart.

Venzar. 2.5 kg pr. ha. udbragt ved såning uden
nedharvning har haft en god ukrudlSeffekt, men
skadc\'irkningen på roerne har flere :tr været tem·
melig stor ved denne anvendelsesOletode. Ved l
kg Venzar noo:lrbcjdet umiddelbart før sAning
elimineres noget af Venzars skadevirkning på

roerne, men der er ofle en noget svag virkning
på enkello ukrudlsarter som f. eks. fuglegræs. mæl·
de og pileurt. Anvendelsen af l kg Venzar ned·
arbejdet 2-3 uger før roernes såning viser tydelig
forbedring af midieis ukrudt.'icffekl, og det har vist
sig. at roerne ikke påvirkes så kraftigt ved denne
behandling.

De nye præparater Goltix og Merpelan AZ er
medtaget i opstillingen for førsle gang. Tallene
m:\ tages med nogen forbehold, da det kun er et
begrænset antal obscrv3tioner. Goltix synes dog at
være et præparat. der rummer store muligheder.

Anvendte midler mod ukrudl

I det foregående afsnit vedrørende ukrudt er
midlerne kun nævnt ved handelsnavn eller num
mer. Tabel n kan bruges til nærmere at identifi·
cere midlerne med hensyn til virksomme forbin·
delser.

Midlerne er anført i alfabetisk orden efteT han
delsnavn eller forsøgsnavn.
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Tabel n. Anvendte midler mod ukrudt.

isoproturon
maleinhydrazid
dinosebacetat
difenzoquat
fluophcnprop isopropyl
bentazon + mechlorprop
bentalon
bcnt:lzon + dichlorprop
~ntazon + MCPA
triazinon + dichlorprop
metamitron
triazinon + dichlorprop
benzamidc-oxyacetic acid
phcnmedipham
mclachlorphenprop
TBA + dicamba +MCPA + mechlorprop
MCPA +dichlorprop + ioxynil +bromoxynil
MCPA+ioxynil
ioxynil + bromoxynil
MCPA +dichlorprop + ioxynil
dicamba + MCPA
MCPA
2,4-0 + mcchlorprop
dichlorprop
flurenol +dichlorprop
picolinsyre + dichlorprop
bromofenoxim
bromofeno.xim +terbuleth>'lazin
dicamba +MePA + dichlorprop
cyanazin + MCPA + dichlorprop
mctamitron
dicamba+MCPA
2.4-0 +dichlorprop
dicamba + MCPA +mechlorprop
benazolin+MCPA
uran
propionsyrcderivat
!\,ICPA + dichlorprop
MCPA +2,4-0 +dichlorprop
dinoterp + mechlorprop
2,4-0 +mechlorprop
lenacil + isocarbamid
cyanazin + mcchlorprop
dichlorprop + mechlorprop + Mcpn + barban
ethorumesate
2,4-0 +dichlorprop
l\tCPA + dichlorprop
dichlorprop
2.4-0 +mechlorprop
pyra10n
propionanilidc carbamat
qcloate
glyphosal
~ICPA+ 2.4-0 + dichlorprop
benzoylprop ethyl
methabenzthiazuron
melhabenzthiazuron + mechlorprop
trifluralin + linuron
2.4--0 + mcchlorprop
lcnacil

Alon
Anlergon 30
Aretit
Avenge
Barnon
BAS 39601 H
Basagran ....
Basagran-DP
Basagran-M ... . ...•.. _.
8ayee 6604 a .
Bayer 6676 (Goltix) ......•..........••...
Bayer 6759 . .
BenL.'ldox B ....•...••...
Betanal . .........•.
Bidisin F .•..........
Cambilene .
Cenrol IB 500 .
Certrol M 667 ...........•..
CenTai Ox .. . .
CenTai Tripel .
Oico-Banvel·M 75 .
Dicolox·M 75 .
DlG M-propacid . . . . . . . . . .
D-propionat NAS .
EK 275
EK 375 .
Faneron 50 WP
Faneeon Combi 50 WP
Fenox (CR 4606)
FonTol .
Goltix (8ayee 6676)
Hcrba·Banvel·M 750
Hcrbamix DPD 800 ..
Herbavex 630
Herbazolin M 650 ..
Hoe 17014
Hoe 23.408
Hormon·Mix 70 ...
Lindinger Combi 3
Lindinger DM 68
Lindinger Mecotat 600
Mcrpelan AZ
Mctrex P
Neobyne O (EPS 34412)
Noneon
Prokamix DPD 667
Propimix flydende
Propinox·D 75 ...
Propinox·MD Kombin
Pyramin
R 11913 ..
R~Neet 6 E . .
Roundup _ .
Shellprox Super F
Surrix
Tribunil
Tribunil·Combi M _ _ .
Trinulan .
U 46 Mcpr~Combi _ .
Ven1.ar .. . .
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192

55

148

46

147

25
61

537

624
75

55
90

1500
251

3806
2402
2741

675
1500

782
1550
3000
835

482

900

750
1832

7196
1900
2254

1427
620

4175
3875

194

4800

38747
35575
37030

Foreniflger med organiseret sprØjtning
Ukru>llS- Skadc:d)·r·

bc:ka:mpc:l.sc: og 5}gdomsbc:-
ha kæ-mpc:lsc: haSjalland

Holbæ~ amls Økon. Selskab.
Holbækkredscns Husmandsf..
Kalundborg og Ruds-Vedb)'·

kredsens Husmandsf.
Stevns Landboforening _...
Sydsjællands Planteavlsudv.
Vestsjællands Landboforen.

lait 1975.
'alt 1974.
lait 1973 ...

Fyn

Nordfyns landboforening ..

Jylland

Bjerringbro. HammershØj,
Lang. l. og H .

Himmerlands samv. Landbof.
Hjerm-Ginding herreders

landboforen. . .....
Kald Vig Landboforening ..
Kal,~-Knebelvig Landbof. ...
Kjellerupegnens Landbo-

og Husmandsforen. . ....
Rins~jØbingegnensLandbof.
Rougso-50nderhald herreders

Landboforen. . .
Sil~eborg og omegns Landbof.
Struer-Egnens Landboforen..
Tyrsting-Vrads herr., Tprring

og omegns og Vrads her-
reds Landbof. .

Viborg arnIS land~Skon.

Forening .

III. Bekæm pelsesarbejde
i foreningerne

I. Sprojlearbejdet.

lover halvdelen af de foreninger. der beskæf
tiger sig med sprøjtning af landbrugsnfgrødcr.
rådes o\er egel ~prøjtcmatericl. I de øvrige for
eninger samarbejdes med lokale maskim,lationer,
der utlr"'fcr sprøjtning cher am-isning fra for
eningcmc.

Ho\cdp:lrtcn af foreningerne har el nogenlunde
"on'ilanl arcal :11 behandle med lIJ...rudtsmidler fra
:ir til år. BcJ..æmpclsc af skaded) r og svampesyg
domme winger rr;l :'Ir til :k

2. Muldvarpe.

ha snmlligc foreninger er der modtaget med-
delel'ic om bckæmpelsc~Joran'italtningcr mod
muh.harpe.

Fra en"elte ~tedcr, hovc&jagcligL småØer. medde
les at muldvarpe iUe forekom. 1 de fleste forenin
ger er del via kommunen mulig at få bekæmpel
muldvarpe. l indberetningerne belegnes resultaterne
af bd,æmpelsen fra som værende ~særdeles tilfreds
stillcnde« lil :tmindre god. bestanden holdes ved
ligee.

Bedst er resllltat~rne tilsyneladende der, hvor
bekæmpelsen forcg:"tr vcd et samarbejde mellem
kommuller og foreninger. Flere kommuner forestår
udlevering af l1luldvarpcgift, og andre har en præ
rnicringsordning p:\ 4-5 kr. pr. r<Jnget muldvarp.
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F. Gødskning og kalkning
Af K. Skrin?r

Handelsgødning er et Vigtigt produktionsmiddel
for landbruget, og de senere års betydelige pris·
stigninger på gØdningsmidleme øger nødvendighe
den af, at disse udnyues så rigtigt og rationelt
som muligt.

Som en vigtig h~lp henil udføres der hvert år
et stort antal markforsøg til belysning af de mange
spørgsmål omkring gødningsanvendelsen. Men for
uden at være direkte vejledende for den rette
gødskning giver forsøgenes resultater tillige mu
lighed for en god kontrol med, om de gødnings
mængder, def" generelt anvendes i landbruget, er
af en hensigtsmæssig størrelsesorden.

L Kvælstofholdige gødninger

l. KVlflstofmængder.

I delte afsnit meddeles resultaterne af forsøg
med stigende mængder kvælstof. Endvidere be
handles her kvælslofgødskningens økonomi. Andre
spørgsmål om anvendelse af kvælstof og de øvrige
plantenæringsstoffer. fosfor, kalium ffi. fl. indgår i
særlige forsøgsserier, der omtales i senere afsnit.

Det største antal forsøg med stigende mængder
kvælstof udførc.& i afgrøder med byg og vinter
hvede, og når der igen i 1975 foreligger resultater
fra et stort anlal forsøg i disse afgrøder, er år
sagen ønsker om lokalt at få et bedre erfarings
og vejledningsgrundlag i gødskning med ... vælstof.

I samtlige enkehforsøg med stigende mængder
kvælstof til byg og hvede er der i 1975 foretaget
beregning af optimal hælstofmængde. og resul
taterne er meddelt i tabelbilaget, hvor enkehfor·
søgene er opført. En tilsvarende beregning er lige
ledes foretaget i de foregående 4 års enkeltforsøg,
hvor byg haJ" forfrugt kom, hvilket har givet
grundlag for den illustration af årsvariationer i
kvælstofvirkningen, der fremgår af fig. 12 i det
følgende afsnit om forsøg i kom.

Det varierende udslag for kvælstoftilførsel fra
år til år er tillige baggrunden for 2 års orienteren
de undersøgelser af, om det ved jordanalyser er
muligt ved vækstsæsonens begyndelse at få et ud
tryk for jordens indhold af udnytteligt l.vælstoL
Resultaterne af disse undersøgelser har nu resulte-

ret i, at der i efteråret 1975 er påbegyndt en større
forsøgsopga,,·e med spørgsmålet.

I rodfrugt foreligger resultater fra en fo~gs·

serie med stigende mængder kvælstof til foder
sukkerroer, der er tilført store mængder husdyr
gødning. I græsafgrøder er der udført forsøg 1il
belysning af de mest hensigtsmæssige kvælstof·
mængder til græs.

Enkeltrcsultaterne af de forsøg, der er udført
efter fælles planer i de forskellige afgrØder. er
samlet i ta1>elafsnittet under de tabelnumre, som
er angi"et i parentes øverst i de følgende tekstop··
stillinger. For de største forsøgsgruppers vedkom
mende er resultaterne tillige opdelt efter forfrugt
og landsdele. De forsøg, der refereres i tabellerne.
er sammen med forskellige andre oplysninger
grundlaget for de følgende opstillinger og oversig·
ler i dette ~fsnil.

a. Korn.
Byg.

Forsøgene i byg gennemføres nu med 4 kvæl
stofmængder op til iall 160 kg N pr. ha. I føl~

gende opstilling er fo~gene opdelt efter for
frugt kom og roer, og til sammenligning med
udbytleresultaterne i 1975 er opført gennemsnits
resultatet af de foregående års forsøg. Resulta·
terne er tillige vist i form af udbyttekurver i
fig. II.

Byg (82)

For/rugt 1975
k;\l'1Ikt"',. ror 1967-74

korn I'Jnæd hk! "",roe hkg kune

Anlal fono~ 'I 112 1I2 '"Grundgødct O 28,3 31,0 30,6
40 N I 8,8 8.6 9,2
80 N l 12.9 12,9 13,3

120 N 2 14,8 14.3 15,2
160 N 3 16.2 14,8

For/rugt
roer
Anlal forsos " 39 14 "'Grundg·;:5del O 33,8 36,1 36,1
40 N O 6,9 8,4 8.5
80 N O 10,9 11,7 12,2

120 N 1 12,1 12,3 13,1
160 N l 13.0 12,1
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~'Id/igere Ar

rldlogere lir

10 " ' /975
,,

, ,,
5

,,,,
I

I
O

'ON BON 120 N T60N 'ON BON 120 N 160

MerucJbytle
"kg A-erne pr /I;,

20 8ygJurfrugl.lrom Byg, forfrugl,roer

I...vælstofmængde, der efter tillæggene på 40 kg N
pr. ha udviser det største hkg·udbyttc.

I den grafiske opstilling i fig. 12 er foruden
årsvariationen tillige illustreret spredningen på re·
sultalcme indenfor de enkelte år.

J 1971 f. eks., lå den optimale kvælstofmængde
i 42 pet. af forsøgene mellem 80 og 120 kg N pr.
ha. J 1972 lå den i 30 pet. af forsøgene mellem
40 og 80 kg N og j andre 30 pet. mellem
80 og 120 kg N, o. s. v.

I 1975 er spredningen udpræget stor, hvilket
sikkert skyldes årets vækstforhold. Når 30 pet.
af forsøgene har optimal kvælstofmængde mellem
40 og 80 kg N og andre 30 pet. mellem 120 og
160 kg N. udtrykker delte uden tvivl vilkårene på
en stor del af sanJjorderne, hvor tørken hindrede

Fig. II. Virkningen af sugende k'~lslofm:t:ngder i b)ll.

t; af fOfsogene
Op/muII N· mængde rll byg
beregner pØ enlceltforsøg

Optimale kvælslo/mællgder Iii byg med
/or/rugl kom

Det fremgår af opstillingen, at de økonomisk
optimale kvælstofmængder kan variere betydeligt
fra ~\r til år, og at denne mest hensigtsmæssige
kvælstoftilførsel k.ln ligge ret betydeligt under den

Det fremgår af såvel merudbyttet ni som mer
udbyltckurvcr i figuren, at den gennemsnillige
I...vælstofvirkning i samtligc forsøg i byg i 1975 er
af mcget nær samme størrelsesorden som de fore
gående års gennemsnit for de 3 første kvælstof·
mængder indtil 120 kg N. Derimcx1 har der \'æret
et lidt større udslag for 160 kg N i 1975 end i tid
ligere års gcnnemsnit. især efter forfrugt kom.

I de viste gennemsnilsresullater for 1975 og i de
foregående års gennemsnit skjuler der sig imid
lertid en stor variation i kvæb;lofvirkningen såvel
fra år til år som mellem forsøgene inden for det
enkelte år.

Til belysning af &rsvariationen er der j følgende
opstilling opført de sidste 5 ;'rs resultater af forsøg
med stigende mængder kvælstof til byg med for
frugt korn. 1 samtlige enkeltforsøg har der været
foretaget beregning af økonomisk optimal kvæl
'itofmængde på grundlag af en kvælstofpris på
2,50 kr. pr. kg N og 80 kr. pr. hkg byS, og den
gennemsnitlige optimale kvælstofmængde for de
enl..c1te år er angivet nederst i opstillingen.

1971

40 80

50

Optimal N. mængde

Fig. 12. ÅfSvllrialioncr i optimal k,·a:lslofma:ngde.

81 128 11291

Udb)ue og merudbyue. hkK lo;erne pr. ha
1~71 1972 1973 1\174 19n
jj 68 91 110112

31,1 28,3 31,3 33,1 28,3
7,9 9,2 8,3 8,9 8,8

12,5 13,5 10,8 14,6 12,9
14,3 14,5 10,2 17,8 14,8
14,5 14,2 10,0 19,5 16,2

For/rugl
korn
Anlll forsøg

GrundgØdet
40 N .
80 N

120 N .
160 N

Op/imal N·mællgde
kg pr. Ila .. 98
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-lS forsog 19~]

40 N 11.2 9.8
80 N 13.8 11,9

160N 15.0 12,9

Prole;nbeSfemmrfser i byg (83)
pet af hJrslof

9 forso!: 19~] 46forsog I'r-l ~fors0g 19'5
amiJfnt amid!ril .. midfr,1

r:tprOIC:in prOltln r.\prOltln prOltm "'protem protein

Grundg. 11.6 10.1 10.8 9,5 10.3 9,0
40N 10.9 9.6 10.6 9,3 10.s 9,2
80 12.4 10,8 11.6 10.0 11.8 10.1

120 14.1 12,1 12.8 J J. I 13.1 11.3
160 15.2 13.1 13.9 11.9 13.9 12,0
200 N 15,8 13.5

en god udnyuelse af tilført kvælstof, medens der
på de jorder. der kunne stå for tørken. blevet
udsl::lg for kvælstof. der nærmer sig den store
kvælstofvirkning i 1974.

V::lndfaktorens afgørende betydning for udnyt
Ielsen af kvælstof lil viirsæd i 1975 kommer lige
ledes til udtryk i følgende opstilling, hvor Vest~

jylland klart afviger fra de ovrige landsdele og
iØvrigt også fra tidligere å~ resultater.

Optimale kwtlsto/mlZlIgder ,il byg.
Lalldsdele 1975

For/rugt hAg pr. ha
Bom- SJZ-I- J)llalld

kOrll holm ~,d F" 0" \a. Nord

Anlal (orwg • 18 •• ,.
" 20

Grundg. 34,9 32,2 24,2 28,0 21,8 33.4
40 8,5 10.1 9,5 7,7 7,5 10,3
80N 13,9 14,3 14,3 11,4 10.6 15.2

120 N 17.3 16,2 17.7 12,6 I J.2 17,8
160N 18,3 18,4 20,3 13,8 11.8 18.8

HI·ede.

Forsøgene i vinterhvede gennemfØres med 4
~\æ"tofmængder op til ialt 200 kg N pr. ha., og
af merudbytletallt:ne i opstillingen og af kurverne i
fig. 13 fremgår del, at der i 1975 har været meget
store merudbytter for kvælstoftilforsel til hvede.

Den optimalc grænse for kvælslofanvendelse til
h\cde med korn som forfrugt har i 1975 i gen·
nemsnil ligget omkring 165 kg N pr. ha og efter
forfrugt frøgræs lidt under. Efter forfnlgt bælg
planter \ar den optimale grænse 135 kg pr. ha,
medens det har været renlabelt at tilfpre hvede
eher olieplanter C:l. 170 kg N pr. ha, hvilket er
nogcl o\-er tidligere års anvisninger.

K\'{~/sl0/god.tik"illg og bagek\'a/ilel j In·ede.
Gennem mange undersøgelser er det fastsluct. at
en stigende k\ æls(oftilførsel til hvede medfører el
stigende indhold nf protein i kernen. men da sam
tidig proteinets sammensætning ændres, har der
været pnske om nærmere at undersøge. om dette
forhold har indflydelse på hvedens bagetekniske
cgcno;kabcr.

1 pro\er fra fOfSøg.sleddcnc. der var tilført 50
N. 100 ~ og 200 -...r. er der foretaget bageunder·
~ø~c1ser på Jydsk TeJ.ll%gi'l·k IIISlillIl. lait deltog
8 forsog med Solid/lI'ede i denne undersøgelse,

Analyscrnes enkeltresultater fremgår af tabel·
bihlgel. hvor de er opdelt efter byggens fori rugt
og efler land,dele. Det fremgår heraf, at byggens
l..ne!stofindhold varierer fra areal til areal og
stærkest vcd de laveste tilførsler af kvælstofgød
ning. ~Iaterialet er ikke tilstrækkeligt til at på.
\i<;c eventuelle forskelle i b~'ggens kvæbtofind
hold mellcm de enkelte landsdele. Derimod er der
cn s\ag tendens til. at kvælstofindholdet i byg efter
rocr er lidt la\'cre ved de største k\ælstofmængder
end i byg med forfrugt korn.

Det fremgår af opstillingen O\er de 3 års under
sogelser. at byggen.. totale indhold af råprotein er
øget belydeligt med stigende mængder hælstof.
Og...å indholdet af amidfrit protein er steget væ
sentligt. scl\.- om amidindholdet relati\{ er forøget
mest vcd stigende k\iælstofgødskning.

I 1975 har byggens indhold af stavel råprotein
som amidfrit protein været af samme størrelses~

orden som i 1974. medens indholdet i 1973 gen
nemgående 1& ca. 1 pet. højere. Alligevel er der
dog for de 2 sidste år tale om generelt højere
praleinindhold end der i ældre analyser er fundet
i byg. hvilket må tillægges den øgede kvælstof~

gød,kning. Undersøgelscr af bygproteinets foder·
værdi synes at vise, at neuoudnYllelsen af protein
frembragt ved stærk kvælstofgØdskning er den
samme som i lavprocemig byg. Delle bekræftes
af de her refererede analyser. og der er således
mulighed for at tnge dette generelt højere pro·
teinindhold til indtægt i husdyrenes fodring.

78 113104149117

KI'{l'/,(W!RØdskllillg og prolei"illdho/d i byg. 1 et
repræsentativt udsnit af forsøgene med stigende
mængder kvælstof til byg er der til belysning af
kvæbtofgødskningcns indflydelse på b~'gl..crnens

indhold af protein og p,i kvaliteten af dette,
udtaget kerneprØver til bestemmelse af totalkvæl~

stof og amidkvælstof. lOllholdet af amidkvælstof
i byg knn i~ke tillægges nogen værdi af betydning
ved fodring af svin eller andre enmavcde dyr,
hvorimod amidkvælstoffet kan udn~'tte~ af drøv·
tyggere. Fraskilleise af amidfraktionen giver der·
for et bedre grundlag for at vurdere kvaliteten af
et øget råproleinimlhold som følge nf "\ælstof
gØdskning:. Denne opdeling af råprolcinindhold
sker på forslng af afdelin~leder Chrestell Sørell
sen, Agrikulturkemi'ik Afdeling. Statens Plante·
avls-Laboratorium. hvor :walyseringen af prøver·
ne er udført.

J følgende opstilling er analy<;erne~ gennemsnit
lige kvæbtofindhold omregnet til total råprotein
(faktor 6,2.5) og amidfrit rtaprotein.

Optimal
N-mtrflgde,
kg pr. Ila 133
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HI'ede (84)
M~, ..tJ&,.,,~ For/rugl 1975MIl·.·_,., .... I.aral.;tcr ror 196274

lHt._""""?'''lO't1

Åorn lejesæd Mg kerne hAll kerne
...M·.,.··.. ·."V' ..

-,
Ant;ll\ forsol 12 16 90 196

"'. GrundgOdet O 38.9 36,6 36,3
50 N O 1).2 9.4 11,3

f

100 N O 22,5 13.8 16.9
~~, '9?~. 150 N . ..... _. I 27.7 15,1 18.8
, 200 2 29,9 15,2

"

~f
For/rugl
jrøgrtrS, .,... . I ':JI.;;or~'" Anlal lorsog " 16 lO 71

Grundgodet O 36,8 39,3 38,1
,. 50 O 11,7 10,4 11,9

J
IDON O 19,7 15,8 17,4
150N ... o···· O 22,8 16,0 18,5
200 N I 24,2 18,1

HI._ Iv ~~yI Iw .7~'''' Ht.,.. ... ""h ..g' ""to.... ~,

". For/rugl
balJ:planrer

"1
.'975, 1915.

Antal funoS 7 " 71

Grundgpdct O 46,3 49.5 45,3
SON O 10.9 6.0 8,)

". 100 N O 19.0 7.8 I I.7
150N O 20.9 7,6 12.0
200 N ........ I 21.0 7,0

• tod".~"~

--~ For/rugr, , r"lh'l"".'"

V
olieplallfcr,

J Antal forS"B 11 1J " '0, Grundgødel O 42,0 42,S 39,6,
~iN ,'OON 1',0'1 J()il N W" 1001>' '-'>0'" lIJOIJ 50N O 13.2 11,5 10,8

100 N I 22,8 15,6 15,3
Fig. D. Virkningen ar stigende IltXnS<.lcr In'~lstor lil hvede. 150N 1 27,1 16,0 16,1

200N ........ 2 29,3 15,4

K\fl'hto! til rimerlHw!e (85)

8 !or.sd!: 1975
pcl. prolein I HlrslOl elIn Scduncnla·

t-aldlal Kjcldahl Promeler lions\ozrdi

50 N. 309 9.6 8,8 20
100 320 10,5 10.2 24
200 346 12,8 12.5 34

Sedimentation"O\'ærdien. der gi\'er udtryk for
h:lde prolcinmængde og prolein\'ærdi ønskes helst
over 30, h\ilket i disse forsøg kun er opnået efter
lilfør..c1 af 200 kg I...\'ælstof.

;Fndringer i k\'ælstoftilfør::;lcn synes iUe at
ha\e haft indflydelse på udm:-.lingsprocenten og

Bagelindersogd.sl'r
ml bn~holu'

JX:1. "lIndbin- men pr. 100
I.hngsc.. ne g mel

52.2 520
53.) 546
5~,8 583

0,48
0,48
0,47

pet. as"'e I
lllrslOl

pc!. mel ud·
h)IIC

68,7
69.1
68.7

50N ...
100N.
200N.

h\'oraf I forsøg Cra Bornholm. 3 rr;} Lolland
Fabler. 2 fra Sjælland og 2 fra Østjylland. Resul
[alerne af dc enkelte analyser findes i l<:Jbelbita.
sets tnbcl MS. og i f~Jlgcndc opslilling ses hoved
reSUllnlet.

Faldtallel har \æret stigende med stigende kvæl
stoflilførsel. men dd h,lr \æret højt i alle forsøg
og \ed alle l...\æISlOflrin. Proteinindholdet er målt
på to måder. Ved Kjcldahlmeloden findes den
tot:\1c proteinmængde. meJe ns Prometer-rnetooen.
der er langt hllltigcre. \'ed hjælp af en farve
binding m!dcr de ..:H.. aldte basiske aminosyrer.

"-n ændring af protcinct<s sammensætning ved
tilfør..el af ..tore mængder hælstof skulle s~ledes

;lf.. lørcs \ed sammenligning af de 2 analysemeto
ders relOultater. Dcr er efter begge metoder fundet
st.nl...t sligende indhold af protein i tørstoffet vcd
stigende hæl"'lofgod.. l...ning, og den gode sam
menhæng mellem analyseresultaterne indicerer, at
der ikke er o;;l...ct væ\cnllig ændring i proteinets
sammensælning sclv eftcr tilfd~el af store mæng
der 1...\ ælstof.
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vårhvede, der afviger meget væsentligt fra de fore
gående ~rs resultater. Den økonomiske optimale
kvælstofmængde ligger i 1975 på ca. 100 kg N
pr. ha, hvilket er mere end det dobbelle af de fore
gående års anvisninger.

I tabel o er anført resuhaterne af de sidste 14
års forsøg med stigende mængder kvælslof til 4
kornarter.

Det store materiale er opdelt efter forfrugt, og
da gruppen med korn som forfrugt er særlig stor,
er der i denne tiUige foretaget en opdeling i hen-

5,7

197~75

hkg kerne
30

41,6
l,7
5,0
5,8

10,8

hkg kerne
II

38,4
5,6
9,1

11,1

O

V~r11vede (86)
1975

karakter for
lejesæd

8

O
O
O
O

Antal fones

Grundgødet
SON .

100N .
lsON .
lOON + 50 N 4 uger

senere .

på askeindholdet i melet, medens vand bindings
evnen, der udtrykker melets evne til at optage
vand, er forøget ved den stigende N-gødskning.

Ved selve prøvebagningen, der er det endelige
mål for hvedens bagedueligbcd, er der målt et
stærkt stigende brødvolumen, når kvælstoftilførs·
len er forøget, og disse undersøgelser fastslår med
stor sikkerhed, at bageegenskaberne i den anvendte
hvedesort Solid, som iøvrigl er en velegnet møl
lerihvede, har kunnet forbedres ved at forøge
kvælstofmængden fra 50 til 200 kg N pr. ha.

Vårhvede.

Der er i 1975 gennemført l t forsøg, heraf de
9 i 0st- og Nordjylland og 2 på Fyn. 4 af for
søgene er udført på humusjord. I 4 af forsøgene
er forfruglen korn, i de øvrige raps elter frøgræs.

Merudbyuerne for kvælstoftilførsel har varieret
ret stærkt fra forsøg til forsøg, men i gennemsnit
er der i 1975 opnået udslag for kvælstoftilførsel til

Tabelo. Stigende mængder kvælstof til kom 1962-75.
Udbytte og merudbytte, hkg kerne pr. ha.

Øerne I Jylland l Lerjord

Byg
Anlal fOrJeg

GrundgØdel
40 N
80 N

120 N
160 N

141

34,6
9,2

Il,4
15,1
16,l

2"
27,3

8,7
Il,l
14,7
Is,l

239

34,7
9,2

13,7
15,5
16,6

IS~djo,d I
161

22,8
8,4

12,5
13,9
14,l

Forrrugl

RO<'

144

35,6
8,1

11.8
12,7

Ku.
10Der

,
19,2
11,2
16,1
17,7

Olie
planlcr

8

33,3
8,6

12,7
12,4

11

32,4
10,9
Il,2
14,8

&:Ig
planter

4

43,0
7,4
8,2
7,6

I
KJ.,,,·
8~

30

39,4
4,1
5,9
6,7

Hvede
Antal fOrleg

GrundgØdel
50 N

100 N
150 N
200 N

60

41,3
9,6

14,5
16,1
16,0

40

36,4
lO,S
16,2
18,5
19,7

100

40,3
9,9

16,1
17,l
17,7

•
25,6
10,l
12,5
12,7
12,4

II

40,7
12,7
19,2
21,9

63

40,1
11,3
16,9
18,l

87

37,9
11,9
17,8
19,1

81

45,4
8,5

12,4
12,8

21

41,'
8,9

12,1
11,8

Rug
Antal forseJ:

GrundgØdet
50 N

100 N
150 N

4

17,8
11,5
22,0
25,0

21

18,5
11,1
14,6
16,0

3

26,7
15,8
25,2
25,2

22

1',2
10,6
14,5
16.4

I

15,4
15,0
16,5
17,4

•
18,0
11,2
12,7
11,9

l

15,7
8.7
8,0
5,7

Vårbvede
Antal forsøg

GrundgØdet
50 N

100 N
150 N

12

40,2
5.2
5,4
5,2

4

25,3
8.7

12,4
13,7

12

37,6
5,l
5,4
s,l

IO

32,4
8,l

12,l
13,5

IO

42,5
6,4
8,1
8.5

•
33,9

5,8
8,9

10,2

3

34,0
6,6
9,1
7,7

4

38,8
5,6
6,9
7,9

8

U,O
1,6
1,1
1,2



GrundgØ<1et
SO N ikas

100 N i kas
150 N ikas

holdsvis Øerne og Jylland og i lerjord og sand
jord.

Ved denne opdeling bemærkes for byg og
hvede, der dominerer materialet, at udbyttet af
det grundgødede forsøgslcd er betydeligt hØjere på
lerjord end på sandjord, hvilket formentlig er
medvirkende til det generelt højere lldbytteniveall
på Øerne end i Jylland.

Det er bemærkelsesværdigt, at udslagene for de
tilførte kvælslofmængder til byg - trods det
generelt højere udbytle af byg på Øerne end i
Jylland og på lerjord end på sandjord - er
meget ens som gennemsnit for en lang årrække.
Det indicerer, at landsdele og jordtyper ikke er
afgørende faktorer for det niveau for kvælstof
gødskning, der sk:ll tilstræbes, men at forhold som
forfmgt og drift form under ens klima- og ncd
børsbetingclser er af større betydning.

b. Bederoer.

Foders/lkkerroer.

Den stigende koncentration af husdyrhold på
nogle ejendomme medfører, at der kan være be
tydelige slaldgødningsmængder lil rådighed til ct
ofte begrænset rocareal, og denne udvikling har
øget interessen for at få en særlig belysning af
kvælstorbehovet lil roer under sådanne dyrknings
forhold.

I 1974 blev der derfor påbegyndt en forsøgs
serie med kvælslofmængder til foderroer, der
grundgødes med relativt store mængder fast stald
gØdning. ajle eller gylle.

Forsøgene i 1974 viste, at kvæJs'loftilskud i han
dc1sgødning til staldgødede roer var uøkonomisK.
Resultatet vakte så stor interesse for spørgsmålet.
at der i 1975 er gennemført 61 forsøg med op
gaven. Gennemsnitsrcsultatemc er vist i følgende
opslilling sammen med resultatet af de 2 års
forsøg.

Stigende mætlRder kvæ/srof ril slaldglJdede
/odasukkerroer (87)

hk.g pr. h:.
61 ronø!! 1975 78 fonøgl974-75

rod tonlaf lap rod JUntor lap

592 101,6 246 601 105,8 278
16 1,6 16 13 0,9 18
22 2,4 30 17 1,3 33
1M 1,2 35 15 -;-0,1 39

Som kvælstofgødning er anvendt blkammon
salpeter, og gennemsnitsresultaterne viser, at det
er meget beskedne merudbytter, der er opnået for
de 3 kvælSlOfmængder.

Det fremgår af labelbilagets oplysninger, at de
f1csle af forsøgcne er tilført mellem 50 og 100 t
fagl slaldgødning + ajle eller gylle pr. ha. I cn
fjcrdedel af forsøgene cor den tilførte mængde
husdyrgødning opgivet Iii 100 t eller derover,
og klin i ca. 10 forsøg er der opgivet mindre
mængder end 50 t pr. ha. Anvendelse af så store

95

mængder husdyrgødning er ikke ualmindeligt ved
intensivt husdyrhold. og der har under si\danne
vilkår kun været økonomi i den mindste kvælstof
mængde i kalkammonsalpeter i 1975. På gnmd
lag af de 2 års forsøg er der dårlig nok økonomi
for dette tilskud på 50 kg N pr. ha.

De tilførte mængder husd)/rgødning i enkeltfor
søgene har naturligvis stor indnydelse på rcsul
tatet af yderligere kvælstoftilførsel, som sammen
med store mængder husdyrgødning meget ofte har
medført nedgang i tørstoflIdbyttet. Selvom gen
nemsnitsresultaterne således dæHer over store va
riationer, viser forsøgene klart. 3t kvælstofbehovet
reduceres væsentligt ved staldgødningsanvcndelsc.
hvilket tier bør tages stærkt hensyn til i gødnings
planlægningen.

Forsøgene fortsætter.

FobrikSSIIJ.. kerroer.

Forsøg i !abrikJ'roer pli øeme. Under ledelse af
ForSØgsstationen .Maribo« gennemfØrtes der på
andet år forsøg efter en f1erfaktorie\ plan, der
ved sammenligning Jf 3 gødningstyper skal belyse
stigende kvælstofmængders indflydelse på roernes
fremspirins, lIdbylle og saftkvalitet.

Forsøgene tilføres ikke husdyrgødning, og der
anvendes fra O til 240 kg kvælstof pr. h<l. For
målet med den store kvælstoftilførsd er al få
lastlagt ydergrænserne for kvælslofanvendelsen i
praksis, der anses for ofte at være højere end
formålstjenligt. De 3 gØdningstyper, chilesalpeter,
knlkammonsalpetcr og natriumk:llkammonsalpeter
afprøves ved 2 gentagelser, svarende til at gød
ningsmængderne afprøves i 6 gentagelser.

Forsøgene gennemføres med Monovafrø sået til
blivcnde plantcbcstand på 17 cm frøafstand. For
søgsgødningen er udbragt før fortlrsopharvningen
og således ncdarbcjdct i jorden. Resultaterne af
de gennemførte forsøg i 1975 samt gennemsnits
resultatet af de 2 års forsØg er vist i tekstopstillin
sen side 96.

Roernes sukkerlldb),tte har i 1975 været ca.
10 hkS lavere pr. ha end i fs~rste års-forsøgene
1974. Plantetallet har været ca. 10.000 planter pr.
ha lavere, men ellers er de 2 års resultater for
forsøgsbeha ndl ingerne sammenf<lIdende.

Som det fremgår af tekstopstillingen, er frem
spiringen og det endelige plantctal ved optagning
faldende med stigende tilførsel af kvælstof i sam
me grad, som det var tilfældet i 1974. Tilbagegan
gen i plantetallet synes igen at være mest udpræ
get efter anvendelse af chilesalpeter, dernæst efter
natriumkalkammonsalpeter. Der har ikke været
nogen udpræget skorpedannelse i forsøgene i no
gen af årene. men om den konstaterede og betyde
lige spirehæmning i stedet overvejende må be
grundes med stigende tonkoncentration i roernes
spiring$zone med stigende gødningstilførsel, kan
i""c afgøres.
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Srige'lde mængder kvælstof ril fabriksroer (88)
Chilesalpeter

PlllntCStc:der 1000
7 forsØg pr. 20 m planter

/9 5
....ckkt: ~r~c:r pr. ha ~ed pet. hkg pr. ha

7 rn::msplnng oplagmng sukker rod sukker

Grllndgødel 78 72 17,4 349 60,6
80 N 72 65 16.6 40 4.0

120 N 73 67 16.3 50 4,4
160 N 71 64 15.9 58 4.0
200 N 65 59 15.4 69 3.6
240 N 63 55 15.2 63 2.2

14 forsØg 1974-75
GrllndgØdcl 81 76 17.2 384 66,0

80 N 77 71 16.9 49 7.1
120 N 77 70 16.6 58 7.2
160 N 73 67 16.2 63 6.2
200 N 67 61 15.6 66 4,1
240 N 63 58 15.4 64 3.1

Natriumkalkammoflsalpeter
7 forsØg /975
Grundgødet 78 73

80 N 76 70
120N 7469
160 N 73 67
200 N 69 63
240 N 68 60

/4 for.•ag /974-75

GrllndgØdc' 82 77
80 N 79 74

120 N 77 72
160N 7569
200 N 72 67
240 N 70 63

Gns. af de 3 godtlingstyper
Gennemsnit 7 Is. /975
GrllndgØde, 77 71

80 N 74 68
120 N 74 68
160 N 72 66
200 N 68 62
240 N 66 59

GCJlNemsnit /4 Is. /974-75
GrundgØdct 81 76
80 N 78 73

120 N 77 71
160N 7568
200 N 7165
240 N 68 62

64,S
2.3
0,9

~O,5

hkg pr. h.
rod sulo;lo;er

400
24
24
34

16.1
15.8
15,4
14.7

SriRellde m(l'lI~der kwrlsfo! fil fabriksroer (89)
10Cl0 planler

pr. ha ved pc!.
optagning sukker

61
60
57
57

7 forso" /975
Grundgodet

80 N ikas
160 N ikas
240 N ikas

Forsøgsarealerne har ikke været tilført stald
gødning eller ajle. Alligevel er merudbyttct for
kvælstoftilførscl meget lille, 2,3 hkg sukker, og
~om i forsøgene på Øerne cr det højeste sukker
udbytte orn,ict ved tilførsel af 80 kg N pr. ha.

Det kan være af interesse at sammenligne for
søgenes rcsultater i de 2 landsdele i 1975, uden at
materialet kan betragtes som noget sikkert !'tati
srisk sammenligningsgrundlag. Men ved sammen·

J 1975 har udb~'ltet af rotl været stigende for
tilførsel op til 160 kg N pr. ha, hvorcfler det er
konstant vcd yderligere tilførsel. Men i kraft af
del betydelige fald i sukkcrproccnlcrnc er det
højeste sukl..erudbytte opnået ved 120 kg N pr. ha,
og stigningen i udbyttet fra 80 til 120 kg N pr. ha
er Kun 0,5 hkg sukker. Af enkeltresultaterne i label·
bilaget fremgår det, at det kun i 1 af forsøgene
har været rentabelt at gå op til 160 kg N pr. ha. 1
3 forsøg har den rentable kvælstofanvendclsc væ
ret 120 kg N og i andre 3 fon,øg 80 kg N pr. ha.

J gcnnem'init af de 2 firs forsøg med alle 3
gødningstyper er det hØjeste suUerudbytte opnået
ved tilførsel af 80 kg N pr. ha. Den f1erfaktorielle
plan, forsøgene udføres efter, giver derimod ikke
noget siHen grundlag for al konstatere afgørende
forskelle i de 3 kvælstofgødningers indbyrdes ef·
fdt på suHcrudbyltel.

Roenes saftkvalilet er llndcNøgt ved analyse·
ring af saftens indhold af natrium, kalium og
amidkvælslof. Den samlede skadelige effekt af
disse urenheder udtrykkes vcd IV-tallet (Impu
rit y valne). IV-tallet har i disse forsøg været
generelt l:wI ved moderat kvælstofanvendelse, men
stærk, tiltagende med stigende kvælstoftilførseJ.
Ved de store kvælS10fmængder er indholdet af
urenheder begge forsøgs:ir steget med 30-40 pet.
i forhold til den renlable anvendelse på 80-100
kg N pr. ha til IV-tal. der er :tbsolut skadelige for
saftkvalilcten.

Forsøg i JlIbriksroer i Jylla"d. Udvidelsen af
arealet med sukkerroer har medført, at dyrknin·
gen af fabriksroer er tagel op på egne og ejen·
domme. hvor man ikke hidtil har avlet fabriks
sukkerroer.

Ocr har derfor været ønsker om at belyse
SpØrgsmål vedrØrende sukkerroed~'rkning. herun
der specielt gØdningsspØrgsmål, og til dettc form<,&1
har der været gennemført 6 forsøg i det jyske
omrtldCl samt 1 forsøg på Sjælland efter den for
enklede forsøgspl:m, der fremgår af gennemsnits
rcsullalerne i følgende tekstopstiljing.

17.3 347 60,0
16.8 49 6.7
16.6 59 7.2
16.2 68 7.3
15.8 67 5.3
15.6 68 4.9

17,1 387 66,2
17.2 48 8,5
16,7 57 7.8
16,4 58 6,7
16.0 61 5.7
15.8 69 5.8

17.1 352 60,3
17.0 44 7.0
16.5 49 6,0
16.5 65 8,5
15.9 64 6.0
15,7 72 6,2

17,2 385 66,3
17.0 51 7,8
16.7 59 7.8
/6,4 63 7.0
15.9 61 4.7
15.7 63 4.1

17.3 340 58,7
16.9 64 9.5
16.8 ]R 11,5
16.2 83 9.7
16.0 68 6.6
15.9 72 6.6

17,6 377 66,4
16.9 64 8.3
16.8 70 8.6
16.8 49 7.8
16,1 65 4.8
15,9 63 3,7

75
75
72
69
67
66

69
69
70
67
64
62

Kalkammollso{peter
7 forSØg /975
GrundgØdel 76

80 N 75
120 N 74
160 N 73
200 N 70
240 N 67

14 forsØg 1974-75
GrundgØdel 81

80 N 76
120 N 77
160 N 75
200 N 74
240 N 71
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Tabel p. Økonomien "cd anvendelse af kvætstof~Ødni()g.

Opllmlll N.godnlngsmzngøc,lr.g N pr. ha

Merudbyne
l kg N kosler

i bkg kerne eller afgr"decnhcdu

~ 2.50 kr. 3.2S kr. 4.00h.~

Afgr"de 2
~

»
an\"cndlc g0dninI5nu:ngdcr l kkg kerne

00
I bkg lo.cmc l hk, kerne

.2 .' kgN pr. h. koster lo.05lcr kOSlet.. ;'!i.

"
D~

I I 1100 ,," I "O I I I 1
100 I 1

100~M " ,. " 8. 90 100 80 90 8. .0< :>.

I"-ede, kerne
Forfrugl korn 149 J7,5 6,1 11,0 14,8 17.5 19,1 19.5 129 IJI IJJ 124
Forfrugl olieplan,er 48 41.0 7.0 12.1 15,7 17,Y 19,1 19,5 12J 126 128 117
Forfrugl frøgræs 71 J7.9 6.9 12.1 15,9 18,4 19,6 19,M 12J 125 126 117
Forfr. hælgplanter 49 47.0 4,6 8,0 10.2 11,4 11,8 11.6 100 10J 105 YJ
Forfr. "I,)vcrgræs 15 43,7 4,4 7,3 8,9 9,5 9,2 8.4 82 85 86 76

127 129 119 122 125
120 122 110 114 117
120 122 112 115 118
97 99 R7 91 94
79 81 71 74 77

Ru,C. kente
ForfruJ,;t korn 29 16.86,5 11,1 14.1 15,9 16.717.0 114 117 120 107 110 IIJ 100 l().l 107

8)'g. kernc
Forfrugl korn:

Jylland J82 27.2 6.5 11,1 14,1
Øerne 194 J4.5 6,4 10,6 13,1

Forfrugt roer 192 34,4 5,7 9.6 11,9
Forfrugl klØvergræs 49 37.9 3,4 5,7 7,1

15,7 16,1 15,8
14,4 14,7 14,6
13,0 13,2 12,6
7,7 7,7 7,2

105 107 109
Y8 101 10J
95 97 99
M2 85 88

100
92
89
75

102
95
92
78

104
97
94
81

95 98
R7 90
84 87
67 71

100
9J
90
75

I a.c. );oster l • e. ]"oster I •.c. koster

8ederoer, a.c.
Grundg, m. naturg. 271 10J,4 2,9 6,5 9,8 12,1 12,4 9,7 98 105 10M 92 101 105 85 97 102
Grundg. u. naturg. 107 80,J 6,6 12,6 17,8 21,9 24.826,1 134 141 145 126 137 142 119 IJ2 138

Kålroer, a.e.
Grundg. m. nalurg. 60 RJ.5 J,6 6.5 8.5 9,6 9,5 8.2 75 RR 94 6J SO 88 49 72 SJ
Grundg. u. nalurg. 6J 67.S 6.0 11.5 16,3 20,1 22,52J,4 128 IJ6 139 120 131 136 112126 113

I bkg lukker I bkg lukker I hkg lU Her
koster koster koster

;

I
;

I
, ,

I I I
;

I
,

• • • • M •
~

Q ~ Q ~

~ ~
~

~

Fabdksroer. sukke. 88 6S,2 5,4 9.3 11.9 13.3 13,612.8 105 106 106 101 102 103 97 98 99

I bkg knOlde I hkg knolde I h"g loølde
koster koster "Oster

I I
, ,

I I
~

I
;

I• • • • • • •
~ ~ ~ ~ ~ ~

Q
~ ~M

K:u1orler, knolde
Grundg. m. na'urg. 15 3JO 5.8 17,7 29,3 34,9 28,1 - 94 96 98 92 95 97 90 94 96
Grundg. u. "aturg. 35 22730.3 53.5 71,8 85,2 93.697,0 139 144 147 134 141 145 130 138 142

Till a.e. er regnet 1.1 hkg Iprslof i kålroer og bederoer eller 12 hkg bederoclop.
Af hensyn til opbcvaringstab er dog fradraget 30 pet. af loplIdbyttel. K lroeloppcn er ikke medregnet.
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Rent gras
JJ forSØg
GrundgØdet 268 65,8 8,08
150 N 403 92,9 12,35
300 N 460 108,9 16,50
450 N 541 118,2 19,75
600 N 563 118,2 21,35

10,68
14,06
17,81
20,43
22,06

68,3
93,4

107,3
112,1
115,0

Udb)ttt, hk, pr. ha
tørstof r:iprol.

306
415
499
536
551

gront

J tabel q er samlet resultaterne af det store
antal forsøg, der i de sidste 15 år er udført 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 ~Iøvergræs er uden kvælstoftil
førsel større end i reni græs, men for.;kel1en i så
vel udbyttet af tørstof som af råprotein udlignes
ved de store kvælstofmængder.

1 de 3 kolonner yderst til højre i tabellen er
der foretaget en beregning af fodervænJien af det
høstede græs og af gødskningsøkonomien, idel
der lil en afgrødeenhed er regnet 1.2 hkg tørstof.
Udbyttet i afgrødeenhcdcr er her beregnet som
bmttoudv)'ile. og ved økonomibercgningerne er
der anvendt en gødningspris på 2,50 kr. pr. kg
~væbtof.

Af ~olonnen heil til højre i tabellen fremgår
det. at en brultofodcrenhcd ved anvendelse af
150 ~g N pr. ha er frembragt for 17-18 Øre i
kløvcrgræs og for 12-14 Øre i rent græs. Denne
k\ ælstofmængde har således været særdeles ren
tabel. Ved forøgelse af ~vælstofmængden til 300
kg N pr. ha har en bruttofodcrenhed i kløver
græsset kostet 27 Øre og i rent græs 21-26 øre.
Her er således også god renlabilitet i ~ \'ælslofan
\'cndelsen. Ved yderligere forøgelse af kvælstof
mængden til 450 kg N pr. ha har en brutlofoder
enhed kostet 65-72 øre i kløvergræs og 46--67
Øre i rent græs. Den økonomiske grænse for kvæl-

rent gra..-s efler fællesplaner. For.;øgene er med en
enkelt undlageise alle høslet med 4 slæt, og der er
i dem alle anvendt op til 600 kg pr. ha i
form af kalkammonsalpeter Udbragt ad 4 gange.
Forsøgsarealerne er grundgødede med 1000 kg
PK 0-4-21.

l en del af forsøgene har der været anvendt
kun~1ig vanding, og det fremgår af følgende op
stilling over gennemsnitsrcsultaterne, al der trods
væksl\'ilkårene i 1975 er opnået ret pæne udbytter
i både kløvergræs og rent græs ved anvendelse af
op lil 3-400 kg N pr. ha.

ForsØg med stigende mængder hæls/Of 'il
klpvergræs og re,,' græs 1975 (90)

Kfdvugræs
25 forsøg
GrundgØdet
150 N
300 N
450 N
600 N

c. Økonomien nd k'·ælstofannndelse.

Økonomien ved anvendelse af kvælstofgødning
til korn og rodfrugt er belyst i opstillingerne i
tabel P, side 97. De optimale kvælstofmængder,
der er anvist her, er beregnet på grundlag af for·
søgsresultater fra 1967 og op lil 1975 for de af·
grøder, hvor der i dette åremål er gennemført et
antageligt antal forsøg.

Udfra disse forsøgsresultater er beregnct den
optimale gødningsmængde i kg N pr. ha, som det
ville kunne belale sig at tilføre de forskellige af
grØder efter forskellig forfrugt m. v. ved en kvæl
stofpris på 2,50. 3.25 eller 4,00 kr. pr. kg, og
når prisen pr. hkg korn er henholdsvis 80.00,
90,00 eller 100,00 kr. Ligeledes er beregnet, hvil~e

kvælstofmængder, der mcst fordelagtigt kan an
vendes til bederoer. som kan Offisætles til hen
holdsvis 40,00, 60.00 eller 80.00 kr. pr. afgrøde
enhed (a.e.), lil fabriksrocr. når sukkerprisen er
105,00, 110,00 eller 115,00 kr. pr. hkg og til kar·
tofler, når hkg-prisen er henholdsvis 20,00, 30,00
eller 40,00 kr.

I fabriksroerne er beregningerne foretaget på
merudbytter ved anvendelse af chilesalpeter, for de
øvrige afgrØder kalkammonsalpcter eller kalksal
peter. Kvælstofpriscrne fra 2,50 ~r. til 4,00 kr. er
nogenlunde dækkende for det forventede pris
niveau i foråret 1976 for de mest anvendte gød
ningstyper.

Det fremgår af de økonomisk optimale kvæl
stofmængder i tabellen, at der kan ske ret store
udsving i afgrødepriserne, uden at det forrykker
stærkt i den optimale gødningsmængde. Dette er
især tilfældet ved den laveste kvælstofpris. idet
afgrøderrisen får øget indflydelse på den oplim~lIc

kvæJstofmængde ved stigende kvælstofpris.
Anvendes tabellens anvisninger som retningsgi

vende for kvælstoftilførsel. bØr disse gennemsnits
resultater selvfølgelig tillempes lokale forhold. Har
man her kendskab til de optimale gødnings·
mængder under gi\ ne \ ilkår gennem praktiske er
faringer eller udførte markforsØg, anviser label
len, hvilke relative forskelle. der normalt bOr være
i kvælstoftildelingen ved bl. a. forskellig forfrugt
og staldgødningsanvendelse.

ligning ses, at sukkerprocenterne ligger ca. 1,0 pel.
lavere i Jylland end på øerne. Derimod er rod
udbyttet højere i J ylland, udbyttet af sukker uden
kvælstoftilfør.;el er ligeledes højere, men i kraft af
et større merudbytte for kvælstoftilførsel på Øerne
er sukkerudbyuet pr. ha ens i de 2 landsdele ved
optimal kvælstofanvendclsc.

Forsøgene med stigende mængder kvælstof lil
fabriksrocr fortsætter.

d. Græsmarksafgrøder.

I 1975 har der i forsøgsopgaven med sligende
mængder kvælstof til græsmarksafgrøder været
gennemført 25 forsøg i kløvergræs og 1I forsøg i
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Tabel q. Stigende mængder kvæh:tof til kl.hergræ5 og rent græs 1961-75.
Udbytte, hkg pr. ha.

Jylland Oerne Hdc laodel

•i§ -~M

Plan = • :!~
M M M

:,5 =.
~ ! • .9 ,,;.E c e ~ o'e g ~ e g "B " • e t: ~;'-; c -; ! e .. c ;; .- c

e e ~ e ~ c e ~ gIc c
~ ~ ~

~ • .~
< o t- o ~ < " t- • ~M

KIØnrgræs
GrundgOdet 127 J45 70.4 11.2J 74 440 81,7 13,87 201 J80 74.6 12,21 62.2
150 N 465 95.9 14.17 5J8 10J,0 16,59 492 99,0 15,06 82.520,3 18
JOO N 582 113,9 18.44 626 119,1 20,09 598 115.8 19,05 96,5 14,0 27
450 N 644 121,9 22.09 666 124,7 22.87 652 122,8 22,J8 102,3 5,8 65

GrundgØdel 52 J52 7J.5 11.4J J7 J80 79.0 12.82 89 J6J 75.8 12.01 6J.2
150 N 478 101.2 14.41 485 102,0 16.20 481 101.6 15,15 84.721,5 17
300 N 594 119.5 18,64 567 116,6 20,21 58J 118,3 19,29 98,6 13,9 27
450 N 655 126.9 22,20 60 I 121.1 22.81 633 124,5 22.45103.8 5,2 72
600 N 674 128.9 24,00 614 12J,2 24.26 649 126.6 24, II 105,5 1,7 221

Reni ~res ovcnintret
Grundgødel 41 240 57.4 7,14 12 258 52,3 6,51 5J 244 57,6 7,00 48,0
150 N 415 92.7 12,11 478 99,1 11,82 429 94,2 12,05 78.530,5 12
JOO N 545 114.2 17,59 619 120,2 17,14 562 115,6 17.68 96,317,8 21
450 N 624 124.7 21,70 679 127,9 20,17 637 125,4 21,J5 104,5 8,2 46

GrundgØdet 30 265 6J,6 7.96 3 198 54,0 6.20 ]] 259 62,7 7,80 52.3
150 N 428 95.5 12.81 358 88,4 11,62 422 94,8 12.70 79,026,7 14
300 N 540 115,6 17,99 439 101,8 15,68 5JI 114,3 17,78 95,J 16,J 23
450 N 615 124,2 21,72 476 105,7 18.22 602 122.5 21,43102.1 6,8 55
600 N 6J5 126.2 2J,71 501 108,0 20.00 623 124,5 23,J7 103,8 1.7 221

Hal. Taj~æs udlagt
uden dæksæd
GrundgØdet 41 ]]0 53,5 8,12 4 223 39,9 4,96 45 J20 52,J 7,84 43.6
150 N 603 90,5 14,34 517 80,5 11,24 595 89,6 14,06 74,731.1 12
300 N 772 107,9 20,57 665 96,2 17,80 76J 106,8 20,J3 89,0 14,3 26
450 N 8J9 114,3 24,72 75J 106,0 20,JO 832 113,5 24,33 94,6 5,6 67

Til I a.C. er rctnet 1,2 hkg tørstof. Der er anvendt en gpdningspris på 2.50 kr. pr. kg kvælstof.

slofam'cndclsen er hermed o\'ersJ..rcdct i kI0\'cr
græs og ila!. rajgræs udlagt uden dæJ..sæd.

Ved beregningen er der imidlenid iHe taget
hensyn til den forøgelse af råprolcinindhold, der
sker vcd kvæl'ilofgødskning. Tnge.. delte i be
tragtning, bedres økonomien i kvælslofanvendelsen
væse-ntlig. Ved tilførsel af hæl"lofmængder ud
over Ca. 350 kg N pr. ha lil kløvergræs og ca.
450 kg N pr. ha lil rent srxs vil den økonomiske
grænse dog let kunne overskrides.

Dc næ\nte kvælstofmængder forudsætter tillige
en effekliv udnyttelse af specielt foderets protein
indhold.

2, Fastliggende kvælstofforsog,

1 1974 afsluttedes to forsøgsserier, der var på
beg}'ndt i 1966 og 1967 med sammenligning af
NPK-gødning og de mest almindeligt anvendte

kombinationer af PK-gødning + enlellgØdninger
af hælstof. Formålet var at bt:lyse kvælstofgød·
ningernes langtidsvirlning, herunder især de am
moniumholdige kvælstofgødningers indflydelse på
jonjens realtionstal. Udover NPK·gødning an·
vcndlcs PK-gødning + kalkammonsalpeter, urea
eller flydende ammoniak.

J 1968 og 1969 blev opgaven suppleret med
nyanlagtc forsøg, hvor der tillige indgår PK·gød·
ning + kalksalpeler, idet denne kvælstofgødning i
det lange løb nærmest virker hævende på jordens
reaktionstal i modsætning til de øvrige prøvede
li. \'ælstofgødninger.

Disse nyanlagte forsøg søges gennemført i IO
.ir, og efter 5. forsøgsår, i 1972 og 1973, er der
tilført kalk i halvdelen af forsøgenes gentagelser
med det formål at få yderligere oplysninger om
gødningernes indflydelse på kaiHorbrug og laH;.·
behov.
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Alle gødninger eller gødnin~kombinationer

prøves med samme mængde kvælstof. fosfor og
kalium. Efter de orrindeJige planer var mængderne
80 kg Nt 25 kg P og 60 kg K til kornafgrøder og
de dobbelte mængder til rodfrugt, men i takt med
den stigende kvælstofamendelse er \..omforsøgene
med forfrugt kom i de senere år gennemført med
anvendelse af 120 \..g 'N. 38 kg P og 90 kg K pr.
ha. Ved forfrugt roer eller græs anvendes fortsat
80 kg 1'. 25 kg P og 60 kg K.

hvad cn rads,imaskine i nogle tilfælde m:itte have
bevirket.

b. Forsøg: i bederoer.

I 1975 er to af de fast liggende forsøg gennem
ført med sukkerrocr som forsøgsafgrøde, og re
sultaterne af disse og de foregående år;; forsøg i
bederoer fremgår af følgende opstilling.

FastliggelIde hælstofforsdg 1975 (9/ J.

0) 1 goonlngsmænJt'e 80 N. 2S P 0160 K
°0) I .ooninpmænlde 120 N. 38 P 08 90 K

a. Forsøg i korn.

I 1975 foreligger resultater fra 21 forsøg i byg,
der er vist i fdlgende opstilling.

De gennemsnitlige udslag for gødningstilførsel
er store, da det ugødede forsøgsled i\..\..e er til
ført nogen form for gødning i 7 eller 8 rir. Fly
dC'nde ammoniak og kalkammonsalpeter h:u givet
samme merudbytte, medens de øvrige gødninger og
især NPK-gødning i 1975 har placeret sig lidt dår
ligere.

Opstillingen over resultaterne af samtlige forsøg
i korn siden forsøgenes anlæg i 1968 og 1969
viser, at virkningen af de stær\..l kalkforbrugende
gødninger, NPK-gødning. t..:aJkammon..alpeter,
urea og flydende ammoniak ikke er forringet
gennem årene i sammenligning m~d kalbalreler.

