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A. Forsøgsarbejdets omfang og betingelser
for planteavlen 1976

Af 10hs. Olescll

l. Forsøgsarbejdels omfang.

De landØkonomiske foreningers forsøgsarbejde,
der på plantcavlsområdcl gennemføres under ledel
se af Landsudvalgct for Planteavl. er videreført
cfter de hidtidige retningslinjer i 1976, hvor flere
forsøgsserier er afsluttede, og adskillige nye opga·
ver taget op lil belysning.

Forsøgsarbejdeis omfang 1976 og de nærmest
foregående år fremg&r af følgende opstilling.

A mal fOfsøg
J}'lland Sja:llllnd F)"n Loll.-Falsll:r Bornholm laIt

1966 2580 816 528 204 78 4206
1967 2728 869 528 242 86 4453
1968 2756 799 486 221 104 4366
1969 2699 875 478 250 88 4390
1970 2424 853 516 237 82 4112
1971 2262 863 505 255 77 3962
1972 2261 81 I 481 286 I I I 3950
1973 2213 736 487 263 IIJ 3812
1974 2239 741 461 291 103 3835
1975 2148 734 456 281 91 3710
1976 2162 735 463 269 107 3736

Der er er 1976 gennemført iait 3736 forsøg,
hvilket er 26 mere end året i forvejen. Der blev
oprindeligt anlagt 3949 forsøg, men 213, svarende
til 5,4 pCL, måtte kasseres af forsk.ellige årsager.
Karakteristisk for året er det, at 63 forsøg blev
kasseret pll grund af ugunstige vejrforhold, heraf
36 som følge af misvækst. mens 39 forsØg er ud
gået på. grund af dårlig spiring og uens plantebe
stand.

Forsøgenes fordeling på de vigligste hovedopga·
ver fremgår af fØlgende oversigt.

Det fremgår af oversigten, at der er arbejdet
med en lang række opgaver. De største forsøgs
grupper er som tidligere år sortsforsØgene og gØd·
ningsforsøgene, men det bØr tilføjes, al der konli
nuerligt udbydes nye sorter og fremkommer nye
g~Sdskningsproblemer lil afprøvning. Også forsø
gene med bekæmpelse af ukrudt samt plantesyg
domme og skadedyr udg~Sr store grupper, og det
samme gælder efterh;'anden forsøgene med jordbe
handling samt såning, plantetal og lignende. Som
noget nyt er der en ret SlOr gruppe med vækstregu-

lering. Det drejer sig om kornforsøg med anven
delse af stråforkortningsmidlet Cyeocel (eCC) i
kombinalion med forskellig gødskning og sprøjt·
ning.

2
IO
7
3
2
2
I

5

34

21
2
I
4
I

27
100

185

763
63
40

158
51

55
385
262
123
89
70
34

1260

1018

3736lait gennemfØrle forsøg 1976.

CødlliflgsjorJøg:

Afprøvning af flere næringsstoffer
Særlige forSØg vedrØrende:

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

Ol'crsigf over jorsøg!>"opgaveme

A rfcr og Jortcr: AOIa! rorspg pcl.

Vinlersæd 148 4
Vårsæd 1146 31
Ærter og hestebØnner 14 O
fndustriafgrpder .... 23 l
Kartofler, roer og majs 127 3

1458 39

Adskillige af forsØgsscrierne er gennemfØrt un
der direkte medvirken fra Landskontoret for Plan·
teav!' idet man herfra har stillet specielt materiel
til rådighed, og delte materiel er i almindelighed
betjent af rejsehold fra landskonlOrel.

Selvom forsøgsarbejdets gennemførelse almin·
deligvis falder naturligt ind i konsulenternes ar
bejdsrytme, s!tledes at de direkte udgifter til ar·
bejdskraft er begrænsede, er det omfattende arbej
de alligevel forbundet med betragtelige udgifter,
navnlig til analyser og teknisk udstyr. Disse ud
gifler er i et væsentliglomfang dækket af bidrag
udefra. Der er således modtaget cn værdifuld Øko
nomisk støtte til forsøgsarbejdet fra Danmarks Er
hvervsfond og direkte fra landbrugsministeriet gen-

Am/r!' for.wg:
Sædskifte og afgrØdevalg
Bekæmpelse af ukrudt
Bekæmp. af sygdomme og skadedyr
Jordbehandling
S~ning og plantetal
Vækstregl1lering
Forskelligt

1002,87,2
pet.
1976 57,9 19,7 12,4
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Dc lokale markforle.
Im:r Vltrdlfuldc: resullatc:r
Ol fjc:ncr dc:sudc:n wrn
dc:monstralionc:r
o\c:rlor prak,ll.

nem landbrugets Samråd for forskning og fon.pc.
Der er og~a ydet belydningsfuld hjælp lil arbejdet
fra pri"'atc firmaer og fonds, dels \'ed direkte pko
nombke tilskud. dels ved al der er stillet gØdnin·
ger, kemikalier, udsæd, frø og maskiner m. v. lil
rådighed.

Forsøgsvirhomhedcn udtaler herved sin erkendt
lige lUk for den værdifulde støtte. der således pi
forskellig vis er ydet til arbejdets gennemførelse.

ForsØgenes rc~ultatcr meddeles i de fØlgende af
snit af oversigten, hvor de enkelte landskonsuien·
tcr redegØr for forsøg og undersøgelser gennem
ført indenfor deres rcspeklive arbejdsområder. Af
hensyn lil overskueligheden er de store tabeller
med cnkcltforspgcnclJ resultater ikke medtaget her,
men meddelt i et særligt tabelbilag. Forsøgenes ho
vedresuhatcr er derimod anfprt i teksttabeller i
oversigten, og i hovederne af disse tabeller er i
parentes anført numrene på de tilsvaremle tabeller
med enkehforsøg i bilagel.

For flere af forsØgsopgaverne er der i tebltabel·
lerne foretaget en opdeling i geo~rafiske områder.
En sådan opdeling er af interesse for de emner,
hvor en stedvariation kan tænkes at ford.omme, og
hvor materialet iøvrigt er tilstrækkeligt slort. Hvor
det er tilfældet, er der foretaget opdeling i lands
delene Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Fyn,
Sjælland, lolland-Falster og Bornholm.

2. Klimatiske vilkår.

De klimatiske betingelser er på mange mttder af·
gørende for plunteproduktionen, men sammenhæn
gen mellem de forskellige klimatiske faktorer og
væksten er meget kompliceret. Danmark er almin·
deligvis begunstiget af ret gode klimaforhold for
plnntepl'oduktionen, men nedboren er dog ofte den

begrænsende faklor og tillige en faktor, der kan
variere stærkt fra egn til egn og fra år til år. I 1976
var nedi)ørsunderskuddet særlig stort, og de økono
miske fplger heraf blev forstærket af den kendsger·
ning, at nogle egne bic\' tørkeramle for tredje eller
cndog fjerde år i fræk.

Andre klimali~ke faktorer spiller naturligvis også
cn rolle, alene eller i ~ammen'ipil med nedbØren.

n. Temperatur

Oplysninger om lt:mperalur og anlal solskinsti.
mel' er på grundlag af ~'leteorologisk Instituts mi·
linger vist i følgende opstilling:

Anlal
On$. temperalur solskinstimer

1975-76 normal 197.5-76 norm..1

November 1975 4.l 4,9 47 42
December 1975 l.7 2.1 45 28
Januar 1976 0.4 +0.1 67 41
f'ebruar 1976 0.2 +0,4 6l 65
Marts 1976 0.0 1.6 149 127
April 1976 5.5 6.1 204 181
Maj 1976 10.8 11.1 212 256
Juni 1976 14.5 14,4 267 257
Juli 1976 17,4 16.5 294 247
Augu"Jt 1976 16.8 16,2 294 221
September 1976 12.3 13.0 118 166
Oktober 1976 9.2 8.6 27 98

Vinteren 1975-76 blcv mere normal med frosl
og sne end de nærmest foregående meget milde
vintre. Dct fremgår af tallene. at december, januar
og februar ha\de hoje gennemsnitslemperaturer,
medcO"i for:\rsmånederne marts og april lå med
gennemsnitstemperaturer væsentligl under det nor·
male. En periode med mildt vejr forekom fra sidst
i februar lil nogle dage ind i mariS, hvor det salte
ind med koldl, men solrigt hØjtryksvejr med dag·
temperaturer omkring frysepunktet og temmelig
streng nattefrosl mange steder. Sidste uge i marts



indledtes påny en mild periode, der varede en uges
tid ind j april, hvor temperaturerne igen blev mere
normale eftcr årstiden. Der forekom natlefrost hisl
og he,·, mcn iøvrigt var vejrct stabilt og solrigt til
hen omkring den 20.. hvor det satte ind med slud,
sne og haglbyger Sl:lffit mere udbredt nallcfrosL
Denne »senvinterc kulminerede de sidste dage i
april. hvor der natten til den 28. forekom regulær
snC'itorm p;\ Rornholm og iøvrigt faldt sprcdt sne
og snebyger over resten af landet.

Gcnncffi,)nitstempcraturerne for vinlermånederne
dækker således over "tore variationer, men der blev
iall registrerct 80 frostdage mod normalt 79, hvilket
under\trq!cr. at dCI var cn :tnormalvintcr«. Dog
forekom særligt mange frosIdage i marts, nemlig 24
mod normalt 19. Jorden var da også ved udgan
gen af mart.!> m!.ned frostbundet i inchil en hnlv me
ters dybde. Den langvarige froslperiode og dd
solrige vejr resulterede i. al jorden blcv meget tør
og Ips i ovcrfladen. ct fænomen der af nogle fejl
agtigt blev udlagt som en fØlge af nedbØrsllnder
'ikuddet i den forudgående vinter cller endog i dc
forudgnende Wrkcår.

I maj, juni, juli og augll'it lå gennemsnitslem·
peraturerne omkring eller lidt over normalen. men
og~'l her d:.d,kende over store variationer. Maj var
således kold både fsir::.t og ~idst i mtutcden, men
herimellem forekom en varmeperiode med tempe
raturer op til 15-20 grader. kulminerende med
sommertemperaturer pol 25-30 gruder i dagene
omkring tlen 9.-10. maj, Sommeren var iØvrigt
gennemg[lende varm, men uden tempcraturrekor
Jer ,>om i J975.

Gennem'>nilstemper:lluren for september blev

7

lidt under middel, medens oktober - på trods af
cl næsten konstunt skydæJ,kc - gav forholdsvis
mildt vejr, ~Ier iøvrigt også fonsatle ind i novem
ber.

b. Solskinstimer

Antallet af sobl..inslimer er vist i opstillingen
foran. Det vil ses. at vinter- og fortlrsm&nederne
til og med april alle med undtagelse af februar
var særdeles solrige. \1aj var ret solfallig, medcns
der i juni og især i juli of: august forekom v<c\cnl·
ligt mere sohkin eml normalt. Septcmber vnr sol
skinsfatlig, men "log iUe udpræget i sammenlig
ning med oktober. 11\01' der ~lln forekom 27 sol
sl..instimer mod normalt 98. Det er buntlrcl..ord for
Oktober måned. De hidtil laveste lal fordom i
1960, hvor der var 35 solskinstimer i oktober,

c. i'''cdbdr og rord:lIl1pllil1~

I tabellen nedenfor er der givet t.:n over\igl o\er
nedbØrsforholdene 1975-76. Oversigten bygger på
mfllinger udfort af Slaten\ Forsøgsvir~somhed i
Plantekultur på et ret stort antal lol..alitcter jævnt
fordelt over hele landel, men resultaterne cr her
sammenregnel for 'itørre geografiske områder. Tal
lene angiver den mi\lte nedbØr og desuden den be
regnede vandhalance. der frem~ommer ved at
tra:kkc nedb~;ren fra den malle potentielle for
l!;lmpning,

Neub\Srcn i vintermånederne blev for hele lan
del i gcnnem:.:nit 205 mm. hvil~el er væsen!ligt un
der normal. Ogs;\ april var flltlig p1'l nedbØr, mc
dens maj gav ca. halvandcn gange normal lied·

O\'crsi~f o'·cr ncdborsrorholdcnc 1975 76,
No.... 75- April-
mon! 76 Apnl M'J Juni Juli Aug. Sepl. Okt. okt. 76

8 8 8 8 g g 8 ~, , , • ~

~• • S • • S

E Æ ~ Æ ~ ~ ] E ] ~ ~ Æ
]

Æ ~ Æo o ~ o o ~ o o o oo
~ • ~

,
~

,
~

,
~ ~ ~ ~ ~

,
~ ~• ~ • ~ ~ ~Z Z Z > Z > > Z Z >

Nordjyllantl .. . 255 24 25 61 18 14 91 17 149 IO 112 li 7 143 120 320 282
Østjylland, 16::! 28 27 60 18 IO 89 18 125 II 108 29 26 91 60 247 -)27
Midtjylland, 267 24 19 67 3 14 80 20 126 12 106 48 6 115 91 300 -;-243
Vestjylland 290 26 27 70 3 11 77 24 130 J) 115 54 5 117 90 317 267
Sønderjylland. , 234 17 JO 6R - 3 14 82 19 l 11 IO 98 72 17 94 70 294 239
Fyn, 174 21 -29 65 7 9 92 22 112 8 112 28 22 50 )2 203 -;- J42
Sjælland. 168 21 31 60 21 II 95 33 106 II 114 27 J5 70 4J 2JJ -;-Jl9
Lolland 19J 22 3I 62 6 14 ..,.. 7 [ 29 86 26 9l 35 26 62 40 210 -;-27l
Falster. 172 17 J6 67 IO IR -;-77 28 91 14 109 24 3l 44 2J 212 ))5
Bornholm 160 3I -;-J 6l 25 9 -;-94 47 9l 25 R6 6J 3 36 9 276 291
Gns. hele landet

1976 __ 205 23 26 6l IO 13 84 26 113 14 10l 43 14 R2 58 266 294
1975 _ 3n 62 22 33 54 14 -;-91 41 66 29 78 78 18 39 IO 296 239
1974 ....... . 287 l c66 20 74 43 -;-48 86 IO 46 26 102 l3 94 68 395 104
1973 . 261 66 16 43 -;-22 27 -;-7) 61 44 36 "O 89 31 40 14 362 138
1972 __ 19l 61 18 82 8 68 2 71 20 li 31 32 Il 17 IO 382 -;-48
1971 267 27 20 44 39 6l 8 56 47 72 4 41 l 58 29 363 94
1970 __ 296 8l 19 3l 46 31 c79 86 -;-2 36 37 89 37 109 83 471 15
1960 69 . . 264 4J -;-4 l2 20 l3 -;-36 81 l 89 16 66 19 78 53 462 23



bØrsmængde, og således havde næsten balance
imellem nedbør og potentiel fordampning. Måne
derne juni, juli og august var helt usædvanligt
tørre og havde tilsammen for landet som helhed
cn negativ vandbalance på 302 mm. Med den
usædvanligt ringe nedbØr blev sommeren 1976 den
lØrreste i de 102 år, der er foretaget regelmæssige
nedbØrsmålinger. NedbØren i de tre sommermåne
der blev kun 48 mm eller 24 pc!. af den normale
nedbør på 203 mm. Den næsttørreste sommer var
i 1899 med 91 mm i de tre måneder. I september
var nedbøren stort set i balance med fordampnin
gen i Nord-, Midh Vest- og Sønderjylland samt på
Bornholm, hvorimod der stadig var underskud i de
øvrige landsdele. I oktober faldt der over normal
nedbørsmængde, hvilket rettede op på den efter
hånden meget negative vand balance, der for vækst
sæsonen som helhed sluttede med et opsummeret
underskud på 294 mm.

Der er store variationer i denne vand balancesum
fra område til område, bl. a. afhængig af den stærkt
varierende nedbør i oktober. Lavest ligger SØnder
jylland med 239 mm og hØjest Sjælland med 359
mm. Selv de bedste jorder kan ikke stille så meget
vand til rådighed for planterne, og visnegrænsen
skulle derfor være nået på et relativt tidligt tids
punkt i vækstperioden_ Når dette trods alt kun
skete egnsvis - og i de fleste tilfælde vel snarere
pletvis i markerne - skyldes det, at den ak/uelle
/ordamp"itlg, d. v. s. den fordampning der virkelig
har fundet sted, er lavere end den mdl/e porentieIle
fordamp"ing.

Potentiel fordampning defineres som fordamp
ningen fra en voksende afgrØde, der dækker jor
den, og som er optimalt forsynet med vand. Da
disse betingelser langtfra er opfyldt gennem hele
vækstsæsonen og da slet ikke i et tørkeår, ligger
differencen mellem de to størrelser også i normale
år omkring eller lidt over 100 mm. Maksimal pro
duktion forudsætter imidlertid, at potentiel for
dampning kan opretholdes længst muligt, og for
skellen mellem den målte nedbØr og den potentielle
fordampning giver derfor et godt relativt udtryk for
vandbalancen fra år til Ar og fra egn til egn.

Denne forskel på potentiel og aktuel fordamp
ning kan måske også være forklaringen på den be
kymring, der fra visse sider er udtrykt for, at jor·
dens markkapacitet ikke skulle blive fuldt genop
bygget af vinternedbØren. Del fremgår f. eks. af
tabellen, at underskuddet i vandbalancen for perio
den april-oktober 1975 var 239 mm. Heroverfor
står en nedbør på 205 mm i vinteren 1975-76.
hvilket altså ikke giver helt dækning. selvom man
kan gå ud fra, at der praktisk laget ingen fordamp
ning sker i vintermånederne. Der er imidlertid in
gen tvivl om, at det relle underskud i 1975 var
langt under 200 mm, og der er da også blandt sag
kyndige enighed om, al markkapaciteten alminde
ligvis vil blive udfyldt i vinterens løb. Hertil kan

8

fØjes, at markkapaciteten på de letteste jorder,
hvor man måske har haft de største bekymringer,
kun er af stØrrelsesordenen 50-100 mm i planter
nes roddybde, og nedbØrsmængder af denne stØrrel
sesorden vil altid forekomme i efteråret og vinte
rens lØb.

Forklaringen på, at tØrkeskaderne i 1976 blev
endnu værre end de nærmest foregående år, er
mere nærliggende og naturligt den, at nedbprsun
derskuddet også var væsentligt større. Dette illu
Streres tydeligt af kurverne i figur l, der viser det
opsummerede underskud (fordampning + nedbør)
for vækstperioden 1976 og de fem nærmest fore
gående år.

mm

Flg. l. Årlige lumkun-er for nc:dborsun(lerskud (foNlampmDI +
nedbør). Htle landet.

d. Klimatiske mA.1inger på ForsØgsglrden Godthåb
Omtalen af vejrforholdene foran bygger på gen

nemsnitstal, der naturligvis dækker over meget
store variationer. De giver derfor kun et meget
groft indtryk af vækstbetingelserne, men vejrfor
holdene på en enkelt lokalitet, nemlig på ForsØgs
gården Godthåb i Skanderborg, er illustreret i fi
gur 2. Her vises i øverste tredjedel temperaturfor
holdene, i midten nedbØren og nederst vandba·
lancen. Navnlig to forhold falder i øjnene, nem
lig for det første at der næsten er balance i ned
bØrsregnskabet i maj, og for det andet den svig
tende nedbØr i juni, juli og august. hvor der lil·
sa.mmen kun blev målt 23 mm på forsøgsgården.
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RodfrU!larulcl
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49 56 63 67

154 156 154 151
39 33 32 29

O I I I

Kartofler 104
Sukkerroer

lil fabrik 66
Bederoer

til foder 211
Kålroer 192
Turnips og

gulerødder 8

Rodfr. iall 581

fordi nlP/llng ... L..- =---- -
k.- __

.11I1l~

9

c' L01ldbrllgsarealers benyue/se, 1000 ha20
Kornare.IC:1

16 1950-54 1971 1972 1973 1974 1975 1976

12 V;n<erhv. t 79 87 99 91 83 81 101
Vårhvcde 34 36 32 27 21 21
Vintcrrug 131 38 38 37 42 45 67
Vårrllg 4 4 5 4 4 6
Byg 562 1370 1406 1445 1437 1443 1471
Havre 262 185 163 129 122 III 95

tIB"'n> edboJ Blandsæd 277 39 31 23 18 15 13

Korn iah 13 l! 1757 1777 17621733 1720 1774

Flg. 2. Usc:nllige lemperalufgennem,nll Mml nedbør og vandba·
lance. Godthåb J976.

14~m

100

60

2~~f-='--+~~A§~~'=df" IIpn' m"i jUnt juli .ug/Uf /1femee;O labø,

Samlet land-
brugsareal 3121 2915 2921 29522905 2915 2902

mænd. l 1973 var landbrugsarealct særlig stort. mcn
tallct er også for højt, idel der dctte :'1.1' i landbrllgs
arealet ved cn fejltagelse blev medregnet en del
uudnyttede arcaler, byggemodningsområder og lign.
i græsarealet udenfor omdriften. Det vil forstås. at
beregninger vedrØrende varige formindskelser <lf
landbrugsarealet bØr foretages over cn længere år
række, d<l resultatet ellers bliver alt for tilfældigt,

Lucerne og Gnes- og j;rllnfodcrarcalel

grØnfoder 38 34 34 32 28 26 27
Græs og

kløvergr.
; omdr. 677 428 422 430 441 438 434

Græs og
khivcrgr.
udenfor
omdr. 402 289 293 318 277 277 267

Græs- og
grønfo-
der;,I, 1117751 749780746741728

Frø- og spccilllllfgmdearealel

9
2

38

49

98
6

2

O

8
53

l
4

67
2
8
4

147
7

2

330

IO 8 7
43 41 53

2 I I
234

28 43 44
2 7 16
9 9 H
6 4 3

105 109 136
13 7 7

2 2

Frø og spec.-
afgr. iall 91 107

Bælgsæd 9 25
Brakareal

m.m. 12

Rodfrugtfrø 4 3
Græsmarks-

bælgpl.fr,S 17 13
GræsfrØ 28 46
Havcfrp I 2
Vinlerraps 12 3
Vårrap~ I 23
Sennep 7 4
Gartneriprod. 9 9
Andel 12 3

e. Vindforhold

Arel 1976 indledtes meget dramatisk med storm
af orkanstyrke over NordsØen og stormflod over
de sydvestjyske marskområtlcr den 3. januar og
igen den 20. og 21. januar. Stormfloden forvoldte
betydelig skade på digerne. og en del arealer blev
oversvømmede og skadede af saltvand. Vejret i
januar var i dct hele taget stormfuldt og ustadigt,
lil lider med slud, hagl og snebyger og flere steder
ledsaget af kraftig torden.

Stærk blæst forekom også over store dele af
landet omkring den 6., 22. og 27. april og mere
lokalt igen den 4.-5. maj. Efler perioder med bar
frost i marts var overfladejorden stærkt findelt,
hvilket i forbindelse med blæsten resulterede i en
faretruende, men dog il..ke dybtgående jordfygning,
som i visse områder forvoldte en del skade på af
grØderne.

3. Arealanvendelse.

Landbrugsarealets benyttelse i 1976 vises i fØl
gende tabel på grundl"g af oplysninger fra Dan
marks Statistik. Da del drejer sig om en forel~Sbig

opgørelse. må tallene tages med forbehold, men
de vil alligevel med rimelig sikkerhed give udtryk
for de arealforskydninger, der er sket.

Det samlede landbrugsareal er i 1976 opgjort til
2.902.000 ha, hvilket er t 3.000 ha mindre end året
i forvejen, men kun 3.000 ha mindre end i 1974.
Delte viser, at arealtællingerne er forbundet med
en ret bec}'delig usikkerhed. Når der således til
syneladende er en stigning på 10.000 ha fra 1974
til 1975. skyldes det uden tvivl en ændring i indbe·
retningsformen. Fra 1975 gik man nemlig over til
at udsende cællingsskemaerne direkte til de enkelte
landmænd. der således selv forestod indberetningen,
medens man tidligere sendte materialet til kom
munerne. der lod optællingen foretage ved tællings-
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4. Forbruget af bandelsgødninger.

Landbrugets anvendelse af handelsgØdning 1976
(gØdnings!l.ret 1975-76) og de nærmest foregående
år fremgår af følgende opstilling:

hvilket egentlig ikke er så underligt, da en ændring
på 10.000 ha i arealet lrods alt kun er en forskyd
ning på ca. 0,3 pet.

Kornarealet, der har værel svagt faldende de
senere år, er igen steget til 1972-niveauet. En væ
sentlig del af forklaringen herpå skal formenllig
søges i det stærkt indskrænkede areal med markfrø
og industriplanter. Arealerne med vinterhvede og
vinterrug er stegct forholdsvist stærk L, og bygarealet
er ligeledes forØget, medens arealerne med havre
og blandsæd er gået tilbage.

Arealerne med rodfrugter er, laget under et, ret
uændrede, men indenfor gruppen er kartoffelarealet
udvidet med 5.000 ha og fabriksroearealel ind
skrænket med 3.000 ha. For kål roerne er der en
nedgang på 5000 ha.

Græsarealerne er under el reduceret med 13.000
ha, hvoraf de 10.000 falder på græs og kl~~vergræs

udenfor omdriflen..Man kunne tænl..e sig, at de re
lativt hØje kornpriser har foranlediget opplØjning
af en del engarealer til korndyrkning.

Arealerne med markirØafgrpder er indskrænket
drastisk, nemlig fra 62.000 ti! 38.000 ha, således
at vi i 1976 har været nede p& de laveSLe frøarealer
i en lang ~.rrække. Forklaringen herpå er naturlig
vis de lave frøpriser i 1975.

Også arealerne med indllstrifrØ (vinterraps, v11r
raps og sennep) er faldet stærkt. Her er forklarin
gen liden tvivl usikkerhed vedrørende valget af
sort af vårraps samL mangel på udsæd af cgnede
sorter.

26 12 5 5 4 4 7
70 50 50 46 44 38 43

3 38 45 49 51 58 50

153 150 158 169 179 132 142

25 IO 3 2 l l 3
71 51 51 47 46 40 46

3 38 45 50 53 59 51

Slff/ingell (lI l'~rsad blev ganske enkelte steder på
let jord påbegyndt fprst i marts, men markarbejdet
blev afbrudt af en ca. 4 ugers periode med ofte ret
streng frost og til tider slud og sne. FØrst omkring
den 8.-9. april kunne forårsarbejdet igen optages i
stswre omfang, og hovedparten af landets vårsæd
arealer blev herefter tilsået i tiden 10.-25 april. S!
ningen af vårsæd er iøvrigt sjældent sket mere kon
centreret, idet man indenfor denne periode kunne
så praktisk tageL over hele landet, og næsten sam·
tidig på sandjord, lerjord og lavbundsjord. Arbejdet
gik hurtigt fra hånden i det stabile forårsvejr, der
kun blev afbrudt af enkelte dage med regn og slud.
Jorden faldt ualmindeligt godt for redskaberne
efter den lange periode med barfrost og gennem·
gående tørt blæsevejr i marts. Resultatet var almin
deligvis et særdeles godt sllbed, men for dyb og
voldsom opharvning med meget lØs jord og for

Efter et kraftigt fald i gØdningsforbruget i 1975,
foranlediget af de stærkt forhøjede gØdningspriser,
er der igen sket en ikke uvæsentlig stigning i 1976.

I sammenligning med 1975 er der i 1976 sket en
forøgelse i kvælstofanvendelsen på 12,9 pct., i fos
foranvendeisen på 12.8 pet. og i kaliumanvendelsen
på 7.4 pct.

Der er også sket visse ændringer i forbrugs
mønsteret. Således er anvendelsen af flydende
ammoniak og PK-gpdning gåel frem på bekosLning
af NPK-gpdning. Også superfosfat og kaligØdning
viser en stigning, hvilket skyldes, at en del tripIe
fosfat (medregnet som superfosfat) og kaligØdning
er aftaget j form af mekaniske blandinger.

S. De enkelte afgrøder.

Den fØlgende omtale af betingelserne for de en
kelte afgrØder 1976 bygger dels på planteavlskon
sulenternes indberetninger og bemærkninger i for
bindelse med forsøgenes gennemfØrelse og dels på
egne notater. Udbyttetallene er modtaget specielt
fra Danmarks Statistik, og de må betragtes som
forelØbige, da den endelige opgørelse endnu ikke
foreligger.

a. Kornafgrsjdeme

Medens SdlliflC af vintersæd i efteråret 1974 blev
meget generet af store nedbØrsmængder i efterårs
månederne, var forholdet det modsatte i 1975, hvor
nedbøren i september-oktober langt fra var til
strækl..e1ig til at blØde de udtØrrede jorder op. Så·
ningen blev derfor i mange tilfælde udført alene
efter en opharvning eller i en ganske vist plØjet,
men tør og knoldet jord. Resultatet blev nogle ste
der en sen og langsom spiring og en svag udvik
ling i efteråret, men forholdene var iøvrigt stærkt
varierende fra sted til sted.

Overvintringen var for rugen og de fleste ret
tidigt såede hvedemarker tilfredssLilIende.

5650

3 3

8 7
35 41
53 49

197:5 1976

300 339

6863

6 5 4

9 IO 11
45 39 32
38 45 51

5855551000 1 P

PrOCClltisk
fordeling:
KaligØdn.
PK-gØdn.
NPK-gØdn.

Gødningsforhrugct
1960-6:5 196670 1972 1973 1974

1000 1N 144 232 308 329 365

Procentisk
lordeli/lg:
Kalksalpeter 73 22
Kalkammon-

salpeter 6 12
FI. ammon. 13 31
NPK·gØ<!n. 3 33

Procentisk
fordeling:
Superfosfat
PK·gØ<!n.
NPK-gØ<!n.
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dyb såning lil fØlge var dog iUe nogen ualminde
lig foreleelse.

Frmnpirillgc'll var almindeligvis god, men dog
langsom hvor der var ~:\el for dybt i den lØse
jord. Væ~sten var i dcn første tid stærkt hæmmet
af natlefrost og ~old blæst, indtil varmere vejr
salte ind hen mod midten af maj. På lave og I~sc

humus- og sandarealer kunne der direkte være tale
om froMs~ade. der dog s,jældcnl var af varig ka
rakter. Heller iUe sandflugtskaderne, der forekom
i ~ornet nogle ~teder sidst i april og først i maj,
gav varige men ret mange ~teder. For~laringen

herpå var varmen og nedbØren i maj. der hurtigt
resullerede i en helt usædvanlig frodighed med
meget ~raflig buskning og stor bladfyluc i ~orn

afgqjucrne. Frodigheden fortsntle ind i juni, hvor
man først og midt i m.~neden i mange egne var
bdymreLle for tllhiglerne lil ~jdelæggende lejesæd.
Disse hc~ymringer viste :'lig imidleniLl ~;nart o\'er
fhJJige, idel tprKen begyndte at gs~re sig gælJende
midt og :'lidM i juni, samtidig med at en periode
med varml vejr. der til lider fik ~nrakter af en
heLleb{jlge. saUc ind og varede til hen midt i juli.
T~jrken og varmen p~'virkede efterh~nden kornaf
grødeIne stærkt, først i de midI- og vestjyske sand·
jordsegne. men cftcrhfmden også i andre egne og
p:\ hedre jorder. Da tørken fortsalte også i juli
og august. blev tørkes~aderne cflerh~nden det helt
dominerende problem, og selv jorder. der normall
regnes for tprkesi~rc, boniterede eftcrhånden iøjnc
fnldl.:nde. VanLlingsanlæggcne. der efter de fore
gående års t(irre væ~stperioder var etablerede i
Slort tal. navnlig i Vcst- og Midljylland, blcv mange
~teder .!>al ind i ~ornmarkerne. men ofte vel sent,
idet man som regel f~Srst og fremmest satsede p~

at holde græ,:>produklionen i gnng.

Planfesygdomme forekom under de tørre væk ..t
forhold kun i begrænset omfang i kornmarkerne.

Il

Ocr var i maj-juni optræk til ondartede meldug
angreb. især i hveden og navnlig i sorten Clement.
og der forekom også ret kr<lftige angreb i byg4
m<lr~erne, især i sorter med lyalpurfesistens. Der
hl cv i nogle tilfælJe sat inJ med kcmi~k beka"lll
pelse. men IsSJ'~cn begrænsede iovrigt :'lIlart angre
bene.

Stribesyge forc~om endnu mere udbreJI i byg
mar~erne end årct i forvejen, m('~l ondartet hvor
der var anvendt uafsvllmpel sæde~orn, men des
va:rre også i nogle tilfælde efter 'HlVcndehe af
ind~øbt og afsvampet s;cde~orn. I såLlanne lilfælde
mil afsvampningens balitet åbenhart have været
for dfulig.

Af ~·k(/dcd.\'r.furlg!'l'b 1113. i..ær næ\ne:'l anf:rebene
af haHeblaLllu .., deJ' optrildle helt usædvanligl IId
bredt og ondartet. Angrebel begyndte i fdr~le halv
del af juni, og i \armeperioden, der begyndte den
22.-23. juni. :'l~ele der en na::sten l.:~ ..plosiv udvi~

ling, s&lcues at der i mange marker i de sidste
dage af juni I,.unnc findes adskillige hundrede blad
lUI; P'-' !lId. !\ngrebet begy nutr i de s~'l",..tlil;e egne,
men bredt~ :'lig noru- og \·estpå, Og')"l til omriider
i Midt-. Vesl- og Nordh'lIanJ, hvor m'ln almindc
lig\is iHe regner lIlseangreb i kornafgr~1derne som
en fare, der :'l~al reageres o ....erfor.

Der blev mange sleder sal ind med sprsSjtning
overfor angrebene. der forekom ondal tcl h~de i
havre. byg og hvede. Anvendelsen af O.R- 1,0 I
parathion pr. ha \iSle sig som regel særdeles crfe~·

liv. men beka:mpelsen blev i adskillige tilfælde
foretaget for sent. både fordi man i mange egne
var u~cndt meJ sti ondartede 11Iscangn:b. og fOl

ui man h.egrl.:dc sig ved al kØre i det fuldt gen
nemskredne og meget krafligt uLlviklede ~orn.

Der er ingen tvivl om, al der ved rellidig be
kæmpebe blev opnået store merudbytter, hvorimod
okonomien ved de sene sprøjrninger ....ar mere l .... ivl
!lom. Nftr delle var tilfælc1et. :'lkyldes Jet ikke

[)en sene spuJjlnlng mod
lus i kornel gav skæmmende
kørespor. men k~He-

.kaden er almindeligvI.
Ikke s~ stor. som den .yner
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flalmudby1tel blev iUe helt så lille, som man
kunne have ventet under de givne betingelser. For
~laringen herp. er netop den kraftige vegetative
udvikling, og det er endda sandsynligt, at den
mangelfulde indlejring af stof i kernerne har for
øget halmens foderværdi. Under alle omstændighe
der har man været glade for de store halmmæng
der, hvoraf langt den største part er bjærget. Der

Udbytte al kornalgrpder
....1111. hlr.g leroe

1950-$4 1911 1972 191,} 1914 1915 1916

Hvede 2,9 5,9 5,9 5,4 5,9 5,2 5,7
Rug 3,1 l,S 1,6 1,4 1,7 1,6 2,1
Byg 19,5 54,6 55,7 54,3 59,7 51,S 47,7
Havre 8,5 7,0 6,4 4,4 4,7 3,7 2,6
Blands. 7,6 1,3 1,1 0,8 0,6 O,S 0,3
Bælgs. 0,2 0,8 0,4 0.2 0,3 0,2 0,2

41,8 71,1 71,1 66,S 72,9 62,7 58,6

Det samlede udbyue af kornafgrødeme er efter
denne forelØbige opgØrelse 58.6 mil!. hkg, hvilket
er 6,5 pct. mindre end i 1975. der også var et
tØrkeår, og 20 pct. mindre end i rekordåret 1974.

Gennemsnitsudbyueme pr. ha nederst i opstillin
gen viser, at vintersæden som ventet har klaret sig
bedst, medens havre og blandsæd har reageret stær
kest på de ugunMige vækstbetingelser. Det gennem
snitlige udbytte pr. ha af alle kornafgrØder under
et er 33,0 hkg. Dette tal er så lavt, at vi skal helt
tilbage til 1961 for at finde et tilsvarende lavt gen
nemsnitslldbyue, og udbyttet i 1976 ligger, som det
frerng5.r af opstillingen, ikke ret meget over ud
bytteniveauet for perioden 1950-54.

Gennemsnitstallene for udbyttets størrelse dæk
ker iøvrigl over meget store variationer fra nor
male eller næsten normale udbytter på de gode
jorder til !..ummerlige afgrØder eller direkte mis
vækst i de værst tØrkeramte sandjordsområder.

Alt i ah skuffede kornudbyuet dog i de fleste
egne af landet. og det var karakteristisk, at del
var de kornmarker, der havde haft den kraftigste
vegetative udvikling, og derfor oprindeligt tegnede
bedst, der skuffede mest. Forklaringen herpå er
uden tvivl, at tØrken fortsatle med forstærket vir!..
ning ind i juli måned. hvor indlejring af stof i ker
nen skulle finde sted, og at vækstperioden ipvrigt
blev forholdsvis kort. Delte i modsætning til re
kordåret 1974, hvor hyppig nedbØr og skyet vejr
i juli forlængede indlejringsperioden, hvilket sam·
men med usædvanlig tidlig såning tillige gaven
meget lang vækstperiode.

46,8
29,3
32,S
26,7
26,6

33,0

Oenncmsnitsudbyne. hkg kerne pr. h.

48,S 43,9 44,1 53,S 50,S
35,4 36,3 33,6 36,7 33,3
39,8 39,6 37,6 41,5 35,8
37,8 39.2 34,4 38,8 33,0
34,2 36,3 32,1 34,8 31,3

40,0 39,8 37,7 41,9 36,3

Hvede 36,3
Rug 23,7
BY8 34,3
Havre 32,3
BJands. 27, l

Gns. for
ajle art.31,7

mindst, at der ind i juli begyndte en helt usæd
vanlig stor opformering af mariehØns, der efter
hånden forekom i iøjnefaldende og mange steder
ligefrem generende mængder. Overfor havreblad
lusene viste mariehønsene og deres larver sig imid
lertid særdeles effektive, hvilket var en væsentlig
Arsag til, at fØlgerne af luseangrebne ikke blev
endnu mere alvorlige.

Der er næppe tvivl om, at de voldsomme luse
angreb fOn'ærrede de alvorlige fØlger af tØrken, og
de oprindelige forvenlninger om et stort kornudb)'t
te var efterhånden "'endt til al ...orlig ængstelse for
en katastrofal lille kornavl.

KornhØsten begyndte nogle steder allerede om
kring 1. august, og en ugeslid ind i august måned
var man i fuld gang over hele landet. Vejret var
ideelt og stabilt, og høstarbcjdet blev tilendebragt
pA rekordtid, idet man stort set var færdige om
kring den 20. august.

Det meste kom blev hØstet med usædvanligt lavt
vandindhold, ofte omkring 10-12 pct., men kerne
udviklingen viste sig snart at være helt utilfreds
stillende, og rumvægten derfor lav.

Udbyt/et al komalgraderne er efter en forelØbig
-opgørelse fra Danmar!"s Statistik vist i følgende
opstilling.

Ener .prøllnln8en II. de døde hu ofte i store d)'Jller mellem kom
rzkkeme.



har ipvrigt været arbejdet intenst med en forsøgs
mæssig ammoniakbehandling af halmen for yder·
ligere at forøge foderværdien. Delte spørgsmål er
nærmere omtalt i oversigten side 166_

b. RodIruJ:tafgroderne

Rocnlc blev de fleste steder sået under gode for·
hold i sidste halvdel af april. i nogle tilfælde dog
fØrst ind i maj. En del fabrilo.sroer blev ~et alle·
rede omkring eller noget fØr midten af april med
del resultat, at de nogle steder blev Ødelagt af
nattefrosten den 28.-29. april. Et stort antal roe
marker målte omsås på Lolland-Falster, og der
skete skude adskillige andre !lIeder, navnlig i de
sydØstlige områder af landet.

Roerne spirede almindeligvis pænt frem, men
var udsat for megen modgang i starten i form af
kemilo.alieslo.ader og slo.adedyr samt Io.ulde og kraf.
tig blæst. stedvis med jordfygning. Ofte virlo.ede
flere af disse falo.torer i sammenhæng, således at
det kunne være svært at afgøre, om der skulle sæt
tes ind med sprøjtning eller eventuelt omsåning.
men begge disse foranstaltninger blev anvendt i et
vist omfang.

~led det varme vejr og regnen i maj kom der
imidlertid efterhånden god vækst i roerne. der her·
efler en tid tegnede pænt, indtil tprken begyndte at
præge og~ roerne. hvis vækst fra sidst i juli til
langt ind i september var stærkt hæmmet cHer pe
riodevis helt standset. Værst gik det ud over kl\!·
roemarkerne, hvor toppen i de mest ondartede til
fælde var helt afsveden. Til gengæld blev bederoe·
markerne - især på lettere jord - udsal for usæd·
vanligt ondartede angreb af knoporme, der i nogle
tilfælde gnavede de små tØrkesk.adede roer næsten
helt over i jordoverfladen og åd store dele af roer
ne.

Efter regnen i september og olo.lober kom der
igen Gang i væksten de fleste steder, men deL kneb
dog p~ de letteste jorder. hvor skaden nogle steder
var helt uoprettelig. (øvrigt sogte man at indhente
noget af produktionstabet. der var sket tidligere
i vækslsæsonen, ved at udsætte optagningen af ro
erne 2-3 uger, hvilket med de gunSlige vejrforhold
viste sig at være en god foranstaltning.

Udbyttet af roeafgrØderne er efter en forelØbig
opg~~relse fra Danmarks Statistik vist i fØlgende
opstilling. hvor også de øvrige grovfoderafgrøder
er taget med.

UdbYllel af fabriksroerne er ret upåvirket af
tørken, især når det noget indskrænkede areal tages
i belragtning, men fabriksroerne dyrkes og;s~ gen
nemgående p& de mere tØrkesikre jorder.

Udbyttet af bederoer lil foder er derimod med
kun 9,4 mil!. afgrødeenheder ca. II pet. lavere end
i 1975. hvor udbyttet tilmed også. var stærkt præ
get af ondartet tØrke. For kl'llroernes vedkommen
de er der med et udbytte på 1,1 mill. afgrødeenhe·
der tale om el mindreudb)'tte på. 31 pct., ligeledes
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Udhytte af I?rol'jodt'rajgrpdu, mill. a.l'.
1950-54 1911 1912 197J 1914 1915 1976

Kartofler 4,2 1,6 1.6 1,7 2,0 1,4 l,S
SuHerroer
til fabrik 5.2 4.8 5,1 6,1 6,5 7,4 7,0
Bederoer
til foder 14.5 12.5 12,2 11.8 11,6 10,6 9,4
K1lroer 12,2 2,7 2,4 2.0 1,8 1,6 1,1
Turnips og
gulerØdder 0,2 0,4 0,1 0.1 0.1 0.1 0,1
Roctop 3.5 4,6 5,2 4,8 5,4 4,3 3,7
Græsmarks·
afgr. m.m. 42.9 37,1 37,1 35,9 34,6 30,1 22.4

lait 82,7 63,7 63,7 62,4 62.0 SS.S 45,2

i sammenligning med tØrke. ret 1975. men her skal
tages i belragtning. at kålrocarealer er indskrænkel
med 17 pct. UdbyIlet af ractop, der er mere skØns
mæssigt anslået, er også væsentligt lavere end de
foregående år.

Kartonerne blev almindeliGvis lagt midt og sidst
i april eller lidt ind i maj.

Kartoflernes fremspiring var som regellilfreds·
stillende og ensartet, men dog noget langsom i del
Io.~Slige vejr. Med varmen og regnen i maj kom der
imidlertid god gang i væksten, indtil torken hen i
juni begyndte at gøre sig gældende også i kartof
lerne, og tØrken var herefter det altoverskyggende
problem i kartoffelmarkerne vækstperioden igen·
nem. Der blev i mange tilfælde sat ind med kun
stig vanding, og vandingen viste sig at blive en
helt afgØrende faktor i kartoffeldyrkningen 1976,
både fordi der i kartoffelegnene er etablerel et
stort anlal vandingsanlæg de seneste lir, og fordi det
med di::.se anlæg viste !lig muligt at bringe udbYllct
i karloffelmarkerne op pli et nogenlunde eller end
og et helt tilfredsstillende niveau.

Hvor man ikke var i stand til at gennemfØre
vanding. blev udbyttet af kartoflerne som regel
yderst kummerligt, ofte under halvdelen af normal·
udbytte og i mange tilfælde langt mindre. Adskil·
lige steder var der tale om lotal misvækst. s ledes
at optagning end ikke kunne betale sig eJler slet
ilo.ke var leknisk mulig.

Kartoffelskimmelen gjorde sig ikke særligt gæl·
dende i det tØrre vejr. Derimod forekom der meget
ud bredle angreb af skurv, især i de uvandede mar·
ker. men værst var dOG de ondartede angreb af
knoporme, der ligesom i bederoerne var hyppigt
forekommende i kanoffelmarkerne, hvor de gjorde
slor skade ved yderligere al nedsætte udbyttel, og
navnlig ved al forringe kvaliteten stærkt.

Karroljeiudb)'Itel, der er vist i ovenstående op
slilling, er af Danmarks Statistik forelØbig opgjort
til 1.5 mill. afgrØdeenheder. hvilkel er lidi mere
end i tprkeåret 1975. Forklaringen herpå er dels.
at kartoffelarealel er udvidet med 16 pct.. dels at
tØrstofindholdet, der er lagt til grund for værdi
beregningen. er 15 pct. højere i 1976 end i 1975. og
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Den ondartede [Orke l 1976
fremkaldte ogsd polil19ke
reaktioner. Den 4. august beo
sigtigede folketingets land
brugsu(h"alg tørkukademe
pli Karupegnen, ol! den
3. september bes~gtc land
brugsminis(er Poul Dalsager
og hans embedsmænd
tørkeramte landbrug i Ribe
amt. Her ser lanJbUlgs
mJnlsteren og landbofor
eningernes fonnand,
H. O. A. Kjeldsen. samnlcn
med konsulenter og andre ptl
mJsl"ækstkallofler i
nærheden af GrmdSled.

endelig at der er foretaget kunstvanding i langt
større omfang i 1976 end i noget tidligere år.

c. Græs~ og grønfoderafJ;tr"øder

GræsmarksafgrØderne overvintrede gennemgå
ende godt. men såvel ældre marker som nyudlæg
var allerede før vinteren svækkede eller skadede
af de foregående lørkeår. Græsvæksten var længe
om at komme igang i det kØlige vejr sidst i april
og fØrst i maj. men tIa varmen endelig meldte sig
hen imod midten af maj. oplevede vi en frodighed
i græsmarJ...erne som sjældent før.

Udbindingen fandt førsl sled cl godt stykke ind
i maj måned, men s:\ var der også hurtigt et godt
bid til kreaturerne, der inden længe måtlc opgive
at følge med den frodige vækst, hvilket medfØrte.
at der blcv afsat u~ædvanligl store arealeT til slæt.
Sid-a i maj og først i juni kunne der lages meget
store ensilage~ og hØslæt af <;æl'delc'i god kvalitet.
I det efterhånden meget tørre vejr viste det sig
imidlertid umuligt at få græsproduktionen i gang
igen. medmindre man var i stand til at gennem
føre kunstig vanding. Uden vanding var der her
efter praklisk raget ingen produktion i græsmar
kerne sommermånederne igennem. og først efter
regnen i september-oktober kom Jer igen vækst i
græsmarkerne, således at der blev en ganske god
eflerårsgræsning, der kunne fortsættes hele novem
ber måncd igennem. og nogle steJer også ind i
december.

De værdifulde beholdnin~er af en~ilage og ho,
der blev fremslillel i forsommcren. og ~om orrin~

deligt var beregnet ril vintcrfoder, måtte de. fleste
steder brugec; til supplering af den kummerlige

græsproduktion i sommermånederne. og med de
små roebeholdninger er muligheden for en rationel
og økonomisk vinterfodring derfor yderst ringe.

Et Iyspunkr i græsproduktionen i 1976 var eng
arealerne, der de fleste steder gav næsten normalt
ud bylte, hvorimod italiensk rajgræs som efteraf
grpde i hØj grad svigtede på let jord, men gav et
værdifuldt bidrag lil efterårsgræsningen på de no·
get bedre jorder.

De nye udlæg blev i 1976 - ligesom i 1975 
helt eller delvis ødelagte <if torl..en mange steder.
og da de ældre etablerede græsmarker også er
stærkt ~væUede, er grundlaget for de kommende
års græsproduklion langtfra gunstigt.

)-led henblik på at afbøde de værste følger for
græsproduktionen 1977 har man adskillige ~teder

i eftereårel 1976 sået græsudlæg med vinlerrug
som dæksæd. Disse udlægsafgrØder tegnede fore
løbig godt ved indgangen til vinteren.

Udhytret af græsmarkerne 1976 og de foregåen
de år er medtaget i tabellen med grovfoderafgrØ~

derne foran. Udbyttet er i 1976 opgjort til 22.4
mil!. afgrødeenheder, hvilket er 26 pet. mindre end
i 1975. der også var et udpræget tØrkeår. I sam
menligning med 1973 og 1974. der iøvrigt også var
præget af tØrke, er udbyttenedgangen henholdsvis
38 og 35 pet.. og i forhold til de mere normale år
1971 og 1972, hvor græsproduktionen iøvrigt var
ens. er der en udbyttenedgang: på 40 pct.

Der er naturligvis tale om store variationer bag
gennemsnitstallene. men ah i alt må 1976 betegnes
som et særdeles dårligt sræsåf i alle egne af lan
det. En undtagelse var dog Bornholm, der blev be-
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gunstiget med en væsentligt større nedbØr, og der
for hele vækstperioden igennem var bedre stillet
end resten af lnndct.

ti. FnSafgrddcr. int!uslriplanler og bælgsæd

Frøavlen var i 1976 stærkt præget af de 510fe

ompløjninger, der var foretaget, først og fremmest
på grund af det foregaende 5.rs lave priser. som
havde animeret lil al opgive alle tvivlsomme fr~~

avlsarealer. Med kun 38.000 ha var man i 1976
nede pli. del minllstc rnarkfrdarcal i cn lang lirræk
ke.

Frøafgrpdernc overvintrede almindeligvis gool.
og væksten Vilf god i foråret og forsommeren.
Senere blev ogs. frøilfgr~klcrne præget af som
mertørken, men der blev alligevel som helhcd op
n et en pæn middelhøst, b de fordi de ncste frp
afgrØder kunne nå at ud\ikles nogenlunde nor·
malt, inden lørken for alvor gjorde sig gældende,
og på grund af det meget fine hOSlvejr. hvor der
kunne hpstes na.~ten udcn spild. Ocr forekom dog
en del nOdmodning og lcltc frdvarer, men al·
lige vel Vat kvaliteten ret god. målt ved spireevnen,

RodJ..lpl'erell gaven middel avl, men med store
variationer efter jordbunden, i h"'cn fald under
jyske forhold, JhidJ..ldl'('ren ga\' ligeledes et mid
delhØjt udbyttc.

TimotIlt', der er særlig tørkefølsom, gav under
normal a\'l. h\orimod rajj:rtu gav et pænt ud
bytte, dog med en !..Iar tendens tIl at sildige sorter,
der var mest ud~at for npdmodning og derfor blev
hØMet forholdsvis tidligt, gav for lidt. Af italiensk
rajgræs blev dcr opnået en lille middelavl.

Af }I/Wd('grlr$ og e/lgj\'itlgef blev der opnået et

godt udbytte, medcns rs'dsdtlgef gaven normal avl.
De efterh!lnden små arealer med bederoe/rd har

givel ct normalt udbyuc, men en nogel småfrøet
vare.

Ærra gav et mcget varierende, men tagel s.om
helhed normalt udbyuc, meden~ I'almucr klarede
tprken dårligt, og derfor gav for lidt.

RapsclI var ogs:1 pftvirkel af tørken, og udbyttet
viste derfor store variationer, men som helhed blev
der tale om en lille middelavl.

c. Det snmlcdc hosludbytle

Del samlede høstudbytte mAlt i afgrødeenheder
1976 er efler en foreløbig opgØrelse fra Danmarks
Slatistik vi~t i følgende tabel:

Def samlede h"Jfudb)'tt(,. mill. a.e.
1950-54 19'1 19"2 197} 19~4 19~5 19~6

Kerne 39.2 69.9 69.Y 65,7 72.0 62.5 58,1
Halm lOA 1I.2 8,0 6.6 9.9 10,0 10.l
Rodfrugt 39.8 26,5 26,6 26.5 27,4 25.2 22.8
Græsmarks-
afgrøder 42,Y 37,1 37,1 35.9 34,6 30,1 22,4

lait 132,4 144.7141,6134.7 143.9 127.8113.8

Det !!.amlede udbytte af alle afgrØder under et
i 1976 er foreløbig opgjort til 113.8 mil I. a. c ..
h\'ilJ..et er 1 I pet. mindrc end i tørJ..eåret 1975. og
21 pet. mindre end i det mere normale år 1974.
Af tidligere meget ondartede tørkeår kan sammen·
lignes med 1959, hvor udbyttet 'ar 119,4 mill. a. e.•
hvilket er .5 pet. mere end i 1976. Ved sammen
ligningen m!t det dog tages i betragtning, at land·
brugsarealet i 1959 var 7 pct. større end i 1976.



og at arealet med højtydende rodfrugter dengang
var næsten dobbelt så stort som nu. I 1947, der
nok er det hidtil værste tørkeår i nyere tid og det
år, som vækstsæsonen 1976 bedst kan sammenlig
nes med, var udbyttet 100,0 mil!. a.e., men også
her må forskellcn i areal og den ændrede afgrØde·
sammensætning tages i betragtning.

1976 må altså betegnes som et meget dårligt år
for planteavlen. De økonomiske fØlger heraf har
allerede ramt mange landmænd stærkt, og med de
meget knappe grovfoderbeholdninger og de mere
eller mindre Ødelagte græsmarker og græsudlæg
tegner udsigterne heller ikke umiddelbart lyse for
1977.

f. AfgrØdebedfsmmelser

Ligesom i 1975 gennemførte landskontoret i
1976 - efter opfordring fra Landsudvalget for
Planteavl - en systematisk bedØmmelse af afgrø
derne med jævne mellemrum i vækstperioden. Be
dØmmelsen gennemfØrtes i samarbejde med de 10·
kale planteavlskonsulenter, der foretog indberet·
ninger om afgrØdernes tilstand hver 14. dag.

n

'0

6B

..

..
"

Fig. 3. Vurdering al komafgrødernes tilsla.Dd 1976.
Forholdstallene t:r her omregnet til m.m. hkg Ir.erne.

Forml\let med bedømmelserne var ikke at frem
sætte tidlige høst prognoser, men kun at foretage
en vurdering af afgrØdernes. Øjeblikkelige tilstand,
der blev udtrykt med forholdstal, således at tallet
100 svarer til situationen i et år med gennem
snitlige vækstbetingelser og uden Ødelæggende an
greb af sygdomme og skadedyr m. m.
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Bedømmelserne blev gennemført hveranden fre
dag fra 4. juni til 24. september. For koma/grØder.
ne sluttede bedØmmelserne dog den 13. august,
hvor landskontoret for fØrste gang forsøgte at be
regne en egentlig hØstprognose. Denne beregning
viste et forventet samlet kornudbytte på 62 mil
lioner hkg.

Det fremgår af kurvelegningen, at planteavls
konsulenternes bedømmelser begyndte meget opti·
mistisk under de frodige vækstbetingelser først i
juni. men derefter på grund af tØrken faldt drastisk
efter en næsten ret linje tu sidste bedømmelse den
13. august. Vurderingerne fortsatte efter samme
kurve hØstmåneden igennem, således at konsulen·
ternes indberetning til Danmarks Statistik omkring
l. september viste et Yderligere fald til 58,9 hkg
kerne. Dette sidste, mcn dog tidlige skØn fra plan~

teavlskonsulenterne viste iØvrigt god overensstem·
melse med Danmarks Statistiks opgørelse af IS.
december, hvor det samlede kornudbytte - baseret
på oplysninger fra ca. 9000 landmænd landet over
- er beregnet til 58,6 millioner hkg.

Konsulenternes vurderinger af grol'/odera/grø
dernes tilstand vækstperioden igennem fremgAr af
forholdstallene. der er vist i følgende opstilling.

GrovjoderafgrØdemcs tilstand /976
Normal tilstand = 100

Kartoner Bederoer Kålroer 0""
4. juni 96 91 93 100

18. juni 97 93 94 98
2. juli 95 95 94 88

16. juli 88 94 90 76
30. juli 81 91 86 68
13. august 74 86 80 62
27. august 66 79 69 54
10. september 62 74 63 50
24. september 61 74 62 53

GrovfoderafgrØderne - og især græsmarksafgrø
derne - blev i forsommeren vurderet ret opti·
mistisk, men snart begyndte tØrken at påvirke vur
deringerne. først i græsmarkerne, senere også i
rodfrugtafgrØderne, og indberetningerne viste her·
efter en fortsat forringelse fra gang til gang hele
perioden igennem. Udbyttet af grovfoderafgrØderne
blev da også særdeles dårlig i 1976, således som
det a.llerede er beskrevet foran.

De gennemfØrte afgrØdebedØmmelser viste sig at
være meget n},ltige, især da der ikke alene inden
for landbrugets egen kreds, men også. fra politisk
hold og på. EF-plan var stor interesse for at fØlge
tørkeskademes udvikling så realistisk som muligt.
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B. Sorter og arter af korn og bælgsæd
Af Ole TIIøgerserI og Ben I Ullerup.

Forsøgenes antal og fonlcling.

l 1976 bic" der iah gennemført 1139 for5øg
med afprøvning af iall 79 kornsorter og 14 for·
sog, hvori 4 ærtesorter blev afprøvet. I den føl
gende opstilling er vist, hvordan forsøgsantallcl og
antallet af de :lfprøvcdc sorter er fordelt indenfor
de enkelte arter.

Forsf)I,,:sud.l>ædens k\·~llitet.

Til udsålling af de sorter. som blev afprøvet.
er anvendt i;)1t ca. 75 tons udsæd, som de en
kelte firmaer. forædlere eller forædlerrepræsentan
ter har stillet lil ri\dighed. Udvejningen og ekspe
ditionen er foretaget fra Forsogsgårclcn Godthåh.

J de nærmest foregående år er udsæden efter øn
ske leveret uafsvnmpet fra firmaerne. og kun de
partier, der cfler en analyse for bejdsebehov vi!>tc
sig at være inficeret med sygdomme. blev nfsvam
pet, men~ ;'Ille sunde partier blev ekspederet lIaf
svampet. På grund af de udbredte angreb af stri
be'lyge i 1975 blev det besluttet i 1976 kun at ud
sende bejdset udsæd. og der er i intet tilfælde i

Omfanget af wrtsafpmvningen vilr af næsten
snrnmc slorrclsc som i J~75. idet der dog i år del
tog iah 17 sorter færre end året før.

Rc\ultalerne af de enkelte forsog findes i plan·
leavlsberetningens labclbilag. Sortsforsogcne i
korn findes i tabellerne nr. l til 21. men~ (orsø·
gene med ærle\orter er vist i label nr. 22.

Forsogsanlallet har i langt de fleste af for
søgsserierne været s& stort, at der med rimelig
hed har kunnet foretages en opdeling j geografi
ske onm'tder. Resultaterne er anført for de to ho
vedområder Jylland ug Øerne d. v. s. Iandel l~l

for Lillebælt. og indenfor disse to områder er de
fleste re'iultatcr opdelt pfL provinsområderne i ræk
kefølgen Sjælland, Fyn, Lolland-Falster, Born
holm. ØstjYlland, Vestjylland og Nordjylland.

Byssorlcr
Hnvresorlcr
Vårhvcde~ortcr

Vinlcrhveuc\orter
Vintcrrugsoncr

lait korn
Ærtcsol1cr

Antal $orter Anlal fOI"5Ølf

43 865
II 85
4 55

17 119
4 15

79 1139
4 14

forsøgr.:ne gjort bemærkninger om særlige angreb
af stribesyge eller andre udsædsbårne sygdomme.

Forsøgcllcs sikkcrhed.

I labelIerne P~I de følgende sidr.:r vil de gen
nemsnitlige udbYIleforskelle mellem sorterne blive
meddclt, og under Iwer sammenligning Jf resulta
terne er anført en LSD-værdi, som refererer til
forsøgwdslagenes sikkerhed. Dog"laverne står for
»Iavcsle sikre differens«, og LSD-værdien anven
des som grundlag for :lt vurdere. om der er .. tali
stisk <;ikkerhed (or de fundne udbyucforskelle.
Her forstås ved en qalistisk "ikker udbyltefor
skel en forskel, som med mindst 95 pct. sand.syn
lighed er reel. Hvis den fundne forskel mellem
sorternes udbylte er mindre l'flt! den anf~}rlC LSD
værdi. er forskellen usikker. Hvi~ udbyltefor~kcl·

len. enlen det er et merudbylte eller et mindrcud
b~ Ile. derimod er stdrr<' e/lt! LSD-værdien. m;'t
den målte forskel betragtes som ~tatistisk ~ikker.

lavrigt er der beregnet LSD-værdi på alle enkelt
for~ogene. og denne beregning har været grundlag
for at ud<;kyde forsag med usikre resultater. På
for~øg~serierne er LSD-værdien kun foretaget i
for.\pgsgrupper med mere end IO forsøg.

I. Kornsorter og kornarter
Som lIet nærmere er orntn1t i oversigten~ forste

ahnil om betingelser for planteavlen i 1976. var
sommeren~ klimatiske forhold for væ).;<,len helt ek
straordinære. Væk'llhetingelserne for korn begynd
te lovende, men sluttede under de torrcste forhold,
der er oplevet i mange år, og det gik naturligvis
værst ud over afgrøderne på de lelllere jorJer,
især i Midtjylland og Vcstjylhmd.

I den største serie i bygforsogene bliver der
hvert år gennemført over 200 forsag jævnt for
delt over hele landet. Nnturligvis bliver forsøgene
ikke placerct pt. de samme marker :\r cfter år,
men prl grundlag af det store for~øgsalltal kan det
være rimeligt at snmmenligne de opn<1ede udbyt
ter i de seneste .k I den fnlgende opstilling er
udbyttet vist af måtesorten Zitabyg i gennemsnit
af alle forsøgene i de fire sidste år, og endvidere
er vist re"ll!talet af en opdeling i fOf'>C1g p:'t Øerne
og forsog i Jylland.
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3. 8)g5orter plan I.

Denne forsogsserie omfatter de bygsorter. som
blev dyrket i størst udstrækning i 1976. At inter
essen var særlig stor for netop disse sorter viser

l. B)'gsorter.

A!provningen af bygsarter har som sædvanlig
været langt mere omfattende. end tilfældet er for
de andre kornarter. Dette er naturligvis en folge af.
at byg beslaglægger så dominerende en plads i
arealanvendelse. Der har i 1976 deltaget ialt 43
bygsorter fordelt i 8 forsogsserier og i et forsøgs
antal på ikke mindre end 865.

Zitabyg har været målesort for andet år, men
sorten har iøvrigt deltaget i alle bygforsøg i de
sidste fire år.

Det fremgår, at 1974 var et rekordår, og at der
i 1976 blev hostet 12-13 pet. mindre end i 1975,
der iøvrigt ligesom 1976 var et tørkeår.

Der var i 1976 ikke tale om voldsomme angreb
af sygdomme. Nogle bygsarter blev dog kraftige
re angrebet af meldug end andre, og i den prakti
ske bygdyrkning VlH der ligesom i det foregående
år tale om ret kraftige angreb af byggens stribe
syge. Der blev i mange kornafgrøder i den torre
og varme sommer konst.1teret angreb af karolus.

I t"bellerne med forsøgsresultaterne er der an
ført karakterer for angreb af meldug. og i alle
tilfælde betyder et O intet angreb. mens IO bety·
der. at planterne har været stærkt angrebet af mel
dug. Som i de foregående år forekom der kun leje
sæd i relativt få forsøg. Af tabellerne fremgår
endvidere, at de målte karakterer for lejet il bøje
lighed er meget små. Det gælder både for leje
sædskaraktererne og for meldugkaraktererne. at
kun fra forsøg, hvor mindst en af sorterne har væ
ret i leje eller haft angreb af meldug, er tallene
anvendt ved beregningen af gennemsnil'ikarakte·
rerne. I langt de fleste forsøg er rumvægten be
stemt som hollandsk vægl. J nogle af sorlSforsø
gene i vinterhvede og i vårhvede er der foretaget
analysering til bestemmelse af bagekvaliteten. og
i en særlig forsøgsserie, der omlaIes under korn
dyrkningsafsnittet. er fire maltbygsarter afprøvet.

Langt de fleste af de sorter. der har deltaget,
er optaget på den danske sortsliste. og de har så
ledes forinden gennemgået en afprøvning under
statens forsøgsvirksomhed. Denne afprovning
strækker sig normalt over tre år. og i ovrigt er
kun sorter. som er afprovet i mindst et år i offi·
cielle forsog. taget med i landsforsogene.

1973
48.1
51.8
45.7

Jylland
176

39,3
""0.5
,,"1.7
+1,8
+1,0
""0.2

0.4

"'~
07

44,5
1.3

""0.5
-:-2,9

0.2
+0.1

0.7

N.-Jylland
73

40,'
-:-0.5
-:-1,5
~I.I

,,"0.8
0.1
0,7

0.·Jylland V.-Jylllnd
58 45

41.2 34.5
""0.3 ""0.8
,,"2.0 ,,"1.9
,,"2.1 ,,"2.6
,,"1.2 ~I.O

,,"0.3 ,,"0.3
0.8 0.9

Bygsorrer l (1)·)
hl.g kerne pr. ha

F}·n LoII.F. Bornholm
35 J) 12

39,6 52,6 43,9
2.1 0.8 2.8
0.1 ""l.5 1.8

,,"3.6 ~5.9 1.8
0,4 ,,"0.9 1.8

+1,1 +1,1 1,8
/.1 1.3 1.3

Hele ltmdel
Str;l.lzonsde. Kara);ler for Holl. '-.tIt '"<m lejesZ'd meldus pund kerne

Anlll forsoS '64 167 "O 101 m
Zita 66 2 1.2 107 41,1
Lofa 69 3 I.l 112 0.1
Maia 69 3 1,4 III ""1,3
Nordal 71 4 3.1 III +2.2
Lam i 65 2 1.2 107 +0.6
Salka 69 2 I.5 108 ""0.\
LSD 0.4
• ) Tallene i ( ) her OS frcmcflcr angi~er nr. i labelbilagcl.

Tabellen er som de felgende opdelt i tre afdelin
ger. hvoraf der i den ovcrste findes resultater af
forsøgene i Øernes områder. Det næste afsnit in
deholder resultaterne fra de tre jyske områder,
og endelig er der nederst meddelt det samlede ud·
b),tteresullat sammen med oplysninger om forskel·
lige dyrkningsegenskaber.

For hver landsdelsopgorelse er nederst med
kursiv anført LSD-værdierne, der som nævnt ud
tr)oUer noget om sikkerheden af de fundne ud·
bytteforskelle. LSD-værdien er 1.1 for de 37 for
sog på Sjælland. Dette er mindre end forskellen
mellem målesarten og Maia (1,4) og mellem måle·
sorten og Nordal (2.7). og udbytteforskel1ene fra
disse to sorter til målesarten må derfor betragtes
som ~tatistisk sikre. For Lofa, LaOli og Salka er
LSD-værdien langt større end de fundne udby t
leforskelle, hvilket betyder, ;tt disse ikke er sikre.

Det fremgår ilf udbytteresultaterne fra Øernes
forsog. at Lofa har klaret 'iig bedst med cl gennem
snitligl merudb}lle i 97 forsøg på 1.3 hkg ker
ne over Zitabyg. Derefter følger Lamibyg og Sal·
kabyg med meget nær samme udbytle som måle
sorten. Dårligst har 'ordalb}·g klaret sig, og især
er resultatet på Lolland-Fabter. hvor der i gen
nemsnit af forsagene blev høstet 5.9 hkg kerne
mindre end af Zitabyg. og på Fyn. hvor mindre-

det meget store forsøgsantal. ialt 273, fordelt med
97 på Øerne og 176 i Jylland.

Antal forsøg

Zita .
Lofa ..
Maia ..
Nordal
Lami ,.
Salka
LSD

Sjælland
Anlll !orsøS 37

Zita 46,5
Lofa 0.2
MaJa -:-1,4
Nordal +2.7
Lami +0,1
Salka 0.7
LSD 1.1

Udb}'1Ie hkS kerne pr. ha l! Zuab} S
(ø:nl. ar !orwgene i plan I)

1974 1975 J976
56.1 47.1 41.1
60,7 50.7 44.5
53,3 44.9 39.3

Alle forsøg
Øerne .
Jylland .
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Duksb)'g har klaret sig: dårligere end de andre
sorter b:\de på Øerne og i J}'lIand. For de ovrige

b. B)'g5ortcr plan II.

I denne serie har forsogsantallet også været
meget 'ilart, idet der iall er gennemført 210 for·
"Jog: fordelt med 71 på Øerne og 139 i Jylland.

o -J)lIln<.l ",·J\lIand N -J)l1anl1 J}lland
Antal rorwø: 47 l4 " ".
Zila 43.7 32,9 41,3 -40,0
Duk.. +1.9 +1,7 .;-2,J +2,0
Rupal 0.1 0.4 +O.J 0.0
Mona +0,8 +0,1 + 1.0 +0,7
Dina .;-0,5 0.6 +1,7 +0,7
Aramir 1,0 0,5 0.0 0,4
LSD 0,8 1,0 0,8 0,5

Hete lamJel
Slr;!.-

la::nllde. Karakter for Holl. "It!:l M.g
<m leje5<-ed meldug pund kerne

Anlal forsoll 201 'IS .S il 210

Zita 65 2 J.5 107 41.6
Duk'i 66 3 J,J 112 +2,1
Rupal 66 J 0,5 112 O,J
Mona 6J J 1.1 108 .;-0,4
Dina 69 J 0,9 Il l +O,J
Aramir 70 l 0,6 114 1,0
ISO 0,4

"'I
"une

'"40,4
+O,J
+0,9
+0,6
+J,7
+0,6

0.5

o,,~

52

45.7
U,I

+O,J
0,1

+4.7
0,1
0,8

JyllallrJ
90

J7,4
+0,6
+ I,J
+ LO
-;-3,2
+1,0

0,6

I\.·hllilnrJ
II

40,4
~I,J

+ 1,8
+1,5
..:..3.2
-;-0.9

0,9

lIo11 \aegl
pund

52

108
110
III
109
109
110

meldu~.,
1.2
0.6
I.J
JJ
2.5
1,1

V -hlIand
2H

33,1
0,0

+0,7
';-0,5
.;-2.7
+ 1.2

0,9

Hele l.ndet

Karl>lter for
le)C~d

"2
J
2
2
J
2

o -hlIand
2'

38,2
+O,J
+ 1.2
+0,8
+J.5
+1,0

1,0

8y!:sorter III (3'
hkll "une pr h.

"}n lou-r Bornholm
18 6 6

42,4 47,9 44,1
+0.5 +U,8 U,7
~ 1,9 0,1 J,O
+0.5 0,1 1,4
+5,6 +4.X -;-2.3
+0,6 1,4 0,6

1,2

Slr.i
laengJc.

<m
114

1>6
70
70
67
68
67

fire sorter er stillingen rel forskellig i de to hoved·
områder. Således har Aramir i gennemsnit af Øer
nes forsøg gi"'CI 2.2 hkg kerne mere end Zitabyg.
mens sorlen i de jyske for~og kun har givet 0,4
hkg storre udbytte. I gennemsnit af alle forsogene
er der kun tale om små og usikre forskelle fra
Zilab}'g lil Rupal, Mona og Dina. mens Aramir
med et merudbyuc på 1.0 hkg kerne har klarel sig
bedre cnd de øvrige sorter. Duks indlager sidste·
pladsen. Aramir er sammen med Dinab)'g de
mest langstråede, men det bemærke~. at Aramir
har en meget fin karakler for lejesæd. Mon:lbyg
har været meget kortstrået. Med hensyn lil mel·
dugangreb indtager flere sorter en særstilling.
Du~s har været langt stær~crc angrebct end de
ovrige ,orter. og Rupal. Dina Og Aramir figurc
l'er med meget små angreb... ta!. Zita og Maila
har lavere rumvægt end de ovrige sorter.

Sja:Uand
Antal (o~o& 22

/.ila 48.2
Tyrll 0,7
Simb~\ 0.0
Nery O,J
lIorni +4,7
Emir 0.0
I Sf) 1.3

c. B)g.osorter plan III.

Sammen med den gamle kending Emirb}g er
der i denne serie afprovet 4 n)ere sorter i 142
fo"og. fordelt med 52 på Øerne og 90 i Jylland.

Bor~el fra Hornibyg, der i samllige områder
har klaret sig væsentligt dårligere end målesorten,
har de ovrige sorter i gennem'init af alle forsøge
ne på Øerne givct meget nær samme udbytte som
Zitabyg, mens de i gennemsnit af de jyske forsog
placerer sig lidt dårligere end målesorten. I gen-

Antal ronoull

7ita
Tyra
Simba
Ncry
1I0rni
Emir
LSD

Antal forsøg

Zlt<l
T}'ra
Simh'l
Ner)
Horni
Emir
I.SD

Øerne
71

44,6
-;-2,2

1.0
0.2
0,5
2,2
0,8

By!:sorrer /I (2)
hkll kerne pr. ha

t-)n Loll.-F. Bornholm
2S ') 7

41.0 51,4 46,0
+J,l +5,0 I,J

1,7 2.J O,B
1.1 0,8 +2,4
0,8 1.2 +O,J
J.7 2,6 4,4
1,3

Sj;t:llaml
AnlIlI rorSU/o: 30

Zil:i 45,2
Duk<. + 1,3
Rupal 0.1
Mona 0,0
Dina 0.2
Aramir 1,9
LSD 1,1

udbyttct var 3,6 hkg kerne, utilfredsstillende for
den nc sort.

I dc Ire jyd"e områder har Zitabyg hævdet sig
som den hojcst}'dende i 1976, og i gennemsnit af
alle forsog i denne landsdel har ingen af dc pro
\'ede soner nået målesonens udbytte. Dog er der
for Lofa og: Salka kun tale om meget små min
dreudbyuer. Sonerne ordal og l\lala har klaret
sig noget dårligere end de andre.

I gennemsnit af alle 273 forsog har Lofabyg og
Salk::lbyg givel <;amrne udbytte som Zitabyg. Lami·
byg gav 0,6 hkg kerne mindre, mens Maia og
NordllI har placeret sig dårligst.

K:lraktererne for meldug afslorer, :11 Nord:llbyg,
har været væ,entligl kraftigere angrcbcl end de
ovrige fem sarier. Zitfl og Lami har kortere str:\
cnd de øvrig:e sarier. og del bemærkes, al Nor·
dalbys har fåel hojere. d. v. s. d:'lrligere karakte·
rer for lejesæd end de andre. I de IO 1 forsog,
hvori der cr be~teml rumvægt. har Lofa og Nordat
haft 3-4 pund hojere hollandsk vægt end de ovri·
ge Ire sarier.



d. B}'gsorter plan IV.

I denne sidste serie med bygsorter, der er op
taget på sortslisten. er gennemført 92 forsøg med
37 på Øerne og 55 i Jylland.

nemsnit af alle forsøgene er mindreudbyttet for
Horni 3,7 hkg kerne, mens de øvrige fire sorter
har givet mindrcudbytter varierende fra 0,3 til
0,9 hkg kerne pr. ha.

Tyra og Simba er de mest langstråede, og Tyrn.
og Homi har lidt dårligere karakterer for leje
sæd end de øvrige. Med en karakter for meldug
angreb på 0,6 placerer Tyra sig bcdre end de an
dre sOrler, og Hornis modstandsdygtighed mod
meldug er væsenlligt svagere end de andre sor
ters. Rumvægten har været næsten den samme for
alle sorterne.

Sj::elland
Antal forsøg 19

Zita 47,4
Tem ~5,6

Varunda. ~2,9

Ansgar ~ 3,9
Flavina ~ 0,6
Adorra ~2.0

LSD J,5

Bygsorter IV (4)
hk8 kerne pr. hil

F)'n LoU -F. Bornholm
12 J J

38,8 51,4 49,3
.;- 6,4 .;- 8,5 .;- 4,5
,;-3,3 .;-5,9 .;-0,5
.;-3,1 ';-5,7 ';-1,4
,;-0,2 ,;-2,6 1,9
,;-2,2 ';-4,6 ,;-2,1

1,7

Øerne
37

45,1
.;- 6,0
~3,l

';-3.6
-+-0,4
,;-2,3

1,0
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Adorra end for de tre øvrige sorter i serien, og
Zitabyg og Varundabyg har haft lavere rumvægt
end de øvrige.

c. By~orter plan V-VID.

Alle de sorler, der er afprøvet i de hidtil om
talte forsøgsserier, er som nævnt optaget på den
danske sortliste. Det samme gælder sorterne Wing
og Yak, der er med i plan V, hvor ingen af dem
så nær har kunnet nå op på målesartens udbytte.
De øvrige sorter i plan V samt alle de prøvede
sorter i plan VI og enkelte af sorterne i planerne
VII og VIn optages på sortslisten i løbet af vin
teren 1976, mens de øvrige sorters officielle af
prøvning endnu ikke er tilendebragt. Forsøgsrcsul
taterne, der findes i tabellen på næste side, vil
derfor ikke blive nærmere omtalt i denne beret
ning.

f. Andre bygsorter.

I modsætning til tidligere gennemføres næsten
alle sortsforsøg efter fælles forsøgsplaner, som ud
sendes fra Sortsudvalget, og kun i ganske enkelte
tilfælde gennemføres sortsforsøg efter andre pla
ner. J den følgende oversigt ses resultaterne af af·
prøvningen af fire nye sorter, der hver har delta
get i 6 forsøg. For nogle af de nye sorter ser re
sultaterne ret lovende ud.

0._J)·lland V._J)"lland N.-Jylland J)lIand
Anlal fonas " 22 18 "Zita 45,4 33,3 37,7 38,0
Tern ~5,7 ~4,O ..;-3,4 ~4,3

Varunda ,;-2,2 ~ 1,7 ';-1,7 ~1,8

Ansgar .;-3,5 +3,8 .;-2.2 ~3,2

Flavina ~0,4 ';-1,0 ,;-1,0 ,;-0,8
Adorra .;-1,5 ,;-1,1 ';-1,2 .;-1,2
LSD ........ 1,6 1,1 J,O 0,7

Hele landet
Strå-

l:cngde. Karakltr for Holl. v:egt hk.,m le}eSo-ed meldug puntl kerne
Anlal forsaS .. 5' " " 92

Zita 67 3 1.2 109 40,9
Tern 71 3 3,1 112 .;-5,0
Varunda 71 3 1,4 109 .;- 2,3
An..gar 73 3 2,7 114 ,;-3,3
Flavina 69 2 1,2 114 .;-0,6
Adorra 74 2 2,6 114 +1,7
LSD 0,6

Sorternes indbyrdes stilling er ikke særlig for
skellig fra område til område. Af gennemsnitsre
sultatet for alle forsøgene fremgår det, at Flavina
har klaret sig bedst blandt de prøvede sorter, men
al den dog har givet 0,6 hkg kerne mindre end
Zilabyg, De fire øvrige sorler har alle klaret sig
ringere, og især Ternbyg og Ansgarbyg placerer
sig meget dårligt. Heller ikke for Varunda og Ador
ra har udbytteresultatet været tilfredsstillende.

De prøvede sorter i denne serie er rel langstd'te·
de. men stråstyrken er god. Karakteren for mcl
dllgangreb har været højere for Tern, Ansgar og

Andre bygsorler, hele landet
Strå-

la::ngd<. KaraAler for Holl. vægt "".,m lejeStCd meldug pund kerne
Antal forsag 6 6 6 6 •
Zita 72 2 2,8 III 52,9
ww 6397 77 2 \,7 119 3,7
ww 6405 74 2 1,3 112 2,4

Anlal forsøg , 5 3 ,
Zita 74 3 6,7 44,8
Karna 82 3 5,7 0,6

Anlal forsøg 6 6 5 6

Zita 73 4 6,1 55,0
IVP 69-14 75 3 4,0 2,1

g. Bygsorterncs udbytte og dyrkningsegenskaber.

Når en sorts d)'rkningsværdi skal vurderes, er
det meget naturligt i forste række at sammenligne
sortens ydeevne med andre kendte soners. Mæng
den af hkg kerne pr. ha udmønter sig ligesom roe·
re klart end andre egenskaber i en økonomisk vær
di. En sorts evne Iii at give et højt udbytte vil dog
altid være betinget af sortens dyrkningsegenska
ber, og i den forbindelse navnlig af sortens resi
stens mod sygdomme. For at en sort skal karakte
riseres som god, stabil og anbefalelsesværdig, er
det meget vigtigt, at ydeevnen hvert år over en
årrække er høj, Det er derfor ikke tilstrækkeligt,
at gå ud fra et års forsogsresultat, men nødven
digt nL vurdere udbytteforholdene over en årræk-
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Udb)'llc 0l mc:rudb)IIC:. h\'1 kerne pr. ha licIe landel

Byg. lJdb SlrA- fiol!. K ....llkttr (0'
SjZl- Loll. Born- "',. Vnl Nord- hl'l kerne 19d. \ltgl Ide- mel.

pit", V (5) land Fyn Falsl. holm (;krne: h'lland jylland hIland J)'lland pr. hil om pund - "o.
Anlal (orsuG Il • , ,

" J. • • " " 47 li H 24

Zit.. 44,3 43,9 55.8 43,4 46.0 43,3 37,5 38,9 40,4 43,2 65 110 2 1,4
\Ving +4.5 +5.1 +7,1 +0.9 +4.7 +5.6 +3,5 +3.6 +4.4 +4.6 70 115 2 3.6
Yak +5.6 + 1.1 +1.4 0.1 +3,4 + 3.7 +2,0 +5,7 +4,0 +3.7 56 114 I 0.8
Canova +2.8 + 1.9 + 3,3 0.2 +2,4 +3.0 + 3.9 +2.2 +3.0 + 2.7 70 113 2 2,8
Abc~ 1158 +0.7 +0.1 + 1,3 3.2 +0,4 +1,6 +3.8 + 1,7 +2.2 + 1.2 67 109 2 2.2
AlIllHJa +0.5 +0,1 +2,8 6,4 +0,2 +3.2 +3.0 + 1.8 +2.7 +1.4 72 116 3 2,1
I..sO / ,4 1,3 2.6 1,4 1,0

Il)"):. pItIII VI (6)
Anlll fonol " • , 23 , Il 26 " 47 ,. 31 "Zita 46,2 40,3 54,0 54,3 45,7 48,6 29,1 45,7 42,7 44,. 67 109 3 1.6
Guln 1,8 1,4 1,4 6,7 2, l 2,7 +0,3 0,4 0,9 1,4 70 111 2 1.1
Gcorgic +0.6 2,2 0.3 0.3 0.3 0.3 0,1 +0.9 +0.4 +0,1 66 112 3 1,6
Mirjam +0.8 0,2 +1.4 1,9 +0,3 0,2 +1.6 +2,0 +1,3 ,,;-0,9 69 109 3 1.9
Wc/am 0.5 +0.7 0.2 1,2 0,2 +0.2 0,1 +1.8 +0,9 +0,4 72 112 3 1,2
Pri ...ca +1.9 +0.2 +1.7 2,3 +1.1 +2,1 ,,;-,1,9 +2.5 +2,2 +1,7 74 115 2 0.7
I.SD 1,3 / .2 1.5 0.9 0.8

Dyg, pluf! 1'11 /7)
Anlal ronnB • l , " 7 • 7 ,. 31 lO Il 17 "Liw 47.6 44.7 48.0 - 46.9 50,7 32,4 42,6 ~2.4 4-4,0 70 108 4 2.1
Ha53.:.1n 1,4 4.9 4.5 2.9 0.9 0,7 +1.6 +0.1 1.0 72 III 3 2.1
Risp 9265 +9.7 +4,3 +8,2 +8,0 +6,8 +1,5 +2,8 +3.8 + 5.3 54 104 3 2.7
Trumpf 3.2- 0,2- 1,6- 67' 110· l' 2,)-
Claudia +3.5 1.0 +0.6 - + 1.8 + I.9 0.1 + 3.1 +1.7 +1,7 58 109 2 1,6
Abc~1119 1.4 3,9 3.2 2.4 0.6 1.7 +1.0 0,4 1.1 69 114 I 2,3
/.SD 2.6 1.6 1.5

Byg, plwl VIII (8)
Antal (orsoK , , ,

" , , 4 IO IO , Il "Zitn 46.0 36.1 47,7 43,6 46,5 50,8 39,9 44.3 43,9 69 107 3 1,7
P.90l3 1,3 0,7 2,3 I.l 0.8 +0.4 1,1 0,7 1.0 72 111 3 1,3
Alva 0,2 +1,5 -:-2,4 - +0,7 +3,7 -+- 1,9 0.7 -+- 1,0 +0,8 68 110 2 2,9
VoIW 6403 1.5 +0.6 2.3 1,1 + 1.1 0,1 1.7 0,6 0.9 7l llU 3 0.9
All. 3330 +3.4 -:-5,0 +5.7 - +4.2 +7.5 +7,2 0.1 +l.6 +4,0 71 110 2 l.5
Prinl;-t +0.2 + 1.6 +0.6 - +0.6 +4.8 +3.9 0.9 +1.7 +1.1 72 110 3 1,4
S. 705662 2.4 +0,8 2,."i 1.6 +0.8 0,4 2,0 0,9 1,3 72 108 2 1.9
Pirouctte +0.8 +1.9 0.1 +0.9 +0.8 +1,9 +0,3 +0,8 +0.9 69 109 2 1.4
I.sD 2.0 1.5
.) \I,nl.!rc antll rOf"log

J..e. Den 'iammenlignende bedommeise af sorternes
leJelJlboJelighed og målingerne af :.trålængde og
rumvægt har derimod en fortsat gyldighed, når de
en gang er foretaget. Med hensyn til sorternes
modlagelighed for sygdomsangreb, herunder især
meldug, cr der efterhånden flere eksempler på, al
virkningen af en resislem. ændrc ... fra ~r til år, og
det er dcrfor tiln dcligt at tage o;tilling ud fra del
silbrc år... re!lultat. Det gæhJcr dog ikke nematod·
rc'Sisl,=""cn.

I lalHhforsogenc bliver der kun gjort nOlater
om en rct begrænset del af sorternes dyrknings
cgenJ.bbcr. Derfor er del af Slor værdi for den
praJ..liske jorddyrJ..er at J..ende de bedommeber og
målinger. som er foretaget af sl;-ttens forsogwirk·
~omhed i forbindelse med godkeOllelsc af og opta
gebc på ...ortslislen. Resultaterne meddeles In-eri
år i publiJ..alionen »Sorler af bndbrugo;plantcrc og
i den folgende o\e'f'>i~t finde,; tallene for nogle af

de egcn~kaber, som it...t...e er bedømt i l<lndsfor~o·

gene.
Udbyttet af halm er \:ejet i nogle af ~taten'i

for...ng. og resultatet ~e... i )'def''lle kolonne til ven
~lre, Inor udbYIlet af Zitabyg er !lal til 100. De
fleste andre sorter har givet slorre halmudbyue,
men de kortstråede sorter 1\.·lona og Yak h:u dog
givet mindre,

Dc fem midterste talkolonner i oversigten inde
holder I'ært/ira! for forskellige egenskaber. l mod·
sætning lil de karaklerer, som gi ....es i land::.for·
~ogene for f. eks, lejc'iæd og meh.lugangreb, og
hvor taltet IO udtrykker del negative - d, v, s.
me'it i leje og vær'it angrebet - h('lyr/n ('/ højl
1'll'rt1iffll i ~ta,('".~ jorsdK al/it/, at .\Vrt('/1 bnjddt'r
(hil p<lt:(r!dnu!(' l'R('mkah i .Hor m"tlll'l.llillJ:. Den·
ne for\kcl i betydningen af karakterer og \'ærdilal
J..an give anlellning til mi~for'itåe"'er i tolknin
gen af rC'iult3terne.
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Egenskaber hos b,gsorterne
Iføllc sorulisu: 1976 udarbe.)dCI af Stilens Fonepvirbomhcd i Planlctultut.

VlIerdilaJ fore)

Forb.!aI
DIOdM.and5dygtiStled mod

ne4knzknilll Grund\. r.
ror halmudb. prol. lndh. af $Irl. .f.ks nøle n brand bygJUSI mddugresiJlcns··)

Zita') · . . . ..... . 100 6 8 71,.; 6'h 7 LaLam; ............... 105 6 8 7 8 61,.; La
Salka') . . . . . . . . ....... 106 6 61,.; 7 8 7 La
Lofa o ••• _,_ •••••• 116 6 8 7~ 8 7 La
Duks!) ..... _.0 ....... 108 5'h 7 8 6 7 Ly
Aramir ......... 109 6 9 5 6 8 A
Dina ................ 107 6 7 6 7~ 7 Ly + W
Rupal ............ - ... 114 6 8 7~ 7~ 5~ R
Nordal ............ 118 5'h 8 7'h 7 6 Ly
Maia · . . .. . . . ... . . . . . 116 6'h 7'h 7'h 8 7 La
Emir . . . . . . . . . . 112 6'h 7~ 6'h 8 7'h A
Adorra ••••• 0.0 •••• 117 6 8 8 6'h 6 Ly
Mona ....... -....... 88 6'h 7';. 7 7 5 MC
Varunda ····.0.0 ...•.. 10J 6'h 8 6 8 7'h La
Horni!) ..... -... 108 6 8 6'h 7~ 7 Ly
Ansgar!) ........ 109 6~ 7'h 7~ 7~ 6'h Ly
Tem 109 5'h 8 7'h 7'h 6'h Ly
Wing ...... -. -.. 109 7 7'h 7'h 8'h 6'h Ly
Neryl) · .. . . . . . . . . 102 6 8'h 7'h 7~ 7 La
Tyral) ........ 109 6 8 5'h 7 8'h MC
Simba') ........... 106 6'h 8 7'h 7~ 7 La
Flavma .- .. 115 6'h 8 7~ 8 7 A
Canova 112 5'h 8 7'h 7 4 Ly
Yak ...... 95 5'h 9~ 8 8 7'h A + W

e) O _ lavl prole.inindhold. inlen resislens mod ncdknzkning af
iun, mod nøgen bn.nd og mod bnrUSI.

IO .. hsJI proleInIndhold, ,od resistens mod nedknæknmll af
suj" mod nogen brand og mod b)'1015l.

Der findes mange smitlcrucer af mcldugsvam
pen, og de resistcDte sorler har kun modstandsdyg
tighed mod enkelte eller en dcl af de p~gælden

de smitteracer. I oversigten yderst til højre er an·
fort, hvilket grundlag de enkelle sorter har for
meldugresistens, og det fremgår, at der optræder
6 forskellige resistensgrundlag i de sorter, der i
øjeblikket er p~ markedet. Det bør endvidere be
mærkes, at der i 2 af sorterne findes to resistens
grundlag. Modstandsdygtighed mod meldug er
især fundet hos vildsorter af byg, der er uegnede
for almindelig dyrkning, hvorefter deres resistens
egenskab er krydset ind i højtydende sorter, 8 af
de nævnte sorter har resistens fra vildbygsorten
Lael'igarum, mens 8 sorter har grundlagt fra Ly
alfpUT. Disse to resistenskilder er således de hyp
pigst anvendte i forædlingsarbejdet. l den foregå
ende omtale af de enkelte forsøgsserier er det
nævnt, at sorter med resistens fra Lyallpur blev
angrebet kraftigere af meldug i 1975 og i 1976
end andre sorter. Dette må skyldes. at der i de sid
ste år er forekommet smitleracer af meldug, som
Lyallpurresistenscn ikke har været virksom imod.

På grundlag af tabel a side 23 og tabel c side
40, der begge viser udbyuerelationerne mellem
de forskellige sorter over flere år, og de forskel
lige målinger og bedømmelser af egenskaber, som
er vist i de foregående tabeller, skal der i det føl
gende gives omtale og beskrivelse af de enkelte

••) A - An.bi.5Chc:. La - Laeviplum. Ly L)'allpur, MC -
Monle Chri5l0. R - Rupec. W - WeihCNlephan.

') Resl.stenl mod havrcne.malodrace I Ol II.
l) Resisteal mod I:tav~todnce I.

sorter, som har deltaget i forsøgene. Dog vil
kun sorler, som indtil efteråret 1976 er optaget
p~ den danske sortsliste, blive omtalt, og omtalen
vil følge den rækkefølge, som sorterne er opstillet
efler i de to nævnte tabeller.

Zitab}'g, der kommer fra Pajbjergfondens For
ædlingsvirksomhed, har i år været målesort for
fjerde gang.

Zitabyg er kort og stivstrået og modstands
dygtig mod nedknækning af både strå og aks.
Udbyttet af halm er lille, kernerne er ret små
med rel lav rumvægt. Zitabyg har god og stabil
meldugsresistens, og den har endvidere resistens
mod havrenematodens race I og race IT. Sorten
er middeltidlig og højtydende.

Lamibyg fra Landbrugets Komforædling var i de
tre foregående år den hojestydende bygsart i for
søgene med gennemsnitllig 24 pet. højere udbyt
te end Zitab)'g. l 1976 gav sorten 0,6 hkg kerne
eller l pet. mindre end målesorten. I gennemsnit
af de fire forsogsår Var Lamibygs merudbytte 1,1
hkg kerne eller 2 pet. I de jyske forsøg har mer
udbyltet været 0,8 hkg kerne, mens det i Øernes
forseg var 1,6 hkg kerne mere end Zitabyg.

Lamibyg er stivstrået og kortstrået, men bar
dog givet et højt halmudbytte, hvilket skyldes sor
tens gode buskningsevne. Sorten har middelstore
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Tabel 3. O\'t:~rsigt over 4 års forsøg med bygsorter. forholdstal for kerncudb)'ue,

11913 I
Østjylland VesljyUand

IGn' I
NordiyUanlJ

So" I GM. I I I GM.74 " 76 " 14 " 76 " 14 " 7.
Zita 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lami 10J 104 102 97 101 101 106 10J 97 102 101 104 10J 98 102
Salka 100 102 101 99 100 100 10J 105 99 102 100 102 10J 100 101
Lofa 9J 10J 100 99 99 97 10J 100 98 100 98 102 100 99 99
Duks 99 96 101 96 98 102 101 95 100 10J 101 101 95 100
Aramir 97 96 102 98 101 98 101 100 101 99 100 100
Dina 99 97 99 99 99 102 97 102 100 101 98 97 96 98
Rural 102 95 98 100 99 10J 101 97 101 100 100 98 96 99 98
Nordal 99 99 99 95 98 102 100 100 92 99 102 102 100 97 100
Maia 95 100 100 95 97 96 100 96 95 97 97 99 98 96 98
Emir 96 95 100 97 97 96 98 98 96 97 96 9H 99 98 98
Adorru 98 97 97 100 97 98 97 98 97 97
Mona 104 92 97 98 98 10J 9J 94 100 97 102 99 95 98 98
Vurunda 97 98 97 95 97 97 101 96 95 97 9J 99 96 96 96
f-Iorni 96 91 9J 96 92 94 96 92 94
Ansgar 95 9J 98 92 94 95 98 97 89 95 96 9J 97 94 95
Tern 95 94 91 87 92 99 97 92 88 94 97 94 94 91 94
Wing 90 9J 94 87 91 9J 96 95 94 9J 92 9J 9J

.ry 98 101 98 99 99 99 99 99 97 99 96 98
Prisca 9J 102 95 95 95
Tyra 100 99 100 10J 100 102 99 97 98
Simba 97 97 97 97 98 97 97 96 96
Flavina 94 99 97 96 97 96 97 97 97

IIO" I
SJlItUand F)'n

l Gn, I
lIele landct

14 " 7. l GIIS. 7J 74 I 7J I 7. " I 14 I 7J I 7. I Gns.

Zi!u 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lami 10J 105 105 100 10J 10J 105 102 101 10J 102 104 10J 99 102
Salka 99 10J 105 102 102 97 102 101 97 99 99 102 10J 100 101
Lofa 100 10J 105 100 102 96 102 102 105 101 97 102 102 100 100
Duks 10J 101 102 97 101 100 97 92 96 10J 100 101 95 100
Aramir 97 97 104 99 97 100 104 101 101 99 98 102 100
Dina 10J 99 99 100 100 97 100 102 100 101 99 99 99 99
Rupal 101 98 98 100 99 98 96 100 104 100 101 97 98 101 99
Nordal 102 102 102 94 100 97 99 97 91 96 100 100 100 95 99
MaIa 100 100 104 97 100 97 99 100 100 99 97 100 100 97 98
Emir 95 98 10J 100 99 95 96 100 99 98 95 97 100 98 98
Adona 95 96 96 96 96 94 95 101 95 97 96 97
Mona 102 9J 90 100 96 102 92 96 10J 98 102 94 94 99 97
Varum.la 98 101 96 94 97 97 99 100 92 97 96 99 97 94 97
Horni 94 90 92 96 87 91 100 98 95 91 96
Ansgar 99 9J 100 92 96 95 95 95 92 94 96 94 97 92 95
Tern 99 95 9J 88 94 98 92 89 84 91 97 94 92 88 9J
Wing 96 97 98 90 95 94 92 97 94 9J 94 95 89 9J
Ncry 99 100 101 100 101 100 99 100 103 99 100 99 100
Pri'iica 94 96 95 97 96 97 96 96
Tyra 99 101 100 99 99 99 100 98 100 99 99
Simba 100 100 100 98 96 97 97 98 98 98
Flavina 97 99 98 99 100 99 102 96 97 98 98

kerner med ret lav rumvægt, og dens resislen') nemsnit af 4 års forsag er Salkabygs merudbytte
mod meldug er god. Lamibyg er middeltidlig. 0.5 hkg kerne og ens på Øerne og i Jylland.