De faste kvælstofgødninger har uanset kvæt
stofform i gennemsnit af det samlede forsogs
materiale virket ens. Derimod har de \cd den
anvcndte metodik givet fra 1,1 til 1.4 h\..g kerne
mindre pr. ha end flydende ammoniak. der er
nedfældet, medens de faste gødninger er udstrøet
og således ikke bevidst nedbragt i jorden. udover

62,0
23,4
36.1
35.7
34.3
33,0
37.8

68,2
10.4
13.7
13.7
12.5
14.0
12.2

1975,7. år
es. nr. 2191 2192

FastliggelIde kl'{rI.nofforsog
hlg IOrstot pr ha

16 fo",,,g
2.-7. Ar
197o-7S

80,7
20.3
27.7
26,4
27.2
28.4
25.0

Og:,å i de forudgående fir har forsøgene i
rodfrugt oftest været gennemfSlrt i fabrikssukker·
roer. I gennemsnit af de 16 forsøg i 1970-75 har
flydende ammoniak placeret sig en ubetydelighed
bedre end de 4 faste kvælstofgødninger, blandt
hvil"'e kalksalpcter har klaret sig dårligst.

Forsøgene fortsætter.

3. Nedfældning af kvælstofgødninger.

a. Nedfældning af f1}'dendc ammoniak
til vintcrh,,·cdc.

I 1974 blev forsøgene med nedfældning af
nydende ammoniak til vinterhvede genoptaget
med ncdfældningsaggrcgater. der var ændret med
..ærligt henblik på anvendelse i elabiercde afgrøder.
De foretagne ændringer lil<;træber en formindskel
se af den mekaniske skride, der uundgåeligl sker
vcd nedfældning i frem<;pirede afgrøder, og som
må anses for at være 5rsagen til den noget rin
gere cffd.t, der i tidligere gennemføne forsøg har
været for flydende ammoniak i forhold til fast
kvæl~tofgødning til vinterhvede.

Med hjælp af bl. 3. rulle<;\..ær og smallere har.·c·
tænder er det i nogen grad lyUe<.Ies at re<.lucere

Sukkerroer
Ugødet
!h NPK

I NPK .
I PK + kas
I PK + urea .
1 PK + f1.a .
I PK + ks .

M:! kerne pr. ha
2 forsøg·) 19 forulS")

32.5 19,4
13.1 16.9
20.5 24.4
20.6 25.8
20.5 24.9
20.4 25.6
22.3 25.2

Korn 7.-8. dr
UsØdet ....
;; NPK

l NPK
l PK + kas
l PK + urea
l PK + f1.a.
l PK + ks

FastliKgende /..\'ælstolforsøg.
Vårsæd hkg kerne pr. ha
ForsØgt anlagt 4l fors"g 21 forsøg 22 ronøg 24 for:sug 22 ru"'''!! 2l forsøg 21 fors". 176 fonog

1-2. :'r 2 -3. år 3.--4. år 4 -S. ar S. -6. af 6.-7 .ir 7._8. år 1.-8. år
1968-69 1968-69 1970 19~1 19~2 1973 19"4 19~5 1968-";'~

Ugødel . . . . . . . . . 28.8 23,8 26.2 22.1 22.1 26,3 20,6 24.8
;; NPK ........ 11.9 12,7 14.5 19.5 16.8 16.8 16.6 15.2

I NPK 17.6 18.1 20.9 25.7 21.5 27.2 24.0 21.7
l PK + kas 17.9 17.6 21.2 25.8 21.5 27.6 25.3 21.9
I PK + urea 17,7 18.2 21.4 25.6 21.8 26.5 24.5 21.8
I PK + fl.a. 19.3 20.6 22,4 25.6 23.2 27.7 25,1 23.0
l PK + ks 18.3 16.7 21.3 24.9 20.8 27.4 24.9 21.6
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såvcl oprivning af planter 'iom tildæ~ning <lf plan
ter med jord under nedfældningen. Dcn ombyg
gede nedfældcr :lnvcnd~.. lillige i forsøg i ~Iø\cr

græs.
Ocr er i 1975 mJført 6 fOl"'>øg mc:d denne neJ

fælder. Som dct fremg;ir ;lf op'itillingen. snmmcn
ligncs flydende ammoniak nlClJ k::dhalpt:ter \eJ
lO l\ælstofni\c:llIcr.

I /974 blev du yderligere tilføjct planen ct
for"l,g"led e. hvor (kr nedfæiJes flyd~nde ;'1m·
monia~ til sammenligning af de to ~vælslofgød

ninger.. \ irl..ning ved dcn :lmcndlC teknik.
J-'orsøg)bchandlingen udfort...., af cl rej..ehold fra

land ..~ontorcl. Med en ~omhincret s:,mnsl..inc.
Nonhlen Combi·Matic. er der fOret<lgcl ..:aning af
byg og plncel ing af gødning i fOf'5øg .. led d. samt
udbringning af gødning i forsøg'lled b og c. Vcd
s.ining af byg i fON1g.. lcd d placerer mnskinen i
samme arbejdsgang g(jdningen i S~lO cm\ dybdc
mel1t:m hwr ~lI1den 'i:iræUe ~orn. h\ il~el medfø
rer ca. 26 cm ræ~leafstnnd mellem godningsslri
th;-rnc.

Nedfældningen i forsøgsled c er udført med
mas~incn uden samtidig såning af ~orn, og i led
b er udbringningen ~~ct med løftede <il.ær. Dc Irc
førsle forsøgslcd samt forsøg'iled e Cl' derefter
tihåcl med almindelig radsåma'i~ine. Hcrved op
n.is en tilfældig placering af gødningen i forhold
lil udsæd i b. c og e.

I 1975 er 30 ;lf de 42 refererede fo~øg i den
folgende opstilling :lIllagl fra sidst i marts til
fØNI i april. De IInrigc 12 for~'1g har fØN kunnet
anlægges dIer midten (tf april pt\ grund af vejr·
forholdene. der medfør1e kas..ation af yderligere
12 forsøg. 'lom ikke ~unne gCllOemføres med sam
tidighed i ~ornsåning og gødningsudbringning i
alle forsøgslcd.

Placa;1l1{ af SPK·godllillg ril hYl: (93)
h"l; "ernc pr. ha

1972 1973 1~74 J~7S 1972-7S
A Iltal fnrsdg " " " 42 '82
a. Grundgddel 33,0 32,S 31.5 26.7 31.0
b. N PK udstf(~t 14.3 12.7 17,9 16.3 15.4
c. NPK nedfældel 14.5 12.5 20,4 18,2 16.6
d. NPK placeret 16.3 13.7 21.5 18.9 17,8

19-4 .,~

IJ forsøS

34.6
22,1
30,2
22,9
29,5

34.7
23.4
33.8
25,8
32.0

For.H'!: met/m'dfældning afflyt/cllde ammoniak
lil \'iflfNI/I'{'de (92)

hJ.g l.crnc pr ha
19~5

6 fOI""iIJ!

34,5
20.6
26.0
19,5
26,6

Grundgodet
75 N ikas

150 N i kas
75 N i n.a.

150 N ; fl.a.

Alle forsøgene er i bcgge for'iogs;lr udføn I

Nordjylland. og der er især i 1975 opnået en
nogct bedre \ir~ning af f1~I.Jende ammonia~ med
den ændrede ncdfælden~pc eml i tidligere for
søgsscricr.

FONøgcne i vintcrhvcde fortsætter, og anvcndel
sen af nedfældertypen Uf.h ides til også al omfatte
forsøg i frøgncs~ullllrcr p;' øerne. Superfos, der
har forestået den ændrcde udformning af nedfæld
nin!;'laggrcgatcl. har cnd\idcrc lllhi~lct en hel ny
type nedfælder. h\ Ol' nmmoniaUen nedfældes i
punktcr mcd ~nive i stedet for ~~ær. Der vil i
fon'rct [976 bli\c gcnnemført forsøg med en
protot~'pe af denne .pun~tnedf;:cldcr•. der må an·
tages at \'ære særlig vclegnel lil nedfældning i
frem'ipirede og C:lnblerede afgrøder.

b. Placcl"ing :If godning.

F(JI'I"J.: i I.U1"I!.

r..tangcårige forsøg med nedfa:ldning :lf ~alk

ammonsnlpeler og urcn mcd specialmas~ine \'iste.
at nedblingningen brrtglc ~\æhlOfvirl.nil1gcn <lf
disse faste. :Immoniumholdige k\æl'ilofgodningcr
på ni\cau med \ir~ningell af flydende ammoniak.

Nc:dbringnin!,:cn med ma'i~inc 'l~ctc uafha:ngig
af I..orns:'iningen og tilfa::IJig i forhold til del ud
~åede ~orn. Som en \idereLJd\i~ling :tf ..pørg'im:"l
let om værdien af ncdf;cloning nf fnstc kvælstof
gødnin!,:er har der .. iden 1972 været gcnnemførl
et storl ania I forsog i byg. hvor PK-gødning
samtioi,g meo ncdfældningen tillige bliver bestemt
placereL i forhold lil mhæden.

Spørgsm:ilcne om nedfældning og placering be
lyses gennem de 4 fø,...,te fONøg'lled i følgende
plan:

a. GrundgOdel.
b. 500 NI>" 21 10. udstroel.
c. 500 NPK 21-4-10. nedfældet.
d. 500 NPK 21-4-10. placeret ved såning.
e. 127 fl.a. nedr. + 360 PK 0-5-13.

A IIla{ fanø/.: " " 71

a. Grundg,klet 31,7 25,2 28.7
b. NPK udstrøet 18,2 15.6 17,0
c. NPK nedfældct 20,7 17.2 19.2
d. NPK placeret 22.0 18,0 20.1
e. fl.a. + Pt.:.-gødning 19.0 15.2 17,2

Der h:.Jr i gennem ... nit nf 42 forsøg i 1975 \æret
1.9 h~g ~crne større merudb}'t1c for at nedfælde
NPK-gødning uafhængig af korn ..åning fremfor
udstroning før ~orn..:ining. og i forhold herlil
2.6 h~g ~crne mere for placeringen. I de 33
forsog. hvor der lillige indg~r flydende ammoni
a~. c:r de tlls\arende meflldb~ tIcr 1.6 h~g for ned
bringning og 2A hkg for phlceringen, der her
\ed hnr o\"crgtlct flydcnde ammonia~ + I'K·
g(klning med 2.8 h~g ~crne pr. hn.

Under v:ck .. tvilklircnc 1974 var der tilsvarende
bCLvdt.'liee mcrudbytter for nedbringning og pla
cering ;;f NPt.:.-gødning. I 1973 og 1972 \ar der
iUe merudb~lte for nedfældningen uafhængig af
korm;lIling. Begge .'r faldt der imidlertid store og
rigelige mængder nedbør efter gødning'Sudbring-



ning og såning, hvilket erfaringsmæssigt reducerer
behovet for en kvælstofnedbringning. Derimod var
der begge år en mereffckt af gødningsplaceringen
på 1,2-1,8 hkg pr. ha.

Den PK·gødning, der anvendes i kombination
med flydende ammoniak i forsøgsled e. nedfældes
ikke, udover hvad radsåmaskinen måtte bevirke i
lighed med vilkårene i forsøgsled b. Hvorvidl
dene forhold er medvirkende til, al flydende am·
moniak + PK-gødning klarer sig relativt dår
ligere i forhold til NPK-gødning end kendt fra
andre forsøgsserier, kan ikke afgøres.

En anden forskel fra tidligere sammenlignende
forsøg. hvor også fast gødning nedbringes. er. al
NPK·gødning i denne forsØgsserie udbringes med
maskine og ikke vod udslrøning me.d hånd. Den
maslineIIe nedbringning af NPK.·gødning i for·
søgsled c og d sker endvidere j form af stribe
gødslning - i lighed med flydende ammoniak.
hvilket under ... isse forhold også kan være med
virkende til en generc1 øget effekt.

På grundlag af 4 drs fonør: med Ilf'dbring.
Iling og placering af NPK-gødning Åan del krm.
Ålllden's. ar gødningsdrJ,;,ningen hUn!r mindu af·
hængig af de enkelIe års 1I('dbør.l/orhold. dasOIlI
NPK·gØdninK nedbringes fØr kornstlnirlg, og al der
IUmSeI l'lPksn·;lkårene karl opnås en yderligere
rJfekt l'ed en samtidig placer;1lR af gødflinJ,'ctI i
forhold lil det udsåede kom.

For.føg i JU'derol'r.

Sp~irgsmålet, om der kan opnis en ekstra gød
ningsvirkning gennem placering af NPK.-gødning
til bederoer, belyses ved forsøg efter den plan.
der fremgår af opstillingen over resultaterne af
4 års forsøg med opgaven.

Forsøgene er gennemført i foderroer og i fa·
briksroer, der ikke er tilført husdyrgødning. Roe·
såning og placering af gødning er udført af et
rejsehold fra landskonloret, der råder over en
Stanhay-præcisionssåmaskine med udstyr til pla
cering af gødning i rækkesåede afgrøder. Gødnin
gen placeres i samme arbejdsgang som ~ånin

gen i 6-8 cm's dybde, ca. 5 cm ved siden af
roerækken.

Der anvendes to mængder NPK 14-4-17, wa·
rende til henholdsvis 100 og 150 kg N pr. ha.
Den endelige gødningstilførsel afgøres dog af den
placerede gødningsmængde. der er afhængig af
maskinen under de varierende færdsclsforhold. Da
ma..kinen tillige er rel vanskelig al indslilIe, og
forsøgene er anlagt som kvadralforsøg. er det fra
faldel at søge hele den store NPK.mængde pla
ceret. For al kunne sammenligne gØdsknings·
metodikken ved nøjagtig de ~i.lmme gødni"gs·
mængder er der derfor anvendt den løsning. der
fremgår af sidste forsegsled. Udstrøning af gød·
ning her er, ligesom i forsøgsled 2 og 3, udfØrt
umiddelbart efter den samtidige roesåning og Sød·
ntngsplacering.
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Placering af NPK·godning til bederoer (94)
hlr.! UtT510fpr. ha, 9 6 , "fOr'$1'I8 forsøg fonog forsoS fonØI

1972 1973 1974 1975 1972-75

Grundgødet . 7l t l 88,3 93,6 72,3 82,9
100 N i NPK

udslrøel 10,4 16,6 21,5 10,8 15,4
150N i NPK

udslrøet 17,2 19,6 20,0 12,5 17,8
100 N i NPK

placeret 13.2 19,1 24,8 20,1 19,5
100 N i NPK plac.

+ 50 N i NPK
udstfØet 17,9 22,1 25,8 20,8 21,9

Der har i 1975 været el betydeligt merudb}'ne
for gødningsplaceringen, der ved de to kvælstof·
niveauer har øget udbyuet af roetørstof med
9.3 og 8,3 hkg pr. ha eller ca. 11 pct. l gennem
snil af 4 års forsøg er der ved begge gødnings·
mængder opnået 4.1 hkg tørstof i merudb)'lle for
gødningsplacering eller godt 4 pet.

DCI fremgår af tabelbilaget, at det gennemsnit
lige plantetal har "'æret upåvirket af gødnings·
mængder og anvcndelscsteknik.

Forsøgene med placering af gødning i korn og
j rækkesåede afgrøder fort'iættes.

4. Udbringningstider for hælstofgodning.

Udbringningstider for kvælstof til vinterhvede.

Der er SlOr interesse for al belyst spørgsmålet
om det rette udbringningstidspunkt for kvælstof til
de vinterhvedesarter. der nll er i dyrlning, og der
er i de sidste 4 år udført et stort antal forsøg med
opgaven over hele landet. De Io første års forsøg
gav imidlertid ilke nogen særlig god belysning af
spørgsmålet, da udslagene for tilførsel af hælstof
var meget lave- i 1972 og 1973.

Der anvendes i for-..øgsplanen 3 udbringnings·
tidspunkter. ea.1. april, ca 23. april og ca. 15.
maj. og som kvælstofgødning er benyttet kalk·
ammonsalpcter. Ved udbringningstidspunktet sidsl
i april ~r der anvendt to hælstofmængder til fast
lægning af ud byltekurvens forløb, og i en del af
forsøgene er der på dette tidspunkt tillige nedfæl
det nydende ammoniak til sammenligning med den
største mængde blkammonsalpcter.

De foreslåede kvælstofmængder i forsøgsplanen
er i 1975 50 og 100 kg N pr. ha, og 11 af de 27
forsøg er udført med disse to 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.

Der h<lr været ~tore merudbytter for kvælstof
tilførsel i 1975. og med få undtagelser har det
bedste udbringningslidspunkt været 23. april. Re·
sultaterne anviser sliledes et noget tidligere ud
bringningstidspullkt, end der er fundet i ældre
forsøg i tidligere dyrkede sorter.



IOl

1974-75
72 forsø8

30,3
11,4
14,9
14,1
9,8

1974
12 fOl"løg

28,2
14,l
18,9
17,8
11,5

ForsØg med N-JO til byg (97)
hk:g kerne pr. ha

1975
60 forsøg

30t7
10,8
14, l
ll,l
9,5

6. Forsøg med flydende gødning.

a. Forsøg med flydende kvælslofgødning.

Forsøg i byg.

1 1974 blev en forsøgsopgave med afprøvning
af flydende, trykfri kvælstofgødning genoptaget
efler markedsføring af denne gødningstype under
betegnelsen N-30. G0dningen indeholder 15 pet.
kvælstof som ammoniumnitrat og 15 pet. amid
kvælslof (urea). ialt 30 vægtprocenl N. Vægtfylden
er 1.30, s\:arende til ca. 39 kg N pr. 100 I.

En tilsvarende gøelningstype blev i den lokale
forsøgsvirksomhed afprøvet i omfattende forsøg i
årene 1960-62. og siden 1971 har en afprøvning
ved Statens Forsøgsvirksomhed specielt omfattet
spørgsmål vedrørende anvendels~tcknik.

I 1975 er der gennemført 60 forsøg i byg, hvor
N-30 er sammenlignet med kaJkammonsalpeter
ved 2 kvælstofni ...eauer, og gennenunitsresulta·
terne er vist i følgende opstilling.

førscl af 50 kg N udover den af forsøgsværten
fasts3t1e kvælstofmængde, når tilførslen er sket
samtidig hermed. Derimod er der kun et lille
merudbytte for tilførsel af 50 kg N ekstra sidst
i maj.

Anvendelsen af Cycocel har ikke haft nogen
sikker indflydelse på udbyuet eller på udnyttelsen
af dot ekstra tilførte kvælstof. Indflydelsen på
slrålængden er heller ikke særlig udpræget, hvor·
imod der har været en forbedring af slrdslyrken i
de 4 af forsøgene, hvor der har været lilbøjelighed
til lejesæd.

Fon.øgcne forL"ætter.

Grundg~~det

60 N i kas .
120 N j kas .
120 N i N-30
60 N i N-lO .

Udbringningstider for kl'{zlslOf
til vinterhvede (95)

h"g kerne pr. ha
1972-74 1975

81 forsøg 171 forsug IS forsøg 27 forsus

44,5 43,8 34,S 37,0
7,9 9,1 13,5 l3,l
7,4 9,9 19,7 20,l
8,5 10,7 21,0 21,6
7,9 9,1 18,6 19,0
6,5 22,5

GrundgØdct
y, kas ca. 2l/4

1 kasca. 1/4
t kas ca. 23/4
1 kas ca. 15/5
1 fI.a. ca. 2l/4

5. Forsog med kvælstofgodskning og
vækstregulering i rug.

Sidst i 60'erne blev der gennemført et betydeligt
anlal forsøg med Cycocel som vækstregulerende
middel. men på grundlag af forsøgsresultaterne
måtte man frar.ide almindelig anvendelse af Cyco
cel, da fordelene syntes al være ret usikre.

I andro lande, specielt i Tyskland. vurderer
man imidlertid Cycoc:el væsentligt mere posilivt,
og der er midlet almindeligt anvendt navnlig lil
rug, hvor virkningen synes al være sikresL.

Opgaven er derfor på opfordring taget op igen
i rug. hvor der i 1975 har været anlagt forsøg
efter den plan, der fremgår af opstillingen over
forsøgenes gennemsnitsre"ullater. Forsøgene er
gennemf,~rt på arealer, der er grundgødet med
normale kvælstofmængder, og hvor man forven
rede en stor rugavl. De 50 N i forsøgsled 2 og 3
er tilført samtidig med eller snCirQ,t mulig efter
gnmdgødskningcn. Cycocel er Ildsprøjtet. da rugen
var i stadie 6 efter Feekes s"ala, hvilket i 1975
var i perioden 16.-25. maj. De 50 N i forsøgs
led 4 er udstrøet ca. l uge derefter. Som forsøgs
gødning er anvendt l..alkammonsalpcler.

Virkningen af flydende ammoniak nedfældel
23. april har været udpræget god i 1975 og
væsenllig bedre, eml det lidI igere har været til
fældet i denne forsøgsserie eller andre. hvor fly
dende ammoniak sammenlignes med udstrøning af
fast kvælslofg0dning til vinterhvede.

Forsøgene fortsætter.

Forsoc med J,;, \'I~/sfofgødsknillg

og \·æksrregulerillg i mg (96)
hkg k:crnc

KaraHcr Suål;l:ngde pr. ha
for Icjcs:ed cm 6 {o~og

4 forsog 6 rOnC\; 1975

GrundgØdet 4 116 34,0
50Nca.l/5 .. 6 119 l,l
50N ca. 1/5 +

4 I Cycocel ca. 20/5 l 112 l,8
4 I Cycocel ca. 20/5 +

50 N 8 dage senere l 109 I,l

I gennemsnit af de 6 gennemførte forsøg har
der været et merudbyue på ca. IO pet for til·

Kvælstofvirkningen i N-30 har .. æret lidt rin
gere end i ka1kammonsalpeter. Mindreudbyltct er
0,8 hkg kerne vod den stØrsle kvælstofmængde.
men forskellen er ikke signifikant. Ved den mind
ste l..vælstofmængde er mindreudbyttet for N-30
1,3 hkg kerne i 1975 og 1,6 hkg i gennemsnit af
de 2 års forsøg. Denne linie i kv<tlstof.. ir~ningen
synes i0\'rigt efler andre forsøg at være karakleri·
stisk for gødningsformen, idet det først er ved de
store kvælslofmængder, at den flydende gødning
kan komme p:\ udbyttehøjde med fast hælstof·
gØdning.
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I enkeltforsøgene er den bedste hæl"lof\irk.
ning med få undlageiser opn~e[ med k.alkammon
salpeter. I gennemsnit af forsøgene er der el ..it;ni
fikant mindreudbytte på 2.3 hkg kerne pr. ha vcd
anvendelse af ~-30 på begge k\æbtoftrin.

Fon.øgene i byg og hvede fortsætter.

7. K.'ælstofgodning til bederoer.

i\":ltriumholdi/.:e kvælstofgødninger
fil bederoer.

I denne forsøgsserie behses forskellige natrium
holdige k.. æhtofgødningen. indflydelse pa udb) t
tet i iUe-staldgødcdc fabrikssuUerroer og i
foJcrsuUerroer. der er tilføl1 staldgødning.

Baggrunden for afprøvningen er lidiigere gen
nemfønc fon.øg. der har \ist sikre og ret væsent·
lige merudbytter for nalriumtilførsd til bederocr
oS bedst \ed :lll\endelse af chilC'5alpcter. Denne
kvælstofgødning, der indeholder 26 pet. natrium,
har i en årrække imidlertid været en dyr kvæl ... lof
gødning Der har derfor været interesse for indu
"Iriell at fremstille gødninger med ct pas~ende

natrillmindhold til anvcndehe i bederoer, og rc
\ullateL er blevet en natriumholdig knlkammon~al

peter fra Dans~->':orsk Kv:dstoffabri~. Grenaa.
Denne gødning indeholder 23 pet. k.vælstof (N),
7 pCI. natrium (Na) og 0,2 pct. bor (B).

Siden 1973 har der i afprøvningen af n'llrium
kalkammonsalpcler været 'ln\endt følgende for
!.øg~plal1:

Ocr er i 1975 opnået samme kerncudb)1tc af
su<;pcnsion som af den faslc NPK-gødning \ed
beggc hælsloftrin. Del <;amme var stort sct til
fældet med forsøgl'ne i 1974.

Forsøgene foftl>a:tli.'r.

a. GrundgØdet.
b. 375 chilesalpeter (60 N, 100 Na)
c. 750 chilesalpetcr (120 N, 200 Na)
d. 522 nalriumkalkammonsalpeter (120 N, 37 Na)
e. 462 kalkammonsalpeter (120 N)
f. 140 chilesalpeter + 375 kalkammonsalpeler

(120 N, 37 Na)

t-orsøg.. led f. hvor der tilføres den ... amme na·
triummængde som ved anvendelse af natriumkalk·
al1llllon~alpcter i forsøgsled d, \ar ikke med i
for;øg<oplanen i 1972. Form:ilet mel! tilføjel'ien af
delte forsøgsled er at bc:lyse effdten af samme
nalrillmlilfø~e1 i de 2 kvælstofgødninger.

Ocr er i 1975 udført 13 forsøg med opgaven.
(Icnnem"nitsresultaterne af di-;.'>e samt de foregå
ende års fOniøg er \ ist i tekstopsrilJingcn. Dc sæd
\o.lIllige jordprøver for analy:-.e af tekstur og ind·
hold ilf plantenæringsstoffer, som er meddelt i
tabelbilagct. er u<h idet med bestemmelse af na
triumlnl i jord. l:-ndvidere er der analvseret for
natriumindhold i tørstoffct 3f rod og top, og
gcnnemsnit<;re.. ultaterne hernf er anført i Ick<otop
\1illingcn.

ROlf dc 13 forsøg i 1975 er udført i fabriksl"ocr
uden stahlgødning... tilførseJ, de 0vrige i foder
sukkerroer på slaldgødct jord. Merudbyuerne for

19""4 -7S

"35,3
10.9
15.7
15,7
10,7

hl.:l! lune pr. hil
197" 1975
21 2S

37,4 33.1
11.9 10.0
17.1 14.2
17,0 14,3
11,5 9,9

GrundsØdct
60 N i kas

120 ro..fi kas
120 N i N-30
60 I' i N-30

Forsøg i \·jtrterhn:de.

l 1975 er afpr~\ningen af N-30 udvidet med
forsøg i \'interhvede, hvor der er gennemf~rt 15
forsøg med opgaven. Gøclningsudbringningen er
foretaget i sidste halvdel af april måned. og resul
talerne fremgår af følgende opstilling.

Forsøg med N-30 til l'jtllC'rlil'cde (98)
hlo.:g leme pr. ha

1975
15 ron"g

39.9
13,7
22,1
19.8
IlA

b. FOl"Søg med j\'I'K-suspension.

Fra Norsk Hydro a.s. modtog landskonIoret l

1973 en flydende NPK-gødning til orienterende
afprøvning i markforsøg. Siden er opgavcn fortsat
med cl stort antal forsøg. der alle er udføl1 i byg.

Den flydende NPK-gødning er en såkaldt 'Su<o
pension, hvor ikke-opløste forbindelser er bragt i
opslemning ved tilsætning af Icmlineralcr. Der
opnås hervcd en betydelig hØjere næring~lofkon

eentration. end der er mulighed for i en ren
NPK-opløsning.

En sv'lghed ved suspen!.ioner er. at lerpmtik
lerne med næringssahene rclati\1 hurtigt bundfæl
des i en form. der kun vanskeligt lader sig røre
op igen. NPK-sll<opcnsioncr må derfor '>tadig kun
ne omrØres i lagert<lnke og sprøjter.

I 1975 er der gennemført 25 forsøg i byg med
s~mmenligning <lf ~ast gødning og NPK·suspen
slon. PK-suspcnslonen.. nærinS'tofforhold har
været det samme som i den markcd'iførlC' faste
'PK-gødning 25-3-9. Gødningsudbringningen er

i de fleste tilfælde udføn i periOl1en omkring
midten nf april. Der er i forsøgsplanen anvendt 2
k\'ælslofmængde-r <tf begge gødning"lyper. uen
nemsnilsresultaterne frcmg;jr af op'itillingen O\'er
de 3 års forsøg.

Samml'111igtlitlg 0110\"1 og Ilyt/uldl'
NPK-godtlitlg (99)

1973
Anual ronog 12

GrundgØdct 34,0
60Ni PK25-3-9 7.7

120 'i NPK 25-3-9 7,2
120 N i NPK-suspension 8.3
60 N i NPK-suspension
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tilført kvælstof er i sid..le tilfælt.le ~må. In,ilket
på\ irker det gennemsnitlige lld,>la~ for kvælstof·
tilfprseJ.

Il. Fosfor- og kaliumgødninger.

I. Okonomiforsog med fosfor og kalium.

t 1969 påbegyndtes en forsøgsserie lil belysning
af øJ...onomien \cd anvendelse nf fosfor- og ka
liumgøtlning P~l del fosfor· og kali\llnnivcau, der
er gæh.Jcndc på dc fleste lnndbrllg.

~Iotivcringen for forsøge nc var bl. a. spørg'imå
let. om den stigende I..\ælstofamendelse nødven
diggjorde en tilsvarende forøgelse ;lf fosfor- og
kaliurnforbrugct, der forblev ret konstant indtil
1971 72. Først t.lette og de følgende år indtil
1973,'74 steg forbruget :If fosfor og kalium i
omlrent .. amme tnl..t som kvælstofforbrugct.

Opgaven belysC's gennem l-årige dobbeltforsøg
med fo ..for og kalium i snmme mark efter nc
dcnst:"1cnlic plan.

I. Fo~forfor ..dg.
a. GrundgtSdet
b. IS Il (192 superfosfat)
c. 30 Il (385 superfosfat)

8. Andre forsog med kvælstof.

Fortiden de omtalte forsøgsopga\er er der Io
I..alt arbejdd med cnkeltfo.....øg eller forsøgsserier
mcd b a:l'itofanvendelse efter andre planer.

Ilangeland::. lamløkonomi'il..e Forening er der
s:iledcs i forsøgene nr. 1056-57 arbejdel med
N-30 til vårr::l.p::, og her opnåel ret tilfrcdsstil
Iende rC'>llll:Ltcr med gøt.lningsformen lil denne
afgrøde. I forsøg nr. 466 er :"1-30 afprovet i
I..lo\-er1,:ræ.. \cd 3 hæl<;tofmængder med udbYlIe
resultater. der har liggel ret betydeligt under
I..alkammon~alpcter. :'-.-30 har heller iJ...ke J...lInnet
kbre- ::.ig i forsøg i \interh\ede. udført i Holbæk
'\mls økonomi .. ke Sclsl..ab. fOf'løgl.'ne nr. 467 til
472.

1 Købcnlla\ ns AmES Inndboforening arbejdes
med kombinerede udpinings- og \cksel\'irknings
for'iøg af k\ælstof, fosfor og J...al iUIll. forsøgene
nr. 443 lil 447.

Spørg~m:·llet om udbringningstider for kvælstof
til byg er bel)'.. t i Vestsjæll::l.nds Landboforening.
forsøgcne 7';;8-61. Fnd\idcre i forsøg nr. 1112
13. nr. ISO. 1632 og 2380. nr. 140 og nr. 229.

Scdf:l'ldning ~f faste gødninger cr bchnndlet i
forsØg i bH!: i Hrøndcf<ilc\ og Omegns Landbo
forening og Ilusmands\..red'iforcning. for'iøgene nr.
646--19. samt i for..øgcnc nr. 3476 77. Fnd
videre i J...artofter i forsøg nr. 3379 og i \ihraps
nr. 1455.

Spølg..m;"1I om Kvælstofbehov til byg, der er til
før1 hll,dyrgødning. er belyst i Dc sanwirl..cnde
I!usnwlld.. foreninger i ")n'l Stifl i forsøgene 1670

75, saml i forsøg nr. 99. rorsøg med fjcrI.. ræ-
gødning til bH: er udført i fon.øgene nI". 3482 og
1011.

10,69.41.980.20

NatriumllfJfcliRe Kodninger (100-101)
pct. n8lrlum l lOna. hl.e lu~IO[ pr. ha

rOd lup rod lOp

0,19 1,68 85,5 29,9
0.23 2.25 8.8 6.1
0.30 2.55 10.9 11.1
0.21 1.99 8.5 9.8
0,18 1.86 1.9 10.2

Den lille rwtriummængde. 37 I..g Na, i natrium
kall..ammon~lpeter og i chilesalpeter + kall..am
monsalpetcr h,lr i gcnncm<;nit af for..øgenc- i 1973
75 øget IØn.IOfut.lbyUCI i r<xl med hcnhold~\is 1,\
og I,H hkg pr. ha. Den Slore nalriununængde, ca.
200 Nu. ved 120 i chilesnlpcter, har i gennem·
snit af a1lc 4 fOf'iøg~iir givet 3.1 hkg rO!Jtøf'Slof
mere t;.'nd kalkammonsalpclcr uden natrium og 1,6
hk/.: mere end natriumkillkammonsalpcter. Der er
s~ll~dcs med lilførsel af 37 kg ~a i natriumkalk
ammon~alpeler kun opn:ic[ ca. hah-dc1en af na
trillmcffcklen i den ,lore nalriullllllænguc i chile
salpelCl" p:i snmme kvælstoftrin.

Det hnr imidkniLl ikke \æret tel..nisk muligt :lI
bringe natriumindhuldcl i natriul1lkalkall1l1lon~al

peter højcrc op end til dc 7 pct., hvilkel s:ilcdcs
cfll:r for..,øgcnc .. rt.::sulwtcr vc:d t;.'n norn,..1 J...\x!stof·
tilfør<;c1 er for lidt til opm"tclse ;lf fuld natrium
effekt.

Det proccnti..ke natriurnindhold i rodtør.. tof \a
rierer en d'el efler tør::.tofindholdct. Ved \'unJering
af cnl..dtfor.øgcnc i tabclbihlgct ..C's, at natrium
indholdet i rot.!lørstof er 2-4 gange større i la\'
prucenlig~ bederoer end i de tørstofrige fabriks
roer. 'alriumindholdet i roctoppen er langt højere
end i lod. og fo .....øgsbehant.llingens indOyLlclse sl{lr
derfor ~I:l'rl..c'l igennem her. I f:lbriksrocrnc er
natriumindholdct i roeloppen op til ca. 20 g:lngc
h,*re end i rodtør"itof. i foJer"llUcrrOCrnl: mel
lem 5 og IO gange højere.

Fur..øg~ne forhæltcr.

8110,"og /973-75
Grundgødct 0.19 1.28 97,5 37,6

60 N i C 0.23 1.61 6.9 4.9
120 N i C .. 0.30 1,83 7.9 1,8
120 N i Na-kas 0,23 1.45 6.0 8.2
120 N ikas 0,19 1,21 4.9 7,9
22 N i C + 98 N
i I..as 0,22 1,38 6,7 1,1

/21 10'50g /971·75
Grundgødet 0,18 1,33 97.6 39,4
60 N i C 0.23 1.68 1.4 5,1

120 N i C .... _ ... 0.30 1,90 9.4 8,1
120 N i a-I..as .... 0.22 1.49 1.8 8.6
120 i I..as 0.18 1,29 6,3 8.1

13 lo'-'og 1975
GrundgØdel

60 N i C

120 i C

120 N i Na-kas
120N ikas
22 N i C + 98 N

i I..as .
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Økonomiforsøg med loslor og kalium
til 1·4rs~d (J02)

JlI runøg på samme e)l:ndomme
I.~r 2.~r J.3r 4.Ar 5.år

alene. For de dobhcltc gødning'Omængder er resul·
latet endnu dårligere. især for fosfor, der siden
1973 har været udsat for de største prisstigninger.

BIamIl de mange forsØg i vårsæd er 38 forsøg
gennemført på de samme ejendomme 5 år i træk,
og resultaterne herfra ses i følgende opstilling.

hkg k.erne pr. h>

Grundgpdet 45,3 41,3 45,7 %,7 47,6
15 P 1,0 0,4 0,9 0,8 0,9
30P 1,3 0,5 1,3 1,3 1,3

GrundgØdet 45,0 41,0 46,4 46,7 48,2
50 K 1,1 0,3 0,9 0,6 0,7

100 K 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0

1 disse forsøg, hvoraf 30 er gennemført iperi·
oden 1969-73, er bevægelsen i reaktionstal, fos
forsyre- og kaliumtal tillige af rent statistisk inter
esse. da der er tale om de samme ejendomme.
Der er imidlertid ingen sikker forskydning i ni
veauet af jordanalysetal, selvom det kan konsta
teres. at fosforsyre- og k::aliumtallene i 5. forsøgsår
er en smule højere end udgangspunktet 1. forsøgs·
år. Der er heller ikke sikre forskydninger i mer·
udbytternes størrelser for tilført gødning, som i
årenes løb har været af samme størrelsesorden
som i det samlede forsøgsmateriale.

I forsøgene i vårsæd er byg den dominerende
afgrcSde. og en opdeling af de 7 å~ bygforsøg efter
fosforsyretal giver følgende resultat.

6,8
7,6
9,0

6,7
7,5
9,6

6.9
7.3

10.0

6,8
6,8
9,5

6,9
7,0
8,4

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt

li. Forsøg i vArsæd.

I 1975 foreligger der resultater af 50 forsøg
gennemført i vårsæd, og ialt er der gennem 7 år
gennemfØrt 585 forsøg alene i denne afgrøde. I
den følgende opstitling med udbytteresultater fra
de enkelte år er øverst opført do gennemsnitlige
reaktionstal. fosforsyre- og kaliumtal i fo~øgs

arealerne.

ØkonomijorsØg med fosfor· og kalium
til vårsæd (102)

1969 1970 1971 1972 InJ 1974 1975 69-7S
Antal forsøl 127 116 92 I I (,g SO 50 515

Gns. RI 6,5 6,6 6,7 6,6 6,7 6,5 6,4 6,6
Gns. Ft 6,7 6,5 6,9 7.1 8,0 7,1 7,7 7,0
Gns. Kt 9,0 9,5 9,3 9,8 8,5 9,7 10,9 9,4

I et vist omfang utlføres forsøgene også i en
årrække på samme ejendom, hvor de i så tilfælde
følger en bestemt afgrøde i sædskiftet (flerårige,
flyttelige forsøg). Som forsøgsafgrøde anvendes
vårsæd, roer eller græs. Der anvendes normale
kvælstofmængder til forsØgsarealerne. Denldover
grundgØdes fosforforsøgene med 50 kg kalium
pr. ha, og kaliumforsøgene grundgødes med 15
kg fosfor pr. ha. Magnesium og mikronæringsstof·
fer tilføres efter behov.

Det store antal forsøg, der .!>1adig gennemføres
med opgaven, viser den fortsatte interesse for
spørgsmålet om fosfor- og kaliumanvendelsen.

11. Kaliumforsøg.
a. GrundgØdet
b. 50 K (102 ka1;gødn;ng)
c. 50 K (204 kal;gødn;ng)

Mg Åerne pr. ha

43,4 37,2 44,0 42,7 44,0 50,5 38,1 42,4
1,1 0,6 0,9 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0
1,7 1,0 1,4 1,8 1,5 1,5 1,3 1,5

Anlal forsag

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt

Grundg.
15 P
30 P

Grundg.
50 K

lOOK

43,2
1,0
1,2

37,2 44,3
0,6 0,7
0,9 1,0

43,2
0,9
1,1

44,7 51,5 39,0 42,7
0,8 0,6 0,8 0,8
1,1 0,8 1,1 1,0

øJ..ollomiforspg med fosfor og J..alium til byg
/969-75

Opdeling af 553 forSØg efter fosforsyreral
FI FI FI8,O

under (,,0 6.0-7.9 og derover
194 191 168

6,3 6,6 6,9
4,3 7,0 10,5
7,6 9,8 11,3

Udbytteniveauet i forsøgene i 1975 er præget af
årets ugunstige vækstvilk&r, men trods disse er
merudbyttet for fosfor og kalium af sammc stør
relsesorden som de 7 års gennemsnit.

Med de priser, der er gældende for gødnings
sæsonen 1975/76, bliver gødningsudgiften for de
2 mængder fosfor ca. 120,00 og 240,00 kr., og
udgiften for de 2 kalium mængder ca. 75.00 og
150,00 kr. Med den nuværende kornpris kan der
således ikke forventes rentabilitet ved tilførsel af
selv den mindste mængde fosfor og dårligt nok
for den mindste mængde kalium, - beregnet ud
fra et gennemsnit af gødningernes I. års virkning

hkg kerne pr. "'GrundgØdet 38,8 44,0 45,1
15 P 1,4 0.7 0,6
30 p ... 2,2 1,2 0,8

GrundgØdet .'. 39,S 44,3 45,S
50K ...... , . 1,1 0,7 0,6

lOOK 1.3 0,9 0,8

Af tabellens øverste afsnit fremgår det. at ana
lysetallene i høj grad er koblede, idel materialet
efter en opdeling efter fosfo~yretal ogs!! sorteres
efter reaktionstal og kaliumtal. Samtidig sorteres
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Anli] forsag
Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kl

Økonomi/ofsøg med fOJ/or og kalium
til fodersukkerroer (/03-/04)

4 rorsog 1975 68 rOB0g 1969-75
rod ."BIOT lap rod WBIO( lap

479 82,5 266 509 96,0 331
.;.16.;.2.B O 9 1,6 5

.;.B ,;,2,1 I 15 2,7 B

44B 77,9 264 502 94,5 322
17 2,6 II 6 1.2 B
IO 2,2 I 12 2,1 13

Økoflomi/orsog med fosfor og J.alium
ti! foderJukkc>rroer

O"delilll: af 67 fonØg efter fos/orJ)'reral
FI ondtr Ft FI 6.S

5.0 S.()....(j,4 og dcro\'cr
11 17 3J

6,1 6,4 6,7
3,B 5,6 8,7
7,4 12.2 13,9

GrundgØdet
15 P
30 P

GrundgØdet
50 K

lOOK

I gcnnemsnit af de 7 års forsøg er merudb}l
terne for tilførsel af kalium og ft"l'ifor små p:1
disse roearcalcr. der i de fleste tilfælde har været
tilført husdyrgØdning. For lilførsel af 15 og 30 P
er der opnået henholdsvis 1,6 og 2,7 hkg rOClØr
stof. s\ arende Iii 1.5 og 2,5 a_e. Med en udgift på
ca. 120.00 kr. for lilførsel af 15 kg P er en Le.
ved det første gødningstilskud frembragt for 80
øre og \cd det andel Lilskud for 96 øre.

For lilførsel af 50 og 100 kg K er der i gen
nemsnit af forsøgene opnåel merudb}'uer på 1.2
og 2,1 hkg rocl0rstof s\'arende lill.I og 1.9 a.e.
~ted en gødningsudgift på ca. 75,00 k.r. for 50
kg K er en Le. frembrab'1 for 68 Øre ved det første
gødningsrilsklld og for 79 Øre, når gødskningen
forøge.. lil 100 I..g K pr. ha.

I almindelighed er udslngene i forsøg med fos
for og kalium lil rodfrugt ')må og usikre, bl. a.
på grund af fo~gsarca.lemes reser\'ef af de prø·
vede næringsstoffer. især når der tillige tilføres
o;t.aldg'idning og ajle. Fosforsyretal og kaliumtal
er udtryk for sådanne reserver. og opdeles de 7
;'Ir!; for'iøg i roer efter fosforsyrelalniveau f~s føl·
sende resultater.

J1ahdclen af forsøgene er udført på arealer
med fosforsyrelal over 6,5. Der er her kun et
llsikkel1 merudbytte for den lille fosformængde,
medens der er et relativt større merudbytte for
det store (os(ortilskud. I gruppen med lave fos
forsyretal er der god rentabilitet ved den lille
fosformængde, idet 1 f.e. her er frembragt for ca.

hlS IIH'SI"r pr. "'GrundsØdet 85,5 97,8 99,9
15 P 4.3 \,0 0,5
30 p 4.8 0.7 2,7

Grllndgødet 83,0 97,6 98,4
50K 2,1 1,7 0,6

100 K 3.4 2,3 1,4

An,a! fonoJg

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt

ØkOflomi/orsØg med fosfor og kalium ril byg
/969-75.

Opdeling af 553 forsøg e/rer J..aliumral.
Kl under 1(1 KI 10.0

7.0 7.0-9.9 og dero~tr

169 115 209

6,3 6,7 6,7
5.7 7.2 B.2
5,4 8,3 13,8

hl.g kerne pr. h;a

GrundgØdet 39,8 43,7 45,0
15 P 1,2 0,9 0,8
30 p ..... 1,7 J,5 1,1

Grundgø<Jet 39,8 43,7 45,0
50 K ........ 1,3 0,7 0.5

JOO K ........ 1,6 0,9 0,6

Op!>lillingen viscr samme arhængished mellem
analy'ict:lllene som \cd opdelingen efter fosfor·
syrelal. Der er det største udslag for tilførsel af
kalium i gruppen med kaliumtal under 7, og her
er der økonomi i at anvend~ imellem 50 og 100
kg K. G~~dningsvirl..ningcn er næsten en'i ved
kaliumlal fr;l 7 til Il) og ved kaliumtal over 10,
og ved begge niveaucr er der intet merudbytte for
al oge mængden af bhum fra 50 til 100 kg K
pr. ha.

b. FO....,Jg i bcdcrocr.

Ocr er kun gennemfart 4 forsøg med f03for og
knlium til bederoer i 1975. h\oraf 2 forsag er
udfort i fodersukk.crroer, der er tilført husdyrgød·
ning. og 2 forsøg er udfort i fabril..srocr uden
hllsdyrgødning. RcslIltalcrne ;lf disse er sammen
med gennemsnittet af alle 7 !l.rs forsøg i bederoer
vist i følgende opstilling.

der også i nogen grad efter jord bonitet, idet de
laveste jordanalrsetal gennemgående findes på de
Icltere jordtyper. og delle forhold er formentlig
ho\edårsagen til det lavere udbyueni\eau i grup
pen med de laveste jordanahc;ercsultater.

Opdelingen \'iser god overensstemmelse mellem
fosforsyretal og merudbyller for lilført fosfor,
idet de største udsl<lg tydeligt er opm1et i gruppen
med fosforsyrctal under 6. ~tcrudbytterne er her
dobbelt så slore som \ed fosforsyrelal mellem 6 og
8. og der er økonomi i <lt anvende den mindste
mængde fosfor. Ved fosfor1lyretal over 8 er det
k<!rakteristisk. at mcrudbyllernc for begge fosfor·
mængder er praktisk tagel ens og uf en ~tørrel·

sesorden. der fQnnenllig allid vil kunne forventes
som en umiddelbar effekt af Ilytilført. IcL til·
gængeligt fosfor også \ed huje fosfo~}Teta1.

Fn lilsvnrt'nde opdeling af bygfol3øgene eher
kaliumtal er \ io;t i næste opstilling.
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31 øre. Ved tilførsel ~f 30 P har gødningsudgiften
været c~. 55 Øre pr. Le,

En litsvareode opdeling af forsøgene efter ka
liumwl viser, <.Lt der h~r været udslag for tilførscl
af kalium til staldgødede bederoer indtil kaliumtal
ca. Il. Vcd anvendelse af 100 kg K er J Le. frem
bnlgl for 52-56 Ørc i gødningsudgifl.

hkg tørstof pr. h.

GrundgØdet 84,9 94,0 103,0
15 P 4,2 +0,5 1.8
30P ...... 5,0 1,5 2,4

Grundgpdct 84,8 92,4 101,0
50 K 1.5 1.5 0.9

100 K 3,2 3,0 0,8

ØkOllOmi/orss)g med 1m/ar og kafiwJl til græs
og J.lm·ergrll"s

Opdeling a/ J15 /orsog e/fer /oslors)'retal
Ft under FI Ft 6.5

5.0 5.0--6.4 og dcro~cr

32 11 52

6.2 6,4 6,5
3.6 5,6 8,9
8,3 10,2 11,4

Økollomi/orsØg med lo.{/or og J.aliutn Iii græs
og kJøl·crgræ.{,

Opdeling (l/ J15 /orsog ('/Ier kaliumral
Xl under Xl 10.0 XI

6,0 6,0-9,9 og derover
25 45 45

6.3 6,5 6.4
4.3 7,3 7,1
4,5 i,O 15,6

Anlal forsng

Gns. Rt.
Gns. FI
Gns. Kt

~,9 a.e. pr. ha. Med en pris P:l ca. 240.00 kr. for
30 kg P har ( f.e. kostet 73 Øre og ved tilførsel
af 60 kg P 98 øre.

For 100 og 200 kg K er opnået merudbytlt:r på
henholds, is 3.0 og 3,R hkg græstørstof pr. ha,
svarende lil 2.5 og 3.2 a.e. Koster 100 kg K ca.
150,00 kr., er l Le. her frembmgt for 60 Øre ved
det første gødnill!r.-tit~~ud og for 94 øre, når gød·
ningsma.:ngden forhøjes fra 100 til 200 kg K pr.
ha.

I følgende opstilling e.r de gennemførte forsøg
i græsafgrøder opdelt efter fo~forsyrelal.

Der er opn.iet de ~tørste merudbytter for til
førsel af fosfor ved de laveste fosforsyretal, og
del' er s51edcs også i græsmarksafgrødernc god
sammenhæng mellem fosforsyretal og merudbyt·
ternes størrelse, selvom der i græsset dog også er
opnået rdativt pæne udslag for fosfor ved de
højere fosforsyretaL Det bcmærkes tillige, at ud~

slagene for kalium ligeledes er størst i gruppen
med lave fosforsyretal.

hkg IOrstof pr. h.

GrundgØdet 93,3 97.1 111,1
30 P 6,5 3.6 2,4
60 p 9,2 5.2 4,3

Grundgptlet 92,4 98,2 113,9
100 K 4.9 2.3 2.2
200 K 6.0 3,3 2,8

Anlal forsøg

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt

17,5
0,4
0,5

6,5
7,6

16,6

103,7
3.0
3,8

6,5
6.9
9,i

508
lO
44

19,3
0.5
0.5

6.3
4,7
5,9

517
30
44

Økonomi/orsøg flll'd fosfor og kalillm
Iii /odl'fsllkkaroa

Opdeling a/ 67 /01'.\'(11: e/lcr kali11mtal
KI undtf KJ KJ ll.~

8.0 8.(}-11.4 Ol; dtfO\tr
16 22 29

Økonomi/orsØg med /oslor og kali/lill til græs
og klol'C'rgræs (105-06)

hkg pr. ha
6 forsøg 1975 115 for~"g 1969-75

grønt tørstof r.\protcin grotll IOrslOf råprolcin

522 104,8 18,6 521 102,4 17,2
15 3,1 0.8 24 3.9 0.5
22 3,3 0,9 37 5,9 1,0

Antal fOT'l>og

Gns. Rt
Gns. f t
Gns. Kt

Grdg.
100 K
200 K

Grdg.
30 P
60 P

c. ForsØg i græsmarksafgrøder.

I disse forsøg. der gennemføres i kløvcrgræs og
renl græs, anvendes der dobbelt så store g0d~

ningsmængder af fosfor og kalium som til korn og
fodcrsukkerrocr. Gødningen er udbragt tidligt for
år og efter 2. slæt.

I 1975 foreligger resultater af 6 forsøg. hvor
af de 4 er gennemført på Fyn og de 2 i Jyllnnd.
Gennemsnittet af disse og de foregående års for
søg vises i de følgende opstillinger.

J det enc af fors~igene i 1975 er der kun hs~stet

3 slæt. I de øvrige, hvor der er høstet 4 slæt,
v<tr udby tiet i 2. ~Iæt i de flestc tilfælde meget
lavt på grund af tørke. Allige\'cl er del samlede
gra::sudbyne. hvomf hnlvdclen cller mere blev hø·
stet i t. slæl alenc, blevet fuldt s,i stort som de
foregnende 51'S gennemsnit.

Der er i gennemsnit af 115 forsøg 1969-75
merudbytter for 30 og 60 kg Il pH henholtl.;;vis
3,9 og 5,9 hkg græstørsloL svarende lil 3,3 os

Mg IMSIOf pr. h.

Grundgodet 85,4 110,2 104,0
30 P . . , . . . . . 6.8 3.1 3.1
60 P 9.4 4,9 5,0

Grllndg~;del 84,4 111,4 106,'
100 K 6.2 2.9 1,4
200 K 8.2 3.8 1,5

I::n tilsvarende opdeling efter knliumtal viser. at
kaliumvirkningen klart er størst ved de laveste
~aliull1(al. Ogs;i 'ed denne opdeling efter kalium-
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med 8 forsøg i byg og 2 forsog i klpvergræs.
Resultalerne af disse enkeltforsøg er opført i ta
belbi1;lgel. Nedenstående vises gcnnemsnitsrcsulla
terne af de 8 forsSSg i byg i en opstilling<:>form, der
illustrerer forsøgenes ho\edformål.

OP

39,1
448
46:5

7,4

VeJ..seh'irJ.."ilJg mellem htrlsroi. fos/ar
og kalium 7. år (/07)

hlo:g ~(f"m pr, ha, 8tof$og 1915
15 P JO P UdslaZ for P

41.4 42.4 3,3
46,5 48,0 3.2
47,6 50.2 3,7

6.2 7.8

Af opstillingen fremgår dc I, al der i 1975 har
været relaliv store merudbytter for kvælstof og
f~for, men ~un små merudbytter for ~alium.

Derimod er der ikke så udpræget en vckselvirk
ning: mellem næringsstofferne indbyrdes i 1975,
som del var tilfældet i 1974. Der er en svag vek
selvir~ning mellem kvælstof og kalium og en lidt
tydeligere vekselvirkning mellem fosfor og ka
lium.

Vedrørende resultaterne af de foregående års
forsøg henvises der lil _Oversiglen 1974. og til
en opsummering af de første 5 års forsøg i... Qyg i
,.Oversigten 1973-.

Forsøgene fortsætter.

3. Udbringningstider for fosfor og kalium.

3. Forsøg med udbringningsm der
ror rosror lil b) g,

Med baggnmd i bl. a. de gunstige resultater,
der er opnået med nedfældning og placering af
l"PK-gødning, har der i 1975 værel udfØrt fo~g

til særlig ~Iysning af udbringningsmådens betyd
ning for fosforJ,!ooningens virkning.

FOf'iøgene er sØgl gennemrørt på arealer, der
var vurderet som \ ærende særligt fosfortrængende.
Forsøg... planen fremg;jr af opstillingen over for
spgenes genncm...nil~resullaler side 110.

Som fosforgødninger er anvendt superfosfat,
dels udstrøet. del .. placeret, fasl 'P-gødning 11
23 i fonn af monoammonfosfat placerel saml en
flydende N P-gødning 10-15 udsprøjtet. Som ren
kvælslofgØdning er anvendt ~alkammonsalpeter,

Udslag for

50
100 N
150 N

OK >OK lOOK Udsl.1.for K

50 40,7 41.6 40.7 0,0
100 N 46,1 46.6 46.6 0.5
150 47.6 49,4 48,4 0,8

Udslag for 6,9 7.8 7.7

OK >OK lOOK Udsl., tor K

O P 43.1 44,2 43.1 0,0
15 P ........ 45,2 45,9 45,4 0,2
30 P . ....... 46,0 47.5 47,2 1,2

Udslag for P . 2,9 3,3 4,1

tal findes ganske det samme ~obJingsfænomen

mellem anal}'SclalJene ~om i de foreg~ende opstil
linger.

For forsøgsresultaterne i græsafgrøder skal der
gdres opmær~som på, at gennemsnitsresultaterne
i analyselalgrupperne dæHer o\-er slore variatio
ner, især i gnJpperne med de la\cste jordanalyse
lal. BI. <l. derfor er der ikke foretaget økonomi
beregninger for de fors~ellige analysetalgrupper.

De g~nnl'mjorll' J-tlriK~ /or50g lil beJ)'sninl] a}
økonomien I"('d onH'"delse uj lool/or og J..alium
lil b.\'$?, joder.wUerrou. /;rll'S OK J../ø\·ugrtrs \ iser,
al gøcJsJ..ni"J.:t'1I bør I:t'lIIlem/øres lIlIder slll'rk h('n
.\Tnlagen Iii IOJjorsyre- og ka/iflmlall~nes nil'e(lII.

Ved I!od gødllinguihtumi, joslors)'relal on'r ca.
6 og J..u/iumtal Ol'('r ca. 8, J..an am'ende/sen al 105
lor Ol! /..otium i /l(lIIdehgødlling stiledes ind
sJ..rtrtlJ..e,f lil ('If \'('(ilige/toldc1seolgød5kning. Ved
10sforJ.\'rt·- og J..oliuUllal p(i /O og dero\'er \'il
det olle I'(rre muligt lUI /..orl sigl al tmdlade los
lor- og J..aliufJllillor<irl til \'isse J../I/wrer elier al
til/øre årlige "'trngder, da er mindre elld af
grØdemes bortførsel. Derimod bØr der på jorder
med /m'e ItJI hl'ert år WfI't:fltit'.f gødningsmængder.
der udon:r al sikre algrødemes behol' og borl
lørsel, med/ører en fUflgJom højne/se af gød
niflgsrilsltllrdt'lI af.: dermed ogStl dyrJ.."ingssiJ..J..er
heden på ,ffi<iaf/llt' are(//a.

2. Vekseh'irkningsforsog med k~'ælstof,

fosfor og kalium.

Baggrunden for for..øw>opgaven var ønsker om
ni få spørg"målet om optimnle mængder af fosfor
og kaliumgødning under almindelige sædskiftefor
hold taget op lil en mere langsigtel belysning, end
det har været tilfældel i andre forsØgsserier. Sam
tidig Øns~es vekselvirkningen mellem hovednæ
ring..stofferne belysl, og med hcnbli~ herpå blev
der i 1969 på egnede :lre;ller p:ibegyndt et antal
fa"tliggendc forsøg, som søges faslholdt i en Cl!.

IO-;irig periode.
Ved forsøgenes anlæg er der foretaget en om

fattende anal)!o.ering af jordbundsforholdene. Den
ne ~lnal}'sering vil blive gentaget efter særlige ret
ningslinier, nnr forsøgene har ligget en længere
årræHe, og der efterhånden bliver tale om forskel
lige grader af udpining og opgødskning af for
søgsarc::llerne med de 3 hovednæringsstoffer.

Der amcndes 3 forskelligc kvælstofmængder, 3
fosformængdcr og 3 kaliummængder, således at
hvcr af de 3 kvælstofmængder afprøves ved h\crt
af de 3 fosfortrin, og hver af disse kombinationer
afprøves \cd hvert af de 3 kaliumlrin. I de 5
første forsøgsår indtil 1973 har der imidlertid ikke
været nogen sikker ant}'dning af veksehirkning
mellem nogle af næringsstofferne. Dette blev førsl
lilfældel med forsøgsrcsullnterne i 1974.

I 1975 er 9 af oprindeligt 12 forsøg viderefØrt
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Tilførsel af PK-sØdning om efterårct sker sna
rest efter såning og om foråret ca. 1. april sam-

a. I<nlkammonsalpeter ca. 20. april
b. PK·gødning efterår + kas ca. 20. april
c. PK-gØdning forår + kas ca. 30. april
d. NPK-gødning ca. 20. april
e. Ih NPK-gødning ca. 1. april

+ Ih NPK-gØdning ca. 10. maj

der er udstrøet, og N-3D, der er udsprØjtet. Ud
bringningen af de fosforholdige gødninger er ud
ført af et rejsehold fra Jandskontoret. Placeringen
af fast fosforgødning er fordaget i samme ar
bejdsgang som komsåningen. Forsøgslederen har
sørget for såning af byg i de øvrige forsøgsled
samt foretaget udstrøning af kalkammonsalpeter.

b. Udbringningstider for PK- og
NPK-gødnlng til vinterhvede.