Salkabyg har et rct langt strå med god strå-
Salkab.u: kommer ligesom Ziwbyg fra PJjbjerg. styrke og sortens halmudbytle er middelhojt. Sor·

I 1974 og 75 gav den 2-3 pet. hojere udbytte len har meget Slore kerner med ret lav rumvægt.
end målcsorten og i 1976 samme udbytte. l gen- Salkab)'g har god meldugresislcns, og den har end-



videre resistens mod havrenematodens race J.
Sorten er middellidlig.

Lof:lbyg er tiltrukket på Abed Planteavlsstation
på Lolland. Sorten har værel stabil og haft en
fremtrædende plads i dansk bygdyrkning i mange
år. T gennemsnit af de sidste fire år har den givet
samme udbytte som Zitabyg med en lidt bedre stil
ling i øernes forsøg end i de jyske.

Lofabyg har ret langt strå med god stråstyrke. og
sorten giver et stort halmudbytte. Lofabyg hllr
middelstore kerner med ret høj rumvægt. Sorten
har god og stabil resistens mod meldug, og den ad
skiller sig fra de fleste ovrige sorter ved at være
nogle dage sildigere moden.

Duksbyg fra Landbrugets Kornforædling opnåe
de i de tre foregående år en pæn placering, men i
1975 har sorten givet 2,1 hkg kerne eller 5 pet.
lavere udbytte end Zilabyg. I gennemsnit af 4 års
forsøg har udbyttet været ens for målcsorten og
Duksbyg med snmme stilling på Øerne og i Jyl
land.

Duksbyg har middellangt strå med ret god strå
styrke. Halmudbyuet er middelhøjt. Kernerne er
ret store med ret høj fllOlVægt og ret lavt protein
indhold, hvilket er medvirkende til, at sorten er
egnet til maltning. Sonen er resistent mod mel
dug, men blev ligesom andre sorter med resi
stensgrundlag for Lyal1pur :l.ngrebet ret kraftigt
i 1976. Duksbyg er resislent mod nematodrace 1,
og sarIen er middeltidlig.

Aramirbyg fra den hollands!..e forædlings
virksomhed Cebeco er ny på det danske marked,
men har stort dyrkningsområde i andre lande i
Europa. T de foregående år har den placeret sig
på linie med eJler lidt lll1der målesarten, men i
1976 gav sorlen 1,0 hkg kerne eller 2 pct. højere
udbytte end Zilabyg. I gennemsnit af 4 års forsog
var udbyttet det samme som for Zitabyg, hvilket
gjaldl både ost og vest for Lillebælt.

Aramirbyg har middellangl slrå med en sær
deles god stråstyrke, men med nogen tilbøjelighed
til ncdknækning af aks. Halmudbyttet er mid
dellhojt, og sorten har middelstore kerner med høj
rumvægt. Dens meldugresistens er effektiv, og
sorten er middeltidlig.

Dinabyg. som kommer fra Abed. gav i 1973 et
højerc udbytte end målesarten. mens den i de
tre følgende år knapt har klaret· sig. I gennemsnit
af 4 års forsøg har den givet 0,3 hkg kerne min
dre end Zitabyg med et dålligere resultat i Jylland
end på øerne.

Dina har middellangt strå med ret god strå·
styrke, og den har givet et middelhøjt halmud
bylIe. Sorten har store kerner med middelhoj rum
vægt. Dens mcldugresi~tens. der har været s...'Crde
les god, består af grundlag fra både Lyallpllr og
Wcihenstephan. Dinnbyg er middelridlig.
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Rllpalbyg kommer fra den svenske forædlings
virksomhed Svaløf. Sorten gav i 1973 og 1976 1
pet. hajere \ldbytte end Zitabyg, mens den i de to
mellemliggende år knapt kunne klare sig. Gennem
snitsresultatel af 4 års for~"g er et mindreudbyUe
på 0,5 hkg kerne, ens i Jylland og på øerne.

Rupalbyg er ret kortstrået, og stråSlyrken er
god. Sorten har givet et hojt halmudbytle. Rupal·
byg har ret små kerner med middelhøj rumvægt.
Den har særdeles god meldugresistens, som i
al1e forsogsårene har været megct effektiv. Rupal
byg er middeltidlig.

Nordalbyg kommer fra Carlsbergbryggeriernes
Kornforædling. Sorten gav i de foregående tre år
snmme udbytte som Zitabyg, men i 1976 gav sorten
2,2 hkg kerne eller 5 pet. mindre end målesarten.
Delte medfører, at Nordalbyg i gennemsnit af 4
års forspg har givet 0,5 hkg kernc mindre end Zi
tabyg med en lidt dårligere stilling på Øerne end i
Jylland.

Nordalbyg har ret langt og blodt strå, og sorten
giver et stort halmudbytte. Nordalbyg har store
kerner med middelhøj rumvægt og lavt protcinind~

hold. Sorten er meget velegnet til maltbyg. Dens
resistens mod meldug hidrører fra Lyallpllf, og sor
tcn var ligesom andre med samme resistensgrund
lag en del nngrebet både i 1975 og 1976.

Malabylo: fra Abed ligncr på mange områder
Lofabyg. som den dog knapt har kunnet nå i yde
evne. I 1974 og 1975 gav Malabyg det samme ud
bytte som Zitabyg. mens den i 1973 og 1976 gav
3 pet. l:.Jvere udbytte. l gennemsnit af 4 års forsøg
vnr udbYIlet af Malabyg 0,8 hkg kerne eller 2
pc.t. mindre end målcsorten. I Øernes forsøg var
udbyttet det samme for de to sorter.

Malabyg har stråegenskaber som Lofabyg, og
dens halmudbytte er højt. Sorten har middelstore
kerner med ret høj rumvægt, og den anvendes en
hel del til maltning. Malabyg har god meldugre
sistens, og sorten er ligesom Lofabyg nogle dage
sildigere end de fleste andre sorter.

Ernirb)'g fra Cebcco var for 6-7 år siden den
mest dyrkede bygsort, men meldugangreb medfør
te, at arealet blev reducereL Emirbyg klarede sig i
1973 og i 1974 ret dårligt, men i 1975 var udbyt
tet på linie med Zitabyg og i 1976 kun 2 pct. la~

vere. l gennemsnit af de sidste fire år gav Emir
byg l, l hkg kerne eller 2 pet. mindre end Zita
byg, og resultatct har været lidt dårligere i Jyl~

land end på øerne.
Emirbyg har middellangt strå med god strå

~tyrke. Væksten er i begyndelsen krybende, hvil
!..el er karakteristisk for sorten. Den giver et ret
hHjt halmudbytte. Kernerne er små, men med
ret hoj rumvægt og ret højt proteinindhold. Sor·
tens meldugresislens har igen været effektiv i de
~encste år. Emirbyg er middeltidlig.



Adorrr,by~ fra Probstdorf i Østrig er en ny sort
her. men en hO\ledsort i hjemlandet. I 1973 g~v

den l pet. højere udbytte end Zitabyg, men siden
hilf den ikke kunnet holde denne stilling. I gen
nemsnil rlf fire års forsøg gav Adorrnbyg 1.3
hkg kerne mindre end Zitabyg, og re'ill't~tet var
væsentligl dårligere på Øerne end i Jylland.

Adorrabyg har langl strå med god strå))tyrke.
og den giver Cl højt halmudbylte. Kernerne er
middelstore med middelhøj rumvægt. Sorten~ mel
dugre.. i'Stcns slammer fra Lya!lpur, og den var i
1976 rel krafligt angrebet. Adorrabyg er middcl
tidlig.

~lonabn: fra Svalof har givet meget svingende
resultater i de år, den har værel i :lfprovning.
S"ledcs gav den i 1973 højere udbytte end Zita
by!:: og i 1976 næsten samme udbytte, mens den i
de Io Illclkmliggl:nde !tr gav 6 pet. I,\\'ere lI/Jbyllc
end målesarten. I gennemsnit af fire r~ forsøg
har Monabyg givet 1,4 hkg kerne eller 3 pet. la
vere udbytte end Ziwbyg, og resultatel vai" dårlige
i"e på Øerne end i Jylland.

Monabyg har Cl meget kort og stift SI rå, og
den giver lavere halmlldb)'tc end de Q\lrige sorter.
Den har ret slore kcrner med en ret lav rumvægt.
Meldugrcsistensen har hidtil været ret effektiv.
r..lonabyf! er tidligere end alle de øvrige sorter, og
n~r ~OrtCll~ lIdb}llemxssigc resultat varierer rel
meget fra fir til år, er fod..laringen sikkert at søge
i Jel1e forhold, idet en sort, der skrider lidligt igen
nem, vil være mere påvirkelig af ugunstige vækst
betingelser end sildigere sorter.

Yarund;lb,H::, Jl:r kommer frn Wageningcn i
Holland, har været dyrket i flere :k I intet af
de sidste fire ilr er ~orten i ydeevnc nået op på
højde meJ Zilabyg, og i f!ennemsnit var udbyttet
1,5 hkg kerne eller 3 pet. mindre cnJ målesortens.

Varundabyg hnr middellangt strå med god strå
styrke og ikke særlig højt halmudbylte. Sorlen har
vi ..t nogen tilbøjelighe-d til aksafknækning. Kerner
nc er mitldclstore med ret Inv rumvægt. VarunJa
byg har god meldllgresislen'i, og sorten er miJdel
tidlig,

l-forniby~ fra Hege i Vc.. llyskland klarede sig
pænt i 1973, men siden er det gået ned ad bakke,
og i 1976 gav sorten 3,7 hkg kerne mindre end
Zitabyg. I gennemsnit af fire års for'iog var min
dl'clldbyttel 4 pct., og stillingen var væsentligt dår*
ligere på Øerne end i Jylland.

Hornibyg har middeJlangt strå meJ ret god
slråstyrke og middelhøjt halmudbyne. Kernerne
er middelstore med middelhoj rumvægt og ret lavt
proteinindhold. Meldugresistel1'ien stammer fra
Lyallpur, og i de sidsle to år har Hornibyg væ
ret kr;,fligt angrebet af meldug. Sorten har resi
stens mod nematodraee I. Den er middellidlig.
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Ansgarb}'/.; fra Weilbull i Sverige har været dyr
ket i mange år. I de ~idste fire år har sorten ikke
giveloverbevisende gode udbyltereslIlt<lter og i
gennem~nil 2,4 hkg kerne c1ler 5 pel. lavere ud
bytte end Zitabyg med samme stilling i Jylland og
på øerne.

Ansgarbyg har middellangt strå med ret god
strå"tyrke og middelhøjt halmudbytle. Kernerne er
middelstore med rel Iwj rumvægt. Meldugrcsisten
~ell stammer fra Lyallpur, og sorten blcv ~om

andre mcd samme re...i))tcnsgrundl~g angrebet af
meldug i de Io sidste ;k An~garbyg har resistens
mod nematodraee I og II. Sorlen er middeltid
lig.

Tcrnbn; fra f, von Lochow-Petkus i Tyskland
var for få ;\r siden hovedsart i dan .. k bygdyrk*
ning. ~"Ien siden 1973 er dct gået -nadig dårligere
for ~orten, og i 1976 gav den 12 pet. "\Vere ud
bytte end Zitab}'g. I gennemsnit af de "idsle fire
lir f!av Ternbyg 3,3 hkg kerne mindre end måle
sorten, og den dårlige stilling gjaldt over hele lan
det.

Ternbyg har middellangt strå med god str:\
styrke og middelhøjt halmudbyue. Kernen er rel
lille, men rumvægten høj. Ternbyg har ligesom de
to foregående meldugresislens fril Lyallpllf. og
den VM krafligt angrebet både i 1975 og i 1976.
Ternbyg er som de fleste andre sorter middeltid
lig.

Wiugbyg kommer lige'iom Ansgarbyg fra Weil
bull, og den er en af de æld~te suner på sortsli
.. len. Den h~H de seneste år klaret sig dårligt, og
i gennemsnit af fire år.. forsog har dcn givet 3,4
hkg eJler 7 pet. lavere udbylte end 7.itabyg.

\Vingbyg har ret langt ~tr;', med rel god std
slyrke og et middclhojl halmudbytle. Sorten har
middelstore kerner med høj rumvægl, og Wingbyg
h~lr værct brugt som maltbyg'iort. Meldugresisten
~cn stammer også for denne sort fra Lyallpur, og
angrebene var kraftige i de seneste par :k Wing·
byg er middeltidlig.

Dc sarier, der hidlil er OlTllalt. og som alle er
oplaget r SOrllislen. har alle delt,lget i land'ifor
..øgene i mind'it fire :\r Og værel med i el !lton
forsog ..antaJ. Udover di"..e er der enkelte n}e sar
Ier, som er optaget p1i. sort~li'ilen. men ..om kun
har deltaget i forsøgsafprøvningen i cl rimeligt
slort omfang i tre eller to :\r. Del drejer sig om
følgende sorter:

Ncr)'byg fra Landbrugets Kornforædling gav i
rel få forsøg i 1973 el lovende udbytte, og har i
de tre følgende år givet udbytte på linie med må
lesarten. I gennemsnit af Ire år'i fOI'~øg har Ncry
givel 0,4 hkg kerne mindre end Zilabyg.

Nerybyg har middell<lngt stni med god stråstyr
ke og ret lavt h.almudbytte. Kernerne er middelsto-



re med ret lav rumvægt. Sorlcns meldugresislens
er god, og Nerybyg har resistens mod havrenema
todrace I og II. Sorten er middellidlig.

Tyrabyg fra Pajbjerg har været i forsog siden
1973, men kun i de seneste to år i større udstræk
ning. I gennemsnit af disse to forsøgsår gav Tyra·
byg 0,2 hkg kerne mindre end Zitabyg, og stillin
gen var den samme i J ylland og på Øernc.

Tyrabyg har middellangt strå med ret god strå·
styrke og middelhøjt halmudbyue. Den har ret sto
re kerner med middelhøj rumvægt. Sortens mel·
dug resistens har hid lil været meget god, og den
er resistent mod havrenematodens race J og II.
Tyrabyg er middeltidlig.

Simbabyg fra Svalof har i gennemsnit af de to
år, den er afprø'..et, givet 0,9 hkg kerne eller 2
pet. lavere udbytte end Zitabyg med den bedste
stilling på Øerne.

Simbabyg har middelJangt strå med god strå
styrke og middelhøjt halmudbytte. Kernerne er
middelstore med middelhøj rumvægt. Simbabyg har
en god modstandsdygtighed mod meldug og rcsi·
stens mod havrenematodens race I og race n.
Sorten er middeltidlig,

Flavinabyg fra Weilbull har i gennemsnit af de
sidste to års forsøg givet 1,1 hkg kerne mindre
end Zilabyg,

Flavinabyg har middellangt strå med god strå
styrke, og den har givet et højt halmudbytte. Ker·
nerne er ret små, og rumvægten middelhøj. Sorten
har god resistens mod meldug, og den er middel·
tidlig.

Canovabyg fra Toni l-!eidenreich i Tyskland har
gennemsnit af to års forsøg givet 2,6 hkg kerne

eller 6 pet. mindre end Zitabyg, og der var ikke
forskel på resultatet på Øerne og i Jylland.

Canovabyg har middellangt std med god strå·
styrke og ret højt halmudbytte. Kernerne er ret
små med middelhøj rumvægt og lavt proteinind·
hold. Sorten angives at være velegnet til maltning.
Meldugresistensen slammer fra Lyallpur, og Ca·
nova byg er middeltidlig.

Endnu en sort fra sort.slisten har deltaget i for
søgende. Det drejer sig om Yakbn:, der kommer fra
forædlingsvirksomheden i Cambridge. Sorten har
tidligere kun deltaget i et lille antal forsøg. I 1976
gav den 3,7 hkg kerne mindre end målesorlen.
Tidligere har den klaret sig lidt bedre,

Yakbyg er ret sildig. Den har meget kort strå
med god stråstyrke, og halmudbyltet er lavt. Ker
nerne er små med middel rumvægt. Sorlens mel
dugresistens er god, og den stammcr fra to resi
stensgrundlag.
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h. Valg af bygsort.

Det fremgår af det foregående, at der er gan
ske mange bygsorter at vælge imellem. Ikke des·
to mindre har sortsValget begrænset sig lil ret få
sorter, selvom dette umiddelbart k.an indebære en
risiko. I de senere år er der flere eksempler på, at
enkelte sorters sygdomsresistens pludselig ikke har
slået til, hvilket har bevirket. at interessen for den
eller de pågældende sorter dalede. Det siger sig
selv, at det kan give ret voldsomme dønninger i
sædekorsnforsyningen, når udlægget af en sort
på grund af en <\rrækkes gode forsøgsresultater
og erfaringer har været storre, end efterspørgslen
viser sig at blive på grund af senere dårlige for
søgsresultater. Især har dct knebet med, at resi·
stensgrundlag for meldug har bevaret sin virk·
ning. Derfor må en bredere anvendelse af flere
sorter med forskellig resistens skønnes at være en
umiddelbar fordel.

Med den stadig mere udbredte korndyrk.ning
øges risikoen for angreb af nematoder, og det er
derfor glædeligt. al flere og flere af de nye højt·
ydende bygsoner har resistens imod havrenernato·
dens smitlcracer. Nogle sorter har kun resistens
mod race l, der ganske vist også er den hyp
pigst forekommende, men da der oftest i jorden
vil findes nemaloder af begge racer, vil sikker·
heden være storst ved dyrkning af dobbeltresisten
te sorter.

Ved ,'alg a/ bygsort kan forskellige .JOrtsegen·
skaber lagges til grund. Ganske naturligt vil man·
ge \'(rlge e/ter sorternes tidlig!led, idet tidlig !løst
er "".fl..et blandr andet of !lefUyn tiludlag ellu md·
ske jor at kwme sd efl afgrøde efter kornhØst. Pd
tlen anden side wrlger andre en lidt sildigere sort
af hens)'n til at kunne udstrække hØsten. men og·
sd fordi ell sildigere sort ofte viser sig mere stabil.
MOffahyg er udpruget tidligere elld de Øvrige
sorter, og den md derfor anses som velegnet som
dæksædajcrØde for lIdirPg. l...ojabyg er sildigere end
de ondre sortu. og netop demle sort har l'ist sig
meget stabil ,mder de jleste vækstbetinge/ur.
Det samme gælder Malahyg. I valget mellem de
mange midde/tidlige sorN'r md andre dyrknings
egenskaber lagges til grund. Lamibyg, Zitabyg og
Sa/kabyg hor i gennemsnit ajflere Ar varet meget
yderige sorter, der pd dette gf/Hullag llar gjort sig
jortjent til den udbredte dyrkning. Zita hyg md
desuden frem!llt\'es pd grund af sin resistenS mod
begge hal'renematooens smitteracer. Samme egen·
sl..aher IIar de f1ye sorter Nery, Tyra og Sim bo,
der alle især af den drsag. men ogsd pd grund af
gode udbyttetal. jortjener opmærksomhed. Nordal.
byg og Duksbyg er ve/eg/lede maltbygsorter, og
ogs" Malabyg md fremhltves til dette lornu2l. Sor·
terne Aramir, Dina, Rupa/ og Emir er ogsA onbe·
jalelsesl'ardige, og de fOrljener udbredelu i dyrk·
ningen, ikke mindst fordi de har andre usistens
grundlag mod meldug end hOI·edsorterne.

Det er ikke l'fl ellkel sog at \,ttlge bYKsort, men
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valget forenkles for de, der gennem forsØR og bf!·
dØmme/ser skaffer sig oplysninger om de for·
skellige sorter, der li/bydeJ. Del er et godl did al
studere resultQteme gnmdiRt, fØr l·algel 'ræffes,

rer, at Selmahavre har været knlftigerc angrebet
end de ovrige sorter, og endelig fremgår det af
målingerne af rumvægt, al den højeste hollandske
vægt er konstateret iSelmahavre.

2. Havresorter.

I forsøgene i 1976 deltog iall I I havresortcr,
som blev afprøvet i 85 forsØg fordclt i to forsøgs
serier. Selmahavre har været målesorl for 4. gang.

a. Havresorter Ilian I.

Alle sorter, der er afprøver i denne forsøgsserie,
er optaget på sortslislen, og de har alle været med
i de foregående års forsøg. Jalt blev gennemført
68 forspg fordelt med 29 på Øerne og 39 i
Jylland.

Slrå-
llrngde. Karakler for 11011. Vll:gt hk,

<m lejesa::d meldug pund kerne
Anlal fonøg " 32 11 24 68

Selma 72 2 2,5 82 33,2
Sang 71 2 1,7 77 ';-1,9
Mustang 70 3 1,6 76 -;-2,3
Silva 80 4 1,4 78 ';-1,7
Astor 69 2 2,1 76 .;- 2,7
Lcanda 69 2 1,6 77 ~2,9

LSD 0,6

l!aI'l'l!sVrfer l (9)
hkg kerne pr. ha

F)n l.oll.-F. Bornholm
9 4 ,

27,S 43,8 58,7
';-1,2 ,;-3,1 .;-0,4
,;-2,0 .;-3,7 ';-4,0
';-1,1 .;-3,4 ';-4,3
,;-2,1 ';-3,2 ,;-3,0
';-3,3 .;-3,7 ';-2,5

Øerne
9

36,3
.;-2,1

0,2
0,1
2,1

.;- 1,6

hk,
kerne

17

33,2
-;- 1,9
.;-0,4
.;-0,4

1,2
.;-2,4

/,2

Jylland,
29,8

.;- l,S

.;-1,'
';-1,0

0,1
~3,3

N·Jylland
3

29,3
-;- 1,8
,;-0,8
';-1,5
';-0,7
,;-3,3

licIe Illodet
Karakler for Holl. y~gl

lejesæd meldug pund
V , 9

2 3,4 82
1 2,2 78
I 1,8 79
1 1,4 81
I 3,4 77
2 2,8 77

Ø.·J}lIand V.-Jylland
3 2

34,5 23,5
,;-2,0 .;-0,4
,;-2,2 0,0

0,2 .;- 1,8
0,8 0,3

,;-2,0 .;-5,4

Havresorter II (IO)
hkg kerne pr. ha

S/:cllaod Fyn Loll.-F.
4 , 2

39,7 29,1 40,1
.;-3,7 ';-0,4 ';-I.R
';-0,8 1,8 ';-0,1
.;- 0,3 1,4';- 1,0

I, I 2,7 3,3
';-0,9 ';-1,5 ,;-3,3

SI rå
hcngde,

<m

"73
70
68
73
68
71

Anlal forsøg
Selma
5v.68244
Gambo
WW 17007
WW 16918
Fliim,weiko

Anlal forsoll
Selma
Sv. 68244
Gambo
WW 17007
WW 16918
FHim.weiko
LSD

b. 1-I1Il'rcsorter plan II.

Sorlerne, der er afprøvet i denne forsøgsserie,
er endnu under officiel afprøvning, og de er der·
for ikke optagel på sortslisten 1976. Dc opnåede
resultater i de få fOfSØg skal derfor ikke omt:lles
nærmere.

c. 1·lavrcsortcrncs udb)'Uc og dyrkllingscgcnsk~,ber.

Heller ikke i landsforsøgene med havresorter bli·
ver halmudbyttet målt, men oplysninger om den·
ne egenskab hos sorterne kan hentes i resul!:ltcr
ne fra statens forsøg, hvor også andre dyrknings
egenskaber bliver målt og vurderet.

Anlal forsøg
Selma
Sv. 68244
Gambo
WW 17007
ww 16918 .
Flam,weiko

0<rn<
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38,3
,;-2,3
.;- 3,5
,;-2,2
,;-2,9
,;-3,8

1,0

Jylland
J9

29,5
';-1,7
';-1,4
';-1,3
';-2.5
,;-2,3

0,8

N.·J)·lland

"26,2
.;-0,4
';-0,6

0,0
';-1,0
';-1,8

0 ..Jylland V..Jylland
13 14

35,2 27,0
';-2,6 ';-1,8
.;-2,5 ';-1,0
';-1,6 ,;-2,2
,;-3,3 .;-3.0
,;-2,8 ,;-2,2

/,2 /,4

Ilele l11ndet

Sjællllnd
Anlal forsøg IJ

Selma 39,3
Sang ~3,4

MusLang ~4,4

Silva -:- 2,2
Astor -;- 3.3
Lcanda .;- 4.4
I-SD /,7

Antal forsog
Selnm
Sang
Mustang
Silva
Astor
Leanda
LSD

.) o _ ikke I)'ndskallel. 1l1le kerncstorrtlsc. ingen modstandS
dygtighed mod strnnedktl.-ekning.

IO - meget tyndskallct. Slor kerncslorrelSol:, modslandsd)'gtillhed
mod urånedkn:ekning,

7
7
7
61->
7
7

7
8
71->
6
71->
6

71->
6t.f.:
51->
61->
81->
61->

ForholdSlal for
halmudb)'lle

110
98

100
119
102
102

Egellska/)emc lios 1lm'resorlemc
JfDlge sorlsllSle 1976

udarbejdet af SllIteTUI fonogs\·irk:t.omhed I I'lanlekullur.
Vø:rdllal for')

I)"ndskal- kemc- modSI.d. mod
lethed Slorn:-Isc 'lr:lkna:kning

Selma
Muslang
Astor
Silva
Sang
Leanda

Det falder straks i øjnene, at udbyttet i de fle
ste områder og især på Fyn, i Vestjylland og i
Nordjylland var meget lavt i 1976. [ gennemsnit
af forsøgene gav Selmahavre over IO hkg kerne
mindre pr, ha i 1976, end sorten gav i 197S-for
søgene,

Selmahavre har i alle områder givet højere
kerneudbytte end alle de prøvede sorter. Mest
overlegen har sorten været i Øernes forsøg. Blandt
de provede sorter har Silva og Sang klaret sig
bedst. Silvahavre er mere langstrået end de øv
rige og har også opnået den dårligste karakter for
lejelilbojelighed. Tallene for meldugangreb afslø-
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Tabel b. Oversigt over 5 års forsøg med hanesorter. Forholdstal for kerneudbyue.

1""1
Ø"J,II~' I V"'J,II~d I NordJylla.nd

So"
I 74 I" I 76 IGn. 1"1 74 1" I 76 IGM. 1"1 74 1"1 76 10M." " "

Selma 100 100 100 JOO 100 100 100 100 100 IOD 100 100 100 100 100 100 100 100
Mustang 95 100 98 93 93 96 94 94 100 96 96 98 95 97 96 98 97
Astor 94 99 97 91 91 94 94 91 97 89 93 93 95 95 90 96 94
Silva 99 94 92 95 95 92 92 92 92 92 98 85 87 100 93
Sang 97 92 95 93 95 98 97
leanda - 103 93 92 96 - IOS 92 98 98 94 93 95

I S'<II.nd I F,n

1
76

I
Gn.I"I"1

Hele landel

19721 " I 74 I " I 76 IGn•. "I" I 74 I 7,5 74 I 75 76 IGnl.

Selma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mustang 97 91 97 97 89 94 95 94 98 93 93 94 96 95 98 95 93 95
Astor 96 91 95 96 92 94 97 93 95 92 92 94 95 94 96 92 92 94
Silva 88 92 88 92 94 91 93 96 94 96 95 91 95 90 90 95 92
Sang 97 91 95 98 96 97 98 99 97 94 97
leanda - 101 95 89 95 - 101 93 88 94 93 101 94 91 95

På grundlag både af de resultater, der er op
nået i den officielle afprøvning, og den oversigt
over flere års forsøgsresultater, som findes i ta
bel b og tabel c side 40, kan der gives en nærmere
omtale af egenskaber og dyrkningsværdi for de
havresarter, som har deltaget i de seneste års for·
søg.

Selmahavre fra den svenske forædlingsvirksom·
hed Weibull har igen i 1976 været de andre sar·
ter suverænt overlegen i ydeevne. I hvert af de
fem år. sorten har deltaget i forsøgene, har den
været hojestydende, og i gennemsnit af 4-5 år har
sorten givet fra 3 til 8 pet. højere kerne udbytte
end de øvrige.

Selmahavre har middellangt strå med god strå
styrke. Kernen er middelstor med tynd skal og
høj rumvægt. Sorten angribes noget mere af mel
dug end de øvrige havresorter. Selmahavre er mid
deltid lig.

l\Iustanghavre kommer fra MGH i Holland, og
sorlen har deltaget i forsogene siden 1972. Bedst
var placeringen i 1974, men i 1976 gav Mustang
2,3 hkg kerne mindre end Selma, og i gennem·
snit af fem års forsøg var sariens mindreudbylte
2,1 hkg kerne eller 5 pet.

Musl<lnghavre har ret kort strå med middel god
stråstyrke. Kernerne er store med lav rumvægt
og rcl tyndskallede. l\'fustanghavre er middeltidlig.

Astorlmvre kommer fra erv i Ho\l,lIld, og sor
tcn har været i dyrkning her i landet i mangc år.
I de sidste fem år har den i sammenligning med
Selmahavre ikke kunnet kl:He sig i ydeevne, og
dårligst har resultatet været i de to sidste år

med 8 pet. lavere udbytte. I gennemsnit af fem
års forsøg har Astorhavre givel 2,7 hkg kerne min
dre end Selma, med samme resultat i Jylland og
pa øerne.

Astorhavre har et kort og stift strå. Halmud
byttet er lavt. Kernerne er ret store med lav rum·
vægt og rel tyk skal. Sorten n.ngribes en del af
meldug. Astorhavre er middeltidlig.

Silvahavre fra Breustedt i Tyskland har ligeledes
været i dyrkning i mange år. I de sidste fem års
forsøg har sorten placeret sig væsentligt dårligere
end Selmahavre, men det bedste resultat blev dog
opnået i 1976. l gennemsnit af fem års forsøg
har Silvahavre givet 3.5 hkg kerne mindre end
målesorten ellcr 8 pet.

Silvahavre er langstrået og mere blødstrået
cnd de øvrige havresorter. Halmudbyttet er højt.
Dcn har små kerner med ret lav rumvægt, og ker·
nerne er ret tyndskallede. Silvahavre adskiller sig
fra dc "vrige sorler vcd at have nogen modstands
dygtighed mod havrenematoder, både race I og
raec IL Sortcn er middeltidlig.

Sanghavre kommer fra Svalof, og sorten er nu
proyct i lantlsforsøgene i fire år, hvor den i de to
før:.te år klarede sig væscntligt bedre end senere.
I 1976 gav den et mindreudbytte på 1,9 hkg
kerne. l gennemsnit af fire års forsøg gav Sang·
havre 1,2 hkg kerne mindre end Selmahavre, og
resultatet har været lidt dårligere i Jylland end på
øerne.

Sanghavre har et ret kort strå med god stråstyr
ke. Halmudbyttet er ret lavl. Sanghavre har store
kerner med god rumvægt og tynd skal. Den er mid
deltidlig.



Kolibri
Sappo
Dlabant
Dove

Lcnndaha\Tc kommcr fra Cebeco i l-Ioll:l.Od, og
den har dcltagct i forsøg i fire år, hvor den især i
1974 klarede sig godlog gel v l pet. højre udbytte
end Sclm.thavre. I 1976 var re~ultatet dårligt og
udbyttet 2,9 hkg kerne mindre end målesarten. l
gcnnemsnit af fire fir... for~og gav Leanda 2,0 hkg
I...erne mindre end Sclma med Cl lidI bedre re~lIl

lal i J )'lland end på øerne.
I eanJah:wre har ct kort og stift slrå og giver

cl lille hnlmllllbyuc. Kernen Cl' lille med ret lav
rumvægt og middel ~I...altykkclse. Le:lOdahavre
er middeltidlig.

d. Val~ af havrcsort.

Il/i t-:rtil/ll al de OI'eruelifl'lule gode og .~r(llJj(e

rt'lftlr(ll{'f" i fonp[.fI'lIc igelllll'lII jlUl' (Ir l'r Selw/I
havre $:am/...l> lor.Htiefigr hien" dell domilll'rende
hOl·(·d.wrt i hlll,,.ctlyrJ...llingctl. Sti lænKe defllll' sri/
fillf,: holdC'.\", kUli I'Orll'1I allbe/a/es til IIdhu'dl dyrk·

IIilIf,:. Se(II/(I!I(/I"T('rJ\' Rode J...erlll·J...I'a/ill'/ er CII for·
til'!, mClls tll'II,l l/Iotlwgl'Ii,r:hed for meldug lilli/ræk
ke lid/ /1'(/ i l'urdaillf,:l'l/. Pli jOrlla /lied angreb af
!la\'rl'I/('1I1(1lOda hqr Si/HIIU/I're dog foretrække.f.
Jordi ti('fll/t' Jorf har lIIotis!(//It/sdyg/iR!led mod Ile·
lIl{/foder.

3. Vårhvedesorter.

I-ire vflrhvedcsorter blev i 1976 afprovet i iall
55 for~og fordelt med 30 på Øerne og 25 i Jyl·
bnd. Kolibri har som i de foregående <\1' været m:'
lesort.

V (1rll I'l'dl'sortt'f (II)
hkg kerne pr. h.

SFellllnd r," LolI.-F, 8ornholm Oerne
Antal fors,,!> " IO 4 l ,.
Kolibri 38.1 30.7 49.5 49,0 37,5
Sappo +2.4 +0.9 +0.5 ~2.6 +1,7
Drabant +4.6 +1.4 ~2,l:l +5.1 + J.J
Dove -+-4,4 +5.7 +1.5 + 10,7 +4,7
LSD 1.9 2.1 1,3

O -hlIand V·hllllnd N -Jylland J)lland
Antal forso,!: Il , " "Kolibri 41,0 41,8 40,6 40,9
Snppo I,J 0.9 0.0 0,7
DrabanI 0.4 0.7 + 1.7 +0.5
Dave +5.2 1.4 +2.4 +J.2
lSD 1,5 2.0

lIele lande l
Slrå-

Ia:ngde, Karakter ror lI"ll ~~gl hk,
cm leJe~~d Illeldug pund kerne

Antal forSll8 50 JJ 27 " "Kolibri 56 I 2,1 131 39,1
Suppo 83 l 3,3 133 +0,6
Drabant 85 O 3.3 135 +2.0
Dove 86 O J.7 134 +4,0
LSD J,2

Især p~ Fyn og p" Sjælland har udbylIerne væ
ret ret lave. og \,Iet er bemærkelsesværdigt, nt gen
ncm-;nitslldbyllet var højere i J ylland end på øer·
ne. I gcnnem ... nit af alle for..ogcne har Kolibri kla-
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l'et sig bedst, men Sappo f"lger meget tæt efler.
Den nye sort Dove hnr b; de på Øerne og i Jyl·
land givet lavere udbytte end målcsorten.

:1. V:'irhvedcsorlcrncs udhyUc o~ egenskaber.

r den flllgende lille 100bel er vist nogle af de re·
!.ulialcr, der er opntlel veJ bedØmmelser og mt.
lingel' udført i statens forsog.

1::gl'1IsJ...a/)er !to,\ dirhlcdl',wr!crne
Ifølge: sortsliSIe 1976

udarbejdet ar Stalens Forsøgs\ Ir~somhea I Plantekllllur,
Forholdstal V,ndllal forO) resIstens
ror halm_ kerne:· prolelll- 1l1e:1- brlld- mod
udbytte stmrc:lsc indhold udb)lle: volume:n 8lllrust

100 8 7 8 R 6
115 6 6'/2 X 8 6 1h
110 6Yi 61/2 R R 6 1h
116 6l,./2 7 :ol R 6

0) O hlle kerne~t"rre:lsc, lavt pfOlelnlndhold. hlle meIudbylIc.
hlle bro(jvolumcn og ingcn re:,i~ICns mod gulrusl.

IO 510re kerner. hajl prole:lnrndhold, ~tOIl meludb)lIe. ,HOrl
brodl'olulllcn og 80d resl~tens mod gulrusl.

Pl, grunJI:lg af disse værdilal og den r~;lgcn·

d~ o\Crsigl ovcr rc:-.ullaterne over fcm ;'irs landsfor
~~.jg kan der givcs en omtale <lf de v:lrhvcdesor
ler, salli har deltaget i de SCl1c:-.le ars forsØg,

5 rir.\' /orl'øg med l'tir/ll'('tieSOrll'r
FOrholdstal ror kerncudb)'tte

øerne: 1972 1973 1974 1975 1976 Gn"
Kolibri 100 100 100 100 100 100
Sappo 108 109 102 95 96- 102
Drabant 113 110 102 93 91 102
Dave 94 88 91

Jylland:

Kolibri 100 100 100 100 100 IOD
Sappo 109 107 100 100 102 104
Or<tbant 108 108 102 97 99 10J
Dave 92

Ilell' lalldet:

Kolibri 100 100 100 100 IOD JOD
Sappo 108 108 101 97 98 103
DrabanI 111 109 102 95 95 102
Dovc 93 90 92

I 1976 blev der pli prØver fra cnkche af forsØ·
gen med v;lrhvedc",orlcrnc lldfør! bagcundcrs~jgcl·

ser. Re.. u!latct af disse findcs ~ide 32.

Kolibriv:\rhvcde fra F, von Lochow·Pctku'i har
siden 1970 været m:'lesort i vårhvcdefor'».1gene, og
i flere :ir var det den absolutie hoveJ'iOrt, men den
blev så aflø~t rlf Sappovårhvcde, der i :'rene 1972
1974 vi.. te sig overlegen.

Kolibri har et midJcllangt stift strå og givcr
et lille halmudbytte. Kernen er ~lor med middel
hoj rumvægt og ret hojt proleinindhold. Sorten har
:-,umme tidlighed som de øvrige vnrh\'c-desorter.



:-l. "vcdesortcr plan I.

I denne forsøgsserie er i 1976 gennemført ia1t
54 forsøg fordelt med 36 på Øerne og 18 i Jyl
land.

4. Vinterbvcdesorter.

Der blev i 1976 gennemført 119 forsøg med
vinterhvedesarter. hvori 17 sorter blev afprøvet
fordelt i 3 forskellige forsøgsserier. r serie r og
serie II findes de sorter. der er optaget på sorts
listen. mens sorterne i serie lIT fortsat er under
officiel afprøvning.

Solidhvede har for anden gang været målesort
i landsforsøgene.

Hveclesorter I (12)
hkg kerne pr. ha

Fyn LoII.·F. Bornholm
, 8 1

51,1 59,0 52,8
0,0 ..-0.2 0,9
0,4 "-1,1 6,3

"-0,8 "-4.9 4.0
"-3,4 ~9.6 "-4.3

1,8 "-2.7 7,2

30

SappovA.rhvcde kommer fra Weibull, og den
har i de seneste år været hovedsort ~ vårhvede
dyrkningen. Siden 1972 har Sappo været sammen
lignet med Kolibri, og i de første to år klarede
Sappohvede sig overbevisende godt. meD siden har
Kolibri vundet terræn igen, T 1976 gav Sappo 4
pet. lavere udbytte end Kolibri, I gennemsnit af
fem års forsøg har Sappohvede givet 1,2 bkg
kerne eller 3 pet. mere end Kolibrihvede, men
udbytteforholdet er stærkt forrykket år for år til
ugunst for Sappo.

Sappohvede har middellangt strå med god strå
styrke, og den giver et ret højt halmudbytte.
Kernerne er ret små med høj rumvægt og mid
delhøjt proteinindhold. Sortens modstandsdygtighed
mod meldugangreb har i de sidste år ikke været
så god som Kolibris resistens.

Drabanh'Arhvcde er ligeledes en Weilbullsort.
Den har deltaget i forsøg lige så længe som Sap
pov&rhvede, men har aldrig her i landet været
dyrket i større udstrækning. Den klarede sig også
de første to år særdeles godt overfor Kolibri. I
gennemsnit af fem års forsøg har den givet 1.1
hkg kerne eller 2 pet. mere end Kolibri, men her
gælder det samme som for Sappo. at den har kla
rct sig dårligere og dårligere.

Drabant ligner Sappo meget, har kort og stift
strå og giver ret højt halmudbytte. Kernen er
middelstor med god rumvægt og middelhøjt prote
inindhold. Dens meldugresislens ligger på linie
med Sappos.

S~lland

Anlal (onøg 18

Solid 54,9
Holme + 1,3
Slure +1,7
Clement + 3,0
Benno ':'-7,2
Bongo +3.1
LSD 2,1

Anlal (orsug

Solid
Holme
Sture
Clement
Benno
Bongo
LSD

ø.·J}'lland V.-JylJand
12 •

53,9 64,1
"-0.9 "-1,2
"-0.6 "-2.5
"-6.] 1,6
"-8,0 1,0
"-2,4 "-0.2

2,4

N.-JylJand
2

40,9
"-0.4
+ 1,4
"-1.2
"-3.1
"-6,2

0<m<
36

54,8
"-0,6
"-0,8
+2,7
"-6.7
"-1.5

1,6

J}'Uand
lO

54,'
+0,9
"-1,1
"-4.0
+5,5
"-2,3

2,4

Karakter (or

Hele landetOOl'cvArhvcde, der kommer fra NSDO i Eng
land. har deltaget i lllndsforsøgene i de sidste to
år, men begge år med et ret dårligt resultat. I
1975 gav den 7 pet. mindre end Kolibri, og i
1976 IO pet. lavere udbytte i gennemsnit af alle
forsøgene.

Dove har middellangt strå med god stråstyrke,
og halmudbyttet er ret højt. Den har middelstore
kerner med god rumvægt og højt praleinindhold.
Sorten var i 1976 ikke særlig kraftigt angrebet af
meldug,

Anlal fonøg

Solid
Holme
Sture
Clement
Benno
Bongo
LSD

Strå
længde.

om
'7
97

100
101
88
88
94

lejesæd
11

2
2
2
2
2
2

meldug
40

2.6
3.0
1.9
6,0
5,9
5.6

Holl. vægt
pund

"134
136
135
132
134
133

hJ.:g
kerne,.
54,8
~O,7

"-0,9
"-3,1
+6,3
+1,8

1,3

b. Valg af ~'århl'Cdcsort.

Der er ikke mallge \·år1lvedesorter at wdge
imellem, men arealet er ogs/1 beskedent. Kolibri
I'ar som Ilæ\'tlr 1I0\'('dsorl (idligere. mefl i de .'le

fles/e 3-4 /Jr har Sappo indtaget førstepladsC'll. I
forSØgene i 1972 og 73 ble\' Kolibri ar/grebe/
kraftigere af meldug e"d Sappovdrllvl'de, meJ! ;
de sid,fle to dr har stillingen skiftet. sålede3 at Sap
pOl'åriJvecie 1111 angribes kraf/igst. Det ser ud til et
kUt/ne være et! fordel, hvis begge disse sorter blev
dyrker og ikke ensidigt den ene af dem. Begge er
hØjtydende DR hllr Rodl' dyrJ.Iliflg.H.'gl'll.<;kaber iol'
rigt.

Selvom udbyttet af hvedesarterne i forsøgene
var lavcre i 1976 end i de foregående år, har der
alligevel været høstet ret pæne udbytter. Som det
fremgår af tabellen. er der i gennemsnit hostet
samme udbytte i forsøgene i Jylland som i forsø
gene på øerne.

Solidhvede har givet højere udbytte end alle de
prøvede sorter. og. delte er tilfældel både på øer·
ne og i Jylland. Holme og Sturc følger dog tæt
efter. mens udbyttet af Clement, Bongo og især
Benno har været væsentligt lavere end m5.le
sortens både i Øernes og i de jyske forsøg. Karak
tcrerne for meldugangreb i 1976 afslører en væ
sentlig forskel mellem de prøvcde sorter, idet de
tre sidste, Clement. Benno og Bongo har haft me-



b. livedesorter plan II.

Der er i denne forsogsscrie gennemført 53 for
sog med 35 på Øerne og 18 i Jylland.

get kraftige angreb og Iwr fået karakterer fra 5,6
til 6,0. Det er nærliggenllc at slulte, at disse sor·
ters d~r1ige placering kan skyldes mcldugangreb.
J modsætning til de foreg&ende år er der i intet
tilfælde gjort bemærkninger om angreb af gul rust i
forsøgene.

Anlal ronøg

Solid
Kormoran

ana ..
Beacon ..
Huntsman ...
Sarah
LSD

Anlal rono.

Solid
Kormor~1O

Nana
Beacon
Huntsman
Sarah
LSD ..

Ihnlt-sortC'T /I (JJ)
Sj.cll3.nd Fyn

17 10

58,0 53,1
72.9 ~2.1

OA ~ 2.0
73.0 1,2

2.J 4.0
1,2 0,9
2,5 2,4

"·J)llanoJ V.·Jr"and
12 ,

59.1 50,9
71,6 74.5
-:-2.4 -:-4,0
72,9 0.9
71,4 70,7

2, I 1,4
2,7

licie landet

Loll.-F.•
60,6

-:-2.8
71.1

0,0
2,1
1,7

N.·J>lland
I

56,2
J,J
1,1
1,4
1,0
4,6

0<m,

"57,2
72,7
70,6
71.1

2.7
J.2
/ ,5

J}lIand
18

56.7
72.1
72,7
71,6
71,1

2.1
2,1

J I

fll'nlt'sorter 11/ (/4)
h"'S kerne pr. ha

Sjælland F)fl LolI.·F. 0<,~ ø.·Jyt!.
Antal rOBOI • , ) 9 ,
Solid 61,9 53.6 66,9 61.7 60,S
WinnClOU ~6,5 78,4 74.5 76,J 77,7
Arminda 76,4 +6,2 71.1 74.6 712.1
Ifildur 71.7 74,4 0,9 71.4 7J.2
Lisa 71.0 1,0 J,5 0,9 ~2,3

RPB
18170 0,6 2.0 J,5 1.9 72,6
TJ B 240/
18J4 78,6 70.2 2.0 7J,2 75,7

Hele landel
51..-.1.·

Izn,Je, Karak ler ror 11011. \'%11 h'.
'm lejc~ mellhlg pund k,~

Anlal rOB"1 "
, IO • 12

Solid 99 1 2.4 IJ6 61,4
Winnetou 94 I 4,2 IJ8 76,6
ArminlIa 79 I J,J IJO 76,5
Hildur 100 1 2,1 116 71,9
Lisa 101 2 1.1 IlJ 0.1
RPBIRI70 79 2.0 IJ2 0,8
TJB
240/18J4 71 2.0 129 7J,8
LSD 2,6

RC,>u1taterne skal i""c "ommenteres nærmere,
men ingen af lIc prøvede sorter har givet overbevi·
sende gode re~llltatcr.

SIrA·
I:enllde, KlIr:lk:ter ror Holl. "ægl hk.

CIII lejell:cd meldug pund kerne
Antal rorsug " • 37 " "Solid 96 I 2.5 IJ4 57,0
Kormoran 9J I 2,9 129 72,5
Nana 99 1 1,8 IJO 71,J
Beacon 89 I 4.2 126 71,)
Huntsman 89 I 1.1 129 1,4
Sarah 96 I 2,J IJ4 1.5
LSD I,J

Også i disse forseg er der opnået stort set sam
me udbytte i øernes og i lIe jyske forsog.

De fire førstnævnte: provede sorter har deltaget
i forsøgene i flere lir. mens Huntsman og Sarah
er ret n)e i afprovningen. Disse IO sorter har i
gennemsnit af alle for'iogene givet 1,4 og 1,5 hkg
kerne mere end Solidh\'ede, mens de tre andre sor·
ter har givel mindre end målesorten. Dårligst er
resultatet for Kormoran med 2.5 h"g kern~ i min
dreudbylte. Hunlsman har klaret sig væsentligt
bedre i Oernes forsog end i de jyske, mens Sarah
i begge omddcr har givet hojere: udb)'tle end So·
lidhvede. Karaktererne for meldug a.fslorer, at
Beacon i 1976 var kraftigere angrebet end de an·
dre: sorter, mcns Huntsman fra samme foræd
lingsvirksomhed har været mindst angrebet af de
prøvede sorter.

c. HHd('sorter plan III,
Sorlerne i lIcnne serie er n)'e. og der er kun ia1t

genncmfort 12 forsog.

d, Andre sorter :If vinterhvede.
Strå.

l:t:ngde, Karakler for Holl.\lql h' •
'm 1cje~~ meldug pund "'erne

Antal rarsng , , , , ,
Solid 96 O 4,0 IJ5 63,5
WW 2J258 98 O 0,8 IJ6 0,5
WW 2J977 96 O 4,0 I)) 70,5

Antal rorsol 7 7 ) ) 7

Solid 101 O 0.0 114 66,1
Caribo 87 O I,J IJO 70,5

Der blev gennemfart 12 forsog med tre andre
n)e hvcdcsorter. end de, der har dellaget i lands·
forsogene. Ingen af de provede sarier har givet
hojere udb) tte end m:\lesorten.

e. Bagckvaliteten :If \'infurhvede og \' rln'ede.

Ihl'desorfefl!es baRek\'alilet.

Af fors"ellige årsager skele der i begyndelsen af
70'erne en ændring i sortsvalget i vinterhvede.
Ocr kom således nye hojtydende sorter på marke
det. lIe"uden blev gulrustangreb og modstandsdyg·
tighed mod sygdommen et problem. og endelig
medforte de milde vintre. at både kulderesistente
og frostfolsomme sorter overvintrede tilfredsstil
lende. ~ten fra mollerne lod der snart røster om,
at nogle af de nye sorter ikke var så velegnede til
brodfremstilling som de tidligere anvendte. På
denne baggrund blev der fra 1973 gennemfort un·



dersøgelser for at belyse de forrskellige hvedesor~

ters bagekvalitet Prøver blev udtaget fra nogle
af iandsforsØgene og analyseret på Afdelingen for
Le~'"edsm;ddelrek"ik under Jysk Teknologisk l,,~

stitut. Ogsft i 1976 blev der foretaget en anal)'se-
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ring af hvedeprøver, og i år ikke alene på prØver
af vinterhvede, men også af vårhvede. Enkelt
resultaterne findes i tabelbilagets tabeller nr. 15
18, og hovedresultatet er vist i fØlgende over
sigtstabel.

lll'edesortemes bagekvlllitt't (/5-18)
Vinterhvede, plan I

Prolein i Sedimen- Mel- Aske i V'd Vand- Volumen-
tørstOr, fald. talions- udbytte, IØr~IOr. gluten, bindlngsc\'lle, udbytle. Dejens

"'<. ..I værdi "". p«. "". p«. ml beskarrenhed

Anlal rorsøs 4 4 4 4 4 4 4 4

Solid 12,3 317 35 67,2 0,49 30 53,9 624 normal
Holme 12,1 319 42 67,1 0,46 29 54,0 641 normal
Sture 12.5 317 40 66,6 0,48 31 54,9 649 normal
Clement 12,0 308 22 62,3 0,47 28 52,2 568 klæbrig
Benno 13,2 322 28 63,8 0,51 31 54,6 622 lidt klæbrig
Bango 12,0 297 29 64,2 0,45 28 52,3 622 lidt klæbrig

Vinter/n'ede, plWl II
Antal forsøg , , , , , , , ,
Solid 12,5 302 38 65,8 0,49 31 53,9 614 normal
Kormoran 12,8 271 58 65,4 0,46 28 55,1 595 kort
Nana 13,3 284 30 65,9 0,46 34 55,4 562 klæbrig
8eacon 12,1 191 17 63,4 0,43 32 53,4 550 klæbrig
Huntsman 12,8 169 27 64,3 0,50 33 57,0 581 klæbrig
Sarah 12,0 275 32 63,7 0,51 31 57.2 572 lidt klæbrig

Vimerhvede, plan III
Antal (onos J J J J J J

Solid 12,2 290 37 65,0 0,48 29 53,7 636 normal
Arminda 12,5 309 33 57,7 0,47 30 51,7 622 normal
Hildur 12,8 307 41 63,1 0,48 30 53,2 619 normal
RPB 18170 12,9 206 28 65,4 0,48 33 55,9 584 lidt klæbrig

Vår/lI'ede
Anlal rorsøg 4 4 4 4 4 4 4 4

Kolibri 15,2 356 57 60,3 0,58 35 58,6 646 normdl
Sappo 14,8 362 52 62,4 0,57 35 55,9 640 nonnal
Drabant 15.4 333 56 61,7 0,62 37 57,6 674 normal
Dove 15,0 372 50 61,8 0,55 36 58,2 666 normal

Proreinilldlloldet har ikke varieret meget sor~

lerne. Laveste gennemsnitsværdi var 12 pet. i tre
vinterhvedesorter og højeste 13,3 pet. i Nanahve
de, der iØvrigt hvert år har indeholdt meget
protein. Proteinindhotdet i vårhvcdesorterne var
væsentligt højere.

FlI1dtal1et har været hojt for næsten alle sorter,
men som det var tilfældet også i tidligere ftrs uno
dersøgelser, havde Beacon og Huntsman lave
faldtal. For disse to soner er delle et sortskende
tegn.

Sedime"rarioll.ITtrrdiell fortæller om protcin
mængde og protcinkvalitcl. Det er ønskeligt med
tal over 40, men værdier mellem 30 og 40 er tjl~

(rcdsstillende og fra 20 til 30 acceptable, mens
tal under 20 vidner om utilstrækkelig kvalitet.
Sedimcntationstallcl er sOr!safhængigt, og Kormo
ran har således hverl år haft væsentligt højere
sedimentationstal end andre sorter, mens de sor
ier, der ikke anses for velegnede til bageformål,

Clement, Benno, Beacon og Huntsman har lave
værdier. J alle fire vårhvedesorter var sedimenta~

tionsværdien meget høj.
Meflidbyt/et fremkommer som resultat af for

malingen, hvorved melet opdeles i 6 fraktioner.
Meludbyttet beregnes som cn relativ del af kor~

nets vægt, og resten er klid. Høje tal er ønske~

lige. Det bemærkes, at de svenske sorter Solid,
Holme og Sture har givet høje meludbytter.
Askeilldholdet Ønskes sA lavt som muligt.

Bestemmelsen af \'(Jd gluten er ny i disse un
dersogeIser. Gluten er vanduopløseligl protein, og
ved analysen bestemmes gluten som rest, eHer at
stivelse og vandopløseligt protein er vasket bort.
Resultatet udtrykkes som pet. våd gluten. Bestem~

mcl~en adskiller ikke sorterne så kraftigt som se
dimentationstallct, og af tabellen fremgår, at i alle
sorter er fundet omkring 30 pet. våd gluten. Ved
torring af denne gluten vil tallene reduceres væ·
sentligt.
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I 'olldbjl/l!il/J,:.H'\'IJ('" er af øl..onomisk bctydning,
fordI den fortæller om, hvor megct vand der kan
sætlcs Id et be~temt mel for al opnå en god dej.
Beslemmelscn IIdf~lres r:\ en Far;nogra!, som for
tæller om dejen') ællningscgcnskabcr.

Pr~)\'('''(lgfl;lIg(,1l er det elu.lelige udtryk for mc
lets \:crdi i brpdfrem<;tillingen, J{esultatet udlryk·
l..c:-. \ed I'()lulI1l'/lIIdbyltct af de b;'lgtc brØd. Pr~we

hagningen på Jyd">k TeJ..nologi .... ~ In">litllt gennem·
f~>re') efter Rllpid-Mix-7ef( metodclI, der er en
I) 'ik ')Iilndardmetode. hvorefter Jejen ælte ... i en
m:l'ikllle, der nrhcjder meget hurligt, og som der·
for gi\ er melet en meget krafl ig bclnstning. Dette
medfurer, al kvalitetsforskelle imellem mel fra
for... kcllige p~lrticr kommer I}deligt frem. Dennc
æhel1\('looe er vcdl;lgct som slan<!:'Hd i den dejtesl,
der i 1976 h;lr værel gældende i FF-området for
be~temlTlehe af h..'cddvalitcl. Ved bagnin
gen f.em~tilles brodene som rund'lykl..er, og LIer er
lydelig for:.kcl mellem brnd bagt ;tf gout mel og
runJ:-.lykker b;lgt af mel fra uegnede sorler.

I de fire und('r\ogelscr i serie I har Clement gi
\el Cl l,oæsen!ti~1 Ia\ere l,ooJumenudbyltc end de O\'
ri~e .,orler...om er nogenlunde en~. J serie n
hu Solid og Kormoran været de andre fire sortcr

0\ eri egne med hensyn til bmdene.. rumfang, Og
endelig har den .,idslnævnle ')ort i serie III. J{PH
IS170. \;t;ret knapt s~ b"gect;.net som de tre ovri
~c.

For vå.lneden gælder. at :l1le fire ..orter har gi
vet væ,,>elllligt hedre brød enJ vinterh\cdt.' ..orternc.
hvilket under<,lfcgcr. at v!lrhvedc er bedre bageeg
net end vintcrh\l'de.

Yderst lil højre er ;mført bt.'mærkningcr om de
jens be"~,lffcllhed. , al beLlommcl'Se ;Jf hveden.. ha
gcl..\alilcl Cl' der (re f;ll..lofcr, som er væsentlige:
for del forl:>tc 11/('/('1. for del andel t/rjrll." bt'
\~(l!kll"l'll og for del tredje /Jf('t/I'/_ Det er iUe
pn ....keligl. ;It dejen har cn ~læbrig kon<..istcm. der
medforer, at den v:llhkeligl bn :-.Iippc ælte,.rme
nc. og ....om gor den vans~eliR at bearbejde ""em
<;orler h;lr Llct belegneIsen lIorl1llll (hj. og her har
~ons.isten"cn !lakLle<; været i mden. Kormor:ln h:Jf
f;lct bdcgncl">en J.ort dej. der ikke er en ubsolut
s~n ....kclig be ..l..:lfft:nhcd. mell M)1Jl L10g iI.. l.. c medfø·
l'er. at Llcjen er uanvendelig.. Dejen fra fire sorter
hM fåel hetegnelsen {itll J./tl'hrig. Og rc,,>ult;Hl·t er
iUe helt tdfled..... tillcnde. (l~ endelig er dejen fra
fire \orler hl·tegnet ..om J,.f(l'bri[.:. hvil~l'l vil ... i,tte.
at den i~ke er egnet Iii hagning.
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Fif:'. 7.

Solidh\'edc Clcmenth"'l:Je Sappm'hh..edc
foroven: 50 N foroven: 50 foroven :"0
i midten: 100 N i midten: 100 ~ i midten 100 N
fornetlc.n: 200 :"l forneden' 200 N fomeden: UO N

Men,,; tilførsel af kvælstof ikke har ændret væsenlligt ptl udseendet af broJene fra Solidhvede. frem
går det lydeligt. at der på grund af dejens ~ l.cnrighcd ingen rcvl1ed<lnnclsc er sket i Clclllcnthvedc lil·
ført 200 N og endvidere. at revnedannelsen i brød af Sdppodrh\t:dc tilfort J:"O N heller ikke er ..ti kr:Jf
lig ">om ved den mindre kvælstoftiJførse1.



Som før nævnt. har der i 1976 i EF-om
rådet været vedtaget en standardtest for dejkvali
tet i hvede som grundlag for godkendelse til in
tervenering. Denne test er udfort p<\ en del prø
ver fra sortsforsøgene, og samtidig blev der be
stemt faldtal, som i alle prØverne var i orden. Ho
vedresullatet fremg<\r af følgende oversigt, hvor
prøverne er delt i fire klassificeringer. selvom te
sten kun omfalter to, enten ikke klæbrig og ma·
sj.;illbearbejdt'lig eller kltrbrig og ikke maskillbear·
hejde/ig. Analyseringen og vurderingen er foreta
get på Jydsk TeI..nologisk Institut

Anlll h\edepro\'u

'" kunne
>=kid \'ar oelOP ..,

iaH ,od' ,od< "'.., Uor:brigc:

Solid 27 12 13 2 O
Holme 4 2 2 O O
Sture 4 2 2 O O
Kormoran 3 O 3 O O
Sarah 3 O 2 I O
Nana 5 O O O 5

PrØverne fm de tre svenske sorler gav bedre dej
end prDverne fm de andre sorter. og deL bemær
kes, at alle prøver af Nana. faldt i denne dejtcsL.

For alle v:\rhvedesorterne gælder, al både mel
og dej har været tiJrredsstillende, og de var alle
velegnede Lil broofremstilling, I alle analyser har
de været vinlerhvcrJesorterne overlegne.

Kwl'1slolgødsklli"g og bagekvalircr

RagekvaJilct i hvcde er ikke alene ct 50rl5
spørgsmål, mcn det har også mcget med dyrk
ningsforhold at gøre. Kvælstoftilførslens st"rrelse
har betydning for indholdet af protein i kernen
Og samtidig for proteinets sammensætning. l 1975
blev dcr gennemført undersøgelser i 8 forsog med
stigende mængder kvælstof til Solidhvede, og opga
ven er gentaget i 1976, hvor der er udfort bagetek·
niske undersogeIser på prøver fra 4 forsog i So
lidhvede, 2 forsog i Clementhvede og 2 forsøg i
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Sappovårhvcde, Resultaterne af forsøgene ses i
tabelopstillingen nederst på denne side,

Der har både i Solidhvede og Clementhvede vor;·
ret god udbyttevirkning ved at forøge kvælstof·
mængden fru SO til 100 kg pr. ha, mens der ikke
har været rentabelt merudbytte ved en yderligere
forøgelse til 200 kg kva::lstof. J vårhvedeforsogene
er der ikke opnået merudbytte ,,'ed tilførsel af
kvælstof.

I vinterhvede er protein indholdet steget kraf
tigt ved stigende kvælstoftilforsel, mens dette ikke
i samme grad har været tilfældet i vårhveden.

Faldtallene har alle været meget høje. men i
begge vinterhvedesorter har der været en lille
stigning ved foroget N-tilførsel.

Ved at foroge kvælstofmængden fra SO N til
200 N pr. ha er sedimentationsværdien i Solid for
oget fra 18 lil 34, mens de tilsvarende tal i Cle·
menthvede kun er en forøgelse fra 4 til IO, hvil·
ket er meget lave værdier. l vårhveden er alle
seJimentationsværdier høje og ikke meget forskel
lige.

Meludb)'ttet var væsentligt højere iSolidhvede
og vårhvede end i Clementhvede.

I begge vinterhvedesorter er der fundet en ret
kraftig stigning i indholdet af våd gluten ved sti
gende kvælstoftilførsel. Som anfort tidligere var
der ikke stor forskel mellem indholdet af v<\d glu·
ten i de forskellige soner, og det ser lid til, at den·
Ile bestemmelse ret nøje følger proteinbeslernmel
sen,

Vandbindingsevnen har været højere i v<\r·
hvede enJ i vinterhvede og tilsyneladende lidt
bedre ved de hoje kvælstofmængder end ved de la
ve.

Provebagnfngen af~lørcr, at brødenes volumen
har været større i Solid end i Clement, og at der i
Solid hvede har været en betydelig positiv virkning
af oget kvælstoftilforsel, mens der i Clementhvede
ikke er slorre forskel i resultaterne efter 50 N
og efter 200 N, I vårhvede er bageresultatet næ·
sten ens uanset den tilførte mængde kvælstof.

K'·lP/flolgødskningens bt'tydni"J: /0' III'ede"s bOfUhofiler (/9-10)

Udb. og Prolein i Scdlmcn- Mel- Aske I VOd Vand- Volumcn-
mcn.ldb. lonlof lallons· udb}llc. Iluslof. glulen, bindings- udb)'Ue.

4 15. i Solidlll'ede hkg pr. hl ",.. Faldlal Y.l:rth ",.. ",.. ",.. C\'oe. pc;t. ml

50 N ... 55.2 9.0 280 18 66.3 0,50 19 50,5 514
100 N. 4,4 10,4 )02 25 65,4 0,54 24 52.0 558
200 N. 6,2 12,4 305 34 66.6 0.53 30 53.7 592

2 Is. i Clemn,rln'ede
50 N. 56.4 9,0 306 4 60,4 0,42 19 51,8 438

100 N ... 6.1 9,6 315 6 60,1 0,44 20 51.2 457
200 N. 7,3 11.5 33 l 10 59,7 0,43 27 52,8 442

2 Is. i SappOI'årln'ede
50 N ... 66.3 11,7 3~0 42 65,9 0,53 28 56.8 609

100 N .. ,;,0,3 12.3 331 47 64.7 0.54 30 57,4 610
150 .;.0.1 12,3 343 50 64.8 0.53 31 58,2 593
100 + 50 N 0,6 12,9 327 51 6~,8 0.53 32 58.4 606
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• ) o - InICn froslre5lslc:nJ. lille prolc:in.ndhold. meludb)IIC Ol
brødvolumen. ingen reslslens mod lulrusl

10 - lod frostrtsiSltns. StOrt proteinindhold. mdudb)'lIe Ol
brødvolumtn. god rC:SiSICns mod gulrusl.

Solidhvcdc kommer fm forædlingsvirksomheden
Svalof. og denne sort har i 1975 og 1976 været
mål50rt i vinterhvedeforsogene" men den har del
taget i danske forsog siden 1971. Sorten er hojt
ydende. og den gav 6 pet. hojere kerneudb}lte

På grunding nf resultaterne af dyrkningsforsø
gene og af den folgende ovcrsigt over 2-4 års for
s~jg smut af label c :-.idc 40 og værditallene fra
statens forsog og endvidere foranomtalte bage·
forsog, kan der gives en omtale af dc enkelte hve
desorter. som er optaget på 'iortslistcn.

f. Vintcrhn"dcsor1ernes udb)ltc og egenskaber.

For vinterhvede bliver der, som for de øvrige
kornarter, givet bedommelser og foretaget målin
ger i de offieielle forsog under statens forsøgs
virksomhed. og fra sortsibten 1976 er folgende
værdital for hvedesOrlernes egenskaber hentet.

;\':lI1ahvcde kommer fra Abed Planteavlsstation.
Også denne sort er provet i fire år. og har kun

Bcaconh~'ede kommer fra NSDO i England .
Sorten har været afprøvet i fire <\r sammen med
Solid. og bortse. fra 1976 har den hvert år givet
hojere udb}'tte end målesorten. I gennemsnit af 4
års forsøg har Beacon givet 3.3 hkg kerne eller 5
pet. mere end Solid hvede med samme stilling i
J ylland og på øerne.

Ucaconhvede har et kort og stift str:\ og giver
et lille halm udbytte. Kernerne er store med lav
rumvægt og middelhøjt proteindhold. Sorten giver
lave faldtal og har dårlige bageegenskaber. Vinter
fa..,lheden er ringe. Dens resistens mod glllrust er
god. men !iorten angribes ret kraftigt af meldug.

end den tidligere målesort Starkehvede, da de to
blcv afprovct i samme forsøgsserier.

Solidhvede har middellangt strå med god strå·
lit} r~e og middelhojt halmudb}'tte. Kernerne er
store med hoj rumvægt og middelhøjt proteinind
hold. Sorten har gode bageegenskaber. Solid er
vinterfast og h:l.r ret god modstandsdygtighed mod
angreb af meldug og gulrust.

4 drs forsøg med JU'edesorter

øernt':
Forholdstal for lcmc:udb)lIe

191} 1974 1975 1976 GnJ.

Solid 100 100 100 100 100
Beacon 108 III 104 98 105
Nana .... 99 101 96 99 99
Konnoran 97 IO) 97 95 9H
Huntsman 102 105 IO)
Clement 104 95 100
Holme 94 99 96
Sture 9) 99 96
Benno 96 88 92
Winnetou 92 90 91

Jylland:
Solid 100 100 100 100 100
Beacon 109 114 97 97 104
Nana 97 104 90 95 97
Kormoran 98 102 95 96 98
HunL..man 95 98 96
Clement .. 102 9) 97
Holme 100 98 99
Sture 95 98 97
Benno 98 90 94

Hele landet:
Solid 100 100 100 100 100
Beacon 109 112 102 98 105
Nana 98 102 95 98 98
Kormoran 97 IO) 96 96 98
Huntsman 100 IO) 101
Clement IOJ 94 99
Holme 96 99 97
Sture 94 98 96
Denno ........ 97 89 9)
Winnetou 90 8.9 90rcsislc,u

mod
gulruSt

6
8
6\7
5
7
7\7
5
6
7\7
7'1>
611:
8

7
6
7
6 th:
6'1>
6'1>
7
7
7
6\7
7
6

H
7'1>
8
8
8
6'1>
8
8
8
6'1>
8
611

7
6'1>
7'11
7
7
6'-"1
6'11
7
7
6'1>
6'11
7'1>

V~rdltal for-)
mcl- bmd_

prolcln ud- vo_
mdhold b)'nc: lumen

7
4'11
6
6'1>
4
6
7'1>
7
6
6
6
7

frOst
«

siStens

Forholds1al

r"
halm

udb)'lll:

100
97

108
94
96
97

106
105
105
101
98

110

Resultaterne i vinterhvede fortæller, at det kan
lade sig gare at forbedre bageegenskaberne ved
at hæve proteinindholdet ved hjælp af kvælstof til
en hvcde, der ipvrigt har gode bageegenskaber,
mens en forhojelse af proteinindholdet i en ikke
bageegnet hvede ikke har givel sig udslag i bcdre
bageværdi. I vårhvede, hvor proteinindholdct var
højt, har det ikke kunnet lade sig gore at for·
bedre bageevnen ved yderligere tilfor'iel af kvæl
stof.

I provcr fra to af de forsøg med kvælstof til
Solidhvede. der i 1975 blev undersøgt for bage
kVlllitel, er der senere på Statens Planteav]s Labo
ratorium foretaget en umlcrsogclse over indholdet
af protein og dettes aminosyresammensætning ved
de forskellige kvælstoftrin.

Indholdet af glutamins}'re steg med stigende til
forsel af kvælstof, mcns det relative indhold af
de to ~vovlholdige aminosyrer Cystein og 1ethi
onin faldl. Det samme var tilfældet med de tre
ba..'ili!>kc :lminosyrer Lysin, Histidin og Arginin.

EgclI.rkaber },os \·jnrer},l·edesorti'rTle

Solid
Beacon
N:l.na
Kormor.
Huntsm.
Clement
Holme
Sture
Benno
Bongo
Sarah
Winncl.



i 1974 givet højere udbytle end Solidhvede. 1
gennemsnit af 4 års forsog har Nana givet 1,1 hkg
kerne mindre end måle:sorten. og resultatet er
ringere i Jylland end på øerne.

Nanahvede har samme stråstyrke, men lidt læn
gere slrå end Solid, og halmudbyttet er lidt stør·
re. Kernerne er ~tore med lav rumvægt og højt
proteinindhold. Nanahvede er ikke velegnet
til bagning, idet dejkvaliteten er for dårlig. Nana
er ret vintcrfast og skades ikke særligt af mel·
dug og gul rust.

Kormorunhvcde kommer fra F. von Lochow
Petkus i Tyskland. Sorten har deltaget i forsog
sammen med Solidhvedc i fire år og gav i 1974
lidt højere udbytte end denne, mens den i de tre
andre år ikke har kunnet klare sig. I gennemsnit
af 4 års for~og har Kormoran givet 1.2 hkg kerne
mindre end Solid.

Karmoran er kort og ~tråstiv og giver et lille
hatmudbytte. Kernerne er små med lav rumvægt
og middclhojt protein indhold. Bageegensknberne
er rel gode. og i~r er 'iOrtens sedimentation'tal
højere end de andre sorters. Karmoran er ret vin·
terfast og ret modstandsdygtig mod gul rust, men
angrib~ en del af meldug.

De falgende sorter, der også er optaget på sorts
listen, har hm været prøvet sammen med Solid
hvede i de to sidste år.

Huntsmanln'cde kommer ligesom Deacon fra
NSDO i England, hvor den er en af hovedsarter
ne. I 1975 var udbyttet på højde med Solid, og i
1976 gav Hunl.'lman 3 pet. højere udby'tte end
målesarten. I gennemsnit af de sidste 2 år var ud
byttet 0,7 hkg kerne o"'er målesartens, men det
bemærkes, al o;orten på Øerne ga'\' 3 pet. mere end
Solid, mens den i hske forsog gav 4 pet. la\'ere ud
bylle end målesarten.

Huntsman er Kortstrået og stivstrået og giver et
ret lille halmudbytte. Kernerne er store med lav
rumvægt og middelhøjt proteinindhold. Huntsman
giver lavt faldtal og er ikke velegnet til bagning.
Oen er ikke vinlerfas!, men har god modstands
dygtighed mod meldug og glllru~t.

Clcmcntll\cde kommer fra Cebeco i Holland,
hvor sorten er hovedsart, ligesom den i mange an·
dre områder i FuropJ er meget dyrket. Sonen
har været i forsag i flere år og klarede sig sær·
deles godt overfor Starkeh\e~e i 1973 og 1974. I
1975 gav Clement 3 pet. hojere udby lIe end Solid,
mens den i 1976 gav 6 pet. mindre. I gennemsnit
af 2 års for.!tog har Clement givet 0,6 hkg kerne
eller I pet. lavere udby Ile end målesarten.

Clement er kor~trået og stivstrået og giver et
lavt halmudbytle. Kernen er middelstor med mid
delhøj rumvægt og middelhøjt proteinindhold. Sor
tens bageegen'ikaber er meget dårlige. Clement er
knapt så vinterfa')t som målesorlcn. Den har god
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resistens mod gulrusl. men dens modstandsdyg
tighed mod meldug var meget då.rlig i 1976.

lIolmchvede er svensk og kommer fra Weibull.
Den har deltaget i forsøgene i de sidste 7 år, men
er kun i de to sidste prøvet mod Solidhvede, som
den knapt har kunnel nå i udbytte. l gennemsnit
af 2 års forsøg gav Holmehvede 1,6 hkg kerne
eller 3 pet. lavere udbytte end Solid, og med et
\,æ"lentligt bedre resultat i de jyske forsog end i
øernes.

Holmehvede er langstrået, men med god strå
styrke, og sorten giver et hojt halmudbyue. Hol
me har små kerner med høj rumvæ:gt og middel
hojt proteinindhold. Sortens bageegenskaber er
særdeles gode. Vinterfastheden er bedre end de
ovrige sorters, men l-Iolmehvedc har knap så god
mod'>tandsdygtighed mod meldug og gul rust som
målesarten.

Stureh"cdc er også cn Weibull son. Heller ikke
denne har givet udbytte på højde med målesorten,
men havde dog bedre stilling i 1976 end året for.
l gennemsnit af 2 års forsog har Sture givet 2,4
hk.g kerne eller 4 pet lavere udbytte end målesar
ten.

Slurehvede har ret langt, men stift strå og giver
et ret højt halmudbyue. Sorten har ret små ker
ner med høj rumvægt og middelhøjt protein ind·
hold. Sorten har særdeles gode bageegenskaber.
Den er villterfast og har god resistens mod mel
dug og gul rust.

Bcnnoln'ede fra lang-Dorfc-r i Tyskland har
efter et nogenlunde rcsultat i 1975 klaret sig me
get dårli~t i 1976. og gennemsnit af Z års forsøg
har den givet 4,2 hkg kerne mindre end måle
sorten.

Bennohvede er kort og stivstrået, men giver et
ret ~tOf[ halmudbytte. Kernen er lille med hoj
rumvægt og middelhøjt proteinindhold. Sorten er
ikke velegnet til bagning. Vinterfastheden er mid
delgod og modslandsdygtigheden mocl gulrust til
fredsslillende, mens sorten i 1976 blev meget kraf
tigt angrebet af meldug.

Folgende sorter er på sorlSlisten. men har kun
deltaget i rimeligt SlOft anlal forsØg i et enkelt år.

S:Jrahhvede fra Pajbjerg gav i få forsøg i 1975
lovende resultater, og i 1976 har sorten i gen
nemsnit af alle forsog givet 1,5 hkg kerne mere
end målesarten. Denne gode stilling vnr tilfældet
både i de jyske og i øernes forsog.

Sarahhvede har middellangt strå med nogenlun
de stråstyrke og halmudbylte under middel. Ker
nen er middelstor med høj rumvægt og middelhøjt
pro\cinindhold. Sortens bageegcnskabcr er ret til
fredsstillende. Den har ret god vinterfasthed og
ret god modslandsdygtighed mod meldug og gul
rll~l.
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I'clkllsrll~ II har i flere år værel m51esort i
fo~ogcne med I'us,orter. og del er den ab:'lolut
mc!)t dyrkede rllgsorl her i landet. Petku..,rllg II
har både i 1976 og i gennemsnit af tidligere års
forsog givet slOrre kerncudbylle end de øvrige
provetle sorter. Sorten er ret korhtråct og har mitl
delgod str:l,tyrke.

I'ekuroru~. der ligesom Petkus II k.ommer fra
F. von lochow-Pctkus i Tyskland. har i tidligere
år gi\el næslen ..amme kerneutlbytle som Pelkus
II. men i 1976 var resultatet betydeligt dårligere.

I)ckurorug ligner på tie fleste områdcr I'etklls
rug II, hvilket er gilll .. ke n~\\\lrligl. da den er ud·
valgt i dennc sort. Strålængden er den S:lmme, men
i 1976 s:\ tiet utl til, at den \'ar lidt kraftigere an
grebet af meldug end m:\lc'iorten.

Dcr blev hu... tet ["læne lIdb) !ter af m:t1esorten
l'etkusrllS II i næsten alle områder. og gennem·
snitsllUb)llel p. ~7.6 hkg i a!le fOf'iogene er høje
re end i tibvarende for'iog 1975.

(:( hastigt overblik over tabellen af.. lnrer. at
I)etku, II har værd meget dominerende. I gen·
nermnil af alle fOf'.ogene gav Pckurorug 6.1 hkg
kerne mindre end Pctkus II, Animo 3.4 hkg ker
ne um.ler Pelkus II og Kongs II et mindrelldbytlc
på 8.2 hkg kernc. I to forsog, Iwor resultatet var
meget d:irligt for Pckurorug. blev det anfort, at
m!')æden ikke havde \piret tilfredsstillende, og at
be~lantlen derfor var meget tynd. Di'ise 2 for\og
er udeladt. men iovrigt oplYl>tc forædleren ved
leveringen ~If tlct :lI1vendte parti, at spireevnen var
90 pet. Dc::t er endvidere hcm:crkelsewærdigl, at
Solidhveue i di')se for..,og, hvor den er sammenlig
net med rug, hilr giveli 5,2 hkg kerne mindre end
Petkw,rllg 11, i cl forsog på nornholm endog 34,4
hkg kerne mindre. Del må formodes, at årsagen
er at finde b.ide i årets va:kstbetingeber og j jord
bund,forholdellC.

( ) mmdre: anl~1 fUDOg

1-1011.••C!;t hkg
pund "eme

• Il

124 47.6
125 -; 6,1
123 +3,4
122 .,.8,2

(128)( + 15.2)
J,6

Hde landel
Knrl'lder for

lejeo;zd md<Jug
II ,

3 3.2
.1 4.2
3 3.6
3 3.6
U 2.4

Slr.\Ll':ngde.
,m
l'

118
119
127
123
(84)

Anl.al rorsøg
Petku'> II
Pckuro
Animo
Kong:. 11
Solidhvetlc
,-SD

Bongohvede kommer fr3 Toni Heidenreich i
Tyskland. Sorten gav i f3 forsog i 1975 l>:lmme
udbytte som Solid og i 1976 1,8 hkg kerne min
dre end målesOrlen.

Bongo har middellangt strå med god stri.<;tyr
ke og middelhojt halmudbytte. Kernerne er mid
deblore og både rumvægt og proleinindhold er
middelhojt. Sortens b3gecgenskaber er ikke til·
fredsstillenue. Sorten er nogenlunde vinterfast og
har god rcsislen, mod gul rust, men blev i 1976
kraftigt angrebet af meldug.

Winnctoulu'cdc kommer fm VEB i Ø-,Uyskland.
Dcn har både i 1975 og i 1976 været 3fprovet i
ret beskeden udstrækning. I begge år var re'wlta·
tet væ5entligl d:irligcre end Solids udbytte, og i
gennem,nit af 2 :ln> fOf'.ug har sorlen givet IO pet.
13vere udby Ile elHl målesorten.

Winnetoll har middellangt "Irå med god strå
"ltyrke. og dcn givcr et hp)1 h3lmudbYlle. Kernerne
er små med hoj rum\'ægl og proteinindhold. Sor
ten er llegnet lil bagning. Sortens vinterfaSlhed
er god, og den har god modstandsdygtighed mod
gulrus!. mens den i 1976 blev kraftigt angrebet af
meldug.

~. "nlg :lf ~'intcrhvcdcsort.

Efter at der tidligere i mange år kun var ret få
hvedc.'\orler linder afprovning, har der i de seneste
:lr deltaget mange sorter. Foruden ~porgsmål om
..orternes ytlecvne og ,ygdomsresistens har især
problemer om dere' kvalitcl<;egen ..kaber med hen
syn lil hageevne været i forgrunden i de seneSle
~r, arrrovnin~. I 1976 blev kvalilcL..hvcde prismæs
'iigt præmieret. og 'iMremt delle 3frcgningsprincip
også fremtidig vil blive anvendt. m~ valget fornuf
tigvis faltle på sorter mcd acceptable bageegenl>ka
ber. Og~å andre egcn'>kaber må naturligvis t3ges
med i overvejeherne.

V(,d NI \{jll//f'l \'urtlaiIlK (l/ c/yrJ..llillg.f1'ærtli og

b'afifcl blil'rr reJUltalrl. tIl Solidlll'ede nelop er
solid, og m tlCII tlu/or I1u,d god begrunde/w! !.af!
allbe/alcJ i dyrknillgen. Ilo1me og Swre har ligele
dt's \"lUCI swbife sorft'r. Denu/ell 1I/t7 de kommen·
dl' drs r('.w/tala l1!l'd tlCII nyt' Sarahhrede følges
l1!t'tI illt('T(·Sst'. Dril gjort/r sig ptr1ll gælde1lde ;
/976.

5. Rugsorter.

Der blev i 1976 gennemført iall 15 forsog med
4 rugsorter, 0J; i I~ af disse forsøg deltog også
Solidhvede.

Kon~rug 11 er en gammel kending fra $v;l1of,
og den var tidligere hovcdsort i rugdyrkningen.
men kunne ikke lldb>'t1emæs..igt nå Pctkusrllg 11.

AnimoruJ,: kommer fra Ccbeco i Holland. Sor·
ten er ny l d~ln"'kc forsog. og i 1976 havde den
et ret d:\rlist re')ultat sammenlignet med Petkus IL

Animo er lang,(r:'\et. men med Sod str:\<;tyrke.

N
J)"Uand

)

51,7
+9,2
",3.0
+9.5

+19,7

v._
J)lland

)

29,7
.,.3,4
+3,9
~8.2

+9.7

Rllf:mrrer Ol,
hl, kerne pr. ha

O·
J)l1an<J

2

5~,9

.,.7,6
+~.2

+7.2
~6,8

Ilornholm
I

65,5
",6,0
+0,6
+7,3

+34.4

~jJ:lland

Anlll rorsol 6
Petkus II 47.3
Pekuro + 5.5
Animo +3.5
Kongs 11 + 8,0
Solidh. (~15,1)
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Dette var heller ikke tilfældet i 1976, hvor Kongs
n gav 8,2 hkg kerne mindre.

Kongsrug II er mere langstrået end Petkusrug
II, men har god stråstyrke.

I de foregående år har der været gennemført
tilsvarende forsøg, og i den fØlgende oversigt.,
der viser resultaterne af artsfofSøg i årene 1972
til 1976, ses resultaterne af de enkelte år og yderst
til højre geonemsnitstallene for S års forsøg.

I alle fire forsøg~<\r har lofabyg klaret sig væ·
se:ntligt bedre end både Selmahavre og Sappovår-

Mi!leraljord
Anlal fonøs 4 IS ,. " ]J 54,

Byg 32,8 42,7 56,0 47,6 43,6 44,S
Havre 5,\ +\.0 +1,0 +8,2+ 11,0 +3,2
Vårhvede 2,7 0,7 -;-2,4 +5.7 +6,6 +2,3
LSD 3,5 2,5 /,7 2,0

5 års forsøg mt'd kornarter
hkg l.croc pr. ha

1972 197J 1974 1975 1976 CM.

1.Al'bundsjord
Anlal fOr'IØg " 3. 19 13 22 54,

Byg 37,S 41,9 50,7 49,6 46,4 45,2
Havre 4,5 +5,4+11,2 +4,0+ \4,7 +6,2
Vårhvede +2,6 +2,0 +\,9 \,7 +4,\ +t,8
LSD 2,5 3,3 6,1 7,1 6,1

1 de enkelte forsogsår er der høstet megel varie
rende udbytter af byg, lavest i 1972 med 37,S hkg
på lavbundsjord og 32.8 hkg på mineraljord og
højest i 1974 på begge jordtyper. I 1972 gav hav
re undtagelsesvis højere wJbytte end byg på alle
jordtyper, og i S.lmme år var vårhvede bedre på
mineraljorderne end byg, men i de fleste år har
byg været den hojeslydende af kornarterne. I gen
nemsnit af forsøgene har byg således på lavbunds·
jord givel 6,2 hkg kerne mere end havre og 1,8
hkg kerne mere end vårhvede, mens den på mi
ncraljord har givel 3,2 hkg kerne mere end havre
og 2,3 hkg kerne mere end vårhvede.

Resultateme \'arierer fra arf til art og fra ~r til
år, og enkeltforspgene afslØrer mrialioner fra sted
ril .fled. Allignel kan re.wlrarerne give den gene·
re//t' l'ejiedlling om arts\'alget, at byg bør fort'trak
kes frem for havre eller wlrhvede på flere jorder,
elld det tidligere blcl' anbefalet. Det b~r dog tilfØ·
jes, Ol i spørgsmålet om arum/g pd sar/ige jord
typer må den enkelte m'lrr g~}rt' egne l'Tfari"[ft'T
og pli grundlag heraf træl/e det valg, der er def
bedsre for liam.

På F)'n har der i de sidste fire år været gen·
nemfort arlsforsog med korn på almindelig ager
jord. Udbytlcrc~ultateraf 7 forsøg i 1976 er i den
folgende tabel vist sammen med gennemsnitsud·
hYllet af de fire ;irs forsøg, og disse resullaler
understolIer de tidligere omtalte.

hk!, l.crnc
1976 1973_76

7 gn!.4:'lr

34,4 49,1
+10.1 +9.4
+\1,3 +9,\

A r(~"orsp'g på Fyn
Sldla·ngdc. Karaklcr for

cm IcjC:la:d mcldug
, 6 4

68 O 0.5
68 O O,S
7\ O 2,5

Anlal forsøg

Lofabyg
Selmahavre
Sappovårh.

Komarter (Il)
Su"ålzngdc, Karaklcr (or Holl. \'Z~I hk,

om kjcsæd meldug pund kcrnc

uwblllldsjord
Antal (01'501 2. IS 7 ,. 22

Zitabyg 72 4 t,9 109 46,4
Selmahavre 82 \ 2,3 84 +\4.7
Kolibrivårh. 9\ I \,4 127 +4.1
LSD 6,/

Milleraljord
Antal (orsøg 3. " 2. 13 ]J

Zitabyg 68 4 1.2 III 43,6
Selmahavre 76 2 1,2 83 + 11,0
Kolibrivårh. 83 O 2,4 134 +6,6
LSD 2,0

Udbytiet af byg var I gennemsnit af de 22
fors~ig på lavbundsjord 46,4 hkg kerne. Selmahnv.
re gav 14.7 hkg i-erne mindre. mens Kolibriv;\r
hvede kun gav et mindrelIdbytte på 4,1 hkg ker
ne. P<\ mineraljord var udbyttet af byg lidl min
dre. 43,6 hkg kerne pr. ha, og her gav Sclmahav
re 11,0 hkg kerne mindre end byg og virhvede
6.6 hkg kerne mindre. Det viste sig således, at
Zitabyg i gennemsnit på alle jordtyper gav væ
sentligt højere udbytie end især havre. men ogd
vårh\'ede.

6. Kornarter.

De vårhvedcforsøg. der er omtalt i et foreeåen·
de afsnit, blev samtidig gennemført som forsøg
med kornarter, idet der blev vedhæftet to forsØgs
led yderligere: på forsobosplane:n, Selmahavre og Zi
tabyg.

Især på lavbundsjorder, me:n også på mange
mineraljorder, er der hvert år interesse for at be
Iyscde enkelte kornarters egnethed i dyrkningen.
Når interessen særlig er knyttet lil lavbllndsjor·
der, er det især på grund af, at disse jorder ofte er
ret sent tjenlige til såning. hvilket medfprer, al
kornhøsten bliver tih.varende sildig. DeL har
også betydning, at disse jorder tit er meget kvæl
stofrige, således al blødstråede arter eller sorter
viser sig mindre egnede.

Der blev i 1976 gennemført iah SS artsforsØg,
hvoraf 22 på lavbundsjord og 33 på mineraljord.
Resultatet af forsøgene findes i følgende label.

Valg af rugsort

Det har nuet på tale ut trække Petkusmg /I
ud af dyrkningen, men delle er indtil l'idere op
gil'et. Så liFnge denne fOrt markedsfpres, og
indtil der kommer merl' højtydende sorter pd mar·
kedet, bør den foretrækkes i dyrkningen. Ingen af
de i 1976 prpl'ede sorter har truet den.
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8. Forædlerbeskyltelse.

Ifølge loven om beskyuelse af forædlerretlig
heder for planter. har forædlere af besk)'ttede
sorter ret til al opkræve en afgift. Det er i øje·
blikket fastlagt. at enhver, som benytter uds.'-cd af
disse sorter, skal betale 5,- kr. pr. 100 kg forme
ringsmaterilllc som omsættes.

er i 1976-77 brskyttet og

hvede. J 1976 var b}'ggcns overlegenhed særlig
fremtrædende.

7. Oversigt over sortsrorsog og kornsorter.

I tabel e på side 40 findes en oversigt over sor
ternes gennemsnitsresultaler i indtil 5 års afprøv
ning. øverste halvdel af tabellen omfatter afprøv.
ning af bygsorler, hvor 17 sorter i fire år er pro-
',let mod Zitabyg. 2 sorter har været med i tre
år. og 8 sorter i Io år. Derefter vi..es 3 havresor
ter. som er provet i fem år mod Selmahavre og
2 sorter. som har deltaget i fire år. Til sidst ses
sammenligningen mellem hvedesorterne. 1 venstre
halvdel af tabellen er resultaterne fra hele landet
vist. og de omfatter både målinger af lejet il boje
lighed. stdlængde og udbytte. Til hojre i tabel·
len er foretuget en opdeling af forsøgsresultater i
Jylland og på øerne. I de beregninger, der i denne
tabel er foretaget over flere års resultater. er der
ikke taget hensyn lil antallet af forseg. men hvert
års re.. ult;:tl vejer lige meget i det samlede reSlIl·
tat. Der er 1..1111 m('tllaget forspgsstllllmelllignillgcr,
1"'or der har l'lU('t mindst IO forsøg i bl1t1e lyl·
lallcl og pl1 Øerne i IH'ert af afprø\'tlingsårenc.

I tabel d side 41 er der givel opl,,,ninger om de
enkelte sorter~ oprindelse. og om deres afstam
ning, Af oversigten fremgår. hvil~e lande de en·
kelte sorter kommer fra, og det er endvidere op-
lyst. hvornår de er registreret under nyhedsbe·
skyuclse her i landet.

Følgende sorter
afgiftspligtige:

Byg
Adorra
Ansgar
Aramir
Dina
Duks
Emir
Flavina
Gcrkra
Horni
Julia
Kristina
Lami
Lofa
r"lala
1\'lon:1
Nery
Nordal
Prisca
Rupal
Salka
Simba

Tern
Tyra
VarlInda
Welam
Wing
Zita

/-Im're
A~lor

Lari:-,s:l
Leanda.
Mostyn
Mustang
Panter
Sang
Selma
Silva
Sofi

Vårln'ede
Dove
Drabant

Kolibri
Sappo

Vinterhl'ede
Beaean
Benno
Bongo
Caribo
Clement
Holme
Hunlsman
Kormor:1I1
Kranich
Nana
Sarah
Solid
Sture
Winnotou

Vi1llerrug
Otello
Pckuro
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Tabel c. O~crsigt O\'l~r sorlsforsog i kom.

Hele lan(let Jylland Ø<'M

Kar. for Sld.lZtlgdc Udb. og mrrudb. Udb. OJ merudb. Udb. 0l mcrudb.
Anlal kjesaed ,m bk. kerne pr. ha hkS terne pr. ha bII'l terne pr. ba

Son " Iforsø.
~ " § .

~ ~ ~ a19-

~ ~
~

~
• " "~ o ~

~
~

~ ~ ~ :g ~ ~ o ~ o
il æ

~

æe " Æ i e ;; i Æ i e
~ ~ ~ ~ ~ ~

Byg
Zita - 100 - 100 100
Lami 73-76 2,3 2,2 65 64 48,2 1,1 102 45,6 0,8 102 52,7 1,6 103
Salka 73-76 2,2 2,4 64 68 46,3 O,S 101 43,6 0,4 101 51,S 0,5 101
Lora 73 76 2,2 2,9 65 70 48,1 0,1 100 45,8 0,3 99 51,9 1,0 102
Duks 7J 76 2,5 2,8 65 67 47,9 ~0,1 100 45,3 0,2 100 51,6 0,1 100
Aramir 73 76 2,7 1.6 64 70 47,7 0,1 100 45,1 0,0 100 51,4 ~O,I 100
Dina 73-76 2,6 2,7 65 69 49,0 ~0,3 99 47,0 0,5 99 51,6 0,2 100
Rupal 73-76 2,5 2,5 65 66 48,8 ~0,5 99 46,6 ~0,5 99 52,S ~0,4 99
NordaJ 73-76 2,2 3,7 65 71 48,1 ~0,5 99 45,8 ~0,3 99 51,9 +0,7 99
Maia 73-76 2,2 2,8 65 69 48,1 ~0,8 98 45,8 ~1,1 98 51,9 0,0 100
Emir 73-76 2,4 2,2 64 66 47,4 ~1,1 98 44,7 -1,3 97 52,0 _0,8 98
Adorra 73-76 2,5 2,1 65 73 47,5 .,. 1.3 97 43,4 _0,2 100 52,3 ~ 2,6 95
Mona 73-76 2,5 2,0 65 62 48,8 _ 1.4 97 46,6 _1,1 98 52,5 1,9 96
Varunda 73-76 2,5 2,4 65 69 48,6 1.5 97 46,1 1,6 97 52,7 1.3 98
Harni 73 76 2,6 2,7 63 67 46,8 1,7 96 43,2 0,9 98 51,3 _2,7 95
Ansgar 73 76 2,4 2,8 64 70 46,3 2,4 95 43,3 2,3 95 51,6 "2,5 95
Tern 73 ·76 2,3 1,9 66 70 48,1 3,3 93 45,5 3,0 93 52,1 ~3,8 93
Wing 73-76 2,4 2,5 64 70 48,1 ~3,4 93 45,4 ~3,7 92 52.1 -:-3,0 94
Nery 74-76 2.3 2,1 62 63 47,2 ~0,4 99 44,0 .,..0,7 98 52,5 0,1 100
Prisca 74-76 2,3 1,7 64 70 47,9 1,8 96 46,2 _2,0 96 51,0 1,4 97
Guln 75 76 2.7 1,8 64 67 46,6 1,2 103 44,5 0,6 101 48,8 1,9 104
Abcd 1119 75 76 2,7 0,9 64 64 46,5 0,6 101 46.0 0,3 99 48,8 1,7 103
Tyra 75·76 1,7 2,4 62 67 42,5 -:-0.2 100 39,6 ~0,2 99 47,8 +0,2 100
Allinda 75-76 2,3 2,8 62 69 45.6 ~0,3 99 42.8 -1,1 97 48,4 O,S 101
Abcd 1158 75-76 2,1 l,S 62 65 45,6 ~0,4 99 42.8 ~1,2 97 48,4 0,1 101
5imba 75-76 2,1 2,1 61 66 44,2 ~0,9 98 41,3 ~1,4 97 48,3 " 0,4 99
Flavina 75-76 2,4 l,S 61 65 44,4 1.1 98 41,6 0,4 97 48,0 0,8 98
Canova 75-76 2,3 1,8 63 69 46,1 2.6 94 41,1 2,7 94 49,0 2,5 95

HalTe
Selma - 100 100 100
Mustang 72 76 1.4 3,6 81 80 44,8 ~2,1 95 42,8 _1,7 96 47,9 .:..2,5 95
Aslor 72-76 1.4 3,1 81 78 44,8 ~2,7 94 42,8 .. 2.6 94 47,9 -2,7 94
Silva 72-76 1,3 4,0 81 91 44,1 1.5 92 41,9 ~3,1 91 47,S 4.1 91
Sang 71-76 2,6 2,1 77 75 43,8 1,2 97 42,1 ~ 1,4 97 46,2 0,7 98
Leanda 73-76 2,8 2.6 77 73 43,8 2,0 95 41.6 1.6 96 47,1 2,5 95

Vårh"cdc
Kolibri - 100 - 100 100
Sappo J2. 76 1,4 1,4 91 88 44,S 1,2 101 45,1 1.6 104 41,9 0,8 102
Drabant 7276 1,4 1,1 91 90 44,5 1,1 102 45,1 1,3 101 41,9 0,9 102

Vintcrh\'cdc
Solid - 100 - 100 100
Beacon 73 76 1,4 1,8 97 90 61,9 3,3 105 60,0 2,5 104 61,0 l,S 106
Nana 73 76 1,4 1.4 97 99 61,9 ~1,1 98 60,0 ~2,1 97 63,0 ~0,8 99
Kormoran 71-76 1.4 1,6 97 92 61,9 _1,2 98 60,0 ~1.5 98 63,0 1,1 98
Huntsman 75-76 1,0 1.0

..
97 90 61,4 0,7 101 62,9 2,5 96 61,0 2,0 101

Clement 75-76 1,3 1,9 96 86 58,4 0,6 99 58,7 1.5 97 58,1 0,1 100
Holme 75·76 1,1 1.3 96 100 58.4 1.6 97 58,7 O,S 99 58,1 -2.1 96
Sture 75 76 1,1 1,2 96 100 58,4 ~2,4 96 58,7 2, I 96 58,1 ~2,7 95
Benno 75·76 1,1 1,3 96 87 58,4 ~4,2 91 58,7 ~1,3 94 58,1 ~4,7 92
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Tabel d. Kornsorternes oprindelse.

By~

Emir
Lora
Tern
Wing
MaIa
Varunda
Nordal
Mona
Rural
Ansgar
Zita
Salka
Larni
Dina
Arilrnir
Adorra

Y,lk
lIarni
Tyra
Duks
Canova
Flavina
Prisca

\Vclam
Ncry
Mirjam
51mba
Gura
Allinda
Alva
Gcorgie
Ilass::Hl
Claudia
Prima
Piroucltc

Trumpf
WW 6403
P 9033

Abcd 1119
Abcdl158
All. 3.130
Sejet 705662
Riso 9265

Mærk.e I

0)17
5448
6040
0318

6) IO
264

65505
65522

6156
101351
102221
678060

7.137
6501
604

5S l t~81J9h
11664
12917

682600

6047
6259

6292
693922
693897

7074
1605
3109

68241
3869

Oprindelsesland

Holland
Danmark
Tyskland
Sverige
Danmark
Holland
Danmark
Sverige
Sverige
Sverige
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Holland
Østrig

England
Tyskland
D:lnmark
Danmark
ry<;ktand
Sverige
Sverige

Sverige
Danmark
Danmark
Sverige
Danmark
Danmark
Sverige
Lngland
Engl'lnd
Tyskland
IloJland
Ilolland

DDR
Sverige
Østrig

Danmark
J).mmark
Danmark
Danmark
Danmark

Registreret I
år nr.

1966 13
1968 27
1969 68
1970 89
1971 101
1971 102
1971 114
1971 115
1972 145
1972 147
1973 177
1973 178
1973 182
1974 Hl9
1974 191
1975 236

1975 237
1975 245
1975 248
1975 249
1975 274
1976 298
1976 299

1976 .100
1976 305
1976 306
1976 329
1976 351

Delta X (Agio x Kenia 2 x Arabischc)
Proctor X M incrva
Hcinc2369· J1cinc055JO x Ilcinc055J
LyalJpur Ingrid6
Proctor x t\.lincrva
Vada X I/ylkcma 114H
licinc 4808 x Dana
Mari x Monte Christo
Pallas A I{upee
(HertaS,.: 191) Ingrjd~ x \Ving
I'f. 203 x Vall.l
Elbo >: Vada
Ania X Mincrva
Deba X Amscl
Emir X Voila
CLyallpur ~ r"'laja) ;..: (Ilaisa x Pirol) x

Eura II
Dcba X (Swallow Emir)
Carlsberg II x Amscl
(M. Christo X IIcrtaS) X (Rika X Drost)
Carlsberg II x Lyallpur2
Cambrinus x Ammer
Emir x WW 5793
(lIcna7 x 191) x Clara x 5793 2 x

CM. Chri:.lO >' Clara) x 5793~

(M. Christo x Clara) x 5793 2 X 585)4
(HertaS A 191) x Ingrid X Minerva
(HertaS X 191) x Ingrid x Mincrva
(IlenaS x 191) Ingrid x Mincrva
Impala x [mir
'\I. 265 Emir
Vada Sv. 2148
Vada x Zephyr
Delta x Agio x (Kenia ;-.; Arabian)
Vada x Abcd
Mcnclik ;,: Balder
Emir x (1-1 4808 :< Mlillcr 61-223) x

DeJisa
Diamant 14029 64 '6
Arla x TcJlus
(Emir X Quanturn) x (Emir y

Br.misovicky)
Kristina '. Lora
Kristina x Lora
N. 265 x Krislina
Impala x Nigratc
IndtlccrCl mUl:\rH i Bomi
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Havre
Astor
Silva
Selma
Mustang
Leanda
Sang
Gamba
Flamingswciko
Sv. 68244
WW 16918
WW 17007

Vårhvede
Kolibri
Sappo
Drabant
Dave

Vinterb,'cde
Beacon
Clement

Holme
Kormoran
Solid
Benno
Nana
Huntsman

Bongo
Sture
\Vinnetou
Sarah
Arminda
Hildur
RPB 18170

TJ B 240!I 834

MltTkc

16412
64116

67313

1119
11693
!l 882

148

18168
7432

65646

021

153-1

67256

1750

OprindelRsland

Holland
Tyskland
Sverige
Holland
Holland
Sverige
Holland
Tyskland
Sverige
Sverige
Sverige

Tyskland
Sverige
Sverige
England

England
Holland

Sverige
Tyskland
Sverige
Tyskland
Danmark
England

Tyskland
Sverige
DDR
Danmark
Holland
Sverige
England

England

Regbtreret

" M.

1966 9
1969 56
1970 84
1971 104
1974 190

1969 67
1971 105
1972 152
1975 269

1972 153
1973 173

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

1975 289
1976 297
1976 324
1976 353

Marne x Minor
Hulle 2760 /39 x Gophcr
Palu x Saxo
Condor x Phønix
Condor x Cebeco 725
Condor x (Sv. 01771 x 56697)
Marino X B IIS2
(Pendek X 5329/49) X Pemgold
K 55078 X Sv. 01770
(Stål X Ponta) X WeikusJ
(9065 x Weikus) x Panta X SelmaS

Selkirk x Peko l x Koga II
W 177-62 X W 176-62
Cl 12633 X Ring6
Koga II X H 8810/47

(Hybrid 46 X IB 208) X ProlT. Marchal
(Hope X Timstein) X Heine VIP x

(RiebcscI 57/41 X Heine VII) x Cleo
Starke X (Odin x Banco)
(Capelle X 1-Ieine 2806) x Heine 646
Banco x Werla
Carstens VIII x (Nord X Viking)
Ibis X Stella
(Cl 12633 X Capelle5) X Hybrid 46 X

Protr. Marchal
Carstens VIII X Capelle
WW 63-65 x WW 77-65
(Salz. Bastw. x Weila) x Hadm. Qualitas
(Nord x C. 103) x Ibis
Carsten 854 X Ibis
Sv. 60504 X Starke
TP 118 X «Perdix X Hybrid 46) X

(Capel/e x Champlcin»
Maris Envoy x Durin

Rug
Pctkus Il
Kongs Il
Pekuro
Animo

Tyskland
Sverige
Tyskland
Holland

Udvalgt af von Lochows Petkus
Udvalgt af Svaløf Stålrug

1973 17\ Udvalgt af Petkus kortstrået
1976 322 Krydsning af 8 familier



n. Sorter af ærter
Der blev i 1976 gennemfort 14 forsøg med SOf

ler 'lf ærter fordelt med 6 på Øerne og 8 i Jyl·
land. Resuh;tlerne fremgår af folgende oversigt.

Ærter (22)
hI..g ~rler pr. ha

Sj;l:lland Fy" 0<m.
Anlll for508 2 • •
Birte . ........ 26,9 25.2 25,8
Lysima. ..... 9.0 +2.9 I,J
Bodil 3.5 0,5 1.5
Dæhnfcldl Elite .. O.H +4,8 +3,0

Ø.-Jylland N.-Jylland Jylland
Anlal forsøS J , ,
Birle 34.4 19, I 24,9
Lysim3 +5.2 +0,4 +2,2
Bodil 0.3 1,2 0,8
Dæhnfeldl Elite +8.1 +2.8 +4,8

lIele landel
RåprOlcin i Tusind· ..encr
lorslOf. pcl. lomS'":J:gl,1l hk,

Antal (01111,11' " , \.

Birte .... 25.1 J1 J 25,2
Lysima .. 21.6 211 +0.8
Bodil ......... 25.1 217 J,J
Dæhnfeldl Elite. 28.2 J05 +4,0
LSD 2.6

Der er meget store variationer fra landsdel lil
landsdel. både hvad angår udbyueniveau og lld
byucforskclJene mellem de prøvede sorter.
På Sjælland h;lr især Lysima og fiodil givet væ
sentligt hajere udbytte end målesorten Birleært.
I forsogene på Fyn og i Østjylland har Lysima
derimod ikke kunnet klare sig. I gennemsnit af alle
14 forsog har målesonens udbytte været 25,2 bkg
pr. ha. Lysima har opnået et udbytte, der kun er
0,8 hkg æner mindre, og Bodil har givet gen
enmsnitligt 1,1 hkg merc. mens Dæhnfeldt Elite
placerede sig dårligst med et mindreudbyIle på
4,0 hkg. LSD-værdien p. 2,6 antyder, at dette sid
ste resultat er stalisti")k sikkert. Proteinindholdet
har været hojest i Da::hnfeldt Elile og Lysima og
næsten ens i de to andre sorter. og tusindkorns
væglen vi'ier. at Dæhnfeld( Elite har mindre fro
end de andre.

Den folgende opstilling viser resultatet af de sid-
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ste års forsag med de sorter, der blev pmvet i
J976 samt et par sorter, der var med i forsagene i
1975, men ikke i år.

5 års forJøg met! .mr/er af ærter
Udb)'HC. hklt zncr pr tla

19;2 197J 1914 1915 1976

Birte 32,0 28.7 41,1 28,5 25,2
Ly,ima 29.6 30.6 39,5 31,8 24,4
Bodil 29,0 26.3
Dæhnfeldt

Elite 21,2
Amina 37.7 31,7
Allround 28,4 23,2

Birtclcrt og Bodilrerl kommer fra Manshalt i
'·Iolland. De er begge kogeærter. og der er ikke i
kvalitet og dyrkningsegenskaber nogen bel ydende
forskel på de lo sarier. Bodilært har givet lidt hl>
jere udbytte end Bineært.

L.lsilll:l~l!rl fra Dans}. Planteforædling NS er
en foderært, der har deltaget i for.o.ogsafprovningen
i mange år. Sammenlignet med Birteært har Lysi·
ma givet meget nær samme udbytte, idet den i
nogle år har klarel sig bedst og i andre lidt dårli·
gere.

Lysima har ret hojt protcinindhold og mid·
delstore fro med ret lav rumvægt. Sorten er ret tid
lig. og den er ret høj.

Dæhllfeldl Elite er en ny sort, der er under of
ficiel afpmvning. ReslIll:ltet var i 1976 ikke over·
bevisende godl.

Sorlen er lav og småfmel. men med et ret hojt
protein indhold.

Valg af ærtesorl.

Arealet med ærler er ikke særlig slort. Der ",kel·
nes mellem kogeærler og foderærter. Koge.trler er
korlere. og de modner tidligere end foderærlerne.
Derfor giver de sjældent så slore hostvan.. kelig·
heder 0)001 de senere O)orler. Foderærterne dyrles
væsentligst. fordi de har slØrre praleinindhold. /
I'a/Ret aj J.og{·(l'rt J.(ltl bdde Birte og Bodil komme
i bClrtlgltlillC. I1ll'fU l.y.fima ka" oflbeja/t'J b/a"dt
joc/ntl'rt/'r.
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C. Korndyrkning
Af Betlt Ullemp.

Under Kornudvalget er der gennemfprt forspg
til belysning af forskellige opgroJver i forbindelse
med dyrkning af kom. Men desuden er der i
oversigtens afsnit om sorter, om jordbehandling,
om bekæmpelse af sygdomme, skadedyr og ukrudt
og om gødskning belyst og omtalt mnngc andre
spørgsmål vedrørende korndyrkning.

Opgaverne, der omtales i dette afsnit, omfatter
forsøg med kvælstof til maltbygsorter, sædskifte
forsøg med hvede og byg, samt forsøg med vækst
regulering. Enkeltforsøgenes resultater findes i t3
belbilagcts tabeller numrene 23-30.

I. Maltb)'gsorter.
I de sidste fem år er der hvert år j samarbejde

med Horsens l)' Malteri A S gennemført for
søg med gødskning af maltbyg. Formålene har
været at undersøge variationerne i byggens prote
inindhold og at belyse den betydning, kvælstof
gødskningen har for indholdet af protein.

T 1976 blev der gennemført 9 forsøg, hvori byg
sorterne Nordal, Duks, Abed 1158 og All. 3330
deltog, Alle sorterne er af d:msk oprindelse, og de
lo første er anerkendte maltbygsOrler. Fem af for
sogene blev gennemCprl i Jylland. to på Lolland
Falster, to på Sjælland og et på Fyn. Tilførslen af
kvælstof var som i de foregående år 60, 90 og
120 kg i form af kalkammonsalpeter.

På grundlag af en analysering for indhold af
næringsstoffer i de unge b}'gplanler og i jor
den blev der efter en vurdering af analyseresulta
terne foretaget på Landskontoret for Planteavl,
tilført ekstra godning, hvor der skønnedes at være
behov derfor. Delle var tilfældet i 7 af de 9 for
søg.

Efter host blev der på kerneprøver fra alle for
søgene foretaget en analyse for proteinindhold og
en sorteringsanal}'se i de størrelser, som anvendes
som standard ved maltbygfremstiJling.

l den følgende tabeloversigt ses gennemsnits
resultaterne af de 9 forsøg. og i figur 8 er rC"iul
taterne vist grafisk.

60N
90N

120N

KI'æls/of til 1Jl1lfrb)'c (23-25)
a Udb)'lle og mcrudb)'I1C. hkg lcrnc pr. ha

NanJal Duh Abed 1158 All. 3330

41,3 43.6 46,7 41.0
""0.1 0,0 1.5 0.7
,,"0,5 ""1,3 1.0 0,1

b. pcl. råprolcin i torSlOf
Nordal Duks Abcd 1158 All. J)JO

60 10.8 11,5 11.2 10.7
90N 11.5 12,2 11.8 11.2

120 N 12.0 12,9 12.3 11,8

c. pel. af kernerne l SOrteringen o'Cr 2.8 mm

60N 55 57 59 42
90N 47 50 53 36

120 N 43 46 50 32

Sclvom disse [orsøg ikke er anlagt således. at
sorterne med sikkerhed kan sammenlignes i sæd
vanlig forstand. kan det dog bemærkes, at sorten
Abcd 1158 har været hojstydende med et udbyt
te på 46,7 hkg kerne pr. ha, hvor der er godet med
60 J..g kvælstof. og at Duks indtog den næste plads.
Ved forøgelsen af kvælstoftilføfslen fra 60 N til
90 N og til 120 N har der i de fleste tilfælde
ingen virkning været, og i andre tilfælde kun
fllndet en meget lille og ikke rentabel virkning.

l den midterste del af tabellen er de gennem
snitlige proteinprocenter anfort. l gode maltbyg
partier regnes et proteinindhold på 11 til ca. 12
pet. al være acceptabelt, Bortset fra indholdet på
12,9 pct. protein i Duksbyg ved tilførsel af 120 kg
kvælstof pr. ha, SOm må anses for hPjere end øn
skeligt. er alle de andre proteinprocenter indenfor
de pnskcde grænser. Den nye sort fra Carlsbergs
Kornforædling har ved aJle kvælstoftrin haft det
gennemsnitligt laveste proteinindhold.

Det betragtes som helt afgørende for gode malt
bygpartier, at kernerne er store og ensartede, fordi
en betingelse for at fremstille god malt er, at byg
gen spirer både hurtigt og ensartet. Derfor opdeles
byggen ved sortering i fraktioner. før den mal
tes. De største kerner er SlOrre end 2.8 mm, næste
storrelse 2,8-2,5 mm, derp,," 2,5-2,2 mm og de
mindste er under 2,2 mm. Det unske.ll, al mindst
60 pet. af kernerne ved en sådan sortering går i
fraktionen med de store kerner, og i tabellens ne
derste afsnit er vist resultatet af denne opsorte
ring, og den indflydelse, som kvælstofgodsknin
gen har haft. Duksbyg og Abed 1158 har haft de
storste kerner. lige efter følger ordal, og mindst
har kernerne været i All. 3330. J alle tilfælde har
en stigende tilførsel af kvælstof bevirket et fald i
antallet af store kerner.

I kurvctegningen på næste side er de omtalte
forhold anskucliggjort, men desuden er i den
øverste tegning vist kvæl .. tofvirkningen i gennem
snit af alle sorlerne i de enl-.ehe år siden 1972,
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~::=====:::;;=:====:;:~'976
40 60N 90N 120N

IIkg pr JUl

56

1O.R
11.5
12.2

~ 1.0
0.3

.;-0.7

EkSU'l g"dsl.n (n behov
hkg pcl

ke:rne: r.l.prolcm

10.9
11.6
12.1

GrundgDde:1
hkg p<;1

l.e:mc r.l.proleln

40,1
0,5

';-0.2

Udb)IlCl i for~ogene l Jylland har værel storre
end I de 4 for~o& på Oerne. og der har endvillere
i de j)ske for<;og været ct merudbyue p:i 2 hkS
!.crne ved forogelse af hælsloftilforslen fra 60 til
90 1\ pr. ha. Det gennem.. nitlige indhold af råpro
(ein har \:erel mc"lcn cm i de jy..kc for ..og og j for
søgene på øerne. En o~ortering af kernerne vi
ser, "om det :o,e.. nedcr'il i op<'tillingen, at der i de
hske for.."g blev fundet væsentligt flere store ker·
ner end i fonlogellc på. øerne.

Som tidligere omtalt. hlev der foretagel anal)'·
..ering af de unge planler i alle 9 forsøg. og <ln;l
Iyscrcsult<lterne gav grundlag for at anbdale en
:o,upplcrcndc gød.. kning i 7 af for .."gene. nen ..up·
pierende gødskning var i de fleste tilfælde mangan,
men i andre tilfælde: o~ ...... magnesium. I..aliulll og
I..obber. RC~lllt:ltel af dennc sodsknins efter be
hov ses i folgende t:lbelopstillins.

60
90

120 T

(;Øll\Jo.lliflg til hyg r/lU IU'hOl
7/ont).!: /976

DuJ($

1974

_----1975
_----:::::=::::::.::='973- '972

Procent råprotein

Udbytte af kerne

.. '.. '

.... ...• Abed 1158
.....•••.. _ _ Nordal
__ - - _._AII 3330_.-'_.---_.-.-'-- -'::::"'"-'-'

12

11

52

Ilct13

48

44

pct Procent kerner over 2,8 mm

60 '"

50

90 N 120N

...... · ....AIJcd 1158
___ Duks

-----Nordol

Hved.cn med hen.. )n lil udbytte eller protelll
indhold har der værel nogen virkning vcd at .. up
plere Jen gødskning. der i første omgang blev gen
l1emf~~rt af for,ng ..værlen. l de to forcg:\cndc år..
forsøg med m:lltbyg..ortcr, hvor en ~ålbn analyse
ring bIc\' gcnnemført som grundlag for supplerende
god.. kning. blev Jer heller ikke konstateret nogcn
virt-ning for den ck'itra tilfop.el af næring...~tof
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da denne for..og....opgave startede. Det eneste år i
perioden. hvor tllforsel af mere end 60 kg kvæl·
!llof har været rentabelt. var i 1974. I de fire
andre ~r er der kun fundel megel små gennemsnit
lige merudb) Iler eller i vi~~e tilfælde ingen virk
ning for lilfor",c1 af kvælstof udover 60 kg pr. ha.

I n opdeling af for~ogene i 1976 i landsdclsom
r:ider givcr folgende result<lt.

2, Afbrydelse .f forls.1 bygd)'rkning.

Re.. u!t:l.Ierne af de sædc;kiftefo,..."g, der h<\r væ
rel gennemfart p landsplan i de senere å.r. har
givet lil rc..u1t<Jt. at der ved en fortsat korndyrkning
efterh:'lnden opn:"t<; en vic; b;..LIance. hvad ang:\r \æd
skiftesygdomme. Denne til\land medforcr ct udbyl
tenivcau I kornafgroden. der er lavere end ved
vck\eldrift. men ..om iUe ændrer ~ig væ..cntligt
Hvis balancen i den forhalle kornd)rkning for
!!lt) rre~, ved at der indskyde'!i et enkelt år ... vek
...clafgroLlc. opnil. ... en god eftervirkning i den fur·
... te kornilf~rode. men J"l er enllnu iHe afklaret.
om et enkelt års veksclafgmde !.an ha\'e en uheldig
inrJflyt!eh.e på kornudbYllel i dc fnlgende år.

Id hcly,ning af uelle "lporgsmål blev der i 1975
og i 1976 anlagt fm,,(lg p:i arcaler. hvor der h,lvde
været bn~ i mind'il fcm :"Ir foruJ. For..ogcne har
været anl.lgt ~ålede". ;It der i det f~)r"le ar var hyg
i halvdelcn af parcellerne og fnpc; i dcn anJen
halvdel I 2. for ...ug..tlr og de folgcnJe fire :ir \kal
fOf"lo~enc fort<;ælle med afgroden byg. Og der ... 11
bli\e gudel med .. Iigendc mængder !.\æl.. lof I 1976
forclig~er de fur ... lc re.. ullater af ::!3 for..ng, ..om

10.9
11.5
12.0

·-·-AII.3330

120

(Jerne. 4 ror~llg

hkg pcl.
ke:roe: r.\prule:in

31,2
.;-1.1
';-1.1

'- -

I 1.2
I l.9
11.6

Ve" 'Xl k! k'x"lor

55 34

-'-

41.8
2.0
1.0

OrdcliliR a/ 111c1lrhyg/or.l(jJ.:(·IU·
A Ile .wrft'r

J)lIand. S fors"I:
hkt! per

kelne r,)prolem

30 60N 90N

Fig.8. K\'æhlof lil maltbyg.

60 N
90 :"J

12!) ....

pet i 'iorh:1 ing
over 2.S mm
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blev anlagt i 1975. Enkeltresultaterne findes i ta·
hel 27 i tabelbilaget, og i folgende oversigt vises
hovedresul1.3tet

menlignes med hvededyrkning afbrudt hvert tred·
je år af en \ekselafgrode, raps, sennep, ærter el.
lign. Endvidere indeholder planen el forsogsled,
hvor fortsat by'gdyrkning gennemføres. Forsogene
skal gennemfere..'i i en ni års periode. Der blev
anlagt 8 forseg, som '11Ie er gennemført i de tre
forste forsøgsår. Det lykkedes ikke at få anlagt
forsog på let jord. Tværtimod er de fleste plaee·
rct på ret svæc lerjord, men et par dog på mildere
jorder.

Resultatet af de 8 forsøg ses i følgende t<lbelop
stilling.

39,7
0.5
0.1

hkg
kernc
pr. ha

o

pet. suå m«1
angreb aC

k.fl,Ku'eCodslge

Afbryde/se af kolltinuerlii: bygd)'rJ..niIlK (27)

l3 forsØg i byg /976
pet rodnel
angrebel aC
goldCodSYle

II
Forfrugt byg

80 N
IION
140N

3. Fortsal hvededyrkoiog,

Især ptl grundlag af erfaringer synes del fast
slået, at hvededyrkning gennemføres med bedre re
sultater på svære jonjer end på lene. og endvi
tIere ;.lt en fort.sat dyr"'ning <lf hvcde efterhånden
rcsulterer i slor udb)·ttencdgang. l\.ted det formål
:"It belyse disse forhold blev der i 1973 .1nlagt for·
sog efter en plan, hvor fortsat hvededyrkning sam-

I overste halvdel af tabellen ses resultatet fra den
afdeling, hvor byg hac været forfrugt, og hvor af
groden i 1976 var mindst 6. års byg. Der er i
gennemsnit høstet 39,7 hkg "'erne. hvor der er go
det med 80 kg kvælstof. En tilforsel af 30 kg kvæl
stof mere har kun foroget udbyttet med 0.5 hkg
kerne, og en tilforsel af yderligere 30 kg "'vælstof
hur iHe medført yderligere stigning i det opnåe·
de mcrudb)'tte, tværtimod. I det nederste afsnit af
tabellen findes resultaterne, hvor bygdyrkningen
i 1975 blev afbrudt, og hvor raps har været for
frugt. Der er i denne afdeling høstet 43,g hkg ker·
Ile. hvor der er gødet med 80 kg kvælstof eller 4,1
hkg "'eme mere, end hvor forfrugten var byg. T
denne afdeling har der ikke været virkning ved
lilforsel af kvælstofmængder over 80 kg pr. ha.

I de forsøgsled, der blev g"det med 80 "'g kvæl
stof. cr udtaget strå til beslemmelse af angreb af
fodsyge. l afdelingen. hvor forfrug.ten var byg fand
les, at Il pet. af rodnettet var ;mgrebet af gold
fodsyge med en variation i angrebsprocenten fra
2 til 40. I afdelingen. hvor ra~ har været for
frugt. var 6 pet. af rodnettet angrebet. og her var
variationen fra 2 pet. som lave'ite angrebsgrad til
25 pet. som den hojeste. Raps har således som for
frugt været i stand til at nedsætte angrebet af
fodsyge sammenlignet med byg som forfeugt. Der
blev og..å undersøgt for angreb af "'næHefodsy~e.

men i ingen af forsøgene blev angreb af denne
svampesygdom konstateret. uanset om forfruglen
var byg eller raps.

I 1976 blev anlagt 9 nye forsog. Forsogene fort
..ælter.

år.

4. Vækstregulering i koro

I flere andre lande anvendes det \'ækstregule
rende middel C~cocel (eeC) i ikke ringe ud·
strækning især i \'intcrsæd. Forsog gennemfart her