Forsøgsseriens formål er at belyse vinterhvedens
behov for fosfor og kalium ved tildeling efterår
eller forår, samt nt unde~Øgc NPK·gødningers
egn~thed til vinterhvede.

Ocr har været arbejdet med opgaven i 4 år efter
følgende forsøgsplan.

tidiS med første halvdel af NPK-gødningen i for·
søgsled e. Afhængig af forfrugten har de anvendte
kvælstofmængder været 100 og 140 kg N pr. ha.
Ved 100 N er anvendt NPK 16-5-12 og ved
140 N er anvendt NPK 21-4-10. De fleste af
forsøgene er udført med den største kvælstof
mængde. Mængden af PK·gødning er afpasset ef
ter tilført fosfor og kalium ved de 2 NPK·gød
ninger, og der er således tilført hveden mellem
25 og 30 kg P og 65-70 kg K pr. ha.

Ved forsøgenes anlæg er der udtaget prøver til
analyse for reaktionstal, fosforsyretal og kalium
tai. og efter høst er der udtaget en prøve for hvert
forsØgsled tit tilsvarende analysering. Oplysninger
om disse undersøgelser samt resultater af under
grundsprøver er meddelt i tabelbilaget.

Udbringlliflgstider for PK- og NPK-gØdning
Iii i1vede (109)

1912-1'
R' F< K,

\-cd anlrs hkg kerne pr. ha
6.' 7.3 10.1 1915 1972-7.5

el'terhMl 9 ri. 42 (s.

Kas 20/4 ........ 6,9 7,3 10.6 S8,2 58,2
PK efterår

+ k.s 20/4 ..... 6,9 7,6 11,4 0,6 0.7
PK forår

+ kas 20/4 ..... 6,9 7,6 11,1 0,8 1,3
NPK 20/4 ........ 6,9 7,5 11,3 0,3 1,3
\Iz NPK 1/4 og 10/5 6,9 7,5 11,2 0,1 1,4

Ocr er i 1975 kun små og usikre merudbytter
for tilførsel af fosfor og kalium i form af PK
eller NPK-gødning. I det samlede forsøgsmateri
ale er udslagene større, og der er her en tendens
til den bedste virkning for fosfor og kalium ved
(ilførsel om for!!ret. En deling af NPK-gød~

ning - og dermed kvælstof - på de 2 udbring·
ningstider om foråret har ik.ke forØget udbyttet.

Resultaterne af jordanalyseme i forsøgene viser,
at det tilførte fosfor og kalium registreres i fosfor
syre- og kaliumtallene efter kornhØst.

Jordanalysercsult.aterne viser også, at forsøgene
er udført på jorder i god gØdningstilstand, og
under disse forhold har der ikke været økonomi
i de anvendte mængder af fosfor og kalium til
hvede, betragtet ud fra gødningernes l. ån virk
ning.

III. Magnesium.
1. Forsøg med dolomilkalk.

Dolomitkalk er en magnesiumholdig kalkform,
der i nogle år har været anvendt en del i det
sydlige og vcstlige Jylland. Den markedsførte do
iomilkalk importcres fra England. Til belysning
af kalkformens bnsevirkning og magnesiumvirk
ning blev der i foråret 1975 anlagt 17 forsøg på
arealer med lavt magnesiumindhold. Forsøgene er

hkg kerne
pr. ha 197$

9 rors"s
37,5
4,8
2,3

3,2

3,4

Forsøg med lldbrillKllingsmdder
for fosfor Iii byg (J08)

100 N i kas udSlrøet .
100 N + 30 P i kas + sup. udstrØet .
100 N + 30 P i N-30 + NP 10-15 udspr.
100 N + 30 P i kas udstr.

+ sup. placeret .
100 N + 30 P i k.s udstr.

+ NP 11-23 placeret .....

Den anvendte flydende NP-gødning, der var
opgive-t at indeholde 10 pet. N og 15 pet. P, inde
holdt imidlertid 17 pct. N og kun 9 pet. P. Af
kvælstofindholdet var 9 pet. amidkvælstof, 6 pet.
ammoniakkvælstof og 2 pet. nitratkvælstof. 6 af
de 9 forsøg var udført, inden indholdsanalysen
forelå, og den manglende fosfortiJførsel kunne
konstateres. Af tabelbilaget fremgår det, hvilke
forsøg, der er tilfØrt de manglende 12 kg P i
form af superfosfat for at rette op på delle for~

hold. De 15 kg N, der er tilført for meget i dette
forsøgsled, er ikke søgt udlignet.

Der har i forsøgene været et betYdeligt udslag
for tilførsel af fosfor og klart bedst for ud·
strøet superfosfat. Placeringen af såvel superfosfat
som monoammonfosfat har j disse forsøg medført
en ringere fosforvirkning. Også i den flydende
NP·gødning må fosforvirkningen - selv med for
behold for en forsøgsteknisk fejl i nogle af for
søgene - bedømmes som noget dårligere end i
traditionel udbragt superfosfat.



111

fastliggende og gennemføres i mindst 5 år med
rodfrugt som 2. forsøgsafgrøde. Ved forsøgenes
anlæg er der udtaget jordprøver i enkeltparcellerne
til en omfattende analysering af jordbundsforhol
dene.

Forsegsplanen og I. års resultaterne af t 5 gen
nemførte forsøg i byg i 1975 fremgår af følgende
opstilling.

Der er i 3. års forsøgene i korn med rodfrugt·
afgrøder som forfrugt opnået signifikante merud·
bYller for tilførsel af magnesium som sulfat og
som kieserit. Det samme var tilfældet for alle 3
forsøgsbehandlinger i 1973, hvorimod den indb}'r·
des forskel mellem disse ikke er signifikant.

Forsøgene afslunes i 1976.

Med magnesium som sulfat og olivin tilføres der
årligt ca. 18 kg Mg og med kieserit ca. 48 kg
Mg pr. ha..

ForsØg med magnesiumjorbindelser
i NPK·gØtillinK (Jll)

hkl pr. ha
keme 1973 IOTSIO( 1974 kerne 1975

I. år 2.ar 3.Ar
12 (or$og 8 (011101 IO (onøa

677 PK 15-4-12
uden Mg ......... 29,8 77,8 28,5

700 NPK 15-4-12
med Mg som sulfat 0,8 1,2 0,9

700 NPK 15-4-12
med Mg som olivin . 1,3 1,6 0,5

677 NPK 15-4-12
u. Mg + 300 kieserit 0,9 2,4 1,1

Basevirkningen i den an....endle doiomitkalk var
94 pet. og i jordbrugskalk 79 pet Dolomitkalken
indeholdt 10,7 pet tg som ikke-vandopløseligt
magnesiumkarbonat. l\'led de anvendte 2 t kulsur
kalk i dolomit er der sAledes tilført 228 kg ikke·
vandopløseligt Mg pr. ha. Mg i kieserit er som
magnesiumsulfat vandopløseligt.

Forsøgene fortsætter.
IV. Mikronæringsstoffer

1. Forsøg med indkredsning af kobbermangel.

I 1975 er forsøgene med indkredsning af mulig
kobbermangel i landbrugsjorderne fortsat på 2.
år. Opgaven er en gentagelse af den store under·
søge ise, der blev udført i Jylland i sidste halvdel
af 50'eme, og som den gang afslØrede, at kobber·
mangel forekom på steder og i egne, man ikke
havde ventet denne mangel.

Resultatet medførte, at der blev fremstillet kob·
berholdige gØdninger, som har fået en udbredt
anvendelse, navnlig på sortsandede hedejorder og
humusjorder.

Imidlertid blev der i 1973 iagttaget a.uJspids·
syge på bl. a. fynske og østjydske lerjorder, hvor
man hidtil ikke har haft problemer med kobber·
mangel. På opfordring blev indkrtdsningsarbejdet
derfor genoptaget ved udsendelse af følgende fæl·
lesplan.

a. 500 PK 0-5-13
b. 500 PK 0-5-13 med 0,4 pet. kobber (Cu)

Forsøgene gennemføres i vårsæd pA almindelig
mineraljord og overvejende lerjorder, der ikke har
været tilført kobberholdig gødning. Kobbertallene
er da også i mere end halvdelen af forsøgene i
1975 under 1,9, og det gennemsnitlige kobbertal
for samtlige forsøgsarealer har været 1,8. I 1974
blev forsøgene gennemført på et noget højere
kobbertalniveau.

lait er der gennemført 63 forsøg i 1975, og
resultaterne er vist i følgende opstilling sammen

3. Andre forsøg.

Udover de refererede forsøgsserier udføres der
på lokalt initiativ en del forsøg med magnesium
efter andre planer. Det sker tiest ved videreførelse
af de såkaldte indkredsningsforsØg med 2 mæng
der magnesium, 50 og 100 kg Mg pr. ha i form
af kieserit.

Endvidere kan der henvises til det store forsøg
med forskellige magnosiumgødninger, der blev an·
lagt i Grønbæk under Ans og omegns Landbo
forening i 1963. Dette forsøg er videreført med
1. års kløvergra:.s i 1975 under forsøg nr. 1963.
Forsøgets resultater behandles indgåendo under
fon;øg i græs i afsnit J. om grovfoderproduktion.

0,4
,;,0,1

0,7
0,0

hkl kerne
1:1 (Or$0l

1975

27,9GrundgØdet .................•.......
2 t kulsur kalk i:
Dolomitkalk , .
Jordbrugskalk .
Jordbrugskalk + 100 Mg i kieserit v. anI.
Jordbrugskalk + 10 Mg i kieserit hvert år

ForsØg med dolomirkalk (l IO)

2. Forsøg med magncsiumforbindelser
i PK-godninger.

Til belysning af virkningen af magnesiumsili
katforbindclsen O/i\'ifl som magncsiumkilde i
'PK-gødning fra Norsk Hydro a.S. er der i 1975

videreført IO forsøg i korn, der alle har haft en
rodfmgtafgrøde til forfrugl.

I forsøgene sammenlignes olivinholdig NPK·
gØdning med kieseritholdig NPK·gØdning og ki·
eserit-gødning.

Forsøgsplanen fremgår af fØlgende opstilling
O\'er forsøgenes gennemsnitsresultater i de 3 før·
ste forsøgsår.



112

1975
kobbc:naJ

1914
IO (orsec

54,S
+0,5
+0,6
+0,6

191$
• r.....

46,9
O,S
0,1
0,0

1975
4 (0111(11

42 ,8
0,3
O,S
0,5

+1,8
+0,6

1914
6 ronøs

53,3
+0,1
+0,3
+0,9

1913
• r.....

43,6
0,3
0,9
0,0

ForsØg med selen (l/3)
hkl kernc pr. ha

1972 1973
9 rOtS"g 11 fotS"l

41,4 48,1
0,3 0,1

+0,5 +0,1

l. år
Ingen selentiiførsel .
60 g selen .

120 g selen .

bejdet udvidet med en serie markforsøg, hvor der
afprøves udsprøjtning af selenit som en alternativ
mulighed til selengødskning.

Gødskning med se/etf. 4 af de 9 markfo~g,

der blev påbegyndt i 1972, er viderefØrt i 1975
med byg som rorsøgsafgrøde. I 1973 blev der an
lagt yderligere 11 forsøg, hvoraf 9 er videreført i
1975. Forsøgene er placeret på forskellige ;ord
typer landet over, de er faslliggende og gennem
føres i en årrække. Resultaterne fremg~r af føl
gende opstilling.

4. år
Ingen selentilførscl .
120 g selen ved anlæg .

60 g selen hvert år .
120 g selen hvert år .
60 g selen*) .
120 g selen· , .
.) l b,"cn ar dc ("ntc 3 le.

I forsøgsplanen afprøves tilførsel af 60 og 120
g selen pr. ha pr. år og 120 g kun tilført I. år
ved forsøgsanlæg, men som ventet har tilførsel af
selen ikke haft nogen indflydelse på bygudbyuet

Analyseringen af kerneprøver for selen indhol
det i de forskellige forsøgsled fortsætter så længe.
det er muligl al fastholde forsøgene. Især er det af
interesse at måle en eventuel eftervirkning af alle
rede tilfØrt selengødning.

På grundlag af de hidtidige resultater af disse
undersøgelser konkluderer lic. agro. G. Gisset, RisØ,
at det naturlige selenindhold i dansk avlet byg har
kunnet øges til det ønskede koncentrationsniveau
på 50-100 ppb ved tilførsel af ca, 100 g selen
pr. ha pr. år. Derimod er det ikke muligt på det
foreliggende gnmdlng at vurdere. hvad der sker
med det selen (ea.99 pet. af det tilførte), som
planterne ikke optager, eller om en fortsat tilførsel
årlig på ca. 100 g selen pr. ha senere vil give
anledning til en eftcrvirkningseffekt. der bringer
selenkoncentrationen over det ønskelige, - idet

3. dr
Ingen selentilfprsel .
120 g selen ved anlæg .
60 g selen hvert år

120 g selen hvert år .

2. ilT
Ingen selentilførsel .
120 g selen ved anlæg .
60 g selen hvert år

120 g selen hvert år

Forsøg med indkredsni"g al kobbermangel.
Opdeling eller kobber/al (l J1)

hIt'l kcrne pr. h.
1974-15

kobbcna.l

2. Forsøg med selen.

l 1972 iværksaues en forsøgsserie til belysning
af muligheden af at hæve b~'ggens scJenindhold
ved anvendelse af selenbcrigede PK-gØdninger.
Opgaven blev startet i 1972 på initiativ af Afdelin·
gen for Landbrugsforsøg, Ri~ø, og i _Oversigten
1972c er der gi\et en del oplysninger om selen.
der er et essentielt næringsstof for h\lsdyr, men
tilsyneladende ikke noget plantcnæringsstof.

Samarbejdet har endvidere omfattet indsamling
af prøver til analyse og \ urdering af selenind
holdet i en række danske foderafgrøder. Oplys·
ninger om disse undcl"'i0gelser, der viste, :ll dansk
avlet foder normalt indeholder væsentligt mindre
end de 50-100 ppb selen. som anses for \ærende
n0dvendig for husdyrenes relle ernæring, er med
delt i -Oversigten 1974c. I 1975 er forsøgsar-

En opdeling af resultaterne efter kobbertaI
niveau har ikke i noget af de 2 forsøgsår vist
sammenhæng mellem kobbertal og merudbyttet
for kobbcrtilførsel. I gennemsnit af de 2 års
forsøg er merudbyttet for kobbertilførsel i PK
gØdning 0,4 hkg J..erne pr. ha. Udgiften til 2 kg
kobber i 500 kg PK-gødning er ca. 35,00 kr., og
der har således i den gennemsnitlige l. års virk
ning nogenlunde været betaling for merudgiften til
kobberholdig gødning.

Ved opdelingen efter kobberta1 er udbytteresuI
taterne tillige blevet delt op i 3 markant forskel
lige udbyttenjveauer. Resultaterne af tekslllrana·
lyser og kemiske jordbundsanalyser viste i 1974,
al kobbertallene i nogen grad var koblede med
forsøgsjordemes fosforsyre- og kaliumtal og sti
gende med disse og med jordens lerindhold. Selv
om de tilsvarende analyseresultater. som er opført
i tabelbilaget, ikk.e viser slet så tydelig en sam
menhæng i 1975, bør de fundne forskelle i ud
bytteniveau dog næppe tillægges kobbertallenes
størrelse.

Forsøgene fortsætter.

med de 2 års gennemsnit. Forsøgene er gennem
ført over hele landet med undtagelse af Lolland
Falster.

3.001
3.0 Ol d,~

u.l.9 2.0-2.9 dcro\cr u.I.9 2.0-2.9 O\Cr
Anlal ronøg J7 21 3 " " "Gns. Cut 1,3 3,4 4,8 1,4 2,4 4,0
500

PK 0-5-13 41,6 44,S 47,0 42,1 48,4 57,4
500

PK 0-5-13
med Cu 0,3 0,4 + 1,5 0,4 0,3 0,6
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GrundgØdet .
S g selen udsprØHel

lOg selen udsprØjtet

a. GrundgØdet.
b. Gødskning med dominerende næringsstof.
c. Gødskning med alle manglende næringsstof·

fer.

33.0

32.6

29,0

30,7

29,0

29.8

GØdskning efler plameanolyser. 2. dr.
eflervir(ning. Byg (115)

hkglr;emc: pr. hl
BctlandlinI1915.

OP ISP )or
24,6 27.7 29,S

Der har i 1975 været en betydelig eftcr\'irk
ning af det tilførte dominerende næringsstof i
1974, som var fosfor, ligesom der har været slore
udslag for det tilfØrte fosfor i 1975, specielt i
forsøgslcd a. Begge dele bekræfter. at planteana
lysens anvisning i 1974 af fosfor som det domi
nerende manglende næringsstof har været rigtig.

Forsøgene fortsætter.

Forsøgene blev anlagt med 9 gentagelser, og i
eJtervirkningsårene gennemførtes der i en trediedel
af gentagelserne gødskning med Ih mængde af
det næringsstof. planteanalysen i J974 viste do
minerende mangel på. En anden Irediedel lilføres
V,!; mængde af det dominerende næringsstof, Ole·
dens den sidsle trediedel af gentagelserne ikke til
føres dette. Formålet hermed er at undersøge,
hvorvidt planleanaJysens resultaler kan være vej
ledende for gØdskning j de efterfølgende år. For
søgene giver tillige større mulighed for at belyse
økonomien ved gødskning eftcr planteanalyser.

ForsØgene var ved stanen i 1974 udelukkende
anlagt på bygarealer, der efter udtagne pIanle
prøver viste alvorlig mangel på et eller flere
næringsstoffer. Jalt blev der på delte grundlag an·
lagt J7 forsøg, og i de 8 forsøg. hvor der i
1975 måles eflervirkning, var fosfor i alle forsøg
det dominerende manglende næringsstof.

l label bilaget er meddelt grundgødskningen i
disse enkeltforsøg i 1974 samt resultalerne af
tilført fosfor i 1975. I (ølgende opstilling er vist
gennemsnitsresultaterne af fosfonilførslen i 1975.

8 forsØc
Behandling 1974

a. Grundgødet .
b. Dominerende næringsslof

udstr _.
c. Alle manglende nærings-

stof. udstr .

ForsØg med udsprØjtning af selen (l 14)
ppb $elen hkl kerne

I bYlkeme pr. tla
2) ronog 24 rorsøg

19 39,3
S2 O,S
80 0,8

Udsprøjlningen er i de fleste tilfælde gennem
ført i sidste halvdel af maj, men for sent sået byg
dog først i juni, og der er anvendt så små mængder
som S og lOg selen i form af selenit pr. ha. For
5 g selen er der opnået et gennemsnitligt mer
udbylte på 0,5 hkg kerne, og for lOg er der et
signifikant merudbytte på 0.8 hkg kerne pr. ha,
der dog sandsynligvis skyldes andre forhold end
selve selentilførslen. Man kan j denne forbindelse
ikke se helt borl fra en virkning mod evL fore
kommende skadedyr.

I lighed med gØdningsforsøgene er der udtaget
kerneprØver til analysering for selenindhold. Det
fremg:ir af gennemsnitsresuhaterne i opstillingen,
at de 2 mængder seien har medføn et betydeligt
øget selenindhold i kernen, der ved anvendelse af
10 g udsprØjtet selen er nået op på del selenind
hold, der anses for nødvendigt.

Forsøgene med udsprøjtning af selen og med
eftervirkning af selengødskning fortsætter.

der erindres om. at selen. ved siden af at være et
nødvendigt næringsst,of for husdyr, er et stærkt
giftstof.

Udsprøjfning af selen. Som en alternativ mulig
hed til selengØdskning, hvis virkning og isa:r efter
virkning ~r undersøges nærmere, har der i 1975
været udført forsøg med udsprøjtning af selcn i
betydeligt mindre mængdcr end anvendt ved
gødskning.

Der er gennemført 24 forsøg med spørgsmålet.
og gennemsnitsresultaterne er vist i følgende op
stilling. Ved forsøgsanlæg er der foretaget en
større jordbundsundersøgelse. der også har omfat
lel jordens indhold af selen. Disse resultater er
meddelt j tabelbilagel.

v. Eftergødskning på grundlag
af planteanalyser

I. Forsog i korn,

a. Forsøg i b)·g.

Til belysning af planteanalysernes egnethed som
hjælpemiddel i gødskningsvejledningen blev der i
1974 anlagl et antal fastliggende forsøg, hvor
eftervirkningen af en gennemført gØdskning i 1974
på grundlag af planteanalyser måles i de fØlgende
3 år, s:iledes at forsøgene ialt bliver 4-årige.

Forsøgsplanen var ved anlæg følgende:

b. ForSØg i hnde.

1975 er arbejdet med eftergØdskning på grund
lag af kemiske planteanalyser udvidet til ogs3. at
omfatle vintcrhvede.

Forsøgene i denne afgrøde har i første omgang
til fonnål at afprøve og videreudvikle de model
ler til vurdering og rogulering af hvedeplanters
ernæringsIiistand, som er udviklet af dr. le"s MØ/
ler Nie/se". Afdelingen for Planternes Ernæring.
Landbohøjskolen.

I tabelbilaget er meddelt grundgødskning i de
8 enkeltfor5Øg i hvede samt resullaterne af jord
analyser. Endvidere resultaterne af de kemiske

.5 Oveni~
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•r-.
47,7

+0,1
-+- 1,1

af produktets basevirkning. Resultaterne af 16 en·
keItprøver 1975 er meddelt i tabelbilaget, medens
analysernes gennemsnitsresuItat er vist i følgende
opstilling.

Analyser af 16 prØver kul-flyveaske. gns. (119)
pct. tØrstof 90,0
pet. basevirkning·) 12,1

pct. af tØrstof:
pct. syreoplØselig fosfor, P 0,08

kalium, K _.......... 0,43
magnesium, Mg ....•. 1,38

Det gennemsnitlige kerneudbyttc bar været upå
virket af den tilførte flyveaske. Der forekommer
en del variation i enkeltforsøgenes resultater. men
kun i et par tilfælde er det fundne merudbytte
eller mindreudbytte for asketilførsel signifikant.

I 1975 er der nyanlagt og gennemført 7 forsøg
i bederoer og 8 forsøg i kartofler. Resultaterne af
disse er vist i følgende opstilling sammen med
gennemsnitsresuJtaterne af 2 års forsøg i rodfrugt.

Det fremgår af opstillingen, at der i gennemsnit
har været et lille negativt udslag i bederoer og et
omtrent tilsvarende positivt udslag i kartofler.
Statistiske beregninger viser, at de små udslag ikke
er signifikante, men må skyldes tilfældigheder. De

l. dr. Korn
GrundgØdet .

2 t tØrstof i flyveaske .........••.
IO t tørstof i flyveaske .

Analyserne i 1975 viser et højere tørstofind·
hold end i den anvendte aske i 1974. Basevirk
ningen og indholdet af syreopløseligt fosfor og
magnesium er lidt lavere. men iøvrigt fremgår det
af analyseresultaterne, at flyveaskens indhold af
fosfor og kalium er ubetydeligt, og at indholdet
af magnesium er meget tungt opløseligt.

l 1974 gennemførtes 14 forsøg i rodfrugt. 11
af disse er videreført med byg som afgrøde i
1975. Enkeltfo~øgenes resultater er meddelt i
tabelbilaget, og gennemsnitsresultaterne af disse
eftervirkningsforsøg samt af 4 l. Ars forsøg i
byg og hvede er vist i følgende opstiJling.

ppm··) af tprs/of:
ppm vandoplØselig fosfor, P < l

kalium, K 318
magnesium, Mg 21

.) l forhold til kulsur klik.
••) millIonleddc:.

ForsØg med kul-flyveaske, byg (/20)
2. dr. Efttrvirkning hkl pr. ha
i byg II (ORØ!

GrundgØdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,5
2 t tørstof i flyveaske ........••.. 0,1

10 t tørstof i flyveaske ........••.. 0,3

3,0

3,9
4,5

Gødskning efter plan/eanalysu. Hvede (1/6-18)
hkg kerne pr. ha

1975

"-.
59,8

planteanalyser, der er grundlaget for vurderingen
af ernæringstilstanden og de tilførte gødnings·
mængder til oprettelse af denne. Endelig er der
argivet det progncstiserede udbytte og de aktuelle
udbytter med og uden eftergødsk..ning.

I følgende opstillinger vist gennemsnitsresulta
tet af denne udførte eftergødskning.

VI. Affaldsprodukter

I. Forsøg med kul-f1y,..aske.

1 1974 igangsattes en serie 2·årige forsøg med
flyveaske fra kulfyrende elværker. Forsøgene an·
lægges og gennemføres I. år i rodfrugt, og efter·
virkningen måles det følgende år i byg.

I forsøgsplanen anvendes 2 mængder flyveaske,
2 t og IO t tørstof pr. ha, og på grund af flyve·
askens meget ringe indhold af plantenæringsstoffer
cg uvished om deres vandopløselighed m. v., er der
ilke foretaget sammenligning med kendte gød·
ningsmidler.

Den anvendte flyveaske markedsfØres under be·
tegne1sen Agrinolka. Asken, der er anvendt i ny·
anlagte forsøg i 1975, er analyseret ved Statens
Planteavls·Laboratorium, Lyngby, for totalt ind
hold af fosfor, kalium og magnesium ved opløs
ning i kogende 20 pet. saltsyre. Tillige er der fore·
taget bestemmelser af de samme næringsstoffers
vandopløselighed efter metoder for analysering af
handelsgødning. Endvidere er der analyseret for
vandindhold og foretaget titrering til bestemmelse

I alle 8 forsøg i hvede har det dominerende
manglende næringsstof været kvælstof, hvilket er
et helt andet billede end i de mange udførte for·
søg i byg, hvor fosfor i de fleste tilfælde var det
manglende næringsstof.

Prognoserne for hvede udbytterne har i dette
første afprøvningsår systematisk været for hØje,
hvilket dog lan være ret naturligt, da prognose·
mo:1ellen i høj grad bygger på det gode høstår
1974. Alligevel tyder de opnåede merudbytter for
tilført kvælstof efter diagnosens rt:8ultater på, at
hælstof virkelig var det dominerende manglende
næringsstof i disse forsøg i 1975, der trods den
nævnte overvurdering har ligget på et højt ud
byueniveau.

Forsøgene med afprøvning og regulering af
modeller til eftergødskning i hvede på grundlag
af kemiske planteanalyser fortsætter.

G rundgØdel .
Dominerende næringsstof

Y.z mængde udstr. .
Dominerende næringsstof

Ilt mængde udslr. . .
Alle manglende næringsstoffer udSLr.



gennemsnitlige tørstof- og slivelsesprocenter er
ligeledes upåvirkede af asketiJførslen.

Indholdet af mangan viser tendens til fald med
øget tilførsel af flyveaske, hvilket formentligt s\;')'I
des øget manganbinding på grund af askens base
virkning. Sukkerroernes indhold af de øvrige 7
undersøgte grundstoffer har såvel i enkeltforsø·
gene som i det samlede materiale været helt
upåvirket af de tilførte askemængder. Hvad disse
grundstoffer angår, har anvendelse af kul-flyve
aske således ikke påvirket afgrødens minernlstof
indhold.

Forsøgene afsluttes i 1976.

liS

Minualslo/indhold i sukkerroer 1974

Gns.4/s.
ppm 1 tento(

rIUInpc kobber zink cobol!

Grundgødet 28 4,6 18 0,04
2 t tørst. i flyveaske 26 4,2 18 0,04

10 t tørst. i flyveaske 24 4,4 17 0,04

bly cadmium nikkel Irrom

GrundgØdet 0,5 0,14 0,6 0,6
2 I tørst. i flyveaske O,S 0,16 0,6 0,6

10 t tørst. i flyveaske O,S 0,14 0.5 0,6

IO 1.8 1,4

7 1.0 0,6

1974-75
p;1. '''ntof

19.3
19,4
19.5

1975
pcl.I"!'Stof

21,2
21,2
21,2

1,7 t,l

0,1 +0,5

+12 +2,8 +1 +3 +0,1 S

+8 +2,0 +9 +6 +0,5 +4

8 lorsøe 1975 IO fOJ'$OI 1974-75
k:noldc lentof Ith·dlC lIloide (entol Ithdte

418 96,6 72,1 404 93,9 70,2

ForsØg med kul-flyveaske. rod/mgt (121)
hklpr·tt1

7 lon"11975 19 lomte 1974-75
rod '"nlol (OP rod tlllT$lo( IOP

431 91,S 277 507 98,1 350
Bederoer
GrundgØdet
2 t tØrstof

i flyveaske
10 t tørstof

i flyveaske

Bederoer
GrundgØdet
2 t tørstof i flyveaske

1Ot tørstof i flyveaske

Karto/lu
Grundgødel
2 t tØrstof

i. flyveaske 13
IO l tørslof

i flyveaske 6

De 2 års forsøgsresultater tyder således ikke på,
at tilførsel af Agrinalka kul-flyveaske påvirker
afgrødernes masse- og tørstofudbytte, hvilket hel
ler ikke vi.lIe kunne forventes efter askens lave
indhold af planienæringsstoffer. Den farvereak
tion, der i nogle tilfælde er iagttaget efter flyve
asketilførsel, har derimcxi en sandsynlig forklaring
i askens bascvirkning, eventuelt tillige i en direk
te fysisk virkning på jorden.

Agrinalka flyveaske angives :u indeholde ialt
65 grundstoffer, og del hævdes, at anvendelse af
flyveaske på landbrugsjord har en heldig indfly
delse på afgrødernes mineralstofindhold og -sam
mensælning. Kun II af disse 6S grundstoffer er
dog kendt som nødvendige for planternes vækst,
og heraf forekommer kun fosfor og magnesium i
syreopløselig form i større mængder end i al
mindelig god landbrugsjord.

Da mineralstofindholdet i afgrøderne erfarings
m:r:ssigt lettest lader sig påvirke i vegelative plan·
tedele, blev der lil undersøgelse af en mulig øget
mineraJstofoplagelsc efter f1yvea'iketilførsel udta
get afgrødeprØver i de enkelle forsøgsled i 4 af
roeforsøgene i 1974 lil analysering for 4 kendte
mikronæringsstoffer, mangan, kobber, zink og co
bolt samt 4 uØnskede metaller, bly, cadmium,
nikkel og krom.

Resultaterne af disse afgrødeanalyser, der først
forelå i foråret 1975, er visl i følgende opstilling.

Karlo/lu
",.. "',.

UH1tol Ith'elK

Grundgødet 23,1 17.2
2 t torstof

i flyveaske 22,8 17,0
10 t tørstof

i flyveaske 22,8 16.9

pct. pc1.
lentolithelIe

23,2 17.4

23,1 17,3

23,1 17,2

2, Andre forsøg.

I Præsl" tf mis lAndboforening er der udført en
række forsøg med kul-fIY)'~ask~ efter andre planer,
hvor flyveasken bl. a. sammenlignes med tilføres
af superfosfat og kalk. Heller ikke i disse forsøg
har kul-flyveasken haft nogen sikker målelig ef·
fekt.

I De samvirkende Lolland-Falsterske LOIldbo
foreninger er der på 2. år udført en række forsøg
med anvendelse af haimbld lil sukkerroer og
korn. Dette affaldsprodukt, der fremkommer ved
udludning af halm til papirfremstilling, indeholder
omkring 2 pcL natrium og ca. 0,6 pcL kalium.
Halmluden, der tilføres i mængder op tit 80 t
pr. ha., har i de fleste tilfælde haft en uheldig
indflydelse på udbytterne og i nogle tilfælde og.å
på jordstrukturen.

I forsøg nr. 450 er afprøvet virkningen af klo
akslam og søslam, og i nr. 550 er der udført
forsøg med slagteriaffald.

VII. Analyser af husdyrgødning
Analysering af gylle.

Gennem de senere år er der sket en udvikling i
retning af, at en stigende del af husdyrgødningen
anvendes som gylle, d. v. s. som en oplØsning af
staldgØdning og ajle i blanding. Dette medfører et
behov for undersøgelse af næringsstofindholdet i
gylle, hvorfor der i 1975 er udtaget prøver af et
slort antal gyUelanke. Prøveudlagningen blev fore
taget af landbo- og husmandsforeningernes kon
sulenter, medens analyseringen skete på Stateos

,.
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forsøgsstation ved Askov. Arbejdet fortsætter, men
der er foretaget foreløbige beregninger af materi
alet. Et resultat af sådanne beregninger er givet i
meddelelse nr. 1212 udsendt 31. juli 1975 fra
Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur.

Resultatet af en senere opgørelse, der omfatter
lidt flere prØver, skal meddeles i det følgende.

I følgende opstilling er materialet opdelt efter
gyllens oprindelse. Der skelnes mellem kvæggylle,
svinegylle og gylle, der er blandet fra kvæg og
svin. Kvæggyllen er desuden opdelt i gylle fra
\ inlerfodrings- og fra grcesningsperioden.

Alle analyser for plantenæringsstoffer er pro-
cent eller ppm (milliontedele) af gyllen i forelig·
gende tilstand uden hensyn til tørstofprocenten.

Kvælstofindholdet er angivet dels som total
I..vælstof og dels som ammoniakkvælstof. Man
I..an gå ud fra, at ammoniakkvlelstoffet er nogen
lunde hurtigt tilgængeligt for afgrøderne, medens
det Øvrige k.vælstof er langsommere tilgængeligt.
For fosfor og kalium gælder, at hele mængden må
betragtes som umiddelban tilgængelig for plan
terne.

Kvæggyllens indhold af kvælstof og kalium lig
ger nogenlunde midt imellem de indhold, man
tidligere har fundel i staldgødning og i ajle, og
fosforindholdet ligger på ca. halvdelen af. hvad
man har fundet i staldgødning. Ajlen er som
bekendt meget fattig på fosfor.

Svinegyllen adsl..i1Ier sig tydeligt fra kvæggylleo
\ed at have et langt højere indhotd af kvælstof og
fosfor samt mikronæringsstoffeme kobber og zink
og et lavere indhold af tørstof og kalium. For
sl..ellen er så stor navnlig for fosfor, at man bør
lage hensyn til den ved gødningsplanlægningen.

Den blandede gylle har haft praktisk Laget sam
me indhold som kvæggyllen. Det er nærliggende
Olt antage, at den fortrinsvis har bestået af kvæg
gylle med en besl..eden indblanding af gylle fra
s\ in.

For kvæggyllens vedkommende synes det at
\ ære ret underordnet, om den stammer fra vinter·
fodring eller fra græsningsperioden. Dette forhold
kommer tydeligere frem i den følgende opstilling,

BI~ndcl·

IY'~

"8,4
7,1
0,44
0,26
O,Og
0,37
0,D7
0,06
0,11
5

14
23

der viser gennemsnit af analyser af gylle fra
vinterfodring og fra afgræsningsperioden for de
samme 27 ejendomme.

KvrSI)'11c
,·lnlcrfodrinø grapcrioclc.n

8,8 8,3
7,2 7,0
0,46 0,43
0,26 0,25
0,D7 0,D7
0,41 0,44
0,10 0,08
0,06 0,05
0,13 0,13
4 3

12 12
23 21

Kvzggylk, ,'lnterfodriD,
lukkct tank liben tank

.. 8.

9,7 8,9
7,2 7,2
0,45 0,45
0,25 0,25
0,08 0,08
0,41 0,40
0,09 0,08
0,06 0,06
0,10 0,10
4 4

13 12
23 25

San"lIe 27 ejendomme
pet. tørstof , .
pH .
pet total N .
peL amm.-N ....••......
pct. P .
pct. K .
pet. Na ...........••...
pct. Mg .
pet. Ca .
~pm Cu .
ppm Zn .
ppm Mn .

Der er en tendens til lavere tørstofindhold og
højere kaliumindhold i gyllen fra afgræsnings
perioden, men der er kun tale om sm& og uvæ·
sentlige forskelle. Ved gødningsplanlægningen ser
det således ud til, at man kan se bort fra tids
punktet for opsamlingen af gyllen.

Et andet splllrgsmål, som kunne tænkes at være
af betydning for gyllens kvalitet, er gylletankens
tæthed. I de fleste gylleanlæg opsamles gyllen i
Abne tanke, men der findes dog også et betydeligt
antal lukkede gylletanke. Man skulle vente, at
dette forhold spiller en vis rolle for tabet af
ammoniakkvælstof under opbevaringen. Fra ajle
beholdere ved man, at det er afgørende for op
bt'l\'aringstabet, at beholderen er tæt.

I følgende opstilling er prøverne af kvæggylle
fra vinteriodring opdelt efter gylletankens tæthed.

Af 115 prØver fra ejendomme med oplysninger
om typen af gyllctank stammer 81 prøver eller
70 pet. fra åbno tanke og 34 prøver eller 30 pet.
fra lukkede tanke. I gennemsnit af dette materiaJe
er tørstofindholdet lavere i de åbne end i de luk
kede tanke. For indholdet af plantenæringsstof(er
har det: derimod været ligegyldigt, om tanken bar
været lukket. Arsagen skal formentlig søges i det
forhold, at der i gylletanken dannes et svlllmme
lag, og at dette lag forhindrer, at der sker en
væsentlig ammoniakfordampning fra den åbne
tank. Dette er naturligvis meget vigtigt. Der er

Antal prevu

pet. tØrstof .
pH .
pet. total-N .
pet. amm.-N .
pet. P .
pet. K .........•.....
pet. Na ... , ..•••..••.
pet. Mg ........•...•.
pet. Ca ......•. , .•. 4' •

ppm Cu _...••..
ppm Zn ·····.4··
ppm Mn .

Svine·
e llc

"7,3
7,2
0,67
0,47
0,17
0,26
0,08
0,06
0,18

17
63
32

Analysering af Cylfc /975.
K,'Z'ggyllc

Vlnlcr4 GI1C$-
rodrin, periode

l2li 32

9,1 8,2
7,2 7,0
0,46 0,43
0,25 0,25
0,08 0,D7
0,41 0,43
0,08 0,08
0,06 0,05
0,1 I 0,13
5 3

13 12
25 21

Anl11 pnJ\"Cr

pet. tørstof
pH
pet. total
pet. amm-N
pet. P
pet. K
pet. Na
pe•. Mg
pet. Ca
ppm Cu
ppm Zn
ppm Mn



117

VIIJ. Jordbundsundersøgelser

Jordbundsresultall'T 1975, antal.
RI Fl Kl Mgl Cut

Da incitamentet til udtagning af jordprøver til
bestemmelse af reaktionstal ofte vil være mistanke
om, at jordblIndsreaktionen er for lav, giver de
vist.e reaktionstal i følgende opstilling ikke et
repræsentativt udtryk for landbrugsjordemes

Arbejdet med jordbundsundersøgelser, udført i
de landøkonomiske foreninger, har i 1975 haft et
stort omfang. Der er således udført ca. 10.000
flere bestemmelser af reaktionstal, fosforsyretal og
kaliumtal end året fØr, og også antallet af mag
nesiumtal og kobbertal viser en betydelig stig
ning.

4
21
31
23
13
5
2
I
O
O
O

~

t
27
43
23

6
I
O

84
16

6
25
25
19
12
7
4
I
l
O
O

I
9

25
26
16
JO
5
3
2
O
3

~
~

~
oz

IO
31
36
17
5
I

73
27

I
9

21
20
15
10
7
5
3
3
6

5
27
29
18
IO
5
3
I
I
O
1

O I
3 9
9 21

17 21
19 16
16 12
12 8
8 4
5 2
4 2
7 4

~•
~

~
8

20
30
28
12
2

73
27

2
11
22
19
16
IO
7
4
2
2
5

8
36
28
14
6
4
3
I
O
O
O

O
3
7

13
18
18
15
9
6
3
8

3
11
26
32
21

7

63
37

O 2 3
6 9 8

27 27 19
JJ 3 I 28
18 18 23

8 7 10
4 3 5
2 I 2
I I I
O O O
I I I

8
31
23
16
12
3
l
2
O
O
3

O
6

17
19
17
17
8
5
2
2
6

~•
~

!
1
5

18
31
31
Il

55
45

1
3
6

Il
18
15
13
9
6
5

II

16
38
22
12
8
I
I
I
I
O
O

~ "
~,;
3::=

I
I
2

10
32
54

30
70

5
20
36
23
IO
4
2
O
O
O
O

O O O
I O I
2 4 4

IO 14 12
17 21 19
17 21 21
14 14 14
Il 8 JO
7 6 6
5 4 4

16 8 11

O
O
4

IO
23
19
15
11
6
5
7

~
E

ReakriollSlal Æ
Under 5,5 I
5.5-5,9 6
6,0-6,4 29
6.5-6,9 49
7,0-7,4 14
7.5 og derov. l

Med kalktr. 72
Ud. kalktr. 28

Fosforsyretal
0- 1,9 O O I
2- 3,9 4 I 3
4- 5,9 27 JO 27
6- 7.9 35 32 36
8- 9.9 20 36 22

10-11.9 8 12 7
12-13,9 3 5 2
14-15,9 2 2 l
16-17,9 1 I I
18-19,9 O l O
20 og derov. O O O

Magm'siunltal
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

tO og derov.

Kobbertal
0- 0,9
1- 1,9
2- 2.9
3- 3,9
4- 4.9
5- 5,9
6- 6,9
7- 7,9
8- 8,9
9- 9.9

10 og derov. -

KaliwlIlal
O- 1.9 O
2- 3.9 O
4- 5.9 I
6- 7,9 4
8- 9,9 14

10-11,9 19
12-13.9 18
14-15.9 13
16-17.9 9
18-19.9 6
20 og derav, 16

Jordanalyseresullater 1975, procentisk fordeling

9573

404
283
146

1698
5571
1471

1227
667
666

1873
3821
1668

9922

1964
3453

19189
9285

32652
31977
28896

127416

1964
3555

19032
9304

32714
32013
28889

127471

betydelige besparelser i anlægsudgifter og lettelser
i arbejdet med pasning. når gyllen opbevares i
åbne tanko fremfor i hIkkede. Når der ikke ser ud
til al være væsentlige forskelle i fordampningstab.
er der således gode grunde til al anvende del
åbne system.

Arbejdet med analysering af gylle fra gårdan
læg fortsætter, men på grundlag af de analyse
resullater, der hidtil er opnået, kan man uddrage
følgende hovedpunkter.

Ved anvendelse af 1(}'lle fra sl'inebestl'lninger
tilføres ca. dobbelt så nIeget fosfor og 1!Il gallg
.1"ti meget h'ælslof som I'('d anvendelse af samme
mængde gylle fra hæg. Derimod ligger kalium
indholdel så laVl som ca. tIJ {lf illdholdel i
hæggylle.

El forhold, der skal gøres opmærksom pli i
gyllens prakliske am'ende/se er delte, at ca. 60
pct. af k\>æfslo/indholdet ; kvæggylle og 70 pCI.
o/ indholdet i sl'illegyl1e er atlll1lOlIiak. Dette med
fører, al gyllen har etl Il/IrlfR aR slor kvælstofdrk
IIilIg \'etl netlftr/dllinf: eller lIedlltlrl'ning. mell
modsal, al der under t/cirlfge udbringning.fbelin
geJser dl tabes ell betydelif: el/er ti/s1'arende
procell11lel af gyl/em kl'fl'/slo/illdllold.

OpdelillRer af prøl'eme a/ kvæRRylle har I'isl,
III gyllens indhold af plalllellæringssloffer ser ud
til af I'll're uafJurngig af, om den er opsamlet i
l'inlerfodrings- eller i gUl'stlingsperiodell, og lige
ledes ua/lufllgig af, om de/l er opbe\"{/rn i åbelll
ella lukket lallksyslem.

Hele land. 16700 I

Bornholm 2103
LolI.-Falster 3506
Sjælland 25339
Fyn 21055
Østjylland 398 I6
Nordjyll. 38171
Vestjyll. 3701 I
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.kalktilstand•. Derimod vil analyseresultaterne for
gødningstaIlene, der helt overvejende stammer fra
systematiske jordbundsundersøgelser af hele mar·
ker eller ejendomme være nogenlunde repræsen·
tative for vore landbrugsjorder. GødningstaJlenes
procentiske fordeling i de enkelte landsdele kan
derfor give et indtryk af gødningstilstanden i de
forskellige egne.

Den procentiske fordeling af reaktionstallene i
de enkelte landsdele viser ingen ændringer fra de
seneste år. På Bornholm er prøverne med kalk
trang i 1975 dog vurderet 16 pet. højere.

p:J. baggrund af en længere årrække viser reak
tionstallene dog et helt klart fald i alle landsdele
med undtagelse af Lolland·Falster. Ses udviklin·
gen i reaktionstallene tillige ud fra konsulenternes
vurdering af prøver med og ud,," kalktrang siden

f. eks. 1971, er antallet af prøver med kaJktrang
i 1975 vurderet 5-8 pet. bøjere i Jylland og ca.
15 pet. højere på Øerne. med undtagelse af LoI
land·Falster, hvor vurderingen er uændret.

Fosforsyretallenes niveau er i de enkelte lands·
dele stort set uændret over en længere årrække,
men dog med en aftagende procentdel af de helt
lave fosforsyretal.

KaliumtaiJene viser i 1975 en svag, men generel
sænkning af hele kaliumniveauet i alle landsdele i
forhold til 1974.

Magnesiumtallenes niveau er uændret i de ud·
tagne prøver i 1975. I de senere år har der også i
magnesiumtallene været en klar tilbagegang i an
tallet af helt lave tal.

Også kobbertallenes fordeling er uændret, bort·
set fra et svagt fald i tallene på Sjælland.
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G. Frø- og industriafgrøder
Af Ole ThØgerscIl.

Der er i 1975 gennemført et stort antal forsøg i
forskellige frøafgrøder i den lokale forsøgsvirk
somhed. Resultaterne heraf er en støtte i rådgiv
nings- og vejledningsarbcjdct, idet der herved bli·
veropnået en kontrol p~, om de anvendte kultur
foranstaltninger har været hensigtsmæssige.

r de følgende afsnit er meddelt rcsultaterne fra
176 forsøg, der for de flestes vedkommende er
gennemført efler fælles forsøgsplaner udsendt af
Frøudvalget og Udvalget for Plantebeskyttelse.
Forsøgene er gennemført i følgende antal i de
nævnte afgrøder:

Antal TOnløg
Udvalgcl (or

Fr"udvalgCI Planlcbeskyucl!C

Kløverfrøartcr .. 4 2
Græsfrøarter .. . 30 40
Raps ................ 78 5
Sennep ........ 5
Valmue ...... _. 3 4
Spinal 3
Radis I
Skorzonerrod I

lait. ... 124 52

Forsøgene med kJøver- og græsfrøarter blev
udlagt i 1973 og 1974. I de fleste tilfælde med en
kornafgrøde som dæksæd. Kornhøsten blev begge
år afsluttet på. et ret tidligt tidspunkt og uden
megen lejesæd, hvilket medførte, at der om efter
året har været en lang periode, hvor de udlagte
frøafgrøder kunne opnå en god udvikling inden
vinteren.

Vinteren var igen mild og uden lange frost·
perioder, og det gav mulighed for, al ukrudlS
bekæmpelse og gødskning kunne gennemføres i
frøafgrødernc over en længere periode end del
normalt kan forventes. vinlcrskade forekom ikke
i de udlagte frøafgrøder, men der ses fortsat
skade efter gengroning af spildkom og på grund
af manglende eller for sen fjernelse af halm efter
høst af dæksæden.

Tørkesommercn 1975 gaven tidlig og let høst i
de fleste frøafgrøder. De opnåede udbytter må
betegnes som nonnale for de enkelte græsfrøarter,
men var noget varierende for hvidkJØverfrØ, og
botydeligt mindre end de foregående år for både
vinter- og vårraps.

Kvaliteten af den indhøstede frøvare har været
meget fin, b:\de hvad renhed og spireevne angår,
og der er i den tørre sommer sparet betydelige
beløb i tørringsomkostninger, da de fleste frøpar4
tier blev indhøstet med meget lave vandindhold.

1 fon;:øgene er det enkelte forsøgsled hØstet og
vejet, og efter udtagning af prøver til vand bestem
melse er der yderlig udtaget en prøve på 2 kg, der
er indsendt til prøverensning og analysering hos
Statsfrøkontrollen. Denne prøveudlagning i de en·
kelte forsøgsled er sket efter regler udarbejdet i
samråd med Statsfrøkontrollen. Der foreligger her
efler fra de enkelte forsøg resultater fra analyser
for renhed samt for spireevne og indbold af
ukrudt i det omfang, det skØnnes nØdvendigt.
Landskontoret har i det enkelte forsøg derefter
beregnet kg rent frø pr. ha med det for den på•
gældende art normale vandindhold: J2 pet. for
kl~'vcrfrø, 13 pet. for græsfrø, 9 pet. for vinter- og
vårraps, samt for gul sennep, 6 pet. for v<llmue,
IO pet. for spinat og radis og 12 pet. for skor
zonerrod.

1. Frøavl ar hvidkløver.
Afhugning af hvidkløver.

Slagel.5eegnens umdboforelling er undersøgel
ser fortsat j 1975, hvor der søges at finde det
rette afpudsningstidspunkt i hvidkløverfrømarker.
I forsøg nr. 1416 er der i 1975 intet merudbytte
opnået efter de to afpudsningstidspunkter: d. IS.
og d. 25. maj, idet ubehandlet gav det største
f røudbytte. Forsøgene har i samme forening været
gennemført i 13 år, og i de fleste år er opnået det
stØrs1e frøudbyue efter en afpudsning d. 15. maj.

Ved høst af hvidkløverfrø har De samvirkende
lol/aud-falsterske Landboforeninger sammenlignet
almindelig slåmaskine med skiveslåmaskine, forsØg
nr. 2244. Frøudbyltet blev 12 pet. større ved an
vendelse af almindelig slåmaskine end efter an
vendelse af skiveslårnaskine. Et forsøg gennemført
i 1974 i samme foreninger gav et lignende rc
sulla!.

Der indgår yderligere 2 forsøg med frøavl af
hvidkløver under forsøgene med udsædsmængder
af frø.
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Kar. f.
lejes. 5 7 O O 3 3
hkg
kerne 60,4 +2,5 57,4 +0,8 40,2 +5,5

RØdsviogel

1974
Dr. 184]

normal 1'1]1
N en...

Byg med udlæg.
1973

lir. 1187
normal N]1

Neutra

1911-7]
](onøl

DDrmal 1'1]1
Neutra

Udsadsmængder af frØ·2. Froavl af græsarter.
a. Udsædsmæogder af og kvælstofgødning til

dæksæd for frøafgrøder.

Forsøgene i byg med udlæg af frøafgrøder er
fortsat i 1975. Der foreligger resultater fra 5
[O<SOg: nr. 1045. 1046, 1047, 1822 og 2286. De
opnåede kemeudbyuer af dll:ksæden høstet i 1975
fremgår af tabel 122 i tabelbilaget og vil blive
kommenteret sammen med de opnåede frØudby(
ter efter høst 1976.

Kar. f.
lejes. 8 10 3 3
hkg
kerne 57,8 0,2 60,9 +0,7 52,1 5,6

llvidklpver
kg reni (ro pr. ha

1973 1975
u....,~ 1972-73 ... ... ~. .,.""""", 2 (OrMg 1213 1214 1417 141'

1,5 kg 779 700 842 869 750 732
3,0 kg +96 +23 +30 +67 54 49
6.0 kg + 193 +85 +163 + 156 40 75

12,0 kg + 190 +123 +160 +153 +2 80

J. drs rpdS\·ingel
k, rent Cre pr. ha

u_ 1972--7~ 1974 197'
mznlde 3 (01'$01 Dr. 1B64 nr. 186' nr. 1421 nr. 1422

2 kg 755 825 713 630 1285 1174
4 kg 214 144 209 171 145 180
8 kg 431 344 342 333 288 278

16 kg 363 335 304 303 259 277

2. drs rpdsvingel
1973-75 1975
3 (one, Dr. 1423 nr. 1424

2 kg 1432 1496 1534 1533
4 kg +13 +59 +9 +91
8 kg 11 +8 +6 +127

16 kg +74 +57 + 158 +166

2. drs engrapgrtzs
1975

197'
nr. 1844

nonnal 31 N
N ekstra

~.

1410

1233
+205

43
+153

~.

1419

1395
+167
+74

+130

l. drs engrapgrtzs
1974

nr. nr.
1160 1861

861 1078
+34 +248
+68 +239

+ 128 +269

1971-72
2 (Ol"IØ'

normal 31 N
N ekslra

UH-74
2 forlØS

2 kg 1270 1454
4kg +64 +197
8kg +71 +134

16kg +116 +198

197<4-75
2 rorso.

2 kg 1170 1126
4kg +142 +165
8 kg +59 +53

16kg +148 +178

Hvidkløver/ engrapgræs
Byg med ud/ag

1972
nr. 1427

normal 31 N
N ekstra

c. Stigend~ 1U2ogder kVJrlstof til frøgræs.

Der er i 1975 gennemført 14 forsøg, hvor der i
forskellige græsfrøarter er prøvet med stigende
mængder kvælstof udbragt i det tidlige forår. Den
anvend le kvælstofgØdning har i alle forsøg været
kalkammonsalpeter. De opnåede resultaler er i ta
bellen pverst side 121 sammenholdt med resuhater
fra tidligere års forsøg.

Resultaterne fra de enkelte forsøG findes anført
i tabel 123 i tabelbilaget, hvor sortsnavnet på de
enkelte græsser ligeledes er angivet.

b. Udsædsmængder af frø.

Der foreligger i 1975 resultater fra 8 forsøg
gennemført efter forsøgsplaner. der vil fremgå af
følgende tabel. Der er i forsøgene prøvet med for·
skellige udsædsmængder ved frøavl af hvidktøver,
engrapgræs og rødsvingel udlagt med byg som
dæksæd, hvor virkningen af to kvælstofmængder
yderligere er afprøvet. Alle forsøg er gennemført i
SJagelsugnells Landboforening.

Forsøgene er gennemført siden t97 t. og i tabel
len kan man følge de opnåede resultater fra ud·
bynet af dæksæden til l. og 2. frøavlsår.

For rØdsvingel peger forsøgene på en udsæds
mængde på omkring 8 kg pr. ha. Anvendes der
mindro udsædsmængder falder frøudbyttet, og der
sker en stigning i indholdet af ukrudt i. frøvaren.

J hvid kløver har de foregående års forsøg vist.
at en udsædsmængde på l,S kg pr. ha har været
bedst, mens det i 1975 er omkring 3 kg udsæd,
der har givet det største frøudbytte. Arsagen hertil
må tilskrives den langvarige tørke i udlregsåret
1974, der gav ringe mulighed for vækst efter, at
dæksæden var fjernet.

l engrapgræs er der både i 1. og 2. frøavlsår
opnået de stØT5te frøudbytter efter en udsæds
mængde på 2 kg pr. ha, men her har der i. enkelte
forsøg vist sig en tendens til et højere indhold af
ukrudt, særligt enårig rapgræs. ved den lille ud
sædsmængde. Virkningen af de prøvede kvælstof
mængder til dæksæden er vanskelig at spore i de
følgende frøafgrøder, men den ekstra tilfØirsel af
kvælstof har også kun i ringe omfang Øiget mæng·
den af lejesæd. Forsøgene fortsætter og nye forsøg
er anlagt.
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Det vil væfe frømarkens alder, samt udvikling
og benyttelse efteråret igennem, der betinger
mængdcn af den anvendte kvælstofgødning om
efteråret. Disse forhold er også medvirkende til de
variationer, tier findes i de opnåede resultater.

ForsØgene peger på. at ct passende tilskud af
kvælstofgødning om eftcrårct i nogle tilfælde vil
være rentabelt, både til I. års og 2. års marker af
engrapgræs og rødsvingel.

693
361
611
723
747

613
473
736
826
804

772
250
486
621
691

Stigende mængder kVlrfstof tiljrØgræs (123)
kg rent frø pr. ha

Alm. rajgræs Ital.
Alm. raJgnn, sildig mlddcllidl. rajgms

2 forseg 2 forsog 4 forsøg S forsog 2 fors"S
1975 1974 1974-75 1975 1975

611 1094
124 438
246 679
33 I 664
327 638

Grdg.
40N
80N

120N
160N

Grdg.
40N
80N

120N
160N

l. års røds\'lnsel
I forseg l forsøg 2 forsag

1975 1974 1974-75
1224 949 1087
128 419 273
143 566 354
100 660 380

2. Ars rød- 2. Ars eng
svingel ."ingel
l forsøg 1forsøS

1975 1975
1066 905

15 120
123 118
228 181

225

c. Forsøg med f1)'dende kvælstofgødning
til frøgræs.

Eflcr at den flydende kvælstofgødning N-30 er
markedsført, har der vist sig interesse for at prøve
denne gødning i frøavl af engrapgræs. Der fore
ligger resultater fra 2 forsøg i 2. års engrapgræs.
Begge forsøg cr gennemført i Rill!:ste(/(ogllens
Landboforenillg.

2. års cngrapg~ 2. Ars hundc:gnrs
l forsag I fo""g 2 forSOl l forsog

Forsøg med flydende h'lrlstof til frØgras1975 1974 1974-75 1915
Grdg. 910 801 856 617 2. drs engrapgrlrS
40N +5 +7 +6 139 kg rent frø pr. ha p:;:l. ukrud1.5rro l rr0YlHC
80N + 15 +19 +17 302 2 forsØg /975 nr. 1461 nr. 1460 nr. 1461 nr. 1460

120N +152 +17 +85 377 Ubehandlet .... 535 1346 O O
160N 370 90Nikas ..... 151 +77 spor O

90 N i fl N-30 142 + 174 spor spor

Ocr er nogen variation bag de enkelte forsøgs
resultater, men efter flere års forsøg kan der til
rådes anvendt fra JOD til 120 kg kvælstof pr. ha
til de fleste af de prøvede græsfrøarter.

Kalkammonsalpeter har i disse forsøg haft bedre
virkning end N-30.

d. Kvælstof til frØgrres, efterår/fordr.

For at finde en passende fordeling efterår og
forår af de nødvendige kvælstofmængder til frø~

avl af engrapgræs og rØ<isvinge1 er dcr siden
1972 gennemført forsøg efter fællesplaner. De op
nåede resultater er meddelt i følgende tabel.

Kvælstof ril frØRræs, efterdr/fordr
kg rent fr" pr. hil
l.ål'1ll 2. Ars

englllpgr.E!! cngrapgnc:s
kg N 1975 197J-75 1972

erterår rorår nr.l400 S fOl'1llog 2 forsøg
O 60 912 803 949
090 802844

60 60 71 7 81
60 90 3 +24 110
90 60 68 +14 152
90 90 89 55 142

o
O

60
60
90
90

60
90
60
90
60
90

I. års rød 2.årsmd 1.41"1 2. års
svingel svingel enasvingel engsvingel
1972-74 1972-7l 1912 1972
Sforsøg J rorseg 1 rOl"50g l fOr.løg

673 1304 1030 1025
49 84 +35 50
57 I 35 + IO
37 +19 45 +18
48 +49 +16 49
25 + 159 7 + 103

f. Andre forsøg i frØgræs.

I alm. rajgræs til frø er gennemført 3 forsøg.
l forsøgene nr. 62 og 3705 er virkningen af for
skellige gødninger prøvet, mens der i forsøg nr.
58 er prøvct med forskellige rækkeafstande og ud
sædsmængder.

Dc sml1\'irke"de lollallli·!a/sterske Landbofor
foreninger har i forsøg nr. 2243 prøvet skiveslå
maskinen ved skårlægning af engrapgræs, men det
er gået som i samme foreningers forsøg med skår~

lægning af hvidkløverfrø. Den alm. slåmaskine
har vist sig at være den bedste.