p<:t. Slr~ mcd
angreb af

~~~kefod?fr

36 2J
26 IS

16
IO I

7
4
5
57

S
4

Udbyue. hkl kcrnc pr. ha
I. år 2. ir J.ir

64,4 53.5 49.2
59,2 54.5

51.2
61,0 47.8 44,7

år.

Fortsat In'cc1cc1yrkll;IIg (28)
p<:L rodnCI
angrcbet af
goldC0d5)'gc

2. ir J.år

I l. forspgsår var udb)'t1et af hvede 64,4 hkg
kerne og 3,4 h"'C storre end udbyttet af byg. I 2.
fOf:-.øg ..år var hvede udbyttet. hvor der fortsat dyr·
"'cdc') hvede 5.7 h"'S kerne højere cnd udbyttet af
hyg efter byg. I det 3. forsøgsår i 1976 blev der
hostet 4.5 hl..g kerne højere udbytte i hvede end i
byg. Fortsat hvedcd~r"'ning har ~ledes endnu ikke
vist sig dårligere end fortsat bygdyrkning.

Det fremgår klart ilf resultaterne både i 2. og 3.
forsogsår, at der er opnået væsentligt 1.\Yere ud
b~ tte. hvor hvede dyrkes hvert år. end hvor hve·
tie dyrke~ I. år efter en vekselafgrooc. l forste
forsugsår var forskellen 5.7 hkg kcrne og i andet
forsogs:lr 5,3 hkg.

For:;;ogcne fortsættcr.

I somrene 1975 og 1976 blev udtaget prover af
rødder og strit til bestemmelse af fodsyge. J for
søgsleddet, hvor der har været hvede hvert år, blev
i 1975 fundet angreb af goldfodsyge i 5 pet. af
rodnettet og i 1976 var angrebet 7 pet. Der var
således tale om et ret svagt goldfodsygeangrcb.
Hvor der har værct byg hvert år. er angrebet af
samme størrelse, mCM det har været mindre i l.
års hvede. Angrebct af knækkefodsyge har hvert
år været væsentligt større i hvede end i byg, og
i 1. forsow;:'ir i 1975 var angrebet "'raftigere end i

H"ede hvert år.
I. års hvede
2. års hvede
By'g. hvert år.

8 forso!:
/974-76
Hvede hvert
I. års hvede
2. års hvede
Byg hvert år

43,8
0.0

+ 1,0

o6
Forfrugr raps

80 N
IION
I40N



i landet for en halv snes år siden gav ikke over·
bevisende gode resultater. og anvendelsen af mid
let slog ikke an. Oplysninger - især fra Tyskland
- om gode resultater har bevirket, at opgaven igen
er laget op, og der skal her gores rede for resul·
taterne fra lo forsog,,-opgaHr nlcd eec. som er
gennemført i 1976.

Dell kvæl~tofJ,:od~kllinJ,:

oJ: :tilvendelse l.f eec i rug og h\'ede.

Der foreligger resultater ;'If IO forsøg i rug og
ikke mindre end 24 forsøg i hvede gennemført cf·
ter følgende forsogsplan:

a. 60 kg kvælstof ca. 25/4
b. 120 kg kvælstof ca. 25/4
c. 180 kg kvælstof ca. 25/4
d. 180 N ca. 25/4 + 3 I ecc ca. 15/5
c. 80 N ca. 1/3 + 20 N og 3 Ieee ca. t5/5

+ 80 N ca. li6
r. 80 N ca. 1/3 + 20 Ca, 15/5 + 80 ca.

I 6

De datoer for udbringning af og eec, som
er foruds:t1 i forsogsplanen, er overholdt i de fle
ste af forsøgene, Dog er i en del tilfælde den tid·
ligste udbringning af kvælstof i forsogsled e.
og f. foretaget senere end I. marl',. I rugforsoge·
ne har afgrOden i alle tilfælde. hvor det er op
lyst. været Petkllsrug II. mens langt de fleste
hvedefon.og er gennemført med Solidhvedc.

forsogene har haft lil opgave at vise kvælstof
virkningen ved stigende tilforselog ved at dele
kvæl .. loftilfor.. len liam t at give oplYllning om virk·
ningen af eec. hvor den største kvælslofmæng
de. 180 kg pr. ha. er tilfort. I tabel 29 i tabelbi
Jaget er aJle enkeltfor,,-~)gene.. resullatcr anfdrt. og
det fremg:ir. :11 der har været mcget store variatio
ner fra fOf5og til for~og i den virJ...ning, der er op
nået. GennemsnilSresll1t~lIerneaf forsogene ses af
den følgendc op"'tilling.

I tabellens overstc halvdel ses resultalerne af
rugforsogene. Af J...araJ...tererne for lejesæd frem
går. at der med ~Iigende J...vælstoftilforsel har væ·
ret mcre og mere leje<;æd og endvidere. at anven·
delsen af eec i forsogsled e har begrænset leje·
sæden lidt, idet karakteren her er 2. mcns den i
led r. hvor der iJ...ke er anvendt cec, er 3. Af de
m~dle slr:llængder fremg:ir, al eec har forkortet
strået 5-6 cm i rugen, men tiden at udbyttet er på
virket. Ved en fordeling af kvælstofmængden på
tre udhrillgnillg..lidcr er Iluhyllct forpgct fra 2.2 til
4.1 hJ...g J...erne pr. ha. men denne forogeIse er dog
ikJ...c sl.lti.. ti'ik siJ...ker. idel LSD·værdien er 2,2.

I hvedefor..ogenc er uer gennemsnitlig hostet
59.2 hJ...g J...erne ved lilf"f';e1 ;lf 60 kg J...væhtof. og
merudb) Ilet pS 1.1 hJ...g kerne ved al foroge '-IiI
furslen til 120 kg har kunnet uæJ...ke udgiften der
lil. hvorimod en )derligere forogelse til 180 kg N
iHe har foroget udb) Ilet.
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udb 0l

Rug Kar. for Ilr·\1l1:"lde merudb hk,
lejtlll:"d om kerne: pr. ha

Anlal forsøg • • IO

60 I 124 35.3
1201'1 2 126 3,1
180 N 3 124 2.3
l80N + 31 eec 3 118 2,2
SON + 20Nog

JleeC+80N 2 124 4,1
80 +

20 N + 80 N 3 129 2,6
LSD 2,2

Udb. og

HI'c'clc' KOI ror IIr.ill~ngde merudb. Mil
lejesæd om kelne J'lr. ha

Anlal forsøg 1 24 24

60 N O 9K 59.2
120N 1 99 2.1
ISDN 2 99 0.8
1801'1 + 31eCe I 87 1.1
80 N + 20 N og

31 eec + 80 N 8fi 2,0
80N +

201'1 + 80N 2 99 2.4
LSD 1.7

Af karaJ...tererne for lejesæd fremgår, al der
iHe Vilr lejesæd i hveden. Strålængden er redu·
ccrcl 12-13 cm, hvor der er brugt Cycocel. men
delle har ikke givet sig positive udslag i de målte
merudb) tter, hvilket måske netop kan llk)'ldcs. nt
hveden ikkc gik i leje uan..el for.."g..behandlingen.

Prisen for 3 I CCC er ca, 100 kr. For.."s..opga·
ven vil blive gentaget.

Delt knehtofJ,:IJdsknillJ.( OJ,: 311\'('ndelse af
eec o,:.: svampemiddel i I,,'cdc

Der er gennemført 7 forsog. med anvendelse ;lf
cec og svampemitllct DiJvilltin. ~om angive,,- al
\'irke imod fodsyge. Forllugene blev anlagt i to
afdclinger. således at der i den ene afdeling blev
lilført 160 kg kvæbtof på en g'lIIg. og i den ;lIlden
den samme kvælstofmængde givct ad trc gan~e.

For'iogsplanen og gennem..nil.. rc'oU1tdtet af de 7
forsøg ses af folgende tahel. Fnke1tre.. ultaternc
fremgår af tabel 30 i tnbelbilaget.

En nærmere omtale af Bavistin og dette middels
virkning findes i afsnittet om bcJ...æmpclse af plan
lewsdommc side 59. Hvor kvæbtoffcl er lilfpJ1 p!l
en g.ang. er virkningen af Bavi'itin kun lille, men"
der er opnået en virkning p:i 2.2 hkg kerne, hvor
kv:clstoftilførslen er delt. Der er iHe fllndet nogen
udbYllcforogende virkning ved anvendel ..e af
eec. uanset om der er til fort 2 I eller 2.5 1 'iamlet
eller delt ad to gange. len det fremgår også af
disse forsogsresultater, at midlet .... trMorJ...ortende
virkning er stor og siJ...ker, og det er nærliggende
at formode. at delle vil v:ere en fordel under
\'ækstvilkår. dcr medfører ri ..iko for J...raftlg leje
sæd.



udsæd, idet det væsentligste sporgsmål er antallet
rlf spiredygtige kerner som sås, mere end det er
det antal kg, der anvendes,

Udsædsmængder af vinterhvede.

l SIagel.rergllell5 LllIulboforelling blev i 1976
gennemfort 15 forsøg med tre udsædsmængder i
vintcrhvede, 60 kg, 120 kg og 180 kg pr. ha. Re
sultaterne findes i øverste halvdel af den følgende
label. Endvidere blev der i 1976 i lalldb%ren;n
geme på Lollalld-Falster ligesom i 1975 gennem
fort 3 forsog med seks forskellige udsædsmængder
i hvede. Rcsultatene af begge års forsog ses i
labellens nedenite halvdel.

Suål:;J:nllde: Udb. og merudb.
<m hk!!: },;erne: pr. ha

80 N_ 8ON+
I60N20S 160 N 2<l N+

7 forsØg 60N 60N

a. Ubehandlet 98 98 38,0 59,7
b. 2,5 I eec

ca. 10/5 86 85 +1,7 0.0
c. O,S kg Bavislin

ca.25/5 98 99 1,2 2,2
d. 2,0 I eec + 0,5 kg

Bavislin ca. 20 5 85 85 0.2 2.2
c. 2,0 I eec ca. 10/5 og

0.5 I eec + 0,5 kg
Bavistin ca. 25/5 84 83 0,2 2,3

5, Andre korndyrkningsrorsog.

Udover de fomn omtalte opgaver er der anlagt
cller gennemfart forsog til belysning af forskellige
andre sporgsmål vedrørende korndyrkning.
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J5 fo'Spg /976
60 kg udsæd .

120 kg udsæd ........•...
180 kg udsæd ........•...

hkll kerne: pr. ha

48,3
4,5
6,3

I gennemsnit af de 15 forsog på Sjælland har
der, selv når udsædcns værdi tages i betragtning,
været god økonomi i ilt forøge udsædsmængden
fra 60 helt op lil 180 kg pr. ha. 1 forsøgene på
lolland-Falster har der i begge år været kon
stateret hpjeste udbytte ved anvendelse af 150 kg
ud'\æd.

På grundlag af de resultater, der her er op
nåel, ma cn udsædsmængde på 150-180 kg
hvede pr. ha anses for tilstrækkelig, men det
mit forudsættes. at udsædens spireevne er i or
den, og at spirings- og vækstbetingelserne er
gunstige.

Bekæmpelse af bavrenema1Qder.

Til belysning af mulighederne for at bekæmpe
havrenematoder gennem dyrkning af resi·
stente bygsorter, blev i 1976 anlagt forsøg på
arealer, hvor der i de foregående år blev dyrkct
byg eller havre, som ikke var resistent, og h....or
der kunne konstateres et kraftigt angreb af havre·
nematoder. Det blev sået henholdsvis resistent og
ikke-resistent byg, og forscgene skal fortsætte til
og med 1979, hvor der sås havre j hele arealeL.
I denne afgrøde forventes en positiv virkning ved
dyrkning af resistent byg over en årrække at vise
sig.

t:dsædslIlængder af byg.

I /cmdb%re"inge,,/(' pli l..olland-Faf!,(l'T er der
gennemført forsøg med stigende udsædsmængder i
byg. l 1976 blev gennemfort 3 forsog. hvoraf re·
sultaterne ses yderst til bøjre i den folgende tabel
sammen med resultaterne af de foregående års for·
sog.

Anlal (Ol1iol

150 kg udsæd .
150 kg udsæd ..........••....
180 kg udsæd .
210 kg udsæd '" .
240 kg udsæd ..
270 kg udsæd .

1915
]

67,7
1,3

+0.1
0.6
0,6
1,9

1916
]

67,9
1,1

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

M.r J.e:rne: pr ha
19~J 1914 1975 19~6

Anlal (onøll IO l , ]

9()...100 kg udsæd 48.4 54,6 45,7 49,7
130-135 kg udsæd 1.0 2,4 1.2 2.7
180-190 kg udsæd 2,2 2.7 1.3 1.7

225 kg udsæd 4.2 1.6 3,4

l 1976 blev der opnået merudbytte på 2,7 hkg
kerne ved at forøge udsædsmængden fra ca. 100
kg til 135 kg pr. ha. l 5 forsøg i 1974 blev op
nået et lignende merudb)'t1e, mens dcttc var langt
mindre i 1973 og 1975. Når den ogede udsædlj·
mængdc regnes til ,,:ærdi, har der ikke været ren·
tabelt merudbytte ved at forøge udsædsmængden
yderligere, men der er dog tale om betydelige års
variationer i resultaterne. For at kunne give vej
ledning på en bedre baggrund, er del formålstjen
ligt at kende tusindkornsvæglen i den anvendte

Andre forsøg.

l Rillgsredegtlells Landboforening er to forsØs
fortsat, hvori byg f"r"ile gang efter veli:selafgrode
~ammenlignes mcd udbyttet af byg henholdsvis
20. og 22. gang. l forsøgene 1976 har byg efter
fortsat bygdyrkning givet 0,4 og 1,8 hkg kern c
pr. ha mere end byg efter veli:selafgrøden gul
sennep.

6. Omlljætning af sædekorn.

I beretningen (ra SlalSfrokonlrolJen findes en
opgorelse over hvilke kvanta udsæd. der i efter
året 1975 og fod.rct 1976 blev plomberet under
den officielle 'lædekornsordning, som Statsfro
I..ontrollen har ansvar for. I dcn folgende tabel
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er vist hvilke sortcr, der i detlc og i de nærmest
foregående år har været anvendt.

Det samlede kornareal er for 1976 opgivet til
1,76 mil!. ha. Til al beså dette areal kan det
skønsmæssigt tlnslås, at der medgår ca. 3,2 mil!.
hkg udsæd. Under Slatsfrøkontrollen blev plom
beret 2,51 mill. hkg. hvilket vil sige, at ca. 78
pet. af den anvendte udsæd har været avlet under
officiel kontrol. Dette er en væsentlig stigning fra
de foregtlende ih, hvor det har kunnet be
regnes, al mellem 50 og 60 pet. af udsæden var
officielt kontrolleret. Den resterende del hid
rØrer cnlen fra landmandens egen avl eller fra
leverandorer. der ikke er tilknyttede sædekorns~

ordningen. Det er ikke muligt at fastslå nær
mere hvilket kVllntum, der kommer fra hver en
kelt af disse to kilder. Efter l. juli 1976 er der
sket den ændring, at der nu ikke mere m~ om·
sættes sædekorn. som ikke er avlet under den
officielle kontrol.

Indenfor dc fleste artcr er der i de sidste fem
år skct en stor udskiftning af sorterne. Det fremgår
endvidcrc, at der for hvede, havre og vårhveclc
er tale om absoluIle hovedsorter, idet der inden
for hver af disse arter er en sort, som dækker
mere end 80 pet. af anvendelsen. Det er for
vinterhvede Solid, for havrC' Selma og for vår·
hvede Sappo. For byg har to sorter, Lami og
Lofa. dækket ca. halvdelcn af bygarealet.

Udlagt e!terir 197.

Vil/termg
PctkL1S Il 95
Pckuro .
Kongs H 5
Andrc sorler.

Udlagl forår 1972

Byg

Lami
Lofa 33
Zita .
Nordal
Tern 16
Mona
Salka
Maia ..
Emir 25
Rupal
Duks
Varunda ...
Wing 9
Andre sorter.. 17

Iim'N?
Selma 27
Mustang
Silva .. 4
Lcanda
Astor 30
Sang ..
SI~1 19
Andre sorter.. 20

1972

96

3
I

197]

31

2
39

2

4
IO

I

I
4
6

45
5
4

20

12
14

1973
p<1.

97

2
l

1974
pc,.

l
27

7
38
3
I
3
7
6

3
2
2

62
16
5

9

5
3

1974

97
l
l
J

19"

13
26
4

10
22

7
3
3
3
5

I
I
2

84
3
4

5
l
2
I

1975

90
9
l

1976

28
24
IO
IO
7
5
5
3
2
J
l
I
I
2

87
5
2
2
2
I
I

92
6
3

92
4
4

90
3
6
I

61

33
6

På grundlag af arealstatistikken og en skønnet
ud..ædsmængde pr. ha, sammenholdt med oplys·
ningcrne om de plomberede kvanta, kan det fast·
sl&;, at ca. 84 pet. af udsæden af vinterhvede,
51 pet. af rugen, ca. 78 pet. af byggen og 93 pCt.
af vårhveden har været plomberet og a( så at sige
al havren har været plomberet vare.

Vårhvede

Sappo 8
Drabant
Kolibri .. 76
Andre sorter.. 1681

7
3
3
I
I
I
I
I

1975

I
I
2
3

5
8
3

55
22

23
2

7

34
2

26
6

89
II

90
10

Kom.l"Or/em('!i udbrl'defse
1971 1972 1973 1974

p<O.
Udlagl eflerjr

Villterhl'ede
Solid
Clement
Santh
Nana
Slarke II
Holme
Benno
Beaeon
Kormoran
Kranich
Andre sorter.
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D. Jordbehandling
Af K. Skn\'cr.

Under'iogelsernc "iser. at der fortsat ikke er
nogen sikker sammenhæng mellem forsogsbe·

O
O
O

33,6
2.0
I.I

o
O
O

33,3
t.7
0.6

II
IO
12

29,1
I.2
1,2

28,4
0.9
0.4

Forspg med 1Iedbringning af halm (31)
hkg kerne pr. ha

19769 rorsøg 1974-7623 (ol"l0g
halmen halmen

(jemet nedbragt rjcmet nedbragt

29,8 31,1 33,9 34,4
0.2 0,3 I.2 1.5
1,5 0,0 0,8 +0.4

I 3. forsogsår, 1976, er der for forste gang
tendens til et lidt hojere udbyueniveau, hvor hal·
men gennem årene har været snittet og efterladt.
Der er ligeledes tendens til lidt højere udbytte,
hvor der ikke har værel foretaget stubbehandling,
uanset om der er efterladt halm eller ej. Lnd
blanding af den snittede halm i stubjorden før
nedpløjningen har således været uden indflydelse
på udbyttet.

l 1976 er virkningen af de ekstra tilferte kvæl
stofmængder i en del af enkeltforsøgene præget
af årets manglende - eller ofte negative - kvæl
stofvirkning. I gennemsnit af de 3 ar er der
opnået den becbte effe~t af ekstra tilført kvæl·
stof ved udbringning om foråret, også hvor hal
men er nedbragt. Efterladelse af halm på stub
jorden synes såJedes ikke at have reduceret mu
ligheden for lvælstoftab i vinterperioden.

Som i de foregående fOT5ogsår er der af Sta
lens plantepatologiske Forsog foretaget fodsyge
bestemmelser før kornhøst.

Med mlbbehandling
Grundgødct
40 N ekstra forår
40 N e~stra efterår

Mtd sfuf,bdwlldlillg
Grundgodct 12
40 ~ ekstra forår 9
40. ehlra eflerår II

FOl'fog med lIedbringnitlg a/lwlm

9/on"l-: 1976 ". g~~~~~:}"ge ~~ kn~~~~~~'18e
Uden sluhhclw/ldlilll': fjernet nedbragt fjernet nedbragt

Grundgødct 13 14 O O
40 N ekstra forår 12 12 O O
40 N ekstra eftcr&r I t 13 O O

Uden .ftub
behandling
GrundgØdel
40 N ekstra forår
40 N ekstra efterår

1. Forsøg med nedbringnjng af balm.

Til belysning af den udbyttemæssige virkning
af nedbringning af halm er der på 3. år gennem·
fort en række fastliggende forsøg på arealer med
fortsat bygdyrkning. I forsøgene, der alle gennem
fores i Jylland, sammenlignes halmnedbringning
efter snitning med fjernelse af halmen.

Da kvælstofforsyningen forventes at spille en
rolle for denne sammenligning er spørgsmålet
kombineret med tre former for kvælstofgodsk
ning, dels normal grundgodskning og dels 40
ekstra om efteråret for stubbehandling eller om
foråret efter kornsåning.

Da også stubbeh.mdlingcn må formodes at være
af betydning for halmens omsætning. er for:-.o
gene anlagt som 2 sideliggende forsog, hvor der
i det ene forsøg ikke foretages mekanisk stub
behandling. i det andet gentagne fræsninger. in·
den hele forsøgsarenlet dybpløjes omkring 1. no
vember.

Resultaterne af 9 gennemforte forsøg i 1976
er sammen med de 3 års gennemsnit vist i fol
gende opstilling. Enkellforsøgene er sammen med
resultaterne af tcli.stur· og jordbundsanalyser
vist i tubeibilaget under det i parantes an(OTfe
tabelnummer.

Jordbehandlingsudvalgets tidligere gennemførte
forsøgsserier med stubbchandlingsmetoder viste. at
mekanisk stubbehandling kun tjente det formål
at bekæmpe eventuel forekomst af kvik. Spørgs
målet om hikbekzmpelsesmetoder er derefter
videreført under Udvalget for Plantebeskyttelse,
hvor forsøgsarbejdet omfaucr såvel mekanisk
stubbearbejdning som anvendelse af kemiske be·
kæmpeIsesmidler. og resultaterne er meddelt i
:tOversigtenc:s afsnit E under bdæmpelse af græs
uk rudI.

Spørgsmål vedrørende eftcrårsjordbehandling
omfatter derefter videreførelse af forsøgsserier
med nedbringning af halm, sammenligning af
pløjning efterår og forår med manglende pløjning
og forsøg med fræsning contra plujning.

Opgaver vedrørende forårsjordbehandling har
omfattet forsøg med sammenpakning af løs jord
og for~og med såhedstilberedning med special
tromle.
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hnndlingerne og angrebsprocenterne af godfod
syge, der har ligget på samme niveau alle 3 for
sogsår. I 1976 har der iHe ~unnet konstateres
målelige angreb af knæHefodsygc.

Forsøgene bekræfter, nt stubbehandling er uden
indflydelse på mulig forekomo;t af fodsyge ved
fortsat bygdyrkning, og efter foreløbig 3 års re
sultater har efterladelse og nedbringning af halm
ligeledes været uden indflydel"e på dette forhold.

Forsøgene fortsætter.

Der er på enkelte af de arealer, h...or forsøgene
er gennemfØrt, forekommet k...ik. Selvom der fore
tages stubbehandling i fornodent omfang i alle
forsagsled, har der klart ...æret den kraftigste ud·
...i~ling ~f kvik i det folgende års bygafgrode,
h...or der ikke plojes. Som i tidligere års for'iOg
h<Jr plojearbejdcts cffelt mod kvik været storst,
når pløjningen udfores om foråret.

Forsøgene fortsætter.

Fur.jog med Irtesnifl/: (:Olltra plpjlling, by/! (33)
hk, k.erne pr. ha

6 forsol 7 fonol 7 fors"8 8 fon"s
1973 1974 1975 1976

3. Førsøg mcd fræsning cøntra pløjning.

Det fremgår af resultaterne i den foregående
forsogsserie, at de gennemsnitlige udslng for ploj·
ning er ret små. Alligevel må det i nimindelighed
anbefales at gennemføre dybplojning, især da det
fra det ene areal til det andet er vanskeligt at
forudsige udfaldet af en manglende plojning.

Da der i dis..e etårise forsog imidlertid også
fore~ommer mindreudbytler ved plojning, er det i
bestræbelserne for at finde egnede og arbejds·
be:<.parende jordbehandling.,metoder af interesse at
undersøge. om traditionel dybplojning kan erstattes
nf fræsninger. udfort i så ringe dybde som muligt.
Endvidere rejser der sig spørgsmålet om, h"'ad der
sker. dersom plojning undlades i en længere år
række.

Disse sporgsmål blev derfor taget op til belys
ning i efteråret 1972 og igen i 1973 ved anlæg af
f1er!trige forsog på jord i god kultur efter en
plnn, hvor traditionel stubbehandling. vinterpløj·
ning og såbedslilberedning sammenlignes med
fræsning lige efter host og ca. l. novem.ber og
undladelse nf plojning. Denne fremgangsmåde er
tillige kombineret med dels traditionel forårsop·
harvning og såning. dels med fræsning som så
bedstilberedning for såning.

Frre'iningen foretages nf et rejsehold fra lands
kontoret. h...orfor forsogenes antal er begrænset.
Fræsningerne søges udfort i en dybde af 6-8 cm.
Da Jordbehandlingen mulig... is p:\Virker niveauet
for oplimal kvælslofanvendelse, gennemføres for
søgenes 3 gentagelser med stigende mængder
kvælslof.

Gennemsnitsresultatet af 8 forsøg i byg. hvor:l.f
5 er 4. !trs forsog og 3 er 3. års forsØg, er vist i
folgcnde opslilling.

Alm. slUbbeh., plØjn.
og såbcdstilbcredn. 40.6 38,1 35,6 27,4

Fræsn. efter høst +
ca. I. no..... ingen
pløjn. Alm. så·
bedstilberedn. "'"1.5 ","3.5 ","0.4 I.2

Fræsn. efler host +
ca l. no..... ingen
plojn. Fræsn. forår
og tradllion. s.~n. ~1.3 ","3.6 0.4 1.1

Il fors"S
1976

36,4
0.3
\.8

SammellliJ:lling af p/~)jl/iflg l'frerdr og lordr
med manglende pløjllillK (32)

hk.g kerne pr. ha
12 forsøg 16 fOU"!! 5 fors"S

1973 1974 1975

46,4 38,8
3.3 4.6
1.4 6.8

Ved normal kvælstofgødskning har der i 1976
"'æret fordel ved at forårsploje, men intet Oler·
udbylte for efterårspløjning. Ved tilførsel af ekstra
kvælstof er ... irkningen af den manglende ploj·
ning, som i de foregående år, ...æsentligt reduceret
og i 1976 helt ophævet. hvilket bekræfter, at der
ved pløjningen frigøres en del kvælstof. Resulta
terne i 1976 må dog ... urderes på baggrund af
lirets særlige ...ækst ...ilkår. herunder den ofte meget
ringe virkning af til fort hælstofgodning.

2. Sammenligning af pløjning efterår
ng førår med manglende pløjning.

~fed år!! mellemrum indtræder der den situation,
at vejrforholdene hindrer rettidig ... interplojning af
storre eller mindre arealer. Der opstår derefter
t ...i...1 om. hvorvidt sådanne arealer bor forårs·
pløjes fpr såning af korn eller om plojning ber
undlades.

Sporgsmålet har været folgt og sogt bel}'Sl for·
sogsmæ'isigt siden efteråret 1970. Siden 1973 har
forsogene været anlagt med 3 kvælstofmængder
mod oprindelig 2. Begrundelsen er formodning
om. at der ved pløjning frigores ekstra kvælstof.

Resultaterne af de sidste 4 års plojeforsog. der
gennemfores på jordboniteter fra let sandjord til
lerjord, er vist i folgende opstilling.

Grund1u'det
Ingen pl,~jn.

Pløjn. efter. r
Pløjn. forår

31 tV ekstra
Ingen plØjn. 33,5 48,t 44,0 36.3
Plpjn. efterår 1.6 2.2 0.6 "'"0.3
PIØjn. forår 1.4 0.7 0.7 70,5

62 N ehtra
Ingen pløjn. 33.1 46,4 42,S 33.0
Plojn. efterår 1.2 I.5 1.8 ","0.3
Plojn. forar 2.0 3.3 ","0.8 \.S

GelUll'm,'wit
Ingen pl,Sjn. 33.8 47.0 41,8 35.2
Pløjn. efterår \.0 2.3 2,3 "'"0.\
Pløjn. forar 1.2 1.8 2.2 0.9



Ubehandlet
LØsnet 40 cm .'
Løsnet 80 cm .. ,
Sporafstand 60 cm
Sporafstand 120 cm ..
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I 1976 er der godt I hkg kerne i merudbytte,
hvor øverlige fræsninger har erstattet traditionel
dybpløjning, og af tabelbilaget vil det fremgå, at
der i samtlige 5 4. Ars forsøg og det ene 3. års for
søg er merudbytter for denne jordbehandlings
metode. I 1975 var det gennemsnitlige udbytte
upåvirket af den manglende pløjning, medens der
var væsentlige udbyltenedgange i 1. og især 2.
forsøgsår. Dette udviklingsforløb i udbytteforhol
det mellem jordbehandlingsmetoderne synes så
ledes at bekræfte oplysninger om, at det især er
fra L til 3. år, at manglende pløjning kan med
føre udbyttenedgang, hvorefter den uplojede jord
etablerer en forbedret og mere stabil jordstruktur,
som medfører udbytter på niveau med traditionel
jordbehandling eller ofte højere.

Forskellen i forårsjordbehandlingen har ikke
haft nogen indflydelse på udbyttet, og tilførsel
af ekstra kvælstof har ikke medført nogen konse
kvent virkning på resultaterne. Derimod viser op
tælling af kvik i de forsøgsarealer, hvor dette
ukrudt forekommer, at der generelt er mindst
kvik, hvor der pløjes. I de upløjede forsøgsled er
der tendens lil en lidt svagere kvikudvikling, hvor
der anvendes fræser ved såbedstilberedningen.

Forsagene fortsætter.

4. Forsøg med undergrundsløsning.
1 praksis er der ofte interesse for at gennem

føre undergrundsløsning, men da de hidtidige un
dersøgelser på området ikke har givel sikre svar
på spørgsmål om undergrundsløsningens virkning
og værdi, blev forsøgsopgaven taget op igen i 1971
i samarbejde med Statens Forsagsvirksomhed i
Plantekullur.

Formålet er at belyse virkningen af under
grundsløsning på lerjord, hvor der er formodning
om struklurskader, men hvor afvandingsforhold
og kalk- og gødningstilstand iøvrigt er i orden.
Der blev anlagt 4 forsøg i efteråret 1971 og 2
forsøg i 1972 på 6 lokaliteter landet over. Statens
Marskforsøg, Højer, har gennemført forsøgsbe
handlingen og en række fysiske og kemiske må
linger.

Der anvendes følgende forsøgsplan:

a. Ubehandlet.
b. Løsning 40 cm dybde, sporafstand 120 cm.
e. Løsning 40 cm dybde, sporafslund 60 cm.
d. Løsning 80 cm dybde, sporafsland 120 cm.
e. Løsning 80 cm dybde, sporafstand 60 cm.

På de 4 forsøgsarealer fra 197 J har der ikke
været udslag af sikker størrelsesorden eller ens
artethed i eftervirkningen af den udførte under
grundsløsning, hvorfor udbytternålinger i disse for.
sag er afsluttet. Resultaterne af de 2 forsag, der
blev anlagt i 1972, er opført enkeltvis i følgende
opstilling sammen med den gennemsnitlige efter·
virkning i de øvrige forsøg i 1., 2. og 3. år efter
forsogsbehandl ingen.

Eltcrrirkllillg allllldergnmJsløslling pi! lerjord
hk. kerne pr. ba

GIstrup Sk0rplng Gns. 4 fOrJøg
I. år Lår l. år

47,0 37,1 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. 3 fon08
2. år 2. år 2. ir

Ubehandlet 53,2 49,6 53,9
LØsnct 40 cm ....... 2,8 2,6 2,2
LØsnel 80 cm 5.0 2,0 0.4
Sporafstand 60 cm 4,0 2,6 1,4
Sporafstand 120 cm .. 3,8 2.0 1,2

Ons. .1 forsog
3. år 3. år 3. Ar

Ubehandlct 43,4 44,2 47,8
LØsnet 40 cm 4,2 2,3 0.2
LØsnet 80 cm 5,0 2,9 -e O, l
Sporafstand 60 cm 5,2 3.2 0,0
Sporafstand 120 cm " 4,0 2,1 +0,1

Ons.2 fon"l
4. år 4, år 4. år

Ubehandlet ........ 39,4 33,9 36,7
Løsnet 40 cm 1,0 0.6 0,8
Løsnet 80 cm 2,2 +0,2 1.0
Spof<lfstnnd 60 cm 1,2 0.2 0,7
Sporafstand 120 cm .. 2,0 0.2 1,1

På de 2 forsøgsarealer i Gistrup (forsøg nr.
2563) og Skørping (forsøg nr. 2564) har der i de
foregående år været ret store og positive udslag
for forsagsbehandlingen og mest for den dybeste
losning og den mindste sporafstand. I 1976 har
mcrudbylterne for forsagsbehandlingen imidlertid
været væsentligt mindre. Disse 2 forsøg søges
videreført endnu en årrække med fortsat måling
af udbyttet samt jordbundsfysiske forhold.

5. Forsog med sammenpakning af los jord.

l 1975 afsluttedes en 4-årig forsøgsserie med
tromling af sandjord og humusjord med tung
betontromle omkring vårsædens såning. Disse for
søg viste, at der på hllmllsjord var en konsekvent
og positiv virkning af behandlingen, og især med
forte tromling efter kornets såning ofte betydelige
merudbytter. Derimod var tromlingen uden større
indflydelse på kornelS udbytte på sandjord, hvor
der kun undtagelsesvis fandtes en varig og positiv
effekt af behandlingen. Dette til trods for, at
tromlingen ofte viste en tilsyneladende gunstig
virkning på kornets udvikling omkring fremspi·
ring og buskning.

Da dcr var formodning om, at selv en tung
betontromle ikke havde tilstra:kkelig effekt på
vinterplajet sandjord, blev der til yderligere oplys
ning om va:rdien af at sammenpakke løs jord
påbegyndt en ny forsøgsserie i efteråret 1975,
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25,2
0.0

35,9
1.7

Tradilionel såbedslitbcredning
Kna<;1tromlc

Såhedsfilh('J"cdflill/: ",ed Å"JIlwfruml" (35)
hkg kerne pr. hil

5 (,. 1975 34 fs. 1976

Der er i de fles1e nf de mange forspg kun små
og ll~iJ...re for'il..elle mellem de Io behandlings
metoder. og i gennemsnit af forsøgene er der
ingen for:o.\..e1 i udbyIlet.

I en del af forsogene har forsøg'ilederen op
lyst. al kornels frem~piring har været bedst efter
såbedstilberedningen me(( knaStlromle, og <tt denne
behandling i enkelte tilfælde har reduceret skJ
derne under en sandstorm sidst i april måned.
Andre har bemærket. at tromlen på :-.vær jord og
pfJ for fugtig jord ikke har eftcr1:11Jt cl til<;trække·
ligt 10... l jordlag til dækning af sædekorn og rnd<;å
spor. Mcn alt i nlt bekræfter forsogsresultaterne.
at ... :'ibctbtilberedningen med fordel kan indskræn
kes til det miml'lt mulige i behandlingsdybde og
intensitct.

Forsogene forlsæltcr.

lader et l"st jordlag tilstrækkeligt til en øverlig
såning.

1 1976 har der v,cret stor interesse for forsags·
planen. og i den følgende opstilling er vist resul
t.Jlerne af inlt 34 forwg. Disse er i de fleste
tilfælde udfort på Ict sandjord ofte med et meget
Invl humu::.indhold. og her sammenlignes traditio
nel såbedstilbcredning ved 1-3 harvelræk med
cl enkelt træk med \..naSltlOmle,

7. Andre jordbehandlingsforsog.

Under Udvalget for Plrllltebeskyltclse bn der
udover de i indledningen nævnte forsog med me·
kani'ik og kemisk \.. vikbekæmpclse om efteråret
fOflld for hyg tillige henvises til opgaven med
kemisk J...viJ...bckæmpelse i kornstub på stærkt for
menede nrealer, hvor halmen dels fjernes, dels
afbrændes eller snitte') for anvendelse af maleill
hydrazid (Antergon).

Endvidere har der lobll været arbejdet med
andre jordbehandling!"'ipllr~mål,enten ved videre
førelse af tidligere afsluttede forsøgs')erier eller
ved anvendelse af planer, der skal belyse særlige
lokale forhold eller bestemt formål. Især har der
været arbejdet med sporg.,målet plojning eller ikke,
og der sbl i denne forbindelse henvises til be·
retningen fm Dc snnwirkende Lolland-F.llsterske
Landboforeninger. hvor der er udført forsag med
pløjning forud for såning af vinterhvede. Disse
forsøg er gennemført med 120 og 160 kg N pr.
ha og ~om dobbeJ{forsoS med behnndling med
Benl:lte. der er virk~om mod en række svampe
sygdomme, herunder knækkefodsyge. Ho ....edresul·
tatet er, :lt der er opn5et det bedste hvedeudbytte
p~ upløjet jord veJ 160 kg N, og at udbyttet
yderligere er toroget ved anvendelse af Benlate.

1.1
0.7
1,5

0.0
-;-0.6
-;-0.1

Fors~'g med .WIIJIlI/('Il{mkllill).! af (ps jord (34)
UpluJe! Plojet

4 fOUllg 7 forsog

26,6 27,9

Som gennemsnit nf l!is ...e I. års for~og er lld
bynet p<\ den llplojcde jord upåvirket af den cne
bchnndling om eftcråret citer om foråret, medens
den dobbelte pa\..ning eftcr~r og forår har med
føn en lille udbyttenedgang. Enkeltrc,,>ultaterne
varierer dog ret betydeligt.

I den pløjede jord er der derimod i de al1er·
fleste tilfælde en po~itiv virkning af jorJpaknin·
gen, og gennemg,\cnde mest for pakningen om
fodret. Dc fundne merudbytter er af den dob
belte ...torrel~e~orden som i dc tidligere udførte
for~o~ med tromling af sandjord med tung be
ton tromle.

For<,pgcne fort.sætter.

11'.:or jordpakningen udfores ved korsel med trak
tor hjul ved hjul efter følgende plnn:

a. Ingen korsel.
b. Korsel hjul vcd hjul efter vinterptøjning ca.

I. november.
c. Korsel hjul vcJ hjul efler vinterplojning samt

tidligt forår.
d. Kør~cl hjul ved hjul tidligt forår.

Forsøgcne er fortrinsvis udfort på lelte sand
jorder og på såvel pløjet som uplojct jord. i
nogle tilfælde anlagt som dobbeltforspg. Forfrug
lernc h"r varieret, medens for:-.ogsafgrøden i 1976
har været byg. Jordbehandlingen for eventuel vin
1erpllljning har været en~ for hele forsøgsarealet.
Det samme er tilfældet med ..åbedstilberedningen,
dcr dog er sugt indskrænket til det mindst mu·
lige. Kor:o.len hjul ved hjul om foråret er udfort
inden jorden blcv så tor, nt den ikke \..unne pakkes.

Rcsultaterne af 4 gennemforte for~og på uplojet
og 7 fon.og p!i vinterplojet jord er vist i følgende
opstilling.

Traditionel bclwndlct
Snmmenpaklling meJ traktor:

Efterår .
Eflerår og forar
Forår

6. Silbedslilbereduing med knasltromle.

Til belysning af nllllighederne for at reducere
forår:o.jordbehandlingen på letle og sandflllgttrllede
jorder blev der i foråret 1975 iværksat en for·
sp!:sserie med anvendelse af den såknldte knast·
tromle ...om ene"ite jordbehanJling~rcdskab.

Knasltromlc.:n er en ret tung ringtromle med
dybe \..naster på ringe med relativ stor diameter,
ofte over 55 cm. Vægten er ca. 250 kS pr. m
arbejd bredde. Rcdsknbet, der Også betegnes :t jord·
paner ,lIlgives at være egnet som enesle jord·
behanJlingsredskab på lelle og løse jorder, idet
tromlen foruden nt pnk\..e jorden i dybden efter-
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E. Bekæmpelse af
plantesygdomme, skadedyr og ukrudt

Af lJ. Elbek Peder.5e/l

Under Udvalget for Plantebeskyttelse er der i
årets løb gcnnemførL et omfatlcnde forsøgsar
bejde. Flere forsøgsrækker er udført i samarbej
de med De danske Sukkerfa.brikker AIS, Statens
plantepatologiske Forsøg og Statens Ukrudlsfor·
søg.

De følgende afsnit omhandler forsøg med 107
præparater. l label e side 62 er anført 42 midler,
der er prøvet i forsøg med bekæmpelse af plante
sygdomme og skadedyr. I tabel n på side 86 er
opført 65 midler, der er afprøvet til bekæmpelse
af ukrudt. T disse tabeller er der meddelt hvert
enkelt præparats virksomme forbindelse.

J. Sygdomme og skadedyr

l. Bejdsning af såsæd.
a. Forsøg i vintcrh,,·edc.

Over en årrække er der gennemføn en lang
række forsøg med bejdsning af hvede, hvor for
målet har været at finde erstatningsmidler for
kviksølvholdige bejd~emidler.

l de følgende tre opstillinger ses resultatet fra.
de seneste års forsøg, hvor virkningen af kvik
sølvfrie midler er sammenlignet med kviksølv
præparatet Tillantin tørbejdse.

T årenes løb er der anvendt forskellige fomler
for udsæd. Der har været anvendt tilsyneladende
sund udsæd, uds.1.:d smittet med hvedens brunplet
og med hvedens stinkbrand. J 1976 er forsØgene
dog udelukkende gennemført med et pani hvede
med en meget krafLig infektion af hvedens stink
brand. Udvalget har forestået bejdsning af ud
sæden inden udsendelsen til forsøgslederne.

Efter hvedens fremspiring er der foretaget en
optælling af antal fremspirede planter pr. 5 m
række pr. parcel, og der er 'talt cher samme så
tud i alle parcellerne.

Forår og sommer cr der foretagct iagttagelse
over en række svampesygdomme, og forsøgene er
høstet med udbyttebestemmejse. Der skal gøres
opmærksom på. at merudbytlerne er et udtryk
for den samledo bejdseeffekl overfor alle even·
tuelle forekommende frø- og jord bårne svampe·
sygdomme,

Bejdsning o/ !tvede (36)
Fremspirede

planter
pr.m' hkgleemc

P!tlll I
1915 1976 1975 1976

Hs. 4 fs.
Ubehandlet 252 273 38,1 28,5
Tillantin

tørbej. 1008 236 297 19,8 5,5
Granosan 200 8 250 322 21.1 19.3
Neo--Voronit 250ml 242 311 12,6 5,9
BAS 35001 F. 200 8 247 293 22,0 19,0
Tecto M 200 8 252 306 21,5 22,0

l ovenstående opstilling bringes resultaterne af
forsøgcne efter plan l, hvor 4 kviksølvfrie midler
er sammenligner med Tillantin tørbejdse, der in
deholder kviksølv.

Tillantin tørbejdse har haft Oll utilstrækkelig
effckt overfor det kraftige smittetryk af hvedens
~tinkbrand. Ocr er kun opnået et memdbytte på
5,5 hkg i forhold til ubejdset. Med Neo-Voronit
er der opnået et merudbytte af samme størrelses
orden. l forsøgene 1975 og tidligere års fOfSØg
har Neo-Voronit virket lidt svagere end kviksølv
bejdscmidlerne. Granosan og BAS 35001 F, der
indeholder carbendazim og maneb, samt Teeto M
beSlående af lhiabcndazol og mancb har bevir
ket et merudbytte på 19 til 22 hkg. Efter behand
ling mcd Granosan og Tecto M er der et større
plantclal pr. 012 end efter behandling med Tillan
tin. Samme linie findes i fOfsøgene fra 1975 og
tidligere år.

Bejdming al hvede (37)
Fremspirede

planter
pr.m" hleg leerne

Plan II
1975 1976 1975 1916

Hs. 4 fs.
Ubehandlet 251 267 43,8 24,9
Tillantin

tørbcj. 100 g 257 296 10,9 12,6
Dcro",al M 200 8 256 309 16.8 25.2
PaO(>etine 30 200 ml 253 304 10,2 21.2
BAS 35007 F 200 8 262 326 15,0 25,3
Tocto 40 fl. 100ml 248 294 10,0 25,5

To af de midler, der er i resultaterne efter plan
Il. indeholder samme type virksomt stof. Derosal
M og BAS 35007 F består begge af earbendazim
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~fidlerne, der er mcd i for\0gene efter plan III,
har kun været afprøvct i et år, Dc tre kviksølv
frie midler har bevirket store merudbytter, Plan
temllel pr. ml? er lavere end for kviksolvbcjds
ning, hvilkct I-..unne tyde på. at midlerne kan
have hafl en mindre skadevirkning på de frem
spirede planter, Midlerne bør yderligere afprø
ves.

og maneb, og der er opnået ot merudbytte på over
25 hkg for bejd~ningcn, hvilket svarer til en for
dobling af udbyttet i ubehandlet Tecto 4() f1,.
der er flydende og indeholdcr thiabendazol, har
bevirket tilsvarcnde menldb)'lte, For alle trc mid
ler er der opnået en forøgelse af plantetal1et pr.
m~ på JO lil 60 i forhold til ubehandlet.

Efter behandling med Panoctine JO, der er fly·
dende og indeholder guaz<llin, er der opnået 21,2
hkg merudbytte. Tillantin har også i denne serie
virkct ~vagest.

b. Fo~øg i b)'J,:.

Dc senere års forsøg. med ;lfsvampning af byg
har hovcJ~ageligt taget sigte på at finde midler
med cn god effekt mod byggens stribcsyge. og
som kunne tages i brug i sledet for de kvil-..,ølv
holdige bejdsemidler.

I efterståcnde op,lilling bringes resultaterne af
to års forsøg. hVOr man har søgt at belyse bejdse
tidspunktets bctydning for virkningen af 3 kvik·
solvfrie midlcr 'iammenlignet mcd Tillanlin
bejdsemiddel. \Iidlcrnc Granosan og Dithane f\t
45 er begge anerkendt til bl. a, bek:cmpclo;e af

Efler flere drs jors!V:: med b('id~lIillg af /1I'ede
mod bl. li. hl'l'de1/,\' sri"J..hr(lml l'iwr r('\lIlrarerlll'.
(11 der l'r kl'ikH'/I'fl'u' midler, der ('r fl/ld! pil 11~)jd('

med hiJ..sd!l·. Dl'1I1' g(l'Ida f, eks. tpl'bejdH'lJIidlcr
indeholdl'llde bl, li. ('(/rbellda;:illl. StdrSI iflfaeS.\l'
Mim/er sil? om de flydl'lulc muller Pt/1wctil1l' 30,
Tecro 40 fl. 0R Li~fl(/\{lIl. Disu midll'r f)pr yda
ligae' afprØves. o~ ('II afpI"pl'llillK hør fOrt'lagt'.I'
i dl' gællgsc' bejdwallltl'g for (l/ hcddnJnlt' midla
1/{'5 1lI11'cflddigitl'd i praksil.

Kemikalieudgiflcn til behandling af 100 kg vin
tersæd med de på markedet værende præparater
har været fØlgende: Til/amin tprbejdse 0,85 kr ..
Grano~an 13.00 I-.. r. , Neo~Voronit 6.25 kr., De
ros.....1 ~I 13.00 kr. og TeclO 40 fl. 15,00 kr.
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273

276

274

2HO
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266
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Frenl~pirede

plhnlef
pr m"

byggens ~tribesyge. Neo-Voronit er anerkendt til
bejdsning af rug og hvede. ~fcd Tillanlin·T
er der klin bedj-;et den 15. marts. fordi man ved.
at tidligere bejdsning ikke influerer på præpara
telo; virkning. i\ted de I-..vihølvfrie midler er der
foretaget bejdsning den 30. januar og den IS,
mart~, Begge forsøg~år er der anvcndt to partier
b~g. I cl parti er der anvendt stribc~ygesmittet

byg for at måle cffCll-..tcn af midlerne, og i et an·
det parti er der anvcndl ~und ud<;æd lil bel~'sning

af evI. 'ikadevirkning af midlerne. I 1976 er der
anvendt el parti Tembyg. der vcd en analyse vcd
Statsfrøkontrollen viste ~ig al indeholde 9S pet.
angreb af slribesyge og bladplelsygc. Ved en IIn
dcc'iOgch.c ved ud'iåning i drivhus blev der fundet
23 pet. 'ilribe'iygc. men intet angreb af bl'ldplet
syge.

Et pani Monabyg blev anvendt lil forsog med
sund udsæd.

Analysen ved $tal!)frø}.;onlrollell viste 4 pet. iln·
greb af slribesygo og bladplelsyge og 2 pet. angreb
af o;pireskadende svampe. Prøven fik bctcgnel'ien
~bejdsning unødvendig«. og den ~cne,.e analyse (ra
drivhu'i gav O pct. angreb af slribe~yge og blad·
pletsygc.

PIclIl I
U(hæd illficeJ"Cf
mc'tl\l";bc'~yg('

IO for,I~)g /976
Ubehandlet
Tillantin·T

Joo g d. 1.\'3 ..
Gr;lno~an

200 g d. JO I.
Granosan

200gd.153.
Neo-Voronil

250 ml d. 30 I.
Noo-Voronit

250 ml d. 153,
Dilhane ~1·45

200 g d. 30 l .
Dithane ~1-45

200gd.15'J ..

7 fnr.\'~'l? J975
Ubehandlel
Tillanlin-S

100gd.14!J.
Granosan

200 g d. 3 12.
Granosan

200gd.14J.
Neo-Voronit

250 ml d. 32.
Neo·Voronit

250 ml d. 143.
Dithane f\f-45

2oo g d. J'2.
Di!hane ~f-4S

200gd.143.

Ih'jdsllillJ.: (lj byg (39-40)

h~g k~rne

22,3
U,J
26.2
27.9
28.1
2U

2t)O
29J
284
277
280
268

Ioo g
200011
400 ml
2oo g
200 ml

lJejd,l'fli1lg a/ III 'ede (38)
FremspIrede

planl~r

pr, m"

1~/afl J/I

4 forsØg 1976.
Ubehandlet
Till:\ntin tørbej.
Lignasan
Lignasan
Vilamaneb 2040
XPMP J7
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Fn:mspirede
planter pr. m~ h"g kerne
1975 1976 1975 1976

Sund /U/sæd gr. IO rs. 9 fs. IO fs.

Ubehandlet 294 287 43,1 40,9
Tjllantjn~T

100 g d. 15/3 292 284 0,0 -i-O,I
Granosan

200 g d. 1/2 290 283 -i-0,2 +0,4
Granosan

200 g d. 15/3 292 286 -i-0,4 0,5
Neo-Voronit

250 ml d. 1/2 294 288 -i-0,6 0,5
Nco-Voronit

250 ml d. 15/3 288 297 -i-0,3 0,6
Dithane M-45

200 gd. 1/2 291 296 -i-0.7 0,9
Dilhane M-45

200 g d. 15/3 293 292 -i-0,7 1,2

l de JO forsøg med stribesyge har der i 1976
ikke været nogen sikker forskel i fremspirede
planter pr. m~. l 1975 var der en tendens lil et
lavere plantclal for den tidlige bejdsning.

Der blev fundet 23 pet stribesyge planter i
ubehandlet. det samme blev fundet i analysen fra
vækslhm~. Tillantinbchandlingcn har nedsat an
gTcbct til 4 pet. stribesyge og givet et merudbytte
på 2.9 hkg kerne, et resultat. der er dårligere end
i forsøgene i 1975. Granosan og Dithane M-45
har haft samme effekt med 3 til 4 pct. stribesyge,
el resulLat på linie med forsøgene i 1975, men
mod merudbytter p~ kun ca. 3 hkg i 1976 mod
12-14 hkg i 1975. Efter Nco-Voronit var der
5-6 pc!. stribesyge med et merudbytte på 1,7-2,0
bkg pr. ha.

1 nederste halvdel af opstillingen bringes re
sullatet af to års [orsøg med bejdsning af sund
udsæd. Samtlige midler har, uanset behandlings
tidspunkt, ikke haft nogen indflydelse på antal
planter pr. m~ i forhold til ubehandlet.

En behandling med TilIantin har ikke på
virket udbyttct i de to år. For do øvrige midler
er der opnået mindre udslag, der ligger indenfor
forsøgsfejlene.s rammcr, hvilket også var tilfældet
i 1975. Midlerne har allså ingen skadelig effekt
på sund udJ>æd.

J de efterfølgende planer er der ligeledes an
vendt cl parti byg inficeret med stribesyge og el
parti af sund udsæd. Det inficerede parti viste
sig ved analyse at indeholde 48 pct. stribesyge
og bladpletsyge og 1 pet. fusarium. Partjet fik
belegneisen )bejcbning tilrådes«. En væksthus
analyse vi!:lte 14 pet. stribe~yge og 3 pel. bladpIet
syge i partjct. Den sunde udsæd af Monabyg viste
ved væksthusanalysen O pCI. angreb af svampe
sygdomme.

[ hosstående opstilling bringes resultaterne
af bejdsning med tre nye flydende præparater
samt et lørbcjdsemiddel Derosal M, der har op
nået anertendelse mod stribesyge.

Bejdsning a/ byg (4/-42)
Plan II
1976 Fn:mspirede % planter

Udsæd injicerel planler ~d

pr. m' lItribcsyge hkg kerne
med sfribesyge. Terri. 9 fs. 8 r,. II r,.
Ubehandlet 274 12 38,1
TilIantin-T 100g 259 2 1,3
lmazalil looml 276 3 1,4
Bejsin 150ml 262 4 0,9
KVK

763021 150ml 265 4 1,6
Derosal M 200 g 269 3 1,8

LSD = 1,2
Sund Ildsæd. MOllo. 7 fl. H.
Ubehandlet 283 39,1
Tillantin-T 100g 271 -i-0,3
Imazalil lOOml 281 -i-0,5
Bejsin 150ml 273 -i- 0,8
KVK

763021 150ml 283 +0,9
Derosal M 200 g 281 -i- 1,6

Efter anvendelse af Tillantin·T er der såvel
stribesyg som sund udsæd opnået el lavere plante
tal pr. m! end i ubehandlet, henholdsvis 259 og
271. Efter anvendelse af lmazalil er der opnået
samme plantetal som i ubehandlet. Efter anven~

delse af Bejsin er der opnå.et et plantetal på sam
me niveau som for kviksøtvmidlet.

Efter anvondelse af den stribesyge udsæd blev
der i forsøgene fundet en infektionsgrad på 12
pcL Bedste resultat er der opnået efter en behand
ling med TiJlantin-T, hvor der fandtes 2 pct. stri
bcsyge planter tilbage efter behandlingen. De fire
øvrige midler reducerede angrebet til 3-4 pet.
Efter en behandling med Bejsin er der opnået
mcrudb}'lle på 0,9 bkg, hvilket imidlertid er in
denfor rammerne af forsøgsfejl, da LSD-værdien
i denne serie er 1,2. De opnåede merudbytler for
de øvrige mjdler må betegnes som ret sikre, da
disse er over 1,2. T de 7 forsøg med sund udsæd
er der opnået mCf\ldbyUer på +0,3 hkg for Til
lantin og faldende ril -:- 1,6 hkg for Derosal M.

Bejdsning af byg (43-44)
Plan III
1976 Fremsplrc:de ~~plllnler

Udsæd injiceret pllUlter m'"
pr.m" stribcsyge Ilk, terne

med sfribesYJ,fe. Tem. 6 fs. 6 ri. IO r,.
Ubehandlet 300 15 32,4
Tillantin-T lOOg 2~4 1 1,0
Panoctine 30/2 200 ml 300 3 1,6
Vitaimazalil lOOml 292 I 1,2
BAS 35007 F 200 g 286 3 0,8
Vondozeb 200 g 291 2 1,1

LSD = 0,9
SIl/ul udsæd. MOl/Q. 6 f5. 6 ...

Ubehandlet 278 39,8
Tillantin-T lOOg 302 0,6
Pam>ctine 30/2 200 ml 297 -i-0,2
Vitaimazalil 100m] 296 +0,5
BAS 35007 F 200 g 293 0,0
Vondozeb 200 g 296 0,5



J omstående op~tilljng ses resultaterne af 16
ror~øg mcd to flydende og to lørbcjd.scmidler i
slribesys og sund udsæd.

I 6 forsøg med stribesyge var der 300 planter
pr. m~ i ubehandlet, det samme er optalt encr
anvendelse af Panoctine, Vit<\imazalil og Vondo
zeb. Efter behandling med Tillantin og BAS 35007
F er der opnåct lidI lavere pianIelal. 284 og 2R6
pr. m:!. I forsøgene med "und lId:.æd var der efter
de fire kviksølvfrie midler 293-297 planter pr. m:!.
hvilket er 15 til 19 planter flere pr. ml ond i ube·
handlet., men lidi færre end cftcr rillantinbehand·
ling.

Der hlev fum.!ct 15 pct. slribcsyge i ubehandlet.
En behandling med Tillanlin·T reducerede angre~

bel lil I pct.. og samme effekt opnås efter bc~

handling mcd Vitaimanlil. Vond07.cbbchandlingen
bevirkede en nedgang lil 2 pct., og efter Panoc·
line og BAS-midlel var der 3 pet. stribesyge plan
ter tilbage.

Panoctinc. Vilaimazalil og Vondozcb har bevir
ket et merudbyllc pft 1,6 - 1,2 og l, I hkg pr.
ha ved anvendelse i slribesygl kom. Efter an
vendelse af ilAS 35007 F er der opn3.cl el knapt
så sikkert merlldbylle på o,~ hkg. Alle fire kvik~

sølvfrie midler har i sund tltbæd ikke påvirket
udbyttet j nævneværdig grad.

Bejdsning af byg (45-46)
P/li" IV
/976 I"rcm~ri~dc :h planter

Udsæd it/ficat'/ planter med
pr. m' StrlWYllc hkg kerner

lIIed stri!Jl'.I"}'Re. T(,,.,,. 9 f5. '" IO r5.
Ubehandlet 307 13 36,0
Tillantin-T lOOg 314 1 1,0
GranoSJ.\n 200 g 304 3 1,3
Agro

Manc-b 50 fl. 100 ml 315 2 1.6
BAS 35001 F 200 g 310 2 I,X
ep 447 200 g 314 2 2,6

LSD = 0,9

Swu/ lUllæd. Alonll. 6 b. 7 f5.
Ubehandlet 277 46.3
Tillantin-T lOOg 277 0.3
Granosan 200 g 273 0,1
Agro

~1aneb 50 fl. 30n ml 265 ";-0.7
ilAS 3500 1 F 200 g 272 0,2
ep 447 200 g 262 0,5

57 forsØg 1973 76
Ubehandlet 32X 45,3
Tillanlin-T 100 g 328 0.5
Granosan 200 g 329 O.~

J opstillingen bringes rcsultaterne af midlet
Granosan, der er markedsført og anerkCJndt mod
slribesyge, og af midlet BAS 35001 F der er af
s..'\mme type som Grano..an. Ny i afprøvningen er
Agro Maneb 50 fl., et flydcnde præparat, samt
torbejdsemidlcl ep 447.
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De prøvede midler har ikke påvirket plan le
lallet i større gmd. Der blev fundet 13 pet. stribe
syge i ubehandlet. En behandling med Tillantin~T

har reduceret angrebet til 1 pct Efler en behand
ling med Grano~n var der 3 pet. stribcsyge plan
ter tilbage, og eftcr anvendelse af de tre øvrige
midler 2 pet.

J de IO forsøg med stribes)'ge er der opnået
sikre udslag for anvendelse af dc fire kviksølvfric
midler. Størst merlld~:vtle. 2,6 hkg, er dcr opnået
efler anvendelse af ep 447. I forsøgene med sund
udsæd er dcr opnået <'m,\ udslag:.

I Io for..øg, nr. 94 og 1719. er der prøvel tre
midler mod nøgen brand i cl parti Nordalbyg,
hvor man ved Statsfrøkonlrol1cn havde fundet
nøgen brand på 0,2 pct. af kimenc. I de to forsøg
blcv der i ubehandlet fundet 5 og 6 brandaks pr.
m~. Del samme antal blev ftll1del efler behand
ling mcd Tiilantin tørbcjdse. Efter en behandling
med Vilavax 75 W. Vitamaneb og Vitaimazalil
blev der ikke fundet hrandaks. Behandlingerne
havde i de to forsøg ingen indvirkning pi Ild
byllet.

Af dc afprøvede bcjdsemidlcr til byg er følgcn
do på markedet med den anførte J..emiJ..alicudgift
til bejdsning af 100 kg udsæd. Titlantin-T OJ~5

kr., Dero~al M J 3,00 kr.. Granosan 13.00 kr.,
og Dilhane t\1-45 4.75 kr.

IJflludl cle i /976 (lfl'rI,wed,' midler N der iJ..ke
jllfldet J..1·ik!iØh·frie prrt'p(lmta. da !lllr .mmme
('ffdt Ol'erfor .flrio(!.I'Y!:(' .wm kviJ...sØlvmidlam'.
Størst efft'kt a der opm1t'l metl mitl/er i"de/IO/
tlendc' imidazuf.

For~øgcnc fortsætte ...

('. Sldhcsy~cul1dcrsf'J.:elsc 1976.

I 1975 blev der udført en land~d;ckkende lln~

dersøgel..e over udhredelsc af slrihe..ygc. Denne
under..øgdsc blev gcntaget i 1976, hvor der blev
undersøgt i all 636 ejendomme med 1192 markcr
med ct "amk, areal på 14.221 ha byg, svarende
til I pc!. af bygarc:llet. J 1976 blev der fundet
~Irihesygc i 37 pet. af de undersøgte marker mod
33 pet. i 1975.

I undersøgelsen i 1976 blev der forc ..purgt om,
i hvor stor utlstriekning der var anvendt udsæd af
egen avl. Svarcne vi!.te, at der for landet som
helhed var anvendt udsæd af egen avl i 17, I pet.
af de tilsåede marker. Størst anvendelse af egen
udsæd forekom p!\. Bornholm og i Sønderjylland.
Den støn.. tc udsJ..iftning har fundct stet.! i øst
sjælland og p:\ lolland-Falster.

I 1083 marker, hvor der blcv ud~:\et indkøbt
kviksølvbejdset såsæd. blev der fllndet stribcsyge
i 24,S pct. af markerne mod 16.S pct. i 1975,
en foruroligende stigning på 8 pet. l et mindre
antal markcr. 15 stk., blev der anvendt udsæd,
dcr har været bejdsct mcd el kviksølvfril middel,
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hovedsageligt i form af Oithane-M 45. l disse
marker blev der fundet stribcsyge i 40 pct., dog
ret svage angreb. l 35 marker blev der anvendt
ubejdset såsæd, og i 85 pet. af disse marker blev
der fundet stribesyge. l flere af disse marker hav
de angrebet en styrk.e. der måne forventes at have
indflydelse på høstudb)'tlet.

1083
15
35

% mecl slribc:syge
1976 J975

37,2 33.5

StribesygelmdersØgelse
Antal

marker

Undersøgt i 1976 1392

Indkøbl sdsad:
Bejdset med Hg
Bejdset uden Hg
Ubojdset

/976 (47)

24,8
40.0
85,7

16,8

47,1

200 marker blev der anvendt ubejdset såsæd af
egen avl, der var fra et til flere år fra indkøbt
bejdset såsæd. Der blev i alle kategorier fundet
meget stærke angreb af stribesyge fra 87 pet. til
92 pet. angreb.

De to drs underSØge/ser, og i særdeleshed IInder
søgelsen i /976, viser tydeligt, at det er forblindet
med meget stor risiko for kraftig opformering al
stribesyge al am'ende ubejdset sdsad.

De J..1'ik.rplvjrie midler "ar haft en IItilstrækkelig
e//ekl l'ed det 1Il1l'ærende smit/etryk, og disse præ
parater er o/te vanskelige al anvende pd ejen
domme. hvorfor del md lilrtldes i del omfang, det
er mIlligi, at indkØbe sdsad behandlel med et
hiksølvmiddel.

Egen avl:
Bejdset med Hg 12
Bejdset uden Hg 20
Ubejdset 214

DpI. om bejdsning mangler 13

25,0
85,0
87,4
46,2

68,4
23,1

2, Sprøjtning mod meldng.

Der er i 1976 kun gonnemført få forsøg med
bek.æmpelse af meldug. Nedenfor refereres resul
tatet af to forsøg udført i Nordalbyg på Lolland.

Ved en bedømmelse af meldug midt i juni mA.~

ned blev der givot karaktererne 5 og 6 i ubehand
let. Størst effekt blev der opnået ved behandling
med midlerne Bayer 6660 og EL-228, der redu
cerede angrebet til O og I. Ved anvendelse af 0,7

6,44,1

bll:g keme
fs. rs.

2759 2760

39,1 36,8
4,2 5,2
4,6 5,1
5,1 8,2
6,1 8,9

23

SprØj(fliJlg mod meldug i Nordalbyg
Karakter for
meldug 15/6

rs. rs.
2759 2760

6 5
2 I
3 2
O I
O I

Ubehandlel
Calixin 0,7 I
Saprol 1,5 I
Bayer 6660 1.0 I
EL·228 0,41
Afugan + Svovl 0.5 I

+ 4 kg

l 246 marker er der benyttet udsæd af egen avl.
I 12 af disse marker, hvor udsæden er bejdset
med et kviksølvpræparat, er der fundet stribesyge
i 25 pet. Angrebet må dog betegnes som værende
svagt, under l pet.

I 20 marker blev udsæden bejdsct med et kvik
sølvfrit middel, der har haft en dårlig effekt over
for stribesygen, idel der blev fundet 85 pet. stribe
syge efter den pågældende behandling. I flere tiJ
fælde er det oplyst, at behandlingen blev udført
på den pågældende ejendom.

l 214 marker blev der anvendt ubejdset såsæd
af egen a\'I, og der blev fundet stribesyge i 87 pet.
af markerne.

I 1976 har det været muligt at opdele under
søgelsen af såsæd af egen avl efter »alderc. I over

+--- Strækn~ngs-----+
sudler

Skrid
nings
stadie

Mod
ning.
.t.die

10.5 II
10.1

IO

Ruskning.- --.1
st3di~r

Fig. 9.
KorneIS udviklIngSSIadier
(Feckcs-Large Scl.le)

2
3

4
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Tre års forsøg har vist at stadie 6-7 er det relle
tidspunkt for bekæmpelse af fodsyge i hvede med
fienJate.

fcx..lsyge på 67 pet. af hvedeplanterne. Der er op
nået meget store udslag for behandlingerne med
en forøgel.se af udbyuet på 20-29 pet.

I ~amarbejde med Statens plantepatologiske
Forsøg er der på SjæJland og Lolland udført 7
forsog: med bekæmpel<:ic af fodsyge. Midlerne er
anvendt i 0,5 og 1,0 kg pr. ha og udbragt pa
forskellige stadier af hvedens udviklingstrin. For
søgene er anlagt på arealer. hvor man forventede
forekom~t af fodsyge.

Bekæmpe/St' III judsygc i hl,(·(It~

Forsøg lir. 276/ 1976.
Karakler ror pcl slrå m hk,
meldug d 216 kno r. syge ~erne

Ubehandlet 4 90 42,7
BcnJaLe 0,25 kg, ~tadie 7 ) 19 8,6
Benlatc 0,50 kg, ~tadie 7 2 ) 11.4
Ocnlatc 1,00 kg, stadie 7 2 O 12.0
Benlatc 0.50 kg. stadie li ) 6 12.4
Ilenlate 0,50 kg, stadie 8 ) H 11.6

4Iors,)g 1975 d.917
Ubehandlet I 7) 59,4
llenlate 0,25 kg. stadie 8 I 67 O.)
Renlate 0,50 kg, stadie 8 I fi) 1.1
Denlate 1.00 kg. stadie ~ I 62 I.)
Bcnlatc 0,50 kg, stadie 7 I 57 2.)
Dentate 0,50 kg, stadie 9 I 61 1.5

8 forsøg 1974 d. 10/6
Ubehandlet 2 )6 57,0
Benlate 0.25 kg, stadie h 2 25 0.8
Denlate 0.50 kg, stadie 6 2 2~ 1.0
Denlate 1,00 kg, stadie 6 2 25 2.0
Gcnlate 0.50 kg. stadie 5 2 22 1.2

/JeJ..trmpdw' ollod\")'ge (49)
~ ~ slrå angro:bel Ilf

P/all II
~n~kkerod~)'lle hkg kerne

5 rs. Us. 5 l's. 2 l's.

Ubehandlet 29 72 58,6 43.3

EfLcr~r 2/12
BenJate 0.5 kg 12 1.7
Benlate 1,0 kg 8 2.6

Stadie 5-6 23/4
Bcnlate 0.5 kg 8 2.0
Benlale 1.0 kg ) ).7

Davistin 0.5 kg 7 2.4
Davistin 1,0 kg 4 ), I

Stadie 6-7 19/5
llcnlate 0.5 kg 4 12 4.2 10.0
Dentate 1.0 kg I ) 4.) 11.0

Bavistin 0.5 kg ) 8 4.0 10.8
Bavistin 1.0 kg I 4 4.9 12.4

Topsin M 0,5 kg 12 )J 2,5 10.1
Topsin M 1,0 kg 6 2) ).2 11,1

49,S
1.4
2,5
1.2

47,4
1.6
2.5
I,)
1.6
2.1

0.5 kg
0.5 kg
0.5 kg
2.5 kg
1.0 kg

BeJ..æm{)elJc al jodsyge (48)
hkg I.:crne

S f~. 7 rs.

På tredje år er der udført forsøg med Bcnlate
anvendt på forskellige stadier af hvedens udvik
ling og med forskellige doseringer. Resultatet af
tre års forsag bringes i nedenstående opstilling.

Forsøg nr. 276J er anlagt på cL areal. hvor
der i foråret 1976 blev fundet angreb af knække-

I Calixin blev melduggen bedømt til 2 og I. Hvor
der var behandlct mcd Saprol 1,5 l pr. ha. en
overdosering på 50 pct.. blev der givet karakteren
3 og 2, hvilket også blev givet efter anvendelsen
af Afugan i blanding med svovl. I begge forsøg
er der opnået pæne merudbytter for behandlingen.
idet udbyttet er forøget med IO lil 24 pet.

Der er opnået merudbytter på 1,2-2.5 hkg keme
for behandlingerne.

Fra to af forsøgene, nr. 2762 og nr. 2763 fore
ligger der en analyso fra de to forsøgsarealer.
Prøver udtaget sidst i maj viste, at 20 pet. af
planterne og 24 pet. af skuddene var angrebel af
knækkefodsyge. l det andet forsøgsareal var 60
pct. af stråene angrebel af knækkefodsyge.

3. Fodsyge j h,·ede.

l en årrække er der gennemført forsøg med det
formål at undersøge nogle præparaters virkning
mod forskellige svampesygdomme på vinterhvede,
specielt midlernes forhold overfor fcxl<;yge.

I den følgende op'itilling bringes resultaterne
af forsøg med midlerne Bcnlate. Bavi~tin og De
rosal, hvis virksomme forbindelse i a\te lre til
fælde er carbendaz.im. Desuden Topsin M og
KVK 763025, der begge indeholder thiofanat. og
KV K-midlet indeholder endvidere maneozeb.
Midlerne er :udbragt i tidsrummet 19. maj til 4.
juni 1976, ct tidspunkt der svarer til hvedens sta
die 7 og 8.

For midler til bekæmpelse af meldug er kcmi
kaliepriserne pr. ha for de midler, der er på mar
kedet følgende: Calixin 70.00 kr., Saprol 55.00
kr. og Afllgan + svovl 104.00 kr.

[ et enkelt forsøg. nr. 998, er der foretaget en
sprøjtning i en hvedemark på cl tidspunkt, hvor
hveden har været fuldt gennemskredet. Ved an
vendelse af 0,7 kg Benlate er der opnået et mer
udbytte på 4 PCI. Et tilsvarende rnemdbytte er
der opnået med to forsøgspræparater indeholdende
earbendazim og manob.

P/all I
Ubehandlet
Benlate
Davistin
Derosal
KVK 76)0)5
Topsin M
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BenlalC
I kg

l)
4,1

Ubchamllct

50,7
55,2

S,'ampe. og skadedyrsbekæmpelse i kom (50-51)
Sprøjtning} gllnge med

Bcnlale Benl81e l k8
l kg I + mancb
ma.neb 2.5 k, +
2.5 kg folllhlon l l

3,8 6,3
6,6 8.6

Byg Mona
Øerne, 7 fs. 46.9 +0.6 0,2 4,2
Jylland, 5 fs. 35.5 0.1 2,4 3,2

Tern
øerne. 7 fs. 39,8 1.2 3,2 6.3
Jylland, 5 fs. 33,~ 0,4 0.4 1,0

lami
Øerne, 7 fs. 50,8 0,8 1.6 4,6
Jylland, 5 fs. 32,0 +0,4 +0,7 0.3

t ofa
øerne. 7 fs, 51,9 1,0 2,7 5,5
Jylland, 5 fs. 32,7 +0.6 + 1,0 0,6

Vlil'l, I'l'dt'

Hele landet,
3 forsøg ~4,7 1,1 3.8 11,5

VillteriJl'ede

Øerne, 6 fs.
Jylland. 6 fs.

kan opnh igennem en systematisk bekæmpelse af
sygdomme og skadedyr i korn. Ligeledes søges
belyst, om der er egne, hvor svampesygdomme og
skadedyr forekommer i større udstrækning end
andrc steder i landct. Forsøgene kan betragtes
som en fortsættelse af forsøgsserien med plan
sprøjtning fra ny. der viste. at svampesygdomme
og skadedyr ofte formindsker udbyttet, især i
hvede og mest i landets ø\Ilige omroder.

I foråret 1976 blev der ved anal)'se konstateret
et angreb på 29 pet. knækkefedsyge i gennemsnit
på de 5 forsøgsarealer.

En efterårsbehandling d. 2 12 1975 med Benlate
nedsatte angrebet af fodsygc til J2 og 8 pet. Efter
en behandling d. 23'4 faldt angrebet yderligcre
til 8 og 3 pet. En am:endelse af Bavistin på samme
tidspunkt gav ca. samme cffek.t overfor hvedens
knækkefodsyge. Den 195. pi hvedens stadie 6
til 7, blev der behandlet med 3 midler. Bonlatc
og Bavistin viste også her samme effckt ovcrfor
knækkefodsyge, mcn en reduktion til 1-4 pet.
Topsin M rcducerede angrcbet til 12 og 6 pel.
ved henholdsvis 0.5 og l kg af præparatet.

Størst merudbytte er der opnået efter anven
delse af Benlate og Bavistin på stadie 6 til 7. hvor
der er opnået et merudbyttc på 4.0-4,9 hkg. Ocr
er ingen sikre forskelle i merudbyttet ved anven
delse af henholdsvis 0.5 og I kg Be.nlatc i stad ic
6 til 7. For Bavistin er der en tenden'i til. at der
er opnået størst merudb) tte vcd anvende1~e af en
dosering på t,O kg. Anvendelsen af Topsin \1 har
bevirket et merudbytte på 2.5-3.2 bkg for dose·
ringerne 0,5 og 1,0 kg pr. ha.

På to andre hvedcarealcr blev der i foråret 1976
konstateret kraftige angreb af fodsyge, i gennem
~nit 72 pet. angrebne strå. En behandling med 0,5
og 1,0 kg Benlate nedbragte angrebet til 12 og
3 pet. og 8avistin til 8 og 4 pc!., mens der efter
anvendelse af Topsin M stadig var 33 og 23 pet.
angrcbne strå.

Der blev opnået meget 'itore merudbyller. 10-12
hkg hvede, for de pågældende behandlinger. Dcn
beJste effekt overfor "nækkefodsyge og det ~tør·

stc merudbylte blev opnået eftcr anvcndelsen af
en dosering på I kg præparat.

Præparatet Bavi~tin har endl,:id~'fC været af1'ro·
vet i en forsogsræUe sammen med det vækst
regulerende middel Cycoccl ekstra. og dcr har
endvidere været anvendt delt hælstofgodskning
(se side 47). En am'endelse af 0.5 kg: Bavistin
pr. ha på hvedens stadie 6 har i denne forsogs·
række be\'irket merudbytter på 1.2 lil 2,2 hkg
pr. ha.

Prisen på de kemikalier. der er aO\"endt i for·
søgene til bekæmpelse af fod~yge er følgende:
Benlate 170 kr. pr. kg og Topsin M 135.00 kr.

. pr. kg,

Med midlerne Derosal, 81/1'istiIJ, Betl{all' og
TopsiII M er der muligt al bckæmpe kllække/od
syge i In'ede l'cd arn'ef/ddse af 0.5 kg pr. ha.
Bell'ife sprØjtetidsp",,!..t er pd !lv('t!ens(l(/Clil' 6-7.

4. Bekæmpelse af S\'ampe og skadedyr i korn.

En forsogsræUe er i 1976 gennemfort i hvede
Of! byg til belysning af. hvor slore merudbytter. der

l tabel1en er øverst anført resultatet af 12 for·
sog i vinterhvede fordc1t med 6 på Øerne og 6
forsøg i Jylland. Til bekæmpelse af eventuelle
svampeangreb er anvendt Benlate og maneb. Ben
late har en god effekt overfor flere forskellige
svampe. mens maneb udover den svampedræben
de virkning også har en manganeffekt. Som skade
d} rsmiddel er anvendt præparatet Folithion.

Forsøgene på Øerne er placeret med 2 forsøg
på Lolland. 3 i \1 idtsjæl1and samt I på Bom·
holm. 1 gennemsnit er der høstet 50,7 hkg i ube·
handlet. En behandling med I kg Benlate den 25.
maj, 7, og 20. juni har bevirket et merudbytte
1'!\ 1.3 hkg. En til'Warendc behandling med I kg
Denlale og 2.5 kg maneb har yderligere hævet
udbyttet med 2,5 hkg til 3.8 hkg. Er der til denne
blanding til::;al I I Folithion pr. gang. forøges ud·
byttet med yderligere 2.5 hkg til iall 6.3 hkg.

I de 6 jyske forsøg. der er placeret langs ost
kysten fra Sønderborg til nord for rhus, er der
uden behandling o1'ntlet et udbytte på 55.2 bkg
hvede. Hvor der er anvendt tre gange Benlate, er
der opnået et merudbytte på 4.1 hkg. Ved tilsæt·
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Til de udførte sprøjtninger er anvendt 2.25 kg
maneb og l I parathion pr. ha. Der er anvendt en

Plansprøjtning med almindelig traktorsprøjte
er forsøgsmæssigt undersøgt på Lolland-Falster.
og der er benyttet følgende plan.

Efter samme plan er der også resultater af tre
forsøg i vårhvede. Benlatebehandlingen har be
virket ct merudbytte på 1.1 hkg, der er øget til
3,8 hkg for tilsætning af maneb. Skadedyrsbekæm
pelsen har resulteret i et meget stort merudbytte
på I J.5 hkg.

ning af maneb er der opnået 6,6 hkg i merudbytte.
en forøgelse på 2.5 hkg for anvendelse af blan
dingen Benlate og maneb i forhold til 8enlate
alene. Hvor der er tilsat Folithin, er der et mer·
udbytte på 8.6 hkg.

I forsøgene i Jylland blev der opnået et slørre
merudbyue end i forsøgene på Øernc, hvilket
delvis skyldes, at et af forsøgene fra Øerne har
givet mindreudbyttcr for samtlige behandlinger.
Det må imidlertid også erindres. al Benlate har
en god effekt overfor knækkefodsyge, der blev
fundet i nogle af de jyske forsøg.

Før den 16. juni var der en kraftig opformering
af bladlusebestanden på Lolland·Falster og sidst
i juni kulminerede angrebet. 1 nogle tilfælde sk0n~

nes angrebet at være over 100 bladlus pr. strl\'
Fra andre landsdele meddeles om samme forlob
af udviklingen af bladlus, dog med lidt ændrede
tidsinterval.

1 SJ..fl'lskdreglll'ns Lalldboforel/ing foreligger re-

J-hede
Optælling d. 4. juni I bladlus pr. 100 slrå
Optælling d. 16. juni 1-2 bladlus pr. strå
Optælling d. 28. juni over 10 bladlus pr. strå
Optælling d. 12. juli 2---3 bladlus pr. strå

8Y8
Optælling d. 4. juni 1 bladlus pr. 100 slrå
Optælling d. 16, juni 1-2 bladlus pr. strå
Optælling d. 28. juni over 15 bladlus pr. strå
Optælling d. 12. juli 1-2 bladlus pr. strå

I 1976 er der udført et forsøg i hvede. De 3
sprojlninger med maneb, lcd b, har bevirket et
merudbytte på 3,4 hkg kerne. Et merudbytte der
er større end i 1975, men lavere end 1973 og 74.
I led c blev der tilsat parathion mod skadedyr
ved fors le og sidste sprøjtning, og merudbrttet
for denne behandling blev 4,7 hkg. l led d, hvor
der kun er anvendt paralhion ved den midterste
sprøjtning, er der Cl merudbytte på 4,2 hkg kerne.

Der foreligger resullater af tre forsøg i b}'g.
Her har sprojtningen med maneb bevirke l et mer·
udbytte på 2,6 hkg kerne. En tilsætning al para
thion har medført et merudb}'tte på 6.5 og 4,5 hkg
kerne,

l forbindelse med disse forsøg er der foretaget
optællinger af bladlus på forskellige tidspunkter
i ubehandlet. Gennemsnit af disse optællinger er
anført i nedenstående opstilling.

marksprøjte ved forsøgenes anlæg. Ved høst er
der foretaget en udbytlebestemmelse, hvor even
tuelle koreskader i traktorsporet ikke er medreg
nel. Metoden skulle derfor kunne sammenlignes
med f1ysprojtning. Led c i denne forsøgsrække er
den behandling, der kommer plansprøjtning fra
fly nærmest.

hkg kerne pr ha
l r•. 2 r•. 2 fl. I r•.

1I1'(,cle 197J 1974 1975 1976

a. 41,4 47,9 63,0 66.9
b. 6.1 5.5 0.2 3.4
c. 13.3 5.8 3.5 4.7
d. 11.5 6.6 J.5 4.2

3 r•. 2 r•. >r, 3 r•.
Byg 1973 1974 19i5 1976

a. 41.3 53.5 48.0 51,4
b. 2.9 3.3 1.5 2.6
c. 9.0 3.2 1.6 6.5
d. 9.3 3.8 0,8 4.5

Forsøg med plansprØjtlling fra traktor (52)
J. ,prDjlnlni 5.'6 2 apr"Jlnlng 17.'6 3.•prøJlnlng l<JI6

ubehandlet ubehandlet ubehandlet
maneb maneb maneb
maneb + maneb maneb +
parathion parathion
maneb maneb + mancb

parathion

c.

d.

a.
b.

l byg blev der anlagt i alt 12 forsøg efter
sammc plan. 7 af forsøgene var placeret p~ Øerne
med 2 på Lolland, 4 på Sjælland og I forsøg på
Nordfyn. Dc 5 jyske forsog var anlagt i ~1idtjyl·

land og Himmerland. I forsogene indgår 4 byg
SOfler; Mona. Tern. lami og Lofa. Forsøgene cr
tilstræbt sprøjtet den 1., 15. og 30. juni.

Genlate har i bygforsogcnc ikke phirkcl ud
byttet i Slør re grad. En tilsætning af maneb til
Benlate har på Øerne bevirket en sligning i mer
udb}'ttct på 1.3 hkg, stoP.t er stigningen for an
vendelsen i Tern og 1 ofa. 1 de h'ske forsog er
det kun Mona. der har givet udslag, 1,3 hkg
kerne, for tilsætning af maneb til Genlate.

Bekæmpelse af skadedyr - hovedsagelig blad·
lus - har i forsogene på Øerne bevirket et mer
udbylte på 2,8-4,0 hkg. I det jyske område er der
kun opnået fra 0.6 lil 1,6 hkg for samme behand·
ling. Resultaterne af de jyske forsøg skal vurde
res på baggrund af, at området, hvori forsøgene
var placeret, var præget af tørke. hvad også ud
uyttetallene viser. samt al der i området kun var
svage angreb af meldug og: bladlus.
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6. Amendle midler,

Idet foregående afsnit vedrørende sygdomme
og skadedyr er der nævnt en række midler, der
er indgået i de forskellige forsøgsplaner. Disse
midler er anført i tabel e i alfabetisk orden efter
midlernes handelsnavn eller forsøgsnavn, og end
videre er anført den virksomme forbindelse.

De opnåede merudbytter er højere, end hvor
der kun er fore laget en bekæmpelse af bladlus.
Også i denne forsøgsrække er det største mer
udbytte opnået ved sprøjtning i perioden 21. til
30. juni, hvor der er opnået 8,2 hkg kerne i mer
udbytte. De anførte merudbytter, det'" er opnået
ved sprøjtning sidst i maj og først i juni, må for
trinsvis henføres til virkningen af maneb.

S, Bekæmpelse af skadedyr i sukkerroer.

I samarbejde med De danske Sukkerfabrikker
AIS er der udført forsøg med skadedyrsbekæmpel
se i sukkerroer ved bejdsning samt ved anvendelse
af granulerede insektmidlor sammenlignet med
normal sprøjtning mod skadedyr. Formålet med
forsøgene er at finde sikrere metoder i skadedyrs
bekæmpelsen, samt metoder med så lille arbejds
indsats som muligt. Nye midler og metoder under
søges med skyldig hens}'ntagen til det miljø, hvor
midlerne skal anvendes i. I forsøgene nr. 61J,
953. 1290, 2684. 2808, 2809 er roefrøet behandlet
med thiram mod svampesygdomme. Ved bekæm
pelse af skadedyr er der dels anvendt midlet
Mesurol som bejdsemiddel og dels udført direkte
sprøjtninger med parathion og ~fC'tasystox. l for
bindelse med såning er der endvidere nedfældet 3
granulerede insekticider, nemlig Temik, Curater
og Dacamox.

Under de vanskelige spiringsforhold i 1976 har
normal bejdsning med Mesurol givet betydeligt
bedre fremspiring. Det har dog ikke været til
sLrækkeligt blot at bejdse frøet, sprøjtninger ud
ført efter behov har givet statistisk sikre merud
bytter. Nedfældning af granulerede insekticider
i ltåfurer samtidig med såning har givet en meget
sikker skadedyrsbekæmpelse. Kun et enkelt af de
undersøgte granulerede insektieider er på markedet
og tilladt at anvende i sukkerroer, det er præpara·
tet Curater, Furadan.

Forsøgene fortsætter i de kommende år, spe
cielt for at afprøve den udviklede teknik i for
bindelse med nedbringning af de granulerede io
sekticider.

Alugan
Agro Maneb 50 O.
BAS 3500 I F
BAS 3500 3 F
BAS 3500 7 F
BAS 39300 F

maneb
maneb
maneb
maneb

Tabel c. An...·cndle midler

pyrazophos
maneb
carbendazim +
carbendazim +
earbcndazim +
carbendazim +
4- captafol

BekæmpC'is(' af bladlIIs (53)

BladlIIs bli:g kcrne:

Byg 14 forsØg. Øerne
Ub<-

Anlal forsøg baodlcl Behandlel

Sprøjtet 14.-20. juni 2 fs. 5],0 -;-0,]
Sprøjtet 21.-JO. juni 5 fs. 44,1 5,5
Sprøjtet 1.-10. juli 5 fs. J6,9 0,7
Sprøjtet 11.-12. juli 2 fs. 5J,O -;- 1,3

H~'ed(' 8 forsØg, Øerne
Sprøjtet 14.-20. juni 2 fs. 64,2 1,8
Sprøjtet 21.-30. juni 3 fs. 58,4 4,8
Sprøjtet 1.-10. juli I fs. 61,6 7.3
Sprøjtet 11.-12. juli 2 fs. 64,2 0.2

Bladliis og n'ampe
Byg 15 forsøg, Øerne
Sprøjtet 20.-31. maj 2 fs. 37,3 2.9
Sprøjtet 1.-10. juni 3 fs. 47.1 3,8
Sprøjtet 11.-20. juni ] f~. 47.1 J.8
Sprøjtet 21.-30. juni 6 fs. 42.6 8.2
Sprøjtet 1.-10. juli I fs. 26.5 2,1

T 1976 blev der allerede først i juni konstateret
bladlus i flere kornmarkcr på øerne. 1 løbet af
juni skete der en stærk opformering af bladlus
over det meste af landet. Bladlusene sad hoved~

sagcligt på den nederste tredjedel af korn planter
ne. Men efterhånden, som tørken gjorde sig gæl
dende, fulgte bladlusene med op på de grønne
blade. Spørgsmålet om en rettidig bekæmpelse var
derfor meget aktuel i mange områder af landet.

Til belysning af dette spørgsmål er i opstillin
gen nedenfor samlet de forsøg på Oerne, hvor der
er foretaget en kombineret sprøjtning med et blad
lusemiddel og et svampemiddel, hovedsageligt m3
neb.

Forsøgene er inddelt efter IO dages interval
begyndende med den dag, hvor første sprøjtning
er udført, og sluttende med den dag, hvor ~idstc

sprøjtning er udført. Antal forsøg indenfor lk
enkelte grupper er ikke stort, men der er dog ten
dens til, at det største merudbytte for bladluse
bekæmpelse på Øerne er opn~et i perioden 21. til
30. juni, nemlig 5,5 hkg i byg og 4,8 hkg i hvede.

Nederst i opstillingen bringes der resultaterne
af 15 forsøg på Øerne med en kombineret blad
luse- og svampebekæmpelse.

sultater på tredje år vedrørende plansprøjtning af
sOr1sforsøg i hvede og byg (se forsøg nr. 665-676,
side 1169). I forsøgene er der 11 hvedesoner og 21
bygsorter, hvor halvdelen af forsøgsarealet er be
handlet 3 gange med l liter parathion i blanding
med svampemidlcrne maneb eller svovlthiram. I
hvcdeforsøgene er der i gennemsnit af de Il soner
opnået et merudbytte på 12.8 hkg kerne i forhold
til ubehandlet. I bygforsøgene er der opnået ct
merudbytte på 7,5 hkg kerne. I 1975 var de til~

svarende resultater J,4 hkg kerne i hvede og 2,2
hkg kerne i bygforsøgene.
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II. Ukrudt

I. krudt i vårsæd.

Hovedparten af forsogene drejer sig om sporgs
mål vedrørende ukrudtsbekæmpelse i korn. hvilket
må forekomme ganske naturligt bl. a. på grund
af det store kornareal. der medfører et stort ud
bud af forskellig.e midler lil anvendelse i kom
og i særdeleshed i \'årsæd.

Oprindelig var ukrudt'imidleme rene midler med

I 1976 er der gennemfort ct betydeligt >total
forsag med ukrudlsmidler i forskellige afgroder.

En del af midlerne er prøvet i et eller flere
år tidligere. men der fremkommer hvert år nye
t~ per eller blandinger af ukrudtsmidler til afprov
ning. hvorfor man er interesCjcret i stadig at gen
nemfare forsøg for at finde frem til de overfor
kulturplanter meCjt tolerante ukrudtsmidler. En
afprøvning af midler er og~:\ nodvendig for at få
oplysning om dosering:. anvendelCjcstidspunkl, vir
kemåde, effektivilet og meget andet.

a. Gul okscf}jc.

På mange jorder er gul okseøje cn generende
ukrudLspl>tntc. og den må bekæmpes med speeial·
midler. I den folgende opstilling vises resultaler
af :'tret" forsøg med bekæmpehc af gul okseøje.

hk,
.,~

130 31,3
R 0,6
9 +1,1

13 +0,3
22 1.2
22 0.7

LSD = 1,0

137 38,"
7 0,9

12 +1.2
29 +0.4

165 ~S.3

2H 2.7
29 1,1

64
2
7

12
IR
15

69
9

17

55
O
4

23

3,0 kg
2,01
J,5 kg

3.0 kg
2,0 l
3.5 kg
4.01
4,01

3.0 kg
2.0 l

Gulokseøje; l'('nlPd (54)
Anlll gul Antal
okscoje: ulrud!,-pl
pr. ml IIII pr. ml

Plan I
13 101 feg 1976

behandlet
Faneron 50 WP
Certrol Ox
Tantizon-DI)
Basagran DP
EK 376

kun et enkelt virksomt !llof i. men gennem årene
har del vist sig nødvendigt at anvende mere
bredt virkende midler, og som falge heraf er blan
dingsmidlerne opstået. Hovedparten af de hidtil
anvendte midler til ulrudtsbekæmpelse i korn har
været, hvad der benævnes bladmidler. De senere
år har der været en tendens til forsogsmæssigt at
anvende de s kaldte jordmidler, og!lå i korn mar·
ken.

Som det ses i tabel n over årets prøvede mid
ler side 86, er langt de fleste af de prøvede mid·
ler blandingsmidler.

Resultaterne af el stort forsagsmateriale frem·
går af det falgende. Af hensyn til nogle opstil·
linger. hvor der vises resultater af afprøvning af
et middel gennem flere år. skal anføres. at man
i de sid~te tre år har gennemfort en anden form
for ukrudtsbe\ternmelse end tidligere. Medens man
tidligere har foretaget en botanisk vægtanaly~e. er
man nu gået over til at tælle ukrudtsplanter på
et bc.\teml areal en vis tid efter forsøgsbehandlin·
gen. Endvidere har man tidligere ved bekæmpelse
af 'ipcciclt dominerende ukrudtsarter gennemfart
cn karaktergivning med O for ubehandlet og et
hojere tal op til 10 som udtryk for bekæmpeigens
effektivitet. Denne metode gøres overflødig ved
optælling.

De pravede midler er udsprøjtet ved almindelig
Cjprojtctid. d.v.s. for havre på stadie 2-3. for byg
stadie 3 4 og for vårhvede stadie 3-5 efter dr.
Peckes skala (se side 58). I det efterfølgende
mcddcle~ kun ~prøjtetider, der danner undtagelse
fra denne rego!. Ukrudlstælling er almindeligvi ...
foretflget omkring 3. uge efter sprøjtning.

20 /o"og 1975
Ubehandlet
Fancrron 50 WP
Cerlrol O,
Tanlizon-DP

26 lorH;g /974

Ubehandlet
Faneron 50 WP
CerrroJ Ox

carbendazim
f1uotrimazol
TCMTB
benomyl
lridemorph
.....ovl
dilhiocarbamat forbin·
del'ic
chlormequat<hlorid
chlorothalonil
carbcndazim
carbcndazim + maneh
mancozcb
2-chlorophenyl 
4-f1uorophenyl 
5-pyrimidinemethanol
fcnitrothion
carbendazim + maneb
carbentlazim + mancb
imidazol
TCMTB + imidazol
mancozcb + thiophanat
carbcndazim
cthirimol + captafol
Ihiocarbamin forbindelse
+ fubcridazol
gU37:ltin
guazatin + imidazozl
triforin
thiabendazol + manch
thiabendazol
kviholv
kviksølv
captafol + bromklorace·
tanilid
thiophanat methyl
carbo>..in + imidazol
carboxin + mancb
carbo,in
muncb + zineb
thiabend>tzol

Cycocel ekstra
Daconil F
Derosal
Derosal M _ .
Dithane M·45 .
EL 22R .

Topsin M
Vilaimazalil , ..
Vilamaneb 20 '40
Vitavax
Vondozeb
XP~IP 37

FoliLhion 50 .
Granosan .
Gran~n pulverbejdsc.
Imazalil .
KVK 763021
KVK 763035
Ligna""n .
Milcap .....
Neo-Voronit .

Bavistin
Bayer 6660
Bejsin (KVK 763020)
Benlate
Calixin .
Cosan 80
Cl) 447

Panoctine 30
Panoctine 30 2 !>pc.
Saprol .
Teclo 1\'1 •.
Teclo 40 n...
Tillantin torbejdse
Tillantin-T
Till 60 WII



l lrets 13 forsøg har Faneron SO WP nedsat
antal planter af gul okseøje fra 64 pr. m' i ube·
handlet til 2 i behandlet, og antallet af samtlige
ukrudtsplanter er reduceret fra 130 til 8 planter
pr. mf. Der er opnået et merudbytte på 0,6 hkg
kerne. Det er det laveste af de anførte enkeltår,
hvilket formodentlig hænger sammen med årets
ejendommelige klimaforhold i forbindelse med
den specielle jordtype, hvor ukrudtsplanterne i al
mindelighed findes på.

Certrol OX er sammenlignet med Faneron i 59
forsøg i de sidste tre år. l årets forsøg har midlet
virket godt, idet det har reduceret gul okseøje til
7 og den samlede ukrudtsbestand til 9 planter
pr. mf. Certrol 0:< har været lidt hård ved af
grøden og har nedsat udbyttet med 1,1 hkg kerne
pr. ha. Virkningen af Certrol Ox i 1976 har været
på linie med 20 forsøg i 1975.

Tantizon-DP har været afprøvet i to år. Bedst
ukrudtsvirkning er der opnået j 1976. hvor mid
let reducerede antal gul okseøje fra 64 til 12
ukrudtsplanter pr. m!, og af andre ukrudtsplanter
var der 13 tilbage af i alt 130 planter pr, m! i
ubehandlet. I 33 forsøg i de to år er der en ten
dens til et lille mindreudbytte efter anvendelse af
Tantizon-DP.

Basagran-DP har haft en lidt utilfredsstillende
effekt på gul okseøje, men en hæderlig effekt på
den samlede ukrudlSbestand, hvilket resulterer i
et merudbytte på 1,2 hkg kerne.

Et nyt forsøgsprodukt EK 376 har været prøvet
for første år, og har en ukrudlSeffekt, der ligger
på linie med Basagran-DP, og der er opnået 0,7
hkg kerne i merudbytte for behandling.

I tabel f bringes en oversigt over de midler, deT
har været afprøvet til bekæmpelse af gul okseøje.
I listen er kun medtaget de midler, der kan ven
tes markedsført i 1977.

64

De to første midler indeholder DNOC, der for
år tilbage var eneste middel anvendt til bekæm
pelse af gul okseøje. En god effekt af DNOC er j
høj grad afhængig af vejrforholdene. Anvendelse
af midlerne har resulteret i et merudbytte på 3,7
3,8 hkg kerne.

De fire sidste midler i opstillingen må beteg
nes som specialmidler med en god virkning mod
gul okseøje. Faneron 50 WP bar en god effekt
mod gul okseøje fra år til år, Faneron er tillige
skånsom overfor kornet.

I tabellen er endvidere anført kemikalieprisen
for 1976. Den opgivne pris svarer til den mængde
kemikalie, der skal anvendes på I ha.

b. Hanekro og krumhals.

På fjerde år er der udført forsøg med bekæm·
pelse af de ret modstandsdygtige ukrudtsarter
hanekro og krumhals.

låreLs 11 forsøg har der været 103 planter
af hanekro og krumhals og ialt 218 ukrudtsplan
ter pr. m!. En anvendelse af Dico-Banvel har
reduceret mængden til 16 planter pr. m! og tll 37
ukrudtsplanter i alt pr. m!. Tantizon-DP har haft
en særdeles god effekt såvel på krumhals og
hanekro som på andre ukrudtsplanter.

Forsøgspræparatet KVK 7S3016 har været af·
prøvet for første år, og effekten overfor hanekro
har ikke været tilfredsstillende. Behandlingen har
kun fjernet ca, halvdelen af krumhals og hanekro
planterne. Effekten på andet ukrudt er heJler
ikke tilstrækkelig.

Præparatet EK 27S har været afprøvet igennem
to år, og resultatet har j 1976 ikke været helt til·
fredsstillende, da der kun er fjernet halvdelen af
hanekro og krumhalsplanterne samt '/4 af ukrudts
planterne i alt.

Tabel f. Midler til bekæmpelse af gul okseøje.

Anlal Karakter Antal
Pct. ukrudts- ror gul gul

~
ukrud.t planter okseøje o~oje

Udbyne og ;:;• pr. m' 0-10-) pr. mlc mtf\ldb)'tle.'e

11
Pnrparll

li
• li ~ li

~
hkS kerne•

j " ~ i ~ ~ ~
"...!Jaa

~
c ~

1 • c • c
'ii i c ~ 1 . Il.

~ ~ ~ ~ ~z!l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .d

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 60
3. Aretit ... , .... 4,0 1972 5 19 9 IO 3 - 40,9 0,8 92
4. DLG Dinoseb SOO. 1.0 1971-72 15 19 6 10 4 - 41,8 1,7 22
5. Basagran·DP ..... 4,0 1971-76 110 15 3 153 36 IO I 67 22 41.3 2.S 196
6. Brominal 400 ..... 2,0 1972-74 75 14 2 165 36 IO 2 69 17 42,3 1,9 117
7. CertroJ Ox ....... 2,0 1974-76 59 - 148 19 63 IO 41.2 +0.2 117
8. OxitrJl ........... 2,0 1971 22 19 3 IO - 43,7 2,3 117
9. Faneron so WP .. 3,0 1970-76 143 17 2 148 16 IO 63 4 41,4 2,2 192

.) o - ingen, 10 = ubehandlet.



Hanekro og /..rumhals i I'drsæd (55)
AnUlI Antal

Pltm II hl;lnekroog ukrtldlSPI.
kfumhill' lait hk,

Il forsØg 1976 pr. m" pr. m' kerne:
Ubehandlet 103 218 27,0
Dic04Banvel-M 75 1,3 kg 16 37 3,8
Tantizon-DP 3,5 kg 2 6 5,0
KVK 753016 2,5 I 47 64 4,8
EK 275 4.0 I 50 54 3.9
EK 174 3.0 I 13 37 4.6

LSD ~ J.8
I I forsØg 1975
Ubehandlet 63 151 34.6
Dico-Banvel-M 75 1.3 kg 14 40 2.1
Tanlizon-DP 3,5 kg 9 20 4.0
EK 275 4.0 I 23 44 3.0

14 /or.,øg 1974
Ubehandlet 40 183 41,3
Dico-Banvel-M 75 1.3 kg 7 26 1.6
Tantizon-DP 3.5 kg II 20 2.3

36/orsog /974-76
Ubehandlet 66 184 34,9
Dico-Banvel-M 75 1,3 kg 12 34 2.4
Tanlizon·DP 3.5 kg 8 16 3.6

Ny i afprøvningen er EK 174. og der er opnået
et hæderligt resultat cfter dette præparat.

Anvendelsen af samtlige midler har bevirket et
stort og siHert mcrudbytle fra 4 til 5 hkg, svaren
de til en udbyttestigning på 14 lil 19 pet.

Dico-Banvel-M 75 og Tanlizon-DP er sammen
lignet i 36 forsøg i tre år. Tantizon har haft en
lidt beLlre effekt overfor hanekro - krumhals end
Dico-Danvel. og ligeledes en god effekt overfor
andre ukrudtsplanter. Anvendelsen af Tanlizon
har bevirket et merudbytte på 3,6 hkg mod 2,4
hkg for anvendelsen af Dico-Banve1.

Hanekro og J.rumhal.r j 1'''r~'{l!d (56)
Antal Antal

Plall III hllnelt:ro og ul.;ru.dlspl.

19 forsøg 1976
krumhals lait hk,

pr. m' pr. m" ke:rne
Ubehandlel 37 109 31,7
Herba-Banvel-M 750 8 16 2.5
Herb:wex 630 8 14 2.8
Faneron 50 WP 4 II 3.5
Ccrlrol Tripc1 II 19 2.9
Feno>: 16 22 2,4

LSD = 1,0
54 /0"9g 1974-76
Ubehandlet 53 149 37,3
Hcrba.-Banvel·M 750 IO 28 3,1
Herbavex 630 12 26 3.6
Faneron 50 WP II 24 4.3
Certrol Tripol 20 36 4.2

I I for!.pg 197J
lr;aral.ter for l"'.

hDne:kro ukrudt
Ubehandlet O 14 35,8
Hcrba-Banvcl-M 750 8 I 4,8
Herbavex 630 7 2 4.5
Faneran 50 WP 8 3 4.3
Cerlrol Tripel 8 2 5,4
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Efter fOfsøgsplan III er 4 midler sammenlignet
de sidste fire år. ~'fjdlerne Ilerba~Banvel·M 750
og Herbavex 630 har såvel i forsøgene i 1976 som
i de 54 for~øg i perioden 1974-76 haft samme
llkrudtseffckt. der må betegnes som nogenlunde i
forholLl til ubehandlet.

Ved sprøjtning med Faneron 50 WP er der
opnået den bedste llkrudtseffekt, den samlede
ukrudtsbesto.nd er reduceret fra 109 lil Il uJ...nldts
plantcr pr. m~. hvoraf de 4 er hanekro eller krum·
hals.

Certrol Tripel har ligeledes været med i hele
for'iogperioden. l 1976 er der opnået en ikke helt
tilfredsstillenLIe ukrudtseffekl. Betragtes ukrlldts~

effekten i perioden 1974 til 76. må den ligeledes
betegnes som utilfrC'd~til1ende.

Fcnox har ikke haft tilstrækkelig ukruutsdfekt.
hverken på hanekro eller overfor andre ukrudts·
arter.

Alle præparater har bøvirket Slore merudbytter.
en forøgelsc af udb}llct på 8-11 pCL

HlIlIl·A.I'O og I.rumltal.f i l·"rHl~t.I (57)
Anlal Antal

Plall IV h~ne:kroog ulrudlspl

8 /or.,pg 1976
krumhals ID Il h"g

pr. ml pr. m' kerne
Ubehandlet 78 237 26,8
Dico-Banvel-M 75 1.3 kg 26 74 3.5
Diban 2.5 I 24 74 2.1
BAS 46300 li 4.0 I 25 59 3.2
Fortrol F 3,5 I 22 53 3.1
Blatat 4,0 I 23 50 3.7

I plan IVer gennemført 8 forsøg med fire nye
præparater, der har været med for første 5r. Diban
er af samme lype som Dico·Banvel, blol er der
~fderligere tilsat dichiorprop til Diban. BAS-pro
duktet indeholder bl. a. bentazon og de sidste Io
produkter indcholder cyanazin og MCPA. Fortrol
F indeholder der foruden dichlorprop.

Alle fire midler har været jævnbyrdige overfor
Dic04Banvel vedrørende bekæmpelse af hanekro
og krumhals. Virkningen på den samlede ukrudt'!
bestanLl er cns for Dico-Banvel og Diban, hvor
der er efterladt 74 ukrudtsplanter i forhold til ube
handlet 237 planter på I mf. De øvrige tre pro~

dllkter har stort set ens og lidl bedre virkning på
ukrlld~bestanden.

Diban har tilsyneladende Vleret lidt hårdere veLl
afgrøden end de ovrige 4 midler. Præparatet har
bevirket Cl merudbytte på 2.1, hvor LIe øvrige
midler ligger fra 3,1 til 3,7 hkg pr. ha.

t tabel g bringes en oversigt over de midler.
der har været anvendt j forsøgene j de seneste
år til bckæmpelse af hanekro og krumhals. Tabel
len indeholder kun de midler, der kan forventes
markedsført i 1977. Den giver oplysning om mid
lernes dosering, effekt og merudbytte for behand
ling. samt kemikalieprisen for behandling af I ha.
udregnet på grundlag af prisen i 1976.
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Tabel g. Midler til bekæmpelse af hanekro og krumhals.

Antal Karakter Antal
Pct. ukrudts- fo, hanekro ~ukrudt planter hanekro

pr. m' ~~ pr. m" 0-10·) Udbytlc og
"t merudbylle. "[Præparat s. ~,

~
~ ~ hkg kerne

~~

" " " ;; ~ ~ ~ ~ pr. ha ~.
~ ;; c ~ c ~ c ;; .~

t~ ~ • c • c • c • c ~~"
;; • • ~

~
~ • ~ •

~~ æ ~
t ~ t t • t ~

::!~:> ~ " ~ :> ~ " ~

- 196 17

3 149 24
- 196 21

- 237 50
- 237 53
2 169 26

1. Dlco·Banvel M 750 1.3
2. Hcrba-Banvel M 75 1,3

3. Herbavex 630 . 2,5

4. Diban .,. , . 2.5
5. Fenox.. 4,0
6. Probatox triple. 3,3

7. Certra)3 .... . ... 3,3
8. Ccrtrol Tripel. . 3,3
9. Actril4. . 3.0

10. Certral Ox . 2,0

ll. Faneron 50 WP. 3,0
12. Lindinger DM 68. 5,0

13. Blatat . . 4.0
14. Forlral F. 3.5
15. Forlrat. . 2.2

1973-76
1973-76

1973-76

1976
1975-76
1973-74

1974
1973-76

1973

1974-75

1973-76
1974-75

1976
1976

1973-75

61
64

64

8
n
31

7
64
15

9

64
9

8
8

40

19
14

14

14

14
19

14

19

3 193
I 149

2 149

- 237
- 117
2 201

- 199
2 149
2

40
28

26

74
19
67

3 I
36

10
10

IO

IO

10
IO

IO

10

l 69
2 53

3 53

78
37

3 78

- 117
2 53
2

- 109

2 53
- 109

78
78
50

14 33,6
10 37,1

12 37.1

26 26,8
12 35,0
39 39,3

32 36,4
20 37,1
- 35,2

14 34,3

11 37,1
9 34,3

23 26.8
22 26,8
11 37.2

2.9
3,4

3,7

2,1
3,0
4.6

4,0
4,4
3,8

2.8

4.3
3,6

3,7
3,1
2,8

56
54

65

56
63

79
79
94

117

192
100

54

75

.) o= ingen. IO _ ubehandlet

ukrudtseffekt end Fonro!. og merudbyttet ved an·
vendeise af Blatat og Fortral F har været 3,7 og
3, I hkg kerne, hvor Foruol har opnået 2,8 hkg
kerne.

Mod ukrudrsarter som gul oksepje, hanekro og
krumhals findes der flere præparater med en god
/lkrudlseffekt, og som ('r skånsomme overfor af
!(rØdefl. De næl'lIfe midler bpr kun mo'endes. hvor
en af de nænlie ukrudlsarter er fremherskende.

c. Blandet ukrudtshestand

1 4 forsøgsplaner er der prøvet en række midler
til bekæmpelse af en blandet ukrudtsbestand. Her
iagttager man navnlig virkningen overfor ukrudts
arter som fuglegræs, kamille, agerstcdmoder, pile
urt. tveland, burresnerre, ærenpris m.v. I de efter
følgende opstillinger bringes hovedresultaterne.

vlJrsæd (58)
Anlal

ukrncl.lspl.
pr. m7

33,2
2,0
2,1

hk,
kerne

85 31,9
16 1,2
17 2,0
5 1,4
5 0,7

12 1,6
LSD = /,2

110
J

15
3.25 I

1,5 kg

3.41
3.25 I

1,5 kg
1,51
4,01

Blandet ukrudt i

PIa" V
18 forseg 1976
Ubehandlet
Lindinger Combi 3 F
Shellprox Super F
Faneron Combi 50 WP
Paneron Combi 500 FW
DLG D-prop-mix 50

/3 lo,.,pc 1975
Ubehandlet
Shellprox Super F
Faneron Combi 50 WP

De 6 første midler indeholder alle bl. a. di
camba. De lre førstnævnte må betragtes som de·
cideret hanekro-krumhalsrnidler med en god ef
fekt overfor disse ukrudtsarter. 'Merudbyttet for
behandlingen har i forsøgsperioden været 2,9 til
3,7 hkg kerne. De tre næste midler i denne gruppe
Diban, Fenolt og Probatox triple virker knapt så
kraftig på hanekro og krumhals, men har til gen
gæld en lidt bredere virkning overfor andet ukrudt
end de foran nævn le midler. Størst merudbytto
er der opnået efter anvendelse af Probatox Iriple,
hvor der er målt 4,6 hkg i merudbytte mod 3,0
ved anvendelse af Fenox.

Certrol 3, Certrol Tripcl og Aelril 4 hører til
de mere bredt virkende ukrudtsmidler med en
god effekt overfor hanekro og krumhals. Mid
lerne er meget skånsomme overfor kornel, og der
er opnået merudbytte på 3.8-4.5 hkg kerne.

Certrol Ox, et specialmiddel mod gul okseøje,
men også med god effekt overfor hanekro, har
givet et merudbytte rå 2,8 hkg kerne.

Faneron 50 WP har god offekt overfor hanekro
og krtlmhals samt på andet ukrudl, og der er