3. Avl og omsætning af markfrø 1974-75.

Avlen foregår ved et samarbejde mellem land·
bo- og husmandsforeningerne og Danske l3ndbo
forcningers Frøforsyning, den tilrettelægges og le
des :lf D.L.F.

t beretningsåret har der været ca. 6000 aktive
frøavlere.

Omsætningen af markfrø sker ved et samar
bejde mellem landbo- og husmandsforeningerne
og Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin
ger, der gennem brugsforeningerne> og Landbo- og
Husmandsforeningernes Frøsalg sælger direkte til
landmændene.
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•) .. miMre antal forsøg.

+27

-+326

+261
+ 11 +47

-+118
34,8

27.5

pc;t. olie ItøntoC
5rs. 4fs. 9 r•.
1914 1975 1914-75

37.2 31,8 34,8
- 27,S

ForsØg med sorter af gul sennep (125)
kg rent rnt pr. ha

(9 pct. vand)
5 (s. 4'.. 9 ti.
1974 1975 1974-15

3040 2026 2578
-+297

c. Forsøg med udsædsmængder af vAmps.
Der foreligger nu resultater fra 3 års forsøg,

hvor der er prøvet med stigende udsædsmængder
ved avl af vårraps.

J 1975 er der gennemført 14 forsøg, heraf 4 på
Bornholm. S på Sjælland, 3 på Fyn og 2 i JyIland.

Der har i forsøgene gennemført i 1975 været en
tendens til, at en udsædsmængde på 15 kg pr. ha
har givet det største frøudbytle, både ved 12 og
ved 24 cm rækkeafstand. Det kan skyldes den
langvarige tØrke.

TfØlge gennemsnit af 3 års forsØg bØr en ud
sædsmængde på omkring 10 kg foretrækkes.

Ocr er opnået det største plantetal ved den store
udsædsmængde, og helt nalurligt er plantetallet pr.
m række størst, hvor udsædsmængden er prøvet på
den slØrste rækkeafstand.

Svaløfsorten Trico har i 1975 været måleprøve i
forsøgene, og har givet større frøudbytte end de
prøvede sorter. Nummersorten 67/670 fra Svaløf
må imidlertid fremhæves, idet den har givet om·
trent samme udbytte som Trico. J forsøgene
1975 er der en variation i olieindholdet fra 27,5
pet. i Hohenheimer og Mansholt til 32,0 pct. i
SvalØf 67/670.

b. Forsøg med sorter af gul sennep.

Der blev med sorter af gul sennep gennemført
5 forsøg i 1974. I 1975 foreligger resultaler fra
4 forsøg, hvori 6 sorter deltager. De 3 af for
søgene er gennemført på Sjælland og 1 i Jylland.
I følgende tabel er meddell en oversigt over de
lo års resultater.

De fleste af de prøvede sorter har givet betyde·
ligt mindre frøudbytte end Svaløf Qulle, og olie
indholdet er lavere. Indholdet af erucasyre ligger
for alle de prøvede sorter under 15 pct., mens
Svaløf Gutlo har over 40 pcL Kun nummersorten
fra Svaløf, Sv. 70-5152, ligger på samme ud
bytteniveau som Svaløf Gulle, men nummersorten
har kun dellaget i 5 forsøg i 1975.

Det er kun få af de prøvede sorter, der er op
taget på den danske sortsliste, og hvilke mængder
og sorter, der bliver markedsfØrt i foråret 1976, er
endnu uafklaret.

Trico
Hohenheimer
Mansholt

sennep
DLF elite

24-27 28,1
Svaløf 67/670 37,0 32.0
Svaløf 67/662 - 31,8

kg n:nt frø pr. ha
pct. olie i tontof (9 pct. vanØ)

l)'•. 2lfs. 34fs. 13 f•. 23fs. 36 f•.
1914 1915 1974-75 1914 1975 1974-75

45,2 43,8 44.3 2715 2333 2471
43,7 42,S 42,9 +227 + 183 + 199

42,S +314
41,2 - +118
421' 42,7'+119 +190'+139'
43:0· 28·

Lokalt er samarbejdet organiseret ved et fælles
udvalg nedsat af brugsforeningerne, landbofor·
eningcrne og husmandsforeningerne i områder,
der normalt dækker en landboforenings virkeom
råde. Dette udvalg tilrettelægger salgs· og oplys·
ningsarbejdet indenfor de enkelte omrdder.

Salget af markfrø har i afvigte sæson andraget
ca. 3,4 mill. kg til 35.256 kØbere for hele lan·
det.

Kontrollen med avl og omsætning ledes af
Landbo· og Husmandsforeningernes Kontrolnævn,
der ved kontroludvalget lader udtage prøver af
samtlige partier til undersøgelse ved Statsfrøkon·
trollen og til kontroldyrkning i udvalgets kontrol·
marker for undersøgelse af S<:lrtsægthed.

Oversigt over analyseresultaterne kan fås i for
eningerne.

Forædlingsarbejdel med landbrugsplanter fore
går i samarbejde med Dansk Planteforædling
AIS. Der arbejdes med forbedring af græs
marksplanter, rodfrugter, grøntfoder· og industri
pianter.

F.D.B. driver en omfattende forædlingsvirksoffi·
hed for køkkenurter på forsøgsgartneriet Toftø i
Flakkebjerg.

4. Forsøg med industriafgroder.

3. Forsøg med sorter af vårraps.

Erucasyrefattige sorter af vårraps indgik i 1974
i frøudvalgels sortsforsøg. Arsagen var, at man
nærede frygt for, at EF-støtten til sorter med
højt indhold af erllcasyre kunne bortfalde indenfor
de nænneste år. Dette er nu sket, idet EF·
kommissionen i augusl 1975 fastsatte, at raps med
et indhold på mere end 15 pet. erueasyre i fedt
fasen ikke efter l. juli 1976 kan sælges til inler·
vent ion,

Fra dansk side forventes imidlertid, at der kan
opnås dispensalion fra denne bestemmelse for året
1976, idet der her i landet ikke kan fremskaffes
tilstrækkelige mængder udsæd af erucasyrefauige
sorter af vårraps før til foråret 1977.

l følgende tabel er meddelt resultater fra forsØg
gennemført i 1974 og 1975. Af de 23 forsøg
gennemført i 1975 er de 13 gennemført i Jylland,
8 på Sjælland og 2 på Fyn.

Gulla
Erglu
Egra
Haplona
Hermes 42,9
Sv. 70--5152

ForsØg med sorter af vJrraps (124)
Fonøg J974-75
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d. S tider for l' r ....tps.

De efterhånden ret store arealer med v:1rraps
har skabt nogen interesse for at undersøge så
tidspunktets indflydelse på frØudbyltet. l 1975 er
derfor efter fællesplaneT gennemført 4 forsøg,
hvor delte forhold søges belyst.

Dobbelt rækkeafstand (24 cm)
8 (onol 6 (onøs 8 (onog .3l (onol 24 (onø, ]J (Ort0,

1915 1975 197.5 19H-1.5 197J-.75 197J-7.5

5 kg 44,2 130 2225 44,6 131 2577
IO kg 44.7 195 39 44,9 211 56
IHg 44,7 294 92 45,4 311 65
20 kg 44,6 384 28 45,2 420 56

Der er nogen variation mellem de enkelte re
sultater, men i gennemsnit af 4 forsøg har den
[ic.JJigste sål id givet det største frøudbytte. Nor
malt bør såningen af vårraps ske, når komså
ningen er afslUl1et, men på Ja\'e frOSludsatte area
ler vil det i do fleste tilfælde være rigtigt yder
ligere at udsætte såningen.

Der har været en svag stigning i olieindholdet
\ed anvendelse :\f stigende udsædsmængder, så
ledes at det største indhold af olie i tørstof er
fundet ved de store udsædsmængder.

Udbytteforskellen mellem rækkeafstande på 12
og 24 cm er ikke målt i samme forsøg. men
forskellen ser ud til at være ringe.

Der er i tabellen anført resultatcr fra 2 (orsøg
udsåct på radrenseafstand, 56 cm. Udbyttcnivcauct
er i disse forsøg ret bøj!. Derfor er det naturligt,
al den mindste udsædsmængde har givet det største
frøudbytte.

638
744
825

695
843
931

Vlnlerraps
l f•.
1975

958
441
718
837
951

634
773
833

720
884

1033

621
728
789

ti renl fre pr. 1'1.-)
1 f.. 7(.. 9(•.
1975 1914-15 197J-.75

808 1416 1391
317 368

690
1033
1062

tg reni (rø pr. ha-)
Spinal Radl.
2ra. I r•.
\975 1975

1561 884
114 108
176 136
211 239
276 358

45,2
44,3
44,2

28,7
28,2
28,0

Valmue
l fs.
197~

1023
.;-5
68
95
85

45.0
44,1
43,9

29,2
28,7
28,4

44.7
43,9
43,7

26.8
26.9
26.1

Stigende mængder kalkammonsalpeter lil raps,
l'almue, spinat, sennep og radis (/28)

pel. olie I IØrslor tI rent (re pr. ha-)
19 r.. l2 fs. 49 f.. 2J r.. 19 r.. 57 r•.
1975 1974-75 1973-75 1975 1974-75 1973-75

46,9 47,1 47,0 1477 1729 1773
45.9 46,2 378 365

Vdrraps
Grdg.
60N
80N

120N
160N
200 N

pct. olle IlenlOr
1(. 6 f.. 7 fl.

Gul senllt'p 1975 1974-75 1973-75

Grdg. 28,4 30, l 29,6
60 N 28.4 29,7
80N

120
160N
200 N

Udbytteniveauet har i v:irraps været lidt lavere
end i 1975 end i de to foregående år, men det
har j 1975 været økonomisk forsvarligt at tilføre
lige så store kvælstofmængder som normalt. Den
økonomiske grænse for tilførsel af kv:.t:lstof til
vårraps ser efter 3 års forsøg ud til at ligge mel
lem 120 kg og 160 kg pr. ha. men i enkelte tilfælde
vil op til 200 kg kvælstof være renlabelt.

Olieindholdet er faldende ved stigende tilførsel
af kvælstof.

Der er kun gennemført få forsøg med stigende
mængder kvælstof til gul sennep. og de peger p&
godt 160 kg kvælstof pr. ha som passende.

I de øvrige nævnte afgrøder er der ligeledes
kun få forsøgsresultater, og her har op til 200 kg
kvælstof pr. ha i flere forsøg været økonomisk
forsvarligt.

Med andre gødninger er i vårraps gennemført

e. Stigende mængder kvsrlstor til raps,valmue,
sennep, spinat og radis.

l vårraps er der i 1975 resultater fra 23 forsøg,
hvor der er prøvet med stigende mængder kvæl
stof. l do øvrige nævnte afgrøder foreligger i
1975 kun resultater fra enkelte forsøg. Hoved
resultatet fra forsøgene er i følgende tabel sam
menholdt med de Opnåede resultater fra de nær
mest foregående års forsøg. Angående talmateri·
alet fra enkeltforsøgene m:i henvises lil beret
ningens tabelafsnit.

-) Vandindhold: Rapt Ol Knnep 9-...pinal Ol radls IO - •• valmue
6 -~

Grdg.
60N

120 N
160
200

kl reni
(~

2199
.;- 139
.;- 192
.;- 240

2 fonøg
1974-75

3333
.;- 287
.;- 484
.;-573

45,3
45,9
44,6
43,7

pct. olie Anlal k,
i planler reni

lorslO( pr. .5 m rk. (re
18 (orsoS 15 (Ot'S'lg 19 (on"s
1973-75 1973-75 197J-.15

44,3 89 2582
44,6 127 82
45,0 196 86
45,0 265 59

2 (orsøg 2 forsøg
1974-75 1974-75

45,0 286
44,3 584
45,1 1066
45.1 1347

Såtider for l'årraps (/27)
pet. oUe
i lorslof

Udsadsmangder af vdrraps (126)
Alm. rtZkkealstand (/2 cm)

po.oUe ArItai kl
l plarller renI

lonlo( pr. 5 m rk. (ro
4 (on". 4 (onog 5 fot'S'lg

1975 1975 197.5

43.3 61 2319
43.6 93 .;- 2
44.9 163 67
44.8 220 56

5 k8
IO kg
15 kg
20 kg

RadrenseafstDnd (j6 cm)
1 (orsog I fortØg I tonøg

1975 1975 197~

5 kg 44.6 324 3153
IO kg 45,4 584 .;-279
IHg 47.2 1103 .;-310
20 kg 46.3 1379 .;- 509

4 '0"08 1975
S ning ca. 29. marts .
Såning ca. 9. april .. , .
Såning ca. 19. april .
Såning ca. 29. april __ .



GrundgØdel .
SO Mg .

100 Mg .
100 Mg + I I kulsur kalk ..
1 t kulsur kalk .

8 forsøg i 1975. Forsøgene er gennemført efter
varierende forsøgsplaner, b\'oraf sammendrag ikke
er mulig. Derfor henvises til de enkelte fOrn'!Jgs
numre: 2176, 3012. 3013. IOS, 448, 449, 3266 og
3707.

f. Magnesium og kalk til spinatfrø.

Fra Skælskør~gnens lAndboforening foreligger
resuhater fra 2 ån forsøg, hvor der i frøavl af
spinat er prøvet med flere kombinationer ved til
førsel af magnesium og kulsur kalk. Den anvendte
forsøgsplan fremgår af følgende tabel.

Magnesium og kulsur kalk Iii spinat/rø
Itll'CJlol frø pr. ha

(IO pct. ,-..od)
IU'. 686 ] (onel

1915 1914-15

2093 2124
+g3 +149
+81 +60

+264 +164
+21S +66

J gennemsnit af 3 forsøg i 2 år er der i disse
forsØg intet merudbytte opnået efter tilførsel af
de prØvede mængder af magnesium og kali.;..

5. Sygdomme, skadedyr og ukrudl
i frø- og induslriafgrøder.

Af H. Elbek Pedersen.

a. Ukrudt i bælgplanter.

I 2 forsøg i hvidkløver til frø er der anvendt
Reglone, Dinoseb eller Legomex til bekæmpelse
af ukrudt.

I forsøg nr. 481 er der anvendt 2,5 I Reglone
i januar og februar samt Dinoseb. 2 gange sprøjt
ning, i maj måned. Regionebehandlingen har ska
det hvidkløveren stærkt, og Din05eb har bevirket
en udbyttenedgang på 5 pet.

I forsøg nr. 1527 er der anvendt Reglone midt i
november, december og februar. De 2 første be
handlinger har bevirket en mindre udbyttened
gang. Behandlingen i februar har skadet hvid
kløveren, og der er en udbyttenedgang på 12 pet.
Efter behandling med Reglone er der efter de 3
sprøjtetidspunkter opnået en god ukrudtseffekt. En
behandling med Legomex den 7. maj har ikke
p~virket udbyttet, og ukrudtseffekten har ikke
været helt tilfredsstillende.

Reglone bør anvendes på et tidspunkt. hvor
kløveren ikke er i vækst.

b. Sygdomme og ukrudt i frøgræs.

B~kæmpelse af m~/dug. Fra Holland er der ble
vet meddelt om gode resultater i bekæmpelse af
meldug i engrapgræs ved efterårsanvendelse af
bl. a. Calixin.
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I efteråret 1974 blev der anlagt forsøg efter 2
planer, og resultaterne bringes i fØlgende opstil-
ling.

Bekampelse a/ meldug i udenlandske
stammer a/ engrapgræs (129-30)

Plan l KAnkltt (or meldUI kl rellt (rø
710rs"g 1975 I okt. i aP'". I maj ",.."
Ubehandlet S 3 8 1165
Calixin, efterår, 0,75 l 3 3 7 +4
Calixin, efterår og

forår. 0,7S I 3 3 2 87
Svovl 80 pct.,

forår, 5,5 kg S 3 4 69
Caiixin, forlr, 0,75 l S 3 2 112

2S lors"g 1970-75
Ubehandlet 5,7 893
Svovl. 80 pet.,

for~r, S,S kg 3,9 47
CaJixin, forår, 0,75 I 2,6 SS

Plan II
2 lors"g 1975
Ubehandlet 6 S 1195
Bayer 6660, eflerlr, I I 2 S 24
Bayer 6660, efterår og

forår. I I 2 I 88
Calixin. efterår. 0,75 L 3 5 16
Bayer 6660, forår. I I 6 I 112

2 lor""g 1975
Ubehandlet S 2 7 995
Bayer 6660. efterår, 1 I 3 2 7 SI
Bayer 6660, efterår og

for~r. I I 3 2 I 196
CaJixin, efterår og

for~r, 0.7S I 3 2 168
Bayer 6660, forår, I I S 2 214

4 lors"g 1975
Ubehandlet S 6 1075
Bayer 6660 efterår, l I 2 6 37
Bayer 6660, efterir og

for~r, I I 2 142
Bayer 6660. forår. I I S 163

I plan J bringes resultaterne af 7 forsøg, hvor
Calixin og svovl er sammenlignet. Ved karakter
givning i oktober er der en tydelig effekt af en
sprøjtning med Calixin. Ved en tilsvarende be
dØmmelse i april iret efter er der ingen effekt at
spore af eherArsbehandlingen. I maj er der en
tydelig effekt efter forårsanvendeisen af Calixin.
De 2 fororsanvendelser har opnået karakteren 2 i
forhold til karakteren 8 i ubehandlet og 4 for
svovl. anvendt om foråret. 0,75 I Calixin om
efteruret har ikke haft indflydelse på udbyttet. En
behandling både efterår og forår har givet et
merudbytte på 87 kg, svarende til 7 pct. En
sprøjtning om foråret har bevirket et merudbytte
p~ l 12 kg eller IO pet. øgning af udbyUet. S,S kg
s\'ovl har bevirket en stigning i udbyttet p~ ca.
6 pet.
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Bekæmpelse af /lkmdt. Der har været 3 forsøg
med bekæmpelse af ukrudt i ;lIm. rajgræs.

1087
41
60

+42

'g
rent frø
pr. ha

7 fonIIS

0,8
0,2
0,2

0,20,1

1,0
0,5
0,3

Efterdrsbekæmpelse af ent'Jrig rapgræs
i ellgrapgræs og rødsvillgel (131)

pet. alm. pet enariB
rapgr.n rapgnes

i fro\"are i tr"\"lre
5 rorsøg 6 fanlIS

Bek(l!mpelse af ellårig rapgræs i ellgrapgr(['.~.

Der er fortsat stor interesse for bekæmpelse af
enårig og almindelig rapgræs i engrapgræs. Der er
udført 12 forsøg i 1975, hvor en række midlers
effekt overfor disse uønskede græsser er under·
søgl.

I 7 forsøg i 1975 er prøvet Sinbar og Tribunil
udsprøjtct omkring 1. oktober 1974. Til sammen
ligning er også prøvet Reglone, udsprøjlet i de
cember eller januar måned.

l frøvarer er der ved analysering hos Statsfr0
kontrollen fundet I pet. alm. rapgræs i ubehand
let. Tribunil og Sinbar har nedsat indholdet til
henholdsvis 0,5 og 0,3 pet. alm. rapgræs. Reglone
behandling har bevirket en nedgang til 0,1 pet. alm.
rapgræs. Indholdet af enårig rapgræs var 0,8 pet.
i ubehandlet og blev 0,2 pet. ved behandling med
samtlige 3 midler.

Ved behandling med Tribunil og Sinbar er der
opnået en udbytteforøgelse på 4-5 pet., og efter
anvendelse af Reglone er der en udbyttenedgang
på ca. 4 pet.

Der foreligger resultater af 20 forsøg i perioden
1973-75, og for begge midler er der opnået en
nedsættelse af indholdet af alm. rapgræs og enårig
rapgræs. J forsøgene har der været en udbytte·
forøgelse på ca. 4-5 pet.

20 forsØg /973-75 13 fOrlØS 12 fors08 20 forsøs

Ubehandlet 1,1 1.7 835
Tribunil. 3,5 kg 0,5 0.6 39
Sin bar, 0,5 kg ...... 0,3 0,6 30

25 forsØg /972-75 13 forsøg 17 fOrs0S 25 forsog

Ubehandlet 1.1 2.8 817
Sinbar, 0,5 kg ... 0,3 0.7 29

Rødningel
4 forsøg 1975
Ubehandlet 0,4 1064
Tribunil, 3,5 kg 0,2 39
Sinbar, 0,5 kg 0,5 +348
Reglone, 2,5 kg +

Lissapol .. 0,6 +527

3 forsØg 1974
Ubehandlet 1,8 968
Tribunil, 3,5 kg O +118
Sinbar, 0,5 kg 0,3 +682

Ellgrapgræs
7 forsøg 1975
Ubehandlet
Tribunil, 3,5 kg
Sinbar, Q,5 kg
Reglone, 2.5 kg +

Lissapol

1199
88

119
129
141
123

140
29

4
12
24
12

Bekæmpelse af ukrudt i frØgræs
Anlal ukrudts- kB rem
planter pr. m" frø pr. hl

nr. nr. nr. nr.
2SS4 1287 25$4 12117

99 36 1127 344
31 8 +45 37
O 7 +41 +21

15 14 3 +69
21 23 +16 +2
II IO 138 44

Bedst ukrudtseffekt er der opnået ofter anven
delse af Lindinger DM 68. En acceptabel ukrudlS
effekt er også opnået efter ltnvcndclse af Herba·
vex 630 og Lindinger Mecotat 600.

Udbyttet efter behandlingen har været noget
svingende. Størst merudbytte er opnået ved an
vendelse af Herbavex 630, derefter følger DLG
M-propacid og Pesco 18-15.

I 25 forsøg i en 6-årig periode er sammen·
lignet I sprøjtning om foråret med svovl og
Calixin. Cali:<in har en lidt bedre meldugeffekt
end svovl. Merudbyttet er ogd en ubetydelighed
stØrre ved anvendelse af Calixin.

Efler plan 11 er der kun resultater af 4 forsøg.
Her er imidlenid samme tendens som i plan I. En
efterårsanvendelse af forsøgspræparatet Bayer
6660 har ingen meldugeffekt om foråret. Der er
opnået en udbyueforøgelsc pil 37 kg frø. En
anvendelse både efterår og forår har øget ud
byttet med 142 kg, men en enkelt forårsbehand
ling har givet 163 kg frø i merudbytte.

Efter J. forsøgsår tyder det på. at der ikke
opnå.f en mere effektiv meld/lgbekæmpe/se \'ct1
en efterårsonvent1else af et systemisk svompemid·
del end \'ed en behandling med de ri/narende
midler om fOf{iret.

Forsøgene fortsættes.
l rødsvingel. alm. rajgræs og engrapgræs er der

udført 4 forsøg med anvendelse af maneb og
parathion udsprøjtct midt og sidst i maj. Be
handlingen har givet noget varierende resultat,
men i 1975 er der en tendens til at der er op
nået større merudbytter i r0dsvingel og engrap
græs for anvendelsen af parathion + maneb, end
hvor der er al1\'endt maneb alene. Forsøgene, der
er udført j rajgræs, tyder på, at denne græsart
ikke kan tåle behandling med hverken maneb eller
parathion.

Alm. rajgræs
2 forsøg 1975
Ubehandlet
DLG M-propacid, 3 kg
Lindinger DM 68, 7 1
Lindinger Mecolat 600, 5 l
Peseo 18-15, 5,5 I
Herbavex 630, 3,5 l

Nr. 63. 1975
Ubehandlet .
DLG M-propacid, 3 kg
Lindinger DM 68, 7 I
2,4-0 80 pCl., 3 kg
Faneron WP, 3 kg
Herbavex 630, 3,5 I
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I 5 fonøg, numrene 95 I, 766, 1058, 1127 og
1148, er prøvet Reglone udsprØjtet på forske1tige
tidspunk.ter. Behandlingen har hovedsagelig fundet
sted i januar og februar måned med 2,5 J Reglone.
r 4 af de 5 forsøg er der opnået en udbyttened
gang og i flere tilfælde en temmelig alvorlig be
skadigelse af engrapgr~t.

, rødsvingel foreligger der resultater af 4 for
søg 1975, hvor der er anvendt samme forsøgsplan
som i engrapgræs. Af resultatet i opstillingen
ses, al kun for Tribunil er der opnået en ned
gang i pet. enårig rapgræs i frøvaren. l ube
handlet hm der været 0,4 pet. enårig rapgræs mod
0,2 efter behandling med Tribunil. Midlerne Sin
bar og Reglone har ik.ke nedsat indholdet.

Efter behandling med Tribunil er der opnået en
mindre udbyuesrigning, hvorimod Sinbar og Re
glone har beskadiget rødsvingel kraftigt.

I forsøg nr. 477 er de tilsvarende midler an·
vendt i I. års engsvingel. Der har ikke været
større forekomster af enårig rapgræs i frøvaren.
Efter Tribunil er der opnAet et merudbytte på
13 pct, hvorimod Sinbar og Regiane har bevirket
en større udbyttenedgang.

v~d ~n behandling m~d TribulliI og Sin bar
Irar d~1 wrr~t muligt at n~ds~tu ;ndlrold~1 af
~nårig rapgras og alm. rapgrtrs i engrapgr~s.

Udsprøjtningen bør forefages i sidste hall'del af
sl'pfember. Da virkIlingen af begge midter er
af"angig af nedbør, bØr sprøjtIlingen i filfalde af
manglende jordfugtighed udsættes til der falder
nl'dbør.

Rødsvingel og engsl/inget er blevet skadet starkt
\'l'd anvendelse af Si"bar og Reglone.

Bekæmpelse af ukrudt i efrerdrssåef rajgrers.
I forsøg nr. 1213 og 1062 er der anvendt Nortron
på forskellige tidspunkter. Nonron anvendes til
ukrudtsbekæmpelse i bederoer. hvor midlet har en
god virkning mod en rzkke græsser og alminde
ligt ukrudt.. hvorimod der ingen virkning er pA
rajgræs.

I forsøg nr. t 213 er der opnåe1 den bedste
ul.rudtseffekt ved anvendelse lige efter såning. Ind·
holdet af ukrudtsfrø i frøvaren er nedsat fra 5.2
lil 1,6 for behandlingen. En behandling 6 uger
efter dning har en utilstrækkelig ukrudtseffekl, og
en udsprøjtning i december har bevirket 1,9 pet.
ukrudt i frøvaren.

For alle behandlinger er der opnået et merud
bylte på 17-35 pet. Forsøgene fortsætter.

c. Ukrudt og svampesygdomme
i virTaps.

I 1975 er der udført 4 forsøg med ukrudts
bekæmpelse i våmps, og rC$ultateme bringes i
følgende opstilling.

Bekæmpelse af ukrudI i vt!rraps (132)....., ...taI kl
ukrudupl. ....... renl (r.

4 forsØg /975
pr. ml pr.' m rll:. ......

• r..... ) (0l'MJ, • r.....
Ubehandlet 170 175 ISSS
Devrinol 50 WP.

2 kg . ......... 85 183 +16
Tref1an, 1.5 I .... 74 186 32
Oevrinol 50 WP +

Treflan, l kg+ I I 80 176 +31
Lasso, 4 I .... 108 183 +54

6 forsøg /974 5 (orsøll: 4 (onøll: 6 ronø,

Ubehandlet .. 74 ISO 1799
Devrinol 50 WP.

2 kg .......... 27 145 +77
Treflan, l,S I .... 35 146 +48
Lasso, 4 l ........ 27 139 +58

4jorspg /973 4 rorse. ) forsøg 4 fOflØ'
Ubehandlet ........ 235 135 1886
Devrinol SO WP.

2 kg . ........... 84 139 168
Treflan. l,S I 141 136 69

2 forsØg /973 'r..... 2 (o..,

Ubehandlet ...... 446 1436
Lasso, 4 I .......... 33 497

Devriool og Trenan er udbragt (ør såning og
nerlharvet til 4-8 cm's dybde. Lasso er udbragt
korl tid efter såning.

Bedst ukrudtscffekt er opnået efter anvendeiso
af Treflan. Ukrudtsbestanden er nedsat fra 170
Ukrudtsplanter pr. ml til 74. Efter en beband·
ling med Devrinol c-r der 85 ukrudtsplanter. og
blandingen Devrinol + TrcOan har nedsat
ukrudtsbestanden til 80. Efter Lassobehandlingen
er der en utilslrækkelig uk.rudtseffekt. Midlerne
har ikke haft nogen negativ indvirkning på antallet
af rapsplanter.

Devrinol og Treflan har ikke påvirket udbyttet
i større grad, 08 en anvendelse af Lasso har vist
en tendens til en mindre udbyttenedgang på ca.
2 pet.

Eflt!rl'irkning af ukrudlsbekæmp~lsei rap$. For·
søg nr. 2661 er anlagt i byg efter våJTaps i 1974.
Efter anvendelse af 2,0 kg Devrinol SO WP i
1974 er der fundet en udbyttenedgang på 11.2
hkg byg i 1975.

De""e sIore udbyttuedllktion opfordrer fil SIor
forsiglighed ved brug af dette præparat.

I forsøg nr. 104 i vårraps er der før blomslring
udsprøjtet 50 kg m3gnesiumsulfat og 2 l para
thion

j
dels hver for sig og dels i blanding.

Behandlingen har ikke haft nogen større ind
virkning på udbyueresult3tet.

d. Ukrudt i valmuer.

Valmuer er en afgrøde. hvor det er vanskeligt
at foretage cn kemisk ukrudtsbeumpeJse. Fra
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let. En behandling med Dicotox har reduceret
antallet til 35, en utilfredsstillende effekt. Efter en
behandling med Reglone er der fundet 8 ukrudts
planter pr. m!.

Anvendelsen af de 2 midler har ikke nedsat
antallet af valmuer pr. 5 m række.

I de 3 forsøg er der opnåct 837 kg rent frø pr.
ha, og behandlingen med Dicotox har øget ud
byttet med 32 kg frø. Efter Rcglonebehandling er
der opnået et merudbytte p:\ 334 kg frø.

I forsøg nr. 3637 er sammcnlignet MCPA og
2 kg Gesagard 50. MCPA (det samme som Dico·
tox M-75) har bevirket en mindre udbyttened
gang, og Gesagard har skadet valmuerne meget
kraftigt.

Forsøgene 1975 tyder pd, at Regiane kan an
vendes med godt held til ukrudtsbekæmpelse i
valmuer. Forsøgeno md imidlertid fortsætte en
årrække, da der er cn del uafklarede forhold om
kring bl. a. sprøjtelidspunkt, vlCSkemængde og dr:i
besLørrclse.

UJ..rudtsbektrmpelse i skorzonerrod til frø. I for
søg nr. 1425 og 26 er der afprøvet forskellige
midler til ukrudtsbekæmpelse i sk.orzonerrod.

Bekæmpelse af ukrudt i valmuer (/33)
VEgtproc:cnt Antal Antal k,

llbudt ukrudtspl...almue rent frø
i (røvare pc ml pr. S m rk. pr. ha
2 (onog 2 (on08 2 (onog J fon08

4,\ 50 132 837
\,9 35 \53 32
\,0 8 \53 334

Polen foreligger der imidlertid meddelelse om an·
vendelse af Reglone lil ukrudtsbekæmpelse i val·
muer.

, følgende opstilling bringes resultaterne af 3
forsøg i 1975.

Der er anvendt 2 præparater, Dicotox M-75
og Reglone. Dicotox er udsprøjtet med 0,4 kg pr.
ha og sammenlignet med 2 I Reglone. Midlerne er
udsprøjtet i 600 I vand pr. ha på et tidspunkt,
hvor valmuerne havde 6 løvblade.

I 2 forsøg er bestemt ukrudt i frøvaren. I ube
handlet har der været 4,1 vægtprocenl ukrudt, der
ved en behandling med Dicotox er nedsat til 1,9
og til 1,0 efter behandling med Reglone.

Der er ligeledes bestemt ukrudtsplanter pr. ml,
og her er der fundet 50 ukrudtsplanter i ubehand-

3 fo"pg 1975
Ubehandlet
Dicotox M-75, 0,4 kg
Reglone, 2 I
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H. Specialafgrøder
Af o. /u.l.

l. Forsøg med stigende mængder
kvælstor til asier.

Forsøgene nr. 1732 og 1733 i Ærø Husmands
forening er en fonsætlelse af sidste års forsøg
med stigende kvzlstofmængder til asieagurker.

edenslående opstilling bekræfter sidste års re
sultat, hvor den mindste kvcelslofmængde er den
optimale.

udtagning fra lager i februar måned fandtes kun
svage angreb af gråskimmel og ikke nogen signifi
kant forskcl mellem de afprøvede midleT.

Senere undersøgelser peger i retning af, at grå·
s~imme1svampenskal bekæmpes straks efter løge
nes lremspjring, da svampen synes at være frøbå·
ren. PA. denne baggrund er dette Ars forsøgsresultat
forståeligt, og de senere udsendte forsøgsplaner
omhandler en tidlig sprøjtning.

Gns. a/ 2 forSØg
GrundgØdet .

50N i kas
100Nikas
150 N i kas
200 N i kas

1000 pl.
p'. ha

21
23
21
21
21

Udbync
og merudb.
hkS pr. ha

410
6

+9
4

+2

Forholdstal

100
101
98

101
100

4. Bekæmpelse ar meldug i asieagurk.
Til bekæmpelse af meldugsvampcn er afprøvet

fem midler i tre forsøg. En generel vejledning
udfra de opnåede forsøgsresultater er ikko mulig,
idet der kun blev konstateret meldugangreb i for·
søg nr. 1757 i Ær" Husmands/orening.

Betydningen af den kraftige spirehæmning frem·
går af sidste kolonne. som angiver eL væsentligt
fald i I kvalitets hoveder, men dog ikke af samme
størrelse. som spirehæmningen kunne frygtes al
medføre.

Forsøg or. 2703 i Horsens Landbrugs/orening

5. Forsøg med kvælstoffets indflydelse
på rremspiriogen bos grønsager.

Sidste års oricnterende undersøgelser vedrørende
kvælstofs indflydelse på forskellige grpnsagsfrøs
fremspiring er i år uddybet med forsøg med sti·
gende kvælstofmængder, der er fastsat i forhold til
de enkelte kulturers normalbchov.

Af følgende opstilling fremgår, at ved udbring
ning af 200 kg N ved såning af rødkål, hvilket
anvendes i praksis, er spirehæmningen på 27 til
48 pet.

Asiernes moderate krav til kvælstof understre
ges af forsøg nr. 1333 udført i Samsø Landbo- og
/1II,W1lal,dsforellillger, hvor selv den mindste kvæl
stofmængde har forårsaget en udbyttenedgang.

2. Forsøg med stigende mængder magnesium
til rødbeder.

l SamsØ lAndbo- og Husmandsjouninger er for
tredie år udfØrt forsøg til belysning af rØdbeders
magnesiumbehov. De tidligere års stigende udbytter
ved anvendelse af henholdsvis 50 kg magnesium og
100 kg magnesium pr. ha er ikke opnået i forsøg
nr. 1332, idet der i år kun er opnået et merudbytte
ved udbringning af de 50 kg magnesium pr. ha.
Arsagcn til dette skal sikken søges i det forhold, at
der er tilført iah 70 mm vand med et betydeligt
magnesiumindhold.

3. Forsøg med bekæmpelse ar løggråskimmel.

Med det sigte at belyse de systemiske svampe
midlers effekt overfor løggråskimmel i kepaløg
blev der i De saml'irketlde Jolland·/alsterske
Ltmdb%reninger anlagt forsøgene nr. 2146 og nr.
2147. Man sammenlignede de to systemiske mid·
ler Tecto 40 FI. og Benlate med Pomanol ved
lId~prØjtning i slutningen af vækstsæsonen. Efter

Rpdkdl
GrundgØdet
tOONikas
200 N i kas
300 N i kas
400 N i kas

Lc4mnpl.aJ
IO darc dt. I1n.

(anes IU'.
3132 .S1

1.3 0.9
2.2 1,0
2.1 1,3
2,8 1,2
3.0 1,4

ForbokUul
for {remsp. FomoldslaJ

s urer efl. sin. (or I lo'aItt.
forwa: nr. rOfMl nr.

] 132 157 ] 112

100 100 100
91 78 85
73 52 75
55 37 65
45 Il 50



I kepaløg er udført forsøg nr. 2247 på dynd
jord i Lammefjorden. Der er kun registreret en
svag spirehæmning samt en udbyttereduktion på
5-10 pct. ved udbringning af 50-75 kg pr. ha.

Forsøg nr. 858 og 1334 på henholdsvis Fyn og
Samsø omfatter stigende kvælstofmængder til gule·
rødder. I begge forsøg er der tale om en spire
hæmning ved stigende kvælstofmængde, mcn på
Fyn er der målt en udbyttenedg,mg på ca, 20 pet.
ved udbringning af 50 N pr. ha, medens der på
Samsø er opnået en tilsvarende udbyttefremgang.
Arsagen til de modstridende forsøgsresultater kan
ikke uddrages af det spinkle materiale, hvorfor
det er påkrævet med flere forsøg.

er anlagt efter samme plan som ovennævnte, men
her registreres kun en spirehæmning på ca. IO
pet., og vcd høst er der opnået et stigende udbytte
ved tilførsel af maksimalt 300 kg N pr. ha. Ar
sagen til de opnåede result...'uer skal søges i en
nedbørsmængde på 25 mm fra udbringningen af
N til såningen af rødk~len ca. 3 uger senere.

For hvidkål i forsøg nr. 1734 er den registrerede
spirehæmning 45 PCl. ved udbringning af 200 N
ved såning.

I porrer er udført to forsøg, nr. 687 og nr.
688 i Sktrlskøregnens Landboforening. l det ene
forsøg er gødningen nedharvel i 3-4 cm dybde,
men som det fremgår af følgende opstilling, har
delte ikke mindsket spirehæmningen.

Forbold.slal
LedningSlal for fremspirinJ

N nedharvel N udslrue:t N nedhan-el N Ud.sIrO'EIPorrer
GrundgØdel

50 N i kos
tOONikas
150 N ikas
200 N ikas

1,2
1,4
1,5
1,5
1,5

1,2
1,4
1,4
1,5
1,6

100
98
90
85
77

100
98
89
90
83
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freformers fremspiringer. Sås der på S cm. er
spiringen ikke tilstrækkelig. og der ses her et fald
i fremspiringen på 3 pet.

Af følgende opstilling fremgår, at pilleret frø
sået på 3 cm dybde gav størst udbytte.

G,lS, af 3 forsØg
Nøgenl {ro Perlacoal

S4.dybde I cm l 4 4

Udb. af handels-
vare i t pr, ha 37,4 35,6 30,1 38,9 33,7 32,5
Udbytte i
forholdstal 100 95 80 104 90 87

I et enkelt forsøg med løg til fabrik er det
største udbytte opnået ved en sådybde på 5 cm,
nemlig 22 t pr. ha, Der har ikke været udsåct
nøgenl frø på denne dybde.

Under de tørre vækstforhold har det ikke været
muligt al konstatere en eventuel spiringsre<Juktion
ved brug af jordherbicider.

7, Forsøg med antal pillerede gulerodsfrø,

Ligeledes i samarbejde med Maribo Fonølls
station er der udfØrt fo~øg i Lamme/jorden
(nr. 2255) og i Nordfyns Landboforening (nr. 959)
omfattende varierende antal gulerodspiller og nø
gent frø.

Den absolutte markspiring har været tilfredsstil·
lende med en gennemsnitlig fremspiring hos pil~

leret [rø på 60-70 pet. mod 50-60 pet. hos
nøgent frø, Der er fundet en relativ god sammen
hæng mellem det udfra fremspiringsresultatet for
ventedc plantetal og det ved hØst opnåede. Plante
tallet har i dette forsøgs led ligget mellem 50 og
70 pr. m, hvilket erfaringsmæssigt giver den bedste
kvalitet.

6, Forsøg med såd)'bder hos kepaløg,

samarbejde med ForsøgsJtationen Maribo er
der i flere foreninger gennemfØrt forsøg med
sammenligning af nøgent og pillercl frø af kepa
lØg og forskellige sådybder (fs. nr. 688, 958, 2231
og 2248). Følgende opstilling angiver den proccn~

tiske fremspiring vcd de prøvede sådybder.

Fremspiringen i 3 cm dybde har været 4 pet.
bedre for nøgent frø svarende til. at pillerne
kræver lidt større begyndelses-fugtighed end det
nøgne frø. Ved 2 cm sådybde er mangelen på den
nødvendige fugtighed endnu mere udtalt end ved
3 cm sådybde. J 4 cm dybde, hvor der har været
tilstrækkelig fugtighed til stede, har der ikke kun
net konstateres nogen signifikant forskel på de to

Gns. af4 forSØg
S5.dybde i cm
Fremspiringspct.

Nugcnt h"

3 4
58 65

Perlacoal

2 3 4 5
35 54 64 61

Gulerod, Nanles Fancy 40$ pilleret
og nøgent frØ

Gns. af 2 forsØg
MarkspirIng PI. pr. m Handelsure

Piller pr. m i pcl. Y. optagning IOns pr, ha forholdSlal

27+27+27 65 60,0 57,4 100
31 + 18+31 66 58,7 54,5 95
32+32+32 66 66,2 58,6 102
35+35+35 65 63,9 56,5 98
39+27+39 63 68,5 56,3 98
40+ 0+40

(I forsøg) 70 54,9 70,8 101

Nøgeol frø pr. m

27+27+27 57 62,2 51,7 90
32+32+32 59 67,5 49,7 87
35+35+35 54 60,0 54,1 94

Det største gennemsnitlige udbytte er opnået
ved udsåning af 32 + 32 + 32 piller pr. m og i
et enkelt forsøg har udsåning af 39 + 27 + 39
piller pr. m givct 87 t pr. ha. Det nøgne frø har i
gennemsnit givet 8 pet. mindre udbytte af han
delsvaren.
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8. Andre forsøg.

Udover de her nævnte forsøg er der iSlageise·
egnens Landboforening udfø:rt en udbyttebestem
melse omhandlende forskellige rækkeaIstande og
kvælstofmængder i kepaløg. Forsøgene Dr. 2253
og 2254 i Lammefjorden er sortsforsøg i gulerød-

der med lO udseedsmængder i pillerct frø. End
videre i samme område nr. 3249-50 vedrørende
gulerodssorter udslet dels som nøgent frØ og dels
som pilleret. På Forsflgsgården Godthåb er der
foretaget udbytte- og tentiometer-bestemmelser på
en svensk og syv japanske soyabønnesorter til
høst på grønmodenhedsstadiet
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I. Kartoffeldyrkning
Af N. Møl/er Eriksen.

1. Sortsforsøg.
3. Industriknrfoflcr.

I samarbejde med Dc danske Kartoffelmels
fabrikkers Forsøgs- og Fremavlsudvalg er der i
1975 gennemført en serio på 14 sortsforsøg med
DianelIa, Vandel PH 2 og den tyske induslrisort
Frila. 8 af forsøgene er gennemført med to mod
ningslidspunkter. Oprindelig var sorten Amia med
i forsøgene, men som følge af cn meget dårlig
fremspiring er sorten UdgtlCl af forsøgene.

I tabelopSlillingen nedenfor er vist gennemsnits
resuitaterne af forsøgene 1975 og gennemsnitsre·
sultaterne fra tidligere år, hvor DianelIa og Van
del PH 2 er sammenlignet.

Udbyttet er angivet i hkg knolde og hkg stivelse
pr. ha. Sorternes stivelsesprocent, der også er an
ført, er beregnet ud fra tørstofprocenten bestemt
ved tørring i ovn. Stivelsesprocenten er regnct lig
med tørstofprocenten +- 5,75.

18,5 (or Vandel PH 2 og 15,8 for DianeHa - cn
forskel på 2,7 procentenheder i nummersortens
favør.

l gennemsnit af 16 forsøg i 1974 var de IO
sorter jævnbyrdige i stivelsesudbyIle ved cl meget
højt udbylIeniveau.

laIt er der i årene 1972-75 gennemført 54
forsØg, hvor de to sorter har været sammenlignet.
Her er stillingen noget bedre for PH 2 end j

1975, selvom den ikke kommer helt på højdo
med DianelIa.

DianeIla har i disse forsøg haft et gennemsnit
ligt udbytte på 356 hkg knolde og 64,2 hkg sti
velse. I forhold hertil har Vandel PH 2 givet
65 hkg knolde og 4,9 hkg stivelse mindre. Sti
velsesindholdet "''ar i gennemsnit af disse forsØg
l8,O pet. for DianeIla og 20,4 for PH 2.

Vandel PH 2 er ret småknoldet, idet dens
gennemsnillige knoldv~gt i de 54 forsøg 1972
75 har v~ret 73 g mod 90 g for DianeHa.

SortS/orsøg med i"dustrikarlofler (134)

/
A f søg Udb.- og merudb.
op or Knold 1000 p!. pct. hkg pr. ha

1975 "legt Il pr. ha st'''cllIe knolde .thelse

DianelIa 65 33 J5,8 297 47,0
Vandel PH 2 51 33 18,5 +86 +7.9
Frila 48 33 15,2 +47 +8,9

54 forsøg
/972-75
DianelIa 90
Vandel PH 2 73

34
34

18,0
20,4

356
+65

64,2
+4.9

Friia, der er en lysk induslri.'wrt, blev impor
teret til dyrkning i 1974 og har været med i for
søgene for første gang i 1975. I de 14 forsøg,
hvor den er sammenlignet med DianelIa, har den
ligget væsentlig lavere i udbytte end DianeHa. l
gennemsnit har Friis givet 47 hkg knolde og 8,9
hkg stivelse mindre pr, ha end DianeHa. Stivelses
indholdet har ogsA været lavere, nemlig 15,2 pet.
for Frila mod 15,8 for DianelIa.

DianelIa har som sædvanlig været målesort.
Det er en meget udbredt sort med gode dyrk
ningsegcnskaber. I gennemsnit af de 14 forsøg
har den givet et udbytte på 297 hkg knolde pr. ha.
Med et stivelsesindhold på 15,8 pct. bliver stivel
scsudbyttet 47,0 hkg pr. ha.

Vandel PH 2, der er med i forsøgene på 4. år,
har ikke under de meget tørre vækstvilkår kun
net k.lare sig mod DianeIla. l gennemsnit af de
14 genncmførte forsøg har sorten givet 86 hkg
k.nolde og 7,9 hkg stivelse mindre pr. ha end
Dianeila.

Stivc!sesprocenten har i disse forsøg ligget på

b. OptagningsUder for lndustriknrtoflcr.

Af de 14 forsøg i 1975 er de 8 gennemført
med to optagningslider. forsøgene er gennemført
som dobbeltforsøg, hvoraf den ene halvdel er
nedsprØjtet forholdsvis tidligt i vækstperioden,
mens den anden halvdel har afmodnet på normal
Vls.

FormAlet har været at undersøge, om den rela
livt tidlige sort Vandel PH 2 med fordel kunne
hØstes nogle uger før DianelIa og dermed bidrage
til at forlænge kartoffelmelskampagnen i den rig
tige ende.

Da Frila også er tidligere end DianelIa, 
omend ikke så tidlig som PH 2, er også denne
sort indgået i serien. Gennemsnitsresultaterne af de
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8 forsøg fremgår af nedenstående tabel, der også
viser resultaterno af S forsøg gennemført med
DianelIa og Vandel PH 2 med to optagningstider
i 1974.

DianelIa har i gennemsnit af de 8 forsøg 1975
givet et udbytto ved normal afgroning på 312 hkg
k.nolde og 50,S hkg stivelse pr. ha med en sti·
velsesprocent på 16,2.

Frifs, der kun har været med i forsøgene i
1975, har også i de 8 forsøg placeret sig dårligt
ved normal afgroning, idet dens udbytte ligger 63
bkg knolde og 12,0 hkg stivelse lavere end Dianel-

DianeIla
(målesort) 100
Kaptah 1962-66 72 III +0,1
Tylva 1964-74 131 104 +0,4
Amia 1970-74 69 95 +0,4
Yandel PH 2 1972.-75 54 92 +2,4
Frila 1975 14 81 +0,6

las. Stivelsesprocenten var IS,S for Frila mod de
16,2 for DianelIa.

Ved den lidlige nedvisning har Frila klaret sig
væsentlig bedre. Her ligger dens stivelsesudbytte
kun 1,2 hkg under Dianellas, og stivelsesprocen
terne for de to sorter er ens, nemlig 14,9.

Fola, der som nævnt er af tysk oprindelse, er
brokimmun og resistent mod kartoffclncmatod.
Den beskrives som en sildig spise- og industrisort.
Tilsyneladende er den noget tidligere end DianeI
la. I de her gennemførte forsøg ligger den med
lavere stivelsesindhold ved normal modningstids
punkt end DianeHa, og da den ser ud til at være
noget følsom overfor tørke, er den ikke umid
delbart betragtet et oplagt emne til afløsning for
DianelIa i større udstrækning. Som følge af dens
resistens mod kartoffelnematod vil den dog kunne
få betydning i nematocltruede områder.

Sorten bør afprøves yderligere.

Resultaterne fra forsøgene med to optagllillgs
tider i de lo år 1974 og 75 fortæller, at det er
vallskeligl eller umuligt forud al fasttægge et tids·
punkt for afbrydelse af kartoflernes WPkSI, tiår det
drejer sig om avl af itldustrikartofler til melfabri
kation. Resultaterne viser elldvidere, at DiarreIla er
ell meget overlegen sort linder tørre ,'ækstvilkår.
Sorten kan lilsyneladende vente på vandel udet!
at gå fra grøde og fortsætte produktionen, når
den fOn/ødne fugtighed er tilstede. Denne fordel
styrkes i de dr, hvor skimmelangrebene, som Dia
neila er ret modtagelig for, er moderate.

I den fØlgende tabel er der givet en oversigt
over forsøgene med aktuelle industrisorter gen
nemført under kartoffelmelsfabrikkerne og land
boforeningerne i årene 1962-75. De enkelte sor
lers udbytte af stivelse er angivet ved forholdstal i
forhold til målesorten, og stivelsesprocenterne er
angivel som forskellen + eller + ligeledes i
forhold til målesorten.

Oversigt over forsØg med kartoffelsorter
(Kartoffelmelsfabrikkerne og landboforeningerne)

Forholds- SlIvelse
lal (or procenl

År i Antal l.Idbylle.r torskel fra
forsog tOl"SOg slive1se målesorl

c. Andre forsøg med industrikartofler.
l 8rande-Thyregod Landboforening er der gen

nemført et forsøg, nr. 2575, hvor Amia er sam
menlignet med DianeIla. Her har DianelIa givet el
udbytte på 207 hkg knolde og 26, l hkg stivelse pr.
ha. Stivelsesprocenten var så lav som 12,6. 1 for
hold hertil har Amia givet et merudbytte på 12

50,5
+10,3
+12,0

312
+97
+63

Udb.- 08 mcrudb.
bkg pr. ha

knold(: 811velse

16,2
18,7
15,5

pc'.
stivelse

35
34
35

1000 pl.
pr. ha

Vandel PH 2 har ved normal afgroning givet
97 hkg knolde og 10,3 hkg stivelse mindre end
DianelIa. Stivelsesindholdet var 16,2 pet. for Dia
nella og 18,7 for PH 2.

Ved tidlig nedsprøjtning står de to sorter lige.
men med et så lavt udbytte, at DianelIa kun har
nået ca. ~ af udbyttet ved normal afmodning.
Tallene viser, at det har kostet ca. 16 hkg sti
velse at sprøjte DianeIla ned omkring den 8.
september i 1975, mens PI-I 2 kun har haft en
tilvækst på S hkg stivelse fra nedsprøjtningstids
punktet lil normal modning af den ikke-ned
sprøjtede afdeling.

Anderledes stillede forholdet sig i 1974, da der
gennemførtes 5 forsøg efter den samme plan, men
nedsprøjtningen fandt sted ca.. en uge tidligere, ca.
1. september. Her gav DianeIla ved normal af
modning 69,2 hkg stivelse, mens PH 2 gav 4,9
hkg mindre.

Derimod har PH 2 været DianeIla meget over
legen i den nedsprøjtede afdeling. Dianella har i
disse forsøg givet 60,7 hkg stivelse pr. ha, mens
PH 2 har givet et merudbytte på 7,0 hkg eller
næsten det samme total udbytte som DianelIa ved
normal afgroning.

Nedvisnet ca. 819
Dianella 35 14,9 234 34,8
Yandel PH 2 34 18,4 +43 0,4
Frila 35 14,9 +8 +1,2

5 forsØg 1974
Normalafgroning
DianeIla 35 18,0 384 69,2
Yandel PH 2 35 20,1 +64 +4,9

Nedvisnet ca. 119
DianelIa 35 17,7 344 60,7
Yandel PH 2 34 21, l +23 7,0

Optagningstider for industrikartofler (135)
8 forsØg 1975
Normal
afgroning
DianeIla
Yandel PH 2
Frila



hkg knolde og 6,5 hkg stivelse pr. ha. Stivelses
procenten var for Amia 14,9.

I Skjern- Tarmegnens Landboforening har Dia
nella og Kaptah været sammenlignet i forsøg nr.
3278. I dette forsøg har udbyttet af DianeIla
været 353 hkg knolde og 49,7 hkg stivelse pr. ha
med en slivelsesprocent på 14,1. Kaptah har givet
60 hkg knolde mindre, men i kraft af en relativ
høj sLivelsesprocent på 17,9 har sorten givet 2,8
hkg stivelse mere end DianeIla.

Hammerum herreds Landboforening har i for
søg nr. 3274 og 3275 sammenlignet en ny num·
mersort, Vandel PS 2 med DianeHa ved to op
t~lgningstider.

Ved normal afgroning har DianelIa som måle
sort givet 288 hkg knolde og 37,2 hkg stivelse pr.
ha. Sliveisesindholdet var 12,9 pet. Vandel PS 2
har givet 44 hkg knolde mindre, men med en sti
velsesprocent på 15,1 kommer sorten på linie med
DianeHa i stivelsesudbytte, idet den kun ligger 0,3
hkg lavere.

Ved nedvisning efter nedsprøjtning ca. 2 uger
før har DianelIa givet 254 hkg knolde og 30,2 hkg
pr. ha. I forhold hertil har PS 2 givet 17 hkg
knolde mindre, men 3,5 hkg stivelse mere end
DianelIa. Stivelsesprocenten var her 11,9 for Dia
neiJa og 14,2 for Vandel PS 2.

Vandel PS 2 er en ret sildig industrisart, m~ke
lidt tidligere end DianelIa. Sorten har en god
holdbarhed og er ikke så tilbØjelig til at give uøn
sket spiring under lagringen som DianeIla.

En anden nummersort, Vandel UP 15, er i
Uedeboemes landøkonomiske Foreninger sam
menlignet med DianelIa ved to optagningstider i
forsøgene nr. 3272-3773.

Udbyttet af DianelIa blev ved normal afgroning
158 hkg knolde og 28,3 hkg stivelse pr. ha. UP 15
gav 17 hkg knolde og 3,2 hkg stivelse mindre.
Stivelsesprocenterne var ret nær ens, nemlig 17,9
for DianelIa og 17.8 for UP 15.

Ved nedsprøjtning i første uge af september
gav DianelIa kun et udbyt1e i knolde pl\ 79 hkg
eller nøjagligt halvt så meget som ved nomlal
afgroning. Stivelsesudbyttet blev endnu lavere.
nemlig 12,7 hkg pr. ha. Af UP 15 blev der nær
mest misvækst, idel denne sort kun gav 49 hkg
knolde og 8,1 hkg stivelse pr. ha eller 30 hkg
knolde og 4,6 hkg stivelse mindre end DianeHa.
Stivelsesprocenterne var 16,1 for Diane1Ja og 16,5
for UP 15.

Vandel UP 15 er brokimmun og resistent mod
kartoffelnematod, men da det har vist sig, al sor
ten er meget modtagelig for vinIS Y (rynkesyge)
vil den ikke komme i handelen.

d. Spisekartofler.

l spisekartofler er der gennemført S forsøg med
ialL 6 sorter, hvoraf de 5 ikke tidligere er afprøvet
i forsøg under de landøkonomiske foreninger. r
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nedenstående tabel er de enkelte forsøg anført l
den øverste afdeling. Forsøgene 2302-03 er et
dobbelt forsøg med to optagningstideT. I nederste
afdeling er de afprø\'ede sorter opstillet med
Bintje som målesort.

Sortsjorsøg med spisekartofler
Udbym og merudbytte. bkg knolde pr. ba

Opl. "'. Opl. lil.
nr.22S1 nr.12S2 nr.2836 nr.2302 nr. 2303

Bintje 492 236 227 208 256
Octavia +48 +38 +4 +32 +41
Hansa +9 +21 +10
Tertus +29 +28 +8 +32
Palma +163 +79 7
Claudia +10 43 16
Vandel RB6 +5

UdbyIle og merudbylle
hkg knolde pr. ha

S (s. 1975 Forholdstal

Bintje .. 283 100
Octavia +33 88

20 (s. 1971/75

Bintje 342 100
Octavia +20 94

4 (s. 1975

Bintje 298 100
Tertus +24 92

3 (s. 1975

Bintje .. 318 100
Hansa . ....... +13 96
Palma .. +78 76
Claudia 16 105

I !S. 1975

Bintje 227 100
Vandel RB6 +5 98

Octavia, der er fra forædlingsstationen i Vandel,
er i alle 5 forsøg sammenlib"l1et med Bintje. I
1975 har sorten værel dårligere placeret end i de
tidligere gennemførte forsØg, idet den har givet
33 hkg knolde mindre end Bintje, der har haft et
udbytte på 283 hkg knolde pr. ha. l gennemsnit
af 20 (orsøg 1971-75 har den givet 20 hkg
knolde mindre end Bintje, der her har ligget med
et udbytte på 342 hkg knolde pr. ha

I 16 forsøg gennemført under Statens Forsøgs
virksomhed i Plantekultur ligger de lo sorter på
linie. Bintje har i gennemsnit ydet 439 hkg knolde
og Octavia 434 hkg knolde pr. ha (1226. med
delelse).

Octavia er modstandsdyglig mod netskurv og
mindre modtagelig mod kartoffelskurv end Bintje.
I koge- og spisekvalitct regnes Octavia for at
være praktisk taget på højde med Bintje. Ved
undersøgelser på Slatens Forsøgsstationer og Sta
tens Husholdningsråd ligger karaktererne for kva
litelsbedømmelse dog en anelse under Bintje, med
undtagelse af kogekvaliteten, der ligger lidt højere.
Octavia er noget sildigere end Bintje.
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40,8
6,9
6,6
8,1

234
48
57
69

17,4
16,9
16,3
16,1

Stigende mængder kvælstof til induslri
karIa/ler (137)

Udbytte og merudbytle
b.lr.g pr. hl

knolde Jlhelse

2. Gødningsforsøg.

a. K væls10f til indmtrikartoner.

I samarbejde med De danske Kartoffelmels·
fabrikkers Forsøgs· og FremavJsudvalg blev der i
1973 påbegyndt en forsøgsserie med stigende
mængder kvælstof til industrikartofler. Der er an
vendt ma:ngderne O. 80, 120 og 160 kg N i
kalkammonsalpeter pr. ha. Serien CT fortsat i 1975,
og der er gennemført S forsøg efter denne plan.

Gennemsnitsresultaterne er vist i nedenstående
tabel.

knolde med lys, gult kød og gode egenskaber
som spiseka.rtoffel.

En ny nummerson, Vandel RB6. har været
med i et enkelt forsøg og har været ret jævnbyrdig
med Bintje. Udbyttet af Bintje har været relativt
lavt. 227 hkg knolde pr. ha. Heroverfor har Van
del RB6 givet S hkg mindre.

Vandel RB6 er meget modstandsdygtig overfor
kartoffelskurv. Tidligheden er omtrent som Bintje.
Knoldene er ovale, relativt små med lysegult kød.
Spisekvaliteten er ret god.

5 forsØg /975
Grundgødet
80N ikas

120 N i kas
160 N i kas

Octm'ia er brokimmun og resisUIIt mod kartof
felnematod, og vil derfor kunne 1Ia\'e sanerende
virkning på lokalileter med nemalodprobfemer el·
ler i truede områder,

Tertus, der ligesom Octavia er fra forædlings
stationen i Vandel, og iøvrigt fremgået af samme
krydsning, er for før3te gang i år afprøvet under
de landøkonomiske foreninger. Der er ialt gen
nemfØrt 4 forsøg, hvori Bintje hargivet 298 hkg
knolde pr. ha i gennemsnit. Tertus bar i disse
forsøg givet 24 hkg knolde mindre.

Også Tertus er afprøvet under Statens Forsøgs
virksomhed i Plantekultur i de 16 forsøg sammen
med Bintje og Octavia, der er offentliggjort i
1226. meddelelse. Sorten har her givet et udbytte
på 430 hkg knolde pr. ha eller 9 hkg mindre
end Bintje.

Tertus er ligesom Octavia brokimmun og re·
sistent mod kartoffelnematod og netskurv, Top
fylden er noget mindre end Octavia og sorten
ligger i tidlighed i nærheden af Octavia. Knoldene
er noget lyse i kødet, n~rmest hvidkødet, og har
god modstandsevne overfor mekanisk skade ved
optagning og håndtering. Ved undersøgelser på
Statens Fo~gsstationer og Statens Husholdnings·
råd ligger karaktererne for kvalitelSbedømmelse
for Tertus også lavere end for Bintje. Kogefast
heden dog lidt højere.

TerIIIS vil ligesom OCllIl'ia I'ære velegnel fil
dyrk'll'ng pd lokaliteter eller i områder, hvor
kartoffetflelllOfod forekommer eller udgør en ri
siko for kartoffeldyrkningen.

Som det fremgår af tabellen, har udbyttet af
grundgødet, det vil sige uden kvælstoftilskud, væ
ret 234 hkg knolde pr. ha. Med et stive1.sesind~

hold på 17.4 pet. giver det et stivelsesudbylIe
p~ 40.8 hkg pr. ha. Tilførsel af 80 kg N har øget
udb~'ttet med 48 hkg knolde og 6,9 hkg stivelse.
Ved en forØgelse af kvælstoftilskuddet med 40
l..g N op til 120 kg N er der opnået et merud~

bytte på 9 hkg knolde, men som følge af et ret
stort fald i stivelsesprocenten er der intet mer·
udbytte i stivelse. Det sidste tilskud på 40 kg N
op til 160 kg N har forøget udbyttet med yder·
Iigere 12 hkg knolde og l,S hkg stivelse.

Det vil bemærkes, at kvælstofvirkningen har
været relativt beskeden i 1975, - kun godt halv·
delen af det merudbytte i knolde, der blev målt i
1974. og kun ca. en trediedel af stivelsesudbyuet.
Det vil endvidere bemærk.es, at stivel.sesproccnteo
er faldet ret stærkt med stigende kvælstofgØ<Jsk·

Hansa, der er af tysk oprindelse, er sammen·
lignet med Bintje i 3 forsøg og har givet 13
hkg knolde mindre end Bintje, der i disse forsøg
har ydet 318 hkg knolde pr, ha.

Hansa ligger i tidlighed omtrent som Bintje.
Den har ovale knolde med gult kød og har gode
egenskaber som spisekartoffel. Sorten angivcs al
va:re mindre modtagelig for kartoflens kraterråd
end Bintje og synes endvidere at være ret mod
standsdygtig mod kartoffelskurv.

Palma er også af tysk oprindelse og har del
taget i de samme forsøg som Hansa Den har
klaret sig væsentligt dårligere, idet den har givet
78 hkg knolde eller 26 pet.. mindre end Bintje.

Palma har ovale gulkødede knolde, der er faste
i kog. Sorten er brokimmun.

Claudia, der er en fransk sort, er ligeledes af
prøvet i de tre forsøg. hvor Bintje som målesart
har givet et udbytte på 318 hkg knolde pr. ha. I
forhold hertil har Claudia givet et merudbytte på
16 hkg knolde og er dermed den sort. som har
klaret sig bedst sammenlignet med Bintje i årets
forsøg med spisekartofler.

Claudia er en middelsildig sort med o\'aJc

/7/orsØg /973-75
GrundgØdet 18,3

80 N ikas 18,3
120 N i kas 18.1
160 N i kas 18,1

225
67
87

100

41,2
12,2
15,4
17,7



ning. De to foregående år var sLivelsesprocenten
praktisk taget upåvirket af kvælstofg0dskning.

Del forholdsvis stærke fald i stivelsesprocenten
har bevirket, at det i 1975 ikke har været rentabell
at anvende mere end 80 kg N pr. ba, når merud
byttet er målt i stivelse.

Vurderes økonomien efter knoldudbYIlet af
salgskarlofler til en relativ høj pris pr. hkg kan
dcl stadig gå an at an\'cnde op til 160 kg N. Er
merudbytte af knolde derimod opnået i fonn af
gengroninger stigende med kvælstoftilskuddet kan
økonomien mcd rette drages i tvivl. Den ret
stærkt faldende slivels~proccnt i relation til den
øgede kvælsloftildeling kunne tyde på noget i den
r<itning. Visse praktiske erfaringer fra 1975 synes
ligeledes at lunne bekræfte denne teori.

Sammcllreglles resultaterne af de 5 forsøg i
/975 med resulwterlle med de tidligere gnmem·
førte forsøg efter samme plan, som det ses i
nederste lIah'de/ af tabellell, kommer man imid
lertid til, llf det i gellflemsrlit af de 3 år lIar
kUflllet betale sig ar am'e"de op til /60 kg N pr.
Ila, sell'om dn iJ..ke lIar været relltabelt i /975.

3. Kalk lil iodustrikarlofler.

( 1971 blov der i samarbejde med De danske
Kartoffelmelsfabrikkers FOrsØb'S- og Fremavlsud
vnlg siartet en fOr.)øgsserie med tilførsel af kalk til
industri kartoner efter følgende plan: Ukalket. 2,
4 og 8 I kulsur kalk pr. ha udbragt til afgrøden
forud for kartofler.

Formålet med serien er al undersøge, om en
hævning af reaktionstallet har indflydelse på in
duslrikartoflers stivelses- og tørstofindhold. I 1972
gennemførtes 3 forsøg og i 1973 gennemførtes 2,
El enkelt forsøg, der var anlagt lil høsl i 1974,
mislykkedes. men i 1975 foreligger der resultater
af 2 f0"'.8. or. 3280 og 3281.

Gennemsnitsresultaterne heraf er vist i følgen
de tabel. der også viser gennemsnitsresultater
ne af tidligere gennemfØrte forsøg i denne se
rie.

De 5 forsøg 1972-73 viser et posilivt mer
udbytte i hk.g knolde for lilførsel af kalk. Sam·
lidig viser !>thelscsprocenteme en ret markant stig
ning for tilførsel af op til 4 t kulsur kalk pr. ha.
De opnaede merudbytter i stivelse ligger fra 4.2
lil 6.1 h~g i gennemsnit for de tilførte kalk mæng
der. Der ligger dog noget varierende enkeltresul
tater bag disse gennemsnitstal.

De to forsøg i 1975 viser meget usikre gen
ncmsnitsresullater. Det ligger alene i det ene for
søg. nr. 3280, der har givet negativt udslag for til·
førsel af kalk. i alle tre mængder. End\·jdere viser
stivelsesprocenterne svagt faldende lendens i mod
sætning tit de tidligere gennemførte forsøg.

l3S

KalknilIg forud for kartofler (137)
Udbytie og Inen.ldb.

2 forsøg /975 "".. hkl pr. ha
,tivclse knolde Ilivelle

Ukalket ... , 16.6 317 52,7
2 t kulsur kalk 16,4 +20 ~3.9

4 t kulsur kalk 16,3 9 O.S
8 t kulsur kalk 16,2 +1 +1,6

S forsØg /972-73
Ukalket ... 18,9 350 66,2
2 t kulsur kalk 19,4 14 4.2
4 t kulsur kalk 19,7 IS 5.6
8 t kulsur kalk 19,6 18 6.1

7 forsøg /972-75
Ukalke• .... . 18.3 341 62,3
2 t kulsur kalk 18.6 4 1,9
4 t kulsur kalk 18.8 13 4.1
8 t kulsur k.alk 18.7 13 3,9

Ved en sammenregni"g af resliltat~r"e af alle
7 forsøg efter denfIf! plan, viser tall~n~ stadig en
tendens til, at kalk til afgrøden forud for kar·
tofler kan be"irke ell /utvni"g af stivelsesilId·
holdn i illdustrikartofler, Samtidig er der op
nået et beskedent merudbytte af knolde. Resul
rafl't bør dog tages med forbehold. da der er en
del .'ariatioll bag enkeltusuttatertle.

4. Ukrudt og svampesygdomme kartofler.

Af H. EJbck Pedemn.

a. Ukrudt.

Forsøgene med afprøvning af midler til ukrudts
bekæmpelse i kartofler er fortsat i 1975. I den
efterfølgende opstilling bringes resultilterne af 4
forsøg med Scncor og Afalon.

Bekæmpelse af ukrudt i kartofler (/38)
Udb.· 0l

pet. ar jordover- merudb.
tladtn dlI::kket ar 1000 pI. hk.

4 forsØg 1975 ult:udl ved oplagn. pr, ha. "'-.Doide

Mekanisk behandling 31 27 216
Sencor 0,50 kg ..... 14 30 64
Sencor 0,75 kg IO 29 SI
Afalon 1,50 kg 12 28 44
Afalon 2.00 kg IO 29 36

7 forsøg 1974
Mekanisk behandling 16 32 348
Sencor 0.50 kg 19 32 31
Sencor 0,75 kg 9 32 42
Sencor 1,00 kg S 32 43

9 forspg /973
Mekanisk behandling 26 3S 316
Sencor 1,00 kg ..... 13 3S 21

3 fo"øg /972
Mekanisk behandling 3S 281
Sencor 1,00 kg .' ... 3S 27

27 forsØg /968-70
Mekanisk behandling 20 312
Afalon 2.00 kg .... 26 S
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-) Undersøgl pil )( 20 knolde pr. prO\"C. Fire I4r pr. knold.
u) pcl ar overnaden dzkkel.

2,6
2,4

Rod.1lll
.vamp
lal")

22.7
21,5

48,2
50,7

I foråret har der været en infektionsgrad på 57
pet. i gennemsnit af det anvendto læggemateriale.
Som læggemateriale er anvendt samme materiale,
som er benyttet på de enkelte ejendomme. T en
kelte tilfælde har infektionsgraden været omkring
100 pet. Læggematerialet er behandlet med 150 g
Kanoffel-TBZ pr. 100 kg knolde i kartoffellæg·
geren.

I hele vækstperioden har arealet været under
opsyn. Ved inspektion af de enkelte arealer er
der ikke fundet Phoma i udpræget grad.

Før optagning i efterå.ret 1975 er der i mar
kerne udtaget prøver af behandlet og ubehandlet
læggemateriale, og disse prøver er undersøgt på
StudsgArd Forsøgsstation. I gennemsnit af 23 prø
ver fandtes der 1,9 pet. infektion i ubehandlet og
0,8 pet. Phomainfektion i TBZ-behandlede kartof
ler. Disse lave tal må tolkes i den retning, at
vækstbetingelserne for Phoma har været meget
ugunstige i 1975. Optagningsmetoden, der i for
søgene har været opgravnjng kan muligvis også
have medvirket til den ringe infek.tion.Ved en
maskinel optagning såres kartoflerne betydeligt
mere end ved opgravning. Senere undersøgelser

ler for at finde præparater, der er effektive over
for spildkartoflerne.

b. Svampesygdomme.

En række svampesygdomme angriber kanoffel
knoldene såvel under opbevaring på lager som un
der væksten i marken. Phomaråd hørcr- til en af
de svampesygdomme, der de seneste år har for
voldt stor skade vcd dyrkning af kartofler. For·
skellige metoder til begrænsning af skaderne har
været prøvet, dels i form af styring af tempera
lur og luftfugtighed. dels en kemisk bekæmpelse.
Ncdennævnte undersøgelser, hvor der er prøvet
kemisk bekæmpelse af Phoma, er udført i samar
bejde med Statens Forsøgsstation, Studsgård, og
Landbohøjskolens plantepatologiske Laboratorium.

Ved andre undersøgelser er der konstateret, at
Kartoffel-TBZ-IO, indeholdende thiabendazol har
en god effekt på Phoma. Bedst effekt er der op
nået ved en behandling af læggematerialet i for
bindelse med optagning ellor kort tid derefter. Ne·
dennævnte undersøgelse har haft til formål at un
dersøge, om der kunne opnås nogen bekæmpelse
af Phoma ved at behandle læggekartoflerne med
thiabendazol umiddelbart før lægning.

Resultatct af 25 undersøgelser i 1975 bringes i
følgende opstilling.

Bekæmpelse o/svampesygdomme i karlo/ler (139)
pct. phomalnn-

25 underSØgelser ccrcde sdr-) pcl.
v.lzg- v. eksporl' Skurv-

1975 ning optagn. kartoner lalu )

Ubehandlet 57,0 1.9
Kartoffel TBZ IO 0,8

I 2 forsøg nr. 2836 og 3289 har der været
prøvet et nyt forsøgspræparat ep 237. Midlet har
haft en utilfredsstillende ukrudtsetrekt og har haft
for kraftig en påvirkning på kartoflerne. Midlet
har i et af forsøgene skadet kartoflerne temmelig
kraftigt.

Forsøgene fortsættes.

Flere års forsØg med A/alon og Sencor "iser, af
der kan opnås god IIkrudtseflekt med begge mid
ler. For at opnå SfØrst mIllig I1krlldtu/lekt skal
korto/lerne hyppes færdig kort e/ter lægnhlg.
Kammen skal !lave sat sig inden sprøjtning. og al
hensyn til en jævn fordeling på kammene udløfl's
sprøjtningen i stille l'l!jr.

Kartofler som ukrudt. De senere års milde vin
tre har bevirket, at spildkartofler er blevet et pro
blem på arealer, hvor der året før har været kar
tofler. T 2 forsøg. nr. 133 og nr. 2765. er der
forsøgt bortsprpjtning a[ spildkartofler i byg. Der
er anvendt et nummerpræparat Hoc 17014 på for
skellige tidspunkter alt efter udviklingen af de
fremspirende kartoner.

Præparatet har ha.ft en god effekt overfor al
mindeligt ukrudt, men desværre er der ikke opnået
nogen effekt på de fremspirende kartoffelplanter.

Behandlingen har ikke givet noget sikkert ud
slag i udbynet.

ForsØgene vil blive fortsat også med andre mid-

Det ubehandlede forsøgs led er renholdt ved gen
tagne mekaniske behandlinger. I de led, der er
blevet behandlet med Sencor og Afalon, er den af
sluttende hypning foretaget på et tidligt tidspunkt
i god tid før udsprøjtning af midlerne. Ved ud
sprøjtning var kartoflerne i begyndende- fremspi
ring.

Ved høst er der foretaget en bedømmelse af
procent jordoverflade dækket med uknldt, og der
har været 3l pet. dækning i forsøgsled med me
kanisk behandling. En behandling med O,S kg Sen
cor har reduceret ukrudtsbestanden til det halve,
14 pet. Hvor der er anvendt den største dosering
af Sencor, har der været en dækning på IO pet.
De tilsvarende tal for Afalon har været 12 og
10 pct.

Behandlingen har ikke påvirket antal karlof
felplanter pr. ha i negativ retning. Behandlingen
har bevirket merudbytter fra 36 lil 64 hkg knolde
pr. ha. I forsøgene har der været anvendt sorterne
Octavia, Bintje og DianeHa. I forsøg med Octavia
er der en udbyttenedgang på 7-8 pet. for behand
ling med de 2 midler.

I 1975 er der en bedre ukrudtseffekt end i de
foregående år.

Afalon har været afprøvet i 27 forsøg fra 1968
til 1970. Anvendelsen af 2,0 kg Afalon har haft
en ikke helt tilfredsstillende ukrudtseffekt, men
behandlingen har ikke haft nogen indvirkning på
det opnåede udbytte.



viser dog, at Phoma formentlig ikke har så alvor
lig en udbredelse i 1975 som i de foregående år.

I de indsamlede prøver er bestemt procent af
eksportkartof!er, og der er en lidt større procentdel
efter TBZ-behandlingen. Der er ligeledes fundet
lidt mindre skurv og rodfiltsvamp på de behand·
lede kartofler sammenlignet med ubehandlet.

Forsøgsilrbcjdet fortsættes.

Kartoffelskurv. Skurvproblemet i kartoffeldyrk
ni.ng har i en årrække kunnet afdæmpes noget
ved hjælp af en quintozenbehandling. Desværre er
det nu ikke mere tilladt at bruge disse midler til
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spisekartofler. Man må forsøge at finde andre mu
ligheder til at reducere karloffelskurven.

Det er en gammel erfaring, at græs som for
frugt kan afbøde et eventuelt skur.-angreb noget.

I Nordsjællands Lalldboforelling har Olan gen·
nemført 2 undersøgelser vedrørende forfrugtens
indflydelse på skurvangrebet, side 1574. Som for·
frugt har man anvendt byg og byg med rajgræs
udlæg. I forsøgsarealet. hvor byg alene har været
forfrugt, har skurvtallet for afgrØden i gennemsnit
lIf de 2 undersøgelser været 29. Hvor der var isået
rajgræs som efterafgrøde, bar skurvtaller været re
duceret til 23 i gennemsnit.

•
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1. Grovfoderproduktion
Ved Aksel Jacobsen og B. R. BentilO1m.

I. Forsøg vedrørende
dyrkning af roer.

Under UdvaJget for roedyrkning er i 1975 gen·
nemført forsøg med frøafstande og frøtyper i fo
dersukkerroer og forsøg med forskellige sorter af
genetisk monogerme fodersukkerroer. Desuden er
der arbejdet med en undersøgelse over roetørslof·
(ets indhold af nitratkvælstof og fore1aget en be
dømmelse af plantebestanden ved omsåningsgræn
sen for foderroer.

I samarbejde med De danske Sukkerfabrikker
AJS er gennemført forsøg med frøafstande i fa·
briksroer. Talmaterialet fra disse forsøg er ind·
samlet og bearbejdet af Forsøgsstalionen .Mari·
bo-.

1. Frøafstaode i fabriksroer 1973-75.
Der blev i 1975 gennemført 6 forsøg med frø

afstande i fabriksroer efter den plan, der også
har været brugt i de to foregående år. Planen er
vist i beretningen fra 1974 og fremgår af tekstta
bellerne.

I alle forsl1.lgsled blev anvendt sorten Monova,
der er arveligt enkimet og pillerel. Såningen blev
gennemfl1.lrt med en 6·rækket Stanhay såmaskine
med udstyr til båndsprøjtning.

Ved s~ning og pi udtyndingsstadiet blev bånd
sprøjtet med Pyramin, medens der blev bredsprøj
tet med BetanaJ efter behov. I alle årets forsøg
blev ukrudtet bekæmpet med tilfredsstillende re
sultat.

Forsøgsroeme blev aftoppet og optaget med ma·
skine.

T gennemsnit var udbyttet i forSl1.lgene 1975 lidt
lavere end i de foregAende h. Udbytteniveauet
af roerne, der blev sået på den største afstand, var
især lidt lavere. I gennemsnit svarer udbyttefor·
holdet de enkelte forsøgsled imellem dog ret nøje
til de foregående ir. I den følgende o\'ersigt er
derfor vist et gennemsnit af 17 forsøg fra 3 år.

Den opnåede såafstand svarer meget nøje til
planens mål. Den blev målt i de dele af rækken,
hvor fremspiringen var bedst. Det viser, at den
såteknik, der i dag er til rådighed. er præcist vir·
kende og særdeles velegnet tU såning på blivende
afstand, når spiringsforholdene iøvrigt er normale.

Plantetallet ved optagning lå i gennemsnit på

FrØafslande i jabriksroer (140)
/7 forspg 1973-75

cm suJst. 1000 pI. pct. lmpurily IOD pr. bl.
I matken pr. ha sukker ,..Iuc-) rod suktc:r

Hdndudlynding
.. 10,3 68 16,6 100 45,8 7,62

Inlel hdndarbe;de
b. 15,2 76 16,6 99 ~I,4 +0,23
c. 17,1 70 16,5 101 +1,6 +0,31
d. 19,1 64 16,5 102 +1,6 +0,33
e. 21,0 60 16,5 105 ~2,3 +0,52
f. 23,1 55 16,5 107 +2,4 +0,54
-) 100 _ 3758

ct ret højt niveau i alle forsøgsled. Det var ved
såafstand 15 og 17 cm højere end det anta! plan
ter pr. ha, der blev opnået ved håndudtynding. Ved
øget såafstand var der en svag tendens til lavere
sukkerprocent.

Ved l1.lget såafstand blev der fundet en forrin
gelse af sukkersaftens værdi i fabrikationen ud
trykt ved Impurity value, der er et mål for saftens
indhold af natrium, kalium og amidkvælstof. Fag·
folk. betragter et tal på ca. 5.000 som udtryk for
en meget dårlig saftkvalitet. Nederst i tabellen ses.
al den målte værdi var 3758. Det svarer Lil en
middelgod saftkvalitel. Først ved såaIstande på
over 19 cm skete der en forringelse af saflkva·
liteten. På den anden side havde roer med en si
afstand på 15-17 cm samme safLkvalitel, som blev
opnået ved håndudtyndede roer.

Udbyttet af sukker pr. ha var størst, hvor der
blev udtyndet med hånd. Ved såning til blivende
bestand gav 15-19 cm såafstand fra 0,23 til 0,33
tOIl og 21-23 cm såafstand fra 0,52 til 0,54 ton
sukker mindre pr. ha end de håndudtyndede roer.

Sammenlignes den forskellige dyrkningsteknik.
ved håndudtynding og ved såning til blivende be
stand er der mulighed for en række ændringer i
udgifter til udsæd og renholdelse. Ved de fortsatle
beregninger er her ved håndudtynding regnet med
håndlugning efter tarifmæssig betaling, bånd
sprl1.ljtning med Pyramin og 8etanal, samt 3 gange
radrensning. Ved såning til blivende bestand er
regnet med bredsprøjtning 1 gang med henholds
vis Pyramin og Betanal og ingen radrensning.

Reduceres udbyttets værdi ved de forskellige så·
afstande med de udgifter lil udsæd, udtynding, ke
mikalier og rensning, som ændres med metoderne



for dyrkningen, fås et .bidragc. der viser følgen
de forholdstal:

HåndudtyndIng 8th'ende bestand. cm lAaCst.
15 17 19 21 23

.Bidrage 100 105 104 104 102 102

Der er i alle forhold regnet med priser fra
1975. Disse prisrelationer kan ændre sig betydeligt
i de kommende år, og de kan ændre sig fra sted
til sted, men i 1973-75 viste resultaterne af for
søgene, at såning til blivende bestand rent øko
nomisk klarede sig godt overfor den traditionelle
dyrkningsmetode.

Det viser sig også i praksis, da man regner
med, at ca. 75 pet. af arealet med fabriksroer
blev sået på blivende afstand i 1975.

Ved såning til blivende bestand kommer plan
tetal pr. ha., og planternes fordeling på arealet tiJ
at spille en ganske afgørende rolle for udbyttet
af sukker pr. ha. Alt andet lige er planlctallet
naturligvis direkle afhængig af såafstanden, som
det ses i følgende oversigt, der er taget fra de sid
sle 3 års forsøg med såafstande lil blivende be
stand.

Frøafstande ; fabriksroer
ForsØg /973-75
1000 pI. pr. Antal Opnået 1000 pI. pr. ha
ha på 3-4 Corsogs cm-aCstand ved tabt I Rodudbyttc
blacl:uadic 1<4 .... op<. OpL \'Z.kslp. hkg pr. !la Ibt.

over 100 3 15 22 91 12 479 100
90-99 8 16 25 79 15 472 99
80-89 14 17 27 74 IO 450 94
70-79 16 19 30 67 8 456 95
60-69 24 20 33 61 4 436 91
50-59 16 21 36 55 2 404 84
under 50 4 22 44 45 I 388 81

Håndiugel 17 29 68 459 96

Forsøgene er opstillet efter faldende plantetal
pr. ha på 3-4 bladstadiel. Ved de største plantetal
var og5å labet af planter i lØbet af vækstperioden
størst. Fra 3-4 bladstadiet til optagning tabtes
ved over 70.000 planter pr. ha 8-15.000 planter,
medens delle tab i samme periode ved under
70.000 planter var 1.000-4.000 planter pr. ha. Der
går således et betydeligl antal planter til grunde
i den skærpede konkurrence i tætte bestande. når
der er over ca. 70.000 planler pr. ha ved 3-4
bladstadicl.

Udbyttct af renvaskede roer pr. ha var størst
ved såafstand 15 cm, og det var jævnt faldende
med øget såafstand. Det fremgår af tabellens re·
sultater, at udbyneniveauet ved 17 og 19 cm såaf
stand svarede lil udbYlleniveauet ved håndlugede
rocr. Den gennemsnitlige planteafstand ved optag·
ning var da også i disse 3 grupper næsten ens,
nemlig 27-30 em.

Ved øget såafstand øges også den gennemsnit
lige vægt af de enkelte roer, som det ses i den
følgende oversigt fra de samme fo~øg.
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FrØafstaflde ; fabriksroer
ForsØg 1973-75 hk,

°lnåcl G~m toprCS[ '00
lafll. pr. roe: IX'· lmpurity l pr0\'C- sukker ,.BidrIB"

om 8ns. sukkcr ..aluc-) \'ask pr. ha fhl.

15 526 17,3 100 22 8.28 100
16 597 17,2 101 17 8,11 98
17 608 16,7 115 15 7,52 89
19 681 16,5 115 12 7,52 89
20 715 16,6 125 12 7,24 86
21 735 16,0 132 II 6,46 76
22 862 15,4 149 7 5,98 69

Hånd-
luget 674 16,6 118 14 7,62
-) 100 - 3171

Det fremgår af resultaterne, at sukkerprocen·
ten faldl fra 17,3 ved 15 cm såafstand til 15,4
ved 22 cm såafstand. Delte er et ganske betragte
ligt fald i sukkerprocenlen. Også saftkvaliteten på.
virkes stærkt, som det ses i næste kolonne. Det
absolutte tal er her 3J71 ved 15 cm såafstand.
hvilket må betragtes som en tilfredsstillende saft
kvalitet. Fra dette rimelige niveau stiger den for
holdsvise værdi fra 100 op til 149, når der sås
på 22 cm såafstand. Håndlugede rocr har et lm
purity valuetal på 118, hvilket svarer til roer
sået med en såafstand på 17 og 19 cm. En af
grundene til, at man ikke så gerne vil så fabriks
roer lil blivende bestand på 15-17 cm såafstand,
er, at der kommer en øget mængde toprest i de
Icverede roer. En udtryk for dette ses i midter
ste talkolonne i tabellen. Indholdet af foprest i hkg
pr. ha ved 15 cm såafstand var 22 hkg mod 7 hkg
pr. ha ved 22 cm afstand. I håndlugede roer var det
14 hkg i gennemsnit.

Det største udbytte af sukker pr. ha er målt
ved 15 cm såafstand, og det er ret jævnt faldende
med øget såafsland.

Længst tilhøjre i tabellen ses .bidragc, der her
er omregnet til forholdstal. Ved beregningen er
benyttet procent sukker i rod og hkg renvaskede
roer pr. ha ved de forskellige såafstande. Som ud·
gift er kun frddraget udgiften til udsæden, da de
øvrige variable omkostninger er forudsat em. Det
te er vel nok ikke helt rimeligi, da udgifterne til
optagning og levering er størst ved de største ud
bytter. Derfor er bidrag også sat i parentes.

Det ses tydeligt, al det bedste økonomiske re
sullat blev opnået ved såafstand 15-16 cm. øgcs
såafstanden til 17, 19, 20, 21 og 22 cm er den Øko
nomiske indtjening fØrst jævnt, derefter stærkt fal
dende.

Resultaterne af disse undersøgelser l'istc, at
I'ed stilling af fahriksroer til blive"de bestalld.
blev der største udbytte høstet ved en .'idafstofld
på 15-16 cm.

Ved en såafstalld på 17-19 cm blev høstet et
udbytte, der stort set svarede til udbyttet af
htjmludtYlldede roer.

Forsøgene fortsætter.
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2, Frotyper og froafstande i foder
sukkerroer 1974-75,

Forsøgene er i 1975 gennemført efter samme
plan som i 1974, hvor den er anført i berelnin·
gen, og den fremgår også af teksuabcllcrne.

I forsøgsJed a og b er anvendt frø af Korsroc,
der er en teknisk monogerm roesort. Udsæd lil for
søgsJed c og d er frø af Kyros. som er genetisk
monogerm. Begge frøpartier er leveret af Dansk
Planteforædling A/S, Børkop. Begge frøpartier er
behandlet og pilleret hos Saat- lind Erntetechnik,
GMBH, Eschwegc. Vesttyskland.

Udsæden lil forsøgene blev undersøgt for spire
evne og graden af cnkimethed på Statsfrøkontrol
len, Lyngby, mod følgende resultat:

'.e.
tOP pr. hJ;

269 106,9
19 +1,6
53 3,3
39 0,4

hkg pr. ha
md

tørstot

93,0
+3,6
~I,3

+3,2

63
72
67
57

FrØafstonds- og frprype/orspg i fodersukker
roer (142)

'000
Udtynd. planter
timer pr. hil

23 forsØg 1975 pr. ha ved apl.

Tek. mono. 8 cm 32
Tek. mono. 15 cm O
Gen. mono. t 5 cm O
Gen. mono. t 8 cm O

et rimeligt niveau med de 2,5 til 3,6 pct. Derimod
er procent spring efter arvelig enkimet frø med
5,8 til 7,5 pet. på el rigelig højt niveau.

Roer efter arveligt enkimede frø har et antal
dobbelt planter pr. ha, der svarer til h!ndlugede
roer efter teknisk enkimel frø. Derimod havde
teknisk enkimet frø, sået på 15 cm såafstand
12.000 dobbeit'planter pr. ha, hvilket er et util
fredsstillende højt antal.

Med ganske få undtagelser er udbyttet af rod
tørstof størst i de hånd udtyndede roer, som det og
så fremgår af fØlgende gennemsnit af 23 forsøg.

pct. (r0nøglc:r med
I spire 2 spinr 3 spirer

69 29 2
93 7 O

",..
splfttvne

Korsroe 84
Kyras 88

Spireevnen i begge frøpartier har været normal
og især for Kyros særdeles tilfredsstillende. Gra
den af enkimethed er normal for begge frøpartier.

l 17 gennemførte forsøg af 23 blev der brugt
jordherbicid, ligesom der i t 7 forsøg af de 23 blcv
anvendt Betanal, især mod hvidmelet gåsefod.

T forsøgsled a er roerne håndudtyndet på deres
3-4 bladstadie. Forsøgsled b og e blev sået til bli
vende bestand med en såafstand på 15 cm, me
dens der i forsøgsled d blev anvendt 18 cm såaf·
stand. Der blev ikke hakket anden gang i nogen
af forsøgene, men i løbet af sommeren blev i en
kelte forsøg større ukrudt håndiugel. I de fleste
forsøg blev der radrenset en til flere gange.

Markspiringsprocentcn varierede meget fra for·
søg til forsøg. I forsøgsled a og b fra 44 til 85
pet. og i forsøgsled c og cl fra 44 til 92 pet. Jn
den for samme forsøg var der også nogen varia
tion i markspiringsprocenten, men i gennemsnit
har de 2 frøtyper spiret lige godt under markfor·
hold, som det ses af følgende oversigt.

Udtyndingstiden, der i gennemsnit blev målt til
32 timer pr. ha, er middelhøj. Den varierede fra
20 til 53 timer pr. ha.

Antal planter pr. ha ved optagning varierede
fra 72.000 ved teknisk enkimet frø sået på 15 cm
afstand til 57.000 planter pr. ha efter arvelig en·
kimet frø, sået på 18 cm såafstand. l gennem
snit var antal planter pr. ha ved optagning således
på et rimeligt højt niveau.

Udbyttel i rod tørstof pr. ha var på et betyde
ligt lavere niveau end i de foregående år. Min
dreudbyttet, der blev målt ved såning lil blivende
bestand var stort set ens, enten der anvCTJdtes tek
nisk enkimet eller arveligt enkimet frØ,

Udbyttet af top var ligeledes på et betYdeligt
lavere niveau end i tidligere år. Det fremgår ty
deligt af tallene, at topudbyttet i Kyros lå på et
højere niveau end i Korsroe.

Længst lilhøjre i tabellen er udbyuet af rodtør
stof og top omregnet til afgrødeenheder pr. ha ef
ter de normale normer. Det ses her, at udbyttet af
Kyros sået på 15 cm afstand gav 3,3 a.e. mere
pr. ha end h!ndudtyndet Korsroe. Sammenlignes
de 2 roesorter sået til blivende bestand på 15 cm
afstand, gav Kyras 4,9 a.e. mere pr. ha end Kors
roe. Det betyder, at det vil blive særdeles vanske
ligl at få betaling for den mcrtid, der er anvendt
til håndudtynding af Korsroe.

Forsøgsted a, b og c har været de samme 3 Ar
i træk. I det følgende ses det gennemsnitlige ud
bytte af 119 forsøg.

3,5
12,0
5,5
2,9

Dobbelt·
planler

1000
pr. h•
II fs.

2,5
3,6
5,8
7,5

73
74
61

65
64
63
65

8em
15em
15 cm
18cm

FrØafslallds- og /rplypeforsØg i foder
sukkerroer (141)

UlOO
pet. pl"nter

m.rk· pr. h. ved pct.
•piring udtynd. spring
20 fs. 22 fs. 9 fs.1975

Tek.. mono.
Tek. ·mono.
Gen. mono.
Gen. mono.

119 forsØg.
1973-75
Tek. mono. 8 cm
Tek. mono. 15 cm
Gen. mono. 15 cm

Antal planter pr. ha ved udtynding er ved så
afstand 15 cm på et rimeligt niveau med 73
74.000 planter pr. ha. Derimod er plantetal efter
arvelig enkimet frø sået på 18 cm på et ret lavt
niveau med 61.000 planter pr. ha. Procent spring
ved optagning er for de teknisk enkimede frø på

Frpalstallds- og frp'ypeforsØg i fodersukkerroer
'000

Udlynd. pl.nter hkg pr. ha
limer pr. h. rod- •.c.
pr. hIL v. apl. '''"tot top pr. ha

33 60 105,5 336 123,9
O 66 +6,2 9 +4,8
O 54 +6,7 24 +4,1
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Det største udbytte måltes ved hånd udtynding.
Ved såning Iii blivende bestand på 15 cm såaf·
stand blev i forhold til hånd udtynding ved begge
sorter målt udbyttetab. Det var for Korsroe 4,8
a.e. og for Kyros 4, I a.e. pr. ha.

De IlII afslutlede forsøg riSle.
A I udbyltl't af roelØrSloJ "ar størst "ed håndud·

tyndillg eft('r Sållillg af I('knisk e"kimet frø på 8
cm frøafslam/.

A I den nn'eligt e"J..imede roesart Kyras ydede
el ,'ilørre /It/byt/e af lap elld sortelI Korsroe, som
er tek/li.~k el/kimel.

At teknisk enkimel roe/rø, dpr ble I' såel med
15 cm Stia/flalld gOl' ca. 10,000 dobbeJtplamer pr.
ha.

A t teknisk ellkimel roefrø kUli bmges "ed så
nillg lil b/il'ende benand, h"is mtlll kan forlige sig
med det belyde/ige anlal dobbeltpialIler pr. ha.

AI såning af arveligl t!flkimn roelrø lil blh'ende
bestand gør del muligl al "ndre dyrkningsteknik.
ken bl'lydeligl i rellling al al spare arbejde. uden
al IIdbytlel pr. ha b/il'er I'"Se/ll/igl /m'ere e"d "l'd
Iraditionel dyrkning al foderroer.

3. Genetisk monogerme sorter af

fodersukkerroer 1973-75.
Forsøg med gene1isk monogerme fodersukker·

roer er i 1975 gennemført efter følgende plan.

a. Meka, teknisk monogerm, 15 cm frøafstand
b. Kyros. genetisk monogerm, 15 cm frøafstand
c. Monoblane, genetisk monogerm, 15 cm fro-

afstand
d. Monorosa, genelisk monogerm. 15 cm frØaf·

Sland
e. Monofourra, genetisk monogerm. 15 cm frø·

afstand

Når de genetisk monogerme sorter er sammen·
lignet med Meka, sået på blivende afstand, skyl
des det. at vi for de enkelte rocsorter ønsker at
vise udbyHeniveauet ved rocdyrkning uden hånd
arbejde.

De anvendte frØparlier er analy~ret af Stats-
frØkonlrollen med fØlgende resultat.

",.. pct. rrønøgler med
.plruync l spire 2 spirer 3 spirer

Meka 76 76 22 2
Kyros 88 93 7 O
Monoblanc 91 98 2 O
Monorosa 89 95 5 O
Monofourra 81 97 3 O

Spireevnen var normal i Mcka og Monofourra
og høj i Monoblane. Kyros og Monorosa. Graden
af enkimethed var størst i Monoblanc og Mono·
fourTa, normal i Monorosa og Kyrso og over nor·
mal i Meka.

Alle forsøgsled blev som nævnt i planen sået

til blivende bestand med IS cm såafstand. Jnden
såning blev der sprøjtet med jordherbicid, Pyra·
min. Venzar eller Mcrpelan. Desuden blev i mange
af forsøgene brugt TeA i bekæmpelsen af kvik.
Senere blev der i flertallet af forsøgene brugt Bt:.
tanal. Ukrudt blev således søgt bekæmpet bedst
muligt med kemiske midler. Radrensning blev fo
retaget 2-4 gange i de fleste forsøg, Kun i f~l for·
søg bic" der ikke radrenset.

Der blev ikke anvendt håndarbejde i forsøgene.
bortset fra en håndlugning af stort ukrudt i løbet
af sommeren i enkelte af forsøgene.

En optælling :l( markspiring, procent spring.
dobbeltplanter, procent stokroer samt karal..ter for
virusangreb er vist i følgende oversigt.

Genetisk monoge,,"e roesorler (143)
Kar. r, YiNs·) dQbbcltpl. ",..

44 Is. pct. marlr.- 1000 ",.. 1000 stolr.-
spiring planter sp'rin, pr. h.II løben:

/975 40 fl. 23 rs, )9 rs. 14 r•. I) rs, 2) !s.

Mcka 64 3,5 60 12,5 6,1 0.4
Kyros 63 1,9 61 11,4 1.7 0.2
MonoblaDe 68 1,7 67 10.6 1,0 2,6
Monorosa 67 2,8 67 8.6 1,3 0,7
Monofour. 67 1,7 65 8,5 1,2 0.3
LSD 1,7 0,7 0,7
.) 0-10, o - intet, IO - megct stlrrkllnpeb,

Markspiringsprocenten blev hos sorter med nor·
mal spireevne, Meka og Monofourra 12-14 pct. la·
vere end laboratoriespiring. Sorter med høj labo
raloricspiring, som Monoblanc, Monorosa og Ky
ros havde en markspiring, der blev 22-25 pet. la·
vere end laboratoriespiringen,

Spring. der er beregnet i pet. af bestanden,
giver el udtryk for. hvor jævnt plantebestanden er
fordelt. Monorosa og Monofourra klarede sig
bedst med den ja:vneste fordelte plantebestand.
Derimod havde Kyros. Meka og Monoblanc med
over IO pet. spring den mest ujævne plantebe
stand.

Antallet af dobbeltplanter blev på et tilfreds
stillende lavt niveau. under 2.000 planter pr. ha,
hos de arveligt enkimede roesorter. Hos Mela var
antallet af dobbeltplanler ca, 6.000 pr. ha, hvilket
Vat ca. en fjerdedel af den mulighed, der levnes
i laboratoriespiringen.

Meka. Kyros og Monofourra havde under 0,5
pet. stok løbere, hvilket er et tilfredsstillende lavt
niveau. Monorosa med ca. 1 pet. stokroer og Mo
noblanc med 2,6 pct. stok roer, havde derimod ri
gelig mange slokløbere i et år. hvor der iøvrigt
kun var få stokløbere i roemarkerne.

Meka og Monorosa var mest tydeligt angrebet
a( virusgulsot, medens der ikke var synlig forskel
på nngrebsgraden hos Kyros, Monoblanc og Mo·
nofourra.

En oversigt over tørstofindholdet i rod og ud·
byttet i de forskellige sorter ses i følgende over
sigt.
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A nal)'sering af roetprstoj for indhold af nitrat
kvælstof (/45)

Kålroer (105 N i naturg. + 147 N i kunstg.)
l 11,0 10,0 1,14 0,01 78

I. Meka, Vita
U. Rex, Hinderupgård

III. Monorosa, Taca. Kyras, Monoblane, Alba,
Korsroe.

Gns. alle prØver (155 N i naturg. + 137 N i
kunstg.)

1 24 16,3 6,7 1,32 0,17 79
Il 6 16,0 6,9 1,41 0,16 86
III 28 14,9 7,4 1,56 0,22 92

80
87
86

76

99

0,22

0,17
0,14
0,26

0,18

7,0 1,33
6,9 1,40
7,5 1,50

6,8 1,32

7,2 1,62

kl roer NO.-N fri
pr. r.c. Total-N NO.-N dpr. pr. r.e.

ha (340 N i naturg. + 182 N i

ha (188 N i oaturg. + 147 N

Prøverne blev inden for hver sort opstillet ef
ter faldende mængde anvendt kvælstof. Det er ty
deligt, at der er betragtelig fo~kel pi roesorter
nes indhold af nitrat. De er derfor inddelt i 3
grupper, som det ses i fØlgende teksttabel.

Antal pct.
pl'8ver IØl1ltO(

Over 4()() N pr.
kunstg.)

J 2 16,1
Il
lU 15,3

300-399 N pr.
kunstg.)

l 9 15,8
Il 3 16,0
III 14 14,6

Under 299 N pr. ha (107 N j naturg. + 124 N
kunstg.)

I 13 16,7 6,6 1,30 0,13 80
Il 3 15,9 6,9 1,42 0,18 85
III 13 15,1 7,3 1,55 0,22 91

Genetisk monogerme roesorter (144)

44 f5. l"'-
1000 pI. tøntof hkl pr. ha a.e.

1975 .... ha I ,od rodt"nt. 'op pr. ha

Meka 58 18,2 94,8 243 106,5
Kyros 55 15,7 1,8 51 5,8
MODoblane 58 16,4 "'"6,0 103 3,0
Monorosa 60 17,4 ~3,5 56 1,4
Monofourra 58 18,8 5,5 93 12,7
LSD 1,9 0,2 2,7 11

Anlal planter pr. ba ved optagning lå på næsten
samme niveau bos alle afprø\'ede sorter, nemlig
fra 55 til 60.000 planter pr. ha, lavest i Kyros og
højest i Monorosa.

indholdet af tørstof i rod var størst i Meka og
Monofourra med henholdsvis 18,2 og 18,8 pct. Det
var lavest i Kyras med 15,7 pet.

Monofourra og Kyros gav et større udbytte end
Meka i rodtørstof, medens Monoblanc og Mono
rosa ydede et lidt lavere udbytto. Alle de arve
lige enkimedc roesorter ydede et større udbytte af
top end Meka. Monoblanc og Monofourra gav de
største merudbytter.

En beregning af udbyttet af rodtørstof og top
i bruuoafgrødeenheder pr. ha efter de gældende
normer, ses i kolonnen længst til højre.

Monofourra ydede det største merudbytte på
12,7 a.e., derefter fulgte Kyros på 5,8 Monoblanc
med 3,0 og Monorosa ydede kun 1,4 a.e. mere
end Meka.

Efter dette års forsøgsresultater at dømme yde
de således alle de arveligt enkimede roesorter et
højere udbytte end Meka, når forsøgene blev gen
nemført i blivende bestand med 15 cm såafstand.
De mest attraktive sorter blev efter forsøgenes
resultater at dømme Monofourra og Kyros.

4. Roelorstoffeis indhold af
Nitrat-kvælstof 1974-75.

J januar 1975 blev af planteavlskonsulenteme
udtaget prøver af roebeholdningen pi ejendomme
med et stort kvæghold. Prøverne blev på Statens
Planteavls- Laboratorium i Vejle analyseret for
indhold af tørstof, og tørstoffels indhold af total
kvælstof, nitratkvælstof, kalium, natrium og mag
nesium blev bestemt.

Sammen med prøveudtagningen i roerno blev
der inilhenlet oplysninger om, hvor store mængder
natur_og kunstgØdning der blev anvendt på de
pågældende landbrugs roearea1er. Naturgødningen
blev omregnet til rent kvælstof efter de normer,
der er anført i beretningen 1974.

I tabel 145 i tabelbilaget er for de enkelte roe·
prøver vist gødskningen med kvælstof i naturgød
ning + kvælstof i kunstgødning. Desuden er vist
roesort, tørstofindhold i rod, tørstoffelS indhold af
totalkvælsLof, nitratkvælstof, kalium, natrium og
magnesium.

Kvælstofgødsk.ningen er ved opstillingen delt i
3 trin: over 400, 3~399 og under 299 kg N pr.
ha. lndholdet af nitratkvæ1stof er fundet størst i
roer, der har et sortsbetinget lavt tørstofmdhold.
Det er roesorteme i gruppen, der er mærket med
1JI.

Der var en tendens til at bruge mest kvælstof
i kunstgødning, hvor der i forvejen var brugt de
største mængder naturgødning. Det er et forhold,
der nok bør tages større hensyn til ved planlæg
ningen af gødskningen på ejendomme med et stort
kreaturhold.

Foruden betydelige mængder tilføres i natur-
gødning også store mængder kalium. Ud fra nor
malnormer for naturgødningeos indhold af kalium
blev der beregnet den samlede tilførsel af kalium
pr. ha pli de pågældende kvægbrug. Det er i den
følgende oversigt anført for de 2 grupper af roe·
sorter, nemlig foroven i tabellen gruppe I OS li
og nederst i tabellen for gruppe IU's vedkom
mende.
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II. Forsøg vedrørende dyrkning
af græs m.v.

Under Græsudvalgels ledelse er i 1975 arbejdet
med følgende forsøgsserier.

l. Lucerne dyrket ved stigende reaktionstal.
2. Flydende ammoniak til græs efterår og forår.
3. Kvælstof til græsarter.
4. Stigende mængder kvælstof. kalk og magne-

sium til græs.
5. Stigende mængder fosfor til lucerne.
6. Fosfor til græs på lavbundsjord.
7. Omlægning med specialfra:ser.
8. Såtidel' for udlæg af kløvergræs.
9. Efterafgrødens forfrugtværdi ved stigende

mængder kvælstof.
10. Flydende ammoniak nedfældet med forskel·

lig skærafstand.
11. Udpiningsforsøg med kalium.
12. Tørringsafgrøder.
13. Stigende mængder kvælstof til dæksæd.
14. Efterafgrøder med lavt ressourceforbrug.
15. Efterafgrøder sået efter kornhøst.
16. Regulering af grzsvæksten med kvælstof.
17. Stigende antal majsplanter pr. m t .

18. Udstrøet og placeret fosfor til siJomajs.
19. Sorter af silomajs.
20. Ukrudtsbekæmpelse i silomajs.
21. Andre forsøg med grønafgrøder.

dende. Et udbytte på under 80 hkg rodtørstof vil
under nonnale forhold kunne nås ved en omså
ning, inden ca. IO. juni.

Derfor er nederst i oversigten vist de laveste
værdier for plantetal, der bør accepteres i en roe
mark. når roeplanterne har 3-4 blade.

Det vil ved rækkeafstande på 55 cm eller mere
sige. at marken er på grænsen af omsåning, hvis
der flere steder i marken findes under 25 stk. ret
jævnt fordelte roeplanter pr. 10m s.årække.

l. Lucerne dyrket
ved stigende RI 1969-75,

Forsøgene er planlagt og gennemført for at vise
den indflydelse, som jordens reaktion har på lu·
cernens knoldbakterier. De sørger for lucernens
kvælstofforsyning og har derfor indflydelse på
udbyttet af råprotein. Hvis de trives godt, vil ud
byttet af både råprotein og tørstof øges.

Forsøgeno er planlagt placeret i marker med
udlæg af lucerne på mineraljord med lavt til mid
delhøjt reaktionstal. ] meget tidligt forår blev ud
taget jordprøver. hvori der blev bestemt kaH:.behov.

De beregnede kalkmængder tilførtes forsøgs
arealet. lige inden udlægget blev sået. Der an
vendtes følgende fOr'Søgsplan:

0,20 0,11
0,25 0,12

2,17
2,79

265
490

7,8
14,0

pct. kalium, natrium og magnesium i roetprsto/
"ed forskellig kaliumllil'eau
Anla.l kl K 'ilført pct. af tØBlOt
prøver Kt pr. ha K Na MI

IO 8,4 265 1,80 0,19 0,12
17 14,8 448 2,11 0,22 0,12

GN"""
I Ol II

Kl 0,0-9,9
Kt over IO

Gruppe III

Kt 0,0-9,9 12
Kt over IO 12

S, Bedømmelse ar planlebeslaoden ved
omsåniogsgrzosen i bederoer.

I 1973 og 1974 blev i alle roe forsøgene målt
afstand i cm mellem de enkelte fremspirede roe
planter, mir de var på 3-4 bladstadiet. Dette
arbejde blev gennemført for ut få et udtryk for
plantebestandens betydning for markens udbytte.
mir bestanden blev optalt på udtyndingsstadiet.

I det følgende er kun vist resultaterne af be
regningerne fra forsøgene med genetisk monogerme
rocr. sået på 15 cm såafstand.

Udbyttet i roctørstof er inddelt i 4 udbytte
grupper: over 120, 100-120. 80-100 og under 80
hkg tørstof pr. ha. Dette er i følgende oversigt
sat i forhold til den procentvise fordeling af de
målte planteafstande i marken.

Undersøgelsens resultater er delt ved kaliumtal
under og over IO. Det ses tydeligt længst til højre
i tabellen, at indholdet af kalium i roetørstoffet
er fundet størst. hvor også kaliumtal og kalium
tilførsel var størst. Roerne fra gruppe III, der er
arvelig betinget lavprocentige havde det højeste
indhold af kalium i roetørstoffet. Indholdet af na
trium var også højest i de lavprocentige roer, me
dens indholdet af magnesium var næsten ens ved
lavt og højt kaliumtal uanset roesorten.

Undersøgelsen fortsætter.

For at opnå over 120 hkg fodtØr-;tof pr. ba var
der over 50 pCt. af plantebestanden under 18 cm
afstand i sArækken, og der var over 85 pct. af plan
terne med under 34 cm afstand i sårækken.

] marker med et udbytte på 100-120 og SO
100 bkg rodtØrstof pr. ha var der en svagt fal
dende procentvis andel af planter med afstande på
benholdsvis under 18, 26 og 34 cm.

I marker, hvor der blev matt under 80 hkg
rodtørstof var den procentvise andel af planter
med under 18, 26 og 34 cm afstand stærkt fat-

p;:t. p!&nteafstande
hkllØrslOf An,,' under under under
pr. ha I rod forsøg 18 cm 26= J4=
over 120 18 53 71 86
100-120 ........ 41 48 67 81
80-100 ........ 35 47 64 77

under 80 ....... 20 28 51 66

Grænseværdier før
omplØjning .... 40 60 75
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a.e. pr, ha
Inl.

58,3
+0,8
+ 1,3
+1,4

by,
2 fl.
53,4

0,5
0,1

+0,3

Lucerne og stigende Rt, eftervirkning
hkg kerne pr. ha

h\'ede havre:
1 fs. I es.

66,5 60,4
+2,5 +0,4
+2,5 + 1,7
+2,4 + 1,4

Der er mAlt negative merudbytter for kalknin
gen i hvede og havre, medens byg har givet et
mindre og usikkert udslag for kalkningen. I gen
nemsnit er der målt negative merudbytter for sti
gende kalkning af den forudgående lucememark,
men udslagene er små og usikre.

Luccrtle og stigende RI
hkg pr. ha

Lerjord RI under 6.4 Rt 6.5-6.9 Rt over 7.0
tønlor råprol. tOl"llot råprol. lontof råprol.

ADlal fonøg , Il •
Opr. Rt IOS 20 99 19 IOS 20
+ 0,5 Rt 9 2 2 O 2 l
+ 1,0 Rt 12 3 O O 4 1
+ 1,5 Rt 14 3 I O 4 2

Sandjord
Antal forsøg IO 5

Opr. Rt 85 16 100 19
+ 0,5 Rt 15 4 1 I
+ 1,0 RI 15 4 5 I
+ 1,5 Rt 17 4 8 2

Udbynet af tørstof i ubehandlet forsøgsled var
stØfst i 2. forsøgsår. Merudbyuet for den tilførte
kalkmængde blev derimod ret ens i begge forsøgs
år.

Længst til venstre i tabellen under I. forsøgsår
er vist den mængde kulsur kalk, der blev tilført
for at hæve reaktionen til det ønskede niveau.
Kalkbchovsbestemmelserne viste i gennemsnit, at
der skulle tilføres henholdsvis 6,7, 16,6 og 31,2
tons kulsur kalk pr. ha for at hæve reaktionen
0,5, 1.0 og 1,5 Rt-enheder aVeT det oprindelige
reaktionstal. Efter forsøgsresultaterne at dømme
blev det kun rentabelt at tilføre de 6,' tons kulsur
kalk pr. ha.

l 4 forsøg er eftervirkningen af den forskellige
kalkning til lucernen målt i den efterfølgende
kornafgrøde.

Opr. Rt
+ 0,5 Rt
+ 1,0 RI
+ 1,5 Rt

Lucerne og stigende Rt
15 lo'!pg,

I kulsurI. år Rt \'ed kulsur hkl pr. ba
/969-74 ""'... pr. ha gnmt lento! rAprotdn

Opr. Rt 6,5 O 368 82,0 15,4
+ 0,5 Rt 6,7 32 6,4 1,7
+ 1,0 RI 16,6 36 9,1 1,7
+ 1,5 RI 31,2 41 9,5 2,1

15 forsØg, 2. dr Rtener
1970-75 3. sl~t

Opr. RI 6,3 569 108,6 21,3
+ 0,5 RI 7,1 30 7,0 1,8
+ 1,0 RI 7,4 35 6,4 1,8
+ 1,5 RI 7,7 36 8,9 2,3

Længst til venstre i tabellen ses reaklionstallene
efter 3. slæt i 2. forsøgs år. Den hævning af reak
tionstallet, der var planlagt. blev stort set opnået.

Merudbyttet for de stigende reaktionstal er ret
jæ\'nt fordelt hele vækstperioden igennem på de
enkelte slæt.

I det følgende er vist en oversigt over udbyue
niveauet i 15 forsøg. der er gennemført i bådo
l. og 2. forsøgsår. Oversigten omfatter forsøg fra
både lerjord og sandjord.

Både indholdet af tørstof og tørstoffets indhold
af råprotein steg med øget RI. Det første tillæg
af kalk, som hævede Rt 0,5-enhed, gav et merud
bytte på 7,7 hkg tørstof, hvilket er et særdeles
rentabelt merudbytte.

En fordeling af udbyttet i afgrødeenheder på de
enkelte slæt og ialt pr. ha ses i følgende oversigt.

Luceme og stigende Rt, 2. (Jr
17lo'!pg RI ener Argrodeenhc:der pr. ha
/970-75 3. slæl ll.juni 3. aug. 23. sc:pl. lait

Opr. Rt 6,2 31,S 2S,7 14,5 71,7
+ 0,5 Rt 7,0 2,8 1,8 0,7 5,3
+ 1,0 Rt 7,4 1,4 1,4 1,2 4,0
+ 1,5 Rt 7,5 2,8 1,5 l, I 5,4

Det blev således tilstræbt at tilføre kalk, så re
aktionstallet blev hævet henholdsvis 0,5, 1,0 og
1,5 Rt-enhed over det ukalkede fOniøgsled.

Lucernefrøet blev podet med nitragin. Det blev
sået lige efter dæksæden på tromlet jord. l ud
lægsåret blev der ikke foretaget forsøgsmæssig
hØstning af dæksæd og lucerneudlæg.

I 1. og 2. brugså.r blev der grundgødet med 600
kg PK 0-4-21 pr. ha og efter I. slæt med 400 kg
kaligødning pr. ha. Lucernen blev høstet i 3 år·
lige slæt, når rodskuddene var 0,5-2,0 cm lange.

Resultaterne af 2 fOniøg i 2, forsøgsår findes
i tabel 146 i tabelbilaget.

1 2. års forsøgene var det gennemsnitlige mer
udbytte for kalktilfønilen noget større end i de
foregående år. Det skyldes især, at der i et af
forsøgene blev målt et merudbytte på 24 hkg tør
stof og 600 kg råprotcin pr. ha ved at hæve reak
tionstallet l enhed. Det blev det største merud
bytte, der indtil nu var målt i forsøgene.

I det følgende ses resultaterne af 19 forsøg
i 2. år fra ler- og sandjord.

Lucerne og stigende Rt, 2. dr (146)
19 forsØg pct. ",.. bk, pr. ha
1970-75 lentof rlprolein ,rønl lontor råprolein

Opr. RI 20,7 18,9 529 109,3 20,'
+ 0,5 Rt 21,0 19,3 27 7,7 1,9
+ 1,0 Rl 20,6 19,4 29 5,5 1,6
+ 1,5 Rt 21,1 19,5 26 7,6 2,1

·a. Oprindeligt RI.
b. 0,5 Rt-enhcd over a.
c. 0,5 Rt-enhed over b.
d. 0,5 Rt-enhcd over c.



l det foranstående er forsøgene inddell i grupper
efter reaktionstal ved anlæg. Både 1. og 2. års for
søg er medregnet på lige fod inden for de enkelte
gnlpper af reaktionstal.

Både på lerjord og på s:lndjord er de største
merudbytter for kalkning målt, hvor reaktionstal·
let var under 6,4 ved forsøgenes anlæg. Ved re
aktionstalover 6,5 er merudbytteme for kalkning
af lucernen små og usikre. Det betyder, at lucer
nens knoldbakterier tilsyneladende er tilfredse
med miljøet både på lerjord og på sandjord, når
jordens reaktionstal er Over 6,5. De nu afsluttede
forsøg med stigende reaktionstal til lucerne viste:

A t ell kalkbehovsbesteml1ldse ret nøje klInne
anvise, hvor meget kulsur kalk der skulle bruges
pr. ha for at nå et ønsket reaktionstal.

A r lucerneIIs knoldbakterier tilsyneladende \'ar
tilfredse med et reaktionstal pli over ca. 6,5 på
både lerjord og sandjord.

At det klin t'lIr rentabelt lit hæve jordens reak
tionstal til ca. 6,5 forud for lucerne både på ler
jord og sandjord.

A t de,ure virknillg ble" opnået \'ed at udbringe
og nedhan'e den ønskede ktl1kmænf?de lige indell
udlæg af lucerne, der var podet med nitragin.

2. Flydende ammoniak til græs
efterår og forår 197>-75.

Forsøgene blev anlagt for at belyse virkningen
af flydende ammoniak til kløvergræs nedfældet ef
terår og forår eher følgende plan.

a. Grundgødet.
b. 60 kg N i kas i foråret.
c. 120 kg N i kas i forårct.
d. J20 kg N i n.a. i foråret.
e. 120 kg N i n.a. i efteråret.