opnået et merudbytte på 4.3" hkg kerne.

Lindinger Dyt 68 har kun været afprøvet i 9
forsøg i to år lil bekæmpelse af hanekro og krum
hals. Midlet har haft en særdeles god ukrudts
effekt på såvel hanekro som krumhals som andet
ukrudt, der er opnået 3,6 hkg kerne for behand
lingen.

Blalat og Fortrol F har været med for første
år i oversigten. Begge midler har haft lidt svagere



Efter plan VIII bringes resultaterne af IO for
søg, hvor der er prøvet 4 flydende blanding!lmid-
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Blaf/det ukrudt i n'Ir.ræd (60)

Plan VII Anlal

7 forsøg 1976
ukrudlspl. hkg

pr. m' terne

Ubehandlet 107 44,8
I-Ierbavex 630 2,5 l 15 0,0
Faneron 50 \VP + 1,0 kg +

Hormon Mix 70 2,0 I 7 0,8
Fortrol P 3,5 I 11 0,2
Blatat 4,0 l 7 1,5

/2 fmsøg /975
Ubehandlet 85 42,5
Herbavcx 630 2,5 I 8 +0,6
Faneron 50 WP + 1,0 kg +

Hormon Mix 70 2,0 l 5 0,5

/6 forspg 1974

Ubehandlet 154 46,6
Herbavex 630 3,0 I 27 2,1
Faneron 50 WP + 1.0 kg +

Hormon (..-tix 70 2,0 I 24 3,6

Efter plan VII cr I 1976 gennemført 7 forsøg
med 4 blanding~midlcr.

Herbavex 630, dcr indeholder dicamba. har Vte·
ret provet tre år i 35 forsøg. Midlet har i 1976
haft en nogenlunde llkrudtseffckt. Ocr har været
15 ukrudtsplanter tilbage. hvor der i ubchandlct
har været 107 planter pr. m!. DC! to foregåendc år
har effekten været lidt svingende. Behandlingen
har i 1976 ikke ført til noget merudbytte. i 1975
var der en mindre nedgang i udbytlet, hvorimod
der i 1974 blev opnået 2, I hkg kerne i merud
bytte for behandlingen, men da var der også en
bctydelig større ukrudlsmængdo pr. m!, nemlig
154 planter pr. m!.

Blandingen Faneron so WP + Hormon Mix
70 har i 1975-76 haft en særdeles god ukrudLs
effekt. McrudbYllet for behandlingen har ikke
været slort ca. 0,5 hkg kerne. I forsøgenc fra
1974 har ukrlldtseffektcn ikke været helt så god
som de Io foregående år, medens mcrlldbyuct
har været stort.

Fortrol p. cn flydende formulering af Fortrol,
har haft en acceptabel ukrudtseffekt, men har
ikke bevirket noget merudbyue.

Btatat har en lidt bedre ukrlldtseffekt end For
trol F. og har bevirket et mCnldb)'tle på 1,5 hkg
kerne pr. ha.

32,6
0,6
0.8
0,6
0,8

hkg
kerne

4,0 I
4.0 I
4,01
2,7 I

Blalldel ukrudl i I'&rsæd (61)
Anlal

ukrudUpl.
pr. m'

64
6
6
5
5

P/all VIJI
IO jorsøg 1976

Ubehandlet
Basagran OP
EK 376
NA-MIX DPD
Lindinger Combi K

I plan VI er afprøvet 5 blandingsmidler. hvoraf
de tre sidste er nye midler. der blev afprøveL for
første gang. I denne serie samler interessen sig om
præparatet Tantizon-Dl>, der er afprøvet i 38 for·
søg. Den tidligere afprøvning har værel foretaget
under betegnelsen Bayer 6604 a.

Efter anvcndelse af Tantizon-OP cr der opnået
en rcduktion af ukrudlsbestanden fra t03 planler
pr. m! i ubehandlet ti! 6 efter behandling. Præ·
paratet har i forsøgcne i 1976 bevirket en lille
udbyttcsligning. men i 38 forsøg er der opnåct et
merudbyue på 1,5 hkg.

Prokamix DPD 667 har værct afprøvet i to år.
Det har virket ens på ukrudl:o,f1oraen de IO år, og
der er opnåct merudbyuer på 1,1-1,6 hkg pr. ha.

M idleme Buctril M og EK·præparalerne har
haft en ikke helt tilfredsstillende ukrudlscffekl,
idet der er cftcrladt fra 26 til 30 uk.rudtsplanter
efter behandlingen, hvor der har været 103 i ube
handlet. Der er opnået ens merudbytte fra 1.2 lil
1,7 hkg kerne pr. ha.

t plan V er sammenlignet 5 blandingspræpara
ter i I8 forsøg.

Lindinger Combi 3 F og Shcllprox Super F,
der indeholder de samme tre komponenter, har
haft ~amme ukrudtscffekl. Dc Io Faneronprodllk
tef har hafl en god og ens llkrudtscffekt og lidt
svagere effekt er der opnået efter DLG-midlet.

Paneron Combi 500 FW har tilsyneladende
svækket kornel. De øvrige midler har bevirket et
merudbytte på 1,4-2,0 hkg.

Paneron Combi 50 WP blev også afprøvet i
1975. Ukrudtseffekten var ikke så god som i 1976.
hvorimod der blev opnået et merudbytte på 2.1
hkg. De to Faneronpræparater bør afprøves yder
ligere.

BlaJld"r ukmdr i vdrsll'd (59)

P/(m VI Anlul
ukrudtspl. hkg

12 jor.'f<'g 1976 pr. m' kerne

Ubehandlet 103 30,3
Tantizon-DP 3.5 kg 6 0.5
Prokamix OrD 667 3.0 I 20 1.6
Buctril r...t 1.51 26 1.2
EK 174 J.O I 27 1,7
EK 275 4,0 I 30 1,3

IO fo,.lpg 1975
Ubehandlet 110 43,5
Tanlizon-DP 3,5 kg 6 1,1
Prokamix DPD 667 3,0 l 14 1,1

16 fo'SØg 1974
Ubehandlet 118 46,3
Tantizon·DP 3,5 kg 16 2,6

38 fm.løg /974-76
Ubehandlet 111 40,5
Tanlizon·DP 3,5 kg 10 1,5



ler. Alle midler har haft en jævnbyrdig ukrudts
virkning, idet der er ca. 10 pet. ukrudt tilbage
efter samtlige midler. Der har ikke været nogen
overvældende ukrudtsbestand. kun 64 ukrudts
planter pr. m', og som følge heraf kan merudbyt
tet heller ikke forventes at skulle blive stort. Der
er da også kun opnået små og usikre merudbytter.

I tabel h bringes en oversigt over 35 markeds
førte ukrudtsmidler. Der er medtaget de midler.
der har været afprøvet, og som fortsat forhandles.
Oversigten giver oplysninger om midlernes dose
ring. ukrudtseffekt, merudbytte for behandling
samt kemikalieprisen pr. ha i 1976. De anforle
priser mil kun betegnes som retningsgi\'ende, da
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der kan forekomme forskellige priser, alt efter det
indkøbte kvantum.

Dicotox-M 75 er et rent MCPA-middel, der ved
anvendelse med 2 kg pr. ha har givet en nogen
lunde ukrudtseffekt af let bekæmpelige ukrudts
arter. Merudbyttet har været 1,3 hkg kerne pr. ha.

De næste tre midler indeholder dichlorprop.
lJkrudl.seffektcn er lidt bedre end ved anvendelse
af ren MCPA.

Midlerne nr. 5 lil tO indeholder en blanding
af MCPA og dichlorprop. 1 et meget slort antal
forsøg er der opnået en god effekt mod en blan
det ukrudtsbestand. Der er opnået merudbytter på
omkring 1,5 hkg kerne for midlerne.

Midlerne II til 13. der indeholder 2.4-D og

Tabel b. Midler lil bekæmpelse af blandet ukrudtsbeSland.

Anlal
ulo:rudu- Pct. UdbltlC.r planter uk""" Ol mer·

~ ~.
FOfl0plr pr. m'PI'rparll ..!. oc;.l:: ~ udb}lIc. .~

@-E li !
I Ubeh.\

hkl kerne E~ ~
°8~ , ubeh. "'h. "'h. p<.ha ~.

Zo. < ~ ~..:.

I. Dicolox· M 75 ....... 2.0 1971-76 110 106 27 10 l 42,7 1.3 40

2. Lindinger Dichlorprop . 2,75 1965 13 16 5 38.6 2,0 56
l. Herbatox OP 800 .... 2.5 1965-1970 90 19 5 37,9 1,9
4. Propinox·D 75 ...... 2,75 1969 76 170 106 22 11 2 41,8 1,2 58

5. Shellprox·30.......... 4,0 1965 14 14 l 19,8 2,0 57
6. OLG D-prop·mix fl .... 5,0 1965-69 109 17 l 40,1 1,6 57
7. DLG·prop·mix pulv... 2,5 1968-72 102 12 2 41,9 1,6 57
8. Propimix fl. 2,7 1969-76 l05 97 19 IO l 42,5 1,4 57
9. Hormon·Mix 70 ..... 2.7 1973 9 l O 39,9 1,5 57

IO. Lindinger Combi 150 . 2.7 1974 7 72 18 49,1 0,8 57

II. Herbamix-DPD 800 ... 2.5 1974-75 26 115 16 45,2 2,2 60
12. Na~Mix DPD.... 4,0 1976 IO 64 5 l2,6 0,6 60
13. Prokamix-DPD 667 ..... 3,0 1973-76 92 107 17 7 O 40,6 1,0 60

14. Lindinger Combi 3 F ... l.4 1976 18 85 16 l 1,9 1,2 58
15. tindinger Combi K ... 2.7 1976 IO 64 5 l2,6 0,8 58
16. Shellprox Super ..... 2.6 1972-73 32 10 2 40,2 1,0 72
17. Shellprox Super F .... 3.25 1975 76 li 95 11 32,4 2,0 66

18. Cerlrol-M 667 ...... 2.0 1966-76 24l 99 10 12 2 40.6 1,8 100
19. Certrol Tripet ... .......... l.3 1971-76 191 102 16 9 l 41,4 1,8 79
20. Certrol 3 .. ........ l.l 1971-74 111 III 27 8 I 44.1 1.8 79
21, Actril4 ........... . . . . . . . . . . 2.7 1969-72 70 14 l 40,1 2,1 85
22. Cenrol Tetra ........ 2.9 19717l 28 12 l 40,6 2,l 96
2l. Certrol IB 500 .......... _. l.O 1971-76 162 95 12 10 l 41,8 2.0 96

24. Oxitril. ........ 2.0 1968-69 25 16 2 42.1 1,1 117
25. Faneron 50 WP .....•..... l.O 1968-71 53 Il 2 42,4 2,0 192
~6. Basagrnn· OP .. .......... 4,0 1971 76 107 67 Il 12 2 41,l 1.3 196
27. LlOdinger DM 68. 5.0 1971-75 48 162 26 12 l 40,4 2,2 100

28. Blatat . . . . . . . . . . . . . . . 4.0 1976 7 107 7 44.8 1.5 54
29. FOrlrol F . ..... . . . . . . . . . . l.5 1976 13 80 9 40,0 ~O.l

30. Fortrol ... ................ 2.2 1972-75 92 107 15 9 I 43,4 ~0,1 75

lI, Pescoprop .. ......... 4.5 1968-74 116 210 56 12 2 41,8 1,1 60
l2. Cambilene .......... 4.5 1967-76 271 104 13 12 l 41,0 0,7 65
33. Probatox triple.... ........ 3.3 1969-72 73 12 2 40.4 1,1 67
34. Fenox .................... 4.0 1972-75 34 70 l 10 4O,l 0.5 56
35. Hcrbavcx 630 ............. 2.5 1973-76 52 121 18 7 4l.1 0.2 65



<lichlorprop, h"r haft en bedre ukrudtsvirkning
end foregående hlanding. men udbyueforogelsen
ligger på ca. samme niveau.

Midlerne 14 Id li fra Shell og l.indinger inde·
holder 3 komponenter, ~lCPA, 2.4-D og diehlor·
prop. De 4 midler har hafL en god llkrudl'>effekl.
og der er opn~cl en ud b) t1cforogel'le på I lil 2
hkg kerne.

\Iidlernc IR til 23 indeholder 2 til 4 kompo
nenter med bl. a. io'<ynll eller brornoxyniJ. .\Iid
lerne har en sænJcles gO<.i effekt o\'erfor en blan
det ukrudl ..be.. tand, og kornel lå ler præparaterne
godl.

Olilri!. nr. 24. er 'rcciclt egnet mod gul okse
øje og bor derfor kun henYI1C'l. hvor denne
uknldl'lplanlc er dominerende.

Faneron 50 WP. nr. 25. vi ..cr og..å i denne O\cr·
'ligt en god lIkrllllt~cffdt, og der er et merlldb~!tc

på 2.0 hkg. Faneron er et middel med en sikker
ukrlldr..effekt fr:t :.In til arI. og p Irod .. af den
noget hoje pris kan præparalel ofle med fordel
anvende'l i en afgrøde meJ ~Iort indhold af blan
Jet ukrudt.

Uasagran-OP og I inJingcr Dfl.1 6H. nr. 26 og
27. har begge en ...crJclc.. goo ukflldtseffe\..l. Der
er opnået et merlIdb) Ile på 1.5 hkg kerne for be·
handling med Rasagran-DP og 2.1 hkg efler Lin·
dinger OM ML

Midlerne i gruppen 2M lil .,0 indeholder alle
cyanazin ..amt et dk!' lo hormonpr~cparatcr. Alle
midler har en "a:rdele~ god lll..rlldtseffekt. men de
to Fortrol-midlcr har været vel hård vl,.·d korncl.
og har ikke hcvir!..l.'l nogel mcrlldh~Ih: for be
handlingen.

Pescoprop. nr ~ l, har hafl en nogenlunde
ukrudlseffckt og givet cl IllcrllubYllc på 1.1 hkg
for hehandlingen.

fl.fidlernc 12 lil ~5 indeholder alle bl. a. dieam
ha. Flere af midlerne er provet over en længere
årrække. og i et slort :lnl:ll forsøg cr der opnået
en god ukrudl.scffckt. Generelt for di~se midler
m1\; dog siges. al dc kan være hårde ved afgrøden,
hvilket bl. a. 271 Cambilencforsog givcr udtryk
for, idel der "lin er opnåct 0,7 hkg i merudb)lIe
for bchandling med midlc!. Disse midler bør an·
vendc-s med nogen for..igtighcd og klin i afgrOder
med en <ilor lIkrudhbesland. Endv'idere bor man
have noje k...nd~"ab til ukrudlsfloraens sammen
s..'ttning og afgroJem ud\ikling..trin.

1'tJrli l"{'(/('

Der er i 1976 udfort 3 fo~og med u"rudlsbe
koæmpcl'\e i \:.Irh\C'de med 4 midler, h\oraf de 3
of: ..å har \æret afpro\et i 1975.

Alle de prøvede midler har haft en lidt s\ag
\ ir"ning i de 3 for ..og. Arsagen til dcn noget
S\tlf:C effekt er en koraflig besland af fuglegræs.
som ingen af de fire midler har kunnet klare helt
tilfred "S tillende.
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UJ..rudt i \'{Jrlll't dl' (6]}
Anlal

J jorj,()j: 1976
ulo.rudupl '"pr m' Io.frne

Ubehandlel 145 41,0
Faneron 50 WI) 3.0 kg 19 6.7
KVK 753016 2,5 I 17 6.9
Tribunil Combi \1 25 kg II 6.3
Propino'(·\ID Kombin 3,5 I IH 5.0

4 jorwf[ 197j

Ubehandlel 1~2 37,5
Faneron 'iO WP 3.0 kg 9 J.R
Tribunil Combi \f 2.'i kog 20 2,5
Propinm.-\fD Kumbin 3.5 l 53 2.5

2 jor.w/: 1974
Cbchandlet 139 ....,9
Tribunil Combi ~I 2.5 kg 26 S.3

rancron 50 WIl har reduceret ukruJhbe<itan
den fra 145 ul..rudL"planler pr. m~ l ubehandlet til
19 for bchandlingen. Den tJh\arendc effekl I for
sogene 1975 \ar bel~'delig bedrc.

Præparatel KVK 753016 er provet for før<ite
pang. Effekten har været nogenlunde. TnbuOlI·
Combi fl.f er provet fire år, og der er opnået en
nogenlundc ukrudt~effekt igennem årenc_ Vkruuts.
cffcl\len af Ilropinol;·M D Kombin har været
bedre i 1976 end i 1975.

Alle fire midler har gi .. el cl slorl og si""ert
mcrudb)'lte fOl behandlingen, fra 5,0 til 6,9 hkg.
Alle midler har igennem den treårige forsofts
periodc givcl <,lore og .. ikre merudbYlIcr for beo
handling.

d. T)Jlcr :lf ukrudbmidlcr mod blandel
ukrudtsbeSf:lIld,

For at få cl nærmere l..endsl..ab til væ"stfak·
lorernes indflydelse p~ ukrudt og afgroder er der
udfort forsog med forsk.ellige t>per og blandinger
af ukrudtsmidler. I opstillingen I-III bringes
resultaterne ;If 29 forsog i 1976 sammenholdt
med de foreg~endc ån resullater. FOI'''ogsbe·
handlingen er udført ved normalt sprujtetids
pun"t. d.v.s. stadie 3-4 efter Feekcs s"ala og i
en blandet ukrlldtsbestand, hvor der iU.e findes
dominerende ukrudtsarter.

O\·crst i op'li!lingen hringes re.. ultatet af seb • l'S
forsog efter delvi'l samme plan. I de 9 forsag i
1976 er der opn~cl en god ukrlldlSeffekt, bedre
end de foregående års resultaler. Forskellen mid
lerne imellem er udeluUende af finde i ukrudts·
effeklen. 1 de 44 forsog i 1974-76 har MePA
virk.et svagt med 17 u"rudtsplanter pr mi! efter
I06 i ubehandlet. Eher en an\endelse af dichlor
prop er der opn et cn lidt bedre u"rudtseffekt,
tilbage er der 12 ukrudtsplantcr pr. m!, Rlan
dingen MCPA og dlchlorprop samt 1.4-0 og
dichlorprop har ftennem :'irene vir"et bedst. og
har samme ukrudtseffekt.
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Typer af ukrfldrsmidler (63-65)
Ania] ukrudlspl.

Dosering pct. ukrudt pr. m" UdbylIe 08 merudb)'Ue. hkg keme pr. ha

Plan l
leg \'lrksoml 1971-73 1976 1974-76 1971-73 1976 1974-16
slof pr. ha 66 rs. l) (5. 44 (J. 66 fs. 9 r•. 44 rs.

Ubehandlet 10 94 106 42,7 39,8 42,8
MCPA 1,50 l 14 27 1.5 0,1 0,9
Dichlorprop 2.06 1 8 22 1,3 +0,2 1,0
MCPA +dicblorprop 0,41+1,62 O 6 19 1,7 0,1 1,1
2,4-D +dichlorprop 0,41 + 1,62 8 18 +0,1 1,0

Plan 11 67 rs. 14 (s. 43 (s. 67 fs. 14 (s. 43 fs.
Ubehandlet 9 80 99 42,3 37,8 41,2
MCPA + ioxynil 1,00+0,33 l 5 l l 2,2 2,1 2,0
MCPA +dichlorprop 0,33+0,99

+ ioxynil +0,17 7 14 2,3 2,6 1,8
MCPA + dichlorprop 0,37+0,87
+ ioxynil +bromoxyniJ +0,09+0,12 7 12 2,3 2,8 2,0
MCPA +mechlorprop 0,45 +0,34
+TBA+dicamba +0,1 l +0,09 O 8 13 1,7 0,9 0,2

Plan III
1973 1976 1974-76 1973 11)76 1974-16
14 fs. 6 (s. 20 rs. 14 fs. H,. 20 (s.

Ubehandlet 8 48 69 43,0 34,5 43,4
Bentazon +dichlorpop 1,04+ 1,39 1 l l 11 +0,1 O,S 1,1
Bromofenoxim +

lerbulethylazin 4 +0,3
Cyanazin+MCPA 1,21 +0,31

+dichlorprop +0,25 O 7 11 +1,4 +0,8 +0,6
Triazinon

+dichlorprop 1,75 +0,35 3 7 +0,4 +0,3

I 1976 er der ikke opnået noget merudbytte
for behandlingen. I gennemsnit af de seneste tre
års forsøg har midlerne haft en ens virkning på
afgrøden, og der er opnået et merudbytte på ca.
I hkg kerne.

For midlerne, der er anført i plan l har prisen
pr. ha i 1976 været ca. 40,00 kr., 57,00 kr., 57,00
kr. og 60,00 kr. i den rækkefølge midlerne er
nævnt i planen.

Efter plan II har der været 14 forsøg i 1976.
Ukrudtseffekten efter de fire blandingsmidler har
været jævnt god og ensartet. I 67 og 43 forsøg
fordelt over perioden t971-73 og 1974-76 er
der opnået en særdeles god og ensartet ukrudts
effekt for de anvendte midler.

I årets 14 forsøg er der opnået sikre udslag
på 2,1-2,8 hkg kerne, svarende til en stigning i
udbyttet på 6-7 pet. for de Ire første blandings
midler. For samtlige liD forsøg er der gennem
årene opnået ca. 2 hkg i merudbytte for de an·
vendte midler. Efter anvendelse af midlet inde
holdende TBA og dicamba er der opnået et la
vere merudbytte end efter de tre sammenlig
nede midler. I de I tO forsøg er der opnået ca.
l hkg for anvendelsen af TBA·dicambamidlet.
Denne type har en god ukrudtseffekt, men er vel
.hård ved afgrøden.

For midlerne i plan II har prisen pr. ha været
ca. 100 kr., 79 kr., 96 kr. og 65 kr.

Efter plan III har der været udført 6 forsøg i
1976.

Ukrudl'ibestanden har været ringe, kun 48
ukrudtsplanter pr. m!:. Bedst effekt er der op
nået efter anvendelse af midlerne indeholdende
bl.a. triazinon og bromofenoxim, hvor der er 3-4
ukrudtsplanter tilbage efter behandlingen. Svagest
effekt har der været efter anvendelse af bentazon
midlet.

Efter anvendelse af bentazonblandingen er der
i 1976 opnåel el ubetydeligt merudbytte på 0,5
hkg kerne. I gennemsnit af 34 forsøg er der
opnået 0,6 hkg for behandlingen.

De øvrige tre blandingsmidler har bevirket små
mindreudbytter. For eyanazin- og triazinonmid
lerne er der en tendens til en mindre udbytte
nedgang, når midlerne anvendes i afgrpder med
et lavt antal ukrudtsplanter pr. m!.

I de foregående afsnit er det et par gange
blevet nævnt, at midlerne indeholdende TBA og
dicamba har en særdeles god ukrudtseffekt, men
kan trykke afgrøden noget, således at der ikke
opnås noget merudbytte for ukrudtsbekæmpelsen.

For at få en forsøgsmæssig belysning af dette
spørgsmål blev der i 1976 anlagt 4 forsag med
midlet Cambilene. der indeholder bl.a. TBA og
dicamba. I hvede er der anvendt 5,5 l pr. ha, og
der er udført sprøjtninger på stadie 3. 4, 5 og 6
efter Fcekes skala. I byg er der anvendt 4,5 I på
stadie 2, 3. 5 og 6.



Spl'Øjletid l'pullk t for ClIlllbilcn€ (66)
AntIIl

ubudlSpl. pr. m' hkg "emc
SproJtc~ladlc ih'cdc lJyg H"cdc 8)'g
lhcdc lIyg l fs. Hs. 1 rs. Hs.

Ubehandlet 100 66 42,4 29,8
Cambilene 3 2 17 2 0.0 -'>-0.7
Cambilene 4 3 19 3 -'>-0.6 -'>-1,2
Cambilene 5 5 2~ l +0,9 -'>-1.0
Camr.ilcnc 6 6 27 2 -'>-2.6 -'>-3.9

J et hvedeforsøg er der opnået en aftagende
ukrudtseffekt ved de senere sprøjtetidspunkter,
hvorimod der er opnåel srImme ukrudtscffekt ved
alle sprøjtninger i byg.

Samtlige sprøjtninger har givet lavere udbytte
end ubehandlet, og størst udbyttenedgang har der
været ved de sene sprojlctidspunkter, hvor der er
mindrcudbylter på indlil ca. 4 hkg kerne.

Eli lIIn'eflde/se af Call1bilille (!1' heli"ger af en
rettidig IIdhrillRllillg. For ,~ell lIIJ1'cnddu' J..elll be~

virkl' udbYl/elob.

c. Forskellige doscrillJ.:er af ukrudtsmidleT.

Til belysning af mulighederne for, ved opti
male sprøjtcforhold, at nedsætte normaldoserin
gen for ukrlldtsmidlerne er der udfort 14 forsøg i
1976.

Der er fors"g efter to planer, hvor midlerne
er provet j Ih og 3.4 styrke i forhold til normal
dosering. Forsøgene er alle udført i byg, og der
er sprøjtet på stadie 2 eller senest 3 efter Feekes
skala.

Efler plan r er der udført II forsøg i 1976,
og i den efterfolgende opstilling bringes resulta
terne af tre års forsøg.

lt.1idlc:r indeholdende MCPA + dichlorprop er
den mest benyttede præparatlype ved ukrudtsbe
kæmpelse i korn.

Der er opnået en god ukrudtseffekt <If MCPA
+ diehlorprop i 1976, r ubehandlet har der væ·
ret 98 ukrudtsplanter pr. m 2 mod 12 ved normal
styrke af præpatatet svarende til en virkningsgrad
på 88. Efter anvendelse af 34 styrke har der
ligeledes været 12 ukrudtsplanter tilbage. Virk·
ningsgradcrne var j 197584 og 77. I 1974 var de
tilsvarende tal 75 og 73. r 66 forsøg i 1974 til 76
har der været en ret god ukrudtseffekt efter an
vendelse af normal styrke MCPA + diehlorprop.
Ved anvendelse af 14 styrke er der 3 ukrudts
planter mere pr. m 2 i forhold til normal styrke.

t 1976 er der opnået merudbytte på 1,0-1,6
hkg. I den treårige forsøgsperiode er der i gen·
nemsnit opnået el ensartet merudbytte på ca. I
hkg.

Blnmlingen MCPA + dichlorprop + ioxynil
er prøvet for for::.te gang i 1975. Tidligere år er
der benyttet et middel med bromoxynil, men
midlet er udgået nf markedet. Dc to blandinger,
der indeholder Ire komponenter, har i de tre for
sogs;'\,r haft en bedre lIkrucltseffekt entl MCPA +
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dieh 10rpropbJ and ingen. I den treårige forsøgspe-
riode er der efter ~ dosering af blandingen med
ioxynil eller brornoxynil opn&et stort set samme
ukrudtscffekt som efter normal dosering af blan-
dingen MCPA + diehlorprop.

Forskellige doseringer af ukrlldt.ln/id/er ; byg (67)

Plan / Anlal

/1 forspe 1976
ukrudl.spl. hk,

D05Cring pr. m' k(rnc

Ubehandlet 98 42,2
MCPA +dichlorprop 1/2 22 1,0
MePA +dichlorprop J/4 12 1,6
MCPA +dichlorprop III 12 I,J
MCPA +diehlorprop+ ioxynil 1/2 2J 0.8
MePA +diehlorprop+ ioxynil J/4 15 0.7
rvfCI>A + diehlorprop+ ioxynil III 12 0,2

LSD - 1.1
23 fors~)g 1975
Ubehandlet 75 42,8
MCP" +dichlorprop 1/2 24 0,2
MCPA + dichlorprop 3/4 18 0,5
MCPA +dichlorprop l/l 12 0,3
MCPA +dichlorprop+ ioxynil 1/2 21 0,3
.MCPA + dichlorprop + ioxynil 3/4 ]J 0.2
MCPA +dichlorprop + ioxynil III 8 0,1

32 forSØg /974
Ubehandlet 99 48,7
MePA +dichlorprop 1/2 J9 1,2
MCPA +dichlorprop J/4 27 I,J
MCPA +dichlorprop l/l 24 1,6
lt.JCPA +dichlorprop +

bromoxynil 1/2 35 1.6
MCPA -t-dichlorprop+

bromoxynil 3/4 24 1,6
MCPA + dichlorprop+

bromoxynil III 21 1,6

66 fonpg /974-76

Ubehandlet 90 45,6
MCPA +dichlorprop 112 31 0,8
MCPA +dichlorprop 3/4 21 1,1
MCPA +dichlorprop III 18 1,1
~'ICPA + dichlorprop + ioxynil'" 1/2 28 1,0
MCPA -t-diehIOI-prop+ioxynil* J/4 19 1,0
i\-1CPA + dichlorprop+ ioxynil'" l / l 15 0.8
.) Bromox~'nill 1974.

Udbyltemæssigt er der ingen sikker forskel i
midlernes påvirkning af kornet.

Efter plan II har der kun været 3 forsøg i
1976. Resultaterne fremgår af omstående opstil
ling.

Blandingen med bentazon har begge år haft en
ret god ukrudLSeffekt. l 1976 er der opnået små
udbytlcstigninger ved behandlingen, der i fjor be
virkede tilsvarende udbytte nedgange.

Blandingen med eyanazi n var i 1975 et sprøjte·
pulver med en god ukrudtseffekt, men med en
stor skadevirkning på afgrøden. I 1976 er af
prøvet en flydende formulering, der har bibeholdt
en god ukrudtseffekt, men tilsyneladende uden
skadevirkning på. afgrøden.

Forsøgene fortsættes_
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40,6
1,2
1,6
0,4
0,6
0,8
1,3

Forskellige doseringer al ukrudtsmidleT (68)
Plan li Anlal

ukrudlsøl. hll:g
3 forsØg 1976 Dosering pr. mi kerne

Ubehandlet 68
Benta.z.on +dichlorprop 1/2 20
Bentazon+dichlorprop 3/4 Il
Bentazon+ dichlorprop 1/1 IO
Cyanazin+ MCPA+dichlorprop 112 JO
Cyanazin+MCPA+dichlorprop 3/4 4
Cyanazin +MCPA +dichlorprop l/l 2

Efterårsanvendetse af Tribunil har bevirket et
merudbytte på 2,3 hkg. Forårsanvendelsen af Trj·
bunil samt midlerne Tribunil·Combi M og Pro
pinox-M D Kombin har medført en mindre nedgang
i udbyttet. Tanlizon og Tribunil·Combi M har ikke
påvirket udbyttet.

r plan II er sammenlignet virkningen af 5 mid·
ler af hvilke 3 har været afprøvet j tidligere år.

2, Ukrudt i vintersæd,

vintersæd er der udført 21 forsøg fordelt på
fire planer. Hovedparten af midlerne er anvendt
om foråret ved begyndende vækst. Et enkelt mid
del er dog udsprøjtet om efteråret, og resultatet
af 4 forsøg, hvori efterårssprøjtningen indgår, er
anført i nedenstående opstilling.

Sidf!ll 1972 er der udfØrt olier 100 forsØg med
lIedsm dosering. ForsØgenc viser. ar def er "W/igl
al nedsalte doseringe'l, uden af def går nævlle
l'ærdigl ud over ukrlldtsl'irkni"gell og merudb)'t
In Eli forudsætni"g for et ri/jreds.f/jlfende resul
fat ved (lIlvendc/se af en nedsat doseriffg er dog,
at pt:Jgældende middel vlPlges efter ukrudts/loraen,
at udsprØjlflingefl foretages under optimale vejr
forhold, samt at sprØjtflingm lUlfØres rettidig/o

Umiddelbart efter hvedesåning er der udsprøj
tet Tribunil, og der har været en god ukrudts
effekt af midlet, idet der er 10 llkrudtsplanter
tilbage pr. m~ mod 72 i ubehandlet. En tilsva
rende behandling om foråret samt anvendelse af
de to Tribunilprodukter og Tal1tizon-DP, lige
ledes om foråret, har bevirket en særdeles fin
ukrudtsbekæmpelse. Propinox-MD Kombin har
virket noget svagere, og i særdeleshed har effekten
overfor fuglegræs og ærenpris ikke været helt til
fredsstillende.

Tribunil·Cornbi M og Tantizon-DP har haft
den bedste ukrudtseffekt i 1976. De øvrige tre
midler har ikke vist helt tilfredsstillende effekt,
idet der er ca. t.6 ukrudtsplanter tilbage efter
sprøjtning. Specielt har der været for mange
planler af fuglegræs, der h:u overlevet behand
lingen.

Tribllnil-Combi M har i 14 forsøg 1974-76
haft en god og ensartet effekt. Lidt svagere virk·
ning har der vist sig efter anvendelse af Basa
gran·DP.

Tribunil-Combi M har ikke bevirket noget
sikkert merudbytte, hvorimod der efter behand
ling med Basagran·DP er opnAet 2,8 hkg kerne.

Efter plan Til er gennemfort 7 forsøg 1976.
Resultatet ses i følgende opstilling.

Der har ikke været meget ukrudt i denoe for
sogsscrie, ia1t kun 65 planter pr. m!. Efter an
vendelse af DLG M-propacid er der 23 ukrudts
planter tilbage, hvilket ikke er helt tilfredsstil
lende. Noget bedre virkning er der opnået ved
anvendelse af de tre øvrige midler.

Ukrudt i vintersæd (70)

Plan II A"W

6 forsØg /976
SproJle- ukrud15pl. hkg
stadie. pr.m" kerne

Ubehandlet 102 52,9
Tribunil-Combi M 3,5 kg 5 9 1,0
Tantizon-DP 4,0 kg 5 14 0,1
Basagran-DP 4,0 I 6 30 1,6
Herbavcx 630 3,5 I 6 31 0,3
Videx 4,0 I 6 33 +0,4

2 for"PR /975
Ubehandlet 153 34,7
Basagran·DP 4,0 I 6 9 7,S
Herbavex 630 3,5 I 6 47 2,2
Tribunil·Combi M 3,5 kg 5 IS 7,6

6 fOl's"g /974
Ubehandlet S2 57,7
Basagran-DP 4,01 5 IS 2,4
Tribunil·Combi M 3,5 kS 4 19 +2,1

/4 for.,pg /974-76
Ubehandlet 101 52,4
Basagran·DP 4,01 5 22 2,S
Tribllnil·Combi M 3,5 I 4-5 15 0,6

hkg
kerne

51,9
2,3

+1,0
0.3
0,0

+O,S
+0,6

91 46,2
24 +0,5
17 +O,S
S + l.1

22 +2,5
6 +2,S
7 +2,6

72
JO

l
3
O
4

21

3,5 kg
3,5 kg
3,5 kg
4,0 kg
3,5 kg
4,3 kg

Bekæmpelse a/ ukrudt i hvede (69)
Anlal

uluudlSPI.
pr. m'

4 forsøg /975
Ubehandlet
Bentazon +dichlorprop 1/2
Bentazon+ dichJorprop 3/4
Bentazon +dichlorprop III
Cyanazin + MCPA +dichlorprop J/2
Cyanazin +MCPA +dichlorprop 3/4
Cyanazin+MCPA+dichlorprop 1/1

Plall J
4 forsØg /976
Ubehandlet
Tribunil, efterår
Tribunil. forår
Tribunil-Combi M
Tanlizon·DP
Tribunil·Combi
Propinox-MD Kombin
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-) o - alle planter dnebt. IO - ruld be~tand ar lunde planter.

3. Ukrudt i .årsæd mcd udlæg.

3. UdlæAså..-ct.
Forsøgene med ukrudtsbekæmpelse i vårsæd

med udlæg er i 1976 videreført efter lidt ændrede
planer. Resultaterne bringes i folgende opstilling.
Sprøjtningen er udført, n!tr kløveren havde to
lrekobledc blade. l udlægs!trel måles sprøjtcvirk~

ningen på ukrudt og dæksæd, og det følgende !tr
målc~ virkningen på kløvergræssc.l.

I de 6 forsøg i 1976 har der været en meget
lille ukrudtsmængde pr. m 2, kun 36 J..I~rudls·

planter. Størst effekt er der opnået efter anven
delse af Bllsagran, hvor der var IO ukrudtsplanter
tilbage. svarende lil en virkningsgrad p~ ca. 70.
Efter de to øvrige midler VM der iall 14 ukrudts
planter pr. mi! tilbage.

I enkelte af forsøgene er der givet karakter for
kloverbestanden. Herbazolin M 650, der bl.a. inde
holder MCPA, har i de to år fået Iavesl karakter,
d.v.s .. at Io.loveren er blevet be~kadiget af behand
lingen med midlet. Storst har be.. kadigelsen været
i for..ogene i 1976, hvilket muligvis kan tilskri·
ves de unonnale vejrforhold.

J,O l
M 650 0.8 kg

4 J6 35,3
6 IO -;-0,1
2 14 0,4
6 14 O,J

2 f•. 4[. 4 r•.
8 96 30,0
8 J I 0,6
7 J8 -;-O,J

) r,. IO rs. IO r•.
7 60 33,2
7 18 0.2
5 24 0,1

J.O I
0,8 kg
J,51

111('t! wllfl"f.: af klpvergræs (71)
Karakler Anlal

for kløver- ukrudlSfl. hkg
beslland") pr. m kerne

Ib 6 r•. 6 f•.

J,O I
650 0.8 kg

650

Ul..mdl i I..om

1976
Ubehandlet
Oasagran
Herba7.olin M
Legumcx M

1975-76
Ubehandlet
Basagran
I-Ierbazolin M

/975
Ubehandlet
Basagran
Ilerbazolin

I de 25 forsøg i tre år er der fortsat en ikke
helt tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse efter an
vendelse af DLG M-propncid med en virknings·
grad på ca. 70. Blandingen Faneron 50 WP +
D-propionat NAB har haft den bedste ukrudts·
effekt med en virkning~srad på ca. 80.

De to Faneron Combi midler har j J976 på
virket udbyttet for stærkt. det samme var tilfældet
med Faneron Combi 50 WP i 1975. Blandingen
Faneron + D-propionat har ikke de foregående
to produkters uheldige påvirkning af afgroden. l
25 for~øg er der opnået et merudbytte på I hkg
for denne blanding. DI.G M·propacid har ikke
påvirket udbytlet.

l plan IVer afprøvet 4 midler for føn.te år.
Resultatet ses i følgende opstilling.

Ukrudt i l'ill/l'I'sæd (7J)

P/all III Antal

7 forsØg /976
ukrudl~rl. hkg

pr. m kerne

Ubehandlet 65 51,4
DLG M-propacid 3,0 kg 23 0,3
Faneron Combi 50 WP 2,0 kg 16 -;-1,0
Faneron Combi 500 FW 2.0 l 11 -;-1,6
Faneron 50 WP + 2,0 kg+

O-propinat NAB 3.0 l 15 0,6

9 forsøg 1975
Ubehandlet 116 61,8
DLG M-propacid 3,0 kg 36 1,0
Faneron Combi 50 WP 2.0 kg 28 -;-2,1
Faneron 50 wr + 2,0 kg+

D-propionat N A B 3.0 l 25 1,7

9 fors(w 1974
Ubehandlet 52 60,1
DLG M-propacid 3,0 kg 15 -;-0,7
Faneron 50 WP + 2,0 kg+

D-propionat NAB J.O I 11 0.6

25 10"Ø8 197476
Ubehandlet 79 58,3
DLG M-propacid J,O kg 25 0,2
Faneron 50 WP + 2,0 kg+

D-propionat N A 13 J,O l 17 1.0

Ukrudtscffekten har været særdeles god for
midlet Lindinger Combi K, og for de tre øvrige
midler må ulo.rudtseffekten betegnes som værende
til fredsstillende.

Behandlingen har i de 4 forsøg ikke påvirket
udbyueL

Ukrudt;

Pltm IV
4 forsøg /976
Ubehandlet
Lindinger Combi K
NA·MIX DPD
KVK 75J017
EK J76

dnlersæd (72)
Anlal

ukrudlspl.
pr. m'

83
J.J l 5
5,0 I 11
J,51 8
4.0 l 9

hkg
kerne

44,9
0,0
0.2
0,1
0,1

b. Eftervirkning i l. Ars klØvergræs.

l den omstående oversigt bringes re\ultaterne af
eftervirkning af ukrudtssprøjtning i I. års kløver
græs, målt ved grønludbyuet i I. slæt. Desværre
er eftervir"ningen l..un målt i 2 forsog 1976.

To af de afprøvede midler, Basagran M og
Herbazolin M 650, indeholder mindre mængder
MCPA. Der er da også en tendens til, at disse
to midler skader kl.overudlæggcl. Disse midler har
den laveste karakter i udlægsåret. I J. års klover
græs bevirker begge midler et lidt lavere prcr
centisk indhold af kløvergræs. uden det dog ha..
større indflydelse på udbyltet af grønt.
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I 1976 har de fremherskende ukrudtsarter
vårsæd, vintersæd og roer været følgende:

blomstrede ukrudtsarter som agerkål, kiddike og
sennep. Grupperne pileurt, tvetand og ærenpris
indeholder også flere arter, gruppen kamille inde·
holder bl.a. lugtløs kamille og agergåseurt.

J nedenstående opstilling ses, at flere ukrudts·
arler kan findes i såvel kornmarken som roe
marken. Delte gælder bl.a. pileurt, fuglegræs og
k<lmille. Arter af stedmoder, ærenpris og tvetand
findes ligeledes meget udbredt og hører til de
vanskeligt bekæmpclige ukrudtsarter. Det er derfor
af temmelig afgørende betydning, at der til den
enkelte afgrøde vælges et effektivt ukrudtsmiddel
til den bestående ukrudtsbesIand,

1976
I.al"!l

kl"''''crgr.l:s

"',bælg- bkg
pI. grønl

6 293
5 8
6 2
5 O
5 2

1975

15 228
13 I
12 4
12 8

1974

8 51 ,0
8 + 1,4
8 +0,8
7 +0,6

92
45
44
J2

1975
byg med udlæg

smal kar. r,
ukr.pl. kløver- bleg
pr. m- beSl. kemc

106 8 33,0
56 9 0,0
J8 8 1,5
40 7 1,4
42 7 1,0

/. ars klpvergræs

J,O l
J,O I
3,0 I

3,0 l
3,0 I
3,0 I

650 0,8 kg

Eftervirkning

1975/76
Forsøg nr. 2546
Forsøg nr. 3231
Ubehandlet
Aretit
Basagran
Basagran M
Herbazolin M

2 forsØg 1974/75
Ubehandlet
Aretit
Basagran
Basagran M

15 forsØg 1972-7.1 1973-74".,1972/73-73/74 ukrudt

Ubehandlet 6 IO 41,9 18 216
Aretit 3,0 I 2 8 +0,2 17 2
Basagran 3,0 I 2 8 0,2 14 O
Basagran M 3,0 I l 7 0,7 15 +5

Flere (Jrs forSØg viser, al de afprØvede midler
kan anvendes i kom med udlæg af kl()\'ergræs,
Ilår der i delte forekommer en \'ll'sellllig be.stund
af ukrudt.

4. Ukrudtsarier og herbicidvirkning.

samtlige ukrudtsforsøg i korn og bederoer er
der forctagct optællinger af ukrudtsplanter, og
disse er sorteret efter arter, T..bel 74 i tabclbilagct
bringer resultater af 236 forsøg i 1976, fordelt
på 144 forsøg i vårsæd, 26 i vintersæd og 66
forsøg i bederoer.

De anvendte navne er ikke helt botanisk kor·
rekte, f.eks. indeholder gruppen agerkål alle kors-

Vårsæd VJntcrsæ<! Ro<

Pileurt I 5 2
Fuglegræs ........ 2 I 3
Mælde . . . . . . . . . 3 l
Hanekro 4 IO
Agerkål . . . . . . . . . - 5 9 9
Ager-Stedmoder 6 2 4
Kamitle 7 3
Tvetand H 6 8
Ærenpris 9 4 6
Krumhals 10
Spergel ...... ., .-. 7
Burresnerre IO
Hyrdelaske 7
Valmue 8
Nælde 5

Tabellen angiver pladsnummer. Tallet 2 angiver
eksempelvis, al arten ligger på 2. plads i udbre
delse i det pågældende års forsøg. Som ny på
listen må bemærkes nælde. eller rettere liden
nælde, som forekommer meget almindeligt i man·
ge jy:-,ke bederoemarker .

Tabel i. Ukrudtsmidlernes "'irkning på de "igtigste ukrudtsarter i vårsæd.
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»Agcrkål« . 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ager-stedmoder 72 82 84 87 87 77 74 88 70 85 78 95 95
Forglemmigej. 65 37 64 76 48 80 66 92 82 90 99 89 89
Fuglegræs. 78 96 94 94 97 93 71 96 91 97 97 99 88
Gul okseøje. 39 73 44 97 75 75
Hanekro, . 8J 67 65 72 41 75 84 87 80 66 95 93 78
Haremad . 74 54 91 98 85 54 100 99 89 77
Kamille. 70 86 82 93 93 95 52 97 99 100 92 93 97
Krumh<Jls 84 56 98 89 90 99 91 95 96 85
»Mælde« . 98 97 98 98 100 99 98 99 100 99 100 99 98
Pileurt .. 91 96 96 87 98 94
Spergel. 87 85 90 76 94 93 77 89 89 94 90 94 91
Tvetand .. 71 69 68 82 96 83 76 81 92 76 72 98 98
Ærenpris. 84 87 89 95 99 90 89 87 88 85 87 99 68



I tabel 76 i tabel bilaget er meddelt virkningen
af 36 handels- og forwS\præpanuer. I label i er
der foretaget el sammendrag af denne label. Kun
de mest benyttede præparater er med laget.

r tabellen er anfort midlernes procentiske virk
ning, hvilket vil sige. at jo storre tal for et
middel. des bedre effekt har det pågældende mid·
del h'lfl.

Betragtes tabel i i lodrette kolonner, fås et ud·
tryk for. h\'orlede~ midlet indvirker på de forskel
lige ukrudtsarler. Ses der på den enkelte ukrudts
art, og tabellen betragtes vandret, aflæses mid·
lernes dfd.,t overfor den enkelte ukrudtsarl. De
enJ..e1te :JJ..rudts'lrter er ikke lige lette at be·
kæmpe. Et præparat må helst have en virknings
grad på over 90 for at kunne klare ukrudtsbe·
kæmpebe lJlfreds')tlllende.

l'ejlK af IIÅrudlJmiddel mtY tl(}je afslemmes
ejrer dC"1 IIÅrut/r,flora. da forc'Åommer pd del
areal. da sÅal sl,rojrc's. Oplysningerne i Illhel i
Åan "(rre C'1l god "j(~/p til al rrfl'lIe der riKlige
I'(z/I[.

s. Bekæmpelse af græsukrudt.
a. Flyvehavre,

l 1976 er der gennemfart 33 forsøg med 6
forskellige præparater mod flyvehavre. Midlerne
kan ;Invendcs på for!>J..ellige tidspunkter i forhold
til flyvehavren.. m\viklingstrin. Det er muligt at
foretage bd.,æmpelse fra flyvehavrens spiring til
begyndende strækning!>vækst af flyvehavreplanlen.
1 opstillingen med forsøssrc~llltalerne er sprøjte·
tidspunl..tet angivet ved kornafgrødens sprøjtesta
die efter Feeke.. sJ...tla.

Der er gentagne gange efterlyst erfaringer med
anvendelse af to flyvehavremidler på samme areal.

I 1976 er der gennemforl IO forsog i byg efter
plan I, der fremgår af folgende opstilling med
forsogsre~ul tater.

JJd.. (~mp('I\(' alff}\(>I/(H'rl' i hyg (77)
Anlal npebnrepl pr. IO m'

A,'.du

Plan I 8 dage htg

JO forwg 1976
v aånlng e sånJnS laIt "cmc." H, ". IO is

behandlet 21 1140 643 36.0
Avadex RW 3.5 l 6 392 220 1.6
Avadex BW 3.5 1+
+ Avenge 6.0 l O 2 I 1.3
Avenge 6.0 I 2 8 5 0,5

Avadex BW anvendes i tilslutning til såning af
byg. og præparatet skal ned harves til 3-4 cm
d}bde. Avengc anvendes, når byggen har nået en
storrelse, der svarer til st:ldie 5 efler Feekes skala.

I 9 af de IO forsog er der foretaget optællinger
af f1}'vehavreplanter, og der har været 643 plan·
ter pr. IO m:!. En anvendelse af Avadex BW har
nedsat mængden af fJyvehavreplanter til 220 plan-

75

tcr pr. IO m:!, svarende til en virkningsgrad på
66. 5 af de 9 forsag er udfort på Langeland, og
her er Avadex BW udbragt 8 dage efter kornså·
ning, hvilket ikke svarer til normal anvendelse for
Avadcx DW. Infektionen af flyvehavre er meget
kraftig i disse 5 forsøg. ca. 1100 planter pr.
IO m!. Denne mængde er imidlerlid reduceret
lil ca. 400 flyvehavreplanter pr. IO m!, svarende
til en virkningsgrad på ca, 66. Hvor Avadex BW
er am'endt korrdt. d.v.s, ved såning og nedharvet,
har der været 2 I flyvehavreplanter pr. to ml! i
ubehandlet. Bestanden blev nedsat til 6 flyvehavre·
planter, svarende tu en virkningsgrad på 71.

Virkningen af A":enge har været særdeles til·
fredsstillende. J de 9 forsog er der 5 flyvehavre
planter pr. 10 m:! tilbage efter behandlingen. I 6
af de 9 forsag var der O f1}'vehavreplanter tilbage
efter behnndlingen.

Anvendelsen nf begge midler har givet den
bed.. te bekæmpelse med I "Iante pr. m! i gen
nemsnit af dc 9 forsøg. J 8 af de 9 forsØg er
bestanden af f1yvehnvreplanter reduceret tilO.

Behandlingen har bevirket en mindre udbytte
stigning på 0,5-1,6 hkg kerne.

Kemikalieprisen pr. ha for de midler, der har
været anvendt i plan I har været felgende: Ava
dex BW 165 kr., Avenge 285 kr. og dobbeltbe
handlingen 450 kr.

Efter plan JJ er der gennemfart 17 forsøg.
Resultaterne fremgår af neden.. tåendc opstilling.

Bl'Å(rlllpr/w tlf fIYI·t'htll·rt, i hYR (78)

PIIlIl Il Antal t1yvchavrcpl. hk,

17 lors(;g 1976
')prnjtCSUldlc pr. IO m' "cme

hyg 14 (s. J (s. 17 rI.

Ubehandlet 204 1551 38,4
Avenge 6.0 l 5-6 I J73 1,1
Darnon 4.U l 5-6 11 759 0,5
\VI 43425 3,U l 5-6 3 509 0,4

LSD - 1.2
l3 forq)g 1975

Ubehandlet 118 44,9
Avenge 6,0 l 5-6 l 0,9
Harnon 4.0 I 5-6 9 1.0

JO 10"'08 /975-76 27 (,.

behandlet 161 41,2
A ...cnge 6.0 I 5-6 l 1,0
Barnon 4,0 l 5-6 JO 0,7

Der er provet 3 midler. der alle er udsprojtet
på stOldie 5-6 af kornets udviklingstrin, svarende
til stadie 4·5 for flyvehavren. I gennemsnit af
14 fOr<iog har der været 204 f1}"vehavreplanter pr.
IO m!. Efter anvendelse af Avenge er der kun
fundet I plante pr. IO m:. Præparatet Barnon
har efterladt I I flyvehavreplanter pr. JO ml!, og
nummerpræpar<!.tet WL 43425 har haft næsten
samme dfdt som Avenge.

I 3 for!>"g fra L1ngeland meddeles om tolal
!>vigtcnde virkning af et eller flere af de anvendte
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I vårraps er det også muligt at bekæmpe flyve
havre, Fra lang~land foreligger der resultater nf
3 forspg med midlerne Mataven og Hoe 23408.

Mataven lIdsprøjtes på f1~'vehavrens !>tadie 4-5,
hvorimod Hoepræparatet skal udsprøjtes på stadie
3.

Effekten efter Matllven h::!r været særdeles god.
Der var 2 flyvehavreplanter pr. 10 m2 tilbllge
efter ca. 700 planter i ubehandlet. Hoc 23408 har
ikke virket tilfredsstillende, hvilket må tilskrives,
at midlet i 2 forsøg er udsprøjtct på flyvehavrens
stadie 4-5 i stedet for på stadie 3. I et forsøg
med rigtig anvendelse af midlet er der 3 f1yve-

Avenge og Mataven er udbragt på vårbvede
stadie 5-6. Nummerpræparatet Hoc 23408 skal
<lnvendes på stadie 4, men i to af fors"gene er
det udbragt på stadie 5-6.

Effekten af Avenge har ikke været så god som
i 1975. Efter anvendelse af Mataven er der op
nået samme effekt som efter Avenge. Nummer
præparatet har ikke virket tilfredsstillende ved det
anvendte sprøjtetidspunkl.

Der er ikke opnået noget merudbytte ved an
vendelse af de tre midler.

Bekæmpelse {lf flyvehavre i vt!J,.hvede
Plafl lU Anlal npehll.Vrepl. hk,
3 forsØg 1976 SprøjleSIll.dte pr. IO ml kerne

Ubehandlet 621 29,2
Avcnge 6,0 I 5-6 21 0.1
Hoe 23408 2,51 4 259 +0,8
Mataven 3,5 l 5-6 19 +0,6

2 forsØg J975
Ubehandlct 1115 33,9
Avenge 6,0 I 5-6 5 +O,S
Boe 23408 2,5 I 5-6 330 + 1.0

b. Kvik.

Forsagene med bekæmpelse af kvik før vårsæd
og før vintersæd er fOrlsat i 1976 efter samme
plan som i 1975.

havreplanter tilbage af t 16 pr. IO m! i ube
handlet.

Midlernes påvirkning af udbyttet er ret svin·
gende med en tendens til, at Hoe 23408 er mere
skånsoml overfor rapsen end Mataven.

De seneste /ir er der fremkommet effektive
f/YJleluH'Tl'lIIidler. Del er muligl at bekæmpe f/)'lle
hOlu jra fØr sd"i/lg af \'t!Jrsæd til ajgrØdells
bcgyndcnde slræknillgs\·æJ..sl.

Stprst interesse samler der sig 0111 midler, der
kan anvelldes ved komets begYllde,u!e Hrækflfllgs
\,(l~kst.

For samtlige jlyvehavremidfer gælder, at mid
lernes effekt ajhænger af det rette .~prøjtetids

pUf/kt samt def! korrekte sprsSjtetekllik.

FØr vårsæd. Princippet i forsØgene er, at hal·
men fjernes fra stubmarken uden afbrænding,
hvorefter et forsøgslcd ligger ubehandlet indtil
vinterpl"jning.

I to forsogsled Indcs kvikken urort fra høst til
sprojlclidspunktet omkring l. oktober, hvor der
sprøjtes med henholdsvis Antergon 30 og ROlln
dup. Fra sprøjtning lil vinterpløjning bør gå 4-5
uger.

I det sidste forsagsled er der foretaget stub
behandling, som den udføres under de stedlige
forhold i den øvrige mark. J forsøgene 1976 er der
foretaget fra 2 til 6 harvninger indenfor tidsrum
met 1. september til J. november.

Antergon 30 og Roundup er udsprojlet inden
for datoerne 15. september tit 10. oktober, og
samtlige forsog er blevet vinterpløjct j tiden fra
9. oktober til 18. november.

KOrl før høst 1976 er der foretaget optællinger
af fr"bærende kvikaks, der i ubehandlet i de

Ejterdrsbekæmpdse af kvik (80)

Vdrsæd Fruba:rende KvtkJkud
k\"ilr.::Iks pr. ml pr. ml hk,

8 fors~R 1976 fllr høSt erler hoSI lr:erne

Ubehandlet 24 74 26,2
Anlergon 30 271 l 8 7,8
Roundup 4,0 I I 6 8,0
Stubbehandling 5 13 7,1

4 fo"pg /975
Ubehandlet 62 21 40,2
Anlergon 30 27 I 2 5 8,0
Roundup 4,1 I 2 3 6,7
Stubbehandling 19 12 4,0

67 furspg J972-76

Ubehandlet 35 114 31,7
Antergon 30 27 I 4 27 7,2
Stubbehandling 8 39 5,6

kg reni Tru
pr. hil

2314
+16
202

Anlal ny\'ehQ\r('pl.
pr.lOm l

695
2

458

al j1y\'ehm're i wlrraps (79)

3,5 I
3,51

midler. ÅfS<lgcrne til disse svigt kan være flere,
men muligheden for en speciel type flyvehavre,
der ikke reagerer overfor de anvendte midler kan
være til stede, og denne mulighed undersøges
nærmere ved Statens UkrudlsforsØg.

Avenge og Bamon har i 30 forsøg i to år givet
cn god flyvehavre bekæmpelse, bedst effekt er der
opnået efter anvendelse af Avenge. Midlerne har
ikke bevirket noget sikkert merudbytte.

I hvede er det muligt at anvende enkelte af
flyvehavremidlerne. Der foreligger resultater fra
3 forsøg i vårhvede (nr. 1402, 1403 og 3276).
Resultaterne vises i nedenstående opstilling.

Bel..æmpdse
Plan IV
3 fo"pg /976
Ubehandlet
f\lataven
Boe 23408



enkelte forsog varierede fra 6 til 56 uls pr. m:!.
l gennemsnit var der 24 aks. Efter behandling
med Antergon eller Roundup var der kun I kvik
aks pr. m! tilbnge. mcdens der efter den meka
niske behandling forekom 5 frobærende hikaks
pr. mt .

Ved optælling af antal kvilskud pr. ml! efter
host 'iar der i gcnnem-.nil 74 skud pr m!.
Anlergon havde redueeret antallet af skud til 8
og Roundup til 6 pr. m:! medens der efter
stubbehandlingen har været 13 kvikplanter tilbage
pr, ml!.

Resultatet af den kemiske kvikbekæmpelse har
været ens i de to forsøgsår. I 1976 er der opnået
den bedste effekt ved den kemiske bekæmpelse
eftcr høst.

Antergon 30 er sammenlignet med stubbehand
ling i 67 forsog i perioden 1972-76. Der er
opn.\et den bedste bekæmpelse af kvik ved an·
vendeIse af Antergon.

Efter samtlige behandlinger er der i gennem·
snit opn!let "itore merudb) tter. I de 8 forsøg i
1976 er der ikke stor fonkel i merudbyttet de tre
behandlinger imellem. Merudb}t1et har ligget om·
kring 7-8 h"S kerne for bekæmpelse af kvik.

I de 67 forsøg i 1972-76 er der opnået 7.2
hkg i merudbyltc for anvendelse af Antergon,
mcdens der kun er opnilet 5,6 hkg. hvor der er
arl\cndt stubbehandling.

Ft,r l'illfl'næd. Ved fors'Sg med eften\rsbekæm
pelse nf kvik forud for såning af vintcrl'æd er
frt:mglln~-.m;\den vcdrprende behandling af for·
spgsarcalct tils\'arende som forud for vårsæd,
bonset fra. at kcmikalierne ud~prdjtes ea. 10-14
dage for plojning og såning af hvcde.

I 1976 har der kun været I forsøg i hvede. og
resultatct fremgar af f"lgende opstilling.

EjruårshcJ..-n-mpd5(' af J.. \'11 jorud /0'
dn/('Twrd (80)

FnJb.rn::nJe K,n,'lud

For!>()!! lir. !/45
l \il.l~ pr m· pr. m" ",g

(Ilr hlf~1 ener bl."S1 lune

Lbchandlct 128 143 48.1
Antergon 30 271 6 23 4.9
Roundup 4,01 6 22 0.7
Stubbetulndling 22 86 3,6

4 forjtlg /975
Ubehandlet 16 ll2 38,9
Antt:r!:on 30 27 l l 15 3,6
Roundup 4,1 l I 16 0,1
Sluhhchandling 5 56 4,5

l /or.Htg /974
Ubchandlet 19 60 -46,7
Antcrgon 30 271 2 5 4.0
Stubbehandling 7 22 2,2

Antcrgon 30 og Roundup er udsprojtet den 2-1.
september og arealet er pløjet den 9. oktober og
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sitlling af vintersæd er forel aget samme ddg. Som
me"anisk behandling er foretaget 6 gange fjeder
tands harvning.

Arets ene for~g ~~i1ler sig ikke ud fra de
for:l~;g. dcr er udfOr! i 1974 og 1975. der er op
n!iet en god bekæmpelse af kvikken, bed'!l for den
kCl1li!>~e am endelse.

Der er hverkcn i J975 eller 1976 opn!let noget
mCludb)'tte ved ;\Ilvendelse af RoumJup, hvorimod
der er el ~ikkert merudbyl!c for anvcndelse af
'\l1tcrgon p1\ omkring 4 hkg kerne pr. ha.

Forskellig IwllJlbdullld/iflg. I forbindelse med
all\endelsc af Antergon lilrfldes del al fjerne
halmen, sftlcdes at kvikken kan gro uhindret frem.
indtil sprøjlningen om~ring I. oktober.

I en forspgsplan cr Antergon imidlertid an
\endt p;' et areal, hvor halmen er brændt, snittet
eller opsamlet. Behandlingen af halm er foretaget
omkring J. september 1975. Rcsullatcrne af de to
forsog fra 1976 samt cl gennemsnit af 8 forspg
fr;:1 1974-76 bringes i neden'itJendc op~tilling.

K,·jJ..bl·J..l?mprhe i 5111/1 med /onhlliK
halmiJl'/lllfldliflR

/976
Forsø,,! m. 3432 Frlfb<l:n::nl1e KHhlud

ln~.h pr m" r' m' "'k
O,,! 202 fUl I'w~t efter hlJn lernc:

lJalmen fjernet
Ubehandlet 25 15,6
Amcrgon 30, 27 I II 1,9

Ilalmen brændt
Ubehandlet ~4 15,8
Anter,gon :H>. 27 I Il 1,4

Halmcn ..nillcl
l'behandlct ~I 16.2
AntC'r~on 30. :!71 X 2.8

.\" /Orl('~ /974-i6
Ila/men fjernt't

L'bchandlet 50 25..$ 23.~

\ntergon 30. 27 I " 38 5.0

Halmen brændt
lJhchandlct 45 234 23,2
:\nlergon 30. 271 6 44 4.6

IlLtlmen .. nillel
Ubehandlet 44 229 22,1
Antcrgon ~O, 27 I 4 .7 5,0

I de 8 forspg i 1974-76 hur der i ubehandlel
i gennemsnit \'æret fra 44 til 50 f",bærende kvik·
aks pr. m! fpr h~iSt. Behandlingen med Antergon
har virket ens uanset h.almafb. ændingen, idet der
er fra 4 til 6 k.vikaks tilbage.

Efter høst er der en svag tendens til lidt d~r·

!igere kvik virkning efter Antergon, hvor halmen
har været brændt eller snittet.

I de 8 fors(.'g er der opn!tet pæne mcrudhylter



for anvendelse af Antergon. Der er opnået ens
artede merudbytter på omkring 5 hkg kerne,
uanset om halmen er fjernet, brændt eller snittet.

Tre års forsøg viser således, at Antergon har en
god effekt på kvik, uanset om h'llmen fjernes,
afbrændes eller snittes. Ved anvendelse af kemi
ske midler m& halmbehandlingen foretages tid
ligst muligt efter høst. Afbrænding eller snitning
bØr foretages inden udgangen af august, og snit
ningen må foretages så fint, at halmdelene ikke
bliver hængende i den lange stub.

A mergon 30 har været afprØvet i et stort alltal
forsØg og \'ist ell særdeles god effekt overfor
kvik. Anvendelse af mekanisk jordbehandling har
i disse forsØg været knap så effektiv. A mergoll
kan anverldes om efteråret fØr j/lIling af Irrede og
pd arealer, In'or der skal l'ære I'årsæd det efter
følgende år.

Roundup har samme gode effekt som AI/rergon
30 ved bekæmpelse af kvik forud for vclrsæd.
Midlet bør indtil videre ikke af/vendes forud for
l·jntersæd.

Kemikalieprisen på de anvendte midler har pr.
ha været ca. 270 kr. for Antergon 30 og ca. 460
kr. for Roundup.

c. Andre græsarter.

Forskellige former for græs som ukrudt findes
i stigende grad i mange vinler~ædsmarker. Det
drejer sig ikke alene om agerrævehale eller vind
aks, men også om kulturgræsser fra spildfrØ. så·
ledes er f. eks. ita!. rajgræs ofte et problem i vin
tersæd.

Græsukrudt i hvede. FØlgende opstilling viser
resultaterne af 8 forsøg i 1976. hvor der er prø
vet 3 forskellige midler.

78

Det ses, at der i gennemsnit i ubehandlet er
176 græsukrudtsplanter på 1 01 2. Bedst resultat
er der opnået ved anvendelse af Arelon, hvor der
kun var 8 græsukrudtsplanter tilbage. Derefter
følger Tribunilanvendelsen, hvor der har været
14 græsukrudtsplanter tilbage efter behandlingen.
Trinulan har svigtet noget i effekt.

Samtlige midler har også en effekt overfor
tokimbladet ukrudt. I 3 forsØg er der således
optalt andet ukrudt. Der har i ubehandlet været
79 ukrudtsplanter pr. 012• Bedst resultat er der
opnået efter anvendelse af Tribunil, hvor der var
5 ukrudtsplanter tilbage. De Øvrige to midler har
haft samme effekt med 10-11 ukrudtsplanter til
bage pr. m2•

Der er opnjet merudbytter fra 1,4 til 1,7 hkg
for behandlingen med de tre midler. l fjor blev
dcr for de tilsvarende midler opnjet merudbytter
på 8-10 bkg.

ForSØgene fortsættes,

Agerrævellale. På visse lokaliteter er agerræve
haJe Cl meget generende græsukrudt. Det er så
ledes tilfældet på Langeland, hvor der i år er
gennemfØrt 4 forSØg med bekæmpelse af ager
rævehale.

Det drejer sig om forsøgene nr. 1406-1409.
Dele af forSØgene indgar i tabellen vedrØrende
græsukrudt i hvede. 1 de nævnte 4 forsØg er end
videre prøvet et forsøgspræparat Hoe 22870.
SprØjtningen er foretaget om foråret sidst i maj,
og der er anvendt 2 kg pr. ha. l ubehandlet har
der været 384 agerrævehaleplanter pr. m2 og
efter behandling med præparatet 2 planter pr. m:!,

Bekæmpelscn har bevirket en udbyttestigning
på 4-13 pet.

Større mængder græsukrudt vintersæd kan
betyde nedgang i udbyttet.

ForsØgene fortsættes.

Ubehandlet 211 176 25 79 57,3 42,7
Tribunil J,5 kg 9J 14 IO 5 9,9 1,4
TriDll1an J,O l 72 74 14 IO 8,2 1,7
Trinulan 4.01 4H 58 l) II 8,8 1,6
Areion 2,5 kg 25 8 JO Il 10,0 1,7

Midlerne udspr0jtcs ved sftning af hvede eller
senest 3 dage efter, og der må ikke foretages no
gen nedharvning af midlerne. J to af forss1gene
er midlerne imidlertid udsprøjtet en uge efter så
ning og i cl enkelt forsøg er der gået 3 uger
mellem såning og udsprøjtning af midlerne. Om
foråret foretages en oplælling af en- og tokim
bladet ukrudt.

4 af forsØgene er i 1976 anlagt efter frØgræs
marker, og 4 forsøg er anlagt på arealer, hvor
bl.a. agcrrævehale var stærkt forekommende.

Græ~lIf..f/ldt i In'ede (81)
Anlal g~- Andel

ukrudl pr. ml ukrudt pr. ml
1975 1976 1975 1976
4 fs. 7 fs. 2 fs. 3 fs.

hkg kerne
(975 1976
6 fs. 8 fs.

6. Ukrudt i roer

Som tidligere år har forsØgsarbejdet i 1976
hovedsageligt koncentreret sig om afprøvning af
kombinationer af roemidler frem for afprØvning
af de enkelte midler hver for sig. Der har i
1976 ikke været stor tilgang af nye præparater til
ukrudtsbekæmpelse i bederoer. Der har kun været
afprøvet tre nye ikke-markedsfØrte præparater i
1976. Disse midler har været sammenlignet med
fem markedsføne præparater.

a. Bederoer til foder.

I mange roernarker foretages der ofte sprøjt w

ning mod kvik og senere en eller to sprøjtninger
mod frøukrudt.

Efter p1an l i label j er gennemført 15 forsØg i
1976. Planen er stort set forblevet uændret igen·
nem (re år. l denne forsøgsplan er der anvendt
en blanding af et kvikmiddel, TeA, og et frØ·
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Tabel j. Ukrudt bederoer til rodel'" (82-83)

Planlcrpr. Udb)"lIc og c~

10mrk.før mcrudbyllc. ~~
2. 'projtnl"a b.tl pr. ha ~~. .~ ~3

FOrIDglnc.kkc ~c
~ ..:i: o.

oCr': ~~
'2 .....

c~
~

.. .....,,- i3.o. ... 0: ag ! 2 ~

§~ ~ ~ iii~
..

~~ :> ~ -~ ~

Plan 1 2 3 4 5 6 7 8
J 5 forsøg 1976 IO [s.

a. Ubehandlcl, Betana! ved 2--4 lovblade 6 46 141 36 54 520 262 17
b. Venzar 2-3 uger før såning l

Betana1 ved 2-4 lovblade 6 46 51 29 53 4 8 10
c. Venzar + TeA 2-3 uger før såning l + IO

Betanal ved 2 Ipvblade 6 42 32 10 53 7 13 6
d. Venzar 2-3 uger før såning l

Venzar + Bc..'1.anal ved 2-4 løvblade 1+6 44 39 23 47 -e 36 -e 14 9
c. Venzar lige for såning I

Betanal vcd 2-4 10\ blade 6 46 75 25 54 -e3 O 12

3 7 f o r S" g 1 974-76
6 I Betanal ved udtYOlling i alle forsogsled
a. Ubehandlet 56 171 22 54 534 331 22
b. Venzar 2-3 uger før <; niog I 55 62 15 53 9 14 II
c. Venzar + TeA 2-3 uger for såning 1+ IO 54 49 7 53 2 19 ij
d. Venzar lige fØf såning I 55 ijij 17 54 5 12 13

7 for~øg 1973
u. Ubehandlet 62 17R 51 55ij 256 20
b. Venzar 2-3 uger før såning l

Venzar + Bctanal ved 2-4 løvblade 1+6 56 13 55 17 46 4
c. Venzar + TeA 2-3 uger før såning 1+10

Venlar + Belanal ved 2-4 løvblade 1+6 57 Il 55 40 60 2
d. Venl'.ar + dalaron 2-3 uger for såning 1+5

Venzar + BClanal ved 2-4 løvblade 1-16 54 12 56 49 69 3
c. Venzar 2-3 uger før 'iåning l

Betanal \ cd :2 4 lovhladc 6 55 13 56 JO 45 3

Plan II 2-3 uger efler
13 forsøg 1976 sprøjtning

u. Belanal ved 2 4 lovblade 6 45 52 5ij 422 248 25
b. Belanal + '\Ortron "cd 2-4 lovblade 5+5 41 19 5~ 15 6 12
c. Betanal + Venzar ved 2 4 lo\'blade 6+:2 42 19 55 7 6 12
d Betanal + Pyramin rI. \cd 2-4 lovblade 6+6 44 21 59 26 9 Il
c. Goltix ved roernC5 l..imhlad'ladlc 7 43 32 58 IO O 18

~3 fonog l 974-75
a. Betanal .. cd 2-4 lovbldac 6 50 41 59 523 409 27
b. Betanal + Nortron \cd 2- 4 IO\'blade 6+5 49 14 5X 7 16 13
c. Bctanal + \'enzar \cd 2--4 lo...blade 6+2 50 19 57 7 15 13
d. Bctan",1 + P}'ramin ved 2-4 lov blade 4.56 +4 50 26 58 II 15 13

26 forsøg 1973
u. behandlet 52 549 269 25
b. Betanal + Nortron \cd 2-4 JO"'blade 6+5 57 16 30 11
c. Betan:tl + Vcnzar \ed 2- ~ lovblade 6+ 1.5 58 21 27 12
d. Betanal + P}ramin n.-d 2 4 løvhlade 6+3 57 15 21 13

5 for<;og 1976
u. Betanal ved 2-4 lo\bIadc 6 39 36 59 486 285 15
b. Betanal A~I ved 2-4 lovblade 6 41 n 59 -e 31 -e 13 12



ukrudtsmiddel, Venzar, udsprØHet 2-3 uger fØr
roernes sAning. Blandingen er udsprøjtet på fældet
jord og nedharvet tiJ ca. 3 cm dybde. Til sammen
ligning er prøvet Venzar alene nedbarvet lige fØr
roesllning.

Som del frernglle af label j er forsøgsled a
blevet behandlet med Betanal. IndtiJ 1973 forblev
led a uden behandling med kemiske midler, men
siden 1974 har led a ligesom de Øvrige forsØgsled
været behandlet med Betanal, når ukrudtsplan
terne stod med 2-4 blivende blade.

J forsøgene er anvendt den frøtype og så
metode, der er benyttet på dct p~gældende Jand
brug. r de J5 forsøg i 1976 er der anvendt en -'lå
afstand varierende fra 7 til 22 cm. Af tabel
bilagets tabel 82 fremgAr det iøvrigt, at der
mellem første sprøjtning og rocsåning er gået 21
dage.

Lige før sprøjtning med Belanal er antal plan
ter af roer og ukrudt optalt pr. IO ID række.
Det ses af tabellens gennemsnitstal, at der i led
a er 46 roeplanter pr. 10 m, og at der er sket
en mindre plantereduktion i led c behandlet med
Venzar + TeA.

Antal ukrudtsplanter er nedsat fra 141 i led a
Iii 32-51 planter efter den tidlige Venzaranven
delse, medens der var 75 planter tilbage, hvor
Venzar var udsprøjtet lige fØr roernes såning.

Bestanden af kvik planter er i gennemsnit ned
sat fra 36 planter pr. IO m række i lcd a til IO,
hvor der er sprøjtet med TeA. Venzar alene har
også haft en mindre påvirkning af kvik.

FØr rocoptagning er der optalt antal roer pr.
ha. Kun i led d, hvor der er udsprØjtet I kg
Venl..1r + 6 I Betanal på BetanalLidspunktet, er
der sket en reduktion af antal rocr pr. ha. I dette
led mangler 6-7.000 roeplanter pr. ha i forhold
tiJ de øvrige led. 1 9 af dc 15 forSØg er der sket
cn formindskelse af plantetallet. Formindskelsen
varierer fra 3.000 til op imod 10.000 planter pr.
ha i forhold til ubehandlet. J to forsØg er der dog
26.000 og 39.000 færre rOer som fØlge af denne
sprØjtning.

Kun behandlingen med Venzar + Belanal ved
udlyndingslidspunktet hur påvirket udbyttet, idet
der her er en udbyttenedgang på 36 hkg rod.
Denne nedgang står i forbindelse med det lave
pJantctal, der er fremkommet i forbindelse med
anden sprØjtning med blandingen Venzar + Bela
nal. For topudbYHct gør det samme sig gældende.
Det er kun behandlingen i led d, der har påvirket
udbyttet og igen i nedadgående retning.

Ved roernes optagning er der foretaget en be
dØmmelse af. hvor mange pet. af jordoverfladen
der i hvert enkelt forSØgsled har været dækket af
ukrudt. Mindst ukrudt bar der været, hvor der er
anvendt Venz..1r + TCA og cn senere Betanal
sprØjtning.

J tabellen er endvidere foretaget et sammen·
drag af 37 forsøg fra 1974 til 76. I denne op-
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stilling er sammenlignet udsprØjtning af Venzar
3 uger før sAnios, med Venzar + TeA 2-3
uger før såning og Venzar umiddelbart fØr så
ning. Som hovedresultat af disse 37 forsØg er
der opnået en god ukrudtsbekæmpelse, hvor Ven~

zar er anvendt 2-3 uger før såning, men størst
effekt er der opD~et, hvor der har været tilsat
TeA. Virkningen på kvik har været acceptabel.
Udbyttemæssigt er der små og ubetydelige mer
udbytter, hvor Venzar har været anvendt 2-3
uger fØr $Aning. Der er opnået 4-5 pet. større
rnerudbytle i top for behandlingen. Den tidlige
behandling har efterladt marken renere, end hvor
Venzar har været anvend! umiddeJbart før sAning.

Fire /lrs forSØg "ar visl. al der er opndel en
bedre ukrudlseffekl af J kg Venzar ved al ud
bringe midlet 2-3 uger fØr sAning, end IIvor midlet
anvendes umiddelbart fØr roesdning.

Ve"zar kali på middeljorder blandes med JO kg
TeA pr. ha, og blandi'lgen udbringes 3 uger fØr
roes/l"ing. Midlerne udbringes pil fældet jord, og
der forelages en let nedharvning.

Kemikalieprisen pr. ha for de anvendte midler
har i 1976 været ca. 414 kr. for led a, 570 kr.
for led b. 650 kr. for led c, 725 kr. for led d og
570 kr. for led e.

Efter forsøgsplan Il er der i 1976 gennemført
13 forsøg. Der foreligger resultater af 43 forsØg
for 1974-75 efter en Jidt ændret plan. Der er
endvidere 26 forsøg fra 1973, hvor forsøgsled
a. ubehandlet, ikke er behandlet med Betanal, som
i de fØlgende år. Det nye i forsØgsplanen 1976 er,
at der er tilfØjet et forsøgsled. hvor man bar
prøvet med en sprøjtning med det nye præparat
Golti.'t, endvidere er i forsØgsled e afprøvet en
nydende formulering af Pyramin.

Medens der efter plan I sprøjtes 2 g.mge,
sprøjtes der kun 1 gang efter plan II. Forsøgene
er anlagt på arealer, hvor der ikke tidligere er
foretaget uknJdtsbekæmpelse. Udsprøjlning af
midlerne er foretaget på det tidspunkt. hvor
ukrudtsplanterne stod med 2-4 løvblade.

led a er behandlet med BetanaJ alene. I for
søgsleddene b, c og cl er der foretaget en ud
sprøjtning af en blanding af Betanal og et jord
middel, Nortron, Venzar eller Pyramin. Hoved
formålet med denne forsØgsplan er at undersøge,
om dct er muligt med en sprØjtning med en
blanding af et jordmiddel og et bladmiddel at
opnå samme ukrudtseffekt som ved to sprØjtnin·
ger. Hovedresultatet af de fire års forsøg ses i
tabel j i plan IL

FØr udsprøjtning af midlerne er der foretaget
optælling af roeplanter pr. IO ID række. 3 uger
efter sprØjtningen er optæUingen gentaget. Der var
da 1-4 planter færre pr. IO m række efter an
vendelse af de forskellige blandinger.

Ved optæUing af ukrudt fØr sprØjtning var der
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Tabel k. (,;krudt i bederoer til foder (84).

Planter pr. IO m række n
~ Udb) Ile og ~.

"-merudbytte• ~~

"
Fo,

I Efter ~~ hkg pr. ba .~

~.~
.~

ForsøG:,ra:Ue ~ Belanal Belanat ~~ ..
H

.~

I
;;

I I
;; ~~

I
.2.~.E

~~ .. ;: ;,
~ ~ ~ ~ §i ~ ~ .~.

~ ~

~ i.:t go~ :> ~ :> -. ~

Plan III 2 3 4 5 6 7 8 9
12 for'iog 1976

a. Ubeh. Bctanal v 2-4 lovblade 6 54 144 52 37 58 445 224 24
b. Pyramin. Bet'lOal v. 2-4 lovblade 4. 6 53 43 50 6 59 67 29 9
c ~ferpel;.m A7. Belanal v. 2-4 lovblade 4. 6 51 35 50 8 56 88 41 6
d. Golti>... Bet.mal v. 2-4 lovbladc 6. 6 52 26 49 8 60 99 46 3
e. ~lerpelan AL. Goltix på kimbladsstad. 4. 5 50 35 48 6 56 100 35 4
f. Gollix. Goltix p& J...imblad'istadiet 5, 5 51 27 51 8 59 90 32 4
g. Py'ramin. BClanal + Carbyne

v. 2-4 lu... blade 4. 6+3 54 38 51 6 58 82 39 7
LSD ~ 51 25

7 forsog 1975
a. l:beh .• Retn",,' v. 2-4 lovblade 6 51 118 55 53 65 499 278 29
b. Ilyramin, Bel;lnal v. 2-4 lovblade 4. 6 51 62 54 29 64 15 +5 19
c. Merpelan AZ Betanal v. 2 lovblade 4. 6 53 63 55 31 63 Il 3 26
d. Goltix. Bet~lnal v. 2-4 lovblade 5. 6 54 51 54 26 63 18 5 14
c. ~terpelan AZ. Goltix på J...imbladsst. 4. 5 51 73 53 30 60 7 O 14
r. Goltix. Golti>.. på kimblad'iSladct 5, 5 54 52 52 30 62 20 2 15
g. Ubeh'lndlet, Goltix på kimblatbstadet 7 51 101 54 34 62 O +4 17

Plan IV
4 forstig 1976

!'Ianter pr. 10 m
R~, Ukrudt Kvik

Ubehandlet 45 114 66 51 336 168 45
Antergon 30 Ca, 12/1075 27 48 110 23 55 67 20 12
Anlcrgon 30 ca. 6 11 75 27 51 110 23 55 50 16 17
TeA cn. 2 4 76 IO 47 93 20 53 47 16 20

i fors('gene 1976 169 ukrudtsplanter pr. IO m
række. Efter nnvcndelse af Betanal er delte tal
nedbragt til 52 uJ...rudtsplanter pr. IO m række.
Dc tre blandinger har stort set virket ens, hvor
imod det har knebet <It opnii en tilfredsstillende
ukrudlseffekt med Golti\. I de 43 forsøg 1974
75 er der opn,\cl bedst effekt efter blandingen
Betanal + Nonron. derefter fplger blandingen
Betanal + Venz.;lr.

Ved roernes optagning er der foretaget optæl
ling af 1000 planter pr. ha, og der er en tendens
til. al der efler hl:lndingen Betanal + Venzar
er ct lavere antal roer pr. ha end for de øvrige
blandingcr.

Udbyttema:ssigt er der opn~ct smli positive ud
slag for anvendelse af de tre blandinger. Der er
ikke nogen sikker forskel de tre blandinger imel
lem.

middelbart fØr roehdst er der foretaget en
vurdering af, hvor slor en procentdel af jordovcr
fladen. der er dækket af ukrudt. I den 4·li.·ge
forsøgsperiode. iah 82 forsøg. har der været 25
27 pct. dækning i led a, og dier behandling med
bl.mdingerne er der opnået en halvering af

ukrudtsbestandcn. Efter anvendelsen af Go1tix i
for~dgene 1976 er der ikke opnået nogen helt
tilfrcd-:.stillcnde virkning.

I 5 fors()g i 1976 er der sammenlignet en ny
Betanah}·pe. Retanal AM, med den gammelkendte
BetanaJ. Dc er anvendt på samme tidspunkt.
Betanal ,\M har haft en lidt bedre ukrudtseffekt
end Betana!' men har været noget hårdere ved
nfgrøden.

84 forsøg Oi'('r ('n firellrig forsøgsperiode lIar
\"is/, at dl'r ",Il regnes med en Si'agere "krudts
l'f/fkl ll'd am'endelu o/ e11 blol/ding o/ Beronal
og el jordmitldel ved IIArudtsplantertles 2-4 biad
sUll/ie end "ed brug af midlertIl' hver for ~ig

~etoden lIul der/ar betragtes som etl nødlØsning.
Kemikalieprisen pr. ha ~ar i 1976 været ca. 415

kr. for led a. 655 kr. for led b og 570 kr. for led c.

I tabel k bringes r~uilaterne af 12 forsøg 1976
og 7 forsØg 1975 efter slort set samme plan.

De nyere midler Merpelan AZ og Goltix er i



forskellige kombinationer sammenlignet med Py
ramin. Midlerne i forsØgsled b-g er udsprØjLel
umiddelbart i forbindelse med roernes såning.
Efter roernes fremspiring og på det tidspunkt,
hvor ukrudtsplanterne havde 2-4 tØvblade, er
der i led a, b, c og d behandlet med Betanal.
Gollix er i led e og f udbragt, da roerne stod med
veludviklcde kimblade. Led g Cl' behandlet med en
blanding af Betanal og Carbyne på normalt Be
tanaltidspunkt.

Af tabellens kolonne 2 ses, at der kun el' sket
en svag påvirkning af rocantallet pr. IO m række
for de forskellige behandlinger. Det samme fore
kommer igen i kolonne 4. Dog er dcr en svag
antydning af, at der er dct laveste plantetal pr.
IO ID række. hvor der har været anvendt Merpelan
AZ.

Ukrudtseffekten af de anvendte jordmidler har i
1976 været betydeligt bedre end foregnende år. 1
1976 ligger virkningsgraden fra 70 til 82 PCI.
mod i 1975 fra ca. 40 til 58 pet.

Bedst effekt er der opn;kt, hvor der har været
anvendt 5-6 kg Goltix ved såning. Betanalei
fekten har i 1976 også været betydeligt bedre
end foregående år. I ubch'Jndlet har der således
været 37 ukrudtsplanter pr. la m række, og efter
en Betanalanvendelse er der 6-8 ukrudtsplanter
tilbage. Samme gode resultat er der opnået. hvor
der har været anvendt 5 kg Goltix. Blandingen
Betanal + Carbyne har haft samme effekt som
den normale anvendelse af Belanal.

J årets J2 forsøg er der uden behandling op·
nået 445 hkg rod og 224 hkg lap pr. ha. Efter
anvendelse af Pyramin vcd såning og Betanal på
2-4 bladsladiet er der opnået en forØgelse af
rodudbytlet på 15 pet. og af topudbyttet ph 13
pCL Anvendelsen af de ~wrige kombinationer har
bevirket cn udbyttcstigning i rod på 18-22 pct.
og en stigning i topudbyUct på 14-20 pet.

Ved hØst er der opnået den bedste ul..rudtseffekt
i de forsøgsled, hvor der har været ~lnvendt

Gollix.

Kemikalieprisen for de markedsfpne midler i
plan nr har været: 415 kr. for led a. 839 kr.
for lcd b og c. 983 kr. for led g.

Forsøgene fortsættes.

J praksis er der konstateret. at en anvendelse af
et bladherbicid har bevirket skade på bederoer,
hvor der har været sprøjtet mod kvik med TeA
om foråret forud for roesåning. For nærmere at
belyse delle spørgsmål. blev der i efteråret 1975
anlagt 4 forsøg med efterårsbekæmpelse af hik
med Antergon 30 sammenlignet med normal an
vendeh.c af TeA om foråret.

Resultlltet af de 4 forscig hringes i tabel k
plan IV. Der er foretaget udsprøjtning fIf 27 I
Antagon 30 på to fors"'ellige tidspunkter. En
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sprøjtning er foretaget til normal tid. ca. 10.
oktober. Det andet sprøjtetidspunkt har været ca.
20. november. Den sene sprØjtning er medtaget
for at undersoge muligheden for udnyttelse af
cn efterafgrØde som f.eks. itaL rajgræs, hvor der
kan forekomme en del kvik forud for sprØjtnin·
gen. Disse to behllOdlingstidspunkter er sammen
lignet med en anvendelse af 10 kg TCA om
foråret.

De 4 forsøg er kun et meget sparsomt materiale.
og kan kun angive tendenser. FØr behandling med
Betanal om foråret er der ikke konstateret større
ændringer i antal rocplanter pr. IO nI række.

Efter TeA anvendelsen er der lidt færre
ukrudtsplanter pr. IO m række end efter en 00·
handling med Antergon.

Hvor der er anvendt TCA er der 20 kvik.·
planter tilbage eftcr 66 pr. 10 ro række i ube
handlet. En effekt, der svarer lil TCA virkningen
i plan J. Efterårsanvendelsen af Antergon har
slort set givet samme effekt overfor kvikken.

Anvendelsen af Antcrgon har bevirket en ud
bYltcsligning i såvel rod som top. Også ved an
vendelse af TCA er der opnhet tilsvarende mer
udbytte på trods af. at der er ca. 2.000 færre
roeplanter pr. ha i forhold til Antergon.

Porsøgene fortsættes.

[ 2 forsøg, nr. 2941 og 3725, er der anvendt
henholdsvis 0-10-15 og 20 kg TeA pr. ha 3
uger før s&ning af sukkerroer. Ved roernes så
ning er der anvendt Pyramin. og senere er der
igen anvendt 4,5 og 6.0 I Betanal pr. ha.

I forsøg nr. 2941 pr. forsøgsgården Alstedgård
har der ikke været nogen form for kvik eller
andet græsllkrudl. J det andet forsøg på forsøgs
gården Godthåb har der været store mængder
spildfq.l af itaL rajgræs.

I begge forsøg er der CD tendens til et lidt
lavere roetal pr. IO m række efter stigende
mængde TeA vurderet efter Betanalanvendelsen.
Der er ingen sikker forskel mellem anvendelsen af
4.5 og 6,0 I Betanal.

Størst udb~ltI~nedgang er der konstateret ved
anvendelse af 20 kg TCA pr. ha.

Forsogene fortsættes.

I de hid/il IId/Orl(' forsØg er der imet, der
fraråder w/rende/se af TeA om f(Jr(~rel forud for
såning af bederoer. Doseri/lRcn hør dog ikke
{)\·('J'.\·rig(' /5 hg pr. Ila pli xI'ær lerjord Of: IO kg
TeA pli lettere jorder.

b. Fabriksroer.

Forsøgene i fabrik<;roer er udført i et 'inævert
samarbejde med Forspf,.... udvalget for Sukkerroe
dyrkning og De danske Sukkerfabri\..ker A/S.



Bed~~mmebe. oplagning og pro"cudlagning samt
beregning af forsogene er forelaget af De dans!:e
Sukkerfabrikker. h\'ilket giver mulighed for en
ens.lrlel bedømmelse og behandling af alle forsØg.

I 1975 afslUltedes en forsogsrække med forskel·
lige kombinalioner af roeherbicider, hvor der ogsa
blev sammenlignet båndsprpjlning og radrensning
med bredsprøjtning uden radrensning. VedrØrende
resultalerne henvises lil for~~~gsberelningen for
1975.

1 1975 !:lIe" der startet en ny forsog\række, den
er vidcrdøn i 1976. 1 nedenstående op<;tilling
bringe~ re<o;ullater af 7 fon.S~g gennemfØrt efter
fØlgende plan:

a. Manuel renholdebe
b. 4,0 kg Pyramin. 6.0 IAetanal
c. ....0 kg Pyramin. 5.0 I uoltix
d. 5.0 kg (johi.\. 5.0 kg GOllix
c. 5.0 k!! Goltix. 6,0 IDelanal
f. "'.0 kg Cioltix på kimhlad~tadie

g. 5.l) l 'orlroo + 6.0 I Betanal på 2-4 blad
stadie

h. 4.0 I..C ~lerpelan AL. 6.n IDetanal

Præparatet Goilix er afprs~...et bilde som jord
middel og som bladmiddel. Til sammenligning er
anvendt Pyramin og Mcrpclan AZ ved roernes
s!lning. Del anal og blandingen Belanal + I"orlron
er anvendt efter roernes fremspiring. Aile be·
handlingcr Cl' udført som bredsprpjtning. Der er
ikke foretaget nogen form for radrensning i for·
s~igsledclene.

UJ..rudl.'beJ..ælllpc1.H' i j(jhriJ...lrot'r (~8)

7 jorll'.f.! 19i6 po.;l If Jord-
Anlll Ulrut.lt5- O\erft;lt.len '000
planler pI m l ckllellf planter

r~r blad- efrer blid- ulrudt pr. hl L;db~He

hcrbtdd herbicid "0 ". hk! pr, ha
sprøjlnlng sprl'Jlnlng optlgning Optagmng ,od .sull.cr

3. 14 2 7 5~ 376 63.7
b I l 2 13 5~ O O
C I M 57 7 1.0
d. S I 6 60 19 2.7
e I S 59 II 1.5
f 17 2 9 57 12 J.7
g. 2 2R 59 -e9 -eI,5
h. 9 2 14 52 -e 17 -e2,9

8 jor.n;!: /975
3. 55 I ro 66 4116 66,6
b. 26 4 20 66 -e 33 -e 5,3
c. 5 20 67 -e3R -e6.1
d. 1M 5 20 67 -e29 -e 4.8
e 4 20 65 -e34 -e 6.0
f. 33 15 50 65 -e73 -e 11,7
g. 7 IO 61 ...... 92 -+- 15....
h. 25 6 lO 64 -e 54 -eR,7

Umiddelbart fdr sprdjtning med Betanal er der
forelaget ortælling af ukrudt. Denne optælling
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viser cffel..ten af de anvendte jordmidler. I ube
handlede rocr var der i gennemsnit 34 ukrudts·
planter p3. I m!. Dette er ca. 20 ul..rudl~planter

færre pr. m! end I 1975. hvilket må lages ~om

udtryk for, al forsøgene ikke er gennemfprt i
særligt ul..rudISf}ldte marl..er. De am'cndte jord
midlcr har reducere[ ul..rudt!obestanden til -17
planter pr. m!. Lffekten af jordmidlerne har
været bedre i 1976 cnd i de tilsvarende forsøg i
1975. Ca. 2 uger efter 2. ~pr~'jlning blev der fore
laget endnu en ukrudtstælling. I alle forsØgsled har
der været en særdeles god effcl..t cfler samtlige
anvendte midler. Der findes kun I 2 ukrudts
planter pr. m:! efter srf()jtning med de forskel·
lige midler. I 1975 opn{ledes der en tilsvarende
god dfel..1 for de f1estc af midlerne, dog kneb
del nogct i 1975 for Golti'\: an ....endt på roernes
kimbl..dsladic.

Umiddelbarl for roerne'i optagning blev der
foretaget en \'urdering af ul..rudl. der viser, hvor
ledes midlerne har virket indtil rocrnes optagning.
Rene'it \ ar roerne. hvor dcr ....ar foretagel manuel
renholdel\e. saml i de forsdg~led. hvor der i blan
dingerne indgik præparatct (johi:<. 1 1975 er der
ogs;'i opn;lct den bedste ukrudtseffekl i leddene
c. d og e. hvor Gollix er indg:ict i behandlingen.

Ved optagningen fandtes der 60-57.000 plan
ter pr. ha i forsogsleddene ;:t.g. Kun i forsøgslcd h,
hvor der er anvendt Merpelan AL og Betanal,
er der sl..el en større nedgang i plantelallel pr.
ha. her er der 52.000 pl~mter pr. ha.

I de 7 forsøg i 1976 er del opn~el udb}tter.
der er pa htijde med den m,ll1uclle renholdelse, i
flere af de for~s)g~led. hvor der er anvendt kc
mi...kc midler. I leddenc c, d, e og f, hvori indgr,r
Golti.\. er der orn;,et 2-4 pet. udbytlestigning i
sukker "un i forsogsleddene g og h har be
handlingen hcvirl..et et mindreudb}t1c. En tendens.
dcr ogs.) \<lr lil !otede i forsogene i 19i5.

Præparatet Gohix har s.l!edc'l pil 2. !tr vist ...ær·
dele.. gode resultater.

FOr\\lgcne fortsættes.

UJ..md/~llfld(,rJøgt>he 1976. De danske Sukker·
fabril..ker A.S har i 1976 genncmfprt 6 ukrudts
undersogeiser. Formålet med dic;se undersØgelser
har "æret at få et hUfligt overblik over, hvilkc
bl:mdinger af roemidlcr, der giver den bedste
llkrlldlscffekt, og hvilke bkmdinger, del' af en eller
andcn ftrsag ikkc kan tilr!l.c1e'i at anvende. Der er
iah undersøgt 15 for...kcllige blandinger.

Af denne unders~gelse er bl.a. fremkommct, at
'Sukkerroernes t.llsomhed overfor I'yramin og Gol·
ti.'\: :lmcndt som jordherbicid nærmest er en'i.
Talsomheden overfor Golti'\: anvcndt som blad
herbicid sync.. at være afhængig af. hvilkct jord
herbicid der er an\endt forud. Sbdcr af kombi-
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Tabel I. Ukrudt i bederoer (87).

Planter pr. IO m rælkc
Udb. og
mcrudb.

hkg pr. haEfler 2.
sprøJtoing

Efter l.
Iprøjtning~

li. 1----.----1--.----1
~~

j~

FonøpflItkk.c

13 [orseg 1976
Gollix, Pyramin el. Venzar ved såning
a. Pyramin + BCl.1nal ved 2 løvblade
b. Pyramin + 8ct.'mal ved 2 løvblade

Pyramin + BclanaJ 14 dage senere
c. Goltix ved 2 Jøvblade

Gallix J4 dage Roere

2

3+6 51
2+6
3+6 50

5
5 47

3

20

15

31

4

49

48

46

5

13

5

18

6 7 8

65 455 231

65 34 19

62 -;- 2

9

12

4

IO

11 forsøg 1975
Pyramin eller Venzar ved såning
a. Pyramin + Belanal ved 2 lovblade
b. Pyramin + Belanal ved 2 lovblade

Pyramin + Betanul J4 dage senere
C. Gollix ved 2 lovhlade

Goltix 14 dage senere

3 +6 43
2+6
3+6 42

5
5 43

18

22

26

38

40

41

32

14

14

53 5J4 JOJ

54 27 22

53 6 7

22

II

9

nationen Ro-Neel + Venzar med en senere
BClanalbehandling har oflc været store. Det er
også undersøgt, om skaderne efter denne behand
ling kunne reduceres ved at bytte Bclanal ud
med Goltix. Desværre synes dct modsatte at være
tilfældet. Yderligere synes Goltix heller ikke at
pusse særlig godt snmmen med Nortron eller
Merpelnn AZ.

Alle kombinationer, hvor kun Gollix, Pyramin
og Betanal er anvendt. klarer ukrudtsbekæmpeIsen
hæderligt uden større skader pli roerne. Reduceret
effekt eller dårligere ttllsomhed synes at fore
komme oftere, nM midlerne Venzar, Ro-Neet
eller til dels Merpelan AZ eller Nortron indgår i
kombinationerne.

c. Sort natskH;ge og liden nælde.

På arealer, hvor man kunne forvente forekomst
af sort natskygge og liden nælde, bicv der i 1976
anlagt 13 forsøg efter samme plan, hvorefter der
findes 11 forsØg i 1975. Hovedresultaterne af disse
fOlWg ses i tabel 1.

ForSØgene er anl3gt på arealer, hvor der i for
vejen er behandlet med Goltix, Pyramin eller
Venzar omkring roernes s&tidspunkt. Der er fore
taget optællinger af roer og ukrudt ca. IO dage
efter fprste sprøjtning og igen ca. 10 dage efter
anden sprØjtning.

Der er foretaget oplællinger af liden nælde og
sort natskygge i IO af de 13 forsøg. l nogle af
forsøgene forekommer såvel sort natskygge som
liden nælde. ( tabeller angivet den samlede

ukrudtsbestand. Ved forsøgetS anlæg var der i
gennemsnit ca. 200 ukrUdtsplanter pr. 10 m. Efter
udsprøjtning i led a og b, hvor der blev anvendt
Pyramin + Betanal, var der 15-20 ukrudtsplan
ter pr. 10 m række. l forsøgsled c behandlet med
Goltix var der 3 I ukrudtsplanter pr. 10 ro række.
Virkningen af Pyramin og Betanal har været
bedre i 1976 end i 1975. Effekten efter fØrste
sprøjtning med Goltix har været ens i de to år.

Led b og c Cl' blevet sprøjtet 2. gang ca. 14 dage
efter l. sprøjlning. Ved den efterfølgende optæl
ling var der 13 ukrudtsplanter i led a, der kun
har været sprøjtet I gang mod sort natskygge
eller liden nælde. I led b blev ukrudtsbestanden
yderligere reduceret fra 15 ukrudtsplanter efter I.
sprøjtning til 5 efter 2. sprøjtning. l led c blev
reduktionen fra 31 til 18 planter pr. 10 m række.

Effekten på liden nælde og son natskygge frem·
g&r af fplscnde opstilling.

Antal ukrudtsplanIer pr. IO m rz:kke.

1976
{ør l. sprøjlDin, e.Ou 2. sprøjtnini

1«1. led b lcd C

Liden nælde, 7 rs. 83 8 4 II
Sort nalskygge, 6 fs. 56 I O 2

1975
Liden nælde. 7 fs. 84 8 4 2
Sort natskygge, 5 fs. 42 IO 3 4

Virkningen pa liden nælde har i begge ~rene

været ens i led a og led b. I led c er der opnA.et
en noget dårligere effekt i 1976.



Samtlige behandlinger h.lr givet en særdeles god
bekæmpelse af sort n<ltsk}'gge i 1976, en bedre
effekt end i de [ils\-arende forsøg i 1975.

De forskellige behandlinger har bevirket en
mindre stigning i udh) Ilet af s..hcl rod som top i
begge forsogs{tr.

Ved host er der forelaget be'llemmeh.e af. hvor
mange per. af jorden, der \'ar dækket med ukrudt.
I lcd a var 12 pet. af jorden dækket. mod 4 og IO
i led h og e.

Vcd bekæmpebe af liJen nælde og ~ort nat
skyggc bpI' sprøjtningen foretages. nar ukrUllls
planterne ">lår med hoje~t 2 I(wblade. Een sprøjt
ning vil som regel være utilstrækkelig.

rors~)gene fortsætte ....
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enJ...elle ukrudtsarter. som f.ds. fuglegræs, mælde
og pileurt. Anvendelse af Venzar nedarbejdet 2 3
uger fdr roernes s5ning viser en tydelig forbedring
af midlets ukrudtseffdl. Det har ogs!'l vist sig. at
roernc iHe p~hirkes sft ~raftigt \ed denne be
handling. y i tabellen er I..olonnen med Venlar
+ TeA 2-3 uger tpr roernc~ s!ming. Det frem

gal' af tallene. at der yderligere er ornacl en bedre
effdt ved denne blanding. end hvor Vell7.ar :111
vendes alene.

Præp.. ralernc Goltix og Merpelan Cl' medlaget i
opstillingen. Tallene mll Jog tages med nOBet for·
beholJ. da det kun er cl begrænset antal obser
vationer. der Jannel' grundlag fol' tallene.

8. Anvendte midler mod ukrudt.

7. Ukrudtsarter og rocherbicid~r.

1I\'crt &1' bliver der foretaget optællinger o\-er de
fremherskende ukrudl~arter i forsogene med be
kæmpelse af ukrudt i bederoer_ Resultatet af op
tællingen bringes i tabel S9 i tabclbibget. Ct ud·
drat: <lf resultaterne \i ..c... i tabel lU.

De forskellige typer af rocmidler viser en vari
erende virkning ptl de forskellige ukrudtsplanter.
VeJ forskellige anvemJdsesmetoder af f.eks. Ven
?ar er det muligt at ændre noget af midlets vir 1..
ning overfor sanlltlc uJ...rudtsart.

Venzar. 2,5 kg pr. ha udbragt ved s&ning uden
nedh<lr\-ning. har haft en go<.! uJ...rudtseffekl. men
skru\cvirkningen p<'t roerne h,lr flere fir været
temmelig stor ved denne anvcndel~C.!lmetoLle. Ved
I J...g Vcn7ar nedarhejdet urniddelban f,Sr :o,fllling
elimincles noget af Ven7ars skadevirkning p~ ro
erne. mcn dcr er ofle en noget svag virkning p~

I del foregående af~nil \'cdrprcnde ukrudt Cl'

midlerne kun nævnt ved handel..navn eller num·
mer. I label n er anf(SrI s~\el midlets navn som
nummer s<.Jmt \-irksomme forbimJelse.

~1idlerne er antort i alfahcti.. k orden efter
handelsna\-n eller fors~,~na\n_

lJ l. Bekæmpclsesarbejde
i foreningerne

J. Muldl'3rpe.

Fra foreningerne foreligger dcr indberetning om
muld\'arpebekæmpelse. Det Cl' hovedsageligt kom
mUllerne. del' forest<'tr bekæmpelsen af muldvarpe
og mO'icgrisc. I de forskellige indberetninger ka·
raktcriseres effekten af bekæmpelsen fra \'ærenJe
')a;rdclc~ god til va:rende dil cJ...te d.\rlig. Bcd..t

Tabel m. Bederocuknadbmidlcnles virknin::: på enkeile ukrudfs:trfer. pcl. virkning (89)

.;; i O'

• .. ~i .l! '.:; ~5·e :.li ~ ~~ ~ ""~~
;;_ ... c: ":!.::; ~ <..:."l •"" ~;i]

.~ ~c:
et'~ ~~~ ~:::~ uv .....

>~ ... ~ ~ ..
.AgerJ...ål« ........ 68 68 68 80 8J 91
Ager·snerle 64 81 68 85
Ager·stcdmoder ......... 54 20 60 J8 59 84
Forglemmigej 87 89 64 90
Fuglegræs . . . . . . . . . . . .. 68 82 75 90 91 82
Gul ok ...cøjc ........ 79 9J 88 80
HancJ...ro ........... 4J 59 54 49 78 92
Kamillc .............. 'J2 96 !JO 100 100 70
Krumhals 61 7J % 90
»Mælde« ......... 69 67 57 79 8J 86
Pileurt 6J 75 5J 75 85 60

Bleg og Fersk.-pilcurt 66 60 47 57
Snerle·pileurt ........ 69 84 54 68 69 70
Vejpileurt ........ 90 95 90 50

Rapgræ~ ............. 90 96 9J 28
Spergel .............. 77 90 72 95 100 n
Tvetand ............. 62 71 62 64 75 90
Ærenpris . . . . . . . .. . . 79 7J 4J 6J 78 78

88

79
69

51

91

65
64

JO

87
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Tabel n. Anvendte midler mod ukrudt.

malcinh)'drazid
i'iOproturon
Iri·allat
difcnzoqual
f1urenprop isopropyl
bcnlazon + ~1CPA + dichlorprop
benlazon
bcnlazoD + dichlorprop
phenmcdipham
desmedipham
cyanazin + MCPA
bromoxynil + MCPA
TBA + dicamba + MCPA + mechlorprop
barban
ioxynil + bromoxynil + MCPA + dichlorprop
ioxynil + MCPA
ioxynil + bromoxynil
ioxynil + MCPA + dichlorprop
dicamba + MCPA + dichlorprop
dicamba + MCPA
~ICPA

.\tCPA + dichlorprop
2.4-0 + mechlorprop
dichlorprop
f1urenol + MCPA
flurenol + dichlorprop
dichlorpicolinsyre + dichlorprop
bromofenoxim + terbulethylazin
bromofcnoxim + terbulethylazin
bromoreno\im
dicamba + MCPA + dichlorprop
cyanazin + ;\ICPA + dichlorprop
metamilron
dicamba + MCPA
dicamba + MCPA + mechlorprop
bcnazolin + MCPA
MCPA + dichlorprop
propion~yredcrivat
dichlorpicolinsyre + MCPA + dichlorprop
dichlorpicolinsyre + MCPA + mcchlorprop
'lePB
\,tCPA + 2,4-0 + dichlorprop
\tCPA + 2,4-0 + dichlorprop
f1amprop-mclh} I
lenacil + i~ocarbamid

2.4·0 + dichlorprop
ethofumesale
2.4·D + dichlorprop
f\lCPA + dichlorprop
dichlorprop
2.4-0 + mechlorprop
pyrazon
pyrazon
cyc!oal
glyphosat
MCPA + 2,4-0 + dichlorprop
phenoxalin
Iriazinon + dichlorprop
mclhabcnzthiazuron
mcthabenzlhiazuron + dichlorprop
methabcnzlhiazuron + mechlorprop
trifluralin + linuron
Ie-nacil
cyanazin + mechlorprop
flam prop-isopropyI

Antcrgon 30 . .
Areion (Alan) .........•..............
Avadex BW _................•..............
Avcnge ...........•..........••...........•
Barnan . .....•.....•.
BAS 46300 H .. . ......•.
Basagran .
Basagran-DP . .
Belanal . .
Betan.! AM (CP 2! O) .........•.............
B1atat .. . , .
Ruclril M .. . .
Cambilene .. . .
Carbyne .
CenTa! IB 500
Certro! M 667
Ccrrrol O:\:
Ccrtrol Tripel
Diban .
Dico·Banvel·M 75
Dicotox·M 75 ....
DLG D-prop-mix 50 ....•..... " ....
DLG ~'f-propacid _.• , ..
Q·propional "AB _. . ...•...
EKI~ ...................•.
EK 275 .. . . . ...•......•....
EK 376 .
Faneron Combi 50 WP ......•.....
Faneron Combi 500 FW .
Faneron 50 WP ..........•....
FenoK "." . . _ .
Fortrol F . .
GOltiK . . . . . . . . . .
Herba-Banvel-M 750 .
Herbavex 630 .
Hcrbazolin M 650
I-Iormon-Mix 70 ,.
1110Kan (Hoe 23408)
KVK 753016
KVK 753017
Legumex M .
lind inger Combi K .•...............
lindinger Combi 3 F _ .
~1ataven . .
f\1erpelan AZ .. _ .
NA-MIX DPD _ .
Nortron .
Prokamix OPD 667 . . .
Propimix flydende ..
Propinox·D 75 . . . . .
Propinox·MD Kombin
Pyramin ..
Pyramin rI.
Ro-Neet 6 E
Roundup . . . .......•.
Shcllprox Super F .
Stomp , .
TanLizon-DP (Bayer 6604 a) .
Tribunit
Tribunil-Combi
T ribunil-Combi f\1
Trinulan .....
Venzar
VidcK .
WL 43425 .



resultat er libyneladende opn~et der, hvor bekæm·
pelsen foregi\r i samarbejde mellem kommunen og
cn forening.
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FYfI
Nordfyns LandboforeniJlg

Ukrudts- Sk.adtdyr- og
bekæmpelse sygdorm-

ha belæmpelse ha

550 275

2. Sprøjtearbejdet.

I::.n del foreninger varelager med eget sprøjte·
malerie! bekæmpelsesarbejc!e[ for foreningens
medlemmer. Andre foreninger er ikke direkte en·
gageret i sprpjtcarbejdel, men har ct snævert
samarbejde med cn række maskinstationer, der
udfører sprøjtningen efter foreningens anvi!>ning.

Hovedparten af foreningerne har et nogenlunde
konslant are;,] at behandle med ukrudlSmidler fra
fir til :k Karakteristisk for 1976 er den kraftige
stigning i arealet, der er behandlet mod skadedyr
og sygdomme. Stigningen skyldes hovedsagelig!.
~rrøjlning mod bladlus i korn.

Sjæl/and

Holbæk amts økon. Selskab.
I-Iolbæk- og Odsherrcdskred-

sens HlI~mand'.;f.

Kalundborg og Ruds-Vedby·
kredsens Hu~mand~f.

Sydsjællands Planteavlsudv.
Vestsjællands Landboforen..

Ukrudls- Skadedyr· og
bck~mpel!W: sygdoms-

ha bclæmpdsc ha

635 396

1500

674 85
2300 1200

431

Jylland
Langå Landboforening
Himmerlands samv. Landbof.
Hjcrm-Ginding herreders

Landboforen.
Kalø Vig Landboforening
Kald-Knebelvig Landbof.
Kjellerup og omegns Landbo-

forening ..
Ringkøbing egncn~ Landhof.
RougsØ SØnderhalJ herreders

Landboforen.
Silkeborg og omegns Landbof.
Struer-Egnen" Lnndhoforen..
Vrnds herrcds-, T~;rring

Landbor. og Thyrsling
Vrads herreders Lnndbof.

Varde-Oksbøl og Ølgod
L'lntlboforcn.

Viborg arnI<.; land~ikon.

....orening

lait 1976.
laIt 1975.
lait 1974.
lait 1973.

600
1727

70W
1900
2334

1560
1227

3922
2960

60

925

60

4246

34671
38747
35575
37030

75
102

459

626

40

99R
30

17)R

6024
3R06
2402
2741
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F. Gødskning og kalkning
Af K. Skriver

Fig. IO. Virkningen ar stigende k\'zlslofmzngder i byg.

O"-----7,;;;-;~_;;;;;;:;_~,____;::::;--__;;;';;;-;=__,_,!
40N BON 120N 160N 40N BON 120N 16QN

gødning. Endvidere resultater af forsØg med kvæl·
slofgs~dninger tiJ ikke staldgØdede fabrikssukker
roer. [ græsafgrØder er der udfØrt forsØg lil belys
ning af de mest bensigtsmæssige kvælstofmængder
til græs.

EnkeltresulWlerne af de forsøg, der danner
grundlag for de fØlgende sammendrag i tekstop
slillingerne, er samlet i tabelafsnitlet under de
tabelnumre, som er angivet i parantes øverst i
opstillingerne. For de stØrste forsØgsgruppers ved
kommende er resultaterne opdelte efter forfrugt
og landsdele.

a. Kom.
Byg.

I byg gennemføres forsøgene nu med 4 kvæl
stofmængder op til iah 160 kg N pr. ba.

I omstående opstilling er materialet opdelt efter
forfrugt korn og roer, og årets udbytteresultater
er sammenholdl med gennemsnittet af de foregå
ende års forsøg. Resultaterne er tillige vist i form
af merudbyttekurver i fig.lO.

Del fremg&r af såvel udbyttetal som merud
byuekurver i figuren, at kvælstofvirkningen i byg
har været usædvanlig lille i 1976. Del gælder
specielt byg eiler forfrugt roer. Den ringe kvæl
stofeffekl, der tillige præger resultaterne af andre
forsøgsopgaver med kvælstofgØdning i 1976, er
\'cl ikke overraskende under årets vækstvilkår .

lidliger".,6~,__......,

1976....------

Ilyg forf""9t roer

lidIigere or

~_.'.·~---1
/

/
V .

IO

IS

Merudbylle
hlr.g kerne l ho

20 8yg.lorfrugt korn

I. Kvælstofholdige gødninger

l. Kvælstofmængder.
I delte afsnit meddeles resultaterne af forsØg

med stigende mængder kvælstof. Endvidere be
handles her kvælstofgØdskningens Økonomi. An
dre spØrgsmIiI om anvendelse af kvælstof og de
øvrige plantenæringsstoffer, fosfor, kalium m.n.
indgår i særlige forsøgsserier, der omtales i senere
afsnit.

Det største antal forsØg med stigende mængder
kvælstof udfØres i afgrØder med byg og vinter
hvede, og i lighed med sidste år er der igen i
1976 foretaget beregninger af optimal kvælstof
mængde i samtlige enkcltforsøg. Resultaterne heraf
er meddelt i tabelbilaget, hvor enkelt forsØgene er
opført. En tilsvarende beregning er ligeledes fore
taget i tidligere års enkeltforsøg, hvor byg har
forfrugt korn, hvilket har givet grundlag for den
illustration af årsvariaLioner i kvælstofvirkningen,
der fremgår af fig. II i det følgende afsnit om
forsØg i korn.

Det varierende udslag for kvælstoftilførsel fra
år til år er tillige baggrunden for, at der i efter
året 1975 blev p&begyndl 'en større forspgsop
gave, som gennem flerårige, flyttelige kvælstof
forsøg p& udvalgte ejendomme skal belyse mulig
hederne for at forudsige niveauet for optimal
kvælstofmængde på grundlag af bl.a. jordannlyser
og observationer omkring klimaforhold i m&nc
dernc forud for kvælstofudbringningen.

l rodfrugt foreligger resullater fra en forSØgs·
serie med stigende mængder kvælstof til foder
sukkerroer, der er tilføn store mængder husdyr-

HandelsgødIling er som supplement til de be
grænsede mængder husdyrgØdning, der er til rå
dighed, et af landbrugets vigtigste hjælpemidler til
opnåelse af en kvalificeret og rentabel pIaniepro
duktion. Derfor udføres der hvert år ct stort antal
markforsØg Iii belysning <.lr de mange spørgsmål
omkring rigtig og rationel anvendelse af han
delsgødning. Men foruden at være direkte vej
ledende for den rette gØdskning giver forsØgenes
resultater tillige mulighed for cn god kontrol med,
om de gØdningsmængder, der generelt anvendes i
landbruget, er af en hensigtsmæssig stØrrelses
orden.
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Derimod bemærkes, at grundudbyuet uden hæl
~Io[(ilførsel er fuldt på hojde med de foregående
års gennemsnit.

50

OpImldl l'" """'''gd~ td byg
b~fl!gfl~'pJ f!"./!ltImsog

1971

For/fliRt roer
Anllll fonog 24 " 113 '"Grllndgodet I 37.8 35.5 35.6
40 N 2 3,2 7.R 8.1
80 N 3 3.3 11,4 11,9

120 N 4 1.9 12.3 12.9
160 N 5 1.3 12,4

1967-75

""g kerne
424 610

30.3 30,2
8.6 9,1

12,9 13.2
14.4 15.1
15.2

Byg (92)
1976

K.rakltr for
leje~ hi.1t "eme

71 Ifl5

O 30.1
1 6.1
2 7.4
3 6.7
4 6.9

For/rugll..om
Anl.1 farsotS

Grllndgodet
40 N
80 N

120 N
160 N

I de \isle gennemsnitsresultatcr for 1976 og i
de foregaende aN gennemsnit skjuler der sig imid
lertid en stor variation i k\ælstofvirkningen såycl
fra år lil ,Ir som mellem forsogene indenfor det
enkehe år.

Til belysning af årsvarialionen er der i følgende
opstilling opført de sidste 6 fm. resultater af for
s~'g med Migende mængder kvxl,tof til b>'g med
forfrllgt korn. I samtlige enkeltfors~'g har dcr væ
ret foretagct beregning af Økonomisk optimal
kvælslofmængde, og som grundlag herfor er der
i 1976 anvendt en kvælstofpri'i på 2.50 kr. pr.
kg N og 100,00 kr. pr. hkg byg. For tic forud
gående "r er anvendt samme kvælstofpris, men
80,00 kr. pr. hkg byg. Nederst i opstillingen er
angivct dcn gennemsnitlige optimale hælslof·
mængde for de enkeIle år.

Optimalf! I..nrlJro/mæll/.:da /il byg
For/mgl hr.! "nM pr hil
I..om I'HI 1972 19"':'J 19-'- 197$ 1976

Anlll rO~8 ]J .. " II. m IO'
Grundgudcl 31.1 28.3 31.3 33.1 28.3 30,1

40 N 7.9 9,2 ~.3 8.9 8.8 6,1
80 12,5 13.5 10.8 14.6 12.9 7,4

120 N 14.3 14.5 10.2 17.8 14,8 6.7
160 200160 N 14.5 14.2 10.0 19,5 16.2 6.9 ,o 80 120

Dpt,m;}1 N mo1'f'Q<lt'

Optimal N·",æI18de
Åg pr. ha 98 91 81 128 112 68 Flg. II. Ånlarhuloner l opllmll.l "~:t:lstorm.ængder.

Op~liltingen viser, al de ~,konomisk optimale
kvælslofmængder varierer betydeligl fra år lil år,
og det frcmg~r tillige, at den mest hensigtsmæs
sige kvælstoftilforseJ kan ligge en del under den
k\'ælstofmængde. der eftcr tillæggene på 40 kg N
pr. ha udviser det slorsle udb~ liC.

I den grafiske opstilling i fig. II er foruden
års\ariationen tillige illustrerel spredningen på re
sultaterne inden for de enkelle ~r. f.eks. lå den

optinmlc kvælstofmængde i 1971 mellem 80 og
120 kg N pr. ha i 42 pet. af forsØgene. I 1972
lå den i 30 pet. :lf forsøgenc mellem 40 og !'lO
kg N og i andre JO pct. mellem 80 og 120 kg N,
O.s.\'.

I 1976 har 30 pCL af for~Øgene oplimal hæl
stofmængde under 40 kg N og i 44 pet. mellem
40 og 80 kg N pr. ha. Når tre fjerdedele af for-
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søgene således har værct optimalt gødet med
kvælstofmængder under 80 kg N pr. ha. er dette
en klar fØlge af årets vækstvilkflr, hvor sommer
tØrken hindredc cn god kerncudvikling og dermed
udnyllc1sen af det tilførte kvælstof.

Vækstvilkårenes betydning for udnyllelsen af
kvælstof til vilrsæd i 1976 kommer ligeledes til
udtryk i fplgende opstilling, hvor materialet er
opdelt efter landsdele.

se observutionsejendomme danner hovedmaterialet
i de foran refererede forsøg med kvælstof til byg.

Vinterhvede.

I vinterhvede gennemføres forsØgene med kvæl
stofmængder op lil ialt 200 kg N pr. ha. Resul
taterne af forsØgene i 1976 er sammen med gen
nemsnitsrc~ullatcrne af tidligere års forsØg vist i
fOlgendc op... tilling,

Op/imal k\'æIJ/o/mællg(!l' Iii byg.
Landsdele 1976

For/rugt LoU .•
hkll pr. hil

Hom· SJ>rI, Jvllllnd
karli Falster holm land Fy" Ø~I \ eSI Nord

Amal rONlDB 3 , 21 27 " 3J "Grund·
gødet 31,1 36,7 38.0 31.5 30.1 1912 33 14

40 N 7,5 6,8 6.9 4,6 5.8 7,7 5.1
80 N 8,4 8,3 7,1 4.5 7,5 9.5 7,4

120 N 6,7 6,8 5,2 2.7 7,0 1),6 8,\
160 N 6,4 6,6 5,3 2.5 7,0 9,6 9,1

På Øerne og i Østjylland er de s;konomisk opti
male kvælstofmængder kun Ca. halvt :'loå store som
tilsvarende beregninger viste i 1975. For Vestjyl
land er anvisningen den samme i de IO år, me
dens den for Nonljyllallt.1 er reduceret med ca.
20 pc!.

Kvæistoj-ob:u.'n·arioflsejendomme, Som nævnt i
indledningen blev der i efteråret 1975 p:1begyndt
en særlig forsØgsopgave, der skal belyse mulig
hederne for at forud'iigc niveauct for optimal
kvælslofmængde på grundlag af jordanalyser og
klimaforhold i månederne fØr kvælstofudbring
ning finder sted.

Til formli.1et er der landet over udvalgt C::I. IOD
observationsejendomme med ensartede sædskifte
m<lrker. hvor der i de f~51gcnde 5 år anlægges
kvælstofforsØg med samme sæclskiflcmæssige pla
cering (f1erlirige flyttelige forsøg). længst muligt
fra husdyrgØdning og bælgplantd.ullllrt:r. Ilervcd
undersøges, om det hvert 31' cr de S:l.mme ejen
domme, der kan betale for store kvælstofmæng
der, Ved siden af udbylteresultaterne af kvælslof
forsøget på den enkelte ejendom regi~trcres for
vinterhalvåret nedbØr og jordtcmpcratur, sidst
nævnte målt som en varmesum ved ~ukkerinver

sion. Forsogsjorderne analyseres i ph5jelag og un
dergrund for tekstur samt for indhold fif total
kvælstof, nitratkvælstof og :l.mmoniumkvælstof.

Resultaterne af disse underSØgelser, samt de
registrerede data i 1975-76, er sammen med re
sultaterne af enkelt forsØgene orf~;rt i t:l.belbilaget,
tabel 90 og 91, men materialet behandles og vur
deres først, når der foreligger flere års resultaler.

Udbylteresultaterne af kvælstoffors~1gcne på dis-

Af merudbytletal1ene i opstillingen samt af kur
verne i fig, 12 fremgår det, at den optimale kvæl·
swfmængde i 1976 h~r ligget væsentligt under tid
ligere års forsøgsresultater.

Hvor vinterhvede har haft korn som forfrugt,
har græn~en således i 1976 ligget omkring 100 kg
N pr. ha, efler forfrugt frøgræs og olieplanter
på ca. 150 kg N. og efter forfrugt bælgplanter
har den optimale grænse været 60 kg N pr. ha,
hvilket især i del sidste tilfælde er betydeligt un·
der tidligere års anvisninger.

Result<llerne er dog præget af en vis variation
fra landsdel til landsdel, idet merudbytterne for
tilfdrt kvælstof til hvede klan har været bedst i
landets Østlige egne. Fomdsat nogenlunde ens

For/mKI
/rogræ.5
Anlal fOr>;0i: Il " 87

Grundgodel O 35,7 38,S 37,9
.10 N O 8,6 10,8 11,9

100 N O 12,9 17,0 17,8
150 N I 14,1 18,1 19,3
200 N I 15,1 20,0

I-'or/rug,
hll'!gpfaJlrcr
Antal rur:lIJg J 6 J4 "'G rund godet 2 57,3 48,8 45,4
50 N 3 2,4 7.0 8.5

100 N 3 2.6 10,1 12,4
150 N 4 0,5 10,3 12,8
200 N 5 +0,8 9,9

For/rI/RI
ofiepfmlu'r
Anlal fors\l{: J 10 41 Ol

Grundgodet O 40.7 42.4 40,1
lO N l 10.3 12,0 11,3

100 N I 16,0 17,9 16,9
150 N I 16.8 19.5 18,3
200 N 2 17,0 19,8

1%2-75

hkg kerne
106 212

39,5 36,5
10,0 IlA
15,1 17,3
17.0 19,5
17,7

Vinterhvede (93)
1976

Karallef ror
lejesæd hkg kerne

1 IS

O 47,0
O 8,9
O 12,1
I 12,3
2 11.8

Fur/rugt
AOnl

Ania! rOrllDg

Grundgodet
50 N ........

100 N
150 N
200 N

908063555261

Optimal
N·m~"J1d(>

J..g pr. ha 59
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Merudbylle
h~g ~erne ~ ha

20

Hvede fllt"frugt fr09ræ~

tidligere or

udb}'!ter for de Slprre kvælstofmængder. I gen
nemsnit af del samlede forsogsmateriale. der er
vist i opslillingen. er der ik~e opn;lct renlable ud
slag for de fØrste SO kg N pr. ha. ~om dog i
gennemsnit af de foregående fIrs resultater har
været en ø~onomisk kvælstofmængde.

Fig. 12. Virkningen af sllgenl.le m~ngder I.:væls1of til h,Q(le.

Sal1llllcrulwM af ki'æl!ilof Iii hU",. I tabel o. er
anfljrt resultaterne af de sidste l S !lrs for~~lg meu
stigende mængder kvælstof lil de 4 ~ornarter.

Del store materiale er opdelt efler forfrugt, Ob da
gruppen med korn som forfrugt er særlig stor.
er ocr i denne tillige foretagel en opdeling i hen
holdsvis Øerne og Jylland og i lerjord og s'lnd
jord.

Ved denne opdeling bemærkes for byg og vin
terhvede. der dominerer materi"lel. al udbyIlet af
del grundgodede forsøgsled er betydeligt højere på
lerjord end pi' sandjord, hvilkel formentlig ogs!l er
medvirkende til det hØjere grund udbytie p:l Øerne
end i Jylland. hvor et forholdsvis større nnlal af
fors~jgcne er udfØrt på sandjord.

Men for byg er del bemærkcl<;esværdigt, at ud
slagene for de tilførte kvæl'itofmængder er meget
ens for landsdele og jordtyper som gennemsnit for
en lang årrække. Det inJicerer, at uet ikke er
disse faktorer, der er afg~'rendc for del niveau
for kvælstofgødskning. der skal stræbes efter til
byg. men al forhold som for fru gi og driflsform
linder ens klima- og nedbørsbelingelscr er af
større betydning.

For kvælstofansættelsen til vinterhvede synes
jordt}'pen derimod at skulle inddrages s.;unmen
med andre faktorer som forfrugt f.eks .. idet den
optimale grænse for kvælstofanvendelsen prt sand
jord har ligget noget under lerjord.

I v:'l.rhvede er materialet ikke s.\ stort. idel alle
fors~lg, der er udfØrt på dynd- og humusjord,
iUc er medtaget. Som gennemsnil af forsØgene p;\
disse jon.llyper i perioden 1970-76, iah 15 for
søg. er der ikke udslag for kvælstoftjlf~~rsd over
hovedet.

b. Ucdemcr.

Fod('rsl/k~l'rroer.

l 1974 blcv der p;\bcgyntlt en forsøgsserie med
~vælstofmængder lil foderroer, der grundg0des
med ~lore mængder fast swldgødning, ajle eller
gylle.

Baggrunden for opgaven er den stigende kon
centralion af husd}'rhold p:' nogle ejendomme.
som medfører. at der kan være betydelige siaid·
gødningsmængder til d.dighed lil et ofle begræn
set roeareal, hvilket øger inieressen for en særlig
bcl~'sning af kvælstofbchovet til roer under så
danne dyrkningsforhold. Dc to fØrste ftrs resu1tn
ler har vakt yderligere interesse for spørgsrnfllel.
idet de viste, at kvælstoftilsklId i handcJsgØdlling
lil slaldgØdcde roer var uøkonomisk. I 1976 er
der gellnemf~~rl yderligere 55 forsøg med opga·

tidligere ,,',-'_-,

/
/

/
I

I
I

I

Hvede forhugl olieplaflIer

t,dligere (II

IO

,

IS

lidl'gere 6

15 19~ _
/

1976 ,/----- /
/

/
/

I
I

I

O"'---:-'....,.-_,:':....,.-~----,-,L--~~....,.__,:':....,._:-:'_
SON IOON ISDN 200N SON IOON 150N 200N

20

01'-------+-------.,

nedbtir~foJ'deling må denne forskel formentlig be
grundes i, allerjorderne i de Østlige egne har en
højere vandkapacilet end de lerjorder, hvorpå der
sås hvede i andre egne af landet.

J hnlvdelen af de gennemførte forsØg har der
været negative udslag for kvælstoftilførsel, og i de
øvrige er der kun opnflet små og urentable mer-

II/lr""ede (94)
1976 1970-76

Karakter for
lejesæd hlo;g kerne hkg kerne

Antal (orsog , IO ...
Grundgødcl O 42,3 41,8

50 N O 1,2 J, I
100 N O "'0,2 J,7
150 N I "'0,7 4,2
100 N + 50 N

4 uger senere, "'0,4 4,2

Vllrhvede.

I 1976 er der gennemfØrt IO forsØg med sti
gende mængder kvælslof til vårhvede. heraf 7 for
søg j Jylland og 3 pft Sjælland. 7 af forsøgene
er udført på hllnlllsjord. I 8 af forsØgene har for
frugten været korn. i de øvrige græs eller fr~~græ'l.
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Tabelo. Stigende mængder hælstuf til korn 1962-76.
Udhytre og merudb)'ue, hkg kertle pr. ha.

Forfrugt

Plan Korn

F<og..' IR~,
Ka.r_ Olie- Da:lg" IKl.",·

0crne I J}'lIand I Lerjord I Sandjord
tofler planter planler g...

Byg
Antal forsøg 201 369 '" '" 179 6 " 2' • J4

Grundgødel 34,6 27,3 34,6 22,3 36,0 18,5 35,2 32,6 43,0 39.5
40 N 8,2 8.0 8.3 7.7 7,1 10,4 7.2 9.2 7,4 3.5
80 N 11.2 lU 11.8 11,0 10,1 14,5 9.7 11,3 8.2 5.0

120 N 11.9 12.8 12.8 12.0 10,6 15,5 9,4 12,4 7,6 5,6
160 N 12,7 13,3 13.6 12,3

Hvede
Antal fom,g 77 44 "S 6 12 1 7J .. " "Grundgodet 42,0 37,6 41,2 25,6 40,2 34,5 40,2 37,6 46.2 4.,5
50 N 9,6 10.2 9,8 10.3 12.5 13,8 1I.2 11,5 8,1 8,7

100 N 14.1 15.8 15,6 12.5 18,7 16,8 16,7 17.3 11.7 11,8
150 N 15,6 17.9 16,6 12,7 21,2 13,8 18,1 18.7 11.9 11,4
200 N IS,S 18,9 17,0 12,4

Rug
Antal (Ors0g 6 21 24 6

Grundgødcl 21,1 18,5 26.7 JtI,l 15,4 18,0 22,7 1',6
50 N 9,8 11 ,l 15,8 10,2 15,0 11.2 9,3 1,1

100 N 16,5 14,6 25,2 13,7 16,5 12.7 12,4 2,4
150 N 17,6 16,0 25,2 15.3 17,4 11,9 11,7 2,7

VArhvede
Antal fOrJog 12 6 l' • IO 6 • • g

Grundgødet 40,2 27,4 36,8 32,8 42,S 33,9 35,8 38,8 41,0
50 N 5.2 7,1 5,1 8,3 6.4 5.8 4.2 5.6 1,6

100 N 5,4 8,9 4.9 12.3 8,1 8,9 4,9 6.9 1,1
150 N 5.2 10.1 4.9 13,5 8,5 10,2 2.9 7,9 I.2

vcn. Gennemsnilsresultaterne er vist i følgende
opstilling sammen med resuhalet af de nu 3 "rs
forsøg.

Gennemsnitsresultaterne viser, at del igen er
meget beskedne merudb)'tler, der er opnflet for de
3 kvælslofmængder, som her er tilfØrt i form af
kalknmmonsalpeter.

Af oplysningerne i Inbelbilaget fremgftr det. at
de flesle af forsøgene er tilført mellem 50 og
100 ( fast staldgødning + ajle eller gylle pr. ha.
l knap haJvdelen af forsØgene er den lilfljrtc

Stigende

GrundgØdet
50 N i kas

.100 N ikas
150 N i kas

mængder hu1stof tif sfafdgpdede
/odenukkerroer (95)

hkg pr. h.1
ss rors0lol 1976 133 ron0l!' 1974 76

rod lorSlOr tOp rOd IOnllOr tOp

507 88,8 236 562 98.7 261
12 1.9 8 12 1,3 14
10 0,9 9 14 1.1 23
Il 0,1 13 13 0,0 28

mængde husdyrgØdning opgivet til 100 t eller
derover, og kun i få tilfælde er der opgivet min
dre mængder end 50 t pr. ha.

Anvendelse af så store mængder husdyrgØd
ning er ikke ualmindeligt ved intensivt husdyr
hold, og der har under sådanne vilkl\r kun været
~;konomi i den mindste kvælstofmængde i kaJk
ammonsalpeter i 1976. På grundlag af de 3 års
forsøg er der dårligt nok Økonomi for delte til
skud på 50 kg N pr. ha.

I clll..eltforsØgene har de lilfØrte mængder hus
dyrg~,)dning naturligvis stor indflydelse på resulta
tet af yderligere kvælstoftilfprsel, som sammen
med store mængder husdyrgodning i flere tilfælde
har medfart nedgang i lørstofudbytlct. Selvom
gennemsnitsresultalerne srdedes dækker over store
v;lriationer. viser forsøgene klan, at kvælslOfbe
hovet reduceres væsentligl ved staldgØdningsan
vendeIse, hvilket der b~jr lages stærkt hensyn lil i
!:~idni ngsplan Iægni ngen.

Forsøgene fortsætter.
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hklJ pr. ha
rod sukker

353 6\.6
26 2,8
36 3,7
29 1,5
21 +1,0
6 +4,5

17.3 374 64,7
16,9 43 5,8
16.6 52 6,1
I f,,) 51 4,7
IH 53 2,6
15.7 42 0,8

17.5
17,0
16,8
16.6
16,3
16,0

17,4 351 61.7
17,0 25 3,0
\6,7 2l \,7
16,5 24 0,8
16,3 12 +2,0
16,1 5 +3,7

\7,2 378 65.\
17,2 38 6,l
16,8 41 5,1
16,5 44 4,5
16,2 43 l,O
16,0 48 3,0

17,5 356 62,4
17,3 15 1,7
17.0 6 +1,0
16,8 Il +0,4
16,6 1 +l,O
16,5 I +3.5

17,6 368 64.8
17.0 55 7.2
16,8 57 6,8
16.4 63 2,9
16.2 49 2.9
16,1 46 1,7

17,7 345 61.1
17,2 36 4,6
17,U 29 2.5
16,7 li \,5
16,5 \5 + 1.7
16,5 8 +3,0

17,3 375 64.9
17, I 43 6,4
16,8 48 6,0
16,4 52 5,2
16,} 46 2,7
15,9 45 1,8

PCI.
Sukker

73
7\
69
66
63
6\

72
68
67
63
57
54

67
64
61
58
5l
51

65
62
60
56
51
48

1974-76
73
69
67
65
6\
58

Kai J..1I/1111101/.1(l1 pl'ter
6 /orl<)g 1976
G llllldgodct 73

RO N 68
12() N 65
160 N 62
200 N 57
240 N 56

20 /v/''\"()R 1974 76
Grlllldgodel 7M

80 :'-J 74
120 N 73
1611 N 72
200 N 69
240 N 66

20 /orJOJ.: /974-76
Grllndgodcl 77

80 N 74
120 N 73
160 N 68
200 N 63
240 N 59

(;elllll'lIl!lllil 20 Is.
Grllndgodet 78

80 N 75
120 N 73
160 N 70
200 N 66
240 N 63

StiKl'llde mæl/gder hælstof fil ja!JrikJroer (96)
CIzi/t'.wlpeter

PI3nlesleder 1000
6 /on·~1J.: pr. 20 ni planler

r;l:kke efter pr. ha ved
1976 fremspiring optagning

Grllnds~)del 69 63
80 N 66 61

120 N 65 58
160 N 57 54
200 N 51 48
240 N 48 45

GIII·. af de 3 K~,d"illgsty{)er

Genncm.Hlif 6 /.f. 1976
Grtlndgodel 71

RO N 67
120 N 65
160 N 60
200 N 55
240 N 53

N atri lU" J.. (lfJ..((/1/l/Iolls,,1peter
6 lur.H)}! /976
GJ'undgude.l 70 65

80 N 67 63
120 N 64 59
160 N 62 56
200 N 58 53
240 N 53 48

'lO I(JJ'\~'J.: /974-76
Grundgodct 78 73

80 N 76 7\
120 N 73 68
160 N 71 65
21X} N 67 62
240 N 65 59

Fabril..SSIlf.. I.. araer.

I sukkerroer lil fLlhrik gennemfØres der under
ledelse nf ForsØgsstationen _MariboI: p~ tredie
år fors~ig efter en f1erfnkcoricl pl;ln, der ved SilTn 4

menligning :lf 3 g~jdningst}'per skal bel}'se sti
gende kvælslofmængdcr~ indflydclse p;' roernes
frcrnspiring. udbytte og saftkvalilCI.

I for!',~)g<;plallen anvendes 5 kvælstofmængder
fra gO lil 240 kg k\a:I~IOf pr. ha. ForsØgene til
fpres ikke husdyrgexlning. og forrniHel med den
slore J..væbtoflilf(>rse! er at f& fasllagl ydergræn
serne for kvæblofanvcndelscn. idet denne i prak
sis mti an<;es for ofte at være hpjere end for·
rniilsljcnligt. Dc 3 godningst~'per, chilesalpeter,
kalkammon<;a1rcler og natriumkalknmmonsnlpeler
afploves ved 2 gentngelser. svarende til at god·
nillg~l1længderlle afprøves i 6 genttlgclser.

!-'orsligssoL!ningen er udbragl fpr forårsopharv
ningen og s;,lcdes nednrnejdet i jorden. ForsØgene
genncmfl>res med ~lonovnfrp s;let til blivende
pl:lIltcbestand pii 17 cm fronfstnnd. HesultaLcrne
af de gennemf,1rte forspg i 1976 samt gennem
snilsresll1wtct af de 3 firs forspg er vi~l i tekst 4

op~lillingen.

I 1976 Cl' det hØjesle rodudbyltc opnået allerede
eflcr lilfdrsc1 af 80 kg N, hvorefter det er kon
stnnt ved tilførsel af 120 og 160 kg N pr. ha.
Tilf(jr~cl udover disse mængder medfører faldende
rodudbytte.

Sukkerprocentcn falder krafligt med sligende
kvælstoflilf()r~el, og det hslje~te :-.uUerudbylte er
cpn.1c1 fOL (i1f~)I'seJ af SO kg N pr. ha. Faldel i
sllkkerudbYlIcI for lilførsel nf 120 og 160 kg N
skyldes siiledes del kraftige fald i sukkerprocen
tcn for L1is<;e tilførsler. Ved de meget hljje kvæl
sloflilfprskr stamlller reduklionen i sukkerudbyt·
tel fra ~avcl lav sukkerprocent som fnldende rod
udbytlc.

Ogs:1 i gennemsnit af de 3 firs forspg med alle
3 gs)dningslypcr er det højeste sukkerudbYIle ap
n,let \cd IjlfS1r~el ;lf SO kg N pl'. ha. Den f1er
faklOriclle plan. fors,Sgene lldfprcs efter. giver
ikke nogel sikken grundlag for al konSlatere af·
gl1rende for~kclle i de 3 kvælstofgodningers ind
byrdes effekt på sukkerlldbyltcL Det traditionelle
melllLlb~'tle fol' chilesalpeler Cl' dog ikke så ud
pra:gel l 1976. Generelt er der opnkt de h~\jeste

tldb~'lter i ;11' efler lilf~irsel af kalkarnmonsnlpeter.
I\f tchtupslillingen fremg&r det tillige. at frem·

spiringen og det endelige plan letal ved oplagning
reduccres med stigende lilfprscl af kvælslOf, og al
denne linie hnr været endnu mere udpræget i
1976, end del var tilfældet i de foregående år.
Den Sh,r"le reduktion i plantclal forekommer igen
eflcr anvendelse af chilesalpeter, hyor planletallet
er reduceret med 29 PCL frn del grllndg~:kIede

forsøgsled til 240 kg N pr. ha. Eflcr knlkammon
salpclcr og nntriumkalkammollsalpeter er reduk
tionen cn~ og på ca. 24 pct.. eller Srlmmc niveau
som redllklionen efter chilesalpeter i de 2 første



forsøgsår. Derimod var der således ingen forskel
mellem de Io kalkammonsalpetcr·typer i 1976. 1
1974 og i 1975 var plantetal!ct reduceret med
ca. 12 pct. efter kalkammonsalpeter og med ca,
18 pct. efter nalriumkalkammonsalpetcr.

J lighed med tidligere år cr roernes saftkvalitet
undersØgt ved analysering af saftens indhold af
natrium, kalium og amid kvælstof. Den samledc
skadelige effekt af disse urenheder udtrykkes ved
IV-tallet (lmpurity value). Fra ForsØgsstation
)Maribo~ opgives, at en sammenligning mellem
saftkvaliteten i de 3 forsøgsår viser meget nær
samme forlØb med kraftig forøgelse af saftens
urenhedcr i takt med stigende kvælslOftilfØrsel.
Men i spørgsmålet saftkvalitet forekommer der
dog ret store forskelle mellem de 3 gødningstyper.
Den bedste saftkvalitet er således opnået efter
anvendelse af kalkammonsalpelcr, medens chile·
salpeter klart har medfØrt den mest urene saft.
Det skyldes ikke blot en forøget optagelse af
natrium ved anvendelse af natriumholdig gød
ning, men også tilstedeværelsen af natrium synes
at medføre cn større optagelse af kalium og
amidkvælstof. Det lavere indhold af natrium i
natrillmkalkammonsalpeter har ikke haft helt
samme virkning som natrium i chilesalpeter. Dog
er også optagelsen af kalium her større, end hvor
natrium ikke forekommer i gØdningen.

Udover de refererede forsØg under ledelse af
ForsØgsstation ,.Maribo« bar spørgsmålet om
kvælstofbehovel lil fabriksroer, der ikke tilføres
husdyrgØdning, også været til belysning i en mere
enkel forsøgsplan, hvor der kun anvendes en type
kvælstofgØdning, kalkammonsalpeter, i 3 mængder.
80, 160 og 240 kg N pr. ha. Baggrunden for
denne forsØgsserie, der blev påbegyndt i 1975,
var udvidelsen af sukkerroearealet tH ejendomme,
hvor man ikke hidtil har avlet fabrikssukkerroer.
Resultaterne af de 2 års forsØg efter denne plan
er vist i fØlgende opstilling.

Stigende mængder hælstof tif fabriksroer (97)
1000 planter

5 forsøg /976
pr. ha ved ",.. hkg pr. ha
oplagning sukker ",d sukker

Grundgødet 63 16.1 375 60,2
80Nikas 62 J6,4 43 8,3

160 N ikas 58 15,9 44 6,2
240 N ikas 54 15,8 42 5,R

/2 fo"'øg /975-76
Grundgødet 62 16,1 389 62,7
80Nikas 61 16,0 32 4,8

160 N ikas 57 15.6 33 3, J
240 N ikas 56 15,2 37 2,1

alle 5 forsøg i 1976 er det højeste sukkerud
bylte opn&et ved tilfØrsel af 80 kg N i kalkam
monsalpeter, ligesom det også var tilfældet i 1.
års forsøgene i 1975. Af de 2 års iah 12 forsøg er
de 8 forsØg gennemføn i Jylland. Ved sammen*
ligning med resuhrtterne i den foregående serie,
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hvor alle fors~Sg er udfØrt på Øerne, bemærkes, at
rodudbyttet har været en smule højere i Jylland,
hvorimod sukkerprocenterne ligger ca. t,O pet.
lavere her end på øerne.

ForSØgene med stigende mængder kvælstof tiJ
fabriksroer fortsætter.

c. Økonomien ved kvæIstofwH>'ondclse.

Opstillingerne i label p, side 95, belyser økono
mien ved anvendelse af kvælstofgØdning til korn
og rodfrugt. Beregningerne er foretaget på grund
lag af forSØgsresultater fra 1967 og op til 1976
for de afgrØder. hvor der i delte <'lremåJ er gen
nemfØrt et antageligt antal forsØg.

Udfra disse forsøgsresultater er beregnet den
optimale gødningsmængde i kg N pr. ha, som det
ville kunne betale sig at tilføre de forskellige af
grøder efter forskellig forfrugt m.v. ved en kvæl
stofpris p~ 2,00, 2.50 eller 3,00 kr. pr. kg N,
og når prisen pr. hkg korn er henholdsvis 90,00,
100,00 eller 110,00 kr.

Ligeledes er beregnet, hvilke kvælstofmængder,
der mest fordelagtigt kan anvendes til bederoer,
som kan omsættes til henholdsvis 50,00, 75,00
eller 100,00 kr. pr. afgrødeenhed (a.e.), til fa
briksroer, når slIkkerprisen er 115,00, 120,00 eller
125,00 kr. pr. hkg og til kartoner, når hkg·
prisen er henholdsvis 30,00, 60,00 eller 90,00 kr.
I fabriksroerne er beregningerne foretaget på mer
udb}1ter ved anvendelse af chilesalpeter, for de
øvrige afgrØder, kalkammonsalpeter eller kalksal
peter.

Kvælstofpriserne fra 2,00 kr. til 3,00 kr. er
nogenlunde dækkende for det forventede pris
niveau i foråret 1977 for de mest anvendte gØd
ningstyper.

Beregningerne over de Økonomisk optimale
kvælstofmængder viser. at der kan ske ret slore
udsving i afgrødepriserne, uden at det forrykker
den optimale gØdningsmængde, medens de viste
forskelle i kvælstofprisen har en lidt større ind·
nydelse på gØdningsmængden.

Anvendes tabellens anvisninger som relnings
givende for kvælstoftilførsel, bør disse gennem
snitsresultater selvfølgelig tillempes lokale for
hold. Har man her kendskab lil de optimale gØd·
ningsmængder under givne vilkår gennem prakti
ske erfaringer eller udførte markforsøg, anviser
tabellen, hvilke relative forskelle, der normalt bØr
være i kvælstoftildelingen ved bl. a. forskellig for
frugt og staldgødningsanvendelse.

d. GræsmllTksafgrøder.

J forsøgsopgaven med stigende mængder kvæl
stof til græsmarksafgrØder er der i 1976 gen
nemført 27 forsøg i kløvergræs og 2 forsøg i
rent græs efter fælles planer. Årets vækstvilkår
har imidlertid bevirket, at et stort antal af for
søgene i græs har måttet kasseres. bl.a. fordi det
i flere tilfælde ikke var muligt al opn§. mere end
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Tabel p. Økonomien ved an\'fodelse af k\'ælslorgødning.

OptJmal N-aedninglmzn,de. k, N pr, ba

Meru4byllc I kg N kC»lc:r

i . b!r.gkcrne dkr af.rodecnbcdtr
• < 2.ooh. 2.50 kr. J,OOh.

AtJTNC ~~
• ."• ';;oi .lm~ndlc gooninglmltftgder I bk,kemc l hk. kerne I hlr:,kcme
O køN pr. ha koster koster ke»lcr
~ " ";~

~ ." I 1100 112' I UO I 100 1110 I 100 I I "" I
~.

" '" 75 90 90 110 90 110~~

Ih"cdc, kerne
Forfrugt korn 164 3~.3 6.0 IO,~ 14,5 17.0 1~,4 18,7 132 133 135 129 131 132 126 12~ 129
Forfruglolicplanter 5~ 40,9 6,8 II,~ 15,3 17,5 1~,6 19,0 130 132 134 126 12~ 130 121 124 126
Forfrugt frøgræs ~2 37.6 6,6 11,7 15,3 17,618,8 19,0 128 129 131 124 126 128 121 123 125
Forfrugt bælgplanter 55 48.1 4,3 7.4 9,4 10,4 10,7 10,3 103 105 106 98 101 102 94 97 99
Forfrugt ~h}\iergræs 17 43, I 4.5 7,2 8,8 9,3 9.0 8,1 ~6 87 89 ~2 ~4 ~5 7~ ~I 82

Rug, kerne
Forfrugt korn 3418.06,1 10.4 13,2 14.815,5 15,6 117 119 120 112 114 116 107 110112

8n;, kerne
Forlrugt korn:

Jylland 486 27.2 6,2 10,6 13.5 14.9 15,3 14,8
Øerne 254 34.5 6, I 10.1 12.4 13.4 13,5 13, I

Forfrugt roer 227 35.0 5,4 9.0 11.1 11.911,6 10,6
Forfrugl klcvcrgræs 53 38,1 3,2 5.3 6.5 6,9 6,7 5,9

107 109 110
98 100 101
92 94 95
~4 86 87

104
95
89
79

106
96
91
~I

107
9~

92
SJ

101
91
86
75

103 105
91 95
88 90
77 79

I •.c. totter I •.e. kOSlc:T I •.e. kOller

Bederoer, n.e.
Grundg. m. naturg.
Grundg. u. naturg.

194104.3 2,2 5,3 8,5 10,610,5 7,1 102 106 107 99 104 106 96 102 105
107 ~0.3 6.6 12,6 17.8 21,924,8 26,1 142 147 149 138 144 147 134 142 145

KMrocr, a.e.
Grundg. m. nalurg. 60 83.5 3,6 6,5 8,5 9,6 9.5 8.2 89 97 100 83 93 97 77 89 95
Grundg. u. nalurg. 63 67,8 6,0 I J.5 16,3 20,122,5 23.4 136 141 143 133 139 142 129 136 140

J bk, ,ukker I hkl ,ukket I hk. lukker
"osur kOlUf kosUr

Fabriksroe<, sukker 72 70,5 5.7 9.3 11,1 11,4 10.6 8,8 85 86 86 8J 84 ~4 81 82 82

I hkS knolde
koster

I hkS knolde
Iloslcr

I hk,llnolde
koner

Kartofler, knolde
Grundg. m. naturg.
Grundg. u. naturg.

15 330 5.8 17,7 29,3 34.928,1 - 97 99 100 96 99 99 96 9~ 99
41214 n,6 49,9 65,8 76.381,4 81,1 128 132 133 126 131 133 124 130132

Til l a.e. er regnet 1.1 hkg lorstof i kålroer og bederoer eller 12 hkg bederoetop.
Af hensyn lil opbevaring'itab er dog fradraget 30 pet. af lopudbyuct. Kålrocloppen er ikke medregnet.



Forsøg med stige"de nltrngdcr htrlsto! til
hlø,·"græs /976 (98)

af græsafgrØder. Materialet er opdelt i Jylland
og øerne. h\o'oraf det største antal forsøg på
Øerne dog er udføn på Fyn.

Udbyttet af kld\'ergræs er uden kvælstoftilførsel
storre end i renI græs, men forskeUen i såvel
udbyuet af tørslof som af råprotein udlignes ved
de store kvælstofmængder.

2 eller 3 slæl, hvorved forsØgsplanen ikke bar
kunnet overholdes. De 12 forsøg i kløvergræs,
der refereres i del følgende, er alle hØstet med
4 slæt, og der er i dem alle anvendt op til 600 kg
N pr. ha i form af kalkammonsalpeter udbragt
ad 4 gange. Forsøgsarealerne er grundgødede
med 1000 kg PK 0-4-21.

Der har kun i et enkelt af de refererede forsøg
været anvendt kunstig vanding, og når det af den
følgende opstilling over gennemsnilSresultaterne
fremgår. at der trods vækstvilki\rene i 1976 er
opnået ret pæne udbytter, skal det bemærkes, at
det her drejer sig om den del af forsØgene, der
har kunnet gennemfØres efter forsøgsplanen. d.v.s.
bl.a. har kunnet opfylde kravet om 4 slæt.

I tabel q er samlet resultaterne af det store
antal forsøg, der de sidste 16 år er udfdrt med
stigende mængder kvælstof til forskellige typer
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Klpl'ergrtrs
12 forSØg

Grundgødet
150 N
300 '
450 N
600 N

Udb)'lIe. bIg pr. h.
gront IØr5lo( råprolein

312 67,6 10,61
426 91,4 14,00
516 107,3 Ig,l2
564 111,3 20,91
582 116,1 23,12

Tabel q. Stigende mængder kvælstof til kløHrgræs og rent græs 1961-76.
Udbytte, hkg pr. ha.

J)'lIand 0<rn, Hele laDdet

oig :~
P1~ ~~ =11.

M M M
:~~ " ~ .~ ~ ., g 02.;

" ~ " " l " l ~
; t- "M

~
; i! ~ 3 ~ [

~
; ~ s~,

~ ~ ~
M

,
~

,g- o :t1 gr,
" ~ " ~ " ~ ,;

Kløvergræs
Grundgødet 135 343 70,3 11,22 78 433 80,9 13,67 213 376 74,2 12,12 61,8
150 N 463 95,6 14,16 532 102,4 16,46 488 98,6 15,00 82,220,4 18
300 N 578 113,5 18,41 621 118,4 20,01 594 115,3 18,99 96, I 13,9 27
450 N 638 121,2 21,99 662 124,2 22,83 647 122,1 22,30 101,8 5,7 66

Grundgødct 60 347 72.8 11.36 41 372 77,7 12.54 101 357 74,811,84 62,3
150 N 470 99.9 14,35 479 101,0 15,99 474 100,4 15,02 83,721,4 18
300 N 583 118,1 18.55 563 115,6 20,05 575 117,0 19,16 97,5 13,8 27
450 N 641 124,5 21.94 599 120,5 22,74 624 122.9 22,27 102,4 4,9 77
600 N 660 127, I 23.83 614 122,7 24,23 641 125,3 23.99 104,4 2,0188

Rent græs overvintret
Grundgødct 42 243 57,9 7.30 12 258 52,3 6,51 54 246 58,0 7.13 48,3
150 N 414 92,5 12,22 478 99,1 11,82 428 94,0 12,13 78,330,0 13
300 N 542 113,7 17.61 619 120.2 17,14 559 115,1 17,69 95,9 17,6 21
450 N 620 124,0 21,65 679 127.9 20,17 633 124.8 21,32 104,0 8,1 46

Grundgodet 31 268 64,1 8,16 3 198 54,0 6,20 34 262 63,2 7,99 52,7
150 427 95,1 12.92 358 88,4 11,62 421 94,5 12,80 78,826,1 14
300 536 114.7 18,01 439 101,8 15,68 528 113,6 17.80 94,7 15,9 24
450 N 609 123,2 21,69 476 105,7 18,22 597 121,7 21,39 101,4 6,7 56
600 N 629 125,2 23,61 501 108.0 20.00 618 123,7 23,29 103.1 1,7221

Ital. rajgræs udlagt
uden dæksæd
Grundgødet 41 330 53,5 8.12 4 223 39,9 4.96 45 320 52,3 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 17,80 763 106,8 20,33 9,014.3 26
450 N 839 114.3 24.72 753 106,0 20,30 832 113.5 24.33 94,6 5,6 67

Till a.c. er regnet- 1,2 hkg tørstof. Der er anvendt en gOdningspris p!\ 2,50 kr. pr. kg kvælSlOf.
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') I gøtlrlln!l5rnængde - 1I0N.24Pog 60K.
') 1 gødnlngsrnængde 120N.38J'og <)OK.
") 1 gotlnlnEtsm,:~ngde 160 N. 48 f' og 120 K.

15 forsøg')

18,4
18.5
22.9
23.1
23.5
22,7
21.S

35.5
IV
15.0
14.6
15.0
15.8
lU

33.5
24,2
27.3
25,8
25.6
23.3
25 ..\

Hvede
3 forS(lg')

Fa.liliggl'fllh' J.;l'(l'hlOlfor.wg 1916 (99)
hk!,: "emt pr ha

R)S
l rors"8')

:l. FOno,fJ;;: i korn.

I 1976 foreligger resultater fra 19 fors~ig i I..orn,
der er Vi~l i f~lIgellde opstilling.

nyanlagte fors,;g. hvor der tillige indg3r PK
gødning + kalksalpclcr. idet denne kvælstofgød
ning i det lange Ipb nærmest virker hævende på
jordens realo.tionSI;)1 i modsætning til de øvrige
prs1vede kvælstofg~jdnil\ger. Dis~c nyanlagte for·
søg :stiges gennemf~irt i IO fir. !:.fter 5. forsøgsår,
i 1972 og 1973, er der tilft~rl kalk i halvdelen af
forsogenes gentagelser med del form!lI at f;\ yder
ligere oplysninger om gødningernes indflydelse på
blUorbrug og blkbchov.

Alle gØdninger eller g~xtningskombinationer

pnives med samme mængde kvælstof, fosfor og
knlit1ll1. Ffter de oprindelige plancr var mæng·
derne 80 I..g: N. 2-1 kg P og 60 kg K til kornaf·
gmder og tie dobbelte mængder lil rodfrugt, men
i lak t med den Sligende kvælstofanvendelse er
kornforsØgene med forfrugt korn i de senere :'tr
gennemført med anvendelse af 120 kg N. 38 "g
P og 90 kg K pr. hn. Ved forfrugt roer eller græs
anvendes fortsat 80 Io.g N. 24 kg I) og 60 Io.g K.

Korll 8.-9. C r
UgøJel
Ih: NPK

l NPK
I PK + I..as
1 PI< + urea
I PK + fl.a.
I PK + ks

Da del ugØlieJe forsC)gslcd iHe cr tilførl nogen
form for gpdning i 8 eller 9 år. er de gennem
snitlige udslag for gpdningstilførscl store.

I gennemsnit nf fors~)gene i byg har mca klaret
sig bedst i 1976 med Cl lidt større udbytte end
kOllknmmonsalpetcr. N IlK-gØdning og flydende
nmmoniak. Kalksalpeter har klarel sig dårligst og
givet fra 0.9 til 1,7 hkg kerne mindre end de
{ivrige kvælstofgpdningcr. I de f:'\ forSØg, hvor
fors(igsafgrøden h;)r været vinterhvede, har NPK·

J tabellen yderst til hØjre er der foretaget en
beregning af foderværdieo ::lf det hØstede græs og
af gødskningsølo.onomien, idet der til en afgrpde
enhed er regnet 1,2 hkg tørstor. Udbyttet i af
grødeenheder er her beregnet som bnmolldb)'ltc.
og ved økonomiberegningerne er der anvendt en
gpdningspris p:'\ 2,50 kr. pr. kg kvælstof.

Del fremgår af kolonnen hell til højre i tabel
len, at en bruttofoderenhed ved anvendelse af
150 Io.g N pr. ba er frembragt for 18 ~;re i
kløvergræs og for 13-14 øre i rent græs. Denne
kvælstofmængde har s;~ledes været særdeles ren
tabel. Ved forøgelse af kvælstofmængden til 300
Io.g N pr. ha har en bruttofoderenhed i klØver
græsset kostet 27 pre og i rent græs 21-2-1 øre.
Her cr således også god rentabilitct i kvælstof
anvendelsen. Vcd yderligere foqjgdse af kvæbtof
mængden til 450 kg N pl'. ha har en brUltofoder
enhed kostet 66-77 pre i klØvergræs og 46-67
pre i rcnt græs. Den økonomiske grænse for
kvælslOfanvcndcben er hermed ved at være over·
skrcdet i klpvergræs og ita!' rajgræs udlagt uden
dæksæd.

Ved beregningen er der imidlenid ikke taget
hensyn til den forØgelse af diproteinindbold, der
~Io.er ved kvælslofgOdskning. Tages delle i be·
traglning. bedres økonomien i kvælstofanvendel
sen væsentligt. Ved tilførsel af kvælslofmængder
udover ca. 350 kg N pr. ha til klØvergræs og ca.
450 kg N pr. ha lil rent græs vil den sjkonomiske
grænse dog let kunne overskrides. De nævnte
I..vælstofmængder forudsætter tillige en effektiv
udnytrelse af specielt foderets proteinindhold.

2. Fastliggende kvælstolforsøg.

To forsøgsserier. der var påbeg~'ndt i 1966 og
1967 med sammenligning af NPK-gpdning og de
mest almindeligl anvendte kombinalioner af PK
g~xtning + enkelt gødninger af kvælstof, blevaf·
sluttet med et sammendrag af resultaterne i .Over
sigten- i 1974. Formålet med dc to serier var at
belyse kvælstofgØdningerncs langtidsvirkning, her·
under især de ammoniumholdige kvælstofg,k1nin
gers indflydelse på jordens reaktionstal. Udover
NPK-gØdning anvendtes PK-gØdning + kalk
ammonsalpeter. urea eller flydende ammoniak.

Opgaven blev i 1968 og 1969 suppleret med

Vc'rlll'd
Fastliggcllde hælstojjorsOg.

Forsøg anlagr ht..S kerne pr. ha
1.-2. år 2.-3. år 3.-4. år 4.-5. år 5.-6. :'ir 6.-1. år 1.-8. år ll._Q. :'ir 1.-9. år

/968-69 1968-69 1910 t911 1912 1973 1974 1915 197tl 1968-76

Anlal forsøg 4l 21 " 24 22 23 21 16 192

Ugødet 28,8 23,8 26,2 22,1 22,1 26,3 20.6 19,5 24,5
'h NPK 11.9 12.7 14.5 19.5 16.8 16.8 16.6 18.1 15.5

I NPK 17.6 18.1 20.9 25.7 21.5 27.2 24.0 22,4 21.9
1 PK + kas 17.9 17.6 21.2 25.8 21.5 27.6 25.3 22.6 22.0
I PK + urea 17.7 18.2 21,4 25.6 21.8 26.5 2-1.5 23.0 22.0
I PK + fl.a. 19.3 20.6 22.4 25,6 23.2 27,7 25.1 22.3 23.0
I PK + ks 18,3 16.7 21.3 24.9 20.8 27.4 24.9 21.3 21,6
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gØdning givel fra 1,5 [il 1,8 hkg kerne hØjere ud~

bylle end de Øvrige fastc gØdninger, men 4,0 hkg
kerne mere end f1ydcnde ammoniak.

Opstillingen, nederst side 97, over resultaterne
over samtlige forsøg i korn siden forsøgenes anlæg
i 1968 og 1969 viser, at virkningen af de stærkt
kalkforbrugende gØdninger, NPK-gØdning, kalk·
ammonsalpclcr, urea og flydende ammoniak ikke
er forringet gennem årene i sammenligning med
kalksalpeler, lier tvænimod har placeret sig en
smule dårligere.

Men stort set har de faste kvælstofgødninger
uanset kvælstofform i genncmsnit af del samlcde
[orsøgsmaterialc virket ens. Derimod har de ved
den anvendte metodik givet fra 1,0 [il 1,4 hkg
kcrne mindre pr. ha end flydende ammoniak, der
er nedfældet, medens de faste gødninger er ud~

strøet og således ikke bevidst nedbragt i jorden,
udover hvad en radsåmaskine i nogle tilfælde
måtte have bevirket.

3.30 m bugseret punktnedfzlder (prOtotype) til flydende ammoniak.
udviklet af Superfos. Nedfzldertypt:n bar med de rullende nedfEI~

del'1lggregaler tt IIllt lrzkkrartbchov,

b. Forsøg i bederoer-.

To af de fastliggende forsØg er i 1976 gen~

nemfØrt med sukkerroer som forsØgsafgq:k.le, og
resultaterne af disse og de foregående års forsØg i
bederoer fremgår af fØlgende opstilling.

Nedfældtraggregat beståtnde: af ti lukktt cyUnderudsnll. hvolp'
der er monttret 8 stk. radJzrt stlUede sur med en ydre afatand pA
25 cm, Med 26 cm mellem auugaterne udCl'IrtlI der Cl. 160.000
Injektioner pr. ba.

Ammoniakken ledes gCDDCm tt indlagt stålrør tll tn tVlCJ"g'ende
slidse j Sk%relS forkant. Når skæret tr I lodret position udledu
ammoniakken i ca. 13 cm', Jorddybde.

1976.8. år
fs. nr. 2846 fs. nr. 231

100,3 41,0
22,7 52,4
28.5 65,3
24.9 64,7
18.7 65,8
29,6 66,2
19,9 65,8

Fasiliggende hæislo/forsØg.
hkg lø~tori rod pr. ba

18 fo~"g
2.-8. år
1970-76

79,6
22,2
29,8
28,4
28,9
30.6
27,0

3, Nedfældning af kvælstofgødninger.

a. Nedfældning af flydende ammoniak
med punktnedfæJder.

De seneste års forsØg med nedfældning af fly·
dende ammoniak i vintersæd, frØgræskulturer og
klØvergræs bar været gennemfdrt med nedfæld·
ningsaggregater, der var ændret med særlig hen
blik pfa anvendelse i etablerede afgrØder. Med
bl.a. rulfeskær og smallere harvetænder lykkedes
det i nogen grad at reducere såvel oprivning af
planter som tildækning af planter med jord under
nedfældningen, og specielt i vinterhvede blev der

Med en enkelt undtagelse har forsØgene i rod
frugt også i de forudgfaende år været gennemfØrt
i fabriksroer. I gennemsnil af de 18 forsØg i
1970-76 har flydende ammoniak placeret sig en
smule bedre end de 4 faste kvælstofgØdninger,
blandt hvilkc kalksalpeler har klaret sig d~r·

ligst.
ForsØgene fortsætter.

Sukkerroer
UgØdet
I> NPK

J NPK
I PK + kas
I PK + urea
l PK + fl.a.
I PK + ks



Grundgødet
75 N ikas

150 N i b,
75 N i fl.a.

150 N ; f1.a.

a. Grundgødel.
b. .500 NPK 21-4-10, uc.htrocl.
c. 500 NPK 21·4--10. nedfældet.
d . .500 NPK 21-4-10. placerel ved såning.
e. 127 fl.a. nedf. + 360 PK 0-5-13.

Grund!;0del
60 N I kas før såning

120 I kas for ~ning .
120 N i kas 3 uger efler &ning
120 N i f1.a. for ,:\ning ..
120 N i fI.a. 3 uger efter !l. ning
120 N i f1.a. (, IIger ufter såning

med den ændrede nedfældcrlYpe opnået bedre
vir~ning af flydende ammonia~ end i de tidligere
forsogsserier.

I 1975 har Superfos a:s imidlcrlid udviklet en
helt ny type nedfælder, hvor ammoniakken ned
fældes i pun~ter med ~nive i 'Stedel for skær. En
prototype af denne pun~tnedfælder, der må anses
for at \ære særlig velegnet lil nedfældning i frem
spirede og cIabierede afgrøder. har i 1976 været
afpr~Svct I villlerhvcde samt i byg før s~ning og
efler frcm~piring. Punktnedfælderen har endvi
dere værel afprøvet i kIØ\'crgræ~, og resultaterne
af disse forsøg meddeles i afsnit J om grovfodcr
produktion. Allc forsdg er gennemført i Nord
jylland.

ForsØR i l'im('rxæcl.

Der er gennemfart 8 forsag med punktned
fældning af flydende ammoniak i vintersæd, heraf
5 fOfSog i hvede og 3 i rug. Som det fremg~r af
opstillingen O\'cr gennemsnilsresullaterne, sam
menlignes f1}'dende ammoniak med kalkammon
salpeter \ed 2 ~vælstofnh'eauer.

For,wJg med PflIIJ,;,t1Il'dlældning (lI
Ilyclemle ammollioJ,;, (il vintersæd (100)

hkg "erne: pr, h.
5 rs. hvede ] rs. rug

31,8 18,5
16,8 7.2
21,0 10.0
18.2 5,8
22,7 7,4

I vinlerhvede har f1}'t!cnde ammoniak ved det
laveste kvælsloftrin givet 1,4 hkg kerne mere end
kalkammonsalpeler, mens virkningen af de to
!-.vælslofgØdninger er ens ved den højeste kvæl
slofmængde.

1 rug er virkningen af flydende ammoniak
derimod ikke på højde med kallammonsalpeter,
der har gp..·et fra 1,4 lil 2.6 hkg ~erne mere end
fl}'dende ammoniak ved henholdsvis Y.!: og 1.'\

~vælstofmængde.

De mekaniske skader på vinlerhveden ved kØr
sel med punktnedfælderen var megel beskedne og
015. anses for al være uden indflydelse p& udbytte
resul!alet.

For.{Øg i byg.

I forsøgene i byg sammenlignes flydende am
moniak og blkammonsalpctcr ved udbringning
før såning og 3 uger efler såning. Til vurdering af
udbytlekurvens forlØb anvendes 2 mængder kalk
ammons:upcter fpr dning. Endvidere afprøves
flydende ammoniak ved nedfældning 6 uger efter
s~ning til særlig belysning af punklnedfældningens
mekaniske påvirkning af byggen på dette frem
skredne udviklingstrin.

Gennemsnitsresultaleme af IO gennemførte for
søg i byg i 1976 er vist i folgende opstilling.
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Forsøg mnl I'IlIIÅ/fu'dlll'lclning al
}lydf'lIdt' tltllmolliaÅ lil hy!? (JOI)

h~g lr.cmc pr ha
IO rQrwg

30,9
4,3
5,7
5,1
6.6
5,1
1,1

Resultaterne er prægel ;lf !Irct<; beskedne og ofte
negative virkning af tilfØrt kvæl"tof [il byg. Dcn
hed"te kvælslofvirkning er opnftet vcd tilfØrsel fØr
s:'lning. hvor f1}'dendc ammoniak har givet 0.9
h!-.g kerne merc end kalkammonsalpelcr. Ved ud
bringning 3 uger efter ~aning har de IO gØdnings
former givel oml rem samme merudbytte. Punkt
nedfældningen af ammoniak 6 uger efter såning
!-.unne gennemf,)res uden slorre mekanisk p.\virk
ning af b}'ggen. og det reducerede merudbyue for
kvæl<;toflilf~Srsel ma overvejende tillægges det sene
udbri ngningsl idspunkl.

J or!)ogene med afpro... ning af punktnedfæld
ning af flydende ammoniak til \'intersa:d og byg
(OrlSætles.

b. l'lacering ~If gødning.

Forsog i J,;,om.

Spprgsmalcl om værdien af nedfældning og
placering af faste kvælstofgØdninger har værel be
lyst i et stort <Illtal forspg i byg siden 1972,
hvor NPK·gddning samtidig med nedfældning til
lige Cl' blevet bcsleml placerel i forhold lil ud·
sæden. Sporgsm!l.lct belyses gCllOem de 4 fØrste
forspgsled i fplgende plan:

Siden 1974 har der i en del af forsøgene yder
ligere været tilfpjel et fors~Sgsled c, hvor der ned
fældes flydende ammoniak til sammenligning af
de IO kvælstofgødningers vir~ning ved den an
vendte leknik.

Forsøgsbehandlingen udf"res med en kombi
nerel s!l.maskine, Nordsten Combi-Matic, hvor
med der foret:.lgcs såning af byg og placering af
g'1dning i forsøgs led d, samt udbringning af g,k1
ning i forsØgsled b og c. Ved såning af byg i
forsøgsled d placerer maskinen i samme arbejds
gang gødningen i 8-10 cm's dybde mellem hver
anden si'trække korn, hvilket medfører ca. 26 cm
ræHeafMand mellem gØdningsstribcrne.

Nedfældningen i forsØ~led c er udf'1rt med
mas~inen uden samlidig såning af korn, og i led
b er udbringningen sket med løflede skær. Dc
tre fprste fors~,gsled saml fors1'g~led e er derefler



Anlll rorwg

a. Grundg.
b. NPK udslr.
c. NPK ncM"
d. NPK plac.
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tilsået med almindelig radsftmaskine. Der\-ed opnilS
en tilfældig placering af gødningen i forhold til
udsæd i b, c og e. Såning og forSØgsbehandling
er i 1976 udfort i perioden ca. IO. til 20. april.

Placering af NPK-g(uilli"l( tii byg (JO!)

h"lllr.e:me pr. h.
1972 19'3 1914 197j 19-6 19;2-76

34 SI SS 42 49 ::)1

33,0 32,5 31,5 26,7 26,9 30,1
14.3 12,7 17.9 16.l 8.0 Il,8
14.5 12.5 20,4 18,2 8.8 14.9
16.l Il.7 21.5 18,9 10,4 16.2

Antal fonog JO 3J 40 III

a. Grundg. 31.7 25.2 2-4,8 21,3
b. NPK udstr. 18.2 15.6 9.2 14.2
c. NPK nedt. 20.7 17.2 10.2 16.0
d. NPK plac. 22.0 18.0 IlA 17.0
c. n.a. + PK 19.0 15.2 9.2 14.l

Der har i gennemsnit af 49 forsog i 1976
været 0.8 hkg kerne i merudbyue for at nedfælde
NPK-gødning uafhængigt af kornsåningen fremfor
udstrpning for komsc'\ning. I forhold hertil er der
opnået 2.4 hkg kerne mere for placeringen. I de
40 forsøg, hvor der tillige indgår flydende am
moniak. er de tils\aTende merudbylter \.0 hkg
kerne for nedbringning og 2,2 hkg kerne for pla
cering, som herved har ovcrg5et flydende am
moniak + PK-gødning med samme merudbytte,

I 1972 og 1973 var der il..ke merudbytlcr for at
nedfælde NPK-gpdning uafhængig af kornsånin
gen. 1 1976 gav denne uafhængige nedfældning
fru 0,8 til 1,0 hkg kerne i merudbytte. l disse 3 år,
og især i 1972 og 1973, f;1ldt der rigelige mæng
der nedbør efter gØdningsudbringning og såning,
hvilket erfaringsmæssigt reducerer behovet for
kvælstofnedbringning. Delte var ikke tilfældet un
der vækslviikårene i 1974 og 75, og her er der
begge år opnael betydelige merudb}'lter for den
uafhængige nedfældning :-tf kornsåning. Men fæl·
les for alle 5 forspgs3r gælder, al uanset et even·
tuelt merudb>"lte for kvælstofnedbringning. har der
alle år været en yderligere mereffekt af g~xl

ningsplaceringen på 0,7 til 1.8 hkg kerne pr. ha.
Den PK-gØdning, der an\'endes i kombination

med nydende ammoniak i forsogsled e, nedfæl
des ikke, udover hvad rads<lmaskincn m3t1e be
virke i lighed med vilJ..itrene i forsøgsled b. Delle
forhold kan være medvirkende til, at flydende
ammoniak + PK-gøclning i disse forsøs klnrer
sig relativt dårligere i forhold lil NPK-gØdning
end kendt fm andre forssSgssel'ier. Det kan specielt
være tiJfældct, hvis der tillige er tale om fO'lfor
manglende jord. El eksempel herpå er et forsøg
fra Hads herreds Landboforening, hvor et for
spgsareal med fosfoT"» retal 8.9. men fosfattal
1,3, tydeligt \iste fosformangel. Placering af
NPK-gØdning under disse vilkår medførte et mcr
lldbYlIe på cu. IO hkg kerne pr. ha.

En anden forskel fra tidligere sammenlignende

forsog. h'ior ogsa fast gpdning nedbringes, er, at
PK-gpdning i denne forsøgsserie udbringes med

ma.skine og ikke lied udstrpning med hånd. Den
maskinelle nedbringning af NPK-gØdning i for
spgsled c og d sker endvidere i form af stribe
gooskning - i lighed med flydende ammoniak,
h\ilket under visse forhold også kan være med
virkende lil en generel øget effekt.

Forsogene med lIl'dbring"ing og plauring a/
NPA'-gØdnillg viur, at IJØdllingsl'irktlillgen bliver
mindre (I/hænKig a/ det enkelfe års nedbØrs/or
hold, dersom NPK-cødnillg nedbringes fØr kom
st1lling. og at der lIa/hællgigt af vækSfvilkdrene
kali op,,/u erl yderligere effekt \'ed .mmtidig pia·
cni"K af gØdllif/gell i furhold til det udsdede kom.

ForsØg i bederoer.

Spørgsmålet, om der kan opnås en ekstra gØd
nings\"irkning gennem placering af NPK-gødning
til bederoer, belyses ved forsøg efter følgende
plan:

a. Grundgpdet.
b. 100 N i NPK 14-4-17. udstrpet.
c. 150 N i -PK 14-4-17. udstrdet.
d. 100 N i NPK 14-4-17. placeret.
e. 100 N i NPK 14-4-17, placeret + 50 N i

NrK 14--4-17, udstrøet.

ForsØgene gellllemfsSres i bederoer, der ikke er
tilføn husdyrgødning. [ seks af de syv gennem·
fprte forspg i 1976 var afgrØden fnbrikssukker
roer.

Rocsåning og placering af gødning er udfØrt af
et rejsehold fra landskontorer. der råder over en
Stanhay-præcisionssåmask..ine med udstyr til pia·
cering af gødning i rækkesåede afgrøder. GØdnin
gen placeres i samme arbejdsgang som roeså.nin
gen i 6-8 cm dybde, ca. 5 cm ved siden af
roeræl..J..en.

Som vist i planen, anvendes der to mængder
PK-gødning. svarende til henboldsvis 100 og

150 kg N pr. ha. Den endelige gødningstilfØrsel
afgøres dog af den placerede gØdningsmængde,
dt=r er afhængig af maskinen under de varierende
færdselsforhold. Da maskinen tillige er ret van
skelig at indstille, og forsøgene er anlagt som
kvadralforspg, er del frafaldet at søge hele den
store NPK-mængde placeret. For at kunne sam
menligne gødskningsmelodikken ved nØjagtig de
S;1mme gødningsmængder er der derfor anvendt
den h)sning, der fremgår af sidste forsØgslcd. e.
Udslrøning af gpdning her er, ligesom i forsøgs·
lcd b og c, udført umiddelban efter den samtidige
roes;\ning og gddningsplacering.

I 1976 har der kun været små merudbytter for
gødningstilførsel. men mest. hvor de to gødnings
mængder har værel placeret. GØdningsplaceringen
har øget udbyttet af roetørstof med 3,2 hkg pr.
ha \"ed den mindste gødningsmængde og 6,4 hkg



101

Som i de pvrige forsdg med kvælstof til vinler*
hvede er de opnaede merudbyllcr i 1976 ofte
meget bcs~edne. men i samtlige forsøg har det

pr. ha vcd dcn sWrSlc. I genncmsnit af 5 års
forsøg er der vcd bcgge gOdningsmængdcr opn:'iel
mellem ca. 4,0 og 4,5 hkg tørstof i merudbytte
for gødningsplacering eller ca. 5 procent.

Placering af NPK·godllillg Iii hederoer (/03)
h"g l"otofpr. ha

1972 1971 1974 1975 19,6 1972-.6
Anlal r". , , 6 , 7 "a. 71,1 88.3 93,6 72,3 83,7 83,\
b. 10,4 16.6 21.5 10,8 7,7 13.7
c. 17.2 19.6 20.0 12.5 6.4 15.3
d. 13.2 19.1 24.8 20.1 10.9 17.6
e. 17,9 n.1 25.8 20,8 12,8 19.9

Det frcmg!tr af labelbilagets oplysninger, at dct
gennemsnitlige plantetal i 1976 har været påvir
ket af godning'imængdcr og anvcndelseslel..nik.
Plantelallel falder saledes med stigende gOdnings
mængder og er desuden lavest. hvor gØdningen er
lIdSIrpet. idet rl:tn1etallcl her er ..000 planler pr.
ha lavere end. hvor de to NPK-mængder er
placerct.

1974 76

"'30,3
9.2

11.2
10.6
~.O

1974

"28,2
14.3
1~.9
17.M
11.5

IOl'.\'('1: /Ilet! N-JO til byg (105)
hli~ ~ernc pr. ha
1975 1976
60 46

30.7 30,5
10.~ 5.6
14.1 5.3
13.3 5,1
9.5 5.3

i\lcd årets ~væl~lOfvir~ning til byg er der i
gcnnclllsnil af fOr.isSgcne iHe udbytlestigning fra
60 til 100 ~g N pr. ha. hvorfor mulige fors~elle

i de to pl(~vede kvælstofgddningcrs vir~ning pa
lldhYIICI er meget usikre i 1976.

Bedoml pf, grundlag af 3 års resultater har
kvæbtofvirl..ninsen i N-30 \æret cn smule rin
gere end i l..al~ammonsalpeter. f\.lindreudbytlct for

'-30 er vcd den mindste kvælstofmængde 1.2
hl..g ~erne og ved dcn st~jrste kvælstofmængde
0.6 hkg l..erne pr. ha. Disse fors~elJe er ikke sig·
nifibntc, men linien i kvælstof\irkningcn ~}ne')

at være kara~tcristisk for gødningsformen, idet
del ogsj, eflcr andre forsø~re!'tultaler fØrsl er ved
de store ~væbtofmængder. at den f1}'l1ende g~xl

ning kan ~omme p5 udbyllchojde mcd fasl kvæl
~tofgodning.

bed~te uJbringnillg';(idspunkt uden undtagclse væ
ret 15. maj.

Flydende ammoniak nedfældet dcn 23. april
har i 1976 givel cl lidt storre merudbytte cnd
tilsvarende mængde kalkammon~alpeler udbragt
på samme tjdsplln~t og sllledes el bedre resultat,
end det ti(]ligcre har været tilfældet i dcnne for·
s(igsserie.

Forsogene fortsætIer.

5. For"iog med ft}"dende gødning.

:I. Forc;ø/Z med nydende hælslofJ,tødning.

FunQ!: i byg.

I 1974 blev en for'i~~gsopgave med afprpvning
af flydendc. trykfri ~væl!'tlofgudning genoplaget
cfter ll1~lr~el1sforing af denne gødningstype under
betcgnelsen N-30.

N-3D indeholder 15 pCI. ~væh.lOf som al11mo
niull1nitra( og 15 pct. amidl-\æl'ilOf (urea). iah
30 vægtrrocent N. Vægtfylden er 1.30. svarende
lil ca. 39 ~g N pr. 100 J. En tilsvarende gød
ningstype blev i dcn lo~ale for~dgwirl..somhed

afprSivct i oll1fatten(]e forsog i !lrcne 1960-62,
og siden 1971 har en afprøvning ved Slalen~

Forsogsvirk'iomhed specielt omfattet spørgsm!ll
vedr~~rende <lnvendelscstcknik.

I for~~~gel1c samJllcnlignes N-JO med ~alkam

monsalpclcr vcd 2 kvælstofnivcaucr, og der er i
1976 LJdf~Srt 46 forsØg i byg, h\'i~ gennemsnils·
re~1I11aler cr vi~l i f~)lgende opstilling.

Anlal fors"g

Gnlndgndet
60 N ikas

120 N i I-as.
120 N i N-lO
~O N i \'.·30

25

45.4
6.1
7,5
9,2

10,4

1976

"49,6
6.5
7.3
8.9
10.~

9.3

96

43.0
8.~

9.3
10.5
9.6
9.0

UtlbritlR"i"1:ffidl'r for k\'æhlOf
,il I'illll'rfll'ede (104)

h"S lierne pr. ha
1972-75

'"42.9
9,~

11.3
12.2
10,4

4. Udbringningstider for k~'ælstofgodning.

Udbrin:.:nin:.:stidcr for kvæl!'t1of til ,·intcrh'·cdc.

Der har i de scncre ~r været stor interesse for
at belyse sporgsm{dct om det rette lldbringnings
lid~punkt for l..vælstof lil de vinterhvcdesorter,
dcr nu er i dyrkning.

I forspgsplanen r'lIlvcndes 3 udbringningstids
punkter. ca. I. :lpril, Ca. 23. april og ca. 15. maj,
og som kvæl~Iofgødllillg benylles kalkammonsal*
pcter. Ved llJbringningstidspllnktct sidst i april er
dcr anvendl lo kvælstofmængder til fastlægning af
lldbyuckurvcns forlpb, og i en del af forsøgene er
der pli Jclle liJspunkt tillige nedfældet flydcndc
ammoniak med Cl tradilionelt nedfældningsaggre
gal til sammenligning med den største mængde
kalkammonsalpctcr.

De fores);-lede kvælslofmængder i forsØssplanen
er i 1976 50 og 100 N pr. ha. og 13 af de 25 for
spS cr udf(irt med disse IO ~vælstofmængder.

Hvor man har skønnet al 100 N til vinterhvede
efler forholdene er for lidt, er der anvcndl 60 og
120 N pr. ha.

Anlal forso,S

GrundgoJcl
l_l kas ca. 23.4

I kas ca. I"
I ka'i. ca. 23 4
I b .. ca. 15/5
l n.a. ca. 23/4
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Sammenlig'ljllg af fa.~t og flydende
NPK·CØdllillg (107)

Næringsstofforholdet i den afprØvede NPK·
suspension har været det samme som i den mar
kedsførte faste NPK-g~:Sdning 25-3-9, hvormed
den sammenlignes, og i fors~~gsplanen er der an
vendt 2 kvælsLOfmængder af begge gødningstyper.
Gødningsudbringningen er udført i perioden 22.

Fors~~gsled f, hvor der tilføres den samme na·
triummængde som ved anvendelse af natrium
kalkammonsalpctcr i forsØgsled d, var ikke med i
forsØgsplanen i 1972. FormAlet med tilføjelsen af
delte forsØgsled er at belyse effekten af samme
natriumtilfØrse1 i de 2 kvælstofgødninger.

Der er i 1976 udfØrt 1t forsØg med opgaven.
GennemsniLSresultaterne af disse samt de foregå
ende års forsøg er vist i tekstopstillingen. De
sædvanlige jordprØver for analyse af tekstur og
plantenæringsSloffer, som er meddelt i tabelbila
get, er udvidet med bestemmelse af natriumtal i
jord. Endvidere er der analyseret for natrium
indhold i tØrstoffet af rod og top, og gennemsnits
rcsultatcrne heraf er anf~jrt i tekstopstillingen.

7 af de Il forsog i 1976 er udføn i fabriks·
roer, der ikke er tilført staldgØdning, medens
de øvrige fors~~g i fodersukkerroer er gennemført
på staldgØdet jord. r det sidste tilfælde er mer-

6. Natriumholdige kvælstofgødninger
til bederoer.

SNjrgsmålet om natriumgØdskningens indflydel
se på bederoernes ud bylte er til fornyet belysning
i forskeUige forsØgsserier. Disse forsØg viser gen·
nemgnende sikre og ret væsentlige merudbytter for
natriumtilførsel til både fabriksroer og foderroer,
og bedst ved anvendelse af chilesalpeter.

Chilesalpetcr, der har et natriumindhold på 26
pct., har imidlertid været en dyr kvælstofgødning
i de senere år. Der har derfor været interesse for
industrielt at fremstille gØdninger med et pas·
sende natriumindhold til anvendelse i bederoer.
Resultatet er blevet en natriumholdig kalkammon·
salpeler fra dansk-norsk kvælstoffabrik, Grenaa.
Denne gødning indehotdcr 23 pct. kvælstof (N),
7 pet. natrium (Na) og 0,2 pet. bor (B).

I afprøvningen af natriumkalkammonsalpeter
har der siden 1973 været anvendt følgende for·
sØgsplan:

april til 3. maj, og gennemsnitsresultatet af 25
forsøg i byg i 1976 er vist i tekstopstillingen
over de sidste 3 års forsØg.

Også disse forsøg er præget af årets kvælstof·
udslag i byg, og i modsætning til de to foregå
ende års forsØg har virkningen af den store
mængde NPK-suspension i 1976 ikke været helt
på hØjde med den faste NPK-gØdning. l gennem
snit af 3 års forsøg er der dog ingen forskel på de
to gpdningsformer.

ForsØgene fortsætter.

a. Grundgødet.
b. J7l chilesalpele< (60 N, 100 Na).
c. 750 chilesalpetcr (120 N, 200 Naj.
d. 522 natIiumkalkammonsa-lpetcr (120 N, 37 Na)
e. 462 kalkammonsalpetcr (120 N).
f. 140 chilesalpeter + 375 kalkammonsalpeter

(120 N, J7 Naj.

hk.g k.erne pr. ha
1975 1976 1974-76

25 25 77

33,1 30,2 33,7
10,0 7.2 9,7
14,2 7.J IJ,O
14,J 6,8 12,8
9,9 7.1 9.6

L974
27

37,4
11,9
17,1
17,0
11.5

1975
15

39,9
13,7
22,1
19,8
11,4

ForsØg med N-JO ti! vi11lerhvede (/06)
hkg kerne pr. ha

1976 1975-76
16 31

49,1 44,6
6,7 10,1
8,6 15,2
8,6 14.0
5,9 8,6

Anlal forsøg

Grundgødct
60 N i NPK 25-J-9

120 N i NPK 25-J-9
120 N i NPK-suspension
60 N i NPK-suspension

ForsØg i vinterhvede.

I 1975 blev afprøvningen af N-30 udvidet med
forsøg i vinterhvede, og i 1976 er der gennemført
16 forsØg i denne afgrØde. GØdningsudbringnin
gen er foretaget i perioden fra ca. 22. april til 3.
maj, og resullaterne fremgår af følgende opstil
ling.

Også i vinterhvede er kvælslofudslagene små og
i flere tilfælde urentable for den største kvælstof
mængde. Den bedste kvælstofvirkning er dog i de
fleste tilfælde opnået med kalkammonsalpeter, og
i gennemsnit af 2 års forsøg har denne gØd
ningsform givet fra 1,2 til 1,5 hkg kerne mere pr.
ha end N-3D.

ForsØgene i b}'g og hvede fortsætter.

b. Forsøg med NPK·suspension.

l 1973 modtog landskontoret fra Norsk Hydro
a.s. en flydende NPK-gødning til orienlerende
afprØvning i markforsøg. Siden 1974 er opgaven
for!sat med et stort antal forsøg, der alle er ud·
ført i byg.

GØdningsformen cr en såkaldt suspension, hvor
ikke·opløste forbindelser er bragt i opslemning
ved tilsætning af lermineraler. Der kan herved
arbejdes med cn betydelig hØjerc næringsstofkon
centration, end der er mulighed for i en ren NPK
oplØsning. En svaghed ved suspensioner er imid·
lertid, at lerpartiklcrne med næringssaltene rela
tivt hurtigt bundfældes i en form, der kun vanske·
ligl lader sig røre op igen. NPK·suspensioner må
derfor stadig kunne omrØres i Jagertanke og sprøj
ter.

Amal fors"8
Grundgødct
60Nikas

120 N ikas
120 N i N-JO
60 N i N-JO



udbytterne for tilført l\'æblof meget små eller
endog ncgali'tc ved de storstc lvælslofmængder.
men oss;, i de iHe-slaldgpdede fabriksrocr er
mCrluJhYllcrne for lilforl ~væl'lIOf Sol•. Forsøgenes
form,.1 bcJ} ..e~ derfor iHe særlig godl i forsøgs·
rc!o>ultatcrnc fra 1976.

\'lIfrilllllllO!clig(' gddnim:rr (108-109)
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f'5rte nalriumkalkammonsalpeter er som nævnt
7 pet. Imidlcrtid ser det ud til, al der nu er tek
niske muligheder for al fremSlilIe og marked~fØre

en nalriumkalkammonsnlpcter med højere nalrj
umindhold.

forMjgenc fOrl\Xllcr.

I gennemsnit :lf de 4 ars forsog i 1973-76 har
den lille nalriummængdc, 37 kg Na. i natrium
kalkammon~alpeter samt i chilesalpeter + kalk
ammonsalpcter ''lSCl hsrstofmlbYltet i rod med hen
holdwi'i 1.2 og 1,7 hkg pr. ha i forhold Iii
kalkammonsalpctcr uden natriumindhold. Den
store nalriummængdc. ca. 200 Na, ved 120 N i
chilesnipeler. har i gennem'init nf alle 5 for..~igsflr
fra 1972 til 1976 givel 3,0 hkg rodts)rstof mere
end kalki.lllwlonsalpcler uden nalrium og 1,5 hkg
merc end nalriumkalknmmonsalpcler. Der er så
ledes med lilfprsel af 37 kg a i nalriumkalk
ammon'ialpclcr opn,iet hal\'delen :lf natriumcf
fdlen i den store natrium mængde i ehilec;alpeter
på samme bætstoflrin.

Nntriumindholdet i roeloppen er langl hpjere
end i rod. og for'iog"behOJndlingcns indnydelse
sl:'r derfor stærl..esl igcnncm her. I fabril.sroerne
er natritlmindholdet i roctoppen iO\lrigt op til 20
gange h"lere end i rodtorstof. medenc; det i foder
suUerrocr kun er mellem 5 og IO gimge højere.
Del procentiske natriumindhold i rodtØrslof va·
rierer ligcledc<; en del efter tW'lofindholdel. Vur
deres enkchfor'l(sgenc i tabelbilagel vil det ses. at
natriumindholdet i roohirslof sMedes er to til fire
gant:e 'lwrre i lavproccnligc bederoer end i de
Idrstoffrie fabrikssukkerrocr.

:"atriumindholdct i den anvendte og markeds-

0.13 J.XI IO 6.0

0.19 U4 97.2 36.9
0.23 1.67 6.6 5.0
0.29 1.X9 7.2 7.9
0.22 1,52 55 X.I
O.IX 1.14 4.3 7.7

0.21 1,.15 6.0 7.5

/ I /orWK /976
Grundgooel

60N ic
120i\jc
120 N I Na-\..a ..
120 N i \..a~

22'1 l c + ljt{ 'J
l I.a\

92 /or_,(~}! lyn 76

Grundgødcl
flO N i c.

120 N i c ..
120 N I Na-I.a ..
120 N lI.a'i
22 " I c + 9X !\.
ika..

112 /(JrI~'R 1972 76
Grundgødcl

60 N i c
120 N i c
J 20 N i N:l-I.~l."

120 N i ku'i

PCI, natnum
i IDBI

rod IOP

0.12 1.69
0.1\ 1.96
O.I~ 2.1~

0.15 IX7
0.12 1.73

O.IX U7
0.22 1.72
0.29 1.93
0.21 1,;4
0.17 1.14

h\.(1: lilrSlOr
pr. bl

rod IOp

95,2 3l.8
3.9 5.3
19 X5
2.0 7.5
0.1 6.R

97,4 3U
7.1 5.1
X.R R.7
7.3 X.5
5.X X.O

7, Andre forsog med kl·ælstor.

L<.Io\er <.le foran omtalte forsogsopga\'cr er der
lol.alt arbejdct med enl.eltforsØg eller for'iøgs
serier med kvælslOfal1\cndelse efter nndre planer.
Blandt di.."e kan dcr hel1\ i'lcS til forsøg under
Vcstsles\ ig.. I amJbrug'icenler. I and .... irtsehaftlichcr
lIauplverein flir Nord ..chleswig og: Slagc1seegnens
I andboforening. hvor der har været arbejdet med
dclt bæl"tofl;.,dskning til vinterhvede. Den delle
I..vælsloflilfs'''c1 har i 1976 ikke vi..l nogen ensidig
fordel frem for cngang"lilforsel af kvælSlof om·
!..ring midten af maj.

Spprgsmalel om bælstofbehov til byg. der er
lilf~srt husdyrg\kJning. er belysl i De snmvirkende
HU'imand.. forcllingcr i f--yns Stift s~mt i fors~~gcne

nr. 2738 og 3657. 1 disse forsØg bclyse~ tillige
udbringning\m'lder og -tidspunkter. I fors~sgene

nr. 115~. IOSlog 1:167 er udfdrl forsøg me(]
fjer!..rægpdning til b) g.

II. Fosfor- og kaliumgødninger.

\. 0kononliforsog med fosfor og kalium.

Denne for'H'ls"serie hlev p'lbcgyndt i 1969 med
det formiU at belyse økonomien vcd anvendelse af
fosfor- og kaliumg,xlning på det fosfor- og ka
iiumni\'eau. der er gældende på de f1cste land
brug. Motivcringen "ar bl.a. forskel1ige opfallel
scr af. om dcn sligcnde hælstofanvendelse op
gcnnem 60'cl ne nødvendiggjorde en tilsvarende
forogclsc af fo"for- og k.diumforbrugel, der var
forblevct rel I.on"lanl indtil 1971/72.

Med de pri\",igninger. der indtraf pft handels
godning i 1973 '74. blev problemstillingen ikke
mindre aktuel. og det More antal fors"g. der stadig
gennemfdrc'i med opga\en. viser da ogs< den
fon satte inleres'\e for spØrgsmMet om fosfor- og
kaliumamendehcn.

Forsugenc. der er I-arige. gennemfØres som
dol1l1eltforo;,pg eflcr fpl~cnde plan.

I. rosforfor'io~.

3. Grllnd~pdet.

b. l'i P flCJ2 .. upcrfosfnt).
c. .lO P 13X5 'iupcrfo'ifat).

II. Kaliumforwg.
a. Grundgodet.
b. 50 K (102 kaligødning).
e. 100" (204 kaligødning).



Anlal rors"g
Gns. Rt
ans. Ft
Gns. Kt

I et vist omfang har forsøgene også været ud
ført 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. Derudover grundg~Sdcs fosfor
forsøgene med 50 kg kalium pr. ha, og kaliumfor·
søgene grundgø<les med 15 kg fosfor pr. ha.
Magnesium og mikronæringsslOffer tilføres efter
behov.

a. FOfSØg i \'mæd.
Der foreligger resultater fra 36 forsøg i v:\rsæd i

1976, og iall er der gennem 8 år udfort 622 for
søg alene i denne afgrØde. J den fØlgende op
stilling med udbyueresuhateme fra de enkelle år
er øverst opfØrt de gennemsnitlige reaktionstal,
fosforsyre· og kaliumtal i forsøgsarealerne.

Økonomijorscg med fosfor- og kalillln
til \'t1rsæd (l JO)

Gennemsnitlige
ForsogsAr Antal forsog R, F. K'
1969 ... 127 6.5 6,7 9,0
1970 ..... 116 6.6 6,5 9,5
1971. ... 92 6,7 6,9 9,3
1972 ... 81 6,6 7,1 9,8
1973 .. 69 6,7 8,0 8,5
1974 .... 50 6,5 7,1 9,7
1975 ........ 50 6,4 7.7 10,9
1976 .... 37 6.2 5.6 10.9

1969-76 .. 622 6,5 6,9 9.5

Udb}ltc og menldb}'Ue
hkg kerne pr. ha

Grundg. ,,.
30 " Grundg. lOK '00 K

1969 43,4 l, l 1.7 43,2 1,0 1,2
1970 37,2 0,6 1,0 37,2 0,6 0,9
1971 44,0 0,9 1,4 44,3 0,7 1,0
1972 42,7 1,2 1,8 43.2 0,9 1,1
1973 44,0 1,0 1,5 44,7 0,8 I.l
1974 50,5 1,0 1,5 51,5 0,6 0,8
1975 38,1 1,0 1,3 39,0 0,8 1,1
1976 28,4 1.2 1.7 28.6 0.8 1,5

Gns, 41,6 1,0 1,5 41,9 0.8 1,1

Udbytteniveauet i forsØgene er igen i 1976
præget af årets ugunstige vækstvil kår, men trods
disse er merudbyttet for fosfor og kalium af
samme stØrrelsesorden som de 8 års gennemsnit.

Med de gældende gødningspriser bliver udgif
ten for de 2 mængder fosfor ca. 110,00 og 220,00
kr., og udgiften for de 2 kaliummængder ca.
70,00 og 140,00 kr. Beregnet ud fra et gennem
snit af gØdningernes l. års virkning alene kan
der således ikke med den nuværende kornpris
forventes fuld renlabilitet ved tilførsel af blot den
mindste mængde fosfor, medens der er dækning
i l. års virkningen for udgiften til den mindste
mængde kalium. For de dobbelte sødningsmæng
.der er resultatet dftrligerc, især for fosfor. der har
været udsat for de største prisstigninger.
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Blandt forsøgene i vårsæd har 38 forsØg været
gennemf,jrl på de samme ejendomme 5 år i
træk, og resultaterne herfra ses i følgende opstil
ling.

ØkonomiforsØg med fosfor og kalium
til 1'11rsæd
38 forsaS p~ samme cJendOD\nIC

I. år 2. ~r 3. år 4. år ,. å,

Gns. Rt 6,9 6,8 6,9 6,7 6,8
Gns. Ft 7,0 6,8 7,3 7,5 7,6
Gns. Kt 8,4 9.5 10,0 9,6 9,0

hkg kerne pr. ha

Grundgødet 45,3 41,3 45,7 46,7 47,6
15 P 1,0 0,4 0,9 0,8 0,9
30 P 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

l denne gruppe, hvoraf de 30 forsØg er gen
nemført i perioden 1969-73, og bvor der iØvrigt
ikke er kommet nye S-års forsøg til i 1976, er be~

vægeisen i reaktionstal, fosforsyre~ og kaliumtal til
lige af ren statistisk interesse, fordi der er tale
0111 de samme ejendomme. Der er imidlertid ingen
si~kcr forskydning i niveauet af jordanalysetal,
selvom det kan konstateres, al fosforsyre- og
kaliumtallene i 5. forsøgs"r er en smule højere
end udgangspunktet 1. forsøgsår. Der er heller
ikke sikre forskydninger i merudbyllernes stØrrel
ser for tilfØrt gØdning, som i årenes lØb har
været af samme stØrrelsesorden som i det sam
lede forsøgsmateriale.

Byg er den dominerende afgrØde i forsøgene
i v<1rsæd, og en opdeling af de 8 års bygforsØg
efter fosforsyretal giver følgende resultat.

Økollomi/orsØg med fosfor og kalium til byg
/969-76

Opdeling af 588 forSØg efter fosforsyretal.
Ft FI Ft 8.0

uDder 6.0 6.0-7.9 og dero"er
213 200 175
6.2 6,6 6,9
4,3 7.0 10,5
7,8 9,9 11,4

hk.g kerne pr. ha

Grundgødet 37,6 43,4 44,7
15 P 1,4 0,8 0,6
JO P 2,2 1.2 0,8

Grundgødet 38,2 43,7 45,1
50 K 1.1 0,7 0,6

100 K 1,3 0,9 0,8

Det fremgår af tabellens øverste afsnit, at ana
lyselaIlene i høj grad er koblede, idet materialet
efter en opdeling efter fosforsyretal også sorteres
efter rcaklionstal og kaliumtal. Samtidig sorteres
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Antal forsøg
Gns. RI
Gns. Ft
Gns. Kt

der også i nogen grad efter jord bonitet, idel de
laveste jordanal}'selal gennemgående findes på de
lenere jordtyper, og delle forhold er formentlig
hovedårsagen til det lavere udbytteniveau i grup
pen med de laveste jordanalyseresultater.

Opdelingen viser god overensstemmelse mellem
fosforsyrctal og merudbytter for tilført fosfor,
idet de største udslag tydeligt er opnået i grup·
pen med fosforsyret;)1 under 6. Merudbyuernc er
her dobbeh så store som ved fosforsyretal mellem
6 og 8, og der er Økonomi i Ht anvende op mod
30 kg fosfor. Ved fosforsyretal over 8 er det
karakteristisk, at merudbytterne for begge fosfor
mængder er næsten ens og af en stØrrelsesorden,
der formentlig altid vil kunne forventes som en
umiddelbar effekt af nytilf~)rt, let tilgængeligt fos
for, også ved hs,jc fosforsyretal.

Fn tilsvarende opdeling af bygforsØgene efter
kaJiumlallene er visl i næste opstilling.

ø~OllolJ/ifor.r~jg l111'd fOJfor Of? kalium lil byg
/969 76

Opdelil/g af 588 /o!".løg ('//{:r kaliumlal.
Kt Kt Kt 10,0

under 7.0 7.0 '1.9 og derover
182 182 224

6.3 6.7 6.7
5.5 7.2 8.2
5.3 R,.l 14,1

hkg kerne pr. ha

Grllndgødet 38,8 42,6 43,4
15 P 1,2 0.9 O.R
30 p 1.7 l,S 1,2

Grundgødet 38.7 43.1 44,1
50 K J.3 0.7 0.4

100 K 1.7 0,9 0,6

Økonomi/arsØg IJ/<'d fosfor og ~(llium

til /oda.wkkerroer.
hkg pr ha

fs. nr. JSSo.SI 1976 69 fOrs0g 1969-76
..d torstof 'op ,od torstof ,op

Grundgødet 449 73,6 186 508 95,7 329
15 P 24 3.5 2 9 1,6 5
30 P 26 3.4 8 15 2,7 8

Grundgødct 518 83,9 220 502 94,4 320
50 K +2 2.3 3 6 1.2 8

100 K ""I ""0,1 9 12 2.1 13

l gennemsnit af de S års forsØg er merudbyt
terne for tilfØrsel af fosfor og kalium små på
disse staldgØdede roearealer. For tilførsel af 15
og 30 P er der opnået henholdsvis 1,6 og 2,7 hkg
tØrstof, svarende til 1,5 og 2,5 a.e. Er gØdnings·
udgiften for 15 kg P, de tidligere nævnte 110,
kr., er I Le. ved det fØrste gØdningstilskud frem
bragt for 73 øre og ved det andct lilskud for
82 pre.

For tilførsel af 50 og 100 kg K er der i
gennemsnit af forsØgene opnået merudbytter på
1,2 og 2,1 hkg roetØrstof, svarende til LI og 1,9
n.e, Med en gØdningsudgift på ca. 70,00 kr. for
50 kg K er I Le. frembragt for 64 Øre ved det
fprste gØdning..<;tilskud og for 74 Sire, n~r gødsk.
ningen forssges lil 100 K pr. ha.

I fon.øg i rodfrugt er udslagene for tilført
fosfor og kalillm i almindelighed små og usikre,
især n?tr der tillige tilføres husdyrgØdning. Men
også forsøgsarealernes reserver af de prØvede næ·
ringsstoffer. udtrykt ved fosforsyretal og kalium·
tal, spiller en rolle, og opdeles de 8 års fors~)g i
rocr efter fosforsyreta!niveau, fås følgende re
sultaler.

I 75 pct. af fors~jgenc. der er udført pr. arcaler
med fosforsyretal over 5,0, er der kun usikre
merudbytter for fosforlilfØrse1. I gruppen med
lave fosforsyretal er der derimod god rentabilitet
ved begge fosformængder, idel ILe. her er frem·

6.1 6,4 6.7
3.8 5,6 8.8
7,4 12,2 14,4

hkg torstof pr. h.

85,5 97,8 99,2
4,3 1,0 0,6
4.8 0,7 2,8

83,0 97,6 98,0
2.1 1.7 0,6
3,4 2.3 1.3

Grundgøde-t
50 K

100 K

Grundgødet
IS P
30 P

ØkollolJlifvrsø~ lI1('d fm/or og ~alitun

li! lodt.'r.tIi~kcrroer.

OpdelillI: af 68 /orsPIl <'/Icr fOJ/orsyrclal.
Ft Fl FI6.S

under $,0 5.0-6.4 og derover
Antal forsog 17 17 )4

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kt

Opstillingen viser samme afhængighed mellem
analystallene som ved opdelingen efter fosfor
syretaI. Der er del størstc udslag for tilførsel af
kalium i gruppen med bliumtal under 7. og her
er dcr økonomi i at anvcnde op lil 100 kg K.
GØdningsvirkningen er praklisk taget ens vcd b·
liumtal fra 7 til IO og ved kaliuOltal over 10, og
ved begge niveauer er der kun et ubetydeligt mer
udbyttc for at ~,gc mængden af kalium fra 50 lil
100 kg K pr. ha.

b. Forsøg: i bederoer.

I 1976 cr der kun gennemfØrt l forsS'g med
fosfor og blium til bederoer. Resultater af dette
forsøg er sammcn med gcnnemsnittet af 8 års
forsØg i bederoer vist i følgende opstilling,

Disse forssSg i rodfrugt har i de fleste tilfælde
været tilført husd}'rgødning, og til det ene forsog
i 1976 er der således tilfØrt 60 t gylle pr. ha
umiddelbart fs;r s.~ning, Alligevel er der her et
relativt stort merudbytte for tilf~:Srsel af fosfor.
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Antal rorsoS
GOS. Rt
GOS. Ft
Gns. Kt

Antal forsøg
GO'). RI
Gns. Pt
Gns. Kt

3 forsøg 1976
,'

grunl I0rslOf protein
Anlal rorsøg
Gns. Rt
Gns. FI
Gns. Kt

bragt for ca. 28 Øre \'cd tilforsel af 15 P og for
50 Øre ved tilfØrsel af 30 P.

økOllo/1/ifonpg med fosfor og kalium
til fodersuHerroer.

OfJde/i"F: a/ 68 forsØg efter J.afiumraf.
Kl K18,0 Klll.S

under 8,0 8,0-11,4 og derover
16 22 )0

6,3 6,5 6,5
4,7 6.9 7,7
5,9 9,8 17.1

h~g IØrslor pr. ha

Grundgødet 84,9 94,0 102,0
15 P 4,2 +U.S 1,8
30 P S.U l,S 2,5

Grllndgødet 84,8 92,4 101,5
50 K l,S 1.5 1.0

lOOK 3,2 3,0 O,~

En tilsvaremle opdeling af fors~}gene efter kali
umtal viser, at der har \æret udslag for tilførsel
af kalium lil staldgodede bederoer indlil kaliumtal
ca. 11. Ved anvendelse af 100 I..g K er I Le. frem·
bragt for ca. 50 Øre i sØdningsudgifl.

c, Forsøg i ~ræ~marksafgrøder.

Disse for::;øg gennemf~Sres i lJøvergræs og rent
græs, og der anvendes dobbelt sil. ~tore gØd
ningsmængder af fosfor og kalium som til korn
og fodersukkerroer. ForsØgsg~lningen cr udbragt
tidligt forår og efter 2. slæl.

Normalt høstes der 4 slæt i disse forsøg. men
på grund af vækstforholdene er dcr i 2 af de 3
gennemførte forsøg i 1976 kun høstet henholdsvis
2 og 3 slæt. Gennemsnittct af dissc 3 forSØg
samt de foregående års forsØg vises i de fØlgende
opstillinger.

Økollomiforsog med fosfor af.: J...a/iu/1/
rif græs OK k!thterwæs (III)

hk!! pr. hil
118 fursøg 1909-76,'

gn>nt lot~lof proltin

Grundgødcl 362 77,3 12.7 517 101,7 17,1
30 P 33 6,9 0.9 24 4.0 U"
60 P 4U 6.4 1,0 37 5.9 1,0

Grllndgødet 395 88,4 14,2 50S 103,3 17,~

100 K 22 0.7 0.1 3U 3.0 0.3
200 K 27 + 1.8 0,3 43 3,7 O,S

Der er i de 3 forspg i 1976 opnnet store og
rentable merudbytter for tilfor~el af fosfor. T
gennemsnit af 118 forss~g i 1969-76 er merud
bylterne for 30 og 60 kg P henholchvis 4.0 og
5,9 hkg græstorslof, svarende til 3.3 og 4,9 a.e.
pr. ha. Med en pris på ca. 220,00 kr. for 30 kg
p har 1 Le. kostet 67 Øre og ved tilfør~el rlf
60 kg P 90 øre.

For 100 og 200 kg K er opnåct merudbytter
på henholdsvis 3,0 og 3,7 hkg græstØrstof pr. ha,
svarende lil 2,5 og 3.1 rI.e. Koster 100 kg K ca.
140,00 kr., er I f.e. her frembragt for 56 øre ved
det første gØdningstil::;kud og for 90 Øre, når gød·
ningsmængden forhøjes fra 100 Iii 200 kg K pr.
ha. I fplgende opstilling er dc gennemførte forspg
i græsafgrØder opdelt efter fosforsyretal.

øJ.ofwmiforJ9g med fm/ar og J.{/lillm
til græ~ og kfø\'erF:ræs.

OpdeIilIg af 118 forSØg l'frer josfor<i}'J"etaf.
FI Fl FI6,S

under 5.0 S.()-6,4 og deTO\cr

33 31 53

6,3 6.4 6,5
3.6 5,6 8,9
8,3 10,2 11,3

hkg 10tSlOr pr. ha

Grundgødet 93,0 97,1 110,5
30 P 6,6 3,6 2,5
60 P 9,3 5,2 4,4

GrundgødcL 92,3 98,2 113,5
100 K 5,0 2.3 2.1
2UO K 5.9 3.3 2,7

Der er opnået de største merudbytter for til
tursel af fosfor ved de laveste fosforsyretal, og
der er s:'iledes ogs;'l i græsmarksrIfgrØderne god
sammenhæng mellem fosforsyretal og merudbyt
ternes størrelse, selvom der i græsset dog også er
opn[lct relativt pæne udslag for fosfor ved de
højere fo~rorsyretal i mod3ætning til, hvad der
"rir tilfældet i de strlldgødede bederoer. Det be
mærl..e~ tillige, at udslagene for kalium ligeledes
er størst i gruppen med lave fosforsyretal. Det
gennemsnitlige kaliumtal i denne gruppe er 8,3.

Øko"omifors~-;R mn1 jos/ar og lo.aTium
Iii gr((',~ ug J.lol'('J"lfræs.

Opdeli"g (I! 118 fOTs~jg efleT kaliumlal.
Kl KI KI 10.0

under 6.0 6.0-9.9 og derover
26 46 4$

6,3 6,5 6.4
4.5 7.1 7.1
4,5 8.0 15,6

hkg IOrstOr pr. h.

Grundgødct 85,2 109,5 ]04,0
30 P 6.7 3.2 3, I
60 P 9,3 5,\ 5,0

GrunJgødet 84,6 110,9 106,7
100 K 5.9 3.U 1,4
200 K 7.7 3,7 1,5

En tilsvarende opdeling efler kaliumlal viser. at
kaliumvirkningen klart er størst \ed de laveste
kaliumtal. Også ved denne opdeling efter kalium
tai finde'> ganske det samme koblingsfænomen



mellem analysetallene som i de foregnende opstil·
linger.

Dcr skal gøres opmærksom på, at i forsøgene
græs:lfgrpder dækker genncmsnitsrcMlltaternc
analysetalgruppcrne over store v'lriationer, især i
grupperne med de lavesk jurdanal)'sclal. Bl.n.
derfor er der iH,c forelngct økonomi beregninger
for de forskellige analysetalgrupper.

øJ..fJlJomit'll I'cd CllJI'I'fldd\(' a/ fosfor og kalium
ril byl(, /oder.HlI.Acrrot'r, græs og klØI'ugræs l'r
... ,)gt bely.vt I'cd [.!('I/I/{'I1J/Øre/se af et stort a1ltal
j.l1rigl' IIUlrA/ors,-,g.

For,v(,ge//f'.\· rc.mllata beAr(l'/tt'r, at de mær/gda
af fo!>/or- (IR I.a/iwll[.!ptllliIlR, tier Rellllem.fIlitlig
IIIII'('II(/es i lill/dlm/IU'I, har I'll'rel blide ti/strække·
ligl' Oll a/ NI II<'ruigf.\II1fl'ssig .ff()rn'fs<'!>ord('rl trods
1'1/ /or/ml ,'[.!('I l. l'(l'1.vlofall\'C'lIde/s('.

M<'II resllfrilferlle (I"dscr (illigt', at der med
fart/el \ il A/lIlllt' RC'III/Cm/dri's ell lIu're 1lIU1llc('r('/
g()d.vkflitrg ('/rer fosfor\")',,'. og I.aliumta/{l'fI<'S ni·
n'(I/I, ('m/ til'l i a/milldt'lig/U'd prtlkli,\·('r('S lUl der
<'lIk('/rl' IlIlldhmK. I""d Kod gødflillgsli1Stafld, /o,v
/ur!>yrda/ {)I'("r C(J, 6 OK kllli/lmral ol'er ca. 8, kim
{/I1I'('"dd!>t'fI af fo,v/or og kalium i ha",/dsgØd·
ning ,wi/edl's imlJI.J'fl'IlAe,\' til en l'edlige/lOldel.fC,\·
lJddsl."illg. Ved fmforsyre· og Aa/i(lml111 på IO
og daUl·er I'il del O/k Ifl'rt"' Hl/ilif."!I pa kort sigt ru
ll1ullad,' fo_\,/or- og Aa/illmliljdrsl'i til f.eks, korn
0R !>faItIRPlh'dl' roer d/a at liI/ore (lrliRc flUl'tlgder,
da er milldre ('flt! a/J1rød(-'f!ll'!>- borI/Orul.

Derimod b~)r ti('/" 1'(1 jorder fIIcd hH'(' ra! III'ert
ltr wln'm/es g(JdllillgsrlllCllgdl'r, der /idun'r al sikre
a/gr~,"(',,/{'s hehOl 08 horl/0rsd, fIled/orer l'll
lallg.volII hf>jlll'/S(, lI/ f,!<jdllill[!.I"fi/,I'1alldell OK dam('d
ogw' d.\ rk"iIlK·5siJ..At'rhl'til'lI på sådaflllc arealer.

2. Veksch'irknillgsforsog med kvælstof,
fosfor og kalium.

Begrundelsen fol' denne fon,~jgsopgave var Øn
sker om [lI f;\ sp\)rg.sm:"llet om optimale mængder
;lf fosfor- og kaltumgddning under almindelige
sædskifteforhold taget op lil en mere Inngsigtet
belysning, end det har været tilfældet i andre
forsogsserier. Sn11l1idig Øn:\kes vekselvirkningen
mellem hovcdnæringssloffernc belyst.

Med henblik p;i delle formål blev der i 1969
på egnede arealer pftbeg~'ndl Cl antal fastliggend~

forsog, ..om søge.. fa\lholdt i en ca. 10·:"Irig
periode. Ved fors\,genes anlæg er der foretaget en
omf,ltlende :.tnal~'iering af jordbundsforholdene.
Denne atl~t1yscring vil bli ....e gentaget efter særlige
retningslinier. nar fon;\)gct har ligget en længcre
:~rrække. og der cflerhiHlden blivcr tale om (or
sK{"llige grader af udpining og om g,)d~kning af
forMSgs:lre~lerne med dc 3 hoved næringsstoffer,

Der nnvendes 3 for')kellige kvælstofmængder, 3
fosfol'mængder og 3 kalium mængder, således at
h\el' af de 3 ~\æISlofmængder afprs'ves ved hvert
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af de 3 fosfonrin, og hver :.tf disse kombinationer
afpr,~ves vcd hvcrt af t.lc 3 kaliuJl)trin,

I de 5 fpn.te fors"gs!'lr indtil 1973 var der ikke
nogen sikker antydning af veKselvirkning mellem
nogle <lf næringsstoffernc, Delle blev f~~rsl lil·
fældct med forSdgsresultaterne i 1974. I 1975
var denne vekselvirkning ikke nær s& udprægel
som tlret fS}f, 1974 og 1975 var ogsfl de fØrste ltr,
def var udbyttestigning ved forpgclse af kvælstof
mængden fra 50 til 100 kg N pr, ha .

l J976 er ni af oprint.leligt tolv forsag vidercført
med 6 forssig i byg, 2 forsøg i kløvergræs og ]
forsøg i foderslIkkcrrocr. Rcsultaterne af disse
cnkeltfors{)g er opfart i labclbilngcl. I opSlillingen
vises gennclllsnitsresullaterne af de 6 forss'S i byg
i en form, der illustrerer fors~igenes hovedformål.

t'(-AJl'f\'irJ.. "ilIg 11/('ff<'11I J..I'æh/u/, fm/or
Of: Au/iufII 8, tir (112)

hk~ kerne pr ha. 6 forsØB 1976

Vårsæd
Udslag

O p
" p JOP fo( r

50 N 34.2 37,6 39,5 5,3
I()() N 33,9 37,1 37.7 3.8
150 N 33.2 35,8 36,1 2,9

Udslag for N + 1.0 + 1,8 +3,4
Udslall

OK 50K lOOK for K

50 N 36,2 37,8 37,2 1.0
I()() N 35,3 37,1 36,2 0,9
150 N 33,5 35,8 35,8 2,3

Udslag for N +2,7 +2,0 + 1,4

Ud~lal!:

OK SO K lOOK for K

O P 32.6 34,5 34,1 1,5
15 P 35,5 37,6 37,4 1,9
30 p 36,9 38,6 37,8 0,9

Udslag ro, I' 4,3 4,1 3,7

Det fremg,~r nf opstillingen, at der i 1976 er
negative ud bylter for forøgelsen <tf kvælslofmæng
den fra 50 tillOD og 150 kg N, hvilkct er øde
læggende for en reel vurdering af mulige vek<;el
virkninger. Stiledes tyder resultaterne p!l en svag
positiv vekselvirkning mellem kvæl~tof og kalium,
men ncgfltiv vekselvirkning mellem kvælstof og
fosfor og mellem fosfor og kalium.

I del ene forsøg, der er gennemfØrt i bede
roer, er dcr en svag positiv vekselvirkning mel·
lem kvælstof og knlium og mellem fosfor og
knlium. I del ene af forsøgenc i græs er der tillige
nogen vekselvirkning mellem fosfor og kalium.

Forsøgene fortsætter.

3, Forsog med udbringnillgsmåder for
rosror til byg,

Med baggrund i bl.a. de gunstige resultater,
der er Opn(let med nedfælt.lning og placering af
NPK-godning, har der i 1975 og 1976 været ud·
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0,5

1,4

0,4
0,4

0,4
1.2

2.6

1,30.0

0.7

Fursøg med dolomitkalk, byg, J. tir (1/4)
hlr.g kerne pr. bl

IS for.mg IO forJog 25 forwg
1975 1976 19"-76

27,9 29,0 28,4
/. års forsøg
Grundgødel
2 t kulsur kalk i:
Dolomitkalk ... 0,4
Jordbrugskalk -:- 0.1
Jordbrugskalk + 100 Mg

i kieserit v. anI. ....
Jordbrugskalk + 10 ~Ig

i kieserit hv. år ...

gennemføres i mindst 5 år, og det tilstræbes, at
rodfrugt bliver 2. forspgsafgrØde. Ved forsøgenes
anlæg er der udtaget jordprpver i enkelt parcel
lerne til en omfattende anal}'sering af jordbunds
forholdene.

Forsogsplanen og I. års resultaterne af de for
SS)g, der er gennemfpn i byg i 1975 og 1976,
fremgår af følgende opstilling.

føn forsøg til særlig belysning af udbringnings
mådens betydning for fosforgØdningens virkning.

ForsØgene er søgt gennemfsSrt på arealer, der er
vurderet som værende særligt fosfonrængende,
enten på grundlag af erfaring eller efter bestem
melse af fosforsyretal eller fosfaua1.

I forspgsplanen. der fremgår af opstillingen
over forsøgenes gennemsnitsresultater. er der som
forsøgsgØdninger anvendt superfosfat, dels udstr,S
et, dels placeret, fast NP-gØdning 11-23 i form
af rnonoammonfosfat placeret samt en flydende
NP·gØdning IO-IS udsprØjlel. Som ren kvæl·
stofgØdning er anvendt kalkammonsalpeter, der er
udslrØct, og N·30, der er udsprØjtel.

Udbringningen af de fosforholdigc gødninger er
udført af et rejsehold fra landskontoret. Placerin
gen af fast fosforgødning er foretaget i samme
arbejdsgang som korns~ningen. Fors,;gslederen har
sørget for såning af byg i de ovrige forsøgsled
samt foretaget udstroning af kall..ammonsalpeter.

o
-;-6

Top

202

1,2

-;-1,1

6 {OnDS 1976
knolde ."nlof

304 70,6

7 1,3
-;-1 -;- O, I

-;-2 -;-0,7

-:-4 -:-1,4

IO

Kartojfer

Ukalket .. . ....•.....
2 t kulsur kalk i'
Dolomitkalk .
Jordbrugskalk
Jordbrugskalk
+ 100 Mg i kiescrit v. anI.
Jordbrugskalk
+ IO ~1g i kieserit hvo år

Fonog med dolomit kalk. rodfrugt, 2. dr (115)
2J-! hll:gpr.ha

. ni orsøg 7 (0",,& 1976
Bederoer Rod lonlof

Ukalket . . . . . . . .. .. 414 73,~

2 t kut<.ur kalk i:
Dolomitkalk ..
Jordbrugskalk .
Jordbrugskalk
+ 100 :vig i kiescrit v. anI. -:- I
Jordbrugskalk
+ 10 Mg i kicscrit hvo år ..

Basevirkningen i den anvendte dolomitkalk var
94 pet. og i jordbrugskalk 79 pet. Dolomitkall..en
har indeholdt 10.7 pet. Mg som ikke-vandopIØse
ligt magnesiumkarbonat. ~Ied de anvendte 2 t kul
sur kalk i dolomit er der således tilfØrt 228 kg
ikke-vandopløseligt Mg pr. ha. Mg i kieserit er
som magnesiurnsutfut vandoplØseligt.

1 gennem..nit af I. års forsØgene har der ikke
værct noget sikkert merudbytte for tilfprscl af do
lomitkark. Derimod har der i 1976 været et signi
fikant merudbytte for tilfØrsel af jordbrugskalk og
for tilfprsel af 100 kg ~lg pr. ha i form af kieseril.

Af fors~sgene fra 1975 er 16 videreført i 1976,
heraf 7 fOfSØg i bederoer. 6 i kartofler og 3 i byg.
2. års forsØgene i rodfrugl er vist i følgende op
stilling. De jordanalyseresultater, der hører lil disse
forsøg. er meddelt i tabel bilaget i 1975.

3.4

3.8

2.6

3.6

4,1

2.8

Forsøg med udbrillKllitlgsmådcr
for fosfor til byg (/13)

bkg lr.eme pr ha
12 f0""8 21 forsøg

1976 19'15 :6

27,S 31,8
3.2 3,9

I()() N i kas udstroet .
100 N + 30 P ika.. + sup. udstr.
100 + 30 P i N-30 + NP

H)·15 udsp. . .. _
100 N + 30 P ika.. udstr0t=t

+ sup placeret .
100 N + 30 P ikas udstrøet

+ NP 11-23 placeret

111. Magnesium.

l. Forsog med dolomitkalk.

Dolomilkulk er en magncsiumholdig kalkform.
der i nogle år har været anvendt cn del j det
sydlige og vestlige Jylland. Den dolomitkalk. der
har været markedsfpn hidtil, importeres fra Eng
land.

Til belysning af kalkformens bascvirl..ning og
magnesiumvirkning blev der i foråret 1975 anlagt
17 forspg på arealer med lavt magnesiumindhold,
og i 1976 er forsogsopga\en udvidet med yder
ligere IO forspg. Forspgene er fastliggende og

Der har i flere af forssigene være! bctydelige
udslag for tilfØrsel af fosfor, og i 2 af forsØgene
er der opnået merudbytter fra IO lil 15 blg kerne
for placeringen. Også i gennemsnit af forspg..
materialet er der opnået det bedste udbytte ved
placering af superfosfat og monoammonfosfat. l
1975 blev der opnået det storste merudbytte \'ed
udstrpning. Derimod er der begge år fremkom
met de mindste mcrudb)'tler. hl.or nydende N·
gØdning og NP-gpdning er udsprøjtet.

Forsøgene fOftSæller.



Enkeltforsøgenes resultater i s<'l.vel bederoer som
kartofler varierer rel betydeligt. og i gennemsnit
af fors~Jgene er der ikkc nogen sikker hverken
positiv eller negativ virkning af fors~sgsbehand

lingen.
Forsøgene fortsætter til mftling af eftervirknin

gen af de tilf~Srte kalkformer og magnesiulll
mængder.

2. Andre forsog.

Udover for:;,~Sgsserien med dolomilkalk lIdfpre~

der lokalt en del forsøg med b:'de magnesium og
kalk efter andre planer. Under Vcsrsjæ/lwrds
/.olUlhojorellillK kan der henvises til et flerfakto
rielt fors~sg med magnesium og kalilllll til fa
brikssukkerroer. rorsøgene nr. 1907. 1908, 3322
og 3726 omhandler eftervirkning af forskellige
mængder jordbrugskalk.

lY. Mikronæringsstoffer

1. Forsøg mcd indkredsning af kobbermangcl.

I sidste halvdel af 50'erne udfortcs der el stort
,lIH,,1 enkle I·ttrige forsøg, fortrinsvis i Jylland,
for al f<'l. belysl i hvilket omfang. der forekom
kobbermangel. ForsØgene afslørede. al kobber
mangel forekum p!\ ~leder og i egne. man ikke
havde ventet denne mangel. Resul!atet mcdførte,
at der blev fremstillet kobberholdige godning~r,

som har fflet en udbredt anvendel5e, navnlig på
sortsandede hedejorder Og humusjonler.

I de f~Sr~le fir af 70'erne blev der imidlertid
iagttaget glllspidss~'ge på bl.a. fynske og pstjytlske
lerjorder, hvor Il1nn hidtil ikke har hafl problemer
med kobbermangel. Der blev derfor i 1974 iværk
sat nye forsøg til indkred .. ning af mulig kobber
mangel i v:irsæd ved f~ilgende fæUesplan:

u. 500 PK 0-5-13.
b. 500 PK 0·5-13 med 0.4 pet. kobhcr (Cu).

Forsogene er ~øgt anlagt fortrinsvi ... p!\ alminde
lig minernljonJ og overvejende. lerjord. der ikke
har værct tilfslrt kobberholdig gcSdning. Kobber
tallene er i halvdelen af fors~jgcne i 1976 und.:r
1,9, og det gennemsnillige kobbertal for samtlige
forsØgsarealer har været 2,2. l 1974 og 1975 er
forsøgene gennemført pa et noget lavere kobber
InIniveau.

Der har værel stor interesse for spØrgsm~let. og
iall er der i de 3 :\1' genncmfs:lrt 227 forsøg. heraf
73 i 1976. og resultaterne er vist i følgende op
stilling sammen med de 2 års gennemsnit. For
S(1gene er gennemfØrt over hele landet med und
Irlgelsc af LoJland-Fal<;ter.

En opdeling af resu!l:;lterne efter kobbertaI
niveau viser, at der i 1976 Cl' opn~let 0,7 hkg
kerne i merudbYlfc for kobbcrtilførsel, hvor kob
bertaIlene har været under 1,9. For kobbertal pli
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over 2,0 er der ikke opn.lcl merudh}'lte for til
fØrsel. I de 2 forste forsøgsår visle denne op
deling af n::5ultnternc efter kobbertalniveau ikke
nOgen sammcnhæng mellem kobbertal og mer
udbyttet for kohhertilf~Srsel, hvilket fremg~r af
gennemsnitsresultaterne af de 3 iir~ forsØg.

Fon~).,? II/ed il/(l~ri'df1lilIK (lf j.;obbcrmoIlRd.
OfJ,h-lin[? e/f"" kohbcrlfll (116)

hkll kcrne pr hil
1976 1974-76

J.O og 3,0011
KObberra!. CUI u.1,9 2.0-2.'1 derover li 1.9 2.0 2.'J <leWI"cr

Amal for~og J8 20 " '" 19 "Un<;. ellI 1.3 2.3 4.6 1,4 2.4 4.2
500

PK 0-5 13 35,2 38,7 34,4 39.3 46,0 50.5
500

PK 0-5 l J
med ClI 0.7 ~0.4 0.0 0.5 0,1 0.4

Ved opdelingen af de 3 "I'S resultaler efter
kobbertal er udbytteresultaterne tillige blevet delt
op i 3 ret marbnt forskellige udbytlenivc:luer.
fo'ur'ikeJlene heri b,;r dog næppe tillægges ko b
bert:llJencs sh)rrche. selvom resultaterne af teks