Den flydende ammoniak blev nedfældet med en
forbedret udgave af tidligere kendte modeller til
nedfældning i kløvergræs og andre overvintrede
afgrøder. Dc enkelte skær, der er anbragt med 28
cm mellemrum, er fjedrende ophængt og består
af et rulleskær og en nedfældertand, der følger
meget tæt på skærer.

I forsøgene blev der høstet lO årlige slæt for at
måle dels virkning og dels eftervirkning.

Arets resultater er vist i tabel 147 i tabelbila
get. Merudbyttet for kvælstoftilførsel var i 1975
større, end det har været i de to foregående år.
Dog har flydende ammoniak udbragt i efteråret
klaret sig forholdsvis dårligere end i de tidligere
:Ir.

Følgende oversigt viser gennemsnitsresultatet
af 20 forsøg.

6 Oversigt

14S

Flydende ammoniak til græs eftertJr
og fordr (/47)

20 forSØg ",.. hkg pr. "'sandfrit ",.. UotJfrit
/973-75 tunItor råprot. grønt l{Hstof råprotcin
Grundgødet 23,0 13.5 168 38,6 5,2
60Nikas

forår 21,7 13.1 79 15,0 1,8
120N ikas

forår 20,8 14,8 137 24,9 4,2
120 N i fl.a.

forår 21.3 14,7 97 17,8 3,1
120 N i fl.a.

efterår 22,3 12,8 84 17,S 2,0

Merudbyttet for kvælstoftitførslen var størst ef
ter 120 kg N pr. ha i kalkammonsalpcter. Derefter
fulgte på et noget lavere niveau merudbyttet af
120 kg N pr. ha i flydende ammoniak, der gav
samme merudbytte, enten der nedfældedes i for
året eller i efteråret.

Eftervirkningen er målt i 2. slæt, som ikke blev
kVlCtstofgødel. I det følgende er vist resultaterne
af 18 forsøg med 2 slæt.

Flydende ammoniak til græs e/ler&r og fordr
hkg pr. ha

18 forsØg I. slæ:t 2. slæt
$andfrit sandfrit

/973-75 turSlof raprOlcln I0rstOf råprolcin
GrundgØdet 28,9 3,7 11,2 \,7

60 N ikas
forår 13.1 1,8 0,6 0,0

120N ikas
forår 21,2 4,0 2.6 0,2

120 N i fl.a.
forår 14,6 2.9 2,7 0,2

120 N i fl.a.
efterår 16,3 2,1 0,1 0,1

I 2. slæt spores endnu en eftervirkning af
kvælstofgødskningen, størst for 120 kg N pr. ha
i kalkammonsalpetcr og flydende ammoniak ned
fældct i foråret.

l marts m5.ned blev der udtaget jordprøvcr i
forsøgs leddet med grundgødel kløvergræs og det
forsøgslcd, der havde f~et nedfældet 120 kg N pr.
ha i flydende ammoniak i efteråret.

Jordprøverne blev delt for hver 20 cm ffa
jordoverfladen til 120 cm's dybde. I hvert afsnit
blev bestemt indhold af nitrat- og ammonium
kvælstof for at få et indtryk af, hvordan de to
former for kvælstof fon..lcllc sig i roddybden.

I det følgende ses resultaterne i gennemsnit af
14 forsøg.

Flydende ammoniak til græs e/ter&r og fordr
14 forsøg kg pr. ha
1974-75 NO,-N NH.-N NIall

120 N 120 N 120 N
dybde Grund- i n.•. Gf'\lnd· 111.•. Grund- l fl. a.

om gooct cftcrår gødet cfterår gødet cflcrb
O- 20 6,0 9,4 J 1,3 23,8 17 33

20- 40 3,6 10,2 13.0 17,1 17 37
40- 60 4,2 8.4 9.4 11,1 14 20
60- 80 5, l 7,8 8,7 8.7 14 17
80-100 4,8 8,6 8,4 10,2 13 19

100-120 5.8 10,4 7,0 11,2 13 22
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I 7 forsøg er der t forsøgsled med efterårs~

nedfældet flydende ammoniak tilsat N-serve. Re
sultaterne af disse forsøg ses i det følgende.

2.2

riprOkiD

7,0
1,4
4.1
2,9
1.8

13.4

at arbejde, en såkaldt N·

Flydende ammoniak til gras ~/tt!T4r og fordr
bil:, pI'. ha

saodtrit 1"l"Itor rl)MOtein
li rf.. 9 ri. 11 (I. 9 fl.
u. ,S o. U u. U o. u
38,0 40,4 5,1 5,6
16.2 14,6 l,S 2,0
27,9 22,6 4.6 3.9
20,S 15,3 3,2 2,9
18,0 16,4 2,0 2,0

Flydende ammoniak til gras e/terdr og fordr
1111:1 pr. ha

sandfrit
tØrslO(

52,4
12,8
24.7
18,1
17,1

nitrobakterieme
serve.

Ionbindingskap.
Grund8Ødet .

60 N i kas forår ..
120 N i kas forår ..
120 N i f1.a. forår .
120 N i fl.a. efterlr.

Nederst i tabellen er nydende ammoniak, ned·
fældet i ef[er.1.ret uden og med N-serve. sammenlig·
nel. Der er ikke målt nogen virkning af N-serve
i de 7 forsøg 1974-75.

De nu afsluttede forsøg med flydende ammoniak
nedfældet efterår og forår viste:

At der i jorden om vimeren og i det tidlige
forår skete ~" omdannelse af ammonium til fli
lratkvalsl0f.

A t der ikke var nogen afgørende forskel på kol·
loidrige og kolloidfattigere jordus evne til at til
bageholde ammoniumioner i ,,,bet af milde vin~

tri!.

At N·serve tilsat efterårsnedfaldet flydende am~

moniak ikke gav øget e,'ne til at hindre tab af
kvælstof fra den flydende ammoniak.

At du i tidligt forår var ca. 88 kg N pr. ha
til rådighed i indtil 120 cm dybde i grundgIldet
kløvergrtzs, medens der var J48 kg N pr. ha til
rådighed i samme dybde i det fors"gsled, hvor
der blev nedfældet J20 kg N pr. ha i flydende
ammoniak i det foregående efterår.

A t de manglende co. 60 kg N pr. ha var for
svundet i vinterens løb enten ved omdannelse til
luftformigt kvalstof, ved udvaskning eller ved for
dampning som ammoniak under nedfældningen.

A t der efter en nedbørsfattig vinter og et føl
gende tørt forår kunne nås en bedre virkning af
efterårs· end af forårsnedfældet flydende ammo
niak, medens det var omvendt efrer en nedb"rs
rig, mild "inter, fulgt af et fugtigt forår.

At 120 kg N i flydende ammoniak uanset om
udbringning skete efrtrt1r eller forår, havde en

7 fO'5pg 1974-75
GrundgØdet .

60 N i kas fOflir .
120 i kas forår , .
120 N i fl.a. forår .
120 N i n.a. efterår ., .
120 N i O.a. med N·serve

efterår " .

I det grundgødede forsøgsled fandtes nitratkvæl
stof i hele roddybden i en forholdsvis beskeden
mængde. Ligeledes fandtes i dette forsøgsled am
moniumkv~lstof i hele roddybden, men i de øver
ste jordlag på et betydeligt højere niveau, end ni·
tratkvælstof blev fundet.

I det forsøgs led, der blev tilført 120 kg N i fly·
dende ammoniak i efteråret, fandtes også nitrat
kvælstof i hele roddybden. Dog blev det fundet
på et betydeligt højero niveau, end i det grund
gødede forsØgsled. Det tyder på, at ammonium·
kvælstoffet i den flydende ammoniak har været
under omdannelse til nitralkvælstof i løbet af de
to ret milde vintre 1973-74 og 1974-75. Indholdet
<.f ammoniumkvælstof fra den flydende ammoniak
'ar på et ret hØjt niveau i de øverste jordlag i dette
forsøgsled.

En opsummering af indholdet af nitratkvrelslof
cg ammoniumkvælstof er foretaget for de enkelte
afsnit af roddybden. Resultaterne ses længst Lil
højre i tabellen.

I forsøgsleddel med grundgødet kløvergræs blev
der i de enkelte afsnit på 20 cm roddybde fun
det kvælstofmængder fra 13 til 17 kg rent pr.
ha. De største mængder blev fundet i de Øvre
jordlag. Totalt blev der i hele roddybden fra O til
120 cm fundel 88 kg rent N pr. ha til rådighed
for grundgØdet kløvergræs.

I det forsøgsled, der i efteråret blev tilført 120
~g N i flydende ammoniak, fandtes i de enkelte
afsr,it på 20 cm roddybde kvælstofmængder fra 19
til 37 kg N pr. ha. De største mængder var i de
Øvre jordlag. I dette forsøgsled blev der iall fun
det 148 kg N pr. ha i roddybden fra O til 120
em. Når kvælstofindholdel i grundgødet kløver
græs fradrages, fandtes en totaJmængde på 60 kg
N pr. ha. eller halvdelen af den kva::lstofmængde,
der i eftef'dret blev nedfældet i flydende ammo
niak.

Der regnes normalt med, at ammoniumkvæ!stof
~an bindes til jorden kolloider og på den måde i
nogen grad beskyttes mod udvaskning. Udfra ana
lyser over jordens tekstur er beregnet forsøgsjor~

dernes ionbindingsevne, der er et udtryk for ;Or·
dens evne til at binde for eksempel ammonium
ioner.

Der er ved beregningen anvendt følgende tak·
torer: Humusprocent X 3,5 + lerprocent X 0,4.
(Fæijesberetningen 1966. side 313).

I det følgende er forsøgene i 1973-75 delt i 2
grupper med under og over 15 i ionbindingskapa·
eitel.

I gennemsnit af de tre års forsøg blev der kun
fundet en beskeden forskel i kolloid rige og kolloid~

fattigere jorders evne til at tilbageholde ammoni·
u:nioner, der stammede fra flydende ammoniak,
nedfældet i efteråret.

Ammoniumkvælstof i flydende ammoniak kan
også beskyttes mod en for hurtig omsætning til
nitratkvælstof ved at tilsætte et stof, der hindrer



vir/wing. der målt i merudbyttet i tørstof svarede
til ca. 75 kg N pr. ha i kalkammonsalpeter. som
blev udbragt i tidligt forår.

3. Kvælstof til græsarter 197:>-75.

1973 blev græsarternc: alm. rajgræs. rødsvin
gel, timothc, hundegræs og de 4 arter i blanding
udlagt uden dæksæd. dels i renbestand og dels i
blanding med 4 kg rødkløver + 4 kg hvidklø\cr p
ha. De enkelte forsøgsled blev gødet med stigende
mængder kvælstof.

l dobbellforsøget nr. 3359-60 er i 1975 opnået
følgende udbytter i hkg tørstof pr. ha i 2. brugs
5r.

Kvalstof til grasarter
I forsØg

hk, lonlol pr. ha1973-75 alm. .od· hunde-
O klØ l'er rajgl'Zl "inlel timoIhe .... blanding

150N 54,6 54,3 62,3 66,4 71.3
300 N 58,0 70,1 79,1 93,8 94,0
450 65,8 72,3 93,0 105.5 (103,2)
600 N 70,4 68,7 93,3 108,1 106,4

+ kløver
150N 66,4 71,3 82,6 90.1 86,5
300 N 74,8 82.3 (83,0) (96,S) 93,S
450N 71,6 90,8 83,8 101,5 100,1
600 N 71,0 78,1 87.2 103,0 89,4

Tallene i parentes er korrigerede tal, der er fun
det ved håndlIdjævning af udbyltekurvernc. De·
regnet i tørstofudbytte gav kløveriblanding et mer
udbytte, der svarer til ca. 150 kg N pr. ha.

Den udtynding af bestanden, der i 1974 i før·
ste brugsår blev iagllaget ved de Slore kvælstof·
mængder på 450 og 600 kg N pr. ha i almindelig
rajgræs. rødsvingel og timolhe viste sig også i 1975
i andcl brugsår ved, at udbyttet stagnerede ved ca.
300 kg ren N pr. ha til de nævnte græsarter.
Denne udtynding af bestanden var ikke tilnærmel·
sesvis så stor i hundegræs, og det har da også i
andet brugsår betydet, at merudb}'net i hunde·
græs for stigende mængde N fortsatte helt op til
600 kg N pr. ha. oget lignende viste sig også
i blandingen af de 4 arter, der i andet brugsår
var stærkt domineret af hundegrzs.

Udbyttet af råprotein ses i følgendc oversigt.

Kw~/stof til grasarter
1 forsØg /973-75
O kløver kg rtprolcin pr. ha

alm. raJ.rnes rOOs\ingd timothc hundcgl'Zl blanding

150 N 6.4 6,7 7.9 8.6 9,0
300 N 7,2 10.7 lO,S 15,5 15,3
450N 10,9 12,2 15.2 20,6 (18.8)
600 13,6 14,1 16,9 22,6 21,3

+ kIØl't!T
150N 8,9 11,1 12,7 14,5 13,5
300 N 12.5 13,7 13,3 17,1 16.2
450N 13,1 16.6 15,1 18,9 18.3
600 N 13.5 15,3 15.6 20,1 17,0

."
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Beregnet i kvælstofværdi svarer udbyttet af rå·
prolein ved iblandingen af 4 kg rødkløver + 4
kg h\idkløver pr. ha til ca. 300 kg rent N pr. ha.
Medens udbyttct af tørstof stagnerede ved ca. 450
kg rent pr. ha, var dette ikke tilfældet for ud
byllel af råprotcin. Det var fortsat sligende til op
til 600 kg reni N pr. ha. Hundegræs var bedst
til at omsætte gødningskvælstof til råprotein, men
fulgtes i andet brugsår meget tæl af blandingen
af de 4 arter. Derimod var udbyttet af råprotein
i alm. rajgræs. rødsvingel og timothe på et for·
holds\is lavt niveau.

De nu afsJutlede forsøg viste:

A t b~sland~n af all~ (le prøl·tde græsorter b/~l'

Ildlpulet led 450 og 600 J..g N pr. ha. Dette l iHe
sig rt'lIt IIdb)'ttemætsigl isar i andel brllgs{ir i
alm. rajgræs og rødsl'inge!. mens timoIhe og iSll'r
!lUnd{'grll's ikke reagl'rfde med faldende udbytte
l'ed stigende mængder N pr. ha. l den hensee"de
indtog {'n blanding af de 4 arter en mellenwilling.

A t en iblanding lIf 4 J..g rødkløl'u og 4 kg !Ii·id·
kløl'er pr. ha til grQ!sarteme i ,enbestand dier i
blanding i høj grad øget/e og stabiliserede ilt/b),t
tet af både tørstof og råprolf!in.

A I J..ltH'erblandingen svarede til ca. J50 kg N
pr. ha, beregnet i tørslofudb)'tte, medens den .wa
rede ril ca. 300 kg N pr. ha beregnet i Ildbyttet
af rllproleill.

4, Stigende mængder kvælstof, kalk og
magnesium til klovergræs.

Rcsultaterne stammer fra det slore forsøg med
forskellige magnesiumforbindelser. Det blev {ln·
lagt i Grønbæk under Ans og Omegns Landbofor·
ening i 1963 og har forsøg nr. 1963 i 1975. Dene
forsøg er i 1975 videreført i I. års kløvergræs.
l forsøget arbejdes med en kalkel og ukalket af·
deling. 1 begge afdelinger tilføres J50 og 450 I.g
ren pr. ha. I kløvergræsscl, der er markvandet,
er gennemført en omfattende anal}'sering i alle
4 slæt. Resultatet af udb}1let i lørstof og rårro.
tein, samt tørstoffcts indhold af kalium, magnesi
um og natrium er vist i følgende oversigt.

Taget som helhed er udbyttenivcaUe1 i årets for·
søg på et meget højt niveau. I den ukalkede afde
ling er det tydeligt, at der er opnået et betydeligt
merudbyt1e ved at tilføre IO kg ren magne..ium
pr. ha årlig. Derimod ser det ud til, at virkningen
af de 50 kg ren magnesium pr. ha ved anlæg
i 1963 er udtømt. Virkningen af 50 kg ren mag·
nesium pr. ha i 1975 indlager en mellemstiIling
rent udbyttcmæssigt. Merudbyttet for 450 kg ren
N pr. ha i forhold til 150 kg ren N pr. ha er
i bedste fald på 19 kg tørstof og 4 kg råprotein
pr. kg tilført i gennemsnit, hvilket er særdeles
rentabelt.
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26,1
I,J
1,0
1.1
1,7

hleg pr. ha
tørstor råprOlcln

86,2 15,6
l,S +0,2
0.8 0.0
2.0 O.J
1,4 0,0

304
5
l
5
5

grønt

medens det i de stærkt kvælslofgødede forsøgsled
ligger meget nær det ønskede, nemlig 0,20 pet.
natrium i græstørstoffet. Dette forhold skyldes
uden tvivl, at der bar været begyndende kalium·
mangel i de stærkt kvælstofgødede forsøgsled.
Planterne kan som bekendt i nogen grad ombytte
kalium med natrium, når der er mangel på
kalium.

Indholdet af kalium i græstørstof ligger i alle
forsøgsled nær ved eller over 2,50 pet., der be
Iragtes som en laveste grænse for indhold af ka
lium i græstørstoffet, hvis der ikke skal opstå
udbyttedepression på grund af kaliummangel.

Nyere undersøgelser i Holland viser, at faren
for græ~tetani er stærkt stigende, hvor græstør
stoffets indhold af kalium X rnprotein er over
ca. 50. En nærmere undersøgelse af analyseresul
taterne i de enkelte slæt i dette års forsøg viser,
al risikoen for græstetani kun var tilstede i en
slæt i et forsøgsled, nemlig ved den store kvælstof
mængde på 450 N pr. ha i 2. slæt, hvor der blev
gødet med 50 kg ren magnesium pr. ha i 1963.
Alle de øvrige slæt og forsøgsled rummede kun
en lav risiko for gr<:estetani, trods del ret lave
indhold af magnesium i græstørstoffcl.

Forsøget fortsætter.

5. Stigende mængder fosfor
til lucerne 1973-75.

Forsøgene, der gennemføres både i dæksæd og
i l. og 2. års lucerne, blev anlagt for at få et
tydeligt indtryk af lucernens behov for fosfor og
dens fosforomsætning.

Forsøg~planen er vist i beretningen 1973 og
fremgår af tcksttabellerne. l udlægsåret høstes dæk~

sæden ikke forsøgsmæssigt. l l. og 2. brugs~r gø
des lucernen med fosfor efter planen og grundgø
des med 240 kg ren kalium pr. ha efter I. slæt.

Forsøgene blev anlagl i samarbejde med de Io-
kale tørrestationer. for at få resultaterne så nær
de praktiske forhold som muligt, høstes lucernen
med lørrestationens skårlæggere, når marken,
hvor forSØget ligger, skal hØstes efter tørrestati0
nens køreplan.

I label 148 i tabelbilaget ses resultaterne af
årets enkeltforsøg i I. og 2. år.

Udbyttet i 1. år var på et lidt højere niveau
end i tidligere år, men memdbyttet for tilførsel
af fosfor lå på et lavere niveau end i de foregå
ende år. T det følgende ses udbyttet i gennemsnit
af 8 forsøg i 1. år.

Stigende fosfor ril lucerne, J. tir (/48)
1973-75
8 forSØg
Grundgødct
120 P ved anlæg
20 P årligt
40 P årligt
60 P årligt
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Stigende mængder kvælstof, kalk og magnesium
til græs

Vka/ket, pet. af 10nlOr hkg pr. ha
150 N kalium msgDellillrn natrium tonlor råprotcin

Grundgødet 2,47 O,to 0,06 92,7 10,3
IO MS årligt 2,47 0,14 O,OS 10,9 2,6
50 Mg v, an·

-+- 0,2 0.2læg 196J 2,44 0,10 0,06
50 Mg 1975 2,40 O,IJ 0,06 6.0 1.0
50 Mg v. an-

læg 196J +
16,7 J,3IO Mg årl. 2,50 0,14 0.09

Ukalket, 450 N
GrundgØdet 2,S5 0,11 0,22 149,0 22,2
10 Mg årligt 2,SI 0.16 0,20 11,6 2,7
50 Mg v. an-

2,1 1,2læg 197J 2,S9 0,11 0,20
50 Mg 1975 2,SI 0,15 0,20 7,6 2,2
50 Mg v. an·

læg 196J +
12,1 J,JIO Mg årl. 2,S4 0,16 0,19

Kalket, 150 N
Grundgødet 2,61 0.11 0,/1 122,7 16,3
10 Mg årligl 2,63 0,15 0,12 9,5 2,0
50 Mg v. an-

0,09 +4.S +1.7læg 196J 2,47 0,09
50 Mg 1975 2,58 0,14 0,09 +0,9 +0,8
50 Mg v. an-

læg 196J +
7,7 I,J10 Mg årl. 2,58 0,14 0,10

Kalkel. 450 N
137,8 20,7GrundgØdet 2,SI 0,12 0,16

\0 Mg årligt 2,71 0.15 0,17 9,0 1,1
50 Mg v. an·

10,9 0.7læg 196J 2,7J 0,10 0,17
50 Mg 1975 2,74 O,IJ 0,17 6.6 O,J
50 Mg v. an·

læg 1963 +
13,5 2.210 Mg årl. 2,70 0,16 0,21

Sammenlignes udbyttet i ukalkct og kalket af·
deling. finder man, at der ved lav kvælsloflilførsel
er opnået et betragleligt merudbytte ved kalknin
gen. Derimod er der ved højt kvælstofniveau til
syneladende sket en udbyttedepression ved kalk
ningen. Udbytterehl.tionernc ved magnesiumtilfør
sel svarer i kalket afdeling stort set til forholdene
i ukalket afdeling. "Merudbyttet for kvælstoflilfør
!;el fra de 150 lil de 450 kg ren N pr. ha er i kal
"et afdeling i bedste fald 10 kg tørstof og 2 kg
r:iprolein pr. tilføn kg ren N j gennemsnit. hvil
"et lige akkurat svarer regning.

Græstørstoffets indhold af magnesium er i alle
forsøgsafdelinger Invest i grundgødet kløvergræs
og det forsøgsled. som i 1963 blev tilført 50 kg
rent magnesium pr. ha. Det største indhold af
magnesium i græstørstoffet måles i alle forsøgs
behandlingeme, hvor der tilføres 10 kg ren mag
nesium pr. ha årligt. Hverken kalknlngen eller
hælstofgødskningen har nogen indflydelse på tør
~;(cffets indhold af magnesium.

Græ~tørstoffets indhold af natrium ligger j de
JaH gødede forsØgsled på ct meget lavt niveau.



Der er høstet beskedne merudbytter både i tør
stof og i råprotein for tilførselen af de endog be
lydelige mængder fosfor.

I det følgende ses udbytiet i gennemsnit af 5
forsøg i 2. ~r.

Sligcnde fosfor Iii lucerne, 2. tir
5/orsøg hkg pr. ha
/974-75 grOnl lontof rJprOlcin 1r&::Slof

GrundgpdeL 504 122,9 23,1 40,4
120 P ved anlæg 16 5,6 1,2 +0,2
20 Il årligt 14 2,6 0,5 0,6
40 Il 5.r1igt 23 6,5 l,S 0,1
60 P årligt 22 5,1 1,6 ~0,8

I 2. forsøgs<'i.r var meruJbytterne for fosfortil
førsel p;i et nogct højere nh'ctlu cnd i I. forsøgs
år, men de var dog stadig små og usikre.

I dct følgendc scs indholdct af næringsstoffer
græstørstoffet i gennemsnit af 8 forsøg i l. fir.

Sligemle fosfor lil lucerne, I. dr
8 forsøg "".. pel. af turslOtrd
/973-75 tontof r... protC'in t..-:nlaf fosfor

Gnmdgødcl 28,4 18,1 30,3 0.23
120 P ved anlæg 28,5 17,5 3I,J 0,24
20 P ilrligl 28,5 17,9 31,1 0,24
40 Il årligt 28,5 18.0 30.8 0.26
60 P 5.r1igt 28,3 17,8 31,7 0.26

Hverken indholdet af t0rslof. r~proh~in eller træ
stof er påvirket af fosforgødskningen. Det meget
ensartede indhold af fosfor i lucernetørstoffet, uan
set den betydelige forskel 1':·1 tilførslen af fosfor,
viser, lit forsøgene har været placeret på jordcl',
hvor der også udcn fosfortilførse[ må have været
rigelig med fosfor til rådighed for lucernen.

forsøgene fortsætter.

6. Fosfor til græs
på lavbundsjord 1972-75.

Der findes former for la\ bundsjord. som binder
fosfor så stærkt, at græs. der vokser her. får et
meget lavt indhold af fosfor. Det kan få betydelig
indflydelse på de græssende dyn. sundhed og trh··
scl.

Der findes også lavbundsjorder. som har el na
tllfligt højt indhold af fosfor, uden at det kno ses
på ;ordbundsanalysernes tal. på disse jord!~'per

høstes normalt intet mcrudbylle for gødskning
med fosfor. Forsøgene er planla!!t og gennemførl
for at belyse disse forhold nærmere.

FOl'søgsplanen er vist i beretningen 1972 og
fremgår lif lekStlabellernc.

I tabel 150 i tabel bilaget findes resultaterne ilf
årets enkelt forsøg. Udbyttet af lørstof er i I. å~

forsøget rel højt og med betydelige merudbytter
for tilførsel af fosfor.

I det følgende er en oversigt over resultaterne af
22 forsØg i det 1. år.
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Fosfor lil græs pt1 la)lblwdsjord, I. dr (/50)

22 forsog pcl. pet. hkg pr. ha
1972-75 lonlof riprOlcin gront torstof råprOltin

O p 18,7 17,3 608 113,9 19,7
35 P pil I gang 18.8 17,3 57 11,2 2,0
70 P på I gang 18,6 17.2 61 10,4 1,7
35 P fordel. 18,8 17,2 59 11,7 1,9

Der blev målt samme rentable merudbyue for
35 kg renl fosfor pr. h<t. enten det var tilført ad
l gang i det tidlige forår eller fordelt med lige
store mængder pr. slæt.

Gødskningen meJ fosfor havde i alle forsøgs~

lcd ingen indflydelse på indhold af tørstof og rå·
protein.

I det følgende er udbyltct i [l.e. fordelt på de
enkelte slæt og iait pr. ha i gennemsnit af de
samme 22 forsøg.

Fosfor lil gTte.f på lal'hufldsjord, I. d,
22 for~og AfgTodeenhcder pr. ha.
/972-75 5. juni 6, juli 21. aug. 15. ok!. lall

OP 36.3 20,5 27,2 11,0 95,0
35 Il pa I gang 2.0 0.6 5.8 1,0 9.4
70 P på J gang 2.5 0,5 4.6 I.l 8.7
35 P fordelt 2,4 +0,2 6.1 1,4 9.7

~fcrudbyltel for fosforg0dskningen blev størst i
fodr og i august, meden" det var beskedent i juli
og sidst på sommeren i oktober. I t[lbcl 149 i la·
belbilaget ses indholdet i græstørstoffet af fosfor,
calcium og mangan i årc1s enkelt forsøg.

I gennemsnit af 22 forsøg i I. år blev fundet
følgende indhold i græstørsloffet.

Fosfor lil græs pd /llI'bulldsjord, I. d, (/49)

22/onog l gr;cslurstolTct
pcl. {~for pet. calcium ppm m.ng.n

/972-75 (P) (Ca) ("n)

OP 0,32 0,61 99
35 P på I gang 0,34 0,64 104
70 P pil I gang 0.37 0.63 107
35 P fordelt 0,35 0,63 96

Indholdet af fosfor i græstørstoffet øgedes noget
ved fosforgødskningen. medens der ikke kan ..po·
rel> nogen afgørende indflydelse på indholdet af
calcium og mangan.

I tabel 150 nederst ses resultaterne fra forsø
gene i 2. :ir. Her blev målt pæne merudbytter for
fosforgøJ.s~ning. som det ses i følgende gennem
snit af 13 forsøg.

Fosfor lil græs pil /al'bllfldsjord, 2. d,
13 forsog "".. "".. hkg pr. ha d·
/973-75 tørslof rnprotcin grønt Hlrstof protdn

OP 20,9 19.5 430 23,0 17,5
35 P pil I gang 19,7 19.3 120 20,0 3,7
70 P på I gang 19.7 19,4 142 23,0 4,4
35 P fordelt 20,2 19,6 113 20,1 4,0

Der var heller ikke i 2. Ar nogen forskel på mer·
udbyttet. enten 35 kg renL fosfor blev tildelt i tid·
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Ved lavt fosforsyre tal på under 2,9 øverst i ta·
bellen har 35 kg reni fosfor fordelt eller tilført på

Ft over 3.0 "ed .nlæ:l; (7 (s.)

OP 105,7 0,33 86,3 0,32
35 P på gang 2,3 0,35 4,5 0,35
70 P på I gang 3,3 0,35 3,9 0,37
35 P fordelt 2,2 0,35 2,1 0,37

7, Omlægoing af græs på lavbundsjord
med specialfræser 1972-75

Specialfræseren, der stammer fra Holland, er
især egnet til omlægning af græs på lavbundsjord
med høj grundvandstand.

Forsøgsplan og omtale af fræserens arbe;dsme·
tode findes i beretning 1972.

Resultaterne af årets enkeltforsøg findes i label
151 i tabclbilaget.

Udbyttet i årets fon;øs blev på næsten samme
niveau som i de foregående år. I det følgende er
vist gennemsnit af iah 14 forsøg.

Omla-gllillg af grils pd lavbundsjord med
specialfræsu. udlægsdrel (l5/)

en gang kunnet opretholde udbyttet med et rime
ligt højt fosforindhold i gnestøn;toffet.

på jorder med fosforsyre tal over 3 ved anlæg
neden;t i tabellen har tilførsel af fosfor k.un givet
beskedne merudbytter, men det har især i 2.
brugsår givet et højere indhold af fosfor i gna·
tørstof.

Ved forsøgenes afslutning i 1976 vil der blive
foretaget en nærmere vurdering af de enkelte for
søgs forhold.

Forsøgene fortsælter.

Indboidet af tørstof er faldet fm ubehandlet
over behandlet med almindelig fræser til specialfræ
ser, medens indholdet af råprotein er steget i sam·
me rækkefølge. Det skyldes, at den oprindelige
bestand aftager i samme rækkefølge og erstattes
af et kløverrigt nyudlæg.

l afdelingen uden kvælstoftilførsel blev udbyt
tet ved nyudlæg, regnet i tørstof, noget lavere
end i den oprindelige bestand, medens udbyttet
af råprotein var størst efter nyudlæg på jord be
handlet med specialfræser.

I den kvælstofgødede afdeling af forsøgene øges
udbyttet i den oprindelige bestand med ca. 22 hkg
tørstof pr. ha, og kvaliteten er blevet bedret af et
øget indhold af råprotein.

K\ælstofgødskningen med de 300 kg rent N pr.
ha medførte, at næsten alle forsøgsbehandlin·
ger ydede samme udbytte af råprotein pr. ha.

Udbyttet i afgrødeenheder ses i det følgende
fordelt på de enkelte slæt og ialt pr. ha.

/4 forsØg
1972-75

PC" ",.. hk, pr. h.
ON tOrslO( rllprot. Ironi IMltO( riprol.

Ubehandlet 24,3 17,1 239 58,0 9,9
Alm. fræser 17,3 20,4 44 ~9,0 0,1
Spec. fræser 16,8 21,5 72 +5,8 1,3

300 N
Ubehandlet 21,9 19,7 125 21,8 5,8
Alm. fræ~r 17,1 22,8 120 3,4 5,8
Spec. fræser 16,3 23,5 140 3,8 4,6

.,e.

pel. (oafOf
(P)

0,29
0,31
0,34
0,32

Fosfor lil græs pd lavbundsjord
I.lr 2. Ar

pcl. P a.c. pet. P
Ft under 2.9 "cd anlæl (6 (s.)

93,3 0,30 71,7 0,24
9,4 0,37 22,7 0,29

10,1 0,40 23,6 0,33
9,8 0,36 24,6 0,29

Fosfor lil græs på lavbundsjord, 2. Ar
I ,naløruoft"ct

pet. ,.!dum ppm mlngan
(Ca) (Mn)

0,65 124
0,65 128
0,68 131
0,65 l25

Fosfor til græs på lavbundsjord. 2. dr
13 forsøg A(,mdccnhcdcr pr. ha
1973-75 31. mlJ 2. juli 12.•ug. II aia. i all

OP 25,S 16,8 18,3 14,1 74,7
35 P ad l gang 7,8 3,7 3,4 1,9 16,8
70 P ad I gaog 6,8 4,7 4,8 3,0 19,3
35 P fordelt 6,3 3,0 4,5 3,0 16,8

Fosfortilførslen øgede i alle tilfælde fosforind·
holdet til over 0,30 pet. Virkningen af fosfor·
tilførslen på indholdet af calcium og mangan var
usikker.

De store merudbytter for tilførsel af fosfor, som
blev målt i 2. års forsøgene, stammede især fra
jorder med lav indhold af fosforsyre. Det fremgår
tydeligt af følgende oversigt, hvor forsøgene er
opstillet efter fosforsyrctal ved anlæg med udbyt·
terne i 1. og 2. år.

Merudbyttet for tilførsel af fosfor var rel jævnt
fordelt på de 3 første slæl, men sporedes endnu
tydelig på den 4. slæt.

Merudbyttet for 35 kg ren fosfor pr. ha blev
særdeles stort og rentabelt.

I det følgende ses tørstoffets indhold af fos·
for, calcium og mangan i gennemsnit af 13 for·
søg.

lig forår eUer det fordeltes med lige store mæng·
der pr. slæt. Der blev lun høstet et beskedent
merudbytte ved at fordoble fosfortilførslen til 70
kg rent fosfor pr. ha i det tidlige forår.

I 2. forsøgsår sporedes ingen på\irkning af ind
hold af tørstof og råprotein ved den forskellige
fosforgødskning.

I del følgende er udbyttet fordelt på de enkelte
slæt og ialt i a.e. pr. ha for de samme 13 forsøg.

/973-75
13 forsØg
OP

35 P ad I gang
70 P ad I gang
35 P fordelt

OP
35 P på I gang
70 p på l gang
35 P fordelt



Omltrgning af grtrs ptJ lal'bu'ldsjord med
specialjrtrser, udltrgstJref

/4 forsØg
/972-75 Argrooccnheder pr. ha
ON 7. juni 6. Juli IO. IUlu.1 IO. ok!. iall

Ubehandlet 12,5 10,7 16,9 8,3 48,4
Alm. fræser 5,5 22,2 13,2 40,9
Spec. f ræser 6,2 23,3 14,0 43,5

300 N
Ubehandlct IS,S 14,8 22,3 14,2 66,8
Alm. fræser 8,0 25,3 17,8 51.1
Spee. fræser 8,2 25.8 17,7 51.7

Udbyttet af l. slæt i ubehandlet d. 7. juni lå på
ct megct lavt niveau. Dct viser. at forsøgene er
gennemført på jorder, der virkelig har' anskelige
pro~lllktionsforhold på grund af cn høj grund
,andstand og en sen produ~tionsstart i foråret.

Ved omlægning efter fræsning er 6. juli høstet
fra 5 til 8 :'lfgrødccnhcdcr pr. h:l. I de sidste 2
slæt ydede de omlJgte fon.øg<;led el større ud
bytte end det ubehandlede forsøgsled.

Der har i 1975 ikke ,æret egnede resultater af
forsøgene i 2. forsøgsår. Derfor cr udbytteresuIta
terne de samme, som er vist side 2138 i beretnin
gen 197....

Forsøgene fortsætter.

8. Såtider ror udlæg ar
klovergræs 1971-75,

I forsøgene sammenlignes nogle af de såme
toder, der er til rådighed. når udlægsfrø skal sås.
De forskellige metoder måles imod grundrnetoden,
der er udlægsfrø og kom sået i blanding på utrom·
let jord.

Ved de ø ...rige metoder sås udlægsfrø for sig.
dels ptl tromlet jord straks efter kornsåning, dels
på ubehandlet jord. nar kornet er spiret frem og
har I og 3-4 blade, og dels sås udlægget uden
dæksæd på opharvet, jævnet og tromlet jord sna
rest efter høst.

Porsøgsplanen er vist i beretningen 1971 og
fremg!lr af tcksuabellernc.

Resultaterne af enkellforsøgcne 1975 findes i
tnbel 152 i tnbelbilagct.

Udbyttet blev både uden og med kvælstortilfør
sel på et ret lavt niveau. og det var navnlig lavt
efter udlæg udC"n dæksæd efler høs!.

I det følgende ses resultaterne af 12 forsøg.
Del slørste merudbytte bicv målt, hvor udlægget

er s:\et for sig på tromlet jord straks efter kornså
ningen. Som det ses af merudbyttet, har det gi,'el
en særdeles god timeløn at så udlæg for sig på
tromlet jord i sIede t for at blande udlægsfrø og
korn til såning i I arbejdsgang pa utromiet jord.

Kløverbestnnden er bedst, hvor udlægget sås for
sig. enten på tromlet jord lige efter kornsåning ei
ler på ubehandlet jord, når kornel har 1 blad eller
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senere, når det har 3-4 blade. Denne sidste så
ning vcd 3-4 bladstadiet giver dog en udbyttened
gang i forhold til såning, når kornet har 1 blad.

Sdrider for klf.h'ergf/~slltllag(J 52)
/2 forsØg
/97/-75 Kar. f. hkg pr. ha
OiV kl",'C'r·) Bnml IonIO! rAprolcin

Blandet m. korn
sået 14. april S 389 76,. 12,6
5:\ct for sig:
14. april 7 101 12.2 3,0

I. maj 7 39 3,1 1.2
15. maj 7 +38 +8,9 +0.9
5. sepL 3 +161 +29,7 +4.9

300 N
Blandet m. kom
såel 14. april 4 588 112,5 19,0
5:\et for sig:
14. april S 62 7.0 2,1

1. maj 4 9 1,0 0.8
IS. maj 4 +47 +9,5 ~ 1,1
S. sept. 2 +148 +23,2 +4,5

.) 0-10. IO - ren llo.er

Rækkefølgen i udbYIIe de enkelte metoder imel
lem holder sig ret uændret, enten græsmarken gø-
des med 300 kg rent pr. ha eller ikke får J... væl-
stof. Ved 300 kg pr. ha udjævnes forskellene
mellem de enkelte metoder dog noget. men den
seneste sånings udbyttenedgang kan i forhold her
til ikke afhjælpes vcd kvælstofgødskning.

I del følgende er de l;cnncmførtc forsøl; delt
pil sandjord og lerjord.

StJfider for klo\'ergræsudlag
hkl pr. ba

undjonl 1<00"'
Anlll ronøc • •OiV IO~IO! riprolein torsto! riprolclD

Blandet m. korn
s&et 14. april .. 61,6 9,3 76,7 12,8
S~el for sig:
14. april ..... 5,7 1,0 15,6 3,8

I. maj 3.1 0,4 8,8 2,6
15. maj ~ll,3 +1,4 +5.9 +0,4
S. sept. +32,7 ~5,1 +25,9 +3,9

300 N
Blandet m. korn
sået 14. april .. tOS,t 16,4 111,0 19,1
Sået for sig:
14. april ..... 2,4 O,S 9,1 2.8

I. maj ...... 2,3 1,4 6,2 1,4
15. maj ...... +3,7 O,S +9,5 +1,2
5. sept. ..... +36,2 +5,1 + 18,5 +4,1

Del er især på lerjord, der er opnået et bety
deligt merudbytte ved at s& udlæg for sig på trom
let jord lige efter, at kornel er sået. Ogs& såning
på ubehandlet jord, når kornet har I blad, har gi
vet et pænt mcnldbyuc på lerjord.

På sandjord nås i forhold til lerjord ikke nær
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så stort et merudbytte \'ed at så udlægsfrø for sig.
Det tyder på. at jorden har været for løs. og der
med har givet grundlag for en for dyb såning af
udlægsfrøet i alle forsøgslcd på sandjord.

Hvor der er gøde l med 300 kg N pr. ha æn
dres de forskellige lIdlæg~metoders rækkefølge ik
ke afgørende, mcn hele udbylteniveauet øges bety
deligt. Det øges mest på sandjord. hvor del n&r
op i nærheden af lerjordens udbytlcni\cau.

Forsøgcne fortsætIer.

9. ECterafgrodens forfrugtværdi
ved stigende mængder k"ælstof 1971-75.
J forsøgene måles forfrugtværdien af nedpløjet

og høstet efterafgrøde i dcn følgende bygafgrøde.
Den måles i forhold lil et ubcvol..set forsøgsled,
der har fået en normal jordbehandling det foregå
ende eftcn"ar.

Forsøgsplanen er \ i'it i beretning 1971.
I årets forsøg var udbyttet af kerne på et ret

lavt niveau.
I det følgende ses gennemsnitsresultatet af 2~

forsøg 1971-75.

Forfrugt\"ærdien af nedpløjet efterafgrøde steg
fra 1,4 til ~,9 hl..g kerne pr. ha for henholds\ is O
og 90 19 N pr. ha til efterafgrøden. Blev efteraf
grøden høset det foregående efterår, var forfrugt·
\ærdien 2,0 hl..g kerne mindre pr. ha, end når en
tilsvnrende gødet eflerafgrøde blev nedpløjet.

Til gengæld blev der høstet ca. 1700 Le. pr, ha
i efterafgrøden. Det vil p:l attc kvægbrug være en
fordel at give afkald på 2 hl.;g I.;erne for at få ca.
1700 f.e. pr. ha i græs af en høj kvalitet på et
tidspunkt. hvor der ofte er græsmangel. Efteraf·
grøden blev i disse forsøg høstet oml..ring midten
af oktober. Fra pral..sis ved vi, at genvæksten i ila!.
rajgræs som efterafgrøde kan være betydelig i slut
ningen af ol..tober og i november under gunstige
klimaforhold. Det udbytte. der måltes her i forsø
gene på ca. 1700 Le. pr. ha er derfor lavt ansat.

I det følgende er forsøgene deil op efter jord·
type.

Efterafgrødens forfrugtværdi var større på sand
jord end på lerjord. især hvor eflerafgrøden blev
nedpløjet efter gødskning med O og 4S kg N pr.
ha. Udbyttet af kerne og efterafgrøde var større
på lerjord end på sandjord.

45,0
44,2
46,3
48,6
66,5

a.c. lait

28,5
30,3
31.7
32,7
47.2

120 N

42,S
1,5
I, I
1.3
2,6

45,0
+0,8

1.3
3.6

19.8 1.7

O"
28,4

1.6
5.3
8.1
3.0

E/tf!rafcrøden..f for/ruglwudi ved
stigende mangder kvalstof

Kar. r. a,c. i hk.
IcJcs.·) cftcn.!.r kcrne

1,4 28,5
1,7 1,8
1,8 3.2
2.3 4.2
1,9 16,2 2.5

Forsøgene er anlagt, så det er muligt at måle
efterafgrødens forfrugtværdi, når der gives sti·
gende mængder kvælstof til den følgende korna!·
grøde. Det vises i gennemsnit af 24 forsøg i det
følgende.

Elteralgrodells lorfrugtvardi ,'ed
stigende mængder kva{stof

hkg kcrnc pr. ha
40N SON

35,t 38.6
1.3 1.1
4.4 2.4
6,5 3,5
3,9 4.0

Lerjord
Gns. /1 fs. /97/-75
Ubevoksel ... 2,0
O ,nedplØjet 2.0

45 N, nedpløjet 2,5
90 N. nedplØje. 3.0
90 N, hostet. . . . . .. 2,8
.) 0-10. IO .... helt i ltjt.

Sandjord
Gns. /2 Is. /971-75
Ubevoksel
O N, nedplØjet

45 N, nedpløjet ,
90 N. nedpløjet .
90 N. høstet .

E/terafgrødellS for/ruglværdi ved
stigende m~ngdf!T kvalstof

Ved stigende mængder kvælstof til b)'g uden cf·
terafgrØdc som forfrugt var udbyttet af kerne
stær"t stigende fra 28,4 lil 42,5 hkg kerne pr. ha
ved henholdsvis O og 120 kg N pr. ha. Efteraf
grødens forfruglv:erdi var størst. hvor den følgen·
de bygm3rk blev gødet med D--40 19 N pr. ha..
Den \ ar her jævn1 stigende med stigende mæng·
der l\ælslOf til efterafgrøden i det foregående er·
terår. Forfrugt\"ærdien blev nedsat betydeligt. når
den følgende b} gmarl blev gødet med 80-120 kg

pr. ha, men den v'lr dog stadig i gennem·
snit ;'lf forsøgene positiv.

Forsøgene er i del følgende delt på sand- og
lerjord.

GIIS. 5 Ar
Ubevolset .
O • nedpløjet

45 N. nedpløJet . __
90 N, nedpløjet '"
90 N, høstel .

Sandjord hkl kcrnc pr. ha
Gns. 12 Is. /97/-75 ON 40" SON 120 N

UbevokSCI 23,7 28,4 28,9 32,S
O , nedplØjet 2.1 0,9 2.0 2,4

45 . nedplØjet 5.3 3,3 2,6 1,9
90 N, nedpløjet 6,9 5.1 2,5 1.6
90 N, hostet ...... 1,4 3,3 4,3 2.5

Lerjord
Gns. /2 Is. /97/-75
Ubevokset .. 35,6 43,4 48,6 52,4
O N, nedpløjet +1,3 +0,3 +0,9 +1,1

45 N, nedplØjet 1,9 3,0 1,2 +0,7
90 N. nedpløjet 7.1 4,8 2.9 0,0
90 N, høstet ... 2,9 2,2 I.l 1,2

"lait

36,2
37,6
39,4
41.1
55.9

Eftnafgrødens forfrugtvardi l'ed
stigende "url/cdu ha/stof (153)

Kar.r. aC.lcr- hkg
lep.·) Icrafgr. kcrne:

1.7 36.2
1.9 1,4
2.2 3.2
2.7 4,9
2,4 16,8 2,9

Gns. 5 ilr
U bevokset

O N, nedplØjet
45 N, nedpløjet
90 N, nedplØjel
90 N, hØstel ...
.) 0-10. IO _ hcll I leje.
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7,8

5,7

7,4

33,3

29,3

23,2

26.9

1.2

1,9

35,5

27,8

32.5

hkg pr. ha
sandfrh
10r510f riprOldn

39,8 5,9

6.1

6,0

179

4,4

163

185

219

4,1

4,2

4.5

17,2

18,2

18,3

A (.stoflde OJ: dybder for flydende ammo"iak
til J..h)"('rw(~.f

Afgrootcnhcdcr pr. ha
I juh 10 lug ll' okl

4,1 5,3 4,5

Den flydende ammoniak blev nedfældet med
den samme spccialnedfælder. der blev 3m·endt j

forsøgene med nedfældning af flydende ammoniak
i efterår og for:ir.

Forsøg",arealet blev grundgødet med 1000 kg
PK O 21 pr. ha.

Resultaterne af forsøgene 1975 findes i label
154 i tabelbilaget. Cdbylle og merudbytte \ar
gcnncmgJenrJe på el la\! og rel ensartet ni\eau.
som det ogs:i ses af følgende gennemsnit af 6
for~øg.

Det største merudbylte af lørstof er m,ilt med
1() l'm ..1o.:t:ntfSland og IO cm's nedfældcrd)'bdc.
Det næststØrsle merudbyuc er mlllt ved 60 cm
skæraf..,wnd og 15 cm nedfælderdybde. Derimod
scr det ud lil, ut der har været et belydeligt tab
vcrJ fordampning af flydende ammonink. n~r ncd
fældcrd) bden kun \'ur IO cm vcd skær<Jf~land 6D
cm. De 'Samme udbytterelalioner "iser \ig og'tå i
mcrudb~'ue af r:iprolein.

a. Grundgødel.
b. 300 kg N i flydende ammonia~ 30 cm afstand.

ID cm d) bde.
c. 300 Io.g " i flydende ammonia~ 60 cm afstand.

IO cm dybde.
d. 300 ~g N i flydende ammoniak 60 cm af

stand. 15 cm dybde.

Aj5ulIu/e og d)'bdu jor flydende ammoniak
Iii J../(,w!rgras (/54)

""..sandfnt
6 jorsoJ.: 1975 IUntof råprottln Kronl
Grundgptlct 22.2 14.8
300 N i fl.a. pc1 l gang:
30 cm af~l ..

IO cm dybde 18.9
60 cm afs!.,

IOcmdybde 19,8
60 cm afsl.,

15 cm dybde 19.9

skærespor eller en mængde på ca. 250 Io.g pr.
ha nedfældet med 60 cm s~æraht<lnd.

Disse forsøg blev gennemført p!l s\ær lerjord.
For at bel)se. om l'i kunne ,enle en lignende
virkning af flydende alllrnoniJ~ på vore lctterc
sandjorder. blev fors08 anl:lgl efter planen:

6 jorwr.: 1975 lO. maj

Grundgodel 19.4
3DO :-.. i fl.a. pJ l gang:
30 cm afsl..

tO cm dybde 17.6
60 cm afs!..

IO cm dybde 13,4
60 cm afs!..

15 cm dybde 14.5

Ejlerajgrpdells jorjrugt\'fudi lcd
5/jgellde mængder h'ætsloj

ForholdsIII
for "restbidra,..

krjord sandjord
100 100
99 113
97 105
95 97

148 177

Forjrugt

Ubevoksel .
EflerafgrOde. ON nedplØjet
Eflerafgrode, 45 N nedpløjet
EfterafgrØde, 90 N nedpløje I
Eflerafgr~)de, 90 N høslet

Del har iHe værct nogen fordel at nedpløje
uh'hlel efterafgrøJe på lerjord, men der er stadig
en rimelig fordel 'cd al høste eflerafgroden og'iå
rå lerjord. Det er dog især pii sandjord. al for
delen l'ed al høsle eflcrafgrøden er stor.

Det fremg:ir tydelig af over'iigten. at efteraf
grøde stadig er cn fordel for kvæghnlg b:idc P:'I
ler- og sandjord.

Forsøgene fortsælter.

Tcndensen ,ar her den samme med faldende
forfrugtværdi i la~1 mcd stigende mængder ~væl

stof til den efterfølgende bygmar~. Ffterafgrø
dens forfrughærdi var slØn.t p!l sandjord, mc
dcns den på lerjord ved 120 ~g N pr. ha i b)'gmar
ken var negativ. hvor der blev nedpløjet dteraf
grøde. medens der måltes en svag og ll~ikkcr po
sitiv lendens, hvor cflcrafgrøden blcv høstet :hcl
før.

I løbet af del sidste år cr der atter skel æn
dringer i prisrelationerne. Det gælder med hensyn
til de faldende gødningspriser. de faldende udgifter
lil udsæd af eflerafgrøde, samt de forbedrede pris
relationer mellem mælk og ~ornpris. Ligeledcs er
udgiflerne til jordbehandling steget. I del følgende
Ses en oversigl o'cr del bidrag. der bliver tilovers,
når indlægter fr3 korn med efterafgrøde fradra
ges de omkostninger, der er forskellige ved de for
skellige behandling~meloder. Det gælder udgift lil
udsæd, kvælstofgødskning af eflcrafgrøde og harv
ning af del ubevoksede forsøgslcd. Der er i atle
beregninger anvendt I 976-priser.

IO. Forskellige skærafslande og

nedfældningsdybdor ved nedfældning af
flydende ammoniak lil klo\'ergræs 1975

( England har man i forsøg med nedfældning
af flydende ammonia~ bemær~et. al man fi\, Cl
slØrre merudb~lte og en længere \ir~ning"'lid.

når den nedfældede ammonia~mængdc ble\ for
doblet i forhold lil del normale pr. løbende mela
nedfælderspor. Man fandl ved en balo.teriologi'i~

undersøgelse på I\ærs af nedfældersporenc. at den
ba~teriel1e omdannelse af ammonium lil nit ral fo
regik i rnndlOnen for den nedfældede ammoniak.
Del tog nilrobaktericrne ca. 200 dage at omsætte
15 g N i flydende ammoniak pr. løbende meler
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Udpiflings/oopc ved højl N·nivealJ lif slat, 2. dr
6/orspc pa. p". hkg pr. ha ,'-1975 tOl$lof I1prolciD grøDI torstOf prolein

Kas 21,9 20,9 333 72,9 15,2
25-3-9 20,3 19.3 96 14,1 1,6
23-3-7 20,4 19,2 103 16,0 1,9
21-4-10 20,3 19,1 135 22,2 3,0
14-4-17 19,7 18,6 176 27,3 3,4

Straks fra l. slæt gav NPK-gødningerne, der
indeholder mest kalium og fosfor det største mer
udbytte. NPK-gødningen 14-4-17 har givet et
merudbytte. der er dobbelt så slort som merud
byttet efter NPK-gødningen 25-3-9.

Efter 4. slæt i 2. brugsår blev udtaget jordprØver
i forsøgene i alle forsøgsled. Resultaterne er visl
i følgende oversigt.

forhold til grundgødskning med kalkammonsalpe
ler. Merudbyttet er stort set smukt stigende i takt
med øget kaJium· og fosfortilførsel i NPK-gød·
ningerne.

I del følgende er udbyttct i afgrødeenheder for
delt på de enkelte slæt og iall pr. ha.

Udpifliflgs/orspg ved hØjt kvæ/slo/fliveau
til s/æt, 1. dr

I den første slæt blev der ingen forskel på de
forskellige N PK-gødningers virkning, men allerede
fra 2. og især i 3. og 4. slæt klarede NPK-gød·
ningerne med det højeste indhold af kalium og
fosfor sig bedst.

Nederst i label 155 ses resultaterne af 2. års
forsøg. Alle forsøg er her gennemført på sandjord.
Udbyltet lå på et ret lavt niveau, men merudbyt
let for anvendelsc af PK·gØdning blev betydeligt,
som det også ses af følgende oversigt i gennemsnit
af 6 forsøg.

ialt

i.1I

92,7
4,1
9,1
9,0

11,0

60,8
11,9
13,4
18,5
22,8

Afgrødeenheder pr. h.
I. juli 7. aug. S. okt.

14,0 20,6 20,0
0,4 0,5 1,0
1,2 2,6 2,5
1,4 2,5 2,9
1,7 3,1 4,2

Argrødeenheder pr. ha
JO. Juni Il. :lUS. 9. ok!.

6,3 9,6 11,8
2,1 2,5 3,9
1.9 2,1 4,4
2,3 3,6 5,9
3,1 4,8 7,1

30. maj

38,1
2,2
2,8
2,2
2,0

30. mAJ

33,0
3,4
5,0
6,7
7,8

Både indholdet af tørstof og råprorein viste en
faldende tendens, når der tiJførtes øgede mæng
der kalium og fOsfor i de forskellige NPK-gødnin
ger. Udbyttet af både tørstof og råprotein steg
i samme rækkefølge. Nedenfor er udbyttet i af
grødeenheder fordelt på de enkelte slæt og ialt
pr. ha.

Udpinings/orspg ved højl N-niveau til slær, 2. &r
6/orsøg
1975
Kas
25-3-9
23-3-9
21-4-10
14--4-7

11 /orsog
1974-75
Kas
25-3-9
23-3-7
21-4-10
14-4-70

Et udtryk for eftervirkningen af den flydende
ammoniak ved de forskellige skærafst3nde og ned
fælderdybde fås i ovenstående oversigl, der viser
udbYIlet i afgrØdeenheder pr. ha i enkelte slæt og
iaH pr. ha for de samme 6 forsøg målt i sand
frit tørstof.

Det største merudbytte af nedfældet ammoniak
er målt i den første slæt. Dog måles der i de føl
gende slæt en betydelig eftervirkning af de 300 kg
N pr. ha i flydende ammoniak nedfældet i det
tidlige forår. Det er en eftervirkning, der først er
opbrugt i 4. slæt, som er høstet d. 8. oktober.
Der er ingen forskel i forsøgene her på eftervirk
ningen af flydende ammoniak, enten der nedfæl
des med 30 cm skærafstand eller med dobbelt så
stor en koncentration pr. løbende meter skærspor
ved 60 cm's skærafstanrl.

Forsøgene fensætter.

Forsøg med stigende mængder kvælstof til klø
vergræs har vist cn mcget slor optagelse af kali
um og magnesium i de stærkest kvælstofgødede
forsøgs led. Ligeledes har forsøg med stigende
mængder kaliumgødning til kløvcrgræs vist, at der
fjernes færre kg kalium pr. ha årligt, når kalium
gødningen gives til den enkelte slæt.

Forsøgene er anlagt for at belyse de enkelte
NPK-gødningers mulighed for at opretholde et
højt produktionsniveau i stærkt kvælstofgødet
kløvergræs.

Forsøgsplanen er vist beretningen 1974 og
fremgår af leksnabelleme.

Forsøgene placeres i bestående græsmarker og
høstes med 4 årlige slæl. Forsøgsgødningen tilfø
res ad 4 gange med 150 kg N tidlig forår og IOD
kg N pr. ha efter 1.,2. og 3. slæt.

Resultaterne af enkeltforsøgene 1975 findes i ta
bel 155 i tabclbilaget, og resultaterne af I. års-for·
søgene scs øverst i tabelten.

Udbyttet i l, &rs-forsøgene har gennemgående
værel på et meget højt niveau efter forholdene,
som det også ses af følgende oversigt.

Der var kun små afvigelser i tørstoffets ind
hold af råprotein fra gødning til gødning, me
dens der var et ret jævnl fald i tørstofindholdet.

Alle NPK-gødningerne ydede et merudbytte i

11. Udpiningsforsøg ved højt kvælstofniveau
til slæt 1974-75.

Udpiniflgs/orsøg ved hØjl kvals/o/niveau
til slæt (155),1. dr

11 forsøg p". p". hkg pr. ha
1974-75 lonlof ro\proleln IronI H)r$lor råprOlein

Kas 21,0 18,8 528 111,1 20,5
25-3-9 20,2 18,2 47 5.0 0,6
23-3-7 20.5 18,8 58 8.9 2,0
21-4-10 20,2 18.4 76 10,7 1,9
14-4-17 19,8 18,2 98 13,1 2,1
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Forsog med tørriflgsafgrøder, I. dr (/56)
24 forsog "''- pet. af tlll'$tO{ hi.l pr. ha
/972-75 (or-,t. r...prol (r.eno! lonI r:'prol.

Kløvergr. O N 19,1 16,4 24,2 78,8 12,9
Kløvcrgr. 150 N 19,6 15,4 25,7 24,8 3,1
Lucerne O N 24,2 16,9 29,3 12,3 2,5
Græsbl. 300 N 19.8 15,4 27,2 41.6 5,6
Græsbl. 450 N 18.8 17.3 26,8 51,6 9,7
GræsbJ. 600 N 18,0 18,8 26.7 56.0 12,5

12. Forsog med tørringsafgroder 1972-75.

Forsøgene belyser udbytte, fordelingen af ud
bytte samt tørstoffels indhold af mineralstoffer
og næringsstoffer i de mest egnede afgrØder til
tørring. De afprøvede afgrøder er desuden veleg
nede til bride sommer- og vinterfoder til kvæg.

Forsøgspl<lllen og forsøgsbehandlingen er vist
i beretningen 1972. Merudbyttet for kvælstof
gødskning blev i forsøgene 1975 noget højere end
i tidligere års forsøg. Resultatet af 24 forsøg i 1.
år ses i det følgende.

Lucernen havde det største indhold af tørstof og
træstof og et middelhøjt indhold af råprotein. Dc
150 kg N pr. ha til kløvcrgræs nedsalte afgrødens
indhold af råprotein og øgede indholdet af træ
stof.