turanalY'ier og kemiske jordbundsanalyser heller
ikke viser nogen sikker sammenhæng mellem kob
bert:lllellc og forspg<;jorderncs lerindhold og fos
forsyre- og kaliumtal.

Udgiften til 2 kg kobher i 500 kg PK-gødning
er ca. 35 kr., og der har sftiede... i den gennem·
snitlige I. firs virkning nogenlunde værel betnling
for merudgiften lil kobberholdig g~xlning.

De .i (/1'.\ ,,/(fllgi' for.\('f.: I'i.kr dOI: og.ul. al b/Ol
kohhcr(a/fellc a Ol'('r 2,0 pil nllllifldl'1il: lys I/Iillc
mljord. ('I" di'" rillRc ri.\iko jor. (It da o{JII"ædN
_sJ..jlllr .. j.;ohhl"rll/allgrl. SOIll /..rlll lIll'df{Jrc IUlhylte·
llet!YIllIf./ i kol'll.

2. Forsog med selen.

Furm:t1cl med di'ise fors~;gsopgaver er .H belyse
mulighedcn for at påvirke indholtlel af ~c1cn i
byg. del .. gennem lilfdr'ieJ af selenberigede PK
g,x1ningcr. dels ved udspr~jtning af selen.

Opgaven bIc v startet i 1972 på initi<'ltiv af Af
delingen for Landhrugsfors~Sg. AEK. Ri:W, og ud
over gennemf~jrdse af markforsøg har samarbej
det endvidere omfalfet indsamling af prøver til
analyse og vurdering af selen indholdet i en række
danske foderafgr~~dcr. Oplysninger om disse lln
dersdgelser. der visle, at dansk avlet foder nor·
malt indeholder væsenlligt mindre end de 50-100
ppb selen, som anses for værende nØdvendig for
husdyrenes rette ernæring, blev meddelt i _Over
siglen 1974_.

1 1975 blev fors~lgsarbejdct udvidet med en
serie markforsøg. hvor der afprØves udspr.1jtning
af sclenit som en alternativ mulighed lil selen
gddskning.
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/:orsog filet! 1U1IprØjftli1ll: af sele" (J 18)
ppb selcn hkg lerne
i b}'gkemc pr. ha

IO forsøg 24 ror~g

21 33,2
34 ~O,I

52 ~0.7

71 ~0.4

113 ~O.l

Grundgødet
5 g selen udspr.. stadie 4

IO g selen udsr"'. ~ladie 4
5 g: selen udspr.. stadie 6

lOg selen udspr.. stadie 6

del ikke muligt på dct foreliggende grundlag at
vurdere. hvad der sker med de ca. 99 pet. af det
tilførte selen, som planternc ikke optager. Det er
også uklart, om en tilfdrsel pa ca. 100 g selen pr.
ha ilrligt senere vil give anledning lil en eftervirk·
ningseffekt. der bringer selenkoncentrationen over
det onskclige. idet der erindres om, al selen. ved
siden af al \ære ct nødvendigt næringsslof for
husd)'r. er el stærkt giftstof.

Udsprojtnifl[: af se/en.
I 1975 blev der for før~te gang udført en større

forsøgsserie med udsprøjtning af selen i betydeligt
mindre mængder end anvcndt ved gpdskning. Ud
sprdjtningen afpr~}ves som en alternativ mulighed
til selengod~kning, og l. års resuhaterne viste. at
udspr~ijlningen af de små mængder selen, 5 og 10 g
selen i form af selenit pr. ha. medførte et betydeligt
oget selenindhold i kernen.

I 1976 er forsøgsopgavcn fulgt op med en ud·
yidelse af rorsogsplanen til 2 udsprajtningstids
punkter til nærmere fastlæggelse af det bedste
udsprojtningslidspunkt. Der er igen i 1976 gen
ncmfprt 2.t forsdg med spørgsmålet, og gennem
snitsresuhaterne er \ist i folgende opstilling. Ved
forsogsan!æg er der foretagel en slørre jord.
bllndsundersøgelse. der også har omfattet jordens
indhold af selen. Disse resultater er sammen med
de oHige oplysninger om enkeltforsØgene med.
delt i tabelbilaget.

Den forste udsprØjtning pil stadie 4 efter Feekes
skala (se side 58) er foretaget i perioden ca.
ZO. maj til l. juni. og anden udsprøjtning p~

stadie 6 er foreg?let e;'l. 14 dage senere.
1 1975 medførte udsprøjtningen af selen et

uhelydeligt merudbytte af samme sldrrelse~o(den

som det gennemsnillige mindreudbytte i 1976.
Ved bøst er der udlaget kerneprØver til analy·

sering for selenindhold. Ved redaktionens slutning
foreligger der "un analyseresultater fra en del af
pr~hcrne, og gennemsnilSresultalerne af disse er
anr,srt i opstillingen. Resultaterne viser, al de 2
mængder selen har medfprt el betydeligt øget
"clenindhold i kernen og mest ved den sene ud·
"prØjtning. 5 f:: selen udsprojtet på stadie 6 har
medf~)f( et højere selenindhold end 10 g selen
UdSprS)jtel på stadie 4, hvor selen indholdet dog er
njet op i nærheden af del selenindhold mellem
50 og 100 ppb selcn, der anses for npd\'endigt.

Som nævnl er seJen foruden at \ære el es!>enticlt

-&1,4 48.1
0,3 0.1

~0.5 ~O.I

1973 1914
8 fOfsøS IO forsøg

43.6 54,S
O.J ~0.5

0.9 ~O.~

0.0 ~0.6

1974 1975
6 forMIg 9 fo""g

53,3 46.9
~O.l 0.5
~0.3 0.1
~0.9 0.0

1975 1916
4 fors,,~ 7forwg

42,8 43,3
0,3 ~0.4

0,5 ~0.4

0,5 0.4
~ 1.8 ~0.3

~0.6 ~0.7

IY76
2 for~og

31.6
0.2
0.0
0.7

~ 1.9
~0.9

Forwg nwd .H'It'/I (I J 7J
hkg kernc pr. ha

1972 19~3

9 rOl"Sllg 11 fOfWlJ. dr
Ingen sclentilforscl.

60 g selen. . , .
120 g selen .

Selen er et essentielt næringsstof for husdyr,
men anses ikke for at være noget planlcnærings
slof, og tilfØrsel af selen har heller ikke haft no
gen indflydelse p", bygudbyttcL

S& længe det er muligt at f;u;tholde forspgene,
analyseres kerneprover fra de for~J..ellige forsog~

led for selenindhold. Pil grundlag af de hidtidige
resultater af disse undersøgelser konkluderer lic.
:l.gro G. Cissel, Risp. at det n:l.turlige selen ind
hold i dansk avlel byg har kunnet oges lil del
ønskede koncentralion'lniveau pa 50-100 ppb ved
lilforsel af 100 g selen pr. ha pr. år. Derimod er

GodsÅIling med stien.

Disse forsøg. der er placeret p forskellige jord
typer landet o\'er, er fastliggende. og de søges gen·
nemført i en længere irrække til maling af en
eventuel eftervirkning af tilfart selen. I forsogs·
planen afprøves tilføn.ci af 60 og 100 g selen
pr. ha pr. år og 120 g kun tilf~)rL I. år ved for
spgsanlæg.

Kun 4 af de 9 marHorspg, der blev påbegyndt
i 1972, har kunnet videreføres i 1976 med b}'g
som forsøgsafgrpde, 1 1973 blev der anlagt yder·
ligere 11 fors~;g, hvoraf 7 er videreført i 1976.
Resultaterne fremgf&r af f~)1gcnde opstilling.

J.dr
Ingen selentilførsel.
120 g selen ved anlæg
60 g selen hvert år

120 g selen hvert år

4.dr
Tngen sclentilførsel.
120 8 selen ved anlæg

60 g selen hvert år
120 g seJen hvert år
60 g selent)

120 g selen·)

5. dr
Ingen selentilførsel ...
120 g selen ved anlæg
60 g selen hve:n år

120 g selen hvert år
60 g selen·)

120 g selent)
.) J hvcr! IIf dc torsrc 3 år.

2.d,
Ingen selentilfpr~el....
120 g selen ved anlæg
60 g selen h\'ert år

120 g selen hvert år
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VI. Affaldsprodukter

Analyser lIf /6 'Jr(~\'l'r Awillll/l..a ~1I1-fl}'I·('(l\I..(',

gll.\.

G~,dsklliIlK efkr p/Wlfl'wlfllysa, 3. t1r
ef/erdrl../Ii//j!. Byg (//9)

Den anvendte flyveaske markedsfØres under be
tegnelsen Al!ril/{//~a. Askens indhold af nærings-

28.8
29.8

0.08
0.43
1.38

90.0
12,1

27,5
27.4

2~,4

26.S

h~& lune pr. ha

Ikhandllng 1975 og 1976
OP 151' 30P

23.1 25.9 27,3

7 fors6~ J97ti
Behandling /974

a. Grundgødct
b. Dominerende næringsstof

udstr. , .
c. Alle mangl. næring..st. ud~tr.

pet. af /('r.I"LOf:
pct. syreopløsclig fosfor, P

kalium. K
magnesium, f\fg

Begge dele bekræfter, al planteanalysens anvisning
i 1974 af fosfor som det dominerende manglende
næringsstof har Været rigtigt.

I. Forsog med kul-l1yveaske.

I 1974 og 1975 blev der igl..Illgsat 2-5rigc (01'
s~;g~sericr med flyveaske fra "ulfyrende elværker.
I forssSgsplancn anvendes der 2 mængder aske,
2 t og IO t H·,\rstof pr. ha, og på grund af flyve
askens meget ringe indhold af planlenæring~stoffer

og uvished om deres \landopløselighed m.v.. er der
ikke foretaget sammenligning med "endte g~Sd

ning~midler. Forsøgene anlægges og genncmf~Sres

l. ;'jr i rodfrugt, og eftervirkningen mflles deL
f~)lgendc ar i byg.

Det ene af de 7 forsSsg, hvor det dominerende
manglende næringsstof ikke var fosfor (men kvæl
SIOO, er forss;gsbehandlel som de sSvrige (orsøg i
1975 og 1976, men i Illotlsætning Iii disse er der
inlct merudbYlle for de tilfs;rte fosformængder,
hvilket ligeledes bekræfter rigligheden af plante
analysens diagnose i 1974.

Ft igang~at forsØgsarbejde i 1975 med afprØV
ning og regulering af modeller til efterg<sdskning
i vinterhvede på grundlag af kemiske planteana·
lyser har af forskellige årsager måltet udga i
1976.

FOfl;pgene i byg afslultes i 1977.

pet. I~)rstof

pCI. basevirkning*)

ppm'*) (lf fors/of:
ppm vandopløselig fosfor, Il < 1

kalium. K 318
magnesium, Mg 21

.) i fOfhola Iii kulsur kalk,
.. ) MllIlonledc:le.

Fors~Sgcne blev anlagt med 9 gentagelser, og i
cftervirknings;henc Cl' der i en trediedel af gen
tagelserne gennemført gdd .. kning med Ih mængde
af det næringsstof, planteanalysen i 1974 visle do
minerende mangel p.t En anden trediedel tilfores
In mængde lIf det dominerende næringsstof. me
dens den sidste trediedel af gentagelserne ikke til
fØres dette. Formålet hermed er at undersøge,
hvorvidt pJanteanalyscns resultaler kan være vej
ledende for g,)dskning i de følgende ar. ForsØgene
giver tillige større mulighed for at belyse økono
mien ved gØdskning efter plantcanalyser.

Ved starten i 1974 blev forsøgene udelukkende
anlagt på bygarealer, der efter udlagne plante
prØver viste alvorlig mangel på et eller flere næ
ringsstoffer. laIt blev der på delle grundlag Hnlagt
17 forsøg, og i de 7 forsøg. hvor der i 1976
måles eflervirkning, var fosfor i de 6 af fors~Sgene

det dominerende manglende næringsstof. Grund~

g~Sdskningen i disse cnkeltfors~Sg i 1974 er med
delt i labelbilnget Sammen med cnkchfors~)genes

resultaler af tilført (osfor i 1975 og 1976. [ føl.
gende opstilJijlg er vist genncmsnilsrcsultllterne.

Endnu i 1976 hM der været en betydelig efter
virkning af det tilf~)rte dominerende næring!'lstof i
1974, som var fosfor, ligesom der igen har været
mcrudbytlc for de årligt tilfØrte fosformængder.

V. Eftergødskning på grundlag
af planteanalyser

t. Forsøg i byg.

I 1974 blev der til belysning af plantc.maly
sernes egnethed som hjælpemiddel i gødsknings
vejledningen anlagt cl antal fastliggcnde forsøg,
hvor eftervirkning af en gennemført gØdskning i
1974 på grundlag af planteaml1yser måles i de
fØlgende 3 år. således al forsøgene iall bliver
4-hrige.

Ved anlæg var forsØgsplanen f~S1gendc:

a. GrundgOdet
b. Gødskning med dominerende næringsstof.
c. GØdskning med alle manglende Ila~ringsstoffer.

næringsstof for husdyr tillige en ret stærk gift.
Derfor er svineproducenter, der fodrer egen avl
op og selv blander proteinfoderet, forhindret i at
erhverve selenholdig mineralstofblanding og der
med tilsætning af selen lil svinefodereL For disse
producenter ville en hØjnelse af bygkernens selen
indhold ved udspr~sjtning tidligt i vækstsæsonen
være en I~Ssning, og på baggrund af de gunstige
forsØgsresullater med lIdspr~Sjtning søges der der
for nu om myndighedernes till::ldelse lil fremstil
ling af et sclensprØjtemiddel (il anvendelse i prak
sis.

Forsøgene med udsprøjlningstidcr og -mængder
af selen forls:cller.
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Forsøg med Agrinalka, l'drsæd (/20)

2. dr. Efrer\'irkning 1975 hkø: k~';,~pr h'1915-16

i vdrsad II forsos I)forsog 24fofS0S

Grundgødet 38,S 35.4 36,8
2 t tørstof i Agrinalka 0,1 ~0.7 +0.3

10 t tørstof i Agrinalka 0.3 -;- 0,8 +0,3

Det gennemsnitlige kerneudbytte har i J976
været svagt negativt påvirket af den tilførte flyve
aske, idet der i næsten samtlige enkeltforsøg, hvis
resultater er meddelt i tabelbilaget, forekommer
cl lille mindreudbytte for asketilførsel. Men iø\'figt
afviger resultaterne ikke fra de foregående års
forsøg i korn.

stoffer fremgår af omstående opstilling, der viser
analyseresultaterne af den Agrinalka. der er an
vendt i de anlagte forsøg 1975.

Analyserne er udført ved Statens Planleavls
Laboratorium, Lyngby, og bar omfaltet totalt
indbold af fosfor, kalium og magnesium ved op
løsning i kogende 20 pet. saltsyre. Tillige er der
foretaget bestemmelser af de samme næringsstof
fers vandopløsclighed efter meloder for analy
sering af bandelsgØdning. Endvidere er der ana
lyseret for vandindhold og foretaget titrering til
bestemmelse af produktets basevirkning.

Det fremg~r af analyseresultaterne, at flyve
askens indhold af fosfor og kalium er ubetyde·
ligt, og at indboidet af magnesium er meget tungt
opløseligt.

I 1976 måles eftervirkningen af tilfprt Agrinalka
til rodfrugt 1975. lait 13 af de 15 forsØg har
kunnet viderefØres med byg som forsøgsafgrØde i
1976, og gennemsnitsresultaterne af disse efter
virkningsforsøg er vist i følgende opstilling sam
men med resultaterne af tilsvarende eftervirk
ningsforsØg i 1975.

Hvor der i 1976 fortsat var interesse for at
afprØve kul-flyveaske til rodfrugtafgrøder, blev
det anbefalet at anvende en fælles forsøgsplan
med O, 2, 4 og 6 t Idrstof i Agrinalka mod O, 2
og IO t i tidligere planer. Resultaterne af forsØg
efter denne plan er meddelt i omstående opstilling.

TilfØrsel af Agrinalka bar i 1976 medfØrt
mindreudbytter i b3de fabrikssukkerroer, kartofler
og spiselØg. Udbyttenedgangen er dog k.un signifi
kant i løg.

Forspgcne i sukkerroer og kartofler i 1974 og
1975 viste samme resultater, og det må konklu
deres, al Agrinalka kul-flyveaske ikke har nogen
positiv virkning på afgrØdernes masse- og tør
stofudbytte.

A Ilalyser af millerafstojindho/d
i afgrøder riffØrt Agriflalka.

Agrinalka flyveaske angives at indeholde mindst
80 forskellige gnmdstoffer, og det hævdes, at an·
vende Ise af flyveaske på landbrugsjord har en
heldig indnydelse på afgrØdernes mineralstofind
hold og -sammensætning, specielt hvad angår de
såkaldte mikro-mineraler eller sporstoffer. Kun
Il af de 80 angivne grundstoffer er dog kendt
som nødvendige for planternes vækst, og hoved
parten af disse tiJføres med de almindelige han
deisgØdninger i langt stprre mængder. end der er
mulighed for gennem anvendelse af flyveaske.

Til undersØgelse af den påståede øgede mineral
stofoptagelse efter tilførsel af flyveaske blev der
udtaget afgrØdeprøver i de enkelte forsØgsled i 4
af de udførte roeforsøg i 1974 til analysering for
4 kendte mikronæringsstofrer, nemlig mangan,
kobber, zink og kobolt saml 4 uønskede metaller,
bly, cadmium, nikkel og krom.

Resultaterne af disse afgrØdeanalyser, der blev
udfØrt af Statens Planteavlslaboratorium og of
fentliggjort i ~Oversigten 1975c, viste. at sukker
roernes indhold af de 7 af de underSØgte grund
Sloffer var helt upåvirket af de tilførte aske
mængder. Kun indholdet af mangan viste tendens
lil fald med dget tilførsel af Agrinalka, bvilket
formentlig kan tillægges en pget binding af man
gan på grund af askens basevirkning.

Påstande om flyveaskens positive virkning på
afgrødernes indhold af en række essentielle spor·
stoffer for husdyrenes ernæring er imidlertid fort
sat udfra teorier om. at landbrugsafgrØdernes ind
bold af tungmetaller som bly, cadmium, kviksØlv
o.a. er stigende, specielt i byg, på bekostning af
'1igtige sporstoffer, og at denne udvikling. der til
lige påstås at være årsag til flere sygdomspro
blemer hos husdyr og mennesker. kan ændres ved
tilfØrsel af flyveaske til landbrugsjorden.

Disse teorier, der iøvrigl stiller en del af land
brugets produktionsmetoder i et odiøst skær, frem
føres af ch';/ingeniØr Viggo Berthe/Jen, jimlael
AgrillalJ..a, Hl'1ferup. Da der aldrig har været
fremlagt kontrolleret dokumentation for teorierne.
foreslog Landskontoret for Planteavl i juli 1976

.op

297

3
3

-+-2

-+-0.2
+3.3
-+-3,1

100,2

~0.2

-+-2,R
-+- 3.6

4 fo"og 1916
log lonlof

281 34,8

+2 1.6
-+-18 ~2.7

-;-27 -+-3.8

293 70.1 53,2

2 rorsoø: 1976
knolde lonlof 51h·tlse

5 0.1
-+-14 -+-4.0

-+-6 -+-3.4

,od

440

-+-3
-+-9

-+-16

18.2

17.8
17.9
17.4

pcl_ lunlaf

12,4

13.0
12.2
12,2

A grillafka, rodfrugr (121)
hkS pr. h.

6 fonog 1976
lorslor

22.g

22.9
22.6
22.R

",.
lonlof

23,9

23,6
23,6
23,2

",.
IØrllOf

ForsØg med

SuJ..kerroer
Grundgødet
1 flyveaske:
2 t tørstof
4 t torstof
6 t tørstof

Karrofler
GrundgØdet
l flyveaske:
2 t tørstof
4 t tørstof
6 t tørstof

SpiselØg
Grundgødet
I flyveaske:
2 t tørstof
4 t tørstof
6 t tørstof



civilingeniØr Viggo Berthelsen at lade dem a.fprØve
i de løbende forsøgsserier med flyveaske. Civil·
ingeniØr Serthelsen tilbød derefter at udføre del
omfattende og bekostelige analysearbejde p~ eget
analyseapparatur, der er udviklet i forbindelse
med mange års arbejde med spormineraler.

l høst 1976 blev der udtaget kerneprøver i de
enkelte forsØgsled i de foran refererede t3 efter·
virkningsforsøg i byg. der var tilfØrt 2 t og 10 t
Agrinalka i J975. Endvidere i 3 forsØg efter
samme plan i vinterhvede, v~rhvede og havre,
samt i de 4 refererede forsøg i kepat~Sg, tilfØrt
2, 4 og 6 t Agrinalka i 1976. Alle afgrØdeprø·
verne, der blev kodet ved kgl. Vejer og M~ler, er
blevet analyseret for de 3 tungmetaller, bly. cad·
mium og kviksølv, samt andre spormetaller som
yttrium, scandium, selen. vanadium, cerium, titan
og kobolt. Desuden er en del prØver analyseret
for yderligere op til 26 grundstoffer.

Analyserne er udfØrt som tendensanalyser og
angiver således ikke eksakte indhofd af de ana·
lyserede grundstoffer. Resultaterne <lf de ialt 60
enkeltprØver, der er modtaget på landskontoret
kort før beretningens afslutning, viser de frem
satte iagungelscr om tenderende vekselvirkning
mellem tungmetaller og de spormineraler. der
hævdes at være af stor betydning for husdyrenes
sandhed. Dersom en prØve viser hØjt indhold af
lungmelaJler, er der kon angivet meget lavt ind·
hold af disse spormineraler og omvendt.

Ved udlægning af a.nalyseresultaterne på enkell
forsøgene og forsØgsleddene efter kodenØglen er
der imidlertid ingen som helst linie i materialet.
Der er ingen sammenhæng mellem prØver med et
anfØrt hØjt indhold af tungmetaller og tilsva·
rcnde lavt indhold af .vigtigec sporstoffer 
eller det modsalle - og forsØgsbehandlingen i
det enkelte forsØg. Fordelingen af prØver med
gunstig eller ugunstig mineralstofsammensælning
er s~ledes helt tilfældig fra forsdgsled til forsØgs·
led og fra det ene forsØgsarealtil det andel.

CivilingeniØr Viggo Bertlieisen hM ikke SSnsket
at kommentere analyseresuflnterne efter modta·
geJsen af koden.

Analysering nf sporstoffer er overordentlig van
skcIig og forbundet med stor lJ'likkerhed. Men et
disse tendensnnnlyser udført med den påståede
rimelige sikkerhed, er resultatet. som tidligere fun.
det \/ed ~onventionelle nnalysemetoder, at flyve
aske ikke har den påståede virkning på afgrØder·
nes mineralstofindhold. Er den anvendte <'lnatyse·
teknik og dermed analyseresultaterne derimod
værdiløse. bortfalder samtidig grundlaget for de
fremførte teorier om relationer mellem mineral·
stofindhord. flyveaske. afgrOder og husdyr. - Med
ae koncentrationer af grundstoffer, der findes i
flyveaske, ville en sfldan sammenhæng også være
osnndsynlig.

Dc ndførte og refererede analyser er p& grund
af d'eres omfang og k:arakrer ikke egnede til
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offentliggørelse her eller i rabelbilaget, men inter
esserede kan rekvirere kopi af der samlede ana·
lysemateriale ved henvendelse til Landskontoret
for Pla'nteavt

AfprØvn;ngen af kul·flyveaske betrag{e1 hermed
som afslutter. fdet 3 d,-s forsØg i sukkerroer, kar~

fofler og byg med stor s;kkerhed har vist. at flyve.
asken ;kke !rar nogen PCfs;til' virknIng p& afgrØ·
dernet udbytte.

Et omfaftende analysearbejde Ira, deslufen vist,
{lf heiler ikke afgrØdernes indllold af {prstof, sr;
velse samr ønskede og uØn.rkede minefafstof/er
pdl'irkes af flyveasketilfØrselen.

AI 10rsØgene fan der derfor kun drages den
konklusion, af kul·flyveaske er værdiløs lor plan
leprodukfionell, men ar den løvrigt uden rlslko
kali anbriTtges pd landbrugsjord I mængder op tU
ca. IO f pr. ha, dersom aer er problemer med at
bortskaffe delte aftaldsprodukl.

2. Andre forsøg.
Udover de refererede forsØg med kulflyveaske

er der udfØrt en del andre for!øg efter planer,
hvor flyveasken bl.a. er sammenlignet med for·
skellige gØdningsmidlcT og kalk. Heller ikke i disse
forsøg. der fortrinsvis er udført i østsjælrandske
foreninger, har kul·flyveasken haft nogen sikker
mtl.felig virkning på udbyttct.

e Holbæk amts Økotlol1l;ske Selskal> er der ud
fØrl en række forsøg med ef slamprod'ukt fra
mcdicinalindustrien. r forsøg nr. 3513 er afprØvet
virkningen af kloakslam fra rensningsanlæg, og I
nr. 619 er der udførr forsøg med kloakslam og
sØslam.

r beretningen fra De sdmvirkende Lolland·
Falsrerske Landbofot'eninger kan der henvises til
forSØg med vanding med havvand.

VII. Jordbundsundersøgelser
Omfnnget af jordbundsundersøgelser, udført j

beretningstl.ret 1976 i De landØkonomiske Forenin~

ger, har "'æret lidt mindre end i 1975, hvor dette
arbejde havde et meget stort omfang. Der har
været en nedgang i reaktionstalsbestemmelserne
på ca. 11.000 stk. og knap 4.000 færre bestem
melser af rosfor:-;yretal og kaliumtal. Derimod er
der udtaget ct stigende antar prøver til bestem
melse af magnesiumtal og kobbertal.

JordbIIndsresll"al er 1976, af/tal.
R, F, ~, MØl C"'

Bornholm 1600 148~ 1482
Loll.-Palster '119 4101 4101 1214 502
Sjælland ~3013 17389 17496 918 356
Fyn 17461 9897 9864 825 200
Østjylland 38505 31415 31376 1958 1840
Nordjylland 37839 31601 31789 4724 6081
Vestjylland 33269 27738 27654 1771 1313

Hele randet 155806 123623 12376211470 10292
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Jordanalyseresullaur 1976, procentisk fordeling

Da incitamentet til udtagning af jordprøver til
bestemmelse af reaktionstal ofte vil være mistanke
om, at jordbundsreaktionen er for lav, giver det
viste reaktionstal i fØlgende opstilling ikke et re·
præsentativt udtryk for landbrugsjordernes .kalk·
tilstande. Derimod vil analyseresultaterne for gØd·
ningstallene, der helt overvejende stammer fra de
systematiske jordbundsundersØgelser af hele marker
eller ejendomme være nogenlunde repræsentative
for vore Inndbrugsjorder. GØdningstaUenes pro·
centiske fordeling i de enkelte landsdele kan
derfor give et indtryk af gØdningstilstanden i de
forskellige egne.

1! " ~.' ~~=~

.s~

O 2
l 6
5 14

16 2l
2l 17
21 14
14 8
7 5
4 l
3 2
6 6

~•E
Reaktionstal ~

Under 5,5 l
5,5-5,9 6
6,()...{;,4 l4
6,5-6,9 4l
7,0-7,4 15
7,50gderov. l

Med kalktr. 75
Ud. kaIkir. 25

:3
1
I
l
8

24
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25
75

~
~
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7
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l
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25
l2
2l

7
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~
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O- 0,9
1- 1.9
2.- 2,9
l- l,9
4-- 4.9
5- 5,9
6- 6,9
7- 7,9
8- 8,9
9- 9.9

IOogderov. -

Kobberlaf

O- 0.9
1- 1,9
2- 2,9
l- l,9
4-- 4.9
5- 5,9
6- 6,9
7- 7.9
8- 8.9
9- 9,9
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12-ll,9 4
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16-17,9 2
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Kaliumta/

O- 1,9 O
2- l,9 O
4- 5.9 2
6- 7,9 7
8- 9,9 15
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12-13,9 15
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Den procentiske fordeling af reaklionstallene i
de enkelte landsdele viser ingen ændringer bortset
fra Lolland-Falster, hvor laJlene har været ret
stærkt stigende. På baggrund af en længere år
række viser reaktionstallene dog et klart fald i
alle landsdele med undtagelse af Lolland-Falster.

Fosforsyretallenes niveau viser en ret markant
stigning på Sjælland, Lolland·Falster og Born
holm i 1976. I de Øvrige landsdele er der kun
tale om en meget svag stigning.

Kaliumt;tllene er ret uændrede i 1976, bortset
fra Bornholm, hvor der er tale om et fald i
kaliumniveauet. og lolland·Falster, hvor kalium·
tallene udviser cn sligning.

Magnesiumtallenes niveau har været ret slærkt
stigende i Jylland og på Fyn, men faldende på
lolland·Falster og især på SjæUand.

For kobbertallene er fordelingen uændret på
de forskellige niveauer, bortset fra SjælJand, hvor
tallene fortsat er faldende således, at Sjælland nu
klart er den landsdel, hvor vi finder de laveste
kobbertal. Ikke mindre end 54 pet. af kobber
tallene i denne landsdel er under Cut 1,9 og 82
pet. under Cut 2,9.
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G. Frø- og industriafgrøder
Af Ole ThøgerselI

Ocr foreligger i 1976 resultater fra et ret stort
antal forsøg gennemført i forskellige frøafgrØder
i den lokale forsøgsvirksomhed. I de følgende
afsnit er meddeh resultater fra 152 forsØg gen·
nemført i 1976. Dc fleste af forsØgene er gen·
nemfØrt efter fors,'gsplaner udsendt af FrØavlsud
valget og Udvalget for Plantebeskyttelse. Farsø·
gene er fordelt med følgende antal i de anfØrte
afgrøder.

K løverfrøarter ...•.....
Gr<l:sfroarter ....••....
Raps _.•....
Sennep .
Valmue ...••...•.
Spinal
Radis .

Arllol tOl"!log
Frøltvls- Udvalget for
udl'algel Plantebøk)-lltiJe

6 6
31 32
51 2

I
2 15
2 2
2

at fremspiret spildkorn efter høst af dæksæd frøs
bort, uden nævneværdig skade for de udlagte frØ
afgrØder.

Vejrforholdene for klØver· og græsfrøafgrø·
derne var gunstige i første del af vækstperioden i
1976, og den senere langvarige tørkeperiode fik
ikke større indvirkning på disse ret tidligt modne
afgrøder. H~'slen gik let og uden væsentlige lØr
ringsudgifter, og de opnåede udbylter var i de
fleste lil fælde pæne. Kvaliteten af den indhØstede
frøvare var god, bortset fra enkehe sildigmodne
græsfrdarler, hvor torken medfdrte en meget let
kvalitet. d.v.s. en lav IUsindkornsvægt.

Tdrkcperiodens betydning for industri- og olie
afgrøderne, der modner væsentlig senere, var der·
imod mærkbar. især for valmue der mange steder
kun nåede hah·t normalt udbytte.

lait. . .. 95 57

Behandlingen af den h~Sstcdc frøvare i for·
søgene sker i samarbejde med StatsfrØkontrolJen.
Det enkeIIe forsØgsled er hØstet og vejet, og
efter udtagning af prØver til vand bestemmelse er
der )dcrlig udtnget en prøve på 2 kg, der er ind·
sendt til prp\'erensning og analysering bos Stats
frdkontrollen. Denne prøveudtagning i de enkelte
forsøgsled er sket efter regler udarbejdet i samråd
med Statsfrokonlrollen. Der foreligger herefter i
forsøgene resultntcr fra analyser for ren bed samt
fur spireevne og indhold af ukrudt i del omfang,
det skdnnes nødvendigt. Uindskontorel for Plante
avl har i det cn"e1tc forsØg beregnet kg rent frø
pr. ha med det for den p~gældende art normale
vandindhold: 12 pc.r. for kløverfrØ, 13 pet. for
græsfrØ, 9 pet. for raps- og gul sennep, 6 pel. for
valmue og IO pet. for spinat og radis. Enkelt.
resultaterne fra flere af de større forsØgsserier er
meddelt i beretningens tabelbilag.

ForSØgene med klØver- og græsfrdarter er ud
lagt de 2 foreg~ende ar, i de fleste tilfælde med
en kornafgrøde som dæksæd. Kornhøsten er i
begge udlægsår afsluttet på et ret tidligt tidspunkt
og uden megen lejesæd, hvilket har medført. at
der om efteråret har været en lang periode, hvor
de udlagtc frøafgrs~dcr kunne opnå en god ud
vikling inden vinteren.

Vinteren 1975-76 må betragtes som normal
med flere kortvarige frost perioder, der bevirkede,

J. Froavl af hvidklover.

AfhugninJ..: af hvidkldvcr.

Slagclscegncns Landboforening af.!llultcde i 1975
forspg gennemfØrt i 13 1I.r, hvor man søgte at
finde del reUe afhugningstidspunkt i hvidkldver
fromarker. Rcsuhalerne fra disse forsØg viste, at
afhugning d. 15. maj i de fleste 1I.r gav større
fr~)Udb}He end ingen afhugning og afhugning den
25. maj.

I 1976 foreligger der resultater fra 2 forsØg,
hvor De samvirkende lolland·falsterske Landbo
foreninger har sammenlignet ingen afhugning med
afhugning d. 15. maj i hvidklØverfrØmarkcr (for.
ssjg nr. 2892 og 2893). I begge forsØg er opnået
storst frøudbytte ved at undlade afhugningen.

Konklusionen efter de mange års forsøg m1l.
være, at en kraftig udviklet bladmasse i hvidklø
verfrømar"erne i maj giver et lavt frøudbylte.
Rettidig afhugning midt i maj i disse bladrige
marker hæver frøudb),ltct. I 1I.r med tØrke og
svag bladudvikling bør afhugning ikke gennem·
fpres.

2. Frøavl af græsarter.

a. Udsædsmængder uf og li.vlclstofgødning
iii dæksæd for frøafgrøder.

ForsØgene er fortsat i 1976, hvor der foreligger
resultater fra 2 forsSSg med udlæg af hvidklØver
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l hvidklØver og engrapgræs bar en udsæds.
mængde på omkring 2 kg pr. ha gennem for·
søgsperiodcn givet det største frØudbyftc. For rØd
svingel har en udsædsm.engde på 8 kg pr. ha l
de fleste forsøg været passende.

Kar. f.
lejesæd 3 4 3 3 3 3
hkg
kerne 55,3 +3,3 40,2 +5,5 48,8 2,7

/. d" rØdsl';flgel

Ud.....
k, rent fro pr. ha

1972-15 197' 1916
-cd< .. fOf'SoeI or.1421 DJ'.1422 or.l25 nr. 826

2 kg 888 913 1285 1174 g23 1049
4 kg 197 153 145 180 305 34
8 kg 366 328 288 278 21 l 209

16 kg 337 321 259 277 283 132

2. Jrs rØdsvillgel
1913-76 1976
" f01"$01 nr. 827 nr. 828

2 kg 1446 1495 1487 1491
4 kg 14 +40 95 17
8 kg 47 18 155 96

.6 kg +53 +25 II 72

II vid.klover/ engrapgræs

Byg med udlæg
1971-72
2 fo~o,

nonnltl li N
N ekllnl

Kar. f. lejesæd 8 IO
hkg kerne 57,8 0,2

Hvidklp\'t!r
k, reni fro pr. ha

197'
nr. 1186

normal 31 N
N ekSlnl

1975
nr. 1844

normal 31 N
N ekltnl

3 3
48,0 2,6

1976
nr. 823 nr. 824

552 574
+62 95
+55 36

+ 144 +30

BJg med ud/æg
1974

nr 1841
norm.1 31 N

N Ckslnl

Udsæd.fnllrngder allrØ.

1972-73
2 forSØ,

779 700
+96 +23

+ 193 +85
+190 +123

1. drs trlRrapgrtts
1973-74
2 fOrlo,

1270 1454
+64 +197
+71 ;. 134

+116 +198

2. Jrs ttlgrapgrtps
1974-7!
2 (OrSØI

1170 1126
+142 +.65
+59 +53

+148 +J78

1971-14
4 rorwg

norm.1 31 N
N eUlr.

Rødsvingel

2 kg
4 kg
8 kg

16 kg

U.....~
rnzngde

l,S kg
3,0 kg
6,0 kg

12,0 kg

2 kg
4 kg
8 kg

16 kg

Udsæt/sft/aflgder af og kvltlS10lgpd"itlg til
dæksæd lor IrøolcrØder (/23)

Kualtacr (o, kg ren[ (ro

4 I A /976 plan1cbcsllnd pr. ha

P
orsl"'~ hvidkl. alm. tajs'. hvldkl. atm. rals,.

rØnv sur I (orøs I (orutl Hone! 2fol"Sl'lg

50 N lU dæksæd:
90 kg udsæd IO 7 441 7g7

180 kF, udsæd 9 7 17 +61
100 Id da:ksa:d:

90 kg udsa:d 4 8 2 +4
180 kg udsa:d 3 8 +42 + 15

Dæksæden blev høstet i 197' med stigende ud
bytter for stigende mængder udsæd og kvælstof·
gØdning. men der Vftr Ingen lejesæd, og dæk
sæden blev hØstet inden midten af august hvor
for der blev en lilfred55tillende udvikling at plan
tebestandon i forsøgene i eflerårel 1975.

Der er nogen vør/alion i de opnåede enkelt
resultater l forsøgene med alm. rajgræ og hvid·
"løver i 1976. ResulUlterne giver trods dette en
kJllf antydning af, at der bØr anvendes moderate
udsæds~ og kvælswfmængder til dæksæd for ,"are
frøafgrøder, og den tidlige kornhøst j 1975 under·
streger samtidig betydningen af, at dæksæden
fjernes tidligst muligt.

Der er slor Interesse for disse forsøg. Der fore·
ligser sftlede8 resultater fra JO farsØs høstet 1976,
hvor byg er anvendt som dækafgrØde for forskel
lige frØafgrØder. De opnAedc kerneudbylter fra
disse farsøs er anført i label 122 i tabelbilagct,
og de vil blive omtalt sammen med de opndede
frØudbytler ef.er hØst 1977,

Par yderlig at belyse spØrgsmAlet om dæksæ
dens betYdning ved udlæg af forskellige frØafgrø·
der har De samvirkende lolland·falsterske Land
boforeninger anlagt 4 (orsøg i 1976, (nr. 2735
2738) hvor 4 byS- og 3 vArhvedesaners egen
skaber som dæksæd prøves.

(nr, 3014 og 1109), ,amt 2 forsøg med udlæg af
alm. rajgræ$ (nr. 1110 og 1574). De opnåede
resultater og den anvendte forsøgspJan fremgår
at følgende tabel.

b. lJdsæd'iDlængdcr af frf'-

ForSØgene med forskellige udsædsmængder af
frØ af forskellige arter, der er gennemført af
Slagelseegnens Landboforening siden 1971, er
fortsat i 1976, hvor der foreligger resultater fra
4 farsøs i græsfrØ og 2 forsØg i hvidkløvcrfrø·
ForsØgene er gennemført ved frØavl af hvidk.lØver,
engrapgræs og rødsvingel udlagt med byg som
dæksæd, hvori virkningen af to kvælstofmængder
yderlig er afprøvet.

Den anvendte fornØgsplan og de gennem ~renc

opnåede resultRler fremgår af følgende tabel.
1 tabell(m knn man fØlge de opnåede resul

tater gennem Arene fra udbyttet af dæksæden til
-høst af hvidklØverfrØ og de fØlgende års udbytte
ar engrapQræs og rødsvingel.
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Der er i alle forsSSg anvendt kalkammonsal
peter som kvælstofgØdning, og den Økonomiske
grænse for anvendelsen har i de fleste forSØg og
græsfrØarter varieret mellem 80 og 120 kg N pr.
ha.

560
251
161
134

406
69
60
6

5/4
28/4
1l/5

Tidspunkter jor lIedjtl:ldllillg af flydelll/e
all/mollia/.. i frøgrtl's

kg rent fro pr. ha
l. års hundc:grn::' 2. års eng.... lngel

nr. 238S 1U".2384

J-'lydl'llc/l' ammoniak og /..alkammonwlpefer
Iii jrpgræs (125)

k'g renI rrø pr. ha
I. Ars I. års 2. års 2. Ars 2. ars

Forsøg hunde- umo- tlmo- ".,- eng- ila!..= 'ho 'ho svingel svingel rllJl1'a:$1976 2 rs. l fs. I (,. lrs. l r•. I r•.
Grdg. 439 820 330 1093 604 350

60 N ; f1.a. III 53 -;-60 -;-22 142 132
120 N i fl.a. 131 76 12 -;-92 198 170
60 N ikas 118 88 33 29 150 247

120N; kas 164 144 164 -;-61 133 239

2 forsØg 1976
GrundgØdet
120 N ; f1.a. d.
120 N i fl.a. d.
120 N i f1.a. d.

vendte forsØgsplan og de opnåede udbytter findes
anfØrt i fØlgende tabel.

e. FOr.ijjg med forskellige tidspunkter for
nedfældning af f1)'dellde ammoniak til rrøgræs.

Præstø Amts Landboforening har i 1976 gen
nemført 2 forsØg, hvor der er prØvet med for
skellige lIdbrigningstidspunkter for nydende am
moniak ved frØavl af hundegræs og engsvingel.

Det tidligste udbringningstidspunkt har i begge
forsøg givet dct st~;rste fn)udbytte. Forsøgene
fortsætter i 1977.

Der er opnået noget varierende resultater i
1976, men forsøgene fortsætter og skal derfor
ikke nøjere kommenteres.

r. Andre forsøg i h·ugræs.

Ved frpavl af engsvingel er i forsøg nr. 829 og
830 til dæ~æden tilfØrt stigende mængder kvæl
stofgooning. I begge forsøg har disse sligende
\...vælstofmængder medført faldende frøudbytler af
den i dæksæden udlagte cngsvingel.

I forspg nr. 219 i 2. års rødsvingel er ingen
afpudsning sammenlignet med afpudsning i sep
tember og oktober og med afpudsning samme
tider plus efterfølgende tilførsel af 50 kg kvæl
slof. Man har for afpudsningen fået et merud
bytte på henholdsvis J29 kg frø og 167 kg frØ
pr. ha for de to afpudsningstidspunkter, hvorimod
afpudsning plus tilførsel af kvælstof i eftcråret
ikke har givet noget sikkert merudbytte.

1 forsØgene 573, 574 og 575 er i frøavl af
engsvingel og alm, rajgræs efter forskellige for
søgsplaner sammenlignet virkningen af tidligt ud
bragt kvælstofgødning med en deling af den til
førte kvælstofgØdning i en tidlig og sen udbring
ning. hvor den sent udbragte sØdning yderlig er
prøvet i forskeUige kvælstofgødninger og Udbragt
så scnl som fra d. 3. til II. juni.

565
173
166
157
222

l. års
TimOIhe
2 r01'Wg

1976

2. års engningel
1 forsøS 2 rorsøg

1976 1975-76

798 852
165 143
53 86

-;- 14 84
-;-11 107

ila!. rajgf1n
2 rorsog 4 forsult

1976 1975-76

917 1006
118 278
167 423
103 384
64 351

alm. r.ajgr.cll. sildig
2 ron"g 6 forseg

1976 J97....76

560 649
234 319
445 556
466 637
446 647

StigeIlde IIltf:tl}:der hælsro! Iii jrpgrtl'.f (124)
1;:1 renI fm pr. ha

alm. raj~ræ,

hal",lldig
I rorsøg 6 forsøg

1976 1975-76

565 603
564 197
808 340
905 427
825 410

Grdg.
40N
80N

120 N
160N

c. Stigende mængder kvælstof li! frøgræs.

Der er i 1976 resultater fra 8 forsøg j for
skellige græsfrøarter, hvor der efter forsøgsplaner
udsendt af FrØ<lvlsudvalget er prøvet med sti
gende mængder kvælstof udbragt i det tidlige
fodr. De opnåede resultater er i nedenstående
label sammenholdt med resultater fra tidligere
års forsøg.

Resuhaterne fra de enkelte forsøg findes anfØrt
i tabel 124 i tabelbilagel. hvor SOrtsnavnel på de
enkehe græsser ligeledes er angiver.

d. Forsøg med fJ)'dellde :mlluoniak til frfjwæs.

FrØavlsudvnlget gennemfØrte 1966-67 forSØg,
hvor flydende ammoniak blev sammenlignel med
andre kvælstofgØdninger i græsfrøavlen. (Se Beret
ning om Fællesforsøg 1966, s. 131, 1967, s. 148).
Udbringningen af flydende ammoniak skele med
el nedfælderaggregat fors)/net med skiveskær. Kon
klusionen af forsØgene var, at de opn!\ede frØ
udbytter var mindre efter anvendelse af flydende
ammoniak, end efter de andre prØvede kvælstof
gødninger. Del blev imidlertid erkendt, at den
anvendte nedfælder !il flydende ammoniak ikke
var velegnet.

I 1976 foreligger resultater fra 7 forsØg, hvor
et mere avanceret nedfælderaggregat er anvendt til
nedbringning af flydende ammoniak. Den an-

Der er nogen vnriation i virkningen af kvæl
stofgØdning til dæksæd. S&ledes er der i tre af
fem års forsØg opnået størst frØudbytte, hvor der
er anvendt ekslra kvælslofgØdning til dæksæd.
Arsagen hertil kan m&.ske tilskrives. al frØudlæg~

gel er kraftigere udviklet efter rigelig kvælstof~

gØdning i dæksæd, hvor der som i disse forsØg
ikke forekommer lejesæd.

Grdg.
40N
80N

120N
160N
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Sorft'r all.·d"aps (126)
PC! olle l tOI'$!Or "g reni Crø pr. b.a

1974 197' 1976 1974 1915 1976
IH,. 21 r,. f H,. IH,. 2Hs. lar,.

høje indhold af erucasyre indtil de sidste år har
været den mesl dyrkede sort. 1 1976 er gennem
ført 18 forsøg, hvorfra resultaterne i fØlgende
tabel er sammenholdt med de opnåede resultater
i de foregående år.

2135
+316
+207

13
+31228'

2715 2333
+227 + 183

- +118

44.3
42.7
41.2
41,4
41,3

43,8
42,5
41,2

45,2
43.7

Forsøg
/974-76
Gulle
Erglu
Haplona
WW 1228
Sv.7()'5152 43,0'
-) - mindre anlal Co~g.

Der er i den sildige rajgræssort Vigor opnået et
forbavsende stort merudbytte ved tilførsel af kvæl
stofgØdning d. ll. juni. især når tørken i 1976
tages i betragtning.

l sildig rajgræs Perma er i forspg nr. 3015
sammenlignet direkte tærskning med skårlægning
for senere tærskning. Del laveste frØudbytte blev
opnået eiler direkte tærskning. Årsagen skpnnes at
være dryssespild i en afgrØde, der ikke var gået
passende i leje inden direkte mejelærskning.

f forsøg nr. 831 er en 2. hs engrapgræsmark
søgt .. foryngetc ved fræsning og sprøjlning med
Sinbar i efteråret 1975. De opnåede merudbytter
i 1976 har rigeligt belalt disse foranstaltninger.

b. Forsøg med sorter af gul sennep.

Der blev kun gennemfØrt 1 forsØg med sarier
af gul sennep i 1976 (nr. 1993). Svaløfsorten
Trico gav her fra 10 til 16 pet. større frøudbytte,
end der blev opnået for de 3 øvrige sorter. I
sortsforsøgene 1974 og 1975 har Trico ligeledes
opnået det største frøudbytle.

c. Forsøg med uc1sædsmængder af ~'årTaps.

Der er i 1976 resultater fra 6 forsøg, hvor der
er prØvel med sligende udsædsmængder ved avl
af vårraps. De 5 forSØg er gennemført på Øerne
og I i Jylland.

Af de 18 forsøg fra 1976 er de II gennemført
på Øerne og de 7 i Jylland. Den langvarige tørke
har givet stor variation i de opnåede udbytter.
På Øerne er variationen fra 1253 lil 38~0 kg
pr. ha og i Jylland fra 359 til 3304 kg pr. ha. I
gennemsnit af forSØgene i 1976 har kun WW
1228 (Olga) givet samme frØudbytle som Sv.
Gulle. De Øvrige prøvede sorter har i 2-3 års
forsøg ikke nået målesonen i udbytte. Olieind
holdet er størst i Svalpf Gulle. Det er kun få af de
prøvede erucasyrefauige sorter, der er oplaget på
den danske sortsliste, og hvilke mængder og
sorter der bliver markedsført i foråret 1977 er
endnu uafklaret.

3. Avl og omsætning af markfrø 1975-76.

A"len foreg3.r ved et samarbejde mellem land
bo- og husmandsforeningerne og Danske Land
boforeningers Frøforsyning, den tilrettelægges og
ledes af D.loF.

t beretningsåret har der været ca. 5000 aktive
avlere.

Omsætningen af markfrØ sker ved et sam·
arbejde mellem landbo- og husmandsforeningerne
og Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin
ger, der gennem brugsforeningerne og Landbo- og
Husmandsforeningernes FrØsalg sælger direkte til
landmændene.

Lokalt er samarbejdet organlserel ved cl fælles
udvalg nedsal af brugsforeningerne, landbofor
eningerne og husmandsforeningerne i områder,
der normalt dækker en landboforenings virkeom
råde. Dette udvalg tilrettelægger salgs- og oplys
ningsarbejdet indenfor de enkelle områder.

Salget af marUrø har i afvigte sæson andraget
ca. 3,8 mi II. kg lil ca. 31.479 kdbere over hele
landet.

Kontrollen med avl og omsætning ledes af
Landbo- og Husmandsforeningernes Kontrolnævn,
der ved konlroludvalget lader udtage prØver af
samtlige p:utier lil undersøgelse ved Statsfr~Skon·

trollen og lil kontroldyrkning i udvalgets kontrol
marker for undersøgelse af sortsæglhed.

Oversigt over analyseresultaterne kan fås i for·
eningerne.

Forædlingsarbejdel med landbrugsplanler fore
gi\r i samarbejde med Dansk Planteforædling
AIS. Der arbejdes med forbedring af græs
inarksplantcr, rodfrugier. grøntfoder og induslri
planter.

F.D.B. driver en omfattende forædlingsvirksom
hed for kØkkenurter på forsogsgarlneriet ToftØ i
Flakkebjerg.

Alm.

5 kg
IO kg
IHg
20 ~g

Udsædsmællgder al nt"aps (lZ7)
rakkealstalld (12 cm)

"" Anl.1 "" Anlal
olie I planter kB rtOI olie! plamCT k, r(nt

lørslor 1".5 m rk. r.. IOl'$lOr pr.' m r". r••
Us. I r~. u,. Mb. 16 c,. 21 rs..
1976 1976 19i6 1973-76 1973-76 1973 ·16

42.9 63 2621 44,1 88 2586
43.4 120 + 133 44,5 126 61
42.8 175 + 188 44.8 195 60
43.5 235 +238 44.9 263 30

Hg
IO ~g

IHg
20 kg

4. Forsøg med indnsrriafgrøder.

a. Forsøg med sorter af drraps.
Der er siden 1974 gennemfØrt forsog med

erucasyrefatlige sorter af vårraps. Svalof Gulle er
alle år anvendt som m!l.lesort, idet den trods sit

Dobbelt rtdl..(·af,rtalld (24 cm)
-4 rI. 4 rI. 4 rI. 36 rI.
1976 I!F6 19"'6 1973-~6

43.4 139 2034 44.5
43, I 220 19 44.7
43.2 324 + 56 45,2
43.4 414 + 106 45,0

2B Cs.
1973-76

132
212
313
419

37 (s.
1973-76

2519
52
52
38



Det er få forsØg. der er gennemfØrt i 1976 og
variationen i de opnåede udbyuer bærer præg af
den langvarige tØrke, men vurderet på grundlag
af gennemsniltct af 4 års forsøg bØr en udsæds
mængde på omkring IO kg pr. h:t foretrækkes,
og der bar ikke gennem de 4 års forsøg været
afgørende forskelle i udbyttet, uanset om såaf
standen har været 12 eller 24 cm. Olieindholdet
har været svagt stigende ved anvendelse af stigende
udsædsmængder, således at det største indhold af
olie i tØrstof er fundet ved anvendelse af de
store udsædsmængder.

d. Sltider for vårraps.

l forbindelse med de senere års rel SlOre arealer
med v:1rraps, har der været interesse for at un
dersøge såtidspunktets indflydelse på frøudbyltet.
Efter udsendte fællesplaner forelå i 1975 resulta
tCI' fra 4 forsøg og i 1976 er gennemført 3 forsøg,
hvor dette forhold søges belyst.

Sdrider for w'rraps (118)
pcl. olie l Il'lnlof k, reni fm

SAd.ato 1!J76 1975-76 1976 1975-76
19"':'5 1976 H •. H, H, 7 f•.

a. I. ~lid 29/3 16/4 44.3 44.9 2285 2236
b. 2. s!lid 9 4 24/4 44.6 45,3 7242 7183
c. 3. S<1.tid 19/4 3/5 43,4 44.1 7403 72R2
d. 4. s!lid 29/4 1115 41.6 42.8 7731 7451

Ifølge de opnåede resultater, har der gennem
2 års forsØg været hØstet det største frøudbyue
efter det tidligste af de prØvede såtidspunkter.

e. Sligende mængder hælstor til raps,
vull1ll1e, spinat og rlldis.

Efter udsendte fællesplaner er i 1976 gennem
fdrt 15 forspg i v:'trraps. 2 forsøg i spinat. 2 fors~tg

i radis og 2 forsøg i valmue. hvor virkningen
efter tilfØrsel af stigende mængder k\ælstof er
undersøgt. De opn~ede resultater fra forsøgene
gennemført i 1976 er i fØlgende tabel sammen
holdt med resultater fra tidligere års forsøg.

Af de 15 fors~~g i vårraps gennemført i 1976
er de 6 forsøg gennemført i Jylland, 7 på Sjæl
land og 2 på Bornholm. Der er stor variation i
udbyueniveauet mellem de enkelte landsdele, og
også i de opnåede merudbytter efter tilførsel af
de prøvede kvælstofmængder. Arsagen hertil må
tilskrives tØrken, der iUe havde samme virkning
i den Østlige, som i den vestlige del af landet.
Angående talmalerialet fra enkeltforsØgene hen
vises til beretningens tabe1afsnit.

På grundlag af 72 forsdg gennem de sidste 4
år kan det tilrådes at anvende mellem 120 og
160 kg kvælstof pr. ha til vårraps men i en del
enkeltforsøg har det været rentabelt at tilføre op
til 200 kg kvælstof pr. ha.

I frØavl af spinat har op til 120 kg N været
rentabelt i forsøgene gennemført 1976. I gennem
snit af forsøgene 1975-76 har omkring 120 kg
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N ligeledes været rentabelt, men enkelte forsøg har
betalt for omkring 200 kg N.

Stigende m«"gder kalJ..ammOllSafpl?t('r til raps.
valmlIc. spinfll og rculis (129)
pcl. olie I tørstof k, n:nt fro pr. ha-)

l.!•. 46 f•. 63 f.. 15!.. 54!.. 72 r,.
Vdrrap.f 1976 1974-76197)-76 1976 197476 1973-76

Grdg. 46,8 47.0 46,9 1719 1726 1761
60 N 46,0 46,2 346 360

120 N 44,7 44,9 45, I 490 594 607
160 44,8 44,3 44,4 554 712 704
200 N 44,5 44, I 44,3 557 756 769

Forsøg pcl. spireevr'IC .., reni rrø pr. ha·)
.pinal radl' • pinal radi• \almue

1976 2 f•. H, H, 2 r•. H,

Grdg. 88 R4 2051 1527 687
60N 84 85 212 115 8

120 N 88 82 225 123 771
160N 86 84 166 122 779
200 N R9 86 152 164 +57

Forsøg pet Spireevne kg reni frø pr ha·)
.pinal rad;. .pinal radll \'llmue

1975-76 • r•. H, • r•. H, Jf,

Grdg. 86 86 1806 1312 889
60 87 87 163 112 O

120 ro-: 89 83 200 127 12
160N 88 87 188 161 26
200 N 90 87 214 228 28
-) Vandindhold: Valmue 6-•• rip' 9-_••pllUll og radlilO· •.

Radis har i 2 forsØg i 1976 og i gennemsnit af
forsØgene 1975-76 betalt for op til 200 1-..(; N,
men her må disse 2 t'trkdr tages i betragtning.
I mere normale år vil omkring 120 kg N være
mere passende.

TØrken i 1976 var katastrofal for valmue, der
kun gav omkring halvt normalt udbyue, og virk
ningen af kvælstof har i 2 forsØg været ringe. 1
gcnnemsnit af 5 forSØg i tørkeårene 1975-1976
har virkningen ogs!\ Være! d!\rlig. I mere normale
år bØr tilfdres 120-150 kg kvælstof pr. ha. men
for begge afgrøder gælder, at lo~ale jordbunds
og klimaforhold m!\ indg~ i afgørelsen, samt at
for store kvæJstofmængder lilfØrt disse frøafgrØ
der giver scn afmodning.

f. Bor og IIIllgnesium iii vårrllpS.

Ocr foreligger resultater fra 3 forsøg gennem·
fdrt i 1976, (nr. 125, 1699 og 3733). ForSØgene
fortsætter i 1977 og skal derfor ikke nærmere
omtales.

J;". Bekæmpelse af spildfrø af raps.

Efter vedtagelsen om at EF·intervenlion bort
falder fOf rapssorter med OVf"f 15 pet. erucasyre
i oliefasen fOf høsl 1976, har det f~et øget
interesse at bekæmpe det spildfrø. der findes i
mange jorder, efter den ret omfatlende avl af
erucasyrerige rapssorler de seneste år. Frøudval
gel udsendte derfor i foråret 1976 en forsØgsplan
med forskellige muligheder for bekæmpelse af
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Af H. E/bek Pedersen.

5. Sygdomme, skadedyr og ukrudt
i frø- og industriafgroder.

fremspirende spildfrø af raps i marker med eru
casyrefauige sorter af vårraps.

Den anvendte forsØgsplan og de opnåede re
sultater af 5 forsøg gennemført i 1976 vil fremgå
af fØlgende tabel.

Fremspiringen af spildfrø efter tidligere raps
afgrØder vil naturligt variere fra forsØg til for
søg, ligesom virkningen af de anfØrte behand
linger. Forsøgene bør derfor fortsættes så virk
ningen kan bedømmes på ct mere omfattende
forsøgs materiale.

346

+ 134

+ 132

tg N;nt rrø
pr. ha
Hs.

4

69

8

Bekæmpelse al ukrudi i rØd- eller hvid-
klØver (132)

Kar. r. Kar. r.
ukrudt kamille

2 rs. 3 ti.

10 10

I forsØg 01". 2798 er der foretaget 2 sprøjtninger
på samme areal med Basagran. Behandlingen bar
resulteret i et mindreudbytte på ca. 3 pct.

l forSØg Dr. 1283 er der anvendt 2,51 Reglone
pr. ha på 3 forskellige lidsp1.mkter nemlig sidst i
november, midt i december og først i april måned.
Bedst ukrudtseffekt er der opnået efter behandlin
gen i december, idet der er fundet 0,3 pct. ukrudts·
frø i frØvaren mod I pet. i ubehandlet. Behand
lingen har medført et udbYltetab på 4 pct., de
Øvrige to behandlinger bar bevirket et tab på
14-19 pct. frØ.

En behandling med 81 Legumex M den TI. maj
har givet en udbyttenedgang p~ 7 pct.

Reglone bør anvendes på et tidspnnkt, hvor klØ
veren ikke er i væ~sl.

Normalt sprøjtelidspunkt for Basagran er på et
tidspunkt, hvor kløveren er ca. 8-10 cm hØ;, hvil
ket som regel er omkring 10.-15. maj. Der er
sprøjtet 2 gange med ca. tO dages mellemrum.
Ved en bedømmelse af ukrudtsvirkningen ca. 2
uger efter sidste sprØjtning er der ikke opnået no
gen særlig stor effekt overfor den samlede ukrudlS·
bestand, kun karakteren 8-9. hvor ubehandlet bar
fået karakteren IO. Overfor kamille er der opnået
en bedre effekt, her er karakteren 6 ved den tid·
lige behandling og 4 ved den sene behandling mod
IO i ubehandlet.

Basagranbehandlingen har ved begge anvendel
scstidspunkter skadet hvidkløveren meget stærkt,
idel der er ca. 40 pct. mindre frØ for behandl in·
gen.

I forsøg nr. 3731 i rødkløver er der opnået en
god ukrudtseffekt og en god effekt overfor kamil·
leplanlerne. Behandlingen har ikke pA.virket ud
byttet.

Forsøgene fortsættes.

Rødkløver.
1 forsØg 1976
Ubehandlet 10 10 362
Basagran. 3 l, klØver

8-10 cm 6 36
Basagran, 3 l, IO dage

senere 5 41

HvidklØver.
3 forsøg 1976
Ubehandlet
Basagran, 3 l, klØver

8-10 cm
Basagran. 3 I 10 dage

senere

kg renI frø
pr. ha

1872
+59
+18

Bekæmpe/se af spildlrØ al raps (J3/)
Forsøgsplan:

a. Tidlig opharvning og såning.
b. Tidlig opharvning, såning 8 dage senere,

sprøjtning med 2,5 I Reglone pr. ha lige før
fremspiring.

c. Tidlig opharvning. såning 8 dage senere end
i led a.

h. Andre forsØg i industriafgrøder.

r vårrapssorten Oro er på let lerjord i forsøg
nr. 1106 sammenlignet virkningen af kalkam
monsalpeter og nydende ammoniak ved 60 og
120 kg kvælstof pr. ha. Ved del lave gØdnings
niveau har nydende ammoniak klaret sig bedre
overfor kalkammonsalpeler, end ved det hØje
niveau.

I vårrapssorten Erglu er på lerjord i forsØg
nr. 3732 prøvet med forskellige høstmetoder.
Sk~rlægning d. 18. august og tærskning d. 26.
august har givet omtrent samme frØudbyne som
nedvisning med Reglone d. 20. august og tærsk
ning på rod d. 26. august. I samme forsøg, men
i andre forsøgsled er prøvet med tærskning p~

rod d. 26. august d. 2. og 9. september. Det
opnåede frØudbytte har været faldende fra den
fØrste til den sidste hØstdato.

5 forsØg 1976
Anlal rapøplanu:r pr. m I Anlal ukrudlSpl.

aelvgroede såede pr. m I

a. 5 186 75
b. 4 160 47
c. 5 169 63

a. Ukrudt i bælgplanter.

Ager.gåsellrt og lugtlØS kamille er ukrudrsarrer,
der er vanskelige aC bekæmpe i klØverfrø. I neden
sr!ende opsnlling bringes resultaterne af 4 forsØg,
hvor midlet Basagran er anvendt.

b. Sn:domme on ukrudt i frØgræs.

Bekæmpe/se al meldug. r foråret 1976 blev der
anlagr en forsøgsrække~ hvor 4 systemiske svam·
pemidler er sammenligner med er svovlpræparat
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3 f",spg 1976
Ubehandlet ..
Svovl, 80 pCL, 5,5 kg
Calixin. 0.75 I
Benlate. 1,0 kg .
Milgo E, 1,0 I ..
Bayer 6660, 1,0 I ..

To drs forsØg viser. at der ikkC' opm'1s efl mere
I'lfeJ"til' meldugbl'kæmlJe1se i engmpgræs ved en
efterår.wIlVt.'fldelse al et systemisk svampemiddel
efld I'ed en behandling med del tilsvarende middel
om fordret.

I forsøg nr. 816 er der i cngrapgræs forsøgt mel
dugbel-..æmpelse med svo....1 anvendt efterår som
forår. Ved en bedømmelse af meldug først i juni
måned var der ikke opnået nogen bekæmpelse af
meldug. Det er der derimod, hvor der er anvendt
svovl om foråret. Der er opnået små og usikre

l en 7·årig forsøgsperiode fra 1970 til 76 fore
ligger der resultater af 32 forsøg, hvor forårsan·
vendelsc af svovl er sammenlignet med Cali.xin.
Calixin har haft den bedste meldugeffek1. Begge
præparater har foranlediget en mindre udbytte
stigning på 50 og 58 kg frs~, svarende til en ud·
b)'ltcstigning på 5-6 pet.

98

60
68

kll ren! frø
pr. ha

990
41

3

J
3

2

3
2

3
3

Kal1lkter for meldull
j okt. I maj ijunl

3 3 7
2 2 6

Bl'klempelse af mddug i ellgrapgræs (134-135)
Plall J.
7 forsøg /976
Ubehandlet
Calixin, efterår. 0,75 I
Calixin efterår og

forår, 0,75 I
Svovl, 80 pct.,

forår, 5.5 kg
Calixin. forår, 0,751

/4 for.rpg 1975-76
Ubehandlet 4 3 7 1078
Calixin, efterår, 0,75 I 2 3 7 19
Catixin. efterår og

forår. 0,751 2 2 3 93
Svovl. 80 pct.,

forår. 5.5 kg 4 3 3 64
Calixin. forår, 0.75 I 4 3 2 90

Plall 11.
4 fonøg 1976
Ubehandlet 4 3 7 908
Bayer 6660, efterår, I l 2 2 6 110
Dayer 6660, efterår og

forår, II 2 2 I 185
Calixin, efterår, 0.75 I 2 3 4 I IO
Bayer 6660. forår, l I 4 3 O 141

6 forsøg /975-76
Ubehandlet 4 2 7 1004
Bayer 6660. efterår. I I 2 2 6 81
Bayer 6660, efterår

og forår, I I 2 2 I 153
Calixin. efterår. 0,75 I 2 2 4 78
Bayer 6660. forår, 1 l 4 2 O 131

32 for.wg /970-16.
forårsbelwndliflC
Ubehandlet 6 914
Svovl, 5,5 kg 3 50
Calixin. 0.75 I 2 58

Bekæmpelse af meldug i engrapgræs (J 33)
Kar. f. kg reni fn,
me.ldug pr. ha

5 1164
3 52
I 30
2 39
2 51
I 133

De systemiske midler har givet en bedre mel
dugbekæmpelse end sVQvlpræparatet.

Der er opnået ret varierende merudbytter for
behandlingen. Calixin og Milgo har resulleret i
ensartede merudbytter i de 3 forsøg. Det store
merudbytte for anvendelsen af Bayer 6660 stam·
mer udelukkende fra et enkelt forsøg.

Forsøgene bØr gentages.

I efteråret 1974 påbegyndtes en forsøgsrække
med bekæmpelse af meldug i engrapgræs, dels ved
efterårsanvendelse, dels ved forårsanvcndelse af
bl. a. Calixin.

ForsØgene er fortsat i 1975-76, og resultatet
fremg.'r af nedcnstående opstilling.

I plan I bringes resullateme af 7 forsøg, hvor
Calixjn og svovl er sammenlignet.

I ol-..Iober er der lydelig effekt af en sprøjt
ning med Calixin. Ved en bedømmelse i maj året
efter er der en svag effekt at spore af efterårsbe
handlingen. I juni er der en tydelig effekt efter for·
årsanvendelse af Calixin. l de to forårsanvendelser.
hvor Calixin indgår, er der opnået karakteren 3 i
forhold til karakteren 7 i ubehandlet. Tilsvarende
effekt er der opnået, hvor der er anvendt svovl om
foråret.

Der er opnåel en mindre udbyttestigning på 41
kg frø. svarende til 4 pct.. hvor Calixin er anvendt
om efteråret. En anvendelse såvel efterår som forår
har givet et merudbytte på 98 kg rcnt frØ, svarende
til IO pet. En sprØjtning om foråret har bevirket et
merudbytte på 68 kg frØ eller 7 pet. Øgning af
udbyttet. En forårsanvcndelse af svovl har haft
den samme udbytle.stigning som Calixin.

Der foreligger resultater af 14 forsøg over en
toårig periode. Her gør det samme sig gældende,
en anvendelse af Calixin om efteråret kan ikke
konstateres i mcldugkaraklcren om foråret. Ud
byttemæssigt er der opnået de største merudbytter
ved fodl.rsbehandlingen.

Efter plan Ir bringes resultater af 4 forsØg. I
disse forsøg er der i maj måned konstateret cn
svag effekt af efterårsanvendelsen. Bedst effekt er
opnået, hvor der er foretaget en forårsanvendelse.

Efterårsanvendelsen af henholdsvis Baycr 6660
og Cali.xin har givet] IO kg frø i merudbytte. sva
rende til 12 pct. Anvendelsen af Bayer 6660 om
foråret har medført el merudbylle på 16 pct., og
der er opnået 20 pct. udbyuestigning, svarende lil
185 kg frØ for en 2-gnnge behandling med Bayer
6660.
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merudbytter for behandling såvel efterår som for
år, ca. S pet. udbyttestigning. En behandling både
efterår og forår har bevirket en udbytlestigning
på 13 pet.

l forsøg nr. 817 er der i engrapgræs forsØgt
meldugbekæmpelse med anvendelse af svovl I. 2 og
3 gange. Behandlingen har givet en nogenlunde be
kæmpelse af meldug, og der er opnået en udbytte
stigning på 3, 5 og 8 pet. for behandlingerne.

I Slagelseegnens Landboforening er der igen i år
udført 4 forsøg i engsvingel og engrapgræs (nr.
808-81l). I disse forsøg er maneb og parathion
udsprØjlet i lØbet af maj måned. Behandlingerne
har givet et varierende resultat, men der er dog
en tendens til, at der er opnået størst merudbytter,
hvor der er anvendt parathion + maneb midt i
maj. Der er her opnået en udbyuestigning på 7 pct.

Bekæmpelse af ukrudt. Der har i år været to
forsøg med bekæmpelse af ukrudt i frØgræs. Be·
handlingen j forsøg nr. 57t i rødsvingel har med·
føn mindreudbyuer for samtlige midler. I forsØg
nr. 1629 i alm. rajgræs er der opnået merudbytter
for de tilsvarende midler.

BeJ..ampelse af endrig rapgræs i engrapgras.
ForsØg med bekæmpelse af enårig og alm. rapgræs
i engrapgræs er fonsat efter samme retningslinier
som i 1975. l nedenstående opstilling foreligger
resultater af 4 forss:Sg.

Efterdrsbekæmpelse af eniJrig rapgras
i engrapgræs (/36)

PCI. alm. Pct. en1lris kg reni
rapgr.cl i rapgræs i ,,,
fmvare fro\·are pr. ha

4 forsØs /976 l fof'S'l' 4 forso, 4 ron,,!
Ubehandlet .. 0,4 7.9 1056
Tribunil, 3,5 kg .. O 0,5 +1
Sinbar. 0,5 kg ... . 0,1 0.3 +9
Reglone, 2,5 kg +

Lissapol .. O 1,9 +54

II forsØs /975-76 6 ronog IO forsøg II tOtWg
Ubehandlet 1.3 3.8 1075
Tribunil, 3,5 kg 0.6 0,3 26
Sinbar, 0,5 kg .... 0.3 0.3 35
Reglone, 2,5 kg

+ Lissapol .... 0.2 0.9 +46

25 forsøs 1973-76 14 tOrsos 17 fors"g 25 (('1""8

Ubehandlet 1.1 3.1 895
Tribunil, 3,5 kg .. 0,5 0,5 23
Sinbar, O,S kg .. 0,3 0.5 19

30 forsøs /972-76 14 torsos 22 forsøg lO tOr5'l8
Ubehandlet 1,1 J,6 870
Sinbar, 0,5 kg O,J 0,6 20

[ 4 forsøg 1976 er der prøvet Tribunil og Sinbar
udsprøjtet omkring I. oktober 1975. Til sammen
ligning er også prøvet Reglone udsprØjtet midt i
december.

FrØprØver af forsøgene er blevet analyserede
ved StatsfrØkontrollen. Kun i et enkelt forsØg er
der fundet indhold af alm. rapgræs i frØvaren, og
kun 0,4 pet. i ubehandlet. Tribunil har sænket
indholdet tjl O, og efler Sinbar er der fundet 0,1
pet.

I de 4 forsØg er der i ubehandlet fundet 7,9 pet.
enårig rapgræs i frØvaren, Tribunilbehandlingen
har nedsat indholdet lil 0,5 pc!., og efter anven
delsen af Sinbar er indholdet 0,3 pet. J 2 af for·
sØgene er der konstateret et meget stort indhold af
enårig rapgræs, henholdsvis 11,7 og 16,4 pet. i ube
handlet. Behandlingen med Tribunil har nedsat
indholdet af enårig rapgræs til henholdsvis 1,0 og
0,8 pet .. ct resullut, der sikrer, at de pågældende to
partier kan certificeres og EF-stØtte opnås.

Reglone, der også har været prøvet i 4 af for
søgene, har ikke kunnet klare bekæmpelsen til
fredsstillende, idet der var 1,9 pet. enårig rapgræs
i frøvaren. Delte hØje tal Slammer fra de to forsøg
med det store indhold af enårig rapgræs.

Anvendelsen af Tribunil og Sinbar har ikke på
virket udbyttet, hvorimod der for anvendelse af
Regtone er en mindre nedgang i udbyttet på om
"'ring 5 pet.

Der foreligger resultater af 25 forsøg fra 1973
76, hvor Tribunil og Sinbar er sammenlignet. Der
er en tendens til, at Sinbar har lidt bedre effekt
overfor alm. rapgræs end Tribunil. De to produk
ler har ens effekt overfor enårig rapgræs. T p&
virkning af a.fgrØden må de to produkter også lige
stilles.

Reg.lone har ofte en utilstrækkelig effekt overfor
enårig rapgræs, specielt på arealer hvor der fore
kommer en kraftig forurening.

Med Tribuni/ og Sinbar har det \'aret muligt at
'ledsætte indholdet af endrig rapgræs og alm. rap
græ.f i engrapgnu. Udsprpjtningen bØr foretages
i sidste hall·del af september.

Tidligere drs forsØg \'iser, at rodsl'ingel og eng
svingel er blevet skadet stærkt \'ed anvendelse af
Sinbar og Reg/one.

Bekampelse a/ spildkorTl i JlUndegrtrs. Spildkom
af f. eks. byg kan ofte i milde vintre være til stor
gene i en efterfølgende frøafgrØde. Flere kemi·
kalier har været forsøgt anvendt lil bekæmpelse af
spildkorn, og i forsøg nr. 2800 er anvendt TCA
med henholdsvis 2.5, 5,0 og 7,5 kg TCA pr. ha.
UdsprØjtningen af TeA er foretaget 5. oktober
1975. Selv den mindsle mængde TCA har bevirket
en skadevirkning på hundegræsset. Behandlingerne
har medfØrt en nedgang i udbyttet på henholdsvis
16. J7 og 46 pet.

c. Ukrudl i vlrTaps.

l 1976 er der udført 2 forsøg med ukrudtsbe
~æmpelse i vårraps. og resultaterne samt foregåen
de års resultater bringes i nedenstående opstilling.
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godt som alle ukrudtsplanter. Behandlingen med de
tre midler har bevirket en udbylIestigning for Las·
so på 230 kg. for Teridox på 160 kg og for Tok
E 25 på 136 .g.

Lasso har været afprøvet i 12 forsøg igennem
tre år og har her bevirket en reduktion af ukrudts
bestanden på en tredjedel. Behandlingen har ikke
påvirket udb}'t1et i større grad.

kg rcnt
r••

pr. hl

2004
+21
128

67
+154

126
26
71

+
33
18

8e!.trmpe!se af ukrudt i I'drraps
Anlll Anlll

u.lr.rudlspl n.pspl
pr. ml pr5mrkForspg nr. 832

Ubehandlet
Treflan 1,5 I
Devrinol 2E 4,0 I
Devrinol 2E + 2,0 I
Treflan 1,0 I
Cobex 1,5 I

I forsøg nr. 832 er prøvet en ny forbindelse af
Dcvrino1. Devrinol 50 WP er et sprøjtepulver. og
det i 1976 prØvede middel Dcvrinol 2 E er et fly·
dende præparat. Alle midlerne i forsøg nr. 832 er
udspr,,~jtet fØr såning og nedharvet til 4-8 cm
dybde.

Efter anvendelsen af Treflan er der 26 ukrudts
planter tilbage, hvor der i ubehandlet har været
126. Anvendelse af Devrinol 2 E har ikke været
lilfredsstillende, hvorimod blandingen med Devri
nol og Treflan har virkct næsten ligeså godt som
Treflan alene. Cobex har virkct beds!. her er kun
J8 planter tilbage.

Midlernc har hah noget varierende indvirkning
på udb}'ttet. storS( nedgang har der været efter an
vendelse af Cobcx.

Der foreligger resultater af 10 forsøg i 1974-75.
hvor midlerne Treflan, Devrinol 50 WP og Lasso
er sammenlignct. Ukrudtseffekten af de tre midler
er ret ens, idet ca. halvdelen af ukrudtsplanterne
blev fjernet ved behandlingen med de tre midler.
Midlerne virker også ens overfor rapsplanterne.

Udbyttemæssigt er der ingen større forskel de
tre præparater imellem, idet der er opnået meget
små udslag for behandlingen,

I forsøg nr. 833 er der prøvet tre midler mod
ukrudt i vår raps. Præparalerne Lasso og Teridox
er anvendt lige efter såning. Tok E 25 er udsprØj
tet på et tidspunkt. hvor rapsen stod med to blade.

Svagest ukrudtscffekt har det været efter an ven·
delsen af Lasso, hvor der var 31 planter tilbage
mod 241 i ubehandlet.

Midlerne Teridox og Tok E 25 har fjernet så

d. Uknldt i \'almuer.

I 1975 påbegyndtes en forsØgsrække. hvor mid
let Reglone bicvanvendt til ukrudtsbekæmpcbc i
valmuer.

I 1976 foreligger der 12 forsØg, hvor midlerne
Reglone. Tok E 25 og Asulox + mechlorprop er
prøvet til ukrudtsbekæmpelse i valmuer. Resultatet
af forsøgene fremgår af nedenstående opstilling.

Dc anvendte midler er alle udsprØjtet i 400 I
vand pr. ha pA el lid'tpunkt, hvor valmuerne stod
med ca. 6 løv blade.

I forsøgene er der ved Statsfrøkontrollen be
stemt vægtprocent ukrudt i fr,ivaren. J ubehandlet
var der således 37,2 pc!. ukrudt. Hvor der har
været anvendt Reglone, var denne mængde nedsat
til 22,6 og for anvendelse af Tolo. E 25 til 21,7
vægtprocent frØukrudt. Bcdste resultat blev op·
n!l.et, hvor blandingen Asulox + mcchlorprop var
anvendt. I frøvaren blev der her fundet 16, I vægt
procent ukrudt.

Der er ligeledes foretaget optælling af ukrudts-

Elff.'n'irkrlillg af IIkrmJfsbe!.æmpe!se ; raps, Såvel
i prak ..is som i forsøg er der konstateret skadevirk·
ning på den efterfØlgende kornafgrØde, hvor rap6en
har v;~ret behandlet med Dcvrinot 50 WP. I forsøg
nr. 2137 er der i 1975 behandlet med 2 kg Devri.
nol 50 WP. I efteråret 1975 er der sået vinter
hvede efter forudgående plØjning. Ved høst 1976
er der høstet 10.3 hkg mindre hvede. hvor der har
været behandlet med Devrinol 50 WP. Det er en
udbyttenedgang svarende til 14 PCI.

En tilsvarende udbyttenedgang blev konstateret
i byg i 1975 på et areal, der i 1974 var behandlet
med Devrinol 50 WP.

Disse store udbyttereduktioner opfordrer til stor
forsigtighed ved brugen af Devrinol 50 WP. An·
vendes produktet i raps. er en plØjning af raps
stubben npdvendig. Der bØr være I år mellem an
vendelse af Devrinol 50 WP og såning :lf en korn
afgrøde.

23

-,
rcnl rru
pr hl

l) forUII

690
39
28

1272716,1

8l'kampeil'c al uJ..rudr ; la/mllt'r (/37)
Vkglpct. Anlll Antll
ult.rudI ukrudnpl \'llmuu

I fr.vlte pr. m" pr. 5 m ,It..
II forsol Il fOrlØl IO forsøg

37,2 62 J 17
22.6 26 116
21,7 39 115

J2 forsø!:
1976
L behandlet
Reglone, 2 I
To. E 25, 81
Asulox +

mechlorprop. 5 I

12 (s.

2491
36

+53
+55

1818
230
160
136

IO (s.

270J
+ 16

7 r•.
16/
163

161
158

7f.

161
158

JO fonøg
/974-75 4 r•.
Ubehandlet 117
Treflan 1,5 I 52
Devrinol

50WP 2,0 kg 53
Lasso 4,0 I 63

Fors~jg lir. 833

Ubehandlet 241
Lasso 4,01 31
Teridox 2,5 I 3
Tok E 25 5,0 I O

J2 forsøg
/973-75 J J r•.
Ubehandlet 177
Lasso 4,01 58
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planter pr. m!. Bedst resultat er opnået, hvor der
var anvendt RegIane eller Asulox + mechlorprop.
Efter disse sprøjtninger var der 26-27 ukrudts
planter tilbage i forbold til 62 i ubehandlet. Sva·
gest bar præparatet Tak E 25 virket, her var der
39 ukrudtsplanter tilbage.

Ingen af de anvendte midler har tilsyneladende
svækket valmuerne.

Der er i gennemsnit af de 12 forsøg opnået en
stigning i udbyttet på 3-6 pet. Disse gennemsnits
tal rummer imidlertid meget store variationer. Ved
Regionebehandling er der således 3 forsøg, hvor
der er sket en udbytlereduktion på 18-53 pel 4
andre forsøg viser en udbynestigning på 33-81 pet

For Tok E 25 er der ligeledes store variationer,
og i 3 af forsøgene er der mindreudbytter p~ 14,
19 og 30 pc!.

En del forsøgsledere gør opmærksom på, al der
efter behandling med Asulox + mechJorprop fand·

tes en del knækkede frøstængler omkring høsltids·
punktet. I 4 forsøg er der skel en udbyttenedgang
på 1, 14, 28 og 30 pet.

Efter årets forsøg må det fortsat konstateres, at
valmuer er en afgrØde, der er vanskelig at foretage
kemisk ukrudtsbekæmpelse i. Interessen samler sig
om en anvendelse af Reglone. Præparatet anvendes
med 2 I pr. ha uden tilsætning af spredemiddel.
Del er vigtigt, at sprojtningen foretages på valmu
ernes 6-blad tadie.

forsøgene må imidlertid fortsættes en mække,
da der endnu er en del uafklarede forhold om
kring bl. a. sprøjtetidspunkt, væskemængde og dd
bestørrelse.

Ukrudtsbektrmpelse i spinal lil frØ. I forsøg nr.
921 og 922 er der prøvet forskellige midler lil
ukrudlsbekæmpelse i spinat til frø.
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H. Specialafgrøder
Af O. JIU'I.

J. K\'lelsloffets indflydelse på fremspiringen
hos grønsager.

Trods de I~irrc vækslforhold er der også i delte
års forsøg ~onslaleret cn spirehæmning ved sti·
gende kvælsto(rnængdcr. I forsØgene nr. 911, 1483
og 1484 omfattende gulerØdder, lidlige hvidkAI
og porrer, svarer hæmningen lil henholdsvis 35
pct. 65 peL og 42 pet. ved anvendelse af optimale
N-mængder udbragt j tilslutning Iii såningen. I for
søg nr. 1482 med vintcrhvidHI har den sene ned
bør i forbindelse med kulturens lange væksttid be
gunstiget den tynde plantcbcstand, hvilket har
medfØrt et merudbytle på ca. 40 pel.

Det kllTl e/tu tre /Jrs forsØg kOllklllderes. at lul·
bringll;"f: af oplimale N-mængder i tilslrl111ing til
stYnjngen !lar med/Ørt t'1/ !læmning af IremSI)ir;'lf~eJl

med Ira 20 til 50 PCf. hos porrer. gulerØdder og
kdl. Hos I~,g. hvor kv"lstolkr(ll'et er beskedem, er
dn klin konstateret (!n hæmning pil 5-JO pct. RØd
beder er tilsyneladende ikke strrlig fØlsomme, og
her har de optinwle N-mængder klin medlØrt en
hæmning pd ca. J5 pct.

Den manglende Iremspiring forllrsljgede en ud
byttenedgang, der dOR ikke I'ar al Samme ,HØrre/se
som spirellæmnillgen kunne frygtes ar medfØre.

Trod.\' .alpe/llJe !edning,\/f11 "ed Øgede N-mllUlgder
er der ikke nogen parallelitet mellem J\'llg Irem·
spiring og højt ledningstal,

2. Forsug med bekæmpelse af løggrAskimmel.

Til belysning af de systemiske svampemidlers
effekt overfor løggr~skimmel er der udlagt forsøg
med Tecto 40 FI. og Benlale sammenlignet med
Pomarsol. De systemiske midler er udbragl tidllgt
i vækslsæsonen. Forsøgeno er udført i Sydsjællands
Landboforening og hos Snms~j Landbo- og Hus
mand'iforeninger. FØrstnævnte sted er forsøget an·
lagt j 1976 og derfor fØrst Iii opgørelse l 1977.
På SamsØ (forsØg nr. 860) var der kun beskedne
gr:\skimmelangreb, men del spinkle grundlag peger
i rClning af en god virkning: af de syslcmiske mid
ler.

F'orsøgcllc bØr (ortsættes.

3. Bekæmpelse ar meldng I asieagurker.
Det lørre vejrlig hr\r begunstiget meldugangre·

bene på asier, og i forsøgene nr. 861, 1501 og 1500
er afprØvet fem bekæmpelsesmidler udbragt od
3-4 gange fra rankeudlØb.

Karakter for meldug Porholdslal ror J.lcvlllllel
fo"", nr. fOT'k'lI nr.

005. pr. ha 861 1501 ISOO 86' ISOt ISOO
Ubehandlct 6 8 5 100 100 100
Morestan 0.5 kg O I l 102 95 112
Tecto 40 FI. 0.7 l O I 1 117 9S 109
BAS 3460 F 0.5 kg O 4 O 132 90 130
Benlate 0.5 kg O I O 137 87 117
Afugan . . . . . . . . 3.0 kg O 2 O 122 80 115

effektive bd:æmpelsesmidler. PA den baggrund er
der i SamsØ Landbo- og Husmandsforeninger og
Horsens Landbrugsforening (forsØg nr. 859 og
2185) udfØrt forsØg i rØdbeder med fØlgende mid·
ler:

Odbr,lle og metlldbyllc hkg pr. ha
alt Iklee .l'Igrtbne

Samsø Horsen! Samso Honens

T~Srken har især gjon sig gældende i forsøg nr,
1501 med Javt udby tie og en tendens til skade af
de prØvede midler. I de to andre forsØg. og især
i del kunslvandede forsøg nr. 861, er der opnået
ikke uvæsentlige mcrudbytter og en god effekt
overfor meldug.

4. Bekæmpelse af knoporme i rødbeder.

De foregående to års kraftige angreb af knop
orme har affoot en stigende interesse for mere

Ubehandlet
Parathion
Jmidan
Furaran
Orthene

O...
pr. hl

2.0 l
1.0 kg
1.2 kg

1.25 kg

650
81

+6
+1
123

570
78
47

+ 143
90

O
O
O
O

567

21
26

5
9

34



Der er udført 3 sprøJtnmger med 14 dages in·
lerval, fØrste gang medio juni. Furadan. som er
nedfældet ved s!ning. påvirkede udbyuel i negativ
retning. Ort.hene har især på Samsø haft en meget
fin effekt overtor knoporrne, men forskellen i de
to forsøg med hensyn til udbyttet af ikke-angrebne
planter må animere til en intensivering af forsø
gene.

126

5. Andre forsøg.

Udover de ber nævnte forsøg er der i Lamme
fjorden foretaget sortsafprøvning af gulerødder,
forsøg nr. 2262. Samme sted er i forsøg nr. 2261
med IØgfrØ udført afprøvning af deres l!ll,omhed
overfor forskellige svampemidler i pillemassen. På
Samsø er udført et forsøg (nr. 862) med stigende
N-mængder lil asieagurker.
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I. Kartoffeldyrkning
Af N. Moller Erikse".

l. Sortsforsog.
a. lndustrikartoner.

I 1976 er der i samarbejde med De danske Kar
toffelmelsfabrikkers Forsøgs- og Fremavlsudvalg
&ennemført en serie pr. 10 sorlSforsøg med Dia
nella, Vandel PH 2 og Frila. De 7 af forsØgene er
gennemført som dobbcltforsØg med to modnings
tidspunkter. Sorten Amia, der var med i forsØgene.
er udgået som fØlge af meget dårlig fremspiring.
lait var der anlagt 13 forsøg, men 3 er kasseret af
forskellige ~Tsagcr. bl. a. næsten total misvækst
En del af forsøgene er vandet indtil flere gange.

I tabelopslillingen nedenfor er vist gennemsnits
resullaterne af forsøgene i 1976 og af 64 forsøg,
hvori DianelIa og Vandel er sammenlignet i årene
1972-76. Endvidere er vist gennemsnitstesultaterne
af 24 forsøg med en sammenligning af DianeHa
og Frila i årene 1975-76.

Udbyttet er angivet i hkg knolde og hkg stivelse
pr. ha. Sorlernes stivelsesprocent, der også er an
fØfl, er beregnet udfra tØrslofprocenten bestemt
ved lørring i ovn. Stivelsesprocenten er regnet lig
med tørstofprocenten -:- 5,75.

Sorts/arsøg med jlld"strikarto/fer (/38)
JOf ø Udb.- og merudb.

ors g Knold 1(01) pl. pc1. hkg pr. ha
1976 VEIlI, I pr. ha slivel5C knolde stivelse

DianeHa 33 36 16,8 320 53,9
Vandell'H224 36 18,4 .;.85 ';'10.7
Prila 25 36 15.1 .;.62 ';'14.9

64/orsøg
/971-76
DianelIa 88 34 17.9 350 62,6
Vandel PH 2 72 34 20,1 .;.68 ';'5,8

24 forsØg
/975-76
Dianclla 62 35 16,3 307 49,9
Frita 45 35 15.2 .;.53 -:-11,4

DianelIa har som sædvanlig været målesort. Del
er en meget udbredt industrisert med gode dyrk
njngsegenskaber. l gennemsnit af de 10 forsøg i
1976 har den givet et udbytte på 320 hkg knolde
pr. ha. Med el stive1sesindhold pA. 16,8 pet. bliver
stivelsesudbytlet 53,9 hkg pr. ha.

Vandel PH 2, der nu har været med i forsøgene
5 år, har ikke kunnet stå mål med DianeHa. I

de IO gennemførte forsøg har den givel 85 hkg
knolde og 10,7 hkg stive1se mindre end DianeHa.
Stivelsesprocenten var 16,8 for DianelIa og 18,4
for Vandel PH 2. Resuhatet var noget lignende i
14 forsog i 1975 omend en smule bedre for Van
del PH 2 målt i stivelsesudbytle. Derimod var de
IO SOrter jævnb}'rdige i slivelsesudbyue i 16 for
søg i 1974,

lait er der i årene 1972-76 gennemført 64 for
søg. hvor de to sorter har været sammenlignet.
Stillingen for PH 2 har i disse forsØg været noget
bedre end i 1975 og i 1976. selvom den i kraft
af de dårlige resultater de sidste to år ikke kom·
mer på hØjde med DianeJla.

DianelIa har i disse forsøg haft et gennemsnit
ligt udbytte på 350 hkg knolde og 62,6 hkg stivelse.
r forhold hertil har Vandel PH 2 givet 6,8 hkg
knolde og 5,8 hkg stivelse mindre. Stivelsesindhol
det var 17.9 pet. for DianelIa og 20,1 pet. for Van
del PH 2.

FrU", der sidste år var med i forsøgene for f~~r

ste gang, har i gennemsnit af de IO forsøg i 1976
givct 62 hkg knolde og 14,9 hkg stivelse mindre
end Diancl1a. Stiveisesindholdet var i disse forsØg
16,8 pet. for DianeHa og 15,1 pet. for Frila.

lah er der i 1975-76 gennemført 24 forsøg. hvor
de to sorter har været sammenlignet. Daniella har
her givet et udbytte på 307 hkg knolde og 49.9 hkg
stivelse, mens Frila har givet 53 hkg knolde og
11,4 hkg stivelse mindre. Stivelsesprocenten for
Frila var ret lav, nemlig 15,2, mens den var 16.J
for DianelIa.

b. Modnill,::slidspunkler for industrikar1oflcr.

De 7 ud af de IO forsøg i 1976 er gennemført
som dobbeltforsøg med to modnin~tidspunkter.

Den ene halvdel af forsØgene er nedsprØjtet for
holdsvis tidligt i vækstperioden, mens den anden
halvdel er modnet på normal måde.

Formålet har ligesom sidsle Ar været at undersø
ge, om man med fordel kunne hØste de to for
holdsvis tidlige industrisorler, Vandel PH 2, og
Frila nogle uger fØr Diane1la og dermed bidrage
lil at rykke kartoffelmelskampagnen tilsvarende
frem.

GennemsnilSresultalerne af de 7 forsøg fremgår
af tabellen næste side, der også viser gennemsnits
resultaterne af tidligere gennemfØrte forsøg med
de nævnte sorter med to modningstidspunkter.
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Frila bar i de 7 forsøg i 1976 baft et dårligt
år i sammenligning med Dianella. Med et udbytte
på 332 bkg knolde og 55,7 bkg stivelse bar Dia
nella givet 60 hkg knolde og 14,3 hkg stivelse mere
end Frila ved normal afgroning. Ved nedsp1"Øjt-
ning ca. en uge ind i september er stillingen for
Frila noget bedre ved et lavere udbytteniveau. Sor
ten har i denne afdeling givet 24 hkg knolde og
5,3 hkg stivelse mindre end Dianella. Stivelsesprcr
centen for Dianel1a har været ret nær ens i bene
afdelinger, henholdsvis 16,8 og 16.7. Frilas stive}·
sesindhold lA nogeL lavere, nemlig 16,0 pet. ved
normal modning og l 6,2 pet. ved tid.lig nedvisning.

Jall er der i 1975 og 1976 gennemfØrt 15 for·
søg efter denne forsØgsplan. J gennemsnit af begge
årene har DianelIa været Frila meget overlegen
ved normal modning, idet Frila må noteres for et
mindreudbyne på 61 bkg knolde og 13,1 bkg sti·
velse. Stivelsesprocenten var 16,~ for DianeHa og
15,3 for Frila. Ved tidlig nedvisning og et meget
lavere udbyueniveau er udbyHeforskelJen kUD l S
hkg knold og 3,1 hkg stivelse i DianeIJas favør.
Stivelsesindholdet er forholdsvis lavt for begge
sorter, nemlig 15,8 pct. for DianeHa og 15,5 pet.
for Frila.

Frila, der er at tysk oprindelse, er brokimmuo
og resistent mod karto[felnematod. Sorten er tiJ·
syneladende noget tidligere end DianeUa og mere
følsom overfor tØrke. Ved de hidtil gennemfØne
forsØg har Frila ikke vist nogen særlig berettigelse
som delvis afløser for DianelIa, men j kraft af dens
nemalodresistens vil sorten kunne Hi belydning i
nematoduuedo områder.

Forsøgene bØr fortsættes.

55,7
"'11,7
,;,14,3

332
'"87
.;.60

Udb.~Ol mtf1.W1b.
hkg pr. hl

knolde sUvc.1K

15,8
15,5

16.8
18,0
15,2

35
36

.000 ........
36
35
35

Nedvlsna
co. 7/9
DianeUa 35 16,7 260 43,5
Vandel PH2 34 18,6 +44 '" 3.4
Frjla 36 16,2 ..... 24 +5.3

20's. /97-4-76
Norm, .ofgro/ling
DianeIla 35 16,9 337 57,0
Vandel PH 2 35 18,9 "'85 +9,4

NedvlsfJIt
ca. 5/9
DianeIla 35 16,4 270 44,3
Vandel PH 2 34 19,4 +39 0,7

15 fs./975-76
Norm. .ofgroning
Dianejla 35 16,5 321 52,9
Frila 35 15,3 '" 61 "'13,1

Optagningsljder for industrikartofler (139)
7 forsøg 1976
Norl7J4l
afgronlng
DianeIIa
Vandel PH 2
Frila

NedyJsnet
co. 8/9
DianeIla
Frila

DianeJla bar i gennemsnit af de 7 forsøg 1976
givet et udbytte ved normal afgroning på 332 hkg
knolde og ~5t1 hks stivelse med et stivelsesinclhold
på 16,8 pct.

Vandel PH 2 bar i disse 7 forsØg ved normal
afgronlng giVel 87 bkg knolde og 11,7 hkg stivelse
mindre. Stivelsesprocenlen var 18.0 mod DianeHas
16,8.

Også ved det tidlige modningstidspunkt - ned
visning ca. en uge ind i september - har DianelIa
klaret sig bedst ved et noget lavere udbyttewveau.
1 disse forsøg blev udbyue, af DianeIla 260 bkg
knolde og 43.5 big stivelse. 1 sammenJigning her
med har Vandel PH 2 givet et mindreudbytle på
44 hkg knDJde og 3,4 hkg stivelse. Stivelsesprocen
len var 18,6 mod DianeiL... 16,7.

J samllige 20 forsøg der er gennemfØrt i 1974
76. hvod de to soner har være! sammenlignet ved
tidlig og normal afgroning, bar Vandel PH 2 stået
lige med DiaD.ella i stivelsesudbytle ved den tidlige
afgroning,. Vandelsorteo bar her givet 0.7 hkg sti·
veLse mere end Dian.eJla der har haft et udbytte
på 44,3 hkg stivelse. Ved normal afgroning har
Dianeila ydet 57,0 bkg stiveise og Vandel PH 2
9,4 hkg mindre. Vandeoorten har i begge afdelin
ger liggel 2,0 procentenheder højere j stivelsesind·
hold.

Resulralertle af forsøgene med 'o modningstids
punkter fortal/er, at del i 1975 og 1976 har )'æret
for kostbart at afbryde "«kstt'n af induslrikartof/er·
ne en ugt! ind i septemba med det formd/ al starle
kampagnen i me/fr~mstillingen 2-3 uger tidligere
end normall. Gennemsnitligl har udbyllenedgang~n

fra normal modning til nedvisning fØrsl i s~ptem·

ber varet 12-14 hkg stil'~J.re pr. ha for DianelIa.
Am'ende/se af de Io tid/igue sorter Vandtl PH 2
og Frila har iJ.k~ budl pd nog~n fordel. Del Iydu
pd, ar disse to sorl~rs produktions~vne har varet
starkt'r~ p/zv;rket i negativ retning end DianelIas
under de noget ekstreme vakslforhold. de Io sidste
\'akslperiotin har budt pd.

Pd baggrund af disse forsøgsresultater tr det
ikke muligl forud al fastlagg~ melkampagnens start
Iii el lidligt lidspunkt Ilde" risiko for relalil'l store
udbYl1etab.

I den fØlgende tabel er der givel cn oversigt
over forsøgene med aktuelle industrisorter gen~

nemfpn under kartoffelmelsfabrikkerne og land
boforeningerne i arene 1962-76. De enkelte sor
ters udbytte af stivelse er angivet ved forholdstal
i forhold til målesorten, og stivelsesprocenteme er
angivet som forskellen + eller -:- ligeledes i for~

bold lil målesorten.
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J939

429
7

+16
44
13
13

100
89

100
96
87

100
104

100
101

For
bolclJ.lIl

100
94

+4

6 fl, J975·76

327
+ 14
+41

,: ti. 1975·76

335
+38

J ri, 1975·76

250
3

5 ri. 191$·76

296
12

+94
.... 95

Udbytte Ol rnerudbyue
hkg knOlde pr. b.
23 ror~1l11971-76

342
+21

Sortsforsøg med spisekartofler
3 forspg 1976 Udb)'l1e og merudbytte

hkl kno\<k pr, h.
ForlØlllr. 1940 2260

Bintje '."..... 95 481
Octavia ~24 + 143
Hansa "'., .. '" +23 +6
Vandel RB6 +29
Palma............ +21
Claudia .. ",."... +4
Tertus .. " ,' ..
Jaerla , .. , . ,

Bintje.".,." .• , ...
Octavia ." ... ""'"

Bintje
Hansa
Palma

BiOlje ,', .••.
Vandel RB6

Binlje
Tertus

Bintje
Claudia

DianeHa
(målesorl) 100
Kaplah 1962-66 72 III +0.1
Tylva 1964-74 131 104 +0,4
Amia 1970-74 69 95 +0,4
Vandel PH 2 1972-76 64 91 +2,2
Frila 1975-76 24 81 +0.1

Ol'ersigl O)'er forsøg med karloffelsorter
(Kartoffelmelsfabrikkerne og landboforeningerne)

forhold'I,,1 Stjvelse
lor proccnl

Ari Aø..... udbylteu lo.....ellrl
IOrl"l 1!;)nØ1 IllveJa ~lc.sort

c. Andre forsØg med iDdustriknrtofler.

J Skjern-Tarmegnens Landboforening er der
gennemført et dobbeltforsøg, nr. 3558-59, hvori
Kaptah er sammenlignet med DianeHa ved to op
tagningstider. Ved optagning den 6. september gav
Dia.nella et udbytte på 333 hkg knolde og 60,2 h~g

stivelse med en stivelsesprocent på 18,0. 1 forhold
hertil gav Kaptah 47 hkg knolde og 7,5 hkg sti
velse mindre. Stivelsesprocenlen for Kaptah var
18.4.

Ved optagning 3 uger senere, den 28. septem
ber, var DianeHas udbytte kommet op på 431 hkg
k.nolde og 76,9 hkg stivelse. Stivelsesprocenten var
faldet til 17,8. Ved dette udbyneniveau gav Kaplah
75 hk.g knolde og 14.7 hkg stivc:ise mindre, og sti
velsesprocenten var gået ned til 17.5. ForsØget var
kunstigt vandeL

d. Spi.sekartoUer.

I spisekartofler er der i 1976 gennemført 3
sorlsforsØg omfattende 7 sorter foruden målesonen
Bintje. Heraf har den hollandske son, herla, ikke
tidligere været afprøvet i forsøg under de landøko·
nomiske foreninger. J hosstående label er de 3
forsøg anført i den øverste afdeling, og i den ne
derste afdeling er de afprØvede sorler opsLillel
sammen med Bintje. Her er resullaleme fra 1976
sammenregnel med tidligere gennemforte forspg
med de respektive sorter.

Bintje har j de IO af forsøgene, nr. 1940 og
2260, væ.ret OlUf, de prØvede sorter overlegen i ud·
bYlle, både ved det meget lave og ved det høje
udbyueruveau. Derimod overgår den kun Hansa
i det lredje forsøg, nr. J939, ved et rel hpjt ud
byuenheau. ForsØgene nr. 2260 og 1939 er vandet
flere gange med henholdsvis ] SO og 200 mm ialt.

Octavia fr3 forædliDgsstationen i Vandel har i
gennemSJlit af 23 forsøg i !tene 1971-76 givet
21 hkg knolde mindre end Binlje, OClavia pln.ce
rer sig i disse forsøg noget dårligere end i forsø
gene under Statens Forsøgsvirksomhed, hvor de
lo sorter er praktisk laget jævnbyrdige,

Tcrtus fra forædlingsstationen i Vandel er af
samme krydsning som Octavia. Den har været af
prøvet i 5 forsØg i 1975-76 og har i disse forsøg
givel 38 hkg knolde eller II pct. mindre end- Bintje,
Sorten har ligesom Octavia placeret sig dårligere
her end i Statens Forsøgsvirksomhed., hvor den kun
ligger 2 PCL lavere i knoldudbylIe end Bintje.

Tertll,f er broJ..immllll og resist~", mod karloffel
neu""od og lIelsÅurv. KlIoidelle er mrstell Iwid.
kødt'l og har gud modstondsel'n~ over for mekani·
ske beskadigelser ved optaglling og JU}lIdtl'ring,
Spisek\'alitelell er forholds\'i$ god, men ikke helt
pd højde med Bintje. Sorten er \'e/egnet til dyrk
IIilIg pd nematodillficerede lokaliteter eller i truede
omrdder.

Claudia, der er en fransk SOrl, er afprøvet i S
forsøg 1975-76, Sorten har i disse forsøg klaret
sig godt i udbytte, idet den har givet 12 hkg knolde
mere end Bintje,

Claudia er en midde/sildig sort med 0\'011' knol
de, der har lysegult kØd og gode egellSkaber som
spisekartoffel.

OctO\'io er brokimmIIn og lJemolodresistefll og
er en sort med god koge- og spiseh·alitel. Sorten
er desudell meget modstalldsdygtig mod netskur\'
og lIogel milldre modtagelig for kartoffeJsÅllTv end
Bifllj#!,

Hansa har været med i sammenlagt 6 forsøg
1975 og 76, I disse forsøg har den i gennemsnit
givet 14 hkg knolde mindre end Bintje, der her Jig
ger med et gennemsnitligt udbylte på 327 hkg
knolde.
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den i 1976. Det første kvælstoftilskud, tilførsel af
80 kg N, har kun forøget udbyttet med 18 hkg
knolde og 3,2 hkg stivelse i gennemsnit. Det andet
kvælSloftilskud på 40 kg N, fra 80 og Iii 120 kg N,
har givet et merudbytte på 7 hkg knolde og 1,4
hkg stivelse, hvilkel vel lige kan dække gØdnings
udgiften. Derefter hØrer både virkningen og ren·
tabiliteten op, idet de sidste 40 kg N op til 160 kg
N pr. ha praktisk taget har været virkningslØs.

Det vil bemærkes, al stivelsesprocenten Stort set
har været upåvirket af kvælstoftilførselen i disse
forsøg.

I den nederste halvdel af tabellen er årets resul·
tater sammenregnet med resultaterne fra de tidli
gere gennemførte forsøg i denne serie. Som fØlge
af relativ stor kvælstofvirkning i forsØgene i 1973
og 74 viser tallene, at det vel kan gå an at an·
vende op til 160 kg N pr. ha til industrikartofler,
selvom del ikke har været rentabelt at anvende
mere end 80 kg N pr. ha i 1975 og i 1976.

4. Jordbundsundersøgelser 1961-75.
l samarbejde med De danske Kartoffelmelsfa

brikkers Forsøgs- og Fremavlsudvalg påbegyndtes
i 1961 en gennemgribende jordbundsundersøgelse
i de forsøgsarealer, hvor sortsforsØgene var place
ret. Gennem forsøgsresultaterne kunne man kon
statere forholdsvis store udbytleforskelJe fra forsøg
til forsøg. Formålet med undersØgelsen var, gen
nem statistiske opdelinger, der blev foretaget pA
grundlag af analyserne, at søge klarlagt, om ud
byueforskellene i væsentlig grad kunne skyldes
forskelle i jordens bonitet og gØdningstilstand.

Analyseringen er gennemført i alle årene siden
1961, og der foreligger med forSØgene i 1975
resullater af ialt 317 forsøg. Dette materiale er
opdelt efter jordernes ler- og humusindhold og
efter reaktionstal, fosforsyretal, fosfatlal, kalium
tal og magnesiumtal. Efter hver af disse faktorer
er forsØgene opdelt i tre grupper, lav', middel og
hØjt indhold, og resultatet af opdelingen ses i den
tabellariske oversigt næste side.

3. Kalk til industrikarlofler.
I Den nordslesvigske Landboforening er gennem

ført et forsøg i industrikartofler, nr. 1634, hvor
man for 5 år siden tilfØrte forsøgsarealet henholds
vis O. 4,9, 11,4 og 19,2 tons kulsur kalk pr. ha. I
1976 er der dyrket industrikartofler i arealet for
at undersøge, om de stigende kalkmængder havde
indflydelse på kartoflernes stivelsesindhold. Der er
konstateret en tendens til et forØget stivelsesind
hold i kartoflerne, men der er nogen variation i
tallene. Derimod er der en markant udbyttened
gang for kalktilførselen.

I det ukalkede forsøgsled høstedes et meget hØjt
udbytte, 608 hkg knolde pr. ha. Derefter konstate
redes +- 34, +- 43 og +- 48 hkg knolde for tilfør
sel af henholdsvis 4,9, 11,4 og 19,2 tons kulsur
kalk.

25,0
J,2
4,6
4.8

36,9
9,9

12,6
14,J

201
54
71
81

134
18
25
27

18,6
18,6
18,6
18,4

18,J
18,J
18,2
18.1

"',.
stivelse

Stigende mængder h'ælslOt til
indu.'itrikartotlcr (140)

Udbytte og merudb}'Ue
bkg pr. ha

knolde stivelse

Hansa er en tysk sort, der angi)'es at )'ære at
tidlighed omtrent som Bintje. Sorten har o)'ale
knolde med gult kØd og gode spiseegenskaber. Den
er ret modstandsdygtig mod kartoffelskurv og sy·
nes ikke at angribes sd stærkt at Phoma-rdd som
Bintje.

Palma, der ligesom Hansa er en tysk sort, har
klaret sig bedre i de 3 forsøg i 1976 end i 3 for
søg i 1975, idet den i årets forsØg næsten har været