Dcn stigende mængde kvælstof til rent græs
gav nedsat indhold lif lønnaf og træstof, men øge
de indholdet af råprotein bct)'dcligl. Pr. kg tilført
N blev i kløvergræs måll et merudbytte på ca. 16
kg tørstof og 2 kg råprotein, hvilket er særdeles
rentabelt. I rent græs blev der pr. kg tilført rent N
målt el merudbytle på henholdsvis 7 og 4 kg

Med dc 4 PK-gØllninger blev pr. ha pr. år
tilført henholdsvis 162, 137, 214 og 546 kg rent
kalium pr. ha. Ud fra kaliumtallet ved anlæg og
dter 2 års slæt scr det ud til, al NPK-gødningen
21-4-10 var i stand til at opretholde jordens ka
lillmniveau. Derimod blev der tilført så rigelige
mængder knlium i NPK-gødningen 14-4--17, at
knlillmniveauct blev mere end fordoblet i forsøgs
perioden.

Også jordens indhold af fosfor, magnesium og
kobber viser en stigende tendens. i takt med øget
anvendelse af de NPK-gødninger, som indeholder
mest af disse næringsstoffer.

Forsøgene fortsæUer.

ForsØg med tørr;/lgsajgrøder, J. tir
24 forsog Argrødcenhedc:r pr. ha
/972-75 28. maj 29. juni 9. aug. 5. olt. lall

Kløvergr. O N 29,3 11,1 15,9 8,9 65,2
KJøvergr. 150 36,1 16,4 19,6 13,4 85,5
Lucerne O N 32,2 17,4 10.7 60,3
Græsbl. 300 41,0 18.6 22,2 17,6 99,4
Græsbl. 450 N 43.6 20,3 24,1 19,6 107,6
GræsbI. 600 44,8 21,1 26.0 19.6 111.5

Forspg med tprrillgsafgroder. 2. år
21 forsog

",.. pt't. af IOTSt, hkg pr. ha
1973-75 lørst. råprOI. IræstO{ t"rst. rAprol.

Kløvergr. O N 20.4 16,8 24,1 79,8 13,4
Kløvcrgr. 150 N 21,5 15,0 26,9 22,4 1.9
Lucerne O N 24,0 18,0 29,2 33,6 7,0
Græsbl. 300 N 21.0 16,1 28,0 38,5 5,6
GræsbI. 450 N 20,5 18,0 27,3 47,1 9,4
Græsbl. 600 N 20,2 19.1 27,0 50.5 11,5

L foderværdi ydede lucerne og kløvergræs uden
kvælsloftilførsel det laveste udbytte. Derefler føl
gcr kvælstofgødct kløvergræs og græsbl3ndingen
gødet med 300, 450 og 600 kg renI N pr. ha.

Nederst i tabel 156 i tabel bilaget ses resultaterne
af 2. års forsøgene. Udbyltet lå her på ct noget
lavere niveau, end i de tidligere år. Især var ud·
byuet af lucerne og den kvælstofgødede græs
blanding på et lavere niveau. som det også ses
I følgende gennemsnitsudbYlIe af 21 forsøg i 2. år.

græstørsto( og 2,7 og 1,9 kg råprotein vcd et til
læg på 150 kg N lil 450 og 600 kg N pr. ha.

Beregnes græstørstoffets foderværdi ud fra 1,2
hJ..g tørstof i kløvergræs og græs og 1,5 hkg tør
stof i lucerne til l a,e., fås følgende fordeling på
de enkelte slæt og iah pr. ha.

Lucernen ydede i tørstof et udbytte, der s...·aredc
til græsblanding gødet med en. 300 kg rent N pr.
ha. medens lucernens udb)lte af råprotein svare·
de lit. at ren græsblanding tilførtes ca. 400 kg
pr. ha.

I det følgende er udbyttet i afgrødeenheder pr.
ha fordelt på de enkelte slæt. og iall beregnet på
samme grundlag som i l. ;'trs forsøgene.

Beregnet i foderværdi er udbytterækkefølgen i
2. års forsøgene: Kløvergræs, hlcerne, kløvergræs
gødet med 150 kg N og ren græsbJanding gødet
med 300-600 kg N pr. ha.

I det følgende er forsøg gennemført efter pia·

Forsøg med tprring.mjgrøder. 2. dr
21 forsog ATgrodecnheder pr. ha
/973-75 2g. maj ]0, juni I]. aug. 8. Qkl. lait

Kløvergr. ON 28,3 11,4 14,9 10,7 65.3
Klpvergr. 150 N 35,7 14.2 19.4 14.7 84,0
Lucerne O N 39,2 22,7 13.0 74.9
GræsbI. 300 38,4 16,2 23.0 19.7 97.3
GræsbI. 450 42,7 15,8 25,3 21,0 104,8
GræsbJ. 600 N 44,0 15.8 25,7 22.0 107,5

5,5 2,8 2,7 1,8
6,6 5,4 2,5 1,8
7.0 4,4 4,2 2,3
7,6 6,7 4,1 2,0
9,1 17,0 4,0 2,9

lied hØjt N·lIilleau lil slal
6 forsøg 4 forsøg

Fl Kt MgI Cut

5,8 7,2

Udpi1/ingsjorsøg

Ved anlæg ..
2. år
Kas ...
25-3-9
23-3-7 ..... , ..
21--4-10
14-4-17
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Eften'ir"klling af tØrringsajgrøder
6 forsØg Eflcr 4. SJæl l 2. år kar. for hkg )(crn(
Forfrugt F, K< lc;cs,æd .) pt. ha

KlØvergr. ON 6,7 16,1 l 51,2
KIØvergr. ISDN 6,5 12,0 l +1,7
Lucerne ON 6,5 11,0 l 2,3
Græsbl. 300 N 6,1 7,9 l -;-0,9
Græsbl. 450 N 6,1 6,0 l -;-0, I
Græsbl. 600 N 5,8 6,4 l 0,1
.} 0-10. 10 - helt llcjc

Lucerne har været den bedste forfrugt, medens
der ikke er nogen afgørende forsket på forfrugts
virkningen af klØvergræs og stærkt kvælstofgødet
græs.

Jordprøverne, der er udtaget i de enkelte for
søgsled efter ialt 8 slæt, viser. at kvælstofgødet
græs har tæret stærkest på ;ordens reserver målt
ved fosforsyre· og kaliumtal.

Tørstoffet fra forsøgene i 1974 blev i vinteren
197417:5 analyseret for indhold af mineralstoffer
og nitratkvælstoC.

Lucernen klarer sig bedst på lerjord og middel
jord, mådeligt på let sandjord og meget dårligt på
lavbundsjord. Ligeledes er det tydeligt, al kløver
græs klarer sig bedst på lerjord og middeljord, men
i modsætning til lucernen klarer den sig godt på
lavbundsjord.

Når· kløvergræs og ren græs kvælstofgødes med
150-600 kg N pr. ha udlignes jordtypernes ind
flydelse på udbyttet. Når let sandjord og middel
jord hævder sig stedse bedre overfor lerjord og
især lavbundsjord skyldes det, at der i de senere
år er kommet nogle ganske få forsøg med som
er markvandede på disse jordtyper.

l 6 forsøg er eftervirkningen målt i en følgende
bygafgrøde med nedenstående resultat.

Lucerne havde det laveste indhold af kalium_
Det ligger ca. l pet. under de øvrige afgrøder. Ocr
er et tydeligt lavere indhold af kalium i de for
skellige afgrøder i 2. brugsår, hvilket uden tvivl
skyldes, at der har været begyndende kaliumman
gel i 2. brugsår.

Dette understøttes også i nogen grad af, at ind
hoJdet af natrium er betydeligt større i afgrøder·
nes tørstof i 2. brugsår end i I. brugsår. Da natri
um i nogen grad kan erstatte kalium, tydcr denne
ændring i natriumindholdet på, at diagnosen med
begyndende kaliummange! i det kvælstofgødede
græs er rigtig. Lucerne og kløvergræs har det la
ves'te indhold af natrium.

Medens indholdet af calcium er hØjt i klØver
græs og lucerne, er det meget lavt i kvælstofgødet
græs. Derimod er indholdet af magnesium ens i
de forskellige afgrøder, uanset kvælstofgødsknin
gen.

Dc forskellige afgrøders indhold af fosfor ligger
også på næsten samme niveau, dog er der en ten
dens til, at lucerne har det laveste indhold af fos
for.

Kobberindholdet, der er målt i mg pr. kg tør
stof. er i næsten alle afgrøder på et lavt niveau,
da man ønsker et indhold på ca. 10 mg pr. kg
tørstof. Dette nås nærmest i kløvergræs uden

Resultalerne ses i tabel t 57 i tabelbilaget. l det
følgende er vist en oversigt over det gennemsnitlige
indhold i tørstoffet af nogle vigtige mineralstoffer
i gennemsnit af 8 forsøg, der er gennemført i
både I. og 2. år.

ForsØg med tørriflgsafgrØder (157)
8 forsøg J. år
/972-73
KlØvergræs: ppm ar

pct. af lørstof tøt1tof
kalium natrium calclum magnesium fosfor kobbet

ON 3,51 0,05 0,93 0,21 0,36 8,0
150 N 3,86 0,07 0,78 0,19 0,35 7,2

Lucerne:
ON 2,94 0,07 1,23 0,17 0,30 7,9

Græsbl.:
300 N 4,14 0,17 0,60 0,20 0,38 7,6
450N 3,95 0,20 0,59 0,20 0,36 7,4
600 N 3,89 0,22 0,61 0,20 0,35 7,6

8 forSØg 2. år
/973-74
KlØvergræs:

ON 3,1 I 0,07 0,96 0,20 0,33 9,7
150 N 3,25 0,10 0,63 0,18 0,31 8,6

Lucerne:
ON 2,51 0,1 I 1,44 0,18 0,26 8,9

Græsbl.:
300 N 3,21 0,22 0,51 0,18 0,31 7,9
450 N 2,95 0,30 0,54 0,19 0,30 8,3
600 N 2,94 0,31 0,55 0,19 0,31 9,2

11,7
14,7
10,6
18,4
22,4
26,0

72,2
102,3
64,9

121,2
132,0
137,6

hkg råprotcin pr. ha

11,8 13,3 14,7
14,7 15,6 17,5
15,2 18,5 21,3
19,0 19,5 19,3
24,2 23,7 23,6
26,7 27,4 26,2

Kl.gr. ON
KJ.gr. 150 N
Lucerne O N
Græs 300 N
Græs 450 N
Græs 600 N

nen opstillet efter jordtype uden hensyn til, om det
er 1. eller 2. års forsøg. Jordtyperne er bestemt
ud fra teksturanalyser, idet under 5 pet. ler regnes
som let sandjord, mellem 5 og IO pct. ler som mid
deljord, over IO pet. ler som lerjord. Hvor tekstur
analysen viste over 5 pet. humus, er jorden regnet
som lavbundsjord.

ForsØg med rørrjngsafgrØder
hkg tDrstof pr. ha lav-

kt sandjord midddjord lujord buncisjord
IO 23 16 Il

74,4 81,2 85,5
100,0 106,5 107,7
85,2 105,8 117,7

121,9 124,2 121,7
135, I 133,2 132,0
137,1 139,4 136,4

Antal forsøg

KJ.gr. ON
KJ.gr. 150 N
Lucerne O N
Græs 300 N
Græs 450 N
Græs 600 N



157

hkg pr. ha
tel'5tof r:\prolcIn

13,1
-;-2.4
-;- 3,7

78,0
-;-7,0

-;-12,3

grenl

370
-;-50
-;-88

5
4
3

Srigende mangder kvalsrol riI dæksæd (159)
Gns. 2l lorsøg
1973-75
ON

O N til dæksæd
50 N lil dæksæd

100 N Lil dæksæd

0.5

laregrænse for mtfill-N mdhold

Q4 -------------------------------

0.3
300 N

O lil dæksæd 3 588 119,. 20.6
50 til dæksæd 2 -;-9 -;-0.5 -;-1,2

100 N lil dæksæd l -;-30 -;-2,6 -;-2.0
.) 0-10. IO - ren kID'·er

02

Flg. 14. Nitr.n-k\'l':lsIOf CNO,-N) l procent af tl'rstof i Iwcn sIEt
'-ed lIilende kVll:lsloftilfonoel i 1974.

kvælstof og i stærkt l..vælstofgødet græsblanding
i 2. brugsår.

Indholdet af nitrntJ..vælstof er i gennemsnit lavt
i alle afgrøder. Det varierer dog nogct i løbet af
vækstperioden, som del ses i fig. 14. Her er del
dog i alle slæt langt under faregrænsen på 0,40
pet. af tørstoffet.

Forsøgene fortsætter.

hkg r:\prol pr. ha
ON 300 N

13 21
II 19
9 19

65
59
55

8
3
2

33.0
42.8
46.1

O
50

100

En stigende mængde kvælstof til dæl.sæden ska
der især I..løverbestanden, som det tydeligt ses af
karakterer for kløverindhold i grønmassen. Det
medfører, især hvor der ikke gødes med kvælstof,
et bet}'deligt fald i udbyttet af både tørstof og
råprotein.

IIvor der gødes med 300 pr. ha, er grundud-
byttct øget med 41 hkg tørstof og 750 kg nipro
tein pr. ha. Dcsuden er udbyttctabene, der er cn
følgc af den ·øgede k\'æh1ofgød~kning af dæksæ·
den, nedsat til næsten ingen ling. Sideløbende her
med halveres dog karakteren for kl0vcrbcstand.

Halvdelcn af forsøgene er genncmført på ler·
jord og halvdelen på sandjord. Forsøgenes udslag
viser ikke nogen forskel på ler· og på sandjord.
Derfor er i det følgende vist gcnnem'initsresulta
tcrne fra forsøg b~de på Icr- og sandjord.

Stigende mængder k I'ælstol lil dæksæd
GflS. 2/ forsØg, 1973-75

N ul hkg a.c. pr. ha
dæks.zd lcrnc dlcnr O N 300 N

99
99
97

{Jræsb/andlfl{}
600 N

D 4slæt

kløl.ergr<vs græsb/andmg
150N 300 N

D l s/aH D 2.sJæt O 3.slæt

Ol

13. Stigende mængder kvælstof
til dæksæd 1973-75.

Forsøgene gennemføres for at belyse, hvor ba
lancen mellem kvælstof lil dæksæd og kløvergræs
findes.

I tabel 158 ses resuhalerne af 14 forsøg, hvor
udbytlct er henholds\ is 29.4. 36.9 og 39,8 hkg
kerne pr. ha for 0,50 og 100 kg N pr. ha. Det
er cl pænl udslag for kvælstof, og en særdeles
rentabel betaling for l,. ... æbtof til dæksæd.

Det følgende år måles dten irkningen i kløver
græs ved henholds\ is O og 300 I.g N pr. ha.

I tabel 159 findes resultaterne af enkeltforsøge·
ne 1975.

Tendensen er den samme i alle forsøg: Faldende
udbytter i ikke·I.\æloilofgødet I.løvergræs med de
la\-eSle udbytter. hvor dæksæden det foregående
år fik mest kvælstof. Derimod er den samme ten
dens ikke gældende for kløvergræsset, der gødes
med 300 N pr. ha, som det ogsa ses af følgende
oversigt

Der opnås et betydeligt merudbytte ved at tilfø
re 50 og 100 kg ren N pr. ha til dæksæden. Dcr
er tale om et merudbytte p:l henholdsvis 9,8 og
3,3 hkg kerne pr. ha pr. tillagt 50 kg N pr. ha.

Hvor der dyrkes græs uden kvælstoftilførscl til
græsmarken, bør man standse ved ca. 50 I..g ren N
pr. ha til dæksæden.

Tilføres derimod græsmarkerne som normal
foranstaltning 300 kg ren N pr. ha. kan man også
med fordel bnlge den største mængde, nemlig 100
kg N pr. ha til dæksæden, uden græsmarkens ud
byHeniveau reduceres væsentligt.

FONøgene fortsætter.

14. Efterafgrøder med et la,'t
ressourceforbrug 1975.

Selvom dc ændrede prisrelationer har gjort
kvælstofgødet italiensk rajgræs som efterafgrødc
attraktiv. er det fortsat aktuclt al afprøve andre



IS8

Dæksæden høstes forsøgsmæssigt ved modenhed.
Det er i forsøgsplanen forudsat, at der udtages
prØver af halmen i hven forsøgsled til analysering
af tørstof, råprotein og træstof for at få et indtryk
af halmens fcxlerværdi, når udlægget er vokset op
inden høst. l ingen af forsøgene i 1975 blev denne
prøvebestemmelse gennemført, da udlægget efter
den tørre sommer ikke var vokset op i dæksæden
i nogen af forsøgene.

1 tabel 160 ses resultaterne af enkeltforsøgene.
I alle forsØgsled har det medført udbyttetab at

have udlæg i dæksæden, som det også ses af føl·
gende gennemsnit af 8 forsøg.

efterafgrøder, der eventuelt kan klare sig med min
dre mængder tilført kvælstof.

Efter de dårlige resultater med persisk kløver
sået efter kornhøst i 1974 er planen blevet ændret
som følger:

a. Uden udlæg.
b. 15 kg ita!. rajgræs, 100 kg N pr. ha efter høst.
c. 5 kg ital. rajgræs + lO kg tidlig rØdkløver, O N

efter høst.
d. 5 kg ital. rajgræs + IO kg sneglebælg, O N

efter høst.
e. 5 kg ita!. rajgræs + IO kg persisk kløver, O N

eHer høst.

ForsØg med ejrerajgrØder med et la,'r
ressourcejorbrug (!60)

hkg pr. ha

tørstoffets
nitratkvæl
i gennem·

Hele forsøgsarealet blev gødet med 100 kg N
pr. ha.

Forsøgsplanen, der omfatter flere arter, er vist
i beretningen 1974 og fremgår af teksttabellerne.

I tabel 161 i tabelbilaget findes resultaterne af
årets enkeltforsøg. 1 l forsøg er anvendt vår
rug, men det var overgemt korn, da det ikke lyk
kedes at fremskaffe udsæd til forsøgene i 1975.

l forsøget nr. 3315 ses, at italiensk rajgræs,
Westerwold rajgræs og havre + italiensk rajgræs
er blevet noteret til udbyttet O. Det skyldes, at disse
forsøgsled i meget høj grad blev skadet af angreb
af fritfluer.

Dette angreb af fritfluer forekom, selvom
forsøget blev sprøjtet med parathion i begyndelsen
af september.

Den gennemsnitlige sådato blev i årets forsøg
19. august, og høstdatoen den 30. oktober. Udbyt
teniveauet blev iøvrigt i 1975 på et ret lavt niveau.
Det er i det følgende sammenregnet med farsø·
gene fra 1974, således at resultaterne omfatter ialt
11 forsøg.

Det største udbytte blev målt i foderraps. Der
efter følger fodermarvkål, der gav et lidt større
udbytte end de forskellige former for italiensk raj
græs og havre + italiensk rajgræs.

Grønafgrødens tørstofindhold og
sammensætning af råprotein, træstof,
stof og sand ses i følgende oversigt
snit af de samme Il forsøg.

Forsøg med ejterajgrØder (161)

Gns. 2 I1r
hkg pr. ba a.e.

t"ntar råprOtein frater pr. ha

Ilal. rajgræs, tctrapL 7,9 1,9 1,5 6,1
Westerwold rajgræs +

ital. rajgræs 1,7 0,3 0,2 0,8
Havre + ita!' rajgræs 2,1 0,4 0,4 +0,2
Fodermarvkål 5,3 1,0 0,3 1,3
Foderraps, Akela 11,0 1,9 0,9 4,6

a. e.
pr. ha

37,5

47,3

41,0
39,7
40,7

Isnter råpr.

12,8 2,7

5,7 0,9
4,5 0,7
4,7 0,7

8 jorsøg 1975 kerne

Uden udlæg 37,S
15 kg ita!. rajgr., forår,

100 N efter høst 70,9
5 kg ita\. rajgr., forår og:

10 kg tidl. rødkl., O N + 1,3
IO kg sneglebælg, O N + 1,6
IO kg persisk klØv., O N 70,7

Udbyttet blev i italiensk rajgræs gødet med 100
kg N pr. ha på et beskedent niveau. Det er dog
mere end dobbelt så højt som udbyttet af ita!.
rajgræs + henholdsvis rødkløver, sneglebælg og
persisk kløver. som ikke blev gødet med kvælstof.

Forsøgene fortsætter.

15. Efterafgrøde sået efter kornhøst 1974-75.

Atter i år så det i liden omkring byghøst ud
til, at der ville blive stor mangel på grovfoder i
den kommende vinter, især i områder med sand
jord. D~tte i forbindelse med den ret tidlige byg
høst gav interesse for at udnytte efteråret til pro
duktion af grovfoder i bygstubben.

Jordbehandlingen inden såning af efterafgrøder
nc i forsøgene her var 2 gange harvning med svær
harve, jævning af jordoverfladen med lettere har
ve og tromling.

Forsøg med ejterajgrøder

Gns. 2 dr
!",. pct. at lorstol'Tel

tørstof råprot. IratOr NO.-N sand

Jtal. rajgr., telrapl. 14,7 24,0 18,3 0,24 8,9
Westerwold rajgræs
+ ila!. rajgræs 15,4 22,3 17,5 0,21 15,6
Havre
+ ira!. rajgræs 14,3 22,7 19,1 0,31 13,0
Fodermarvkål 14.9 22,0 13,6 0,41 17,8
Foderraps, Akela 15,2 20,0 12,5 0,37 16,3

Alle afgrøderne havde et næsten ensartet lavt
indhold af tørstof. Indholdet af råprotein var stort
set ens i alle de prøvede afgrøder, hvilket vi·
scr, at de havde samme evne til at omdanne gød
ningskvælstof til råprotein. Det går ikke med sam
me hastighed, da tørstoffet af fodermarvkål har
det største indhold af nitratkvælstof, medens We
S'terwold + italiensk rajgræs har det mindste.

Indholdet af træstof var størst i havre + ita-



liensk rajgræs og lavest i foderraps, men det var
iøvrigt lavt i alle afgrøder.

Tørstoffels indhold af sand var lavest i itali
emk rajgræs og højest i fodermarvkål, men alle
afgrØder var i den foreliggende tilstand uegnede til
kvægfoder. Det viser, at det næsten er umuligt at
bjærge afgrøder sået efter høst med en god kvali
tet til vinterfoder.

Forsøgsptanen, der omfatter korsblomstrede af
grøder, er vist i beretningen 1974 og fremgår af
teksttabelleme. Alle forsøgsled blev sået på 24 cm
rækkeafstand med en udsæd på 12 kg pr. ha. Den
gennemsnitlige sådato blev 19. august og høstda·
toen blev 2. november.

Alle forsøgsled er tilført 100 kg N pr. ha sna·
rest efter såning,

l gennemsnit af 9 forsøg fra 1974 og 75 er fun
det følgende udbytter.

ForsØg med e/fera/grøder (162)

Ons. 2 år
hkg. pr. ha a. e.

",nlof rAprOlein IrlICItof ... ha

Fodermarvkål 14,5 3,4 1,9 8,2
Foderraps, Akela 6,3 1,3 0,7 3,2
Gul sennep 11,9 2,5 3.8 8,2
Fodcrrybs, Perko 6.5 1,1 0,7 4,5
Foderrybs, ligarold 2,6 0,8 0,5 2,5

Gul sennep har ydet det største beregnede fo
derud bytte, derefter fØlger foderrybs, Perko, og fo
derTaps, Akela, medens foderrnarvkål har ydet det
mindste udbytte.

Udbyttet af råprolein følger stort set udbyttet
i beregnet foderværdi.

Grønmassens tørstofindhold og tørstoffets ind
hold af råprotein, træstof, nitratkvælstof og sand
ses for de samme 9 forsøg i følgende oversigt.

Forsøg med e/ura/grøder

GnS. 2 år
",.. p::t. af tur5lolfcl

lInSlof råpr. trzstof NO.-N pnd

Fodermarvkål 14,2 22,6 14,0 0,40 15,4
Foderraps, Aleia 14,0 22,4 l2,3 0,37 17,0
Gul sennep 14,0 22,0 21,5 0,67 7,0
Foderrybs, Perko 12,3 21,1 12,3 0,25 7,9
Foderrybs, Ligarold 13,7 23,3 12,4 0,32 B,5

Tørstofindholdet var lavt i aJle afgrøder, og det
var la\'est i foderrybs.

Alle afgrøder ha\de stort set samme indhold
af råprotein i tørstoffet, men der var stor forskel
på indholdct af nitratkvælstof. Her havde gul sen·
ncp især et meget højt indhold, De øvrige afgrø
der havde højt til middelhøjt indhold af nitrat·
kvælstof.

Sandiblandingen er størst i fodermarvkål og fo
derraps, men er iøvrigt uacceptabelt højt i alle af·
grøder.

Indholdet af træstof var middelhØjt i gul sen
nep, men meget lavt i de øvrige afgrØder.

Forsøgene fortsætter.
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16. Regulering af græsvæksten
med kvælstof 1974-75.

I forsøg med stigende mængder kvælstof til klø
vergræs og rene græsser er der hidtil i de aller
fleste forsøgsserier tildelt kvælstof med lA af to·
talmængden ad gangen, tidlig forår og efter L, 2.
og 3. slæt, eller med lige store mængder pr. slæt
indenfor hvert forsøgsled.

Forsøgene i denne serie er planlagt for at be
lyse, om denne fremgangsmåde fortsat er rimelig,
når hensigten er at nå et hojt udbytte af vel·
sammensat græstørstof.

Forsøgene placeres i bestående græsmarker med
renbesland af hundegræs ellcr almindelig rajgræs,
eller i blandinger med kløver og andre græsser
efter planen:

kg N pr. ha
lic;lligl I. ,lzl 2. slæl 3. ,IZI lall

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 forsog3
led efter en gradueret skala, si det er muligt at
måle merudbyttet ved stigende mængdør N pr.
slæt m.v. Resultaterne af årcts forsøg er vist i
tabel 163 i tabel bilaget. Foroven er resultaterne af
hundegræs, derefter følger alm. rajgræs og ud
byttet af græsblandinger.

Udbyttet af hundegræs i 1975 varierer bcty·
deligt afhængig af jordtypen. I forhold til ud·
byttct i 1974 er relationerne mellem de enkelte
forsøgsled dog næsten de samme, derfor er det
nedenfor sammenregnet til iall 9 forsøg.

Regulering o/ græJvcdslen med N (163)
Hundegrcl!~', I. dr
9 /orsog "',. pcl. ar lørslof hkg pr. ha
/974-75 lørstof råprolein lræslof lørstOr r!prot

I. slæt O 19,6 17,8 26,0 104,1 18,6
I. slæt 75 N 19,1 18,1 26,0 4,3 1.1
I. slæt ISO N 19,5 19,6 25,7 17,0 5.2
1. slæt 225 N 19.5 20.1 25,5 15,7 5,6

Dct største samlede udbytte af tørstof og rå·
protein pr. ha blev høstet, hvor der i foråret til·
førles de største mængder kvælstof.

l det følgende er vist en oversigt over udbyttet
i afgrØdecnheder delt på de enkelte slæt og ialt
pr. ha i de samme 9 forsøg i l. år.

Regulering a/ græs",~kslettmed N
Hfmdegræs, J. dr
9/orsøg A!lrødccnhcder pr. h.
/974-75 29. maj 4. juli 14. aUI. II. okl. iall

l. slæt ON 18,3 17.3 25,6 26,0 87,2
1. slæt 75 N 29,1 10,5 26,2 24,9 90,7
I. slæt 150 N 35.0 20,3 23,8 22,3 101,4
l. slæt 225 N 36,5 20,1 24,4 19,4 100,4
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1.1<

94,6
102,4
115,7
116,8

ACgrodc:c:nbeder pr. ha
2. juli 17. auc. l5.okl.

18,6 29,8 20,6
11,9 29,1 19,5
20,6 30,8 19,0
22,8 31,2 16,4

l. juni

25.6
41,9
45,3
46,4

Udbytterne fulgte nøje den kvælstofmængde.
der lilførles de enkelte slæt., men det fremgår ty
deligt af resultaterne, at det største udbytte ialt,
beregnet i afgrødeenheder pr. ha, høstedes, når
der blev tilført mellem 75 og 225 kg rent N pr.
ha til den l. slæt.

l gennemsnit af alle 9 forsøg er målt indholdet
af nitratkvælstof i tørstoffet i alle slæt. Resulta
terne ses i følgende teksttabel

Gennemgående ligger indholdet af nitrat-kva::l
stof i lørstoffet på et ret højt niveau i det for
søgsled, der i den enkelte slæt tilføres 150 og 225
kg rent N pr. ha. I gennemsnit ligger indholdet
omkring 0,20 pet. nitrat-kvælstof i tørstoffet. Den
ne mængde betragtes som bedst, når græsset bru
ges til ensilagefremstilling. Det skyldes, at et ind
hold på 0,20 pet. nitrat·kvælslof i tørstoffet i høj
grad hindrer en smørsyregæring.

Forsøgene forlSætter.

17, Stigende antal majsplanter pr, m2 1973-75
I den nordlige del af Europa råder fortsat no

gen usikkerhed overfor, hvor stort et antal majs
planter pr. mt der bØr stræbes efter for at nå et
optimalt tørstofudbylte i silomajs.

Nyere forsøg fra England viser, at det i høj
grad er genetisk betinget, hvor tæl en planlebe
stand den enkelte sort kræver for al yde sit bed
ste. Det viser sig nemlig, at nogle sorter yder det
bedste udbytte ved læt plantebesland, andre sorter
ved meget åben plantebestand, og endelig er der
sorter, som yder samme udbytte uanset planle
bcstandens tæthed.

Forsøgene gennemføres i denne serie med An
jou 210 for al få indtryk ar dens reaktioner under
danske klimaforhold. Forsøgsplanen er vist i be
retningen 1973 og fremgår af teksttabellerne. Den
er alter i år ændret på planletal i nedadgående
retning, da forsøgene er sået til blivende bestand
med en speciel majssåmaskine. Denne maskine
kan ikke så majs med mere end ca. t 5 planler
pr. m!, når rækkeafstanden er 75 cm. Alle forsø-

Regulering af græsI'æksren med N

9 forSØg /975
pct. nitrat·kYll:lstof I l"...tof

I. slæt 2. Sb::1 J. slæl 4. lizl ....
l. slæt O 0,02 0,12 0,16 0,33 0,18
l. slæt 75 0,04 0,20 0,23 0,26 0,18
I. slæt 150 0,12 0,31 0,16 0,16 0,18
1. slæt 225 0,26 0,32 0,20 0,16 0,24

Regulering af græsl'~ksten med N
GræsblaTlding, J. år
6/orspg
1974-75
1. slæt ON
1. slæl 75 N
1. slæ' 150
l. slæt 225 N

hkg pr. ha
(9ntot rApral.

96,5 17,8
4,0 1,1

28,0 4,9
24,6 5,4

hkg pr. h.
tørstof r::iprot.

113,5 18,7
9,4 0,9

25,3 4,9
26,6 6,1

24,7
24,S
24,9
24,6

22,7
22,2
22,7
22,0

16,5
15,9
17,0
17,7

18,4
18.8
18,2
19,2

pct. af 19n1o(
råprol. 1tX:S(of

20,3
19,8
20,4
20,2

19,7
19,1
20,3
19.8

P".
10n10(

Udbyttel følger pænt i de enkelte slæt den kvæl
stofmængde, der er tilført lil den enkelte slæt, og
det gælder i alle 4 slæt.

! det fØlgende ses resultaterne af 6 forsøg i for
skellige frøblandinger, hvor der også indgår klø
ver.

Udbyttet er på et ret højt niveau. Det samlede
merudbytte følger rel nøje mængden af kvælstof,
der gives til den I. slæt.

l f<Sigende oversigt er udbyttet i afgrØdeenheder
fordelt på de enkelte slæt og iah pr. ha.

Det samlede udbytte af både tørstof og råpro
tein blev størst, hvor der tilførtes de større mæng
der kvælstof i foråret til den 1. slæl

Udbyttet i afgrødeenhcder er nedenfor fordelt
på de enkelte sla::t og ialt pr. ha i gennemsnit af
de samme 6 forsøg.

l. sjæl ON
l. slæt 75 N
I. slæt ISO N
I. slæl 225. N

I den 1. slæt blev der opnået et betydeligt mer
udbytte for de 150 kg N pr. ha, medens 225 kg
kg N kun øgede udbyttet med 1,5 a.e. mere. Der
var en lignende gang i merudbyttet i 2. sJæt. ]
3. sla::t måltes så stor en eftervirkning af tidligere
tilføf1. kvælstof, at der blev høstet næsten samme
udbytte i alle forsøgsled. Det ser også ud til, at
den 3. slæt har suget virkningen af den forskellige
kvælstofgødning tidligere på året, da virkningen
af de tilførte kvælstofmængder igen tydeligt slår
igennem i 4. slæts udbytter.

I det følgende er vist resultaterne af 6 forsøg
i alm. rajgræs i ren bestand.

Reguleri"g af gr~sl'~kstenmed N
Gr"sblalldi"c, I. dr
6 forspg /974-75

pel. p<:t. aC tOrSl,,(
t"rstot rapro!. (nato(

Regulering af græsvæksten med N
Alm. rajgræs, J. år
6 forsØg Afgr"deenheder pr. ha
1974-75 29. maj 3. juli 16. aug. ll. OK!. lall

l. slæl ON 12,5 18,3 25,8 23,9 80,S
I. siæt 75N 23.5 12,6 24,8 22,8 83,7
I. slæl 150 N 30,7 27,0 27.1 18,9 103,7
I. slæl 225 N 31,4 27,4 27,S 14,6 100,9

Regulering af græJvækstetl med N
Alm. rajgræs, I. år
6 forsøg
/974-75
l. slæt ON
I.slæ! 75N
I. slæt 150
l. slæt 225 N



gene er sAet af mandskab fra landskontoret med
den nævnte såmaskine. Den gennemsnitlige sAdalo
blev 4. maj.

Rækkeafstanden var i aJle forsøg 75 cm. krudt
blev fortrinsvis bekæmpet med 1,5 kg Pramitol
M 80 pr. ha lige efter såningen.

l enkelte forsog med en stærk forurening med
kvik blev der håndhakket 2 gange i løbet af
sommeren.

I tabel 164 i tabc1bilnget ses en oversigt over
udbyttet i grønt., tørstof, råprotein og lnr:stof. Ud
byttet i tørstof varierer fra 161,7 ned til 35,4 hkg
pr. ha. Det laveste udbytte er høstet på sand
jord. hvor der blev for tørt for majsen i den
lange torkeperiode i sommeren 1975.

T det følgende ses det gennemsnitlige udbytte
af 22 forsøg.

161

de anbefales et piantetal, der giver over 50 pet.
af udbyttet i kolbctØrstof. Dette mål blev ikke
helt nået i gennemsnit af de 2 års forsØg.

Længst til venstre i tabellen ses procent golde
kolber i sommeren 1975. Disse golde kolber var
en fplge af den langvarige tørke i juli-august må
ned, og det ses, at det fik eL betragteligt omfang.
Der var en tendens til, aL procentandelen af golde
kolber steg med øget plantebestand.

Tørstofindholdet i kolberne var fnldende med
øget planletal, medens plantetallet tilsyneladende
ikke havde nogen indflydelse på IØrstofprocentcn
i stængcl og binde.

B1adcne havde det største indhold af råprotein,
derefter fulgte kolber og stængler. som det ses i
følgende oversigL

P/ontt'lol i si/Omajs (164)
Plallfclaf i .silomajs

/974-75
Gml.2:1r hkl pr. ha 18 forsøg pet. ar IcrSlotrel
pl. pr. m' Inml I"rslof riprOfcin IrtSlof r!prolcin Il'Ulof

5.2 ..... 285 70,6 6,9 14,4
pl. pr. m' kolbe Slrngel blade \-olbe suenIel blade

7.3 ...... 42 10.0 1.1 1,7 5,2 9.0 8.2 15,8 15.4 24.7 23.7

10,1 ...... 77 14.6 1,6 3,6 7.3 9.1 8.0 15.7 13.9 25,3 24.8

13,8 ...... 110 23,9 2,1 5,8 10,1 9.1 8.2 15.5 15,0 24,7 24.7
13,8 8,7 7,9 14,6 14,2 24,8 24,8

Indholdel af Iræstof i stænge! og blade lå næ·
sten på samme niveau og var betydeligt hØjere
end i kolberne.

1 det fØlgende er forsøgsresultatcrne vist fordelt
efter jordtyper.

På o:;:h'cl sandjord som lerjord var tendensen
den samme med det største udbytte af kolbclØrstof
ved omkring 7,5 planter pr. m:. løv rigt var ud·
b}'t1erelationerne stort set de samme i tØrStofudbyt
Iet i slængelog blad p~ de to jordtyper. men selve
torslofudbytlet blev betydeligt lavere på sandjord
end på lerjord, b. de i kolber. stængel og blade.

Forsøgene fortsætter.

Antallet af planter længst lil venstre er det
gennemsnitlige målte planteL.1.1 ved høstningen i
oktober. Udbyttet af grønt. tØfStOf. råprotein og
tfæstof øgedes med stigende plantetal pr. m!.

l det følgende er udbyttet af tørstof og råpro
tein vist fordelt på kolbe, stængel og b\ade fra
forsøg. hvor planterne efter planen var delt i
disse fraktioner.

P1rmrt'/(l/ i si/omaj.s
18 forsøg hkg pr. ha
/974-75 1lJf5lof råprOlein
planle pr. ml kolbe sfrngel blade kolbe SIlengel blade
5,2 32,4 25,S 13,9 2,9 2,1 2,2
7,3 5.0 3.3 1,4 05 0.2 0.2

10,1 1.7 8.5 3.5 0,2 0,7 0.5
13,8 2.0 14,9 6.7 0,1 1,1 0,8

Det storste merudbytte i kolbe tørstof blev op
nået ved 7,3 plantu pr. m!. Derimod steg ud
byltet af tørstof både i stæn~el og blade med øget
plantetal pr. m!. Udbyttet i råprotein viste den
samme tendens.

Indholdet af tørstof i kolbe, stængel og blade
ses i det fplgende i gennemsnit af 18 forsøg.

/974-75
pl. pr. m"

5,2
7.3

10.1
13.8

Plaf/fetal i silof1/ajs

hkg lllrstof pr. Ila
sandjord g 15. lerjord IO fs

kolbe 5toengcl blade kolbe slængel blade
25,8 16,' 11,9 36,' 32,8 15,6
45 5.1 1,4 4.8 1,8 1,9
3,8 10.1 3.0 0.3 7,1 4,1
3.0 175 7,4 1.5 12,4 6,3

PIOf/f('wl i !J'ilomajs
18 forsøg pet.

/974-75 golde
ko1bor. pc!. pcl. wrslof

pI. pr. m" 1975 kolber kolbe sfrngel blade
5,2 38 41 28,4 19,3 30,2
7.3 48 41 28.8 19,3 28,9

10,1 46 37 25,4 19,8 30,0
13,8 49 34 25,1 20,6 30.7

Kolbeprocenten er beregnet på basis af det
samlede udbytte i tørstof. I de majsdyrkende lan-

18. Placeret og udslroet fosfor
til silomajs 1973-75.

I andre lande, hvor der dyrkes majs, lægger man
stor vægt på, at majsen får en »starterc af ned
fældet fosfor, som placeres i passende afsta.nd
fra såræHen.

Forspgsplanen er vist i beretningen 1973 og
fremgår af tekstlabelIerne.
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Gns. 3 ilr
Grund8Ødet
20 p udstrøet
40 P udstrøet
40 P placeret

Majsens såning og gØdningens placering er fore
gået med eo majssåmaskine, der blev betjent af
mandskab fra landskontorel. Forsøgene blev sået
med en rækkeafstand på 75 cm, og der blev sigtet
efter et plantetal på ca. 10 pr. m!.

Ukrudt blev i alle forsøgene bekæmpet med 1,5
kg Pramitol M 80 pr. ha, der blev udsprØjtct lige
efter majssåningen.

l tabel 165 ses en oversigt over årets enkelt
forsøg. Majsudbytterne har i denne serie været
på et ret lavt niveau i 1975. De er nedenfor sam
menregnet med ialt 19 forsøg.

Placeret og j~dstrøet fosfor til silomajs (165)
pcl. pcl. h.kg pr. ha

lonlof råprou:in grønt lørslOf r.1prOlc:in

22,7 9,4 413 93,7 8,8
23,3 9,2 -;-2 2,0 0,0
22,7 9,3 2 0,7 0,0
23,4 9,2 23 8,2 0,6

Indholdet af tørstof og tørstoffets indhold af
råprotein er upåvirket af gØdskningen med fosfor,
men der opnås et pænt merudbytte ved placerin
gen af fosfor.

Nedenfor ses udbyttet af tørstof og råprotein
fordelt pa kolbe, stængel og blade i gennemsnit af
17 forsØg.

Placeret og Ildstrøet /os/or til silomajs
hkg pr. ha

Gns. 3 dr
lørSlof råprolein

kolbe 8ta:ngel blade kolbe Iitængel blade

Grundg. 42,7 37,2 16,7 3,7 2,8 2,5
20 P udstr. 1,4 -;-0,2 0,4 0,1 -;-0, I 0,2
40 P udslr. 0,5 -;-1,4 1,2 0,0 +0,2 0,3
40 P placer. 4,1 2,5 1,7 0,3 0,2 0,3

1 forhold til bredsået har de 40 kg rent fosfor
pr. ha placeret i forhold til sårækken især øget
udbyttet af kolbetørslof. der er den mest værdi
fulde bestanddel af majsplanten til kvægfodring.

1 det fØlgende er forsøgene opdelt efter fosfor
syrelal i jorden ved forsøgenes anlæg.

19. Sorter af silomajs og grønmajs 1974-75.
Normalt regnes der med, at majs med over ca.

20 pct. og op til ca. 50 pct. tørstof i hele planten
kan betegnes som silomajs. Når der er under ca.
20 pet. tørstof bruges betegnelsen grønmajs, der
regnes som egnet som staldfoder eller lil tør
ring. Denne ret tørstoffattige majs er derimod
mindre egnet til ensilering, da der kan opstå stort
ensileringstab ved saftaflØb. Med 50 pet. tØrstof
i hele planten ved hØst kan sorten betragtes som
egnet til modenhed.

Forsøgene er planlagt for at belyse majssorter
nes egnethed tilsilomajs eller grønmajs i de for
skellige egne af landet. Det er hensigten at ud
skifte de prØvede sorter, efterhånden som mere
egnede SOMer bliver til rådighed.

l forsøgene 1975 afprøves fØlgende sorter:

a. Edo (D).
b. Anjou 210 (F).
c. Fronica (NL).
d. Hybridor 313 (1).
e. Dekalb 194 (GB).

Forsøgene blev sået med majssåmaskine af
mandskab fra Landskontoret for Planteavl. Der
blev anvendt 75 cm rækkeafstand, og man stræbte
efter at få 10 planter pr. m!.

Udsæden blev bejdset med Mesurol, og gØd
ningen 11-23--0 blev placeret i passende afstand
fra sårækken. Ukrudt blev bekæmpet med Pra
mitol M 80 i de fleste af forsøgene.

Resultaterne af enkeltforsøgene 1975 er vist i
tabel 166 i tabelbilaget. 1 det følgende vises gen
nemsnitsresultater af 10 forsøg.

ForsØg med sorter a/ si/omais (166)

/O /o"'ØK p". ",.. hkg pr. ha
1975 1OJ110r råproteln grønl ",nloC råprou~ln

Edo 36,8 9,9 224 82,S 8,2
Anjou 21028,6 9,4 121 16,1 1,1
Fronica 29,7 9,1 127 21,9 1,3
Hybridor

313 23,6 9,5 151 5,9 0,2

Edo havde det hØjeste tørstofindhold. Derefter
fulgte Anjou og Fronica, som lå på samme ni
veau, endelig fulgte Hybridor 313 med 23,6 pct.
tørstof eller del laveste indhold.

, deL fØlgende ses en oversigt over antal plan
ter, lejesædskarakter og tørstofudbyttets fordeling
på kolbe og stængel + blade.

19,2

hkg I"nlor pr. ha
kolber stængc:l+blade

46,9 35,6
1,0 15,1
7,2 14,7

713,313,7°

ForsØg med sorter a/ si/omajs
Antal pct.

planler Kar. for golde
pr. m' lejesæd-) kOU:lc:r

6,6 l 10,1
7,6 I 9,4
7,3 ° 9,9

JO forsøg
1975
Edo
Anjou 210
Fronica
Hybridor

313 6,6
.) 0-10, IO _ heIl i leje.

De største merudbytter for placering af 40 kg
fosfor pr. ha blev målt i de Io forsøgsgrupper,
hvor jordens fosforsyrelal er lavest. Der er mAlt
negative merudbytter i forsøg med fosforsyretal
over 8.

Forsøgene fortsætter.

Placerer og udslrøer fosfor lif silomajs

GIIS. 3 J, hk! pr. ha
Ft u. 4,9 Ft 5.0-7.9 Ft o. 8.0

Anlal rOJ1og , IO J
IØrslor råprOI. t"!'Slor råprol. lerslOr råprol.

Grundg. 63,1 5,4 107,6 10,1 136,8 13,1
20 Pudstr. 4,6 0,7 3,3 0,1 -;-9,6 -;-0,7
40 P udstr. 1,6 0,3 3,2 0,1 -;- 8,5 70,6
40 P placer. 8,5 1,0 11,1 0,9 -;-3,8 -;-0,8
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Det fremg~r tydeligt. at torstofprocenten var
lav i det kdlige majsar 1974.

Det er tydeligt, at kolbetØrstoffel var mest for·
dØjeligt med over 80 pct. fordØjelighed. Derimod
lå fordØjeligheden af stængel og blade på et noget
lavere niveau fra omkring 66 til omkring 70 pet.
Der er næsten ingen forskel i fordø;eligheden sor·
terne imellem.

Forsøgene fortsætter.

Det fremgår her. at Anjou ydede et betydeligt
større udbytte end Hybridor både i tØrstof, grønt
og råprotein, men lØrsLOfindholdet er i begge sor
ter på et lavt til meget lavt niveau.

I løbet af vinteren blev tØrstoffets fordøjelighed
i afgrØderne fra 6 forsøg i 1974 undersøgt in
vi tro på forsøgslaboratoriets afdeling i HillerØd.
Der fremkom brugelige resultater fra 4 af forsøge·
ne, hvis resultater er opstillet nedenfor. Det drejer
sig om forsøgsnumrene 1711, 3136, 1227 og 3421
i beretningen 1974.

Sorter a/ silomlljs og grpllmajs

Dekalb 202
pc'. pcl. af tOr5tof FK

H'r510f råprotcin tr.t:slof Orl. stof
Kolbe + SVØb 22.9 8,9 16.8 82
Stængel 17.4 6,8 30.2 68
Blade 33,S 14,6 28,9 67

Anjoll 2/0
Kolbe + svØb 20,8 8,6 16,1 82
Stængel 16.7 7,0 30,0 66
Blade 29,7 16,2 26.8 66

Kah'edon 33
Kolbe + svob 17.6 9,4 17,4 84
Stængel 16.8 7,6 30.2 68
Blade 30,1 16,3 27,2 67

lfybridor 313

Kolbe + svØb 14.3 10,3 17.9 83
Stængel 18.0 7,2 27,3 70
Blade 28,9 15,7 27,6 67

kolbe
14,1
18,8
21,0

100
107
101

Majspl.
fhl.

280
21
22

Ukrudlspl.
pr m'

UkTlldtsbekæmpe/se i majs (167)

6/orsøg h~g h"lrSlof pr. ha
Ukrud"pl. MaJspl. stængcl+

1973-75 pr. m' rhl. kolbe blade
Ubehandlet 328 100 17,4 16,0
Afalon, l,S kg 27 115 12.7 11,2
Bladex, 2,5 kg 26 109 18.7 14,5
Pramitol M 80,

l,S kg 23 112 13,4 14,6
Aretit. 4,0 I 27 102 15.4 15,2

20, Ukrudtsbekæmpelse i silomajs 1972-75,
Majs er særdeles følsom overfor konkurrence

fra grove ukrudtsarter. Det er derfor meget vig·
tigt. at ukrudt bliver bekæmpet effektivt lige fra
spiringsfasen til høsten.

Forsøgsplanen er vist i beretningen J973. Re
sultaterne af årets enkeltforspg er vist i tabel 167.
Her fremgår det tydeligt, at forsøg nr. 2700 har
givet betragtelige merudbytter for ukrudtsbehand·
ling, nemlig fra 8 hkg tørstof pr. ha i ubehandlet
til 57,2 hkg tprstof pr. ha i bedste forsØgsled. De
betydelige merudbytter, der er hostet ved ukrudts
bekæmpelsen, afspejler sig også i følgende gen
nemsnit af 6 forsøg.

Afalon, B1adex og Pramitol M 80 er midler,
der optages af ukrudlets rodsystem. De skal der·
fOf helst udsprøjtes på fugtig jord senest 3 dØgn
efter majsens såning og eventuelt ned harves 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 gen·
nem ukrudlets blade, men virkningen er mere
usikker overfor stort ukrudt, ligesom majsen kan
svækkes.

Aretit er et bladmiddel, der svider ukrudlets
blade. Det skal derfor helst bruges, mens frø·
ukrudtet har under 4 blivende blade. Det er i
fareklasse A. og det har ingen langtidseffcJ,.l,

Dc afprøvede midlers ukrudlseffekt er stort set
lige gode efter forsøgene at t.Iømme. Det st~)rste

merudbyllc blev hØstet, hvor der sprøjtes med
Bladex. Derefter fØlger Aretit. medens der ikke
var nogen udbyueforskel på virkningen af Pra·
mitol :\1 80 og Afalon.

De foregående rs forsøg med ukrudtsbekæm·
pelse i majs er i dct fØlgende sammenregnet med
delle års forsøg, hvor der har været anvendt de
samme midler.

Ukrudrsbeklpmpe/Sl' i majs
hkl tonlo( pr. ha

!længe! r
blade

Afalon og Aretit har Slorl set haft samme virk
ning på ukrut.llet, og de har også stOft sct givet
samme merudbyLte i tørstof for behandlingen.

Forsøgene fortsætter.

7 jorspg
1972-75
Ubehandlet
Afalon, 1,5 kg
Aretit. 4,0 I

+1,40;-17,7o;- 3310,220,6

Karakteren for lejesa::d antyder, at Anjou og
Eda var knap så standfast som de øvrige to sorter.

Dct største udbyue af kolbetØrstof blev høstet
i Fronka, mens Hybridor gav det laveste udbytte.
Til gengæld yder denne sidstnævnte sorts stængler
og blade et noget hojere udbytte i grønmasse.

Andelen af golde kolber var næsten ens i alle
4 sorter.

Fronica har ydet det største udbytte i kolbe
tørstof og har alt andet lige klaret sig bedst i del
ret tørre majsår 1975.

J det fØlgende er udbyttet i gennemsnit af 25
forsøg vist for de to sorter, der har været med
i begge år.

Forspg med sorter a/ silomajs
pt"t. pt"t. hkl pr. hl

torstof råproteln grtmt lørstof råprolein
23,3 9,8 409 95,2 9,3

Gns. 2 ,lr
Anjou 210
Hybridor

313
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21. Andre forsog i grønafgrøder.
I forsøgene 1751-52 blev den l. slæt i klover.

græs, gØdet med henholdsvis ISO og 50 kg N pr.
ha. høstet med 10-11 dages mellemrum hele for
året igennem.

Det største gennemsnitlige udbytte på 66.6 af
grpdeenheder pr. ha blev høstet d.S. juni.

Efter udsædsmængder i lucerne på henholdsvis
15, 20 og 25 kg pr. ha blev målt virkningen af
disse forskellige udsædsmængder i 1. års lucerne
i forsøg 1120-21, hvor der stort set måltes samme
udbyue "ed de Ire udsædsmængder.

På Bornholm er vandet med 40 mm havvand til
græs i august. Efter 5 ugers vækst blev målt el mer·
udbytte på 13,6 hkg tørstof pr. ha, hvilket er et
særdeles gunstigt resultat i fprsle omgang. Lige
ledes er lucerne vandel med 30 mm havvand efter
den t. slæt. Efter 7 ugers vækst blev målt et mer
udbytte p& 11,5 hkg pr. ha, hvilket også i første
omgang må betragtes som ct gunstigt resultat, men
heller ikke her er målt en eventuel eftervirkning af
vandingen med havvand.

l forsøg nr. 2828-29 er m It virkningen af sti·
gende mængder kvælstof til naturgræs på marsk
eng med hØj grundvandsland. Udbyttet er høstet
i 2 årlige slæt med fØlgende resultat i gennemsnit
af de 2 farsog.

hk, pr '"Ir0nl Illrstor r;1protein lr<J::Stor a.e pr. ha

ON 161 51.1 6,2 13,8 40,2
150N 188 37.8 7.1 7,9 35,8
300 N 277 51,7 13,2 10,1 50,8

Ved beregningen af foderværdien er anvendt
træslofprocenten som vurderingsfaklor. Der er
fundet store merudbytter. Udgiften til gødningen
har henholdsvis været ca. 12 og 30 øre pr. brutto
foderenhed pr. tillagt 150 kg rent pr. ha. Det
viser tydeligt. at disse jordt} pers bestand af natur
græsser reagerer ligeså fordelagtigt overfor kvæl
stof som andre markers kulturgræsser.

l forsøg nr. 388, 1749 og 1750 er afprØvet
forskellige former for dæksæd lil udlæg.

Et fælles træk er, at halvt lil normal udsæd
af havre eller byg har givet el lidt hØjere udbytte
i første slæt. men der er kun smt'- forskelle i foder
værdiudbyltel de enkelte forsøgsled imellem. når
alle slæls samlede udbytte er regnet sammen.

III. Specielle undersøgelser.
Cnder Græsud\algets ledelse er arbejdet med fdl
gende undersøgelser i 1975:

l. Undersøgelser o\'er ungd}'renes afgra:sningsfor
hold.

2. Undersøgeher over kØdkvægeLS udnyttelse af
marginale afgræsningsarealer.

3. Underspgelser o\er år!lager til græstetani.

4. ndersøgelser over ensilering af klØvergncs
med forskellig plasticdækning og myresyretil
sætning.

5. UndersØgelser over såbeddets kvalitet og roer
nes markspiring.

J. Undersøgelser over ungdyrenes
afgræsningsforhold.

I beretningen 1974 blev kommenteret hovedresul
taterne af den afsluttede undersøgelse over ungdy
renes udnyttelse af græsproduktionen, når de under
praktiske forhold græssede i et forskelligt antal
folde.

Disse hovedresultater dækker over meget store
variationer de enkelte ejendomme imellem. Dette
skyldes mange forhold, men i det følgende søges
en belysning af 2 væsentlige faktorer,

Knrls/ojgddllillg og joldsystemer

Nedenstående opstilling viser neltoproduktionen i
foderenheder pr. ha på 140 ejendomme opstillet
efter 3 niveauer af kvælstoftilførsel og med et
stigende antal folde indenfor hvert kvælstoftrin.

K\'aISlofgpdsknillK og loldsysumer
0-100 N Slorfold 2 rokle .. lolde s-6 ro1de

Ejendomme 21 8 8 4
kg N. gns.. ' 62 70 57 66
f.e. pr. ha 3784 4437 4355 5237

100-200 N
Ejendomme 23 14 17 18
kg N, gns. 151 150 149 156
Le. pr. ha ...... 3763 4386 4911 5765

200-300 N
Ejendomme 5 5 9 8
kg N, gns. 242 231 247 255
Le. pr. ha ....... 4333 5082 5610 6768

På arealer med storfoldsgræsning og med 2 skifte
folde blev der kun opnAet en beskeden merudnyt
telse ved Øgede kvælSlofmængder.
Ved anvendelse af 4 og især ved 5-6 folde blev
der udnyttet en betydeligt større produktion ved
den samme kvælstoftilførsel.

Brugen af ~l Øg~l mllal folde lied afgræsningen
betød mere for nelloproduktionen i foderenheder
pr. ha end stigningen i kvalstofmangderne.

Tallene viser tydeligt, at kn~lsro/ som en a/ de
mange nod"errdige produktions/aktorer for optimal
græsprotiuklion bedst udll)'lIes i /oldS)·stemer. hvor
gr~,~sets vaks/ellergi bli"er udllyttet ved en passen
de '"'i/etid e/ter hver ajgTt~snillg efler slat. Ved
IIngd)'rajgrasnillg er en optimal hviletid til grasset
ca. 5 uger.
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Produktionen; grupper af bestrIllinger inddelt ejtef tilvækst; I. periode (/974)
Il 'ih'Eksl pr. dyr pr. dag Antal Il dgl. 'lIVlJ:kSI Kar. r. huld-) g dgl. lllYEI'" Nello f.e. kg Ilhtkll
i J. periode bc:sa:tninget i l. periode ved udbinding I periode pr. hl pr. ha

Stor/a/d
Over 1000 .......... II 1195 3.5 782 4352 579
500-1000 12 736 3.8 703 4169 485
0-500 ........ Il 367 3.5 527 3805 341
0- ·dOO 12 +417 4.2 679 Jl74 337
+ 50{}..- + 1000 2 + 562 4,4 985 3729 374
Over +1000 I +1283 4.5 801 2165 179

5--<5 laide
Over 1000 6 1165 3.0 594 5620 728
500-1000 12 773 3.6 676 5829 733
0-500 5 365 3.6 699 5029 587
(}"-+500 3 +321 3,8 721 3991 396
+ 500- + 1000 _ .. - 2 +908 4,4 639 3059 210

Over +1000 ........ 2 +1960 4,1 706 3370 299

GnS. alle besætninger
A Over 1000 .. 30 1108 3,4 595 4751 765
B 500-1000 .... 43 735 3.6 676 4787 820
C 0-500 ....... 38 336 3,8 647 4225 461
D 0- +500 . -- 21 +222 4,0 668 3542 348
E + 50{}..- +1000 5 +745 4,3 786 3569 306
P Over +1000 6 +1864 4.1 683 Jl06 207
e) 0-5• .5 _ melel fed.

8esa'tningellS tilvækst lige efter udbinding.

En anden faklor. som har vist sig al have meget
stor indOydclse på neuoproduktionens stØrrelse.
er dyrenes forskellige evne til al omsætte græsset
til dyrisk produktion i den fØrste tid eher ud
bindingen.

Ved den fØrste vejning på græs blev i alle år
fundel forblØffende store forskelle på tilvæksten i
de enkelte besætninger.

Trods græsrigelighed blev der fundet nogle be
sætninger med store vægltab, medens andre havde
en stor tilvækst, uden at det var muligt at skelne så
store forskelle ved en synlig vurdering af dyrene.
Der var en tendens tIl, at dyrene på samme ejen
dom reagerede på samme måde hvert år.

Som ovenfor vist er besætningerne inddell efter
tilvækst i gram pr. dyr i I. periode efter udbin
dingen med 500 grams intervaller.

Desuden er vist karakter for huM ved udbin
ding, gram daglig tilvækst resten af sommeren,
samt netlofoderenheder og kg tilvækst pr. ha.
Foroven og midt i tabellen er grupperingen fore
taget for de 2 ydergrupper af foldsysl.emer, nem
lig slarfold og 5-6 skiftefolde.

Da variationen i den gennemsnitlige daglige
tilvækst stort sel er ens ved de 2 afgræsningsme
toder. må det erkendes, at afgræsningsmetoderne
ikke har nogen indflydelse på dette fænomen_

'edcrst i oversigten ses, at de samme forhold
også gælder i gennemsnit for alle 143 besætninger,
der har været med i undersØgelsen.

Da de hØjeste karakterer for huld blev fundet
i de besætninger, der også havde de største vægt·
tab lige efter udbinding og omvendt, betyder det.

al tilvæksten lige efter udbinding har stærk sam·
menhæng med dyrenes foderstand.

De tilsvarende variationer i den daglige tilvækst
optræder ikke resten af sommeren, da de daglige
tilvækster her alle var positive og på 650-700 gram.

~g ttJwelosr
pI.dyl
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"'" ./'
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Fig. IS. Tlh'll"kstkur\'cr (or gfUpper If buztnln~r opdelt erter til·
vzkslernes ""neIK Indtil I. \eJnln. på Ilrzs. Bogstl~crnc A-F
rdcR-rtr tillcksllabcllcn o\cDfOl".
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Det ses også i figur IS, der viser sumkurver af
kg tilvækst pr. dyr for de tilsvarende besætnings·
grupper A til F, at sumkurverne lØber parallelt
efter l. periodes slutning.

Det vil sige, at de store forskelle i kg tilvækst pr.
dyr, der viser sig i 1. periode de 6 grupper af be
sætninger imellem, bevares resten af sommeren.

Det kan dreje sig om betydelige Økonomiske
forskelle i ungdyrenes opdrætning. For eksempel
var besætninger med de største vægttab p~ græs
i ca. 60 dage, inden de igen nåede udbindinpvæg
ten. P5. delte tidspunkt havde besætninger med
den største tilvækst baft en samlet tilvækst på ca.
70 kg pr. dyr.

For al opnd en slor ti/vakst pr. dyr i det altid
rigelige fordrsgræs, er det nødvendigt, at vinter·
fodringen indrettes sdledes, at dyrene straks fra
udbindingen har god ti/vækst.

1 foranstdcnde oversigt ses, at ca. halvdelen a/
de 143 besa.ninger har hal' lor lav samlet ti/
vakst pr. Iza som fØlge af lave ti/vækster eller
vægttab i den I. ptriode lige efur udbindingen.

2. Undersøgelser Ol'er kødkvægs odnl'ttelse
af marginale afgræsniogsarealer.

I 1975 blev begyndt en undersøgelse over udnyt
telsen af marginale afgræsningsarealer, når de i
intensive systemer afgræsses af ammekøer og pat
tckalve.

Der gennemfØres en almindelig afgnesningskon
trol, hvor alle køerne og kalve vejes ved udbin
ding og ved hjemtagning fra konlfolarealerne. Des
uden vejes de I gang i lØbet af sommer- og vinter
perioden.

Der stiles efter at gennemføre den dyriske pro
duktion p~ det billigst mulige foder og i intensive
foldsystemer. hvor græssets va=kstenergi kan ud
nyttcs bedst muligt.

Desuden kontrolleres slætudbyner fra kontrol
arealerne og s. vidt muligt betydningen af ud·
nyUelse af cfterafgrooer.

Udover indsamlingen af oplysning om forskellige
produktionsforhold, gores der notater om sund
hedstilstand, anvendelse af tds~lldsfoderm.v.

Kontrollen er i sommeren 1975 gennemført på
2 ejendomme p5. Skanderborgegnen og pa 1 ejen
dom p5. Viborgegnen.

I nedenstående opstilling er vist en o\'ersigt over
de 3 ejendommes besætnings- og produktionsfor·
hold.

Ejendom ha kontrol- ~" Antal

"'. areal ammclo.ocr panclo.ahc andre

1. ..... lO,S BI. 25 26 I
2 ... 5.5 Ch. 8 8 IO
3...... 18,2 BI. 30 35 12

lait .... 34,2 63 69 23

På 34,2 ha græs er der indledt kontrol med 63
ammekøer, 69 pattekalve og 23 k.vier og ryre. De
3 besætninger har græsset på benholdsvis agerjord,
på bakker og pli humusjord.

l den langvarige sommertØrke opn5.edes i alle
tilfælde ved 4-6 folde gennem rationering en god
regulering af græsforsyningen og rimelige mæng
der græs til slæt.

Tilvæksten pr_ sommer var for de enlelte grup
per fØlgende.

E;:'n. kllil\-.:ksl pr. dYT pr. som.mcr IT. Ulv. da,lil
dom nr. '0 kal\ andre ko+kalv ko-W"

1. ... 66,7 156,0 40.0 228,9 1265
2 .... 42.0 133.3 107.3 173.3 1102
3.... 25.5 113,9 83,3 158.4 1094

Gns.. 44.7 134,4 76.9 186.9 1154

Køernes sommertilvækst har kun været ca. en
tredjedel af kalvenes, der i gennemsnit var 134 kg.

Den gennemsnitlige tilvækst pr. dag var for ko
+ kalv t 154 gram.

Ved tilrettelæggelsen af undersøgelsen viste det
sig meget vanskeligt at finde egnede arealer og be
sætninger med driftsledere, der var indstillet på
det ekstra arbejde med vejning, bogføring m.v.

Undersøgelsen søges fortsat

3. Undersøgelser over årsager til græstetani.

I de senere år og specielt i det våde efterår i 1974
optrådte mange dØdsfald blandt køer på gnes.
Sygdomsbilledet var i regelen som for græstetani
med kramper og/eller pludselig dØd. De akutte
tilfælde ramte tilsyneladende især ammekøer i
kØdkvægbesætninger, hvor tab af værdifulde avls
dyr kan være meget fØlelig.

Disse alvorlige tilfælde af pludselig sygdom,
som tyder p en mangelfuld magnesiumoptagelse
var anledning til, at der i 1975 blev påbegyndt
en undersøgelse, hvor der søges en belysning af
sygdommens årsager hos græssende dyr.

Undersogeisens metodik var, at dyrlægen efter
at have stillet diagnosen udtog blodprØver af syge
dyr, ~aml af 5 andre dyr med tilsvarende produk
tionsforhold.

l'lanteavlskonsulenten udtog græs- og jordprØ
ver fra de pågældende græsmarker og fik bl.a. op
lysninger om gØdskning, jordtype, vejrlig, samt
daglig foderplan og tilskudsfoder.

Resultaterne af jordprØverne og de samhØrende
græsprdver fra 12 registrerede tilfælde findes i tabel
168 i tabelbilaget. hvor de er opstillet efter sti·
gende magnesiumtal, som varierer fra 2,2 tU 16,6.

Jordernes kaliumtal er bortset fra 3 tilfælde
over 10 og findes helt op til 28.

I afgrØdeprøverne var indholdet af magnesium
stigende i jævn takt med øget magnesiumtal fra
0,12 til 0,19 pct. af tØrstoffet. Indholdet af ka
lium var, bortset fra 2 prØver, fra ca. 3 til op til
ca. 4,5 pet. af tørstofindholdet, hvilket er et gen
nemgående hØjt niveau.
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Magnesiumindhold i blodet (169)

Løbe nr.

6 .
7 .........•....
4 .
3 .
5 .

13 .......•......
I. .
2 .

pct i IrZSløt510f
K xtåprot Mg

61 0,14
61 0,14
53 0,13
77 0,14
91 0,14
89 0,15

112 0.12
J 12 0.12

TJlskudsfodet
I MI J mineralf. kraftfoder

O O
O O

(O) O
O +
5 +
O O
O +
O +

MI I blodserum ml pr 100 ml
In•. I besZln. slle dlr

0,80 0,46
0,80 0,46
1,31 0,87
1,53
1.79
1,83')
2,19')
2,19')

Antal
døde dyr

I
O
O
O
I
6
l
l

.) "'ineralfoder med magnesIum for blodpt""er

Indholdet af råprotein, der også kan spille en
rolle for tetaniens optræden, varierede fra 18 til
33 pct., hvilket også er et hØjt niveau.

Derfor er i tabel 169 i tabelbilaget vist pro-
du~tet af tØrstoffets procentvise indhold af kalium
og råprotein. Desuden er her også angivet den
laveste gncn\e, oplyst fra Holland. for magnesium
i tørstoffet. som dyr uden lilskudsfoder eller mag
nesiumtilforsel kan klare sig med. Disse hol1andske
grænseværdier gælder stiledes kun for dyr, der får
græs som eneste foder. I samme tabel findes op
lysninger om magnesiumindholdet i dyrenes blod.
Der regnes med, at sunde dyr har over 2 mg mag
nesium i 100 ml blo(l<;erum.

øverst p siden er vist et uddrag af tabel 169
med sikre kliniske tilfælde af ~ræstetani.

Hvor dyrene ikke har fået magnesium tilskud,
er indholdet af magnesium i blodserum på et me
get lavt niveau.

Når der forekom græsteIani, selvom dyrene bav
de f5.et tilskudsfoder eller i enkelte tilfælde også
magnesium. kan det skyldes. al græstørsloffets ind·
hold af magnesium var lavt samtidig med et bØjt
produkt af procent ~alium og råprotein.

UndersogeIsen fortsætter.

I alle tilfælde kørte samme mand med samme
roes5.maskine. S&dybden var 2,5-3 cm.

Splring!lbetingel!terne var i disse marker så gode
i 1975. at der i langt de neste blev opnået en til
fredsstillende fremspinng.

I 39 marker blev der sået pilleret, teknisk 010

nogermt frø på 14-15 cm afstand. Det gav føl
gende fremspiring.

Anlal Gns. planleafSland GM. marbplnng
marker = "".

6 19-20 77
15 21-22 70
IO 23-24 64
5 25-26 59
I 27 56
2 29 52

I gennemsnit blev planteafstanden 23 cm, der
svarer til en markspIring på 65 pct., hvilket er
tilfrcd~~tillende, n&r der sås med 14-15 cm af
stand.

Navnlig i den ene af de 2 marker, hvor plante
afstanden var 29 cm, ....ar der et knoldet såbed.

En af markerne blev omsået på grund af sand~

flugt. J de resterende 9 marker blev der sået ge
netisk monogermt fr~~ på 19-20 cm afstand. Her
bleV fremspiringen som vist i fØlgende oversigt.

Marhpiringen var kun i det ene tilfælde på et ret
lavt niveau.

Undersøgelsen fortsætter.

4. Undersøgelser mIer ensilering af
klo,'ergræs med forskellig piasIiedækning og

myres) rClilsætning.

Efter den oprindelige plan blev der anlagt l
forsøg i l..løvergræs. Dels resultater er så usikre,
at det ikke blev anset som egnet til offentliggØrelse
som eneste forsøg. J vinteren 1975176 er anlagt 4
forspg med ændret plan, der nu kun omfatter
forskellige former for plasticdækning.

Anlal
marker

I
6
I
I

Gns. planlcafSlan13
1m

23
25-26

29
32

Gns. mark.pirinr
",.

83
75
66
59

5. Undrrsogelser over såbcddcts kvalitcl
og roernes markspiring.

J samarbejde med Landskonloret for Bygninger
og Maskiner og Bjerringbro Landboforening blev
i foråret 1975 på Bjerringbroegnen foretaget en
orienterende undersøgelse af, hvordan såbeddets
tilstand påvirker fremspiringen i 49 bederocmar
ker.

IV. Græsmarkssektionens
virksomhed 1975

l. Besøgene bos medlemmerne er gennemført
med den tidligere områdefordeling, idet landskon
sulenterne Aksel Jacobsen og B. R. Bentholm be
søger medlemmerne i henholdsvis den sydlige og
den nordlige del af Jylland.
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Konsulent, landbrugslærer Kr. Agergård, Læ
gård Landbrugsskole, Holstebro, er ansat som
deltidskonsulent og besøger medlemmerne i Ring
kØbing Amt og i Sydthy.

2. Græsmødet i 1975 blev afholdt den 9. juni
i LØgumkloster. MØdet og udflugterne nord og
syd for grænsen bavde samlet ca. 400 og 800 del
tagere den l. og 2. dag.

3. Græsmødet 1976 vil efter den foreløbigo plan
blive afholdt den 14. juni i Rebild med tilhørende
ekskursioner i Himmerland.

4. GræsmB.rkssektionens organisationsforhold.
Græsmark.ssektionen havde ca. 840 medlemmer
pr. 1. august.

Sektionens arbejde ledes af Græsmarksudvalget.
der bar følgende sammensætning:

Godsejer P. S. Olufsen. Quistrup, Struer (for
mand).

Gårdejer A. Dons Hørlyck. Rurup, Toftlund.
Proprietær Preben Liitzhøft, Tandrup, Bedsted.

Græ~markssektionens sekretær, chefkonsulent
Johs. Olesen, varetager sammen med kasserer
Kent Sommer sekretariatsforretningerne.

Græsmarkssektionens konsulenter er:
Landskonsulent Aksel Jacobsen,
Gerncmej 9, 8260 Viby, tlf. (06) 149502.
Landskonsulent B. R. Bentholm,
Castenschioldsvej 8. 8270 Højbjerg,
tlf. (06) 27 19 64.
Konsulent Kr. Agergård.
Uhrenfeh.h. l"r. Felding.
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 22 93.

Græsmarkssektionens kontoradresse er:
Kongsgårdsvej 28, !':l260 Viby J.,
tlf. (06) Il 0888.
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K. Undersøgelser vedrørende lævirkning
Af Frode Olesen

\'æ~står efter plantning. 4/5 afløvet. Tidspunkl
24 IO.

Hecnet har en efter omstændighederne god og
jæ\n fordelt lævirkning. der viser, at effekten af
et 4-årigt læhegn kan være mærkbar over den Lil·
stødende mark ud til cn afstand af 90 m.
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Fil. 16. Hein nr, l

/I('g" fir. 2. Lok(,Ii1er: Lofr, Griflsred

TrcræHet blandingshegn af samme type som
hegn I. Højde 3 m. 5. vækstår efter planLning.
Tidspunkt 2110 og 6111 1973. Hegnet er afbildet

planleavlsberetningen for 1973.

• l·nØ\C1
Afstan" l antal vincUaui,hed

gange højde meter pr. sekund

2 1,94
5 3,38

10 3,97
15 4,75
20 5,19
30 6.08

Totalt læ <cennemsnit for området
0-20 cange hegnshøjde)

Heg" nr. /. Lokafi/('/: Nuslrup

Trerækket lovtræshegn af sædvanlig type an
vendt i kollektive plantninycr: Eg, elm, ahorn j

blanding + ammet ræer og buske. Højde 3 m. 4.

Der er i de senere år anlagt mellem IO og tre
tusinde kilometer r1crrækkcdc Ipvtræshegn lil af
lpsning af ældre gran hegn. Da der ikke i sl,Srre
omfang foreligger undersøgelser over denne hegns
types lævirkning. er der i 1973, 74 og 75 under
medvirken af planlcavlskonsulcnlcrne gennem fon
målinger af læeffektcn ved hegn af forskellig alder,
hsSjde og udformning.

Målingerne har lil form:'l.l dels at underspge de
nye hegnslypers værdi som lægi\cre, dels at belyse
forhold, der har sammenhæng med hegnC'ncs frem
tidige pasning og pleje. Læhegnenes sammensæt
ning af hØjlvokscndc beslandlræcr. buske og fore·
IØbige ammetræer i ret tæt plnntning vil fremover
nØdvendiggøre en vis beskæring. udhugst og ud
tynding for al fa'ithollle en egnet struktur. Ved må
ling af hegnenes virkning i henholdsvis beløvet og
ubeløvel tilstand skulle det være muligt at opnå et
grundlag for en vurdering ar. hvilke udtyndings
arbejder. der kan tilrådes, n;ir der samtidig til
stræbes en passende tæthed i den bladlose periode,
h\'or der kan \'ære risi~o for jordfygning.

Vindmålingerne er udfort i ar'itande, der udgor
multipla af de pågældende hegns hpjde. J af
standen 30 gange hegnshojde er lævirkningen me
get ringe, og den her målte vinllhastighed kan der
for danne udgangspunkt for beregning af det pro
centiske læ i de pvrige mB.lepunkler. Målingerne er
i alle tilfælde foretaget ved vindretning vinkelret
på læhegnene og i 50 cm højde over jordoverfla
den, dels over efterårsbehandlede marker og dels
over marker med lave kornafgrøder.

De følgende opstillinger og tilhørende figurer
viser måleresultater og den tOla le lævir~ning be
regnet som gennemsnitligt procentisk læ i områ
det 0-20 X h ved 5 forskellige læhegn. idet den
fuldt optrukne kurve i figurerne angiver læprocen
ten i beløvet tilstand og den punkterede kurve for
holdene i bladløs tilstand.

J. Vindmålinger ved læhegn i
beløvet og ubeløvet tilstand
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Me4lo.,
m/lC'k. -.'-:

1,58 62,5
2.46 41,6
3,39 19,5
3,75 II ,O
4,03 4,3
4,21 0,0

Atstan4 lanlal
gange højde

2
5

10
15
20
30

Totalt læ
(gns. Q....20 X h.) 26

U4c:n lo"
m/sek. ~ Iz

5,01 41,1
6,46 24,1
7,66 10,3
7,99 6,2
8.38 1,7
8,51 0,0
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Fil. 19 Hern nr. 4.

Hegnet kan tilsyneladende uden uheldige virk
ningere være noget tæltere. Den totale lævirkning
er 35 pet. mindre uden blade end i beløvet til
stand.

lIegn nr. J. Lokalitet: Ny Tollegjjrd, Pandrup

Løvtræshegn med enkelte nu undertrykte sitka-
gran, oprindelig 5 nu 4 rækker. Fra vest:

I. r".: IjØrn
2. rk.: silkagran (undertrykte)
3. rk.: pil, el, elm og eg
4. rk.: elm og el
S. rk.: elm

Højde 7 m. Tidspunkt S/3 og 4/6 1974.

'OO50,I'~"·II••--~" "'"
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Fil. 18. Hegn nr. J.

Af,u.nd I antal Med løv Uden lø\'
gange hojde m.·sek. -~ Ilt: m oek. ~; la:

2 1.74 72,6 3,44 45,2
5 1,85 70,9 2,80 55,4

IO 2,68 57.8 355 43,5
15 5,21 18,0 4.53 27.9
20 6,04 4,9 5.22 16,9
30 6,35 0,0 6,28 0,0

Totalt læ
(gns. Q....20 X h.) 46 39

Dette læhegn giver størst tOLaI virkning i som
mertiden. men ved måling i bladløs tilstand er lee
et i afstanden 15-20 gange hegnshøjde mærkbart
større end i beløvet tilstand. Ved blæst med fare
for jordfygning vil hegnet være lige så virksomt
eller endog mere virksomt uden blade, idet læet et'"

bedro fordelt over arealet

llegn tlr. 5. Lokalitet: Birke/se fJovedglJrd
Trerækket løvtræshegn.

l. rk.: Berlinerpoppel med grentprre
2. rk.: elm og el
3. rk.: tjørn

Hegnet giver 30 pet. mindre læ i bladløs til
stand. Trods de fire rækker synes der ikke at dan·
nes større hvirvler.

Medio"
m;sek. -_læ
1,53 75,5
1.71 72,6
2.64 57,8
4,61 26,2
5,43 13,1
6,25 0,0

Højde 8 m. Tidspunkt 2015 og 15112.

3()20°oL.-t-- -5 TO '5
.tsUi1'Otl ...ul~~I ".,..

50 r----r.-.. u n

Fil. 20. negn nr. 5.

Uden løv
mJsek '"_ læ

4,03 57,5
2,98 61.2
4,87 36,4
6,51 15,1
6.90 9.4
7,66 0.0

3550

Arstand l antal
gange højde

2
5

10
15
20
30

Totalt læ
(gns. Q....20 X h.)

Hegn nr. 4. LokaliJeI: Sandmosen, Tranwn
Læhegn bestående af fire ræk..ker lætræer. Fra

vest:
l. rk.: sitkagran (udtyndet til 2.5 m afstand)
2. rk.: elm og el (ingen udhugst)
3. rk.: elm og el (ingen udhugst)
4. rI...: elm, el og ahorn (ingen udhugst)

Højde 7 m. Tidspunkt 5/3 og 4'6 1974.

Afsund I anlal Med lø" Udeø lø.,
,anle hojde m'Kk. ~~ l.Ie m1lC'k. %1.Ie

2 1.54 70.7 3,19 43,7
5 1,62 69,2 3,39 41,2

10 2,39 54,5 4,18 26,3
IS 4,55 13,3 4.80 15,4
20 4.92 6,3 5,28 6,9
30 5.25 0,0 5.69 0,0

Totalt læ
(gns. Q....20 X h.) 44 26
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Hegnet har en god virkning over et areal af 120
m bredde. Det ubclovede hegn giver dog væsentlig
mindre læ.

De her omtalte vindmålinger vil blive fortsat i
1976.

II. Læplantningsforanstaitninger
Følgende foreninger har indberettet om kollek·

tive læplantningsarbejdcr udfort i foreningens om
råde i 1975 eller planlagt til udførelse med EF
stolle i 1976.

km Izhefl:n
Foren,nsens navn 19H

Nr. ebel og omeens Land
boforening og Nr. 'ebel
Kredsforening ....

Slaugs herreds Lanrlboforen.
og Sdr. Omme Landbof. 36

øster herreds Landboforen.
Thyrsling.-Vrads herreders

Ldbf., Vrad'l herred~ Land·
boforening. T(;rring og om.
Landboforening 40

Holbæl.. Amts ol..onomisl..e
Selskab .

lait km treræUcnde læhegn. 512

km læhesn
1976

100

45
50

35

19
IOS8

Foremnsens n;avn
km LJ:hcsn

1975
km læhesn

1976

Fra 8 foreninger er tillige oply~t. al der gennem
lokale udvalg eller plantningsforeninger er leveret
iah J 93.500 stk. lælræer til privat udført læplant·
ning. Til disse plantekøb er der gennem Hcdesel
sl..abel formidlet el stalstilskud pl\. 35 pet. af ind
købsprisen.

En de! jyske kommuner har under forskellige
former bevilget lokale tilskud til støtte for gen·
nemforeise af kollektive læplantninger. Ifølge fore·
liggende oplysninger fra foreningerne er der sile·
des ydet stOlte eller givet tilsagn om stotte fra føl
gende kommuner.

+

+
68.000

3.000
45.000
+
5.400

16.000

TIlsag" om
Inden SIOlle

k ••

Tllsaan
om Jume 1976

b pr. km
Iæhe!n

500
500
500
500
500
500

1200
1000
1000

100

100
100

1200

TtlsAud
udbcc.11 1975

b. pr. km
l:ehcgn

500
500
sao

Grindsted
Billund
Egvad
Helle .
Ølgod .
Varde .
Nr. Snede .
Dronninglund .
Sæby
Lol..ken-Vrå .
Pandrup .
Hirtshals .
Sindal ..
BrØnderslev
HolSIebro, Ulfborg·

Vemb ....
Vinderup
Lemvig .
LøgstØr .
Au\um·Haderup ..
Trehøje .

8

20

36

40

IO
30

25

50

40
50

16
35

45

95

40

70

107

92

19

JO
16

22

30

30

20

42

40

25

22
30

68

62

Hjørring Amts lando~ono-

miske Selskab .
Brpnderslev og omegns Land

boforening og Husmandskr.
Dronninglund herreds Land

boforening og Husmandskr.
Himmerlands sam\!. Landbo

foreninger
Aalborg Amts Landbofor

ening og Husmandsforen.
Hobro og omegns Landbof.
Det Ihylandske landpk. Sel·

skab og Sydthy Hll.';;m.kreds
Rougsø Sønderhald herr.

Landboforening
Lemvigegnens Landboforen.

og Vestjysk Husmandskr.
Hjerm·Ginding herreders

Landboforening
Hedeboernes samv. landøko

nomiske foreninger
Hammerum herreds-Sunds

Simmelkjær-lIskovog
Askov landboforeninger

Brejning-Hover-Nr. Omme
og Videbæk og omegns
Landboforening .

Skjern-Tarmegnens. Ulfborg
Hind herr. og Herborg-Nr.
Vium Husmandskreds

Ringkøbingegnens Landbof.
UlFborg og omegns Landbo

forening
Ansager-øse Lamlboforening.
Bramming og omegns Land·

baforen.. Astrup m. fl. sog·
nes Landboforeninger ..

Kolding omegns og Kolding
vesleregns Landboforen.



AAmagan 70 59 63
AAmasul 63
Abed 076 hvede 32 34 41
Abed 1158, 1606 08 1119 bY8

21 40
Abed 1158, maltbyg 43
Abed PlanteavJsstalion 1558
AClril 4, mod ukrudt 66 68
Adorrabyg 20 25 39 40
Afalon, mod ukrudt 135 163
Afbrænding af halm 77
Affaldsprodukter, gØdning 114
Afgræsningsforhold 164
Afgræsningsarealer, kØdkvzgs

udn. af 166
Afgrødeanalyser 1798
AfgrØdebedØmmelser 12
AfgrØdeenheder (a.e.), beregning

af vir
AfgrØdernes tilst., bed. af 12
Afhugning af hvidklØver 119
Afsvampning af udsæd 17 54
Afugan 63
Agerkål. bek. af 74 87
Agerrævehale, bek. af 78
Ager-snerle, bek. af 87
Ager·stedmoder, bek. af 74 87
Agrinalka 114
Akela, foderraps 158
All. 3109, 3330 byg 21 40
All. 3081, 2114. 2174, 3120 byg

1350
All. 1044, 1142, 1292,3239, 3324,

3327 og 3328 byg 1150 1509
All. 1044, 1142. 1292,2114.2174,

3081, 3120, 3239, 3325, 3327,
3328 byg 1167

AJdicarb 63
AJm. rajgræs, afgræsning 160
Alm. rajgræs, frØ 121
Allroundært 42
Alon, mod ukrudt 78 88
Ambulant forsøgsvirksomhed 6
Amiakartofler 132
Aminoært 42
Amidfri protein i byg 91
Ammek~ser 166
Ammoniak, gØdning 100 145
Ammoniaknedfælder til græsmar-

ker 145
Analyser af ensilage 1860
Analyser af frø 119
Analy~r af roesorter 1799
Anjou 210. majs 162
Anjou J96 og 253 majs 1182
An,garbY8 19 26 39 40
Antal forssSg 5
Antergon 30, mod kvik 76 88
Antracol M 63 59
Aramirbyg 19 25 39 40
Arealanvendelse 9
Aretit 64 72 88 160
ArtsforsØg i korn 37
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REALREGISTER

Arveligt enkimede roesorter
140 142

Asier, meldug i 128
Asier, kvælstof til 128
Askeindex i hvede 33
ASlorhavre 27 29 39 41
Avenge, mod ukrudt 75 88
Avl og omsætn. af markirØ 121
Bagekvalitet, hvedens 33 92
Barban 88
Bamon, mod fJyveh. 75 88
BAS 35001 F, bejdsem. 54 63
BAS 35003 F, mod fod,. 59 63
BAS 35007 F, mod guldr. 59 63
BAS 38201 F, mod meld. 58 63
BAS 39601 H, mod ukr. 677288
Basagran, mod ukr. 72 74 88
Basagran·DP. mod ukr. 64 68

71 88
Bavistin 59 63
Bayer 6588 a. bejdsem. 56 63
Bayer 6588 b. bejdsem. 57 63
Bayer 6604 a, mod ukr. 64 67 88
Bayer 6660, bejd,cm. 58 63 124
Bayer 6676 (Goltix). mod ukr. 88
Ba}'er 6688. bejdsem. 1056
Ba}'er 6743. bejdsem. 1056
Bayer 6744. bejdsem. 1056
Bayer 6759, mod ukr. 64 67 88
Beaconhvede 32 35 39 41
Bederoer. u\..rudtsbek. i 78 87
Bedom. af afgrødernes tilst. 12
Bedom. af forsøgenes sikkerh.

VII
Behovsprøjtning 61
Bejdsebehov, analyser for 56
Bejdsclidspunkler 55
Bejdsning af såsæd 54 58
Benazolin 88
Benlate. mod fodsyge 59 63
Bennohvede 31 36 39 41
Benomyl 63
Bentazon. mod ukT. 70 74 88
Benzamide-oxyacelic acid 88
Bcnzadox B, mod ukr. 79 85 88
Benzimida701 63
Benzoylprop ethyl 88
Betana!' mod ukr. 78 88
Bidisin F. mod UkT. 75 88
Binlje \..arloffel 133
Birteærl 42
Bodilært 42
Bondiært 42
Bongohvede 32 34 41
Bordingtromle 1768
Borrushavre 1JOS
Bouqueth ....ede I 123
Bladex. mod u\..Tudt 74 163
Bladkål = foderraps el. -rybs
Bladpletsyge i byg 55
Blandet ukr., bek. af 66 68
Bleg og Fcrsk.-pileurt. bek. af 87
Brominal 400, mod ukr. 64

Bromofenoxim, mod ukr. 70 74
88

Bromoxynil, m. ukr. 69 74 88
Brunpletsyge, hvedens 54
Burresnerre, bek. af 74
Bygbrand, sorters resistens 22
Bygdyrkning, forisat 47
Byggens stribesyge 17
Byg og ærter i blanding 45
Bygrust. sorters resistens 22
Sygsort, valg af 26
Bygsorter, forsøg med 18
Bygsortemes dyrkningsegenskaber

22 26
Bælgsædaners væksLbeL 16
Calixin 58 63 124
Cambilene, mod ukrudt 68 88
Camiliabyg 1104
Canovabyg 21 40
Capellamajs 1182
Carbendazim 63
Carbofuran 63
Carbyne, mod ukrudt 85
Caribohvede 1105
Carinabyg 21 40
Certrol 3, mod ukrudt 66 68
Cenrol IB 500, mod ukrudt 68

72 88
Certrol M 667, mod ukrudt 68

69 88
Certrol Ox, mod ukrudt 64 88
Certrol Telra. mod ukrudt 68
Ccrtrol Tripel 65 67 72 88
Chilesalpeter 95
Claudiabyg 21 40
Claudia kartoffel 133
Clementhvede 31 39 41
CP 211, mod ukrud' 86
ep 237, mod ukrudt 136
Curalcr, insektbek. 63
Cyanazin, mod ukrudt 70 74 88
Cycloate 88
Cycocel. vækstreg. 103
Dacamox 63
Dalapon, mod kvik 79
Dalbolromle 1768
Dekalb 194, majs 162
Dcl,.n-M (DPX·I64) 58 63
Dcras.1 55 59 63
DeroS31 M. bejdsemiddel 55 63
Devrinol 50 WP, mod ukr. 126
Dianahestebønner 1892
DianelIa kartoffel 131 132
Dicamba, mod ukrudt 69 74 88
Dichlorprop, mod ukr. 69 74 88
Dico-Sanvel-75 64 68 88
Dieo,ox M 75 67 88 127
Diegårdært 1168
Difontan, m. meldug 58 63
Difenl.oquat 88
Dinabyg 19 24 39 40
Dinoseb 20. mod uh. 74
Dinoseb 500. mod ukr. 64
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129
129

Gronmajs 160
Grønsager. fremspiring af 128
Grftskimmel i l~)g 12~

Guazatine 63
Glllerodsfrø. pillercde
Gulerodder. fremsp. af
Gullevi'irraps 122
Gul o~seoje. bd. af 63 74 87
Gulrusl i hvetle 32 35 59
Gulrusl i \" rhvedesorlcr 30 31
Gulruslresistens. hvedc'iort. 35
Gul sennep. eherafgrode 159
Gul sennep. SOrter af 122
G) Ile, anal} ser af tiS
Gæs i I..ornmar~er 180 I
G,;dningsforbrllget IO
G,;dningspriscr. nnvendte VII
Godskning af maltbyg 43
H. 24869 byg 21 40
Halmformidling 1676
Halmlud, gOlln. med 115 1536

1553
Halm. snitning af 50 77
Halmudbylter. bygsorternes 22
H:mdelsgsSdninger. for br. IO
Hanekro. bek. af 64 74 87
Hansa kartoffel 133
Haplona v.'l.rrnps 122
Hassanbyg 21 40
Havebrugsberetninger 1333

1703
Hastighed vcd ~!ining 1892 1897
Havrenematoder. se nematoder
Havresorter. forsøg med 27
Havrcsorternes tlyrkningsegenska+

ber 28
Havvand. vanding mcd 164
Havrdl. se nem:-'lodcr
Ilerraheslebonncr 1892
Herba-Banvel-M 750 m. ukr.

65 68 88
Herbamix orD 800. m. 11~r. '67

68 88
Hcrbalox OP 800. m. ukr. 68
Herbavex 630. m. ukr. 6S 67

71 88 125
Herbazolin M 650. m. ukr. 7288
Hcrbicid virkning og ukrudtsaner

72
Hestebonner 1892
Hcslebpnner. udbytte og eflervirk·

ning af 45
Hoc 17014. m. ukr. 67 88 136
Hoc 137641 60 63
Hoc 23408. m. ukr. 75 88
Hohenheimer. gul sennep 122
Holl. vægt i ~ornsorter 18-38
Holmehvede 31 39 41
Hormon-Mix. m. ukr. 67 68 88

Homibyg 20 25 39 40
Hundegræs i renbesl. J59
Hundegræsfroavl 121
Huntsmanhvedc 32 41
Husdyrgodning. analY'icr af 115
Hvededyrkning. fortsal 47
Hvctlesorter, fors~;g med 3 J-36

39
Hvedesorternes bage~valitet 33
Hvedesortcrnc'i tlyrkningsegen

skaber 35

Fodermarvkål. eflerafg. 158
Foderraps. efterafg. 159
FoderslIkkerroer 140
Foderværdibestcmmelser 1860
Fodsyge. bek. af 47 50 59
Forbrugel af handelsg"dning IO
Fordampning 7
Forfrugtvirkning af byg. ærter og

hcstebonne 45
Forglemmigej. bek. af 74 87
rorkorteiser. anvendle VII
Formænd i foreningerne 1900
Forsøgenes siUerhetl VII 17
ForsøgsarbejdeIs omfang og be-

tingelser 5
Forspgsgården »'Gotllh5b« 1899
Forsøgsopgaver, oversigt over 5
Forsøgsudsædens kvalitel 17
Fonrol 65 67 88
Forædlerafgift 38
Porædlerbeskyttelse 38
Fosfor~ødskning 106 109 110
Fosfor i græslorstof 149 156
Fosfor lil lucerne og græs J49
Fosfor lil silomajs 161
I-'osforsyrelal (Ft) J 17
Fremspir. af gronlsag:-.frØ 128
Frila karloffel 13 J 132
}-ronica majs J62
Froslresistens. hvedesorlcr 35
Fræscr. omlægning af græs 150
Fræsning contr3 pløjning 51
Fruafgrpdernes væblbel. 16
Froafst. i fabriksroer 138 140
Frøavl i græsarter 120
Frøavl af hvidkløver 119
FrØ. avl og omsætn. af 121
Fro· og induslriafgrs;tler 119
FrOlyper og ·afstande i foderroer

140
Fuberidazol 63
Fuglegræs. bck. af 74 87
Furadan 75 \V 60 63
Fusarium. bejdsning mod 56
Gambohavre 27 41
Genetisk monogerm rodro 140
Gengroning af kartofler, bd.. af

136
Geografisk opdeling 6 17
Gerkrabyg 20 26 39 40
Gesagard. mod ukr. 1877
Glyphosat 88
Godthåb. Forsøgsgård 1899
Goldrodsyge 47 51
Gollix (Bayer 6676) m. ukr. 84

88
Gosvinhavre 1296
Granosan. bejdse 54 63
Grovfoderprodllktion 138
Græsdyrkning m.v. 143
Græsfroavl 120
Græsmarkssdtionens organisa-

lionsforhold 168
Græsmar~sseklioncns vir~somhed

1975 167
Græsmarksmødcl 168
Græstelani 148 166
Græsukrudt. bek. af 75
Grdngødning 152
Gr~)nkonservcs. Soyabønnesorter

til 1899

157
72

60
164

Dinosebacetilt 88
Dinoterp 88
Diplomalhvede 32 41
Dith:1ne M 45. bejdse 55 63
DLF elite 24-27 gul sennep 122
DLG D-prop-mix, m. ukr. 68
OLG M-propacid. m. ukr. 72

88 125
DNOC, mod u~r. 64
Dolomil~al~ 110
Dosering af ukrudlsmidler 70
DO\oev rhvede 30 41
D-propionat. m. ukr. 72 74
D-propiollat NAB 88
DPX 21, bejdsemiddel 57 63
Drabantv!lrhvcde 30 31 39 41
Duk,byg 19 24 39 40
Duks, maltb}'g 43
Dæksæd. ~vælslof lil
Dæksæd, ukrudtsbek.
Edo. majs 162
EF 155 (Plondrcl 50 WP) 58 63
EF 192. mod ul..rudt 1062
Eflcrafgrpder 158
Eftcrafgrs1t1er med lavt ressource-

forbrug 157
Efterafgr. forfruglværdi J52
EflergØdskning 113
Eftervirl..ning af byg. ærler og

hestebi;mner 45
Egra v3rraps 122
EK 115. bejdscm. 57 63
EK 275. mod ukrudt 65 88
EK 375. mod u~r. 64 67 88
Emirbyg 25 25 39 40
Engrapgræs. frøavl 120
Engrapgræs. meldug i 124
Engrapgræs. udsædsmgd. 120
Ensilage. analyser af 1860
Ensilagesafl. analyser af 1556
En~rig rapgræs, bek_ af 125
Erglu v rraps 122
Elhirimol 63
Elhofumesale 88
Extar A. mod ukrudt 64
Fabriksroer. froafsland 138
Fabriksroer. saftkvalitel 138
Fabriksroer. lIkrudlsbek. 83
Faldlal i hvcdesoner 33 34
Faneron Combi 50 WP 67 88
Faneron 50 WP 64 72 88 125
Fastliggende kvælstofforspg 99
Feekes-Large Scale 58
Fenilrothion 63
Fcnox (CR 4606) 65 67 88
Flavandaærl 42
Flavinabyg = \VW 6047 21 40
FHimingswcikohavre 27 41
FIlIophenprop isopropyl 88
F\uolrimazol 63
Flurenol 88
Flydende amm. JOO 103 145

153
Flydende gødning 103 121
Flydende NPK 104
Flyveaske. forspg med 114
Flyvehavre. bek. af 75
Flyvch:tvreundersogelse 1101

1240 1260
Flysprojtning
Foldsyslcmer



Hvedesort, valg af 36
HvidklØver frøavl 119
HvidklØver, udsædsmængder af

120
Hvidkløver, ukrudt i 124
Hvidkål, fremspiring af 129
Hybridor 313, majs 162
HØnsegOdning 1252
Høslmetoder af vårraps 1895
HØstudbyttet, del samlede 16
HØstprognoser 12
lma7.alil, bejdsem. 57 63
fmidazole 63
Impurily value 138
IndusLriafgrØder 122
Ingridbyg 1509
Jonbindingsevne 146
loxynil, mod ukr. 69 74 88
Isocarbamid 88
lsoproturon 88
!tal. rajgræs, efterafgr. 158
lVP 69-5, 69-14, 7(}.-183 byg 20
Jordbehandling 50
Jordbundsundersøgelser 117
Jordpakning 53
Kaligødskning 106 109
Kalium i tØrstof 143 148 156
Kaliumtal (Kt) 117
Kalkammonsalpeler 100
Kalk til karlofler 135
Kalk til kløvergræs 147
Kalk til lucerne 144
Kalksalpeter 100
Kamille, bek. af 74 87
Karnabyg 20
Kaptah kartoffel 132
Kar. for lejesæd, sygd. m.v. VIl
Kartoffeldyrkning 131
Kartoffelskurv, bek. af 137
Kartoffelsorter til industri 131
KepalØg, fremsp. af 129
KepalØg, sådybder af 129
Kieserit, Mg-gØdn. 111
Klimatiske vilkår 6
Kloakering, slrukturskade 1281
Kloakslam 1120
Kløvergræs 155
Knasuromle 53
Knækkefodsyge 47 51
Kobber i grzstørstof 156
Kob~rmangel III
Kobbertal (Cut) 117
Kolibriv:\rhvede 30 31 39 41
Kongsrug Il 36 39 41
Konsulenter i foreningerne 1900
Kormoranhvede 32 39 41
KornafgrØdernes vækstbetingelser

og udbytte II
Kornarter 37
Korndyrkning 43
Kornets udviklingsstadier 58
Kornsorter 17
Kornsorternes oprindelse 40
Kornsorternes udbredelse 49
Kornsorter. oversigt over 39
Korsroe 140
Kranichhvede 31 35 39 41
Krumhals, kem. bek. af 64 74

87
Kul-flyveaske 114
Kvaliteten af forsØgsudsæd 17

174

Kvik. bek. af 76
Kvikspiv 63
Kviksølvfrie bejdsem. 54 58
KVK 753005, bejdsem. 57 63
KVK 753016-17 og 753042

1062
Kvæggylle, analyse 116
Kvælslofforbruget 10
Kvælstof og foldsystemer 164
Kvælstof Lil dæksæd 120
Kvælstof og bagekvalitel 92
Kvælstof og protein i byg 92
Kvælstof i rodzonen 146
Kvælstof i roetørslof 142
Kvælstof, optimale mængder 91
Kvælstof til asier 128
Kvælstof til fabriksroer 95
Kvælstof til foderroer 95
Kvælstof til frØgræs 120
Kvælstof til græsarter 147 159
Kvælstof lil græs 98 155
Kvælslof til industri- og handels-

afgrdder 123
Kvælstof lil kartofler 134
Kvælstof til kJøvergncs 147
Kvælstof til maltbyg 43
Kvælstof til natursræs 164
Kvælstof til korn 90
Kvælstof. udbringningstider 102
KyllingegØdning. analyser 1555
Kyras 140 141
KØdkvægs udnyttelse af margin.

afgræsningsarealer 166
KØrehast. ved såning 1892 1897
Lamibyg 18 24 39 40
Landbrugsarealets benyttelse 9
Landsdele. opdeling i 6
LandsudvaJget f. Planteavl 1909
Lasso mod ukrudt 126
Leandahavre 27 29 39 41
Lejesæd i kornsorter 18-38
Lejesæd, kar. f. VII 18
unadl 88
Liden nælde, bek. af 84
Ligarold, fodcrrybs 159
Lindinger Combi 3, m. ukr. 67

72 88
tindinger Combi 750, m. ukr. 68
Lindinger Dichlorprop, m. ukr. 68
Undinger DM 68, m. ukr. 65 7l

88 125
Lindinger Mecotat 600. m. ukr.

72 8g 125
Linllron 88
Lofabyg 18 24 39 40
LSD-værdi 17
Lucernedyrkning 143 tSS
Lucerne. stigende RI 143
Lucerne. ud.sædsmængder 164
Lysimaært 42
Læhegn, vindm3.linger ved 169
Læplantning 1163 1333 1703
Læplanlningsforanslaltninger 171
Lævirkning 169
Løg, gråskimmel i 128
Løg, sådybder 129
MA 2058 majs 1182
Majsdyrkning 160
Magnesium i NPK t II
MagncsiumgOdskning 110
Magnesium i tørstof 143, 148

Magnesiumindhold i blodet 167
Magnesiumtal (Mgt) J 17
Magnesium til klØvergræs 147
Magnesium til rødbeder 128
Magnetisering af byg 1467
Malabyg 18,24,39,40
Maleinhydrazid 88
Maltbyg, gødskning af 43
Maltbygsorter, forsøg med 43
Mancozeb 63
Maneb, svampesygdomme 54,

59,61,63
Mangansulfat 61
Mangan i græstprstof ISO
Mangansulfat til roer 1499
Mansholt gul sennep 122
Marginale græsarealer 166
Markspiring, i roer 140. 167
MCPA, mod ukrudt 70,74,88
ME-125 1057
Mechlorprop 88
Meka, fodersukkerroer 141
Meldug, bekæmpelse af 58
Meldug i asieagurk 128
Meldug i bederoer 1340
Meldug i engrapgræs 124
Meldug i kornsorter 18, 38
Meldugresistensgrundlag 22
MeludbYlte af hvede 33
Mercapladimethur 63
Merpelan AZ, mod ukrudt 84,

87,88
Mesurol, bejdsemiddel 62,63
Meta-Syslox, mod skadedyr 63
Metachlorphenprop 88
Melamitron 88
Methabenzthiazuron 88
Metrex P, mod ukrudt 72,88
Midler, mod sygdomme og skade-

dyr 63
Midler mod ukrudt 81
Mikronæringsstoffer III
Milgo, mod meldug 58,63
Minimal jordbehandling 52
Mirenabyg 21, 40
Monabyg 19,25,39,40
Monoblanc, fodersukkerroe 141
Monofourra, fodersukkerroe 141
Monogerm roefrp 140
Monorosa. fodersuk..k.erroe 141
Monova, sukkerroe 138
Muldvarpe, bekæmpelse af 89
Mustanghavre 27,29,39,41
Mælde, bek. af 74,87
N-30, flydende kvælstof 103
Nematodresistente bygsorter 24
Nanahvede 32,39,41
Nantes Fancy 405 129
Natrium til roer 95, 103
Natrium i tørstof 143,148,156
Naturgræs, kva:lstof til 164
Nedbringning af halm 50
NedbØr 7
Nedfældning af kvælstof 100
Nedfældningsleknik af n.am. 153

ematoder. bekæmpelse af 60
ematocler i roer 150 I

Nematodresistente havresorter 29
Nematodresistent kom 60
Neobyne D (EPS 34412) 75,88
Neo-Voronit. bejdse 54,63



,
Nerybyg = Sj. 693922 21,39,40
Nilrobakterier 153
Nitrotal-propylester 63
Nilratkvæ)slo( i tørstof 142,

157,158,160
N-mængder 90
Nordalbyg 18,24,39,40
Nordal. maltbyg 43
NOrlron, mod ukrudt 79,84.88
NPK-gØdning 100, 154
NPK-suspension 104

-serve i fl. ammoniak 146
Næringsslofforbruget IO
NØgen bygbrand 22
Octavia kartoffel 133
Omlægning af græs med special-

fræser 150
Omsætning af sædekorn 49
Omsætning af markfrø 121
Oms3ning af bederoer 143
Olieindhold i gul sennep 122
Olieindhold i Ve rrapssorter 122
Oli vin, Mg-gØdning 111
Olvebyg = WW 6\57 21,39.40
Opbevaringslab i roer 1210
Oplagningstider for industri-

"'artorler 131
Oplimale kvælstofmængder

td byg 91
Orlolanbyg 1104
Olellorug 36.39.4 t
Oversigt over forsØgsopgaverne 5
Oversigt over kornsorter 38-41
Oxycarboxin 63
Oxydemeton-methyl 63
Oxytril, mod ukrudt 64,68
P 9033 byg 21,40
Palma kartoffel 133
Palomaæn 42
Panoctinc 30/2 spe. 55,63
Paralhion 61
Pauekalve 166
Pekurorug 36,39,41
Pcrk.o, fodcrrybs 159
Perolorug 36.39.41
Persisk klØver 158
Pesco 18-15 mod ukrudt 125
Pescoprop 68
Pelkus II rug 36.39.41
Pr. 67124 hvede 32,41
Phcnmcdipham 88
Phoma, bekæmpelse af 136
Phlalimidophosphanathioal 63
Picolinsyre 88
Pileurt, bekæmpelse af 74, 87
Pilleredc gulerodsfrØ 129
Pirimicarb 63
Pirimor G 61. 63
Pirouellcbyg 20
PK·gØdning 100
Placering af gØdning 101,161
Plansprøjtning 60
Planteanalyser 113
Plantebesland ved om~ning 143
Planteta) i roer 139
Plantetal i majs 160
Plantv"" 20 59,63
PlØjning efterår og forår 51
Polyram-Combi 60
Porrer, fremspiring af 129
Portaært 42

175

Pramitol M 80 160
Primeurmajs 210 I 107
Printabyg 21. 40
Priscabyg = WW 6259 21,39,

40
Priser, anvendle VII
Probatox triple 66, 68
Prokamix OPD 667 67,68, 88
Propimix flydende 68, 88
Propineb 63
Propinox-D 75 68.88
Ilropinox·MD Kombin 69.88
Propionanilide carbamat 88
Propionsyredcrivat 88
Protein i byg/ænebl. 46
Protein i bygsorter 22
Protein i hvede 33,92
Protein i maltbyg 43
Prøvebagning af hvede 33
P)'racarbolid 63
P)'ralOn 88
Pyramin 79. 88
PYfa'zophos 63
Quimozen 137
R 11913. mod ukrudt 79,86,88
Radisfro. kvælstof til 123
Rajgræsfroavl 121
Rapgræs. kem. bek. af 87
Raps. kvælstof til 123
Råprolein i byg 91
Reaktionstal (R t) 117.147
Reglone mod ukrudt 125.127
Regulering af græsvæksten

med kvælstof 159
Resistensegenskaber. byg 22
Renlabilitetsberegning, anvendte

priser VII
Rifbyg = RPBI4670 21. 39. 40
RodfrUg1afgrOdemes vækstbetin·

g~lser og udbytter 14
Roer. lorstortab v. opbev. 1210
Roer. ukrudtsbek. i 78-87
Roedyrknin~ 138
Rocherbicider og ukrudtsarter 87
Roenematoder 1501, 1556
Roernes markspiring 167
Roesorter. Idrsto(analyser 1799
Roevægt i fabriksroer 139
Ro- eet 6 E. mod ukrudt 81, 88
Roundllp. mod ukrudt 76,88
RPB 14670 = Rifbyg 21. 39, 40
RI'B 3869. 26170 By~ 21.40
RPB 19970 hvede 32-34,41
Rugsorler. forsø!; med 36
Rupalbyg 19,24,39.40
Rækkeafstand i vårraps 123
RØd~der, magnesium til 128
R~id Kronært 1149
Rødkål. fremspiring af 128
Rødkål. kvælstof til 1672
RØdsvingel, udsædsmængder af

120
Råge,kader 1016,1026,1036,

1602,1745
R!lprotcin, se protein
Saftkvalilel i fabriksroer 138
Saldohavre 27,29,39,41
Salkabyg 19.24.39,40
Saltvand. vanding med 164
Sanghavre 27,29.39,41
Sappovårhvede 30,31,39,41

Saprol 58,59,63
Sarahhvede (I' 67256) 32, 41
Sedimentationsværdi 33,34
Seje, 693897, 693738, 705662 byg

21. 40
Sejet 693922 = Nerybyg
Sejelrug EL 74 1591
Sejen, forsøg med 112
Sclmahavrc 27.29.39.41
Senatbyg 19,25.39,40
Sencor. mod ukrudt 135
Shellprox·30, mod ukrudt 68
Shellprox Super F, mod ukrudt

67.68,88
Sikkerhed. forSØgenes 17
Scnnepsortcr 122
Silomajs 160
Silvahavre 27.29.39.41
Sinbar mod enårig rapgræs 125
Sixlusært 42
Skadedyr. bekæmpelse af 60,62
Skiflefolde til afgræsning 164
Skorzonerrod. bek. af ukr. 127
Skårlægningsmetoder i frø 1541
S 43410, bejdo;emiddel 57, 63
Sneglebælg 158
Snerle-pileurt. bekæmpelse af 87
Sofihavrc 27,29.41
Solidhvede 3 J. 36. 39, 41
Solsikke. udbyltebcstem. 1896
Solskinslimer og temperatur 7
SonettvArhvede 30.31. 39, 41
Sorter af gul sennep 122
Sorter af majs 162
Sorter af vårraps 122
Sort natskygge, bek. af 84
SortsforsØg i kom 17
SoyabØnnesorter til grønkonserves

1899
SoyabØnner, udbytte bestemmelse

1896
Specialafgrø<ler t 28
Specialfræser 150
Spergel. bekæmpelse af 74,87
SpildkartofJer. bek. af 136
SpinatfrØ. kvælstof Iii 123
SpinatfrØ, magnesium og ~alk til

124
Spireevne. fodersukkerroer 141
Spisekartofler sorter af 133
Stinkbrand. bejdsning mod 54
SlokløberfrØ, spireevne af 1556
Slokroer i fodersukkerrocr 141
Storfolde til afJ!fæsning 164
St. 578, 596. 570, 698. 668,

0541170,0174/69, byg 1296
St. 414, 417, 397, 449, 272,

287. havre 1296
Stribesyge. bejdsning mod 55
Stribesyge, byggens 17
Stribesygeundersøgelse 57
Strube 221 vårhvede 30. 41
Slruktllrs~ade 1120.1281
Stubbehandling 76
Sturehvede 31, 39. 41
Strålængder i kornsorter 18-38
Suffix. mod ukrudt 75.88
Sukkerudbytter i fabriksroer 139
Sulfonyl-Ihiabendazol 63
Sumilhion 50, mod skadedyr 61

63



Sv. 7074 byg 21, 40
Sv. 72180, 72190, 72194,

722J9, 72250 byg 1220
Sv. 68244 havre 27,41
Sv. 722J4 vårhvede JO, 41
Sv. 01750, 71438, 71412,

72305,73535 hvede 1221
Svaløf 70-5152 vårraps 122
SvalØf 67/662 gul sennep 122
SvalØf 67/670 gul sennep 122
Sv. g 71494, Sv. K. 70354, hvede

1221
Sv. Og 72179, Sv. K. 68241 byg

1220
Svampesygdomme, bejdsning mod

54
Svampesygdomme i kartofler 136
Svinegylle. analyse af J 16
Svovl 63, 124
SVOvl·lhiram, mod svampesyg·

domme 61
Sygdomme, karakterskaia for

angreb af 18
Sygdomme, skadedyr og ukrudt i
frØ- og industriafgrØder 124
SystemsprØjtning, se plansprøjLn.
Sædekorn, omsætning af 49
Sædskifte 47
Søslam. gØdning 1120
SAbedet og roernes markspiring

167
Såbedstilberedning med

knasu..romle 53
Sådybder af kepalØg 129
Sådybder af æner og byg 45
Såhastighed og udsædsmængder

1892, 1897
Sålider af vinterhvede 48
Sålider for udlæg af klØvergræs

151
Sålider for vhraps 123
TBA 69,74,88
TBZ-IO. bejdsemiddel 136
TCA. mod kvik 79
TCMTB 63
TeCla 40 og 60, bejdsem. 54. 63
Tecla M. bejdserniddel 54,63
Tecto 40, mod fodsyge 59
Teknisk monogermt roefrø .. 140
Temik 63
Temperatur og solskinstimer 7
Templarhvede 32.41
Terbulethylazin 70, 88
Ternbyg 18,26,39.40
Tertus kartoffel 133
Thiabendazol t 36
Thiocarbamin 63
Thiophanat 63
Thiram 63
Tigerhavre 1105
Tillanlin. bcjdsemiddel 54, 63
Tilvækst cher udbinding 165
Topfithvede 1105
Topresler i fahriksroer 139
Topsin M 59,63
Tovehavre 27,29,39,41
Teenan, mod ukrudt 126
Tr;adimefon 63
Triazinon 70, 88
Tribunil 78. 88, 125
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Tribunil-Combi M 69,71,88
Trico. gul sennep 122
Tridemorph 63
Trifluralill 88
Triforin 63
Trifucid 64
Trinul~m 78, 88
Tromling 52
Trumpfbyg 21, 40
Tvetand, bekæmpelse af 74,87
Tyr.byg 19,25,39.40
TørringsafgrØder JSS
TorSlofanalyser af roer 1799
VAN-30. flydende N-gødn. 103
U 46 Mepro-Combi, mod ukrudt

72.88
Udbringningsmåder for fosfor

109
Udbringningstider for kvælstof·

gOd'ning 102
Udbringningslider for PK og

NPK 110
Udbyttebestemmelse af

SoyabØnne og Solsikke 1896
UdpiningsforsØg med græs 154
UdsprØjtning af selen 113
Udsædens kvalitet 17
Udsædsmængder af kom 48
Udsædsmængder af frst 120
Udsa:d.smængder af vårraps 122
Uds<rdsmængder og såhastighed

1892
Udsædsmængder af lucerne 164
Udviklingsstadier, kornelS 58
Ukrudt, bekæmpelse af 63
Ukrudt i bederoer 78
Ukrudt i bælgplanter 74
Ukrudt i frøgrres 125
Ukrudt i hvidkløver 124
Ukrudt i kartofler 135
Ukrudt i korn 63
Ukrudt i valmuer 126
Ukrudt i vintersæd 7 t
Ukrudt i vårhvede 69
Ukrudt i vårraps 126
Ukrudt i vårsæd med udlæg 72
Ukrudts.lrler, fremherskende 74
Ukrudts3.r1er og herbicidvirkn. 73
Ukrudtsarter og roeherbicider 87
Ukrudtsbekæmpelse i roer 78-87
Ukrudtsbekæmpelse i silomajs

163
UkrudlSmidler, dosering af 70
Ukrudtsmidler. typer af 69
Ukrudtsmidlemes virkning på

forskellige ukrudtsarter 74
UndergrundslØsning 52
Ungdyrenes afgræsningsforhold

164
Uron 88
Urea. gOdning too
Vadabyg 20
VaJetabyg 21. 40
Valg af bygsort 26
Valg af havresort 29
Valg af rugsort 37
Valg af hvedesort 36
Valg af vårhvedesort 31
Valg af ærtesort 42
Valmue, bekæmpelse af 74

Valmue, kvælstof til 123
Valmuer, ukrudtsbek. i 126
Vandbalance 8
Vandbindingsevne 33
Vandel PH 2 kartoffel 131
Vandel PS 2 kartoffel 133
Vandel UP 15 kartoffel 133
Vandel RB 6 kartoffel 133
Vandindhold i frØ 119
Vanding med havvand 164
Varundabyg 19.25,39,40
Vejpileurt, bekæmpelse af 87
VekselafgrØder 47
Vekselvirkning med kvælstof,

fosfor og kalium 109
Vclox majs 210 1107
Venzar, mod ukrudt 78,88
Villabyg 1104
Vindaks, bekæmpelse af 77
Vindforhold 9
Vindmålinger ved læhegn 169
Vinterbyg 1105
Vinterfasle hvedseorter 35
Vinterhvedesorter 31, 39
Vintersæd. bek. af ukrudt 71
Vurdering af forsØgsresultater 17
Vækstregulering i rug 103
Vårhvede, ukrudtsbek. 69
Vårhvedesorter 29
Vlrhvedesortemes dyrknings-

egenskaber 30
Vårhvedesort, valg af 31
Vårraps., høslmcloder 1895
Vårraps, N-30 til IOS
Vårrapssorter 122
Vårraps, såtider 123
Vårraps, udsædsmængder 122
Vårraps, ukrudt i 126
Vårsæd, bek. af ukrudt 63
WW 6047 = Flavinabyg 21,40
WW 6122. ww 6329 byg 21,40
WW 6157 = Olvebyg 21,39,40
WW 6259 = Priseabyg 21,39,40
WW 6292 = Welambyg 21,40
WW 6394 og 6397 byg 20
WW 6432, maltbyg 43
WW 6461. 6421, 6404, 6540,

6345.6460,6346 byg 1509
WW 16918,17007,17011 bavre

27,41
WW 23258, 21239 hvede 1514
Welambyg = WW 6292 21, 40
Westerwold rajgra:s 158
Wingbyg 20,26,39.40
Winnelouhvede 32,39.41
Yakbyg 21,40
Ysta·knasltromle 1010
Zitabyg 18, 39, 40
Ærenpris. bek. af 74,87
Ærter og byg i blanding 45
Ærtesorter, forsøg med 42
Ærter, udb. og eftervirkn. af 45
Økonomien ved kvælstofanven-

delse 97
Økonomiforsøg med fosfor og

kalium 105
0697/70.0619/70.0687/70,

0645170,0742/70, byg 1295
2-4 D, mod ukrudt 69,74,125
67 RB 6. kartofler 1J3, 1696