Bintje jævnbyrdig, mens den lå 78 hkg knolde la
vere i 1975. I gentiemsnit af de 6 forSØg i 1975-76
bar den givet 41 hkg knolde, eller 13 pet. mindre
end Bintje.

Palma er brokimmun og har ovale gulkØdede
knolde, der er ret faste i kog.

2. Gødningsforsøg.
a. Kvælstof til industrikartofler.

1 1973 blev der i samarbejde med De danske
Kartoffelmelsfabrikkers ForsØgs- og Fremsavlsud
valg påbegyndl en forsøgsserie med stigende mæng
der kvælstof lil industrikartoner. Der er anvendt O,
80, 120 og 160 kg N j kalkammonsalpeter pr. ha.
Serien er fortsat i 1976, og der er gennemfØrt 6
forsøg efter denne plan.

Gennemsnitsresultaterne er vist i nedenstående
tabel.

Nummersorten RØ6 fra forædlingsslationen i
Vandet har været med i et forsøg i 1975 og 2 for
søg i 1976. I gennemsnit af disse 3 forsØg har den
ligget på linje med Bintje. Sorten er brokimmun
og meget modstandsdygtig overfor kartoffelskurv.
Tidligheden er omtrent som for Binlje. Knoldene
er ret små med lysegult kØd og god spisekvalitet.

Den sidste sort, som i 1976 har været med i et
enkelt forsøg, er deQ hollandske sort Jaerla. Ved
det ret høje udbytteniveau har den givet ca. 20
pet. lavere knoldudbylte end Bintje. Sorten er ret
tidlig med store knolde og god spisekvalitel.

6 forsøg /976
GrundgØdet

80 N ikas
120N ikas
160N ikas

23 forsØg 1973-76
Grundgødet
80N ikas

120 N i kas
160N i kas

Som det fremgår af tabellen, har udbyttet af
grundgØdet. del vil sige uden kvælstoftilskud, væ
ret meget lavt, kun 134 hkg knolde og 25,0 hkg
stivelse i gennemsnit. Desuden fremgår del af tabel
len, at kvælstofvirkningen har været meget beske-
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Tabel. Opdeling af k8l'"toft'elforsog efter jordanalyser.
DJaRcJln 1961-1975.

Anlll pcl. ler
", .. ",.. Udbytte hkg pr. hl

Analyser forsog under humus Sli,"dse
0.002 mm

Knolc1e I Slh'cbc

Pet ler mindre end 0.002 mm
Under 3.5. ........... 105 2,4 J.7 17,9 JI4 57,2
J,5-5,5 .... ......... . ......... IJ7 4,4 J.2 17,8 320 57.2
Over 5.5 ... . . . . . . . . ....... . 75 6,9 J.O 17,9 J54 64,0

pc!. humus

Under 2,5. . . . . ... . . . 111 4,4 2.0 18,4 J24 59,5
2.5-J.5 .... ........... 119 4.5 J, I 17.6 JJ5 59,5
Over 3,5 .. ......... 87 4,1 5,5 17,9 J21 57,6

Reaktionstal, RI.

Under 6.0 gos. 5,5 ..... 159 J,9 4,0 17,8 J20 57,2
6,0-6,5 gns. 6,2 ...... 10J 4,4 J.O 17.9 JI6 56.5
Over 6.5 gos. 7,0 .. . . . . . . . . . . . 55 5,4 2,5 18,6 370 69,1

Fosforsyrctal, Fl.
Under 4.0 gos.3.0 ......... 72 J,4 4,9 17,9 JOD 53,8
4.0-6.0 gos.5,2 107 4,2 3,2 18,2 329 59,8
Over 6.0 gns. 8,' .. D8 5,0 2.8 17,7 J40 60,9

Fosrattal, Fot.
Under 2.5 gos.2.0 .......... 44 J.8 5,4 17.7 291 51,5
2,5-4.0 gos. 3.4 .... .......... IJO 4,2 3,2 18,0 J26 58.8
Over 4.0 gos. 5,9 ...... ......... 14J 5,0 2.S 17.9 J41 60.5

Kalium'al. K!.
Under 9,0 gns. 7.0 " 78 J,6 J,J 18,4 289 5J,2
9,0-14.0 gos. 11.5 . . . . . . . .. . . 115 4,1 J,S 18.1 322 58,7
Over 14,0 gos. 19.4 . ......... 124 5.0 J,J 17.6 357 6J,0

Magnesiumtal. Mgl.

Under 3,0 gns.2,4 88 4,0 2,6 18,1 J02 54.9
J,0-4,0 gns. 3,4 ....... 114 4.2 2,9 18,0 337 61.0
Ovcr 4,0 gns. 5,6 ........ 115 4,8 4.4 17.8 339 60,4

l den øverste afdeling er anfØrt en opdeling
efter lerindhold, og knoldudbyIlet scs at være svagt
stigende med øget lerindhold i jorden. Derimod
synes stivelsesprocenteme at \'ære upåvirkct af
jordens lerindhold.

Humusindholdet, der er opdelingsgrundlag i næ
ste afdeling, har tilsyncladende kun beskeden ind
flydelse på knoldudbyltct, hvorimod der er en len
dens til en faldende stivelsesprocent mcd stigende
humusindhold,

Derefter fØlger opdelingen efter reaktionstal, og
her viser laJlene., at såvel knoldudbylte som stivcl·
sesprocent gennemgående har været hØjest på jor·
der med de højeste reaktionstal. I gennemsnit af
55 forsØg med reaktionstal på 7,0 eller dcrover,
er stivelsesudb)'ttet J 1-12 hkg pr. ha højere end i
forsØgene med lavere reaktionstal.

Opdelingen efter fosforsyretal og fosfa1l31 viser,
at udbyttet er lavest på fosfortrængende jorder.

Stivelsesprocenterne viser lidt variation uden no
gen særlig tendens.

Kaliumtallene viser stærkt stigende knoldudby(·
te mcd stigende kaliumtal, men samtidig er der
sket et fald i stivelsesindholdcl.

Også i magnesiumtallene er der en stigning i
knoldudbytlet ved stigende magnesiumtal, men ikke
så mar\.,ant som for kaliumlaJlenes vedkommende.
Der synes at være en svag tendens til et fald i
stivelsesindholdel ved hØje magnesiumtal.

Det må i forbindelse med opdelingen efter ana
lyseresultaterne understreges, at de forskellige ana
lysetal ikke varierer uafhængigt af hinanden, idet
jorder med hØjt indhold af cl næringsstof i reglen
også har højt indhold af andre næringsstoffer og
samtidig et nogenlunde hØjt reaktionstal.

Resultaterne af opdelingen af de 15 års jord·
analyser må fortolkes således. at det kun er en del
af udbytteforskellene fra fors~Sg til forsøg, der kan
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forklares med forskelle i jordbonitet og gddnings
tilstand. Andre faktorer som r. eks. klimaforhold
og ku1turtilstand Øver sikkert en væsentlig indfly
delse derpå.

5. Ukrudt og svampesygdomme i kartofier.

Af H. Elbek Pedersen

a. Ukrudt

Forsøgene med afprøvning af midler til ul.rudts·
bekæmpelse i kartofler er fortsat efter Slort set
samme forsøgsplan som i 1975. I den efterfØlgende
opstilling bringes resultaterne af årets forsøg samt
tidligere resultater med Sencor og Afalon.

Bekæmpelse af "krudt i karlofler.
PCI. af jortJ- Udb.- og

Forsøg fir. 1700 overfladen da"kkel merudb.
af ukrudt 1000 pl. hk,

ForsØg "r. 3574 vcd oplagning pr. ha knolde

Mekanisk behandling. 33 103
Sencor, 0,50 kg .... 33 II
Sencor, 0,75 kg .... 34 17
Afalon, 1,50 kg .... 37 +4
Afalon, 2,00 kg .. 35 +lg
Patoran, 4,00 kg .... 35 +lg

/3 forsØg /974-76
Mekanisk. behandling. 25 30 270
Sencor, 0,50 kg 16 31 3g
Sencor, 0,75 kg .. IO 3I 41

6 forsøg /975-76
Mekanisk behandling. 3I 28 178
Afalon, 1,50 kg .... 12 30 28
Afalon, 2,00 kg IO 30 18

/9 forsØg /972-74
Mekanisk behandling. 23 34 322
Sencor, 1.00 kg .. 10 34 30

Det ubehandlede forsøgsled er renholdt ved gen
tagne mekaniske behandlinger. I det led, der er
blevet behandlet med Sencor. Afalon eller Palo
ran er den afsluttende hypning foretaget på el tid
ligt tidspunkt, og i god tid fØr udsprøjtning af mid
lerne. Ved udsprØjtning var kartoflerne i begyn
dende fremspiring.

Behandlingen har ikke påvirket antal kartoffel
planter pr. ha i nedadgående retning. Tværtimod
er der en tendens lil lidt flere planter pr. ha, hvor
der er anvendt kemiske midler. Anvendelsen af
Sencor har medført merudbytter på 11-16 pet. Ef·
ter anvendelse af Afalon og Patoran er der min·
dreudbytler på 4-17 pet.

Sencor har været prøvet i en 3-/irig periode fra
1974-76 og i 13 forsøg er afprøvet to mængder
henholdsvis 0,5 kg og 0,75 kg pr. ha. Størst
ukrudtseffekt er opnået efter anvendelse af 0,75 kg

Sencor. Ved høst ,at IO pet. af jordoverfladen
dækket af ukrudt mod 25 pct., hvor der blev
foretagel mekanisk behandling. De to doseringer
har hafl ens indflydelse på udbyttet. Der er op.
nået menldbytte på 38-41 hkg knolde pr. ha, sva·
rende lil et merudbytte på 14-15 pet.

I en to-årig forsøgsperiode foreligger der resul
tater af 6 forsøg med Afalon i henholdsvis 1,5 og
2.0 kg pr. ha. Der har ikk.e været stor forskel i
ukrudtseffekten på de to doseringer. Henholdsvis
12 og 10 pet. af jordoverfladen har været dækket
af ukrudt ved optagning mod 31 pet. ved mekanisk
behandling.

Efter behandling med 1,5 kg Afalon er der op
nået et merudbytte på 28 bkg knolde, svarende til
et merudbytte på 16 pet. Der er opnået 18 hkg
knolde i merudbytte efter anvendelse af 2 kg
Afalon.

I et enkelt forsØg, nr. 3696, er den mekaniske
behandling blevet meget mangelfuldt gennemfØrt,
med det resultat, at led a er totalt sammengroet
med ukrudt. Den kemiske bekæmpelse har her be
virket meget store merudbytter.

I forsøg nr. 858 er midlerne Senear, Afalon og
Patoran anvendt med nedsat dosering i kartofler,
der har været dækket med plastic. Midlerne har
ikke skadet kartoflerne. og der er opnået en god
ukrudtseffekt. For anvendelse af de forskellige
midler er der opnået en udbylteforøgelse på 24
32 pet.

b. S\'smpcsygdomme.

I forsøg nr. 1941 er prøvet midlerne Thiaben·
dazol 5, Dithane M-45, og Rifozol Combi, mod
Phomaråd p kartofler.

Resultatet af undersøgelserne mod forekomst af
Phoma foreligger først senere. Der foreligger re
sultater af midlernes effekt overfor skurv og rod
filtsvamp. Kun Rifozol Combi har haft en mindre
effekt mod skurv. Mod rodfiltsvamp har Thjaben·
dazol og Rifozol Combi haft den bedste effekt.
Der er opnAel merudbytter på 12-21 pet. for be
handlingen.

Fra Nordsjællands Landboforening foreligger
fra 2. Ar undersøgelser, der peger i retning af, at
der er en nedgang i skurvangreb på kanoner dyr
ket på arealer. hvor forfrugten har været byg med
udlæg af italiensk rajgræs som efterafgrøde. I 1977
vil der i samarbejde med Statens plantepatologi
ske Forsøg blive anlagt forsøg til belysning af
ovennævnte spørgsmål.

I s.1mme forening har man afprøvet præparatet
Furadan 5 D lil bekæmpelse af knoporme. Der har
værel nogen virkning, men ikke nær tils1rækkeligl.
Undersøgelserne fortsættes.
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1. Grovfoderproduktion
Ved A"sel JacobselI og B. R. 8(''''''01111.

I. Forsøg med dyrkning af roer.
Under Udvalget for RoedyrJ..ning er i 1976 gen

nemfort (orsøg med såafstande med den arveligt
l-kimede roe"Ort Kyros og forsøg med forskellige
andre SOrler af arveligt l-kimede fodersukkerrocr.
Desuden er der arbejdet med en undersØgelse af
roclorsloffets indhold af nitratkvælslof, kalium og
magnesium i forhold til kvæJstofgødskningens ni
veau. samt foretaget en bedØmmelse af forsl-el1igc
forholds indflydelse på spiringen af bederocfrø i
marken.

I samarbejde med De dansJ..e Sukkerfabriker
A S er der gennemfØrl forsøg med markspiring
og planlebestand og målt udbytte i sukkerroer
høstet på forskellig tid, så tilvæksten i de enkelte
perioder kan måles.

Talmaterialet fra disse 2 serier er indsamlet og
beregnet af forsøgsstationen :tMaribo«.

l. Forsøg med markspiring og
plantebestand 1976.

Forspgene bIcvanlagt efter fol gende plan:

a. Monova, normal spireevne.
b. Monova ~ IO pct. spireevne.
c. Mono\a ~ 20 pet. spireevne.
d. Monova ~ 30 pct. spireevne.
e. Monova ~ 40 pet. spireevne.
r. Monova ~ SO pet. spireevne.
g. Monova, normal spireevne, s.'1er IS. maj.
h. Monova. normal spireevne. s~er 25. maj.

Frøets spireevne i forsØgsled a, som er benævnt
normal. var 92 pet. Dette må betragtes som en
meget fin spireevne.

Det planlagte fald i spireevne blev nået ved at
blande fro med normal spireevne med stigende
mængder frø. hvor kimen var dræbt ved opvarm
ning.

De 6 første forsøgsled blev i gennemsnit s<1.et
den IS. april ril blivende bestand med 17 cm s<1.
afstand. Dcn senere s<1.ning den 15. og 25. maj
blev gennemført i 2 forsøg. Ukrudt blev bekæmpet
med Pyr:lmin og Betanal med tilfredsstillende re
sultat.

Forsøgsroerne blev aftoppet og taget op med
mas~ine.

Udbytte I af rod og sukker, procent sukker og

forholdstal for sukkersaftens renhed samt plante
tal pr. ha p<1. 3-4 bladstadiet og ved optagning blev
i gennemsnit af 4 forsøg:

Mark:rpirillg og pJamcbej"wlld (14/).
1000 plantcr pr h.a "" Impunly tons pr. h.
3-4 bladc '"cd Opl. sukkcr v.luc·) ,od lukkcr

4 forsOK 1976
,. 71 66 17.0 100 41,9 ',14
b. 64 60 17.0 102 +0.2 +0.07
c. 5J 51 16.8 110 +2.5 +0.51
d. 45 44 16.7 IIJ +4.7 +0.95
e. J8 J7 16.5 121 +7.4 +1,44
r. JO 29 16.4 124 +10,5 + 1.96
g. 7J 71 16.4 109 +9.4 +1.72
h. 57 52 15.6 13J +21.7 +J,88
.) 100 4214

Anlal planler pr. ha er b de på 3-4 bladstadiet
og vcd optagning faldende i takt med den forrin·
gede spireevne. og tabet af roeplanter i vækstpe
rioden VOlr som i tidligere forsøg størst i den tætte
plantcbestand. Fra normal spireevne til en halve
ring: af spireevnen er der fundet et jævnt fald i
suk~erindholdel fra 17,0 til 16,4 pct.. og dette fald
fortsælIer ved en senere såning.
SuU"er~ftens renhed vist ved forholdstal. hvor

de laveste lal !!:iver den bedste kvalitet, blev stærkt
forringet fra ca. 72 pet. spireevne.

L:dbytlCI af rod og sukker reduceres kun lidt ved
en nedgang i spireevnen på 10 pct.. men derefter er
det hurtigt og ..tærkt faldende.

Der blev ligeledes fllndet et betydeligt lab i ud
bytte af både rod og sukker ved sålidcrne IS. og
25. maj, men dette er kun mA.1t i 2 forseg og m~

ikke betragtes som generelt gældende.
StOrl scl blev der i forsØgene opnået normale

plantetal og udbyuer ved såning lil blivende be
stand med 17 cm s;lafstand med frø, der havde 92
og 82 pct. spireevne. Ved lavere spireevne eller ved
s.'1ning 15. og 25. maj fandt man derimod betyde
lige lil meget store lab i udbytte af både rod og
suHer.

Forsagene fortsætter.

2. Tilvækst i fabriksroer 1976.

ForsØgene blev anlagt med roesonerne Monova
og Unica, der blev sået til blivende bestand med
17 cm s<1.afsland.
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Ukrudtsbekæmpelsen blev gennemført med Py
ramin og Betanal samt radrensning efter behov.

Optagning blev efter planen foretaget hver 14.
dag fra 5. juli til 6. december med fØlgende resul
tal.

3. Genetisk monogerrne sorter af

fodersukkerroer 1973-76.

Forsøg med arveligt l-kimede sorter af foder
sukkerroer er i 1976 gennemfØrt efter to planer.
I den ene er samlet sorter med et lavere og i den
anden sorter med et hØjere indhold af tørstof i
roden.

FrØparticme, der blev udsået i forsØgene, er
blevet analyseret ved StatsfrØkontrollen med fØl·
gende resultat.

l resultaterne blev udbytterne af Monova og
Unica regnet sammen, da der var en meget ringe
forskel i de 2 sorters udbytte ved samme optag·
ningstid.

Plantetal ved optagning var på et rimeligt hØjt
niveau ved alle hØstdatoer, selvom der blev målt
en svagt faldende tendens.

Sukkerprocenten var midi i august over 16 pet.
og holdt sig over 17 pet. fra ca. 1. september.

Udbyttet af top nå.ede ca. 20 tons pr. ha først
i august, var jævnt stigende til ca. 28 tons pr. ha
den 25. oktober og faldt derefler jævnt til ca. 20
tons pr. ha den 6. det:ember.

Udbyttet af rod nåede ca. 20 tons pr. ha først
i august. De 30 tons blev passeret sidst i august.
Omkring den 1. uge i oktober blev 40 tons nået,
og tilvæksten steg herefter langsoml lil ca. 45 tons
pr. ha den 6. december.

Udbyttet af sukker blev øget med ca. 4,5 tons
til ca. 7 tons pr. ha fra først i august til l. okto
ber. Derefter var der en jævn tilvæksl på ca. 1 ton
tit ca. 8 tons pr. ha den 6. december.

Denne sidste ret betydelige tilvækst skyldes sik·
kert del milde og fugtige efterår, der bØd på gode
vækstbetingelser for sukkerroer i hele oktober og
november.

Forsøgene fortsætter.

pet. rronogler med
I spire 2 spirer 3 spirer

81 18 I
94 6 O
93 7 O
97 3 O

100 O O
99 1 O
96 4 O

P<"
spireevne

82
87
92
83
87
90
90

Meka
Kyras
Monoval
Monoblanc
Monofix*)
Monoreich
Monorosa

Spireevnen var normal til over normal i alle sor·
ter. Graden af l-kimcthcd var normal i Kyros og
Monoval, over normal i Meka, Monoblanc og Mo·
norosa og særdeles fin i Monoreich og Monofix.

l alle forsøg blev sået med 15 cm frøafstand til
blivende bestand.

Bortset fra lidt håndhakning af ukrudt blev der
ikke foretaget noget andet håndarbejde i forsøgene.

Ukrudt blev bekæmpet med jordmidler som
Venzar og Pyramin og i en del forsøg også med
TeA. 1 næsten alle forsØg blev sprøjtet med Beta
nal. I langt de fleste forsøg blev radrenset 2-5
gange. Bekæmpelsen af ukrudt må betegnes som
vellykket i alle forsøg.

.} Monoftr er el navne(onlag III den !lOri, der ridllflere bed Mono
(ourra.

Plantebestanden ved optagning blev hØjest i
Kyros med 66.000 og lavest i Meka med 59.000
planter pr. ha, hvilket iøvrigt er meget tilfredsstil
lende.

Det laveste indhold af tørstof i roden blev fun
det i Monoval med 15,4 pct., derefter fulgte Kyros
med 16.4 pel. og Monoblanc med 17,0 pet.

Det største udbytte af rodtØrslof pr. ha blev
målt i Kyros, det laveste i Monoblanc, medens det
forholdt sig omvendt med udbyttet i top de 2 sor
ter imellem. Monoval havde en mellemstiIling i
udbytte af både rod og IOp.

En omregning til hØstede afgrØdeenheder viser,

Arets udbytter var præget af den langvarige
tørke og blev det laveste, der hidtil er målt i for·
søg med roesorter.

1 gennemsnit af 24 forsøg blev fundet følgende
udbytter.

Plan /, sar/er med lavere indhold af tØrstof.

F,~lgende sorter er afprøvet.

a. Meka, teknisk l-kimet.
b. Kyros, arvelig l-kimet.
c. Monoval, arvelig I·kimet.
d. Monoblanc, arvelig l·kimet.

Genetisk monogerme roesorter (143).

24 forsØg l000 pI. pet. lorslO! !\kg pr. ha a.e.
/976 pr. ha i rod rodl0nlO( 'op pr. ha

Meka 59 19,1 89,4 23) 100,5
Kyros 66 16,4 7,4 62 11,9
Monoval 63 15,4 ';'1,3 63 4,1
Monoblanc 60 17,0 ';'4,2 109 5,3
LSD 3.0 /4

0.50
1,37
2.64
4,02
5,26
6,29
6,92
7,16
7,37
7,66
7,78
7,95

4,1
10,4
19,0
24.5
30,6
36,3
39,6
41,8
43.2
44.5
44.3
45,1

Ions pr. ba
rod sukker'op

11,0
15,3
21,4
23,5
23,5
25,2
26.8
27,6
27,9
24,3
22,5
19,7

12.2
13,2
13.9
16,4
17,2
17,3
17,5
17,1
17,1
17,2
17,6
17,6

Forsøg med tifllæht i fabriksroer (/42)
3 forsØg 1976

DalO 1000 pl. pr. ha pet.
foropl. 3-4 blade v. Opl. sukker

5. juli 67 66
19. juli 68 67
2. aug. 68 66

16. aug. 68 62
30. aug. 66 63
13. ,epl. 67 63
27. ,epl. 67 64
10.okl. 69 64
25.okl. 66 64

8. nov. 67 62
22. nov. 68 64

6. dec. 69 64
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-)0-10. O Ingen viru,. m~gcl ueMarlel, melc:1 ,renel.

7.3
2,4
1,3
3,6

0,6
0,5
3.8
0,9

6
6
4
4

6
6
6
6

70
78
82
81

Genetisk m01logrrme roe.fOrler (/45)
pcl. Klrakler torO) pct. dobbelt-

mark. enur4 grenel- slok- planter
,pinn, vlru' lelhed hed 10bcre 1000 pr. ha

25 's.
/976
Meka
Monofix
Monoreich
Monorosa
-) 0-10, O ,ngen ~irus. megel uens.&llel. megcl grenel

Markspiringen har været meget fin for alle 3
sorter af arveligt l-kimede sorter.

Angrebsgraden af virus har været ens for alle
4 sorter, ligesom de har f. ct samme karakter for
ensartethed.

Monofix har samme karakter for grenelhed
som Meka, medens Monoreich og Monorosa pli
samme niveau er endnu mere grenede.

Monofix har en rimelig lav tilbøjelighed til
stokløbning som Meka. medens Monorosa er no
gel mere tilbøjelig til dette.

Monoreich hu med 3,8 pet. stokroer placeret
sig p. et niveau, der er på grænsen til at udelukke
den fra anbefaling til brug i roedyrkningen.

Anlal dobbeltplanter var under normalen for
Meka. ligesom Mooorosa for arveligt l-kimede
roer lå over normalen. Monofix og Monoreieh

Plantebestanden ved optagning var 500Q....8000
større pr. ha vcd de arveligt l-kimede sorter end
i Meka. Der var således ingen afgørende forskel
i plantebestanden i de 3 sorter med arvelig l-ki
mcthed.

Det laveste indhold af tprstof i roden blev målt
i Monorosa med .11.9 pet .. derefter fulgte Mono
reieh med 18.2 pet. og Monofix med 19,4 pct.
Meka indeholdt 19,1 pet.

Det største udbytte af tørstof pr. ha i rodtdrstof
blev fundet i Monofix. der havde et merudbytte i
forhold til Meka på 6.7 hkg tørstof pr. ha. Mo
noreich og Monorosa ydede her slort set samme
udbytte som ~teka.

Alle 3 SOrler med arvelig I-kimelhed ydede et
betydeligl sU>rre udbytte i tOP end Meka.

Omregnet til høstede afgrødeenheder i marken
ydede Monofix 15,0, Monoreich 10,5 og Mono
rosa 6,9 aJgrØdecnhcder pr. ha mere end r-,'Icka.

I det følgende ses cn oversigt over nogle af de
afprøvede sorters egenskaber.

I gennemsnit af 25 forsØg blev målt fdlgende
udbytter.

Genetisk mOllogerme roesorter (J46)

25 's. 1000 pl. pct. tor4 hk, pr ba a.e.
/976 pr, ba SIOr. rod rod111nl. .op pr.1ui

Meka 60 19.1 89.2 237 100,9
Monofix 65 19,4 6,7 105 15,0
Monoreieh 67 18,0 1,7 104 10,5
Monorosa 68 17,9 +0,4 85 6,9

'-SD 3.0 /5
Gel/etisk monogenn(' roesorter (/44)

pcl. Karaller ror-) pct. Dobbcll-
mark- c:nsar-- gn'n~l- $tok- planler
,plring viru3 lethed hed I"bere 1000 pr. ha

75 2 6 3 0,7 8,8
83 2 5 4 0,4 2.4
83 2 5 3 3,2 1,9
84 2 5 3 6,0 1,2

Graden af Olarkspiring lå på et hØjt niveau i de
arveligt l-kimede sorter.

Alle sorter var tilsyneladende angrebet i samme
grad af virusgulsol.

Karakter for ensartethed har været bedst for
Meka og på samme ensartede og lidt lavere ni4
vcau hos de arveligt l-kimede sorter.

Kyras har været mindst grenet. medens Mono
val og Monoblane har fået lidt rinsere karakterer
lige~om Meka for denne egenskab,

Antallet af stok løbere. der her er beregnet i
procent af antal planter pr. ha ved optagning. bØr
være s.-\ lavt som muligt i arveligt 14kimede roe·
sorter. Det skyldes dels den ulempe, stokl~~bere

giver vcd aftopning og optagning. men det skyldes
mest af alt. at dc tidligste og mest forgrenede slok
I~Sbere kan nå at modne frø i selve dyrkningsårel.

Disse frØ kan i jorden bevare spireevnen i en
halv snes år. Når der kommer rocr i marken in4

den denne tid, kan dissc spildfrØ spire. Gentases
dette nogle gange i træk, vil der let i jorden kun
ne opsamles et stort lager af disse spildfrø fra tid4
ligere slokløbere. Disse .breds.-\edec: roeplantcr
fra spildfrø vil umuliggøre dyrkning af roer på
bli\ende afsland med miOlhåndarbejdc og -rad4

rensning.
Dcrfor m!'l der kræves, at arveligt 14k.imede sor4

ler har en lav tilb~Sjelighed lil at løbe i stok. I den
henseende klarer Kyros sig pænt. medens Monoval
og r"'10noblanc har vist en s!l. stor lilbØjelighed til
at I~;be i stok. at dette på længere sigt bør være
begræn'lende for deres udbredelse i roedyrknin
gen.

Antal dobbeltplanter pr. ha var under normalen
for Meka, men pa et me!,"C1 lavere og ret ens
artet niveau ved alle 3 arveligt l-kimede sorter.

P/lili If. .rorter med hØjere tØrstofindhold.

FØlgende sorter er afprøvet.

a. Meka. teknisk l-kimet.
b. Monofix, arvelig l-kimet.
c. Monoreich, arvelig 14kimet.
d. Monorosa, arvelig l-kimet.

24 fonøg
/976
Meka
Kyros
Monoval
Monoblanc

at alle 3 arveligt I-kimcde sorter ydede mere end
Meka. Det største merudbytte i foderværdi blcv
høstet i Kyras med t 1.9. medens Monoval og Mo
noblane ydede henholdsvis 4,1 og 5,3 afgrØdeen
heder pr. ha mere eod Meka.

I det fplgende ses en oversigt for de afprØvede
sorters forhold med hensyn lil stokløbertendens
m. v.
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var på et normalt niveau for arveligt l-kimede
roesarter.

l det fØlgende er vist et gennemsnit af sorter,
der også var i forsØg i 1975.

foderroe. Enkelte af disse sorter ydede endog be·
lydeligt mere end Meka i foderværdi pr. ha..

Forsøgene fortsætter.

/1"- 1000 pI. pr. ha ",L bkø: pr. ba
)-4 ,,,,- torslO! ,od- a.e.100 /976 bladsL oplag. I rod IonIC! 'op pr.Q

126 12em 108 87 16,7 86,4 292 102,2127 15 cm 87 74 16,4 +1,7 + 24 +3,9
136 18 cm 75 66 16,2 +2,6 +24 +4,1
147 21 em 65 59 16,1 +2,3 +37 +3,9
144 24 cm 56 53 15,8 +3,6 +51 +6,8146

Genetisk monogeTlne roesorter
68 !'_ 1000 pl. pet. hkg pr. bil a.e. ",..
1975-76 pr. ha IoniO! ro<1lØnt. top pr. ba Jto!r;lot!Cn:

Meka 59 18,7 92,1 237 103,5 0,6
Kyros 61 16,1 4,6 57 8,9 0,3
Monoblanc 59 16,7 +5,1 106 4,2 4,3
Monorosa 64 17,7 +2,0 70 4,2 0,9
Monofix 61 18,8 6,1 98 13,8 0,5

Regnet i foderværdi hØstet i marken har alle
arveligt l-kimede roesorter ydet mere end Meka.
M.onofil har ydet 13.8. Kyras 8.9 og Monoblanc
og Monorosa 4,2 afgrødeenheder pr. ha mere end
Meka.

Monofix og Monorosa er de bedste repræsentan·
ler for roer med et ret hØjt indhold af tørstof i
rod, medens Kyr05 er en god repræsentant for en
roe med et lidI lavere indhold af tØrstof i roden.
Det er desuden den mest glatte og mindst grenede
roe, og den har en lav frekvens af stoklØbere.

Den høje grad af stokJØbning gør Monoblanc
til en mindre attraktiv roe i den almindelige dyrk·
ning.

Siden 1973 har der været afprØvet sorter af ar
veligt l-kimede roer, hvor Meka har været måle
sort.

l det fØlgende er vist en oversigt over udbyttet
i rodtØrstof og top i forholdstal, idet udbyttet i
Meka er sat til 100.

Genetisk monogame roesorler
197) 1974 1975

Rodlol'JtO!

Meka .......... 100 100 100
Kyros .......... 106 89 102
Monoval ..... 102 95
Monorosa .. . 101 95 96
Monoblanc 87 94
Monofix 100 106
Monoreieh

Top

Meka .... 100 100 100
Kyras .......... 112 94 121
Monoval ........ 128 106
Monorosa 128 128 123
Monoblanc 132 142
Monofix 152 138
Monoreieh

1976

100
108
99

100
95

108
102

4. Såafstande i genetisk monogerme
fodersukkerroer 1976.

ForsØgene, hvormed man søger at belyse den
optimale såafstand for arveligt l-kimede foder
sukkerroer, anlægges efter planen:

a, Såafstand 12 cm
b. Såafsland 15 cm
c. Såafsland 18 cm
d. Såafstand 21 cm
e. Såafstand 24 cm

J ingen af forsøgs leddene må bestanden udtyndes
ved håndhakning. Ukrudt bekæmpes bedst muligt
med jordmidler og Betanal. ligesom forsøgene rad
renses efter behov.

Forsøgene er tilsået med en Stanhay Mark 11.
For at sikre så ensartet en såning af alle forsøg
som muligt er udskiftningen af såbånd centrali
seret på landskontoret.

Ved høstning af forsøgene aftoppes roerne med
hånd og Lages op med maskine. Hvis håndarbejde
foretrækkes, skal roer på under 4 cm i diameter
kasseres, så de ikke vejes med ved bestemmelsen
af udbyttet.

Den anvendte roesorL var Kyras. Frøkvalitet
med hensyn til spireevne og I-kimetbed svarede
lil den, der er anført under afprøvning af genetisk
monogcrme roesorter.

Den anvendte rækkeafstand svarede til gårdens
normale. Omkring ha.lvdelen af forsØgene blev sået
med 50 cm og resten med 62 cm rækkeafstand.

Resultaterne af årets forsøg bar præg af som·
merens tørke. Udbyttet af rodtØrstof varierer fra
126 hkg til 29 hkg IØrstof pr. ha .

l gennemsnit af 11 forsØg blev fundet fØlgende
udbytter.

Sila/stand j gellelisk monogame /odersukkerroer
(148)

Medens enkelte af sorterne hvert år har ydet
mindre rodtØrstof end Meka, har de alle, bortset
fra Kyros i 1974, ydet et belydeligt større udbytte
af top end Meka..

Det fremgår tydeligt af de 4 års afprøvning, at
de arveligt l·kimede roesorter i foderværdi hØstet
i marken alle har ydet mere end vor hidtil bedste

Som det tidligere er fundet i andre afstands
forsøg, skete der et betydeligt tab af planter. nem
lig 21000 stk. pr. ha i den tætteste plantebestand
rra 3-4 bladstadiet til optagning ved 12 cm såaf·
stand, medens dette tab var beskedent, kun 3000
planter pr. ha i den mindre tætte bestand ved 24
cm s1\afsland. Plantetallet ved optagning blev iØv
rigt lilfredsstillende ved indtil 21 cm såafstand.
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lndholdet af tarstof i rod faldt jævnl fra 16,7 pet.
ved 12 cm såafstand lil 15,8 pCI. ved 24 cm såaf.
stand.

Det scr lid til, at rocr på større såafstand end
12 cm har en stor evne til at udnytte el større
vokserum. nedgangen i udbyttet af tørstof i rod
blev beskedent.

Udbyttet af top var jævnt faldende i takt med
faldende plantelal.

Udbyttet beregnet i afgrØdeenheder høstet i
marken blev størst ved 12 cm såafstand, men det
faldl først afgørende ved en såafstand p& over
21 cm.

I den tælle bestand efter s&ning på 12 og 15 cm
afstand var der mange små og undertrykte roer,
men bestanden var ret ensartet jævn i aftopnings
højden. som del ses af fØlgende karakter for roer·
nes ensartethed.

12cm l' cm løcm 21 cm 24 cm
Karakter for
ensartethed·) 6 6 6 5 4
·)0 IO. IO nlC't CnJ.arlC'

Denne ret gode ensartethed i aftopningshØjde
blev også nået \'ed 18 cm såafsland. medens den
blev stærkt forringet ved 21 og 24 cm såafstand.

Forsøgene fortsælter.

Arets hovedresultat er som i de 2 foregående
~r delt op i 3 grupper af roesorter, da det har
vist sig. at der har va:ret en storre forskel på de
cn~elle SOrlers indhold af nilratkvælstof i tørstof
fet, end tilfØrslen af kvælstof pr. ha har betinget.

I del fØlgende er prØverne indenfor hver sort
opslillet efter faldende mængder kvælstof i natur
gCklning + handelsgødning pr. ha.

A flalyseriflJ: af roerorsrof /or indhold af
flitratkvfllsrof (/49)

I. Meka. Vita
Ir. Rex, Hinnerupgflrd

Jll. Monorosa. Taen, Kyro'i, Monoblanc, Alba,
Rubena, Korsroe.

Anlal pcl. kø roer pcl. ar t0!"5loft"ct NO.... f tf J
pri'l'·cr ."nlor pr. fe TOI&I-N NO._N Iipr pr. r.c.

Over 400 N pr. ha (325 N i naturgØdning + 77 N
i handelsgodning).

I. 3 16,3 6,8 1,62 0,18 99
II.

III. 12,1 9.1 1.94 0,64 89

300-399 N pr. ha (237 N i naturgødning; + 104
i handelsgpdning).

I. 2 16,9 6,6 1,60 0.20 96
II. I 17.6 6.3 1,55 0,16 96

III. 8 14,3 7,8 1.58 0,23 93

Under 300 N pr. ha (139 N i naturgødning + 98 N
i handelssØdning).

I. 8 17,2 6,4 1,30 0.12 81
II. I 17,5 6,3 1,40 0.16 85

III. 10 14,7 7.5 1,44 0,30 79

Indholdet af nitratkvælstof er funder størst i de
roer, der har et sorlsbelingel lavt indhold af tør
stof. Denne gruppe er i oversigten mærket med TIT.

Tilførslen af kvælstof er i oversigten delt i 3
trin: over 400. 300-399 og under 300 kg kvæl
stof pr. ha.

r år blev for første gang noteret en mindre an·
vendelse af kvælstof i handelsgØdning, især p1\. de
ejendomme, der tilfØrer over 400 kg kvælstof pr.
ha (il foderroer, som det ses af fØlgende oversigt.

i naturgødning + 98 N

5. Roetørstoffets indhold af
nitrat-kvælstof 111. v. 1974-76.

I janullf 1976 udtog planteavlskonsulenterne for
3. ar i træk pr~iver af beholdningen af roer på
ejendomme med et stort kvæghold. Prøverne blev
på Statens PI:lnteavls-Laboratorium i Vejle analy
seret for indhold af torstof og tprstoffets indhold
af tOlal kvælstof. nitratkvælstof. natrium, kalium
og magnesium.

Samtidig med udtagning af roeprøverne blev
indhentel oplysninger om mængden og arten af
natur- og handelsgØdnmg til de pagældende land
brugs rocmarker samt taget jordprØver til belilem
mdse af kaliumtal.

Dcn anvendte naturgØdning er omregnet til rent
kvælstof. idet IO tons staldgddning. 7.5 tons gylle.
5 tons ajle og 3 Ions hØnliegødning blev sat til
15 ~g N.

I undersøgelsen blev ikke regnet med nedsat
virkning af kvælstof, hvor na.turgØdning er blevet
nedplØjet i efteråret. HandelsgØdning er omregnet
til kg rent kvælSlof pr. ha efler indhold af N i
den pågældende gødningsart.

Gns. alle prØver (196 N
i handelsgodning).

r. 13 16.9 6.5
II. 2 17.6 6.3

III. 19 14,4 7,7
s 1,8

1.42
1,48
1,53
0,/9

0,14
0,16
0,29
0,10

88
91
85

kg N pr. ha ril fnd~rro('f
1914 1915 1976 P"

kJ N pr. ha N.tln'Jd. Handetsgd. N'alurtd lfandclJld. NlluTJd. HandclJld. pr1ll,'Cr

Over 400 .......... 326 188 340 182 352 77 II
300-399 ........ 180 160 18R \47 237 104 4\
Under 300 .. ... . 113 128 107 124 139 98 48



Gennemgående må del k.onstateres, at foderroer
i undersøgelsen blev gødet med rigelige mængder
kvælstof pr. ha, når også naturgØdningen sæltes til
en forsigtig lav kvælstofværdi, som i beregnin
gerne her. Den udvikling. der k.an spores i 1976 i
en nedgang i anvendelse af kvælstof i handelsgØd
ning. bØr fortsætte på ejendomme med over ca
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250 kg kvælstof pr. ha til roer i naturgØdning.
Som det ses: længst til højre. er 52 pet. af prØ

verne fra ejendomme, som har brugt over 300 kg
kvælstof pr. ha til foderroer.

I det følgende er sorter med over 5 analyser
opstillet efter faldende indhold af nitr<l.lkvælstof
i tørstoffet.

/974-70 pr. f.c.
An!al tilrørt ",.. "'.. ar !onl\Jf " I NO,-frl

Roesort og -an prøver N pr. ha IOI"!ll!Or TOlal-N NO.-N "'" rApr.

Korsroe .... ....... . 27 328 14,1 1,62 0,29 7.8 91
Alba 14 322 14,2 1,54 0.27 7,7 87
Taea ......... 6 318 13,8 1,56 0,26 8,0 89
Kyros 6 294 14,4 1,57 0.25 7,6 91
Monorosa 14 256 16,1 1,50 0,19 6,8 90
Rex ... 13 292 16.3 1,47 0,18 6,7 89
Vita ........ 7 288 16,4 1,43 0.17 6,7 87
Meka .. 56 306 17,2 1,37 0.14 6,4 85
Kålroer 6 215 10,2 2,05 0,08 10.8 135

Der er en tydelig tendens til. at et lavt indhold
af tørstof fØlges af et rel hØjt indhold af 10tal
kvælstof og et tilsvarende hØjt indhold af nitrat
kvælstof i tørstoffet.

I tørstoffet af roer med en lav tørstofprocent
fandt man i 3 tilfælde nitf3tkvælstof i en mængde
på over 0,40 pct., der normalt betragtes som cn
faregrænse for dyrenes sundhed. Så store mæng·
der nitratkvælstof blev ikke fundet i denne under
sØgelse i rc·er med over ca. 16 pet. tprstof.

En regl'essionsberegning viste da også, at der
var en nøje sammenhæng mellem roens tØrstof
proeent og tØrstoffelS nitratindhold, forstået på
den måde. at ca. 50 pet. af tørstoffets nitratind·
hold var afhængigt af tørslofprocenten. De Øvrige
50 pet. af påvirkningen må deles af faktorer som

-gØdsknlng, klima. jordlYpe, optagningstid m. v.
På ejendomme, hvor der nødvendigvis skal bru·

ges store mængder naturgØdning til roer. bs~r man
undgå at dyrke roer med et ~ortsbetinget lavt imJ·
hold af tørstof, da der altid af hensyn til dyrenes

sundhed bØr stræbes efter at få så lavt et indhold
af nitratkvælstof i roetorstoffet som muligt.

Kålroer har i undersøgelsen haft et særdeles lavt
indhold af nitrat-kvælstof og i forhold til bede
roerne et hØjl indhold af nitratfrit n\protein pr.
foderenhed.

I 1975 og 1976 ble" tørstoffet også analyseret
for indhold af kalium (K), natrium (Na) og mag
nesium (Mg). Desuden blev jorden analyseret for
kaliumtal (Kt).

Tilførsel af kalium pr. ha blev beregnet ud fra
det normale indhold i de forskellige slags natur
gØdning, hvortil blev lagt mængden af kalium i
anvendt handelsgØdning. Endvidere blev for hver
enhed i kaliumtal tillagt 25 kg K pr. ha. Derved
fik man en beregnet mængde kalium til rådighed
pr. ha for den pågældende roemark.

I det folgende ses en sammenstilling af kalium
til rådighed pr. ha. kaliumtal i marken og roetør
sloffets indhold af kalium. natrium og magnesium.

1975-76 Roe/orslofs bIdhold al mineralslOl
K Iii rådighed Anlll K. pcl .f IUl'Slof -. -K. tilført pro\'cr I jord K N. Mg KiM, KINa

Under 375 K . . . . . . . . . . 7 5,9 1,87 0,16 0.11 5,3 6,8
37<H;25 K 29 9,6 2,06 0.25 0.12 5,4 4,8
626-875 K ......... _. 27 12,0 2.35 0.25 0,12 6.1 5,5
Over 876 K ........ 18 21,9 2.58 0,29 0,13 6,2 5,2

Som det ses længst til venstre, var der ved alle
lrin bClydelige mængder kalium til rådighed for
roerne.

Indholdet af kalium i tørstoffet er sligende fra
1,87 til 2.58 pet. i lakt med pget antal kg kalium
lil radighed pr. ha. Indholdet af natrium er størst
ved den stØrste tilførsel af kalium, og den samme
tendens ses med hensyn lil indholdet af magnesium.

J den anden kolonne fra højre er beregnet for·

holdet KIMg i milliæk .... ivalenter pr. 100 g lpr
stof. Delle forhold må nødig overstige ca. 6. hvis
det pågældende foder udgør en belydelig del af
det samlede foder. Hvis begge dele er tilfældet.
kan der opstå magnesiummangel i dyrenes blod
med alle de følger. det kan have for deres sund·
hed. velvære og produktionsevne.

Da man ikke kan neddæmpe forbrugel af ka
lium. hvor der sl..al bruges megen naturgødning.



bør man søge at hæve jordens og dermed afgrø·
dernes indhold af magnesium ved at tilføre jorden
magnesium.

Forholdet KINa beregnet i milliækvivalenter
pr. 100 g tØrstof bør ikke være over ca. 7. Det
blev i gennem.snil heller ikke tilfældet i disse un·
dersØgelser. selvom det trin. der havde den laveste
tilfØrsel af kalium. ligger nær grænsen.

RoetØrstoffets indhold af natrium kan formentlig
holdes på et rimeligt niveau ved at bruge f. eks. Na·
kalkammonsalpcter som J...v:dstofgØdning til foder
roer.

De nu afsluttede undersøgelser over roe tørstof·
fets indhold af nitrathælslof. kalium. natrium
og magnesium på gårde med et stort kvæghold
viste:

At roesarter med etf arn!liR betinget 1m' tør
sto/procelll illt/eholdt de største mængder nitrat
Jo'alstol i torstol/et.

At tørstof/rts illt/holt/ af f1itratkwdstof alt ant/et
lige blH dget i lilie .wrter \'ed stigende mangder
her/no/ til roer.

At tørstof/ns im/hold a/ nitrathælstof kan stige
Ol'er faregr«flSt!n pli 0,40 pct. af tørstof/et. mlr der
gødes med over 100 kg Jo'æ/stof pr. ha til roe·
sorter med under ca. /6 pct. tørstof,

At roesorta med et lm't indhold af tØrstof hal'de
det højesle indhold af nitrat/rit "lprotein pr. loder
enhed.

At indholdet III kalium i tØrslof/el var stigende
med øgl·de mll!ngdn kalillUl til rddighed pr. Ila,
cnten SOIll tilfØrt i IUltllrKØdniflg eller ; haf/dels
gddl/ing elia som resener j jorden mdlt ved
Ån/illm (n/fet.

AI /Ja/af/cen i tørstoffel mellem kalium og mag·
ne.n·lIm bln forskudt i retIling af faregranse'l for
magllej;iummangel i dyrenes blod, m'r kalium til
"lllighed var ow!r 615 kg K pr. ha, eller kalium·
tallet "ar o\'er ca. /0,

At bl/hUlCl'lI i Idrstof/et mel/em kafium og na·
Irium ; gt'll1lemsflit l-ar pd et gunstigt nj\·eall.

A I der pil ejelll/omml' med et slort kI'æghold
gellllemgilende tilff"t's rigelige mangder kwrlstof i
hande/.fCØdnjnK til foderroer.

A t der pd e;em/omme med et stort kI'«Chold
fortrinsds bør l/yrkes roer med O\'er /6 pct. IØr
stof.

A t 1I1emperne I'ed et ""jt kaIiIUllfli\'eoll i nogen
grad klm moddrkes I'ed godd.ning med magne
sitml og natrium.

II. Forsøg vedrørende dyrkning
af græs m.v.

Under Græsudvalgets ledelse er i 1976 arbejdet
med følgende for'iøgsserier.

I. Stigende mængder kvælstof. kalk og magne·
sium til græs.
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2. Efterafgrødens forfrugtværdi ved stigende
mængder J... vælstor.

3. FO!:>for lil græs på lavbundsjord.
4. Tørringsafgroder.
5. Stigende mængder fosfor lil lucerne.
6. Placeret og udstrøel fosfor til silomajs.
7. Stigende antal majsplanter pr. m!.
8. Omlægning med specialfræser.
9. Såtider for udlæg af J...lø\'crgræs.

IO. Udpiningsfor~ig med kalium.
II. Stigende mængder kvælstof til dæksæd.
12. Efterafgroder el efter J...ornhpsr.
13. Efterafgrøder med el lavt reS5ourceforbmg.
14. Regulering af græsvæJ...sten med kvælstof.
15. Alm. rajgræs med forskellig skridningslid.
16. Stigende mængder kvælSlof til helsæd.
17. Stigende mænsder fl. a. til J...ldvergræs med

punktnedfælder.
18. Forsog med majssorter.
19. Majs som staldfoder.
20. Ukrudtsbekæmpel,e i silomajs.
21. Andre fors~ig med gronafgrøder.

I. Sligende mængder hælstof, kalk og
magnesium lil klovergræs 1975-76.

Resultaterne er fra 2. års græs. som blev udlagl
i 1974 i lIel slore forsøg med forskellige magne·
siumforbindeJser. lier blev anlagt i 1963 i Grøn
bæk under Ans og Omegns Landboforening. Det
har nr. 1765 i beretningen 1976.

FOJ's$~get blev gennemført i vandet l. 5.rs "",-løver.
græs i 1975. Desværre blev det i vinteren 1975/76
rel stærkt skadet af sneskimmel. som næsten ud·
ryddede be'llanden af almindelig rajgræs. Der var
ingen forskel p. modstandsdygtighed overfor sne
skimmel i de enkelte forsØgsleds bestand.

Resultaterne af udbyttet i lØrstof og dprotein,
samt IM<,IOffcIS indhold af kalium. magnesium og
natrium ~cs i omstående o\·crsigt.

Taget som helhed var årels udbytier på et ret
lavt niveau. trods vanding med ca. 280 mm.

Det ser ud til. al virJ...ningen af 50 kg rent mag
nesium tilført i 1963 var helt udtdmt i alle for·
sØgsled. medens IO kS rent magnesium lilført år·
ligt har yde l pæne merudbytter. især ved J IO kg
kvælstof pr. ha.

l den ukalkede afdeling blev fundet pæne mer·
udbytter ved at øge tilførselen af J...vælstof fra 110
lil 33S kg pr. ha. I den kalJ...ede afdeling blev der
imod målt et meget besJ...edent merudbytte ved al
pge Itlfprslen af kvælstof.

Sammenlignes udbytterne i uJ...alket og kalket
afdeling. er der ved 110 kg kvælstof pr. ha fundet
et beskedent merudbytte vcd kal~ningen, medens
der \ed 335 kg J...vælslof pr. ha måltes en udbyt
tedepression ved J...alkningen.

Græstørstoffets indhold af magnesium blev ik·
ke påvirket af hverken kalkning eller øget lil·
forsel af J...væls!of. Del var lavest i afgrØden fra
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14

17

33.5 N

19
26
23

22

26

50

57

110 N

64
70
66

62

66

19

20

36

33.5 N

30
34
30

30

34

46

52

IION

50
61
44

46

pcl. kl.ve!'
ukalk~l kalket

I~N 450N 150N 450N

30 17 58 14
43 18 59 16
34 16 53 13

Stigende mængder halstol. kalk og magnesium
til græs

ved 110 kg kvælstof pr. ha, hvor det nærmer sig
3 pct, Ved 335 kg kvælstof pr. ha var det lavere
og nærmede sig 2,50 pct., som betragtes som en
laveste grænse for indhold af kalium i græstØrstof
fcl, hvis der ikke skal ske nedgang i udbyttet på
grund af kaJiummangel.

Indholdet af natrium er på et ret laV[ niveau
ved den mindste tilfØrsel af kvælstof. Det når især
ved dcn største tilforsel af kvælstof op over de
Ønskede 0,20 pet. Det antyder igen, at der bar
været en latent kaliummangel i disse forspgsled,
da plantcrne i nogen grad kan udnytte natrium,
når kalium er lil rådighed i for små mængder.

J det følgende findes en oversigt over bestan
den af kløver i de 2 forsøgsår.

I. dr
GrundgØdet
IO Mg årligt
50 Mg i 1963
50 Mg i 1975
+ IO Mg årligt
50 Mg i 1963
+ IO Mg årligt

2. dr
GrundgØdet .
IO Mg årligt
50 Mg i 1963
50 Mg i 1975
+ IO Mg årligt
50Mgi 1963
+ IO Mg årligt

1,4

1,0

12,4
2,1

-+- 1,1

9,5
0,9

-+-0.7

O,g

2,4

hkg pr. ha",
protein

8,6

9.1

2,6 ~O,I

-+-3,3 0,1

65,1
0,1

-+-6,7

2,9

11.3

84,1 13,8
-+-2,9 0,4
-+-7,7 -+-2.2

0,10
0.12
0,12

0,10

0,13

0,21
0,23
0,17

O,lg

O,lg

0,2g
0,28
0.30

0.21

0.22

0,15
0,19
0,15

0.19

0,19

0,15
0,19
0.14

0,20

0,19

0,13
0,20
0.13

0,17

0,17

2,76
2,87
2.86

2.60
2,56
2,57

Stigt!Ndt! mællgdu knrlsrol. kalk og magnesium
til græs

pct. ar tørslof.....
Jr..hum DClhun nal.rium ",rstor

det grundgØdede forsØgsled og fra det forsØgsled.
der i 1963 blev tilfØrt SO kg rent magnesium. Den
lrJige tilførsel på 10 kg rent magnesium har ved
ajle forsøgsbehandJinger hævet græstØrslaffets ind
hold af magnesium op til eller meget nær ved de
ønskede 0,20 pet.

Kalket
IlON
GrundgØdct 2,91
10 Mg årligt 2.g9
50 Mg i 1963 2.93
50 Mg i 1975
+ 10 Mg årligt 2.97
50 Mg i 1963
+ IO Mg årligt 2.95

Ukalkt!t
110 N
GrundgØdet
IO Mg Arligt
50Mgi 1963
50 Mgi 1975
+ IO Mg årligt 2,93
50 Mg i 1963
+ IO Mg årligt 2,92

Ukalker
335 N
GrundgØdel
10 Mg årligt
50 Mg i 1963
50 Mg i 1975
+ IO Mg Arligt 2,64
50 Mg i 1963
+ 10 Mg årligt 2,69

Kalket
335 N
GrundgØdet 2,71 0,15 0.21 76,8 12,1
IO Mg årligt 2,55 0.18 0.22 11,8 1,1
50 Mg i 1963 2,57 0.14 0.26 -+- 5.9 -+-1,4
50 Mg i 1975
+ IO Mg årligt 2.56 0,17 0,25 4,4 0.3
50 Mg i 1963
+ 10 Mg årligt 2.61 0.18 0,23 0,7 0.5

Faktoren pct. kaJium X pet. råprotcin giver
efter nyere undersøgelser i Holland ved størrelser
over ca... SO stærkt øget risiko for græstetani. Ri
sikoen øges, når indholdet af magnesium samtidig
er lavt.

I 1976 blev denne faltor f den l. slæt over SO
i flere forspgsled. Beregnet efter del hollandske
princip ville der være fare for tilfælde af græs
tetani i grundgødet og SO kg Mg pr. ha i 1963,
medens ajle de øvrige forsøgsled med cn flrlig til
førsel på IO kg rent magnesium pr. ha gav afgrø
der med et indhold af magnesium, der sikrede
dyrene et sundt græsfoder.

[ndholdet af kalium i græslørstoffct var størst

Ved del laveste kvælstoftrin har kalkningen haft
en gunstig indflydelse på kJøverens trivsel, medcns
delle ilke var tilfældet ved det hØjeste kvælstof
trin, hvor der snarere var en tendens til det mod
satte.

Angrebet af sneskimmel i vinteren 1975176
fjernede så mange græsplanter, at kløveren kunne
ekspandere stærl..t.

l begge forsøgs!r blev fundet. både på ukalk.ct
og kalket og ved lavere og højt kvælslofniveau,
at IO I..g rent magnesium pr. ha årligt havde en
gunstig indflydelse på k.IØverens trivsel.

Det nu afsluttcde forsøg med stigende mængder
Lalk, magnesium og kvælstof til klpvergræs viste:

At kalkning ved la\'t hælsIDIniveau gav lor
bedrede \'ækslbelingelser lor k/~h'eren.

At 10 kg rent magnesium pr. ha drUg gav pæne
merudbytter i tprsfol og rdproleitl. og sikrede klø
l'eren en bedre Irj\'Sel.

A t denne mangde magm'sium tillØTl drUgI pr.
Ita cm' en sd stor lorøgelse i indholdt!1 a/ magne
sium i græstørstol/et. al det kunne sikre dyrene
et sundt loder. som de kunne Q!d~ "den lart! lor
grtrstctoni bilde \'~d la\'t og hØjt kvalslolnh'eau.
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2. Efterafgrodens forfrugtværdi
ved stigende mængder kvælstof 1971-76.

l forsøgene m~lcs folfrugtvu::rdien i byg af hØstet
og nedpløjet Italiensk rajgræs som efterafgrøde.
Denne forfruglværdi måles i forhold til udbyttet af
b)'g i et forsøgsled uden efterafgrØde.

Forsøgene blev gennemfØrt på mineraljorder ef
tcr planen:

hold kan være betydelig i slutningen af oktober
og i nO\'cmbcr mån~d.

Dct gennemsnillige lH.lbytle, der er funde! i for
spgenc. er derfor lavt sat i forhold til den mulige
produktion af ilaliensl rajgræs.

I de! følgende er forsøgene delt op efter jord
type. Gennemsnit er her ber~gnel som simpelt gen
nemsnit af allc forsøg p~ den pågældende jord
Iype.

a. Ingen eflerafgrOde.
b. Eflcrafgrøde. O ,nedpløjet.
c. Eflcrafgrpde, 45 Nt nedplpje!.
d. Eflcrafgrødc, 90 N. nedpløjet.
e. Erlcrafgrpde. 90 N. hpste!.

I byg blev fOfS9g!led b-c udlagt med 20 kg
italiensk. rajgræs pr. ha som efterafgrpde, medens
forsøgslcd a var uden dtcrafgrøde og fik den jord
behandling, der var normal på forsøgscjendommen.

Dæksæden blev ikke hostet forsøgsmæssigt. Sna
rest efter dæbædcns høst blev efterafgrØden gødet
med b'æbco( cflcr planen.

Efternfgrøden i for~sjgsled e sf..uflc eflcr planen
hØ!>tes den 15. oktober, hvorefter hele forsøgs
arcalct blev vintcrplojcl.

Forfruglv:crdien blev det fØlgende år målt i byg
uden cfternfgrøde.

lårcIs 6 for,~)g er udbyttet af I..eroe på el ret
lavt niveuu i forhold lil de foregående år, og kvæl·
slofvirl..ningen er gennemgående lavere.

I det fØlgende l:les gennemsnit af 30 for~øg i
1971-76. idel der regne~ med årsgennemsnit.

ae.
ia"

28.8
30,9
32.1
33,0
48.1

28,8
2.1
3.3
4.2
2.516.8

1,5 41,9 41,9
1,6 +0,9 41,0
2.0 0.9 42.8
2.3 2.9 44,8
2.2 18.7 1.7 62,3

Kar. r.
lejcwed-)

1,2
1,4
lA
1.7
1.5

E/terajgrodetl.f forjrugll'(udi \'ed sligcfU/e
mængder ~ l"lf'!.\to!

• e.l
eTler- hk.

.r.rø4e kerne:

Sandjord
Cm. 15js. /97/-76
Ubevoksel
O N. nedpløjet

45 N, nedpløjet
90 N. ncdpløjet
90 N, hØstet

I.erjord
Cm'. /5 js. /97/ 76
Ubevok\el
O N, nedpl(ljet

4S N, nedpipjet
90 N. nedp/pjet
90 N, høstct
-) 0-10. IO - heil l leje.

Gnr. 6 dr
hlr.ll kerne pr, h.

ON 40N &0 N 120 N

Ubevokset 27,8 34,0 37,4 40,6
O N. nedplØjet 1,7 1.6 0.9 I.I

4S :"". nedpløJct 5,2 4.3 2.1 0.5
90 N, nedpløjel 7,7 6,2 3.2 0.6
90 '\J. hostet 2.9 4,3 3,7 1.9

På sandjord vur eftcrafgrødens forfrugtværdi
gennemgående s!Ørsl. Udbyttet af både kerne og
efterafgrøde var derimod slørst på lerjord.

Forsogene er anlagt, så efterafgrØdens forfrugl
v:t:n.li kun måles ved stigende mængder kvælstof til
den efterfølgende bygmark.

Resultatet ses i Arsgennemsnit i det følgendc.

E/I('fa/wødel/J /orjrllg/I'tudi ved ,Higeflde
mæl/gder kl'fl!/.f/oj

35,1
3604
38.0
39.5
54.7

'"1I,It

35,1
1.3
2.9
4.4
2,816.8

1,4
1.6
1.8
2,3
2,0

El/f'rti/grødens jorjrllg/\'tudi I'ed sligemle
Ulfrllgda Å1·~l.\fOj (/50)

• e_ J
K.r. r. efter- h~1l

lejesled-) .rgHH.le kerneGI/S. 6 (Ir

Ubevoks.et
O N, nedplojct

45 N, nedpløjel
90 ,nedpløjet
90 N, høstet .
-) 0-10. IO - helt I leje.

Forfrugtværdien af nedpl~ljet efterafh'TØde SI eg
fra 1.3 til 4.4 hl..g kerne pr. ha vcd henholdsvis O
og 90 kg N pr. ha til efterafgrøden det foreg<1ende
efter r. Blcv cfterafgl~,den høstel, var forfrugtvær·
dien 1,6 hl..S I..erne mindre pr. ha, end når tilS\'a
rende gpdet eflerafgrøde blev nedplØjet, hvill..et
giver en meget besl..edcn eftcT\'irlning af den ned
pløjede gronmasse,

Til gengæld blev der hØstet ca. 1700 foderen
heder pr. ha. Del vil prt alle kvægbrug være en
stor fordel at give afl... ald på 1,6 hkg kerne for at
få ca. 1700 foderenheder græs af en hpj kvalitct
på en lid af år~l, hvor der ofte er mang~l på græs.

Efterafgrpden blev i disse forsØg hØstet den 16.
oktober. Fra erfaringer i praksis ved vi, al g~n

vælst i italiensk rajgræs under gunstige vejrfor.

I gennem..nit er merudbyttet for de sligende
mængdcr Kvælslof til byg på jord, der var uden
cftcrafgrOde del forcgående år, betydcligt og sær
deles rentabel!.

Merudbyuel af byg på jord, hvor der blev ned·
plØjet uhøslet eftera.fgrØde det foregående efterår,
\ ar betydeligt og størst, når byggen bl~v gødet med
0-40 kg kvælstof pr. ha. Ved denne mængde kvæl
stof til byg er forfruglværdic:n af høstet efltraf·
grskle lavere end efter nedplØjet italiensk rajgræs.

'Ar mængden af kvælstof til byg blev øgct lil
80 og 120 kg pr. ha, var eflerafgrØdens forfrugl
vænJi stærkt faldende, og der målles her den stør
ste virl..ning af hostet efterafgrøde.

Italiensk rajgræs som efterafgrØde har sAledes
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en faldende værdi som forfrugt, når den efterfØl
gende bygmark gØdes med 80-120 kg kvælstof
pr. ha.

Forsøgene er i det fØlgende delt på jordtype,
idet der her er regnet med simpelt gennemsnit.

ElterajgrØdells forlrllgh'ærdi \'ed sligende
ma/lgder kl"l~htol

I det følgende ses en oversigt over forholdstal
for del bidrag. der bliver tilovers, når indtægter
fra korn og efterafgrØde fradrages de omkostnin~

ger, der er forskellige i de forskellige for5Øgsled.
Det er udsæd, kvælstof til efterafgrØde og harv~

ning af det ubevoksede forsøgsled.
Der er i alle beregninger anvendt 1977-priser

på hjælpestoffer, korn og efterafgrØde.

hkg kerne pr. ha
ON 40N gO N 120 N

24,S 28,4 29,7 31,8
2.6 t,8 1,9 2,J
5.8 4.0 2,2 1,6
7.0 5,6 2,2 1,7
lA 4,5 J,2 2,5

EFTERAFGRODfNS FORFRUGTVÆRDI

Forholdstal
for .rulbidn.ic

lerjord undjord

100 100
97 108
94 102
9J 99

160 192

Forjrugl
Ubcvoksel
EftcrafgrØ<le, O N, nedpløjet
EftcrafgrØde, 45 N. nedplØjet
Eflcrafgrode, 90 N, nedplØjet
Eflerafgrøde,90 • hØste,

E/rerajgrØdens jor/rugu'ardi \'ed stigl'lIde
mangder kvaIsIO/

a B pr ha

60

48,4
"'"1.3
"'" 1.6
","lA

0,0

45.0
"'" 1,2

1,0
2.6
1.7

40,6
"'"O,J

2.5
4.1
2.J

32,8
","1,1

2.0
6.3
J.1

Salldjord
Gru. 15 Is. /971-76
Ubevokset

O • nedpløjet
45 , nedpløjet
90 N, nedpløjet
90 N, hØstet

Lerjord
CnJ. /5 fJ. /97/-76
UbevoJ..set
O N, nedpløjet

45 N. nedpløjet
90 . nedpløjet
90 , h,5Slet

FiS. 1): Eflerlfsr~ns forfruSh-zrdl ved susende rmr:Dsder k''tl
nor.

Tendensen er tydelig med faldende forfrugtværdi
i takt med stigende mængder kvælstof til den cfLer
fØlgende bygaf~"TØde.

Der var en udpræget forskel på efterafgrødens
forfrugtværdi p& sandjord og lerjord.

På sandjord var efterafgrØ<lens forfrugtværdi
overalt positiv og betydelig. Nedpløjet ilaliensk
rajgræs. der ikke gØdes mcd kvælstof, har på alle
kvælstoftrin til byg givet pæne merudbyttcr. Dette
antyder, at efterafgrØden dels har forbedret jor
dens struktur og dels har forbedret jordens om~

sætning af kvælstof ved al begrænse udvaskning i
efterårct. På sandjord blev hØstet samme udbytte
af byg. hvor nedpløjct efterafgrøde blev gødet
med 90 kg kvælstof og byg med 40 kg kvælstof pr.
ha som 120 kg kvælstof pr. ha til byg og O kg
kvælstof til eflerafgrØde.

På lerjord er udbyttet i byg efter nedpløjet efter
afgrØde uden kvælstofgødskning o\eralt mindre
end efter ubevoksel jord. Også hvor der gives
120 kg kvælstof pr. ha til den efterfØlgende byg
afgrØde blev fundet negative merudbytter. Dette
anlyder, at kvælstofomsætningen i efteråret p
lerjord har været så rigelig, at cn begrænsning af
udvaskningen i efteråret har været uden betydning.

Tidligere forsøg med ilalieD6k rajgræs som efter
afgrØde har \'ist. at fodsygeangreb blev reduceret
i den følgende bygafgrøde. Når dette ikke har vist
sig i denne forsøgsserie, kan det skyldes. at for
søgene især er gennemført på gårde med besæt
ning, hvor man i forvejen bar velegnede vekselaf~

groder og meget svage angreb af fodsyge.
I det sidste års lid er der atter sket ret bet}·de~

lige forskydninger i pridorholdene. Det gælder
med hensyn lil faldcnde priser p3 sØdning, stisende
priser p3 udsæd af italiensk rajgræs, samt øgede
priser på korn, mælk og kØd.

20

10

aN 'ON eaN 120N



Det gav økonomisk tab at nedpløje uhøstet efter·
afgrøde på lerjord, medens der var en rimelig
gevinst ved at hØste efterafgrøden.

Det er dog især på sandjord. at fordelen ved at
bruge italiensk rajgræs som efterafgrøde var stor,
især når den bruges i kvægproduktionen.

Det ses tydeligt af oversigten. at brugen af ita·
liensk rajgræs som efterafgrØde stadig er en fordel
for kvægbrugere både på ler· og sandjord.

De nu afsluttede forsøg med efterafgrødens for·
frugtvxrdi ved sligende mængder kvælstof viser:

At italiensk rajgras som eIleTalgrøde ydede et
lidt sWrre udbytte pd lerjord end pA satrdjord.

A r der md regnes med en betydelig gen)'{dst af
e/lera/grøden i slutningen al o/..rober og i novem·
ber, sd de mAlte udbytter ved slæt 15. oklober er
lave i lorhold Iii de samlede muligheder i flor·
male dr.

A t nedpløjet iraliensk rajgrlPs Ilden til/ørsel al
h'lPlstol i lorhold lil IIbe~'okset jord pd sandjord
ga\' et meTlu/bytte. medens der pA lerjord mAltes
et rI('gati\'r merIIdbytte ; den efrerlØlgende byg·
algrøde.

At eltera/Grøde hal'de del! størsre lorlrugf\'ærdi,
lu'or de" ellerlølgende bygalgrøde blev gødet med
0-40 kg kvælstol pr, Ila. medens denne forlrugt.
\/tudi mf:stefl lorsl'amlr, hvor byg blev gØdet med
80-120 kg /..vælsfOl pr. ha, Ogsd dette lorhold \'ar
m("sr IIdralr pil lerjord.

At der iAke er IPIISOI1If ar nedplØje ullØsrer ira·
liefl.l'k rajgræs ,som e/ran/grøde plJ lerjord med
gode veJ..seltl/grmler i~h'rigr, medefIs Jeflfle fiNI·
plpjlling "ar en riml'1ig /rc'mgallgsmAde p/J SOlid·
jord.

A t dnl sam/ede økonomiske /ordel ved ar lade
italiensk rajgras som e/rera/grøde mlnyue a/ k)'{~g

holder var stor bAde pd lerjord og pd sandjord.
men dog størst pd sandjord.

IftJlil'fl.sk rajgrtu som elrera/grøde bØr derfor
fortsat udtlyrres al h'll'g1toldeme i srØrsr mulig /Id·
strækning bdde pl1 lerjord og ;s'u pd sandjord.

3. Fosror lil græs på la.bundsjord 1972-76.

Der findes former for lavbundsjord. hvor fos·
for bindes sA stærkt. at dtr ikke i jorden kan op
bygges nogel forråd af tilgængeligt fosfor. Græs.
der vokser på disse jordtyper, kan få et .så lavt ind
hold af fosfor. at det kan få indflydelse på de
græssende dyrs sundhed og trivsel. hvis der ikke
gØdes hvert Ar med passende mængder fosfor.

Der findes også lavbundsjorder med et natur
ligt hØjt indhold af organisk bundet fosfor, uden
del kan males med de almindelige analyser af
jordbunden. På disse jorder hØstes normalt intet
merudbytte ved gØdskning med fosfor, og dyrene
kan trives vel. fordi græstØrsloffet her har et na·
lUrligt højt indhold af fosfor.

Forsogene blev gennemført efter følgende plan
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i bestående marker for at belyse disse forhold
nærmere.

kg (osfor (P) pr. ba
forb I IlEt 2. Ilet J.II..t

a- O O O O
b. 35 O O O
c. 70 O O O
d. 8,8 8,8 8,8 8,8

I forspgsled a. b og c blev grundgØdet med 255
kg rent kalium og i d med 145 kg K pr. ha. Alle
forsøgsled blev pr. slæt grundgØdet med 7S kg
rent kvælstof pr. ha. idet forsøgsled d blev tilfØrt
kvælstof i PK 25-3-9 og forsøgsled a. b og c i
kalkammonsalpeter.

Resultaterne af årets forsøg var på et ret lavt
udbytteniveau i forhold til tidligere forsøgsårs ud·
bytter.

I det følgende ses udbyuet af 16 forsøg gennem·
ført i I. og 2. r efter pl;men.

FO.f/or ril grlPS Pl' lm'butldsjord (/53-/54)

16j.f.. 1972-7f> pet. pet. hkg pr. ha
/. dr IOl'1tof rflprOICln Irønt tarltof råprotcln

O I' 19,5 17,7 548 107.0 18,9
35l'p~lgang 19,4 17,9 59 10,5 2,1
70Pp~ I gan8 19,2 17,8 74 12.3 2.3
35 p fordelI 19.2 17.9 58 9.4 1.9

2. llr
O I' 21.1 19.8 394 83,3 16,5

35 P på I gang 20,2 19,5 107 17,7 3,2
70 P p:\ I gang 19,9 19.5 123 19.6 3,6
35 P fordelt 20,4 19,7 102 18,1 3.5

Indholdet af tØrstof og råprolein var ret upåvir
ket af, om den hele mængde af fosfor blev givet
pli 1 gang eller samme mængde fordehes med en
fjerdcdel pr. slæl.

l I. år var udbyltct af tprstof pr. ha. på et ret
hajl niveau i grundgØdct. men der blev dog høste I

p<E:ne merudbytter ved tilfØrsel af 3S kg fosfor
pr. ha. Der blev hØstet l kg tørstof for ca. 28 Øre
i gødningsudgift ved fprste tillæg af 3S kg fosfor
pr. ha. hvilkel må betragtes som rentabelt, medcns
det næste tillæg på 35 kg fosfor pr. ha gaven
pris på ca. 1,65 kr. pr. kg græstprstof, hvilkel er
helt urentabclt.

I 2. år faldt udbyttel af grundgØdel noget. og
merudb~'lterne ved tilfØrS(:! af fosfor blev næsten
fordoblet. så sødningsudgiften faldt ul ca. 17 øre
pr. I..g græstørstof for de første 35 kg Il pr. ha.
hvilket er særdeles rentabelt. Det næsle {illæg af
3S kg P pr. ha var fortsat urentabel!.

I det f01gende er udbyttet i afgrØdeenheder for·
delt på de enkelte slæt og iall pr. ha i de samme
16 forsøg.

Merudbyttet ved forsøgsgØdskningen var rel
jævnt fordelt hele vækstperioden igennem både i
1. og 2. år. Dog var der i 2. år en tendens lil, at
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del især var I. slæl, at det største merudbytte
hØstedes.

Der blev i begge år høstet samme merudbytte pr.
slæt, enten 3S k"g fosfor pr. ha blev givet på 1 gang
eUer blev fordelt med lige store morngder pr. slæt
til iall 3S kg fosfor pr. ha.

I det følgende er alle forsøg, som er gennem
ført efter planen medtaget, enten de er hØstet i 1.
eller 2. år. Lorngst til venstre er de opstillet efter
stigende fosforsyrelal og til hØjre i oversigten efter
stigende fosfana!.

Med hensyn til fostorS}'Tetal måles et jævnt sti
gende udbytte i grundgOdet, og der måles faldende
merudbytter for tilført fosforgØdning. Kun ved Ft
under 2,5 måltes retlCable merudbytter for tilførsel
af 35 kg fosfor pr. ha. Dog blev der i aJIe 3 trin
af inddelingen etter fos(orsyretal funder en for-

øgeise af tørstoffets indhold af fosfor, når der
årligt blev tilført 3S eUer 70 kg fosfor pr. ha.

I hØjre halvdel af oversigten er de samme 40
forsøg inddelt efter fosfauallets størrelse.

Ved fosfattal til og med l,S blev der fondet plene
og rentable merudbytter for den tilførte fosfor·
gØdning, medens der ved fosfattal over 1.5 blev
fundet små og urentable merudbytter.

Stort set har bAde fosforsyretal og fosfattal kun
net udskille stærkt fosformanglende jorder.

Grænsen for store og rentable merudbytter for
en fosforgødskning pA humusrig Javbundsjord ltl
snarere ved et fosforsyretat på 2.5 end ved S,O.
Efter forsøgene her ser det od til, at der kan for
ventes rentable merudbytteT ved fosfattaf under
2,0.

Efter forsøgenes resoltater at dømme m! det til·
rldes, at humusrige favbundsjorder, der har lave
fosforsyretal eller fosfaltal, årligt tilfØres mindst
35 kg rent fosfor pr. ha.

r græsterstoffet blev ogsA bestemt indhold af
mangan. Morngden er her angivet i ppm eller dele
pr. million. svarende til mg mangan pr. kg tØrstof.

En rimelig forsyning med mangan. ca. 100 ppm
i grorstørstoffet, betyder meget for, at dyrene kan
lrives vel og blive med kalv ril tiden. På den an
den side medfører et hØjt indhold af mangan i
græstørstoffel, at der ikke smager dyrene godt, og
de vrager under græsrigelige forhord de partier i
marken, hvor indholdet af mangan er hØjest.

Den enkelte faktor, der betyder mest for at
kunne regulere græstørstoffelS indhotd af mangan
ind på et passende niveau, er reaktionstalfers hØjde
eller jordens forsyning med kalk.

En årsag mere til, at vi målte manganindholdet
var, at et hØjt indhold af mangan også tyder på,
at jorden har et hØjf indhold af jem. Ved lavt Rt
og højr manganindhold' bindes fosfor til jern, og der
dannes jemfosfater, som er utilgængelige for plan·
terne.

1 det fØlgende er 38 forsøg opdelt efter Rl ved
forsøgenes anlæg. I 2 forsøg var ikke blevet be·
stem l Rt og Mnl.

øverst næste side ses 4 forsØg med Rt onder 5,0
og et bØjt indhold af mangan i græstørsfoffet. Her
blev også målt ret små udslag (or fosforgØdsk
ning med de største udslag for den stØrsfe mængde.
Her er sikken tale om jorder med en sttrrk bin·
ding af fosfor.

I den næste gruppe med Rr S,I-S,5 måltes et
lidt større udslag for fosfor, og der blev ridt min·
dre mangan i gra:s1ørsto(fet.

Ved Rt S.6-6.0 var indholder af mangan på et
rimeligt' ni\'eau, og merudbytterne for fosfor store
og rentable (or 35 kg fosfor pr. ha.

Enderig findes i gruppen med over 6, I i Rt (or
lavt et indhofd af mangan i grcestørsroffeL Merud"
bytterne ved gødskning med fosfor 1'ar pA et ret
ravt niveau.

O.lO
0.l4
0.l9
0.l4

l. e.

75,9
11,9
11.4
11,7

Fot 1.1-1.5 (IS (s)
(,ns FOl 1.l. Ft 2,2)

76,0 O,lO
16,S 0.l4
17,7 0.l7
IS,2 O,ll

Fot 1.6 O! clero\'er
(t4 b)

((ns FOl 2.9 FI 8.S)

101,0 O,ll
l,6 0.l5
l.l 0.l6
l.9 O,lS

FOl 1.0 og derunder
(11 rs)

(gDS Fot 0.5. FI 1.8)
pa.P

i tørstof

17,S 11,9 69,S
20,7 1l,9 S4,1
21,9 14,7 SS,7
21,S 14,6 S4,S

0.27
0.32
0.37
0,l2

14,6
17,2
17,9
16.S

ACrrlMSccDhedcr pr. ha
.s. juli 18. au,. II. okt. lait

16,6 2l.S 14,S S9,6
17.6 2S,4 l S,6 9S,0
17,S 2S.0 16,2 99,l
16,9 2S.0 16,l 97,l

•. c.

H,2
l2,l
ll,2
ll.6

l. junJ

l4,7
l6,4
l7,l
l6,1

71,9
IS,O
18.6
IS,O

Ft 2.6-s.o <IO Cl)
(Jns FI l.8. FOl 1.S)

92,4 O,lS
4.6 0.37
4,0 0.l9
I,l O,lS

Fosfor til græs pet lavbllfldsjord.
Opdeling efter fosforsyre/al (Ft) og fosfattal (Fat)

ved anlæg
FI 2.5 og derunder

(20 r,)
(Inl FI 1.5. Fot 1.0)

pct. P
i løntoC

OP
3S P ad I gang
70 P ad I gang
3S P fordelt

Fosfor til græs pil lavbundsjord

/6 !'.. /972-76
J. ilr
OP

3S P på I gang
70 P på l gang
3S P fordelt

OP
3S P ad I gang
70 P ad l gang
lS P fordelt

Ft S.I Ol derover
(IO Cs)

(aDS Ft 10.6. FOL l.1)

O P 102,S 0.33
]S P ad I gang 2,1 0,l4
70 P ad l gang 2,7 0.l6
l5 P fordelt l,S O.lS

2. ilr
OP

3S P på I gang
70 P på I gang
]S P fordelt



Fosfor fil gr~s pd lal'bufldsjord
Rt 5.0 og t!erwu/er

""B pct.P ppm Mn
Gns. 4 fs., Mnt 18.8 lonlar I lonia! i IoniO!

OP 81,6 0.29 194
35 P ad t gang 2.2 0.33 215
70 P ad l gang 5.2 0.35 203
35 l' fordelt J.5 O,J} 201

RI 5./-5.5
Gn... IO fs .. Mnt I 1.1
OP 121,4 0.12 161

35 P ad I gang 7.9 0.35 159
70 P ad l gang 6.1 0.37 167
35 P fordelt 6.9 0.15 158

RI 5.6-6.0
Gns. 16 fs .. f\lm R.3
OP 85.4 0.29 120

35 I' ad 1 gang 21.6 O.J} 126
70 P ad I gang 22.4 0.37 127
35 P fordelt 21,4 0.12 115

Rt 6, I 0R daO\'cr
Gns. 8 fs.. Mnt 3.5
O I' 118.7 0.34 73

35 P ad I gang 4.7 0.37 75
70 P ad I gang 6.8 0.18 87
35 P fordelt 4.0 0.38 76

I alle 4 trin af Rt havde 35 kg fosfor pr. ha
medført et lidt større indhold af fosfor i græs tør
stoffel, end der blev fundet i grundgodet græs,
selvom der ikke altid blev målt rentable merud
bylter.

Dc nu afsluttcde forsØH mcd stigendc mængdcr
fosfor til græs på humusrige lavbundsjorder vist c:

At der blel' mlllf samme memdb)'lIe for 35 /.;g
fosfor pr. !la. elIfelI d,., blel' givef pei J gallg i lor·
drt't eller bl('\ fordelt med etl fjerd('del pr. sltn

Af cI,..r hin IIIIldN ref/table mUlle/bytter for 35
/.;g losfor pr. !la bddc i I. Ol: 2. dr.

At renfable merudbytter /.;Ufl ble\' lUlldet \'ed
10slorsYfCta/ tillda ca. 2.5 el/u loslallal muler
ca.2.0.

At der I'cd Rt 5,6-6,0 Mel' fumlpt el pas.\"€lIt1e

hul/IO/d at IJ/{U1g(1II i græ,\·tprsrol/f't, ligesom der
!ler b/el' m&/! de mcs! refltab/c merudbytter tor
losfor1!~,dskllilll:l'IJ.

A t der for at td en p{l~scllde balance i Rræst"r.
stol/('t Ira Jlll1rlllsrig~ itH'blllldsjort!cr bØr tilstrtl'bf's
et fetlktiollstol pd 5,5-6,0 Of( ('t I/ulIl!::ollral ptJ 3.0
8.0.

4. Forsog med lorringsafgroder 1972-76.
I forsøgene males tprringsafgrpdernes udbYIle,

fordeling af udbytte på de enkelte slæt, tørstoffets
indhold af nitrat og mineralstof. samt næringsind·
hold i tørstof. Desuden belyses de forskellige af
gl's·'ders udbytle på let sandjord, middeljord, lerjord
og lavbundsjord samt afgrødernes forfrugtvirkning.
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Forsøgsserien er i år suppleret med en under·
spgelse over de jordbundsforhold, som betyder
mest for lucernens trivsel.

Forsøgene blev anlagl efter planen.

a. Kløvergræs. ON
b. Kløvcrgncs. 150N
c. Lucerne. ON
d. Græsblanding. 300N
c. Græsblanding, 450 N
f Græsblanding, 600 N

De afprØvede afsrøder er de mest egnede til tor·
ring. men de er også særdeles egnede som som
mer- og \'interfoder for kvæg.

t kløvergræs blev i alle forM,gsår udlagt med:
6 rødkløver, 3 hvidklØver. 4 alm. rajgræs. 2 ti·
mothe. 4 engsvingel. 4 hundegræs. iah 23 kg pr. ha.

Der blev sået 25 kg lucerne pr. ha af sOrlen
Vertus.

Græsblandingen har i alle forsøg været: 3 hvid
kls,,,er, IO alm. rajgræs. 10 hundegræs, 3 rØdsvin
gel. iah 26 kg pr. ha.

Udlæg skete fOrlrins\is i byg. som blev moderat
gødet med }."vælstof. og som ikke blev sprøjtet med
hormonmidler.

Udlæggets pleje efler hS)st blev begrænset lil af
pudsning i frodige efleri'tr for at sikre en passende
udv'ikling til overvintring. Delle blev kun gjort i
meget få forsog. da den normale efterårsfrodighed
var sjælden i forsøgsperioden. Lucerne blev ikke
afpudset i efterftrel.

ForsPS'larealet blev i alle forsøgsår årligt g~klet

med 600 kg 0-8-20 pr. ha i tidligt forår og med
300 kg 60 pc!. kalisØdning efter I. slæl.

KvælstofgØdning blev givet i lige dele lidligt for·
år og eftcr l., 2. og 3. slæt, idet der blev høstet
4 arlige slæt i klø\'ergræs og i græsblandingen, me·
den .. lucerne blev høstel med 3 årlige slæt.

Resultaterne af årets forsøg. der alle var 2. års.
blev meget stærkt præget af sommerens tørke. Lu
cernen har klaret sig betydeligt bedre end kIpl'er·
græs og kvælstofgødet græs.

I de fØlgcnde teksllabcller Cl' kun medtaget for·
sog, som blev gcnnemført efter planen i I. og 2.
år. For at lade den betydelige årsvarialion fA fuld
vægt er der regnet med årsgennemsnil.

I det fdlgende ses gennemsnit af 22 forsøg med
I. års udbyIle foroven og 2. års udbytte forneden
i tabellen.

I begge forsøGs"r havde lucerne det hdjeslc ind
hold af tørstof. Derefter fulgte kløvergræs og mo
derat k\'ælslofgødct klpvergræs og græsblanding.
En stigende mængde kvælstof til græsblandingen
gav et faldende indhold af ldrstof.

Tprsloffets indhold af råprotcin var næsten ens
i kløvergræs og lucerne. hvilket viser, at beslan·
den af kløver i klØvergræs uden tilførsel af kvæl
stof har været rimelig god. Indholdet af rAprolcin
i klovergræs svarede til det indhold af råpTOlein.
som m!J.Jcs i græs, der blev gOdet med 320-330



kg rent kvælstof pr. ha, medens det i lucerne sva·
rede til 330-350 kg rent kvælstof i græs.

Forsp!: med førrj"gsafwoder
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l deL fplgende ses den beregnede foderværdi for·
delt på de enkelte slæt og ialt pr. ha, idet der i klØ
vergræs og græs regnes 1,2 og i lucerne 1,5 hkg
sandfriL tørstof til lafgrødeenhed.

GIIS. 4 Ar. "". PCt. af UH110f hkl pr. ha
J. brugsdr tersI. rAprol. IfCslof lønl. råprot.

KJ.græs ON 19.2 16.1 23.9 79,4 12,8
KJ.græs 150N 19,4 15,4 25.9 24,4 3.2
Lucerne O 24,6 16.6 28,7 12.7 2,5
Græsbl. 300 N 19.7 15.3 27,4 43.6 6.0
Græsbl. 450 N 18.8 17,4 26,8 54,4 10.5
Græsbl. 600 N 18,0 18,8 26.8 58.6 13.2
LSD 9.4 1,8

2. brugsår
Kl.græs Ol' 20,0 16.8 24,0 69,1 11.6
KJ.græs ISON 20.9 15.1 26.7 19,2 1.7
Lucerne ON 25.2 17.1 30.4 35.6 6.3
Græsbl. 300 N 20,4 16,3 27.8 33.3 5.1
Græsbl. 450 N 19,9 18.5 27.3 39,1 8,4
Græsbl. 600N 19,5 19,5 26.9 41.8 10.0
LSD 1/.4 2,2

TØrsloffets indhold af træslof var slsirst i lucerne
og mindst i kløvergræs uden gødskning med kvæl
stof. l ren græsblanding var indholdet af træstof
på et middelhØjt niveau, som ikke blev påvirket
ret meget af den stigende tilfprsel af kvælstof.

Ved bedpmmelsen af udbyttet i tørstof i l. og 2.
~r må erindres, at 1. års forsøgene blev høstet i 3
gode grresår, medens 1 år var middelgodt. Udbyttet
i 2. års forsØgene bicv målt i 2 gode græsår, 1 mid
delgodL og l meget dårligt græsår.

Desuden kan del ikke afvises, at bestanden af
klØvergræs og rent græs blev svækket noget i en
del forsøg fra l. til 2. år.

Både i l. og 2. år blev i ;'tlle forsogsled målt
sikre merudbytter i tørstof og råprotein set i for
hold til kløvergræs uden tilførsel af ~vælstof.

l kIØvergra.-s gødet med 150 kg kvælstof pr. ha
er l I. ~r høstet 16 kg og i 2. år 13 kg I~lrstof pr.
kg kvælstof. J græsblanding er ved 300, 450 og 600
kg ~vælstof pr. ha i 1. år målt henholdsvis 15.
12 og IO kg tørstof pr. kg kvælstof. J 2. 5r er i
samme blanding ved samme K\'ælstofmængde hø
stet henholdsvis ll. 9 og 7 kg tørstof pr. kg kvæl
stof. Da man regner et udbytte på 6 kg tdr~tof pr
kg kvælstof som godt med de nuværende pri~for

hold, gav især forøgelsen fra 300 til 4501'; (eota·
belt udslag. Det må i den henseende regnes med, al
dcn stigende mængde kvælstof også gav ct højere
indhold af protcin og dermed har forbedret foder·
værdien for kvæg.

lucernens udbytte i tØrstof svarede i I. år til
klØvergræs godet med ca. 40 kg ~ \'ælstof pr. h;'t
og i 2. år lil ~løvergræs godet med ca. 330 kg
kvælstof, h\·ilkct dels er udtry~ for, at lucernen
klarede sig betlst i 2. år og dels er utltryk for. at lu
cerne i tørre \læksl:\r klarer ~ig godt i forhold til
kvælSlofgØdet græs.

Forsøg med !ØrriJlg~{Jfcrpder(stlJldfri! tørstof)

GI/s. 4 år. AfgrBGeenboder pr. ba
l. brugsdr 28. maj 21. Juni IO. aug. 5. okt. lall

Kl.græs ON 29.0 11.2 16.2 9.0 65,4
Kl.græs 150 N 35.8 16,9 20.1 13,8 86,6
Lucerne ON 32.2 17,0 10.8 60.0
Græsbl. 300N 41,3 19.1 22.8 18.3 101,5
Græsbl. 450N 44.4 20.9 25.0 20.4 110.7
Græsbl. 600 N 45.1 21.6 26,9 20,4 114.0

2. hrugsdr
29. maj JO. juni B. aU8. 5. oll. lait

Kl.græs ON 26,4 9.8 11.3 9.0 56.5
Kl.græs 150N 34,2 12.2 14.6 11,7 72.7
lucerne ON 38.5 20.2 9.9 68.6
Græsbl. 300 N 38.1 13.1 17.5 15.6 84.3
Græsbl. 450N 40.8 12.9 18.K 16.9 89,4
Græsbl. 600 N 41.3 13.3 19,3 17.5 91,4

Lucerne og klp'..ergræs uden kvælstoftilførsel gav
i l. år det lavcste udbytte. Derefter fulgte klØver·
græs gødet med 150 kg og græs gødet med hen
holdsvis 300, 450 og 600 kg kvælstof pr. ha.

I 2. år ydede k\ovcrgræs uden kva:\stof det lave
ste udbytte. Derefter fulgte lucernc. kløvergræs
gødet med 150 kg og græs gødet med henholdsvis
300. 450 og 600 kg kvælstof pr. ha. Udbyttet lå i
2. år af ~r5ager, der tidligere er næmL, betydeligt
lavere end l. års udbytterne.

I det I. år gav ~ vælslof pæne merudbytter i alle
4 slæt. især \ed 150, 300 og 450 kg kvælstof pr.
ha. l 2. og 4. slæt var dog ca. 75 kg kvælstof pr.
ha ad gangen næsten nok til at give fuldt udbytte,
medens det pr. slæt lil I. og 3. slæt gav et rimeligt
merudbytte at tilføre 113 kg kvælstof pr. ha.

l 2. år blev som i I. år hØstct pæne merudbYller
for kvælstof i den L slæt. Derefter var det under
de ret tørre vækslforhold bedst at nøjes med at
e:i\"c ca. 75 kg ~vælstof pr. ha pr. slæt.

l begge forsøgs~r var der en tydelig og god
virkning af kvælstof i den 4. slæt. Det skyldes for
cn ~tor dd, at hundegræs udgjordc en stor del af
græ!'>bcstandcn. Denne græsart har en god evne
lil cflcrsommcrvækst.

løvrigl har tilfØrslen af de stigende mængder
kvælstof udjævnet græsproduktionen betydeligt i
2.. 3. og 4. slæt. hvil~et i sig selv er en stor fordel,
da prisen på grovfoder altid har en stigende ten
dens i løbet af sommeren. ikke mindst under tørre
væJ..stvilk:ir.

l det fplgcndc er alle de farsøs, der blev gen
nemført efter planen. opstillet efter jordtype uden
hensyn til, om de var I. eller 2. års forsag.
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Etren'irkniflg a/IØl'ritlgsatgrØder

I 8 forsøg blev eftervirkningen af de forskellige
grønafgrøder målt i byg med følgende resultat.

Jordlyperne er bestemt udfra resultater af teks
lurnnalyser fra pløjelaget. Under 5 pet. ler regnes
som let s.mdjord. mellem 5 og IO pel. ler som
middeljord og over IO pet. ler som lerjord. Med
over 5 PCI. humus regnes jorden som lavbunds
jord, uanset indholdet af ler.

Forsøg med t~jrrillf.:Jatcr,-~"er

hkg lØrSlO( pr. ha,,, Ja\'-
san~jOrd middeljord lerjord bundsjord

Anla! l's 24 " "lucerne ON 88,4 106,5 117,7 64,7
KlØvergr. ON 65,9 80,1 85,5 69,4
Kfovergr. 150N 89,3 104,9 107.7 98,3
Græ~hl. 300 N 106,9 122,3 121.7 117,1
Græsbf. 450 N 116,9 130,8 132,0 127,4
Græsbl. 600 N 118,8 136.9 136,4 132,8

hkll råprolein pr. ha

Lucerne ON 15,1 18,7 21,3 10,4
Klovergr. ON 10.2 13, I 14.7 II ,3
KlØvergr. IlON 12,7 15.3 17,5 14.1
Græsbl. 300 N 16.4 19,2 19.3 17,9
Græsbl. 410 N 20,7 23,3 23,6 21.7
Græsbl. 600 N 22.9 26.9 26,2 2l,1

Lucernen hnr været den bedste forfrugl. medens
der ikke var nogen afgørende forskel på forfrugt
virJ..ningen af klØvergræs og stærkt kvæbtofgødet
græs.

Jordprøverne, der blev taget i alle forsØgs led
efter ialt 8 slæt, viste. at I..vælstofgpdet græs i for·
hold lil klØvcrgræs og lucerne havde tæret betyde
ligt hltrdere på jordcns reserver nf fosfor' og ka·
lium målt ved fosforsyretal og kaliumtal. Delle
skyldes dels el højere indhold af fosfor og kalium
i græslØrsloffcl og dels et h~'jere udbytte af I~lrstof

i kva:lo;tofgødet græs.

Fon;~lgene er gennemfør! i et betydeligt antal i
såvel gode som tørre græsfIr. Resultaterne er for
liden vor mest omfattende s'lmmenligning over en
længere årndke af grØnafgrøders udbYllcniveau
på forskellige jordtyper.

Derfor er i samarbejde med l<mdskontoret for
DriflsøJ..onomi foretaget nogle beregninger, der
dels viser den interne pris pr. foderenhed under
de nu\'a~rende prisforhold, og dels viser afgrøder
nes d,dningsbidrag pr. ha ved salg til tørring. Re
sultaterne vises i de fØlgende teksllnbeller.

Ved beregningen af den interne pris pr. foder
enhed er brugt skØn for l 977-priser på udsæd, gØd
ning, I..raflfoder og korn.

Udbync\ ilf neltofoderenheder pr. ha er i dct
fØlgende beregnet udfra det hØstede udbytte af
tørstof og råprotein pr. ha på middcljord i gen
nem:'l:nit af 24 forsøg.

Foderværdien blev beregnet udfr'l formlen: y =
147,56 -:- 2,55 x. hvor y er foderenheder pr. 100
kg tørstof og x er procent lræstof i t,;rstoffcl.
Mal J..- og konserveringMab er snt til 25 pet.

Tørstoffets indhold af råprotein er efter form
len y = -:- 3,5 + 0,95 x omregnet Iii fordØje
ligt dlprotein, idet y er lig med pct. fon.lS1jeligt
råprotein og x er lig med pet. råprotein i tør
stoffet. Omregningen til gram ford,'jeligt rå pro
lein blev derefter foretngel over kg tørstof pr.
foderenhed.

Værdien af det øgede indhold af fordøjeligt dl.
prolein pr. foderenhed, som er en f"lge af den
stigende lilførsel af kvælstof, er beregnet udfra
værdien af suppferingsprolein. Udfra den betragt
ning, at der kan spares lige så meget indk~)bt pro·
tein, som grovfoderet pr. foderenhed indeholder
mere, bliver denne beregnede proteinmerværdi pr.
foderenhed fradraget den interne pris pr. foder
enhed i beregningerne.

Derved fremkommer det begreb, der i beregnin
gen k.lIdes sammenligningsprisen. Denne kan di.
rekte bruges, hvis man vil vurdere et fodertilbud
prismæssigt overfor foderenheder fra egen jord
med 140 gram fordøjeligt r!iprolein pr. foderen
hed.

Denne proleinkorrektion pr. foderenhed bør
klin bruges på ejendomme. hvor lildelingen af
protein lil malkekøer og andet kvæg er under nøje

48,9
+ 1,0

1,8
+0.3

0.2
0.3

18,l
II ,9
13.4
9.4
6,5
7,8

7,7
7,2
7,4
7,0
6.8
6,8

Eflcr 4. slæl i 2. lir Kar. r. hkll kerne
Fl. Kt. !c:jc:sæd·) pr. hil

Lucernen l..larede sig bedst på lerjord og middel
jord. ret godl på let sandjord og meget dårligt p!i
lavbulldsjord.

KkSvergræs Uaredc sig ogs5 bedst på lerjord og
middcljol'd. rel godl på lavbundsjord og m!ideligt
på lel sandjord.

Når kløvcrgræs og græs på middcljord, lerjord og
lavbundsjord blev gØdet med 150-600 kg kvælstof
pr. ha udlignedes jordtypernes indflydelse på ud
byttct næsten heil.

lVlcrudbytlct for tilføn kvælstof var størst på
lavbundsjord, hvor mnngel på vand tilsynehIdende
har været mindsl. P5. mineraljord er merudbyttet
for tilført kvæl ..tof for hvert trin på 150 kg kvæl
stof pr. ha næsten em på let sandjord, middeljord
og lerjord.

Når udbYllct p;\ let sandjord ikl..e kan fs;lge de
sSvrige jordtyper, skylde!'i det især, at der i uvande
de forsøg på let sandjord i 1976 blev hØstet meget
lave udbYIler.

Gns. 3 ~r

For/rugt

KlØvergr. ON
KlØvergr. J50 N
lucerne O N
Græsbl. 300 N
Gr,,-~bl. 410 N
G""bl. 600 N
.) O-IO. IO _ heil l leje.
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kontrol og hele tiden reguleres efter dyrenes be
hov. Er det ikke tilfældet, vil den interne pris pr.
foderenhed være et mere dækkende udtryk for for·
holdene.

l den fØlgende oversigt er disse beregninger vist
ved stigende mængder kvælstof til græs på middel
jord.

kJØvergræs gØdet med 150 kg kvælstof og grzs
gØdet med 300 kg kvælstof pr. ha. som på mine
raljord var næsten lige gode. men begge gav mel·
lem 300 og 500 kr. lavere dækningsbidrag pr. ha
end lucerne.

ForSØg med tØrringsajgrøder, DB·) ved salg

Let Lucerne )U"vergra Grle'
sandjord O N ON ISON 300 N 450 N 600 N

tons pr. ha 8,8 6,6 8,9 10,7 11.7 11,9
DB pr. ha 1687 1288 1417 1418 1250 902

Midde/jord
tons pr. ha 10,7 8.0 10.5 12,2 13,1 13,7
DB pr. ha 2089 1603 1764 1760 1558 1304

Lerjord
tons pr. ha 11.8 8,6 10,8 12,2 13.2 13,6
DB pr. ha 2338 1723 1826 1746 1585 1293

66
61
34

600 N

8254
190
76
IO

68
63
43

73
66
54

78
69
61

ForsØg med tørringsafgrøder, Øre pr. netto f.e.
KI"vcrgltS G~

ON )jON ]OON 450N

Nello f.e. pr. ha 5250 6480 7202 7889
g ford. råpr.lf.e. 140 128 147 169
inIem, Øre/f.e. 82 75 74 74
..... prot.værdi +3 l 6

Sammenligningspris
1977 82
1975 73
1973 65

13.3
1213

12,7
1483

l I.7
1644

9.8
1617

l løbct af forsØgsperioden blev det tydeligt, at
især udbyttct af lucerne var stærkt varierende fra
over 15 tons tørstof pr. ha under de bedste forhold
tilO, hvor den simpelthen forsvandt i løbet af
udlægsår og den fØlgende vinter eller i vinteren
mellem I. og 2. år.

I et forsøg på at belyse nogle af årsagerne til
lucernens trivsel og ikke trivsel, blev der af mand·
skab fra landskontoret for Planteavl i 15 udvalgte
forsøg udtaget jordprØver i 120 cm dybde i for
søgsleddel med lucerne.

JordprØverne blev dell med 20 cm mellemrum,
og der blev foretaget bestemmelse af fØlgende:
Reaktionstal, fosforsyretal, kaliumlal. natriumtal.
calciumtal, magnesiumtal, kobbertal og indhold
af brintioner samt ionbytningskapacitet. Udfra ka·
liumtaJ, natriumtal, magnesiumtal og calciumtal
blev beregnet basemætningsgrad, der er et udtryk
for, hvor stor en del af jordens samlede ionbin·
dingsevne, der er belagl med disse næringsstoffer.

Desuden var der tidligere i pløjelaget bestemt
tekstur med pel. humus, ler, silt. finsand og grov·
sand.

Sammenhæng mellem lucernens udbytte af tør·
stof og alle disse enkellfaktorer fra jordprØverne
blev beregnet ved en parvis Iiniær regression, hvor
der besLemmes korrelationskoefficicnt og dens sik
kerhed. Denne korrelationskoefficicnt kan hØjest

lAvjOl'd
tons pr. ha 6,5 6,9
DB pr. ha 1161 1366
.) OD"". clæknlng5bidrag

I forhold til kvælstofgØdet kløvergræs og græs
klarede llØvergræs uden kvælstof sig forholdsvis
bedst pi lerjord.

øges mængden af kvælstof udover ca. 300 kg
pr. ha faldt dækningsbidraget drastisk set i forhold
til lucerne. På lavbundsjord ydede lucerne el lavt
dækningsbidrag. Her blev fundet de største dæk
ningsbidrag ved klØvergræs og græs gØdet med
henholdsvis 150 og 300 kg kvælstof pr. ha.

Den interne pris pr. foderenhed er beregnet ud
fra et dækningsbidrag i bygmarken på 3100 kr.
pr. ha, som er forventet gennemsnit for denne jord·
t)'pe. Til disse 3100 kr. pr. ha tillægges udgifter
til udsæd og gpdning samt trakloromkostningcr.
Dette beløb divideres med udbyttet af nenoroder·
enheder pr. ha, og man har den interne pris pr.
nettofoderenhed.

Den interne pris pr. nettofoderenhed er således
uden omkostninger til ensilering, silo og udtag
ningsteknik. Hvis de samlede omkostninger til l
konserveret foderenhed skal beregnes, må kon·
serveringsomkostningerne tillægges den interne pris
eller, om man vil, sammmenligningsprisen.

Nederst i tabellen ses også for 1975 og 1973
sammenligningsprisen beregnet som for 1977 med
de dengang gældende priser på udsæd, gødning,
kraflfoder og kom.

Der er i de forlØbne 4 år sket en betydelig for·
øgelse af prisen pr. foderenhed i kvælstofgØdet
græs, men stadigvæk er den hØjeste pris målt i
klØvergræs uden kvælstoftilførsel. Den gunstigste
pris er i alle år mlUr ved 600 kg kvælstof pr. ha,
men da græs gØdet med denne mængde kan være
vanskelig at udnytte i praksis, bØr der nok stand·
ses ved 450 kg kvælstof pr. ha til græs, som alle
3 år har vist en sammenligningspris på mindst IO
øre pr. foderenhed under klØvergræs uden tilfØrsel
af kvælstof.

I den fplgende beregning for salg af afgrØderne
er regnet med 30 øre pr. kg.tørvare. Dækningsbi
dragene i kr. pr. ha er vist for alle afgrØder på
de 4 forskellige jordtyper. I beregningen er regnet
med, at tabet ved bjærgning og tørring svarer til
forØgelsen af vandindholdet i tørvaren på de 9-10
pct. Derfor er i udbyttet vist de høstede mængder
tØrstof uden nedregulering for tab og senere op·
regulering for øget vandindhold.

Lucerne gav det største dækningsbidrag på let
sandjord, middelj.ord og lerjord. Derefter fulgte
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Tørrillg.\l1!8r~;der, korrt'laliOllskoejjidel/ler
i p/Øjl'lag

være ± 1,00. Når den er POSiliv, bar den målte
faktor en gunstig indflydelse på det samlede reslll~

tat. N~r den er negativ, har den målte faktor en
ugunstig indflyJelse.

I det følgende er visl en oversigt over kor'fCla~

tionskoefficienterne mellem lucernens udbytte af
IØrstof og de forskellige m!Ute faklorer i plØjelaget
p& 0-20 cm. Til sammenligning er vist de samme
forhold i græs tilfØrt 450 kg kvælstof pr. ha.

I dCI fØlgende er foroven vist korrelationskoef
ficienterne mcllem lucernens udbytte af tØrstof og
forskellige jordprpveresullatcr i roddybden 0-120
cm. Dette m~ klin undlagelsesvis betragtes som lu
cernens maksimale roddybde, men det har iUe væ~

rct prakti~k muligt at udlage dybereliggende jord
prØver med den teknik, der var lil vor rådighed.

Forncden er vist samme forhold for græs, der
gØdes med 450 kg kvælstof pr. ha. Her tyder tal
lene på, al græs med denne gØdskning har en rod
dybde på mindst 120 cm, men der er også tale
om stærkt kvælstofgØtlet græs, som hØstes i 4 år~

lige slæl.

Korrelationskoefficienter. der er mærket med en
stjerne er sikre til 95 pct. grænsen. Del vil sige, at
delte forhold kan findes 95 gange af hundrede.

N~r der kun blev fundet en megel lav sammen
hæng mellem lucernens tØrstofudbytle og pJøjela~

gets renktionstal, fosforsyrctal, kaliumtal, magne
siumtal og calciumta!' kan det skyldes, at disse
forhold var normale og lidet vekslende fra forsøg
til forss'g.

Basemætningsgrnd i pløjelaget havde en positiv
indflydel ..c og hllmusprocenten en stærk negativ
indflydelse på lucernens trivsel, så hØj humllspfo~

cent giver ringe trivsel og omvendt. Lucernen cr
udpræget cn plante for mineraljord. Lerprocenlcn
har en svag positiv og grovsandsprocenten en svag
negativ indflydelse pli lucernens trivsel. Bortset
fra magnesium er græs, gØdet med 450 kg kvæl
stof, forbløffende enig med lucernen i kravene lil
næring~indhold i jorden og dens kvalitet med hen
syn til det procentvise indhold af humus, ler og
grovsand.

Luet'r""
0-20 +0,10 0,15 +0,09 0,04 0,36 0,54

20-40 0,39 0,50 0,39 0,57* 0,55* 0,68'
40-60 0,46 0.26 0,43 0,57'" 0,46 0,65·
60-80 0,55' 0,54 0,40 0,48 0,42 0,55*
80-100 0,50 0.53 0,41 0,45 0,36 0,49

100-120 0,47 0,47 0,36 0,37 0,37 0,51

Græs, 450 N
0-20 0,08 +0,05 0,21 +0.04 0.22 0,43

20-40 0,41 0,39 0,21 0,39 0,47 0,61·
40-60 0,53 0,56* 0,04 0,53 0,45 0,59·
60-80 0,58' 0,58' 0,01 0,53 0,43 0,55
80-100 0,56· 0,59' 0,01 0,50 0,38 0,52

100-120 0,50 0,59' 0,D2 0,48 0,36 0.48
.) Sikker til 9.5 pcl. grænsen.

Tørrillgsafgrøder, korre/mions/.. (Jeff icil'lllcr
undPr plØjelal:el

I'rlJvedybIJe ReaktionSlal CalcIumtIll Basernztnl"gsgrad
cm lo år 2. I1r L år 2. år I. !Ir 2. år

Der er her kun medl.agel jordbundsfaktorer, hvor
der blev fundet mindst en korrelalionskocfficient,
som var sikker indenfor 95 PCI. grænsen i I. eller
2. år.

Rea~tionstal, calciumtal og bascmætningsgrad
har meget med hinanden at gøre, da reaktionstal
hæ\'es med calciumbrbonal eller kalk, og 80--90
pcl. af basemætningen sker med calciumioner.

Der blev ved lucerne fundet flesl sikre korre~

lationskocfficienter i 20-40 cm dybde, altså lige
undcr plØjelaget. Del skyldes uden tvivl, at det er
her lucernens knoldbakterier cr placeret, og del er
dcm, der stiller store krav til reaktionstal, calcium
tal og basemætningsgrad. Også indtil 80 cm dybde
har især basemætningsgraden sin store betydning.

I kvælstofgødet græs er det i 2. år, at basemæt
ningsgrad og calciumtal gør sig gældende med
høje og i nogle tilfældc sikre korrelationskocffi
cienler. men allerede i det t. år blev det funJct,
at reaktionstal i mere end 60 cm dybde har sin
store indflydelse på udby tiet af lørslof.

Ocr blev fundet en bemærkelsesværdig forskel i
korrelalionskocfficicntcrnc mellem IØrstofudbylle
og jordens calciumlal i forskellig dybde mellem
lucernen og græs gØdet med 450 kg kvælstof pr.
ha, hvor udbyIlet j græs ikke havde nogen forbin
delse med jordens calciumindhold indtil cn dybde
ph 120 cm, især i del l. år.

Derimod synes reaklionstallet i stigende rod
dybde at have haft fuldt så ~tor betydning for
udbyttet af græs som af lucerne.

Passende reaktion, calciumindhold og basemæl
ningsgrad i de dybere liggendc jordlag kan dels
stamme fra jordens naturlige indhold. men de kan
også påvirkes ved en rigelig kalkning, som det ses
af følgende korrclationskocfficicnler mellem pl~Sje

lagets og de dybere liggende jordlags reaktionslal,
calciumtal og basemætningsgrad.

l gennemsnit af de 15 forsøg er der fundet
sikre korrclationskocfficienter mellem pløjelagets
reaktionstal, caJcillmtal og basemælningsgrad i l.
og 2. år og samme 3 forhold i 20-40 cm dybde.

+005
0:18
0,09
0,25

+0,04
0,43

+0,70·
0.46
0.00

Græ, 450 N
I. år 2. lir

0.15 0,08
0,35 0,06
0,07 0,08
0,03 0,50
0,04 0,21
0,54 0,22

+0,70' 0,17
0,24 0.06

+0.21 +0,30

Lucerne
l. år 2. år

+0 IO
0:27

+0.16
+0.10
+0,09

0,36
+0,50

0,16
+0,18

ReaktionSlal (RI)
Fosforsyretal (FI)
Kaliumtal (Kt)
Magns.tal (Mgt)
Calciumlal (Cat)
Bascmætning
Humuspct.
Lerpcl.
GrovsundpcL
.) Sikker lil 9S pet. gr:cnsen.
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For basemælningscraden drejer det sig om hele
den afprØvede jorddybde i alle trin på 20 cm, me
dens del med hensyn til reaktionstal med sil.J..er·
hed ræHer til 60-80 cm dybde.

Torring:;algrøder, J.orrt'1tlfioll:>k.oel/ iciel/ter
IUlda plpjt'iagel

Pro\cdybde RcaktIO:/nlla\ Cllciuml31 BUC!llill:lning!i;rld
,m l. år 2. år I. fir 2. år I. år 2. .o.r

20-40 0,8)· 0,81' 0,69'" 0,66· O,92~ 0,92'
40-60 0,6)~ 0,60· 0,49 0.54 0,88· 0,90'
60-80 0,52· 0,46 0.45 0.52 0,87· O,lP·
80.-100 0,46 0.36 0,44 0,53 0.85' 0.86'

100.-120 0,45 0.36 0,39 0,48 0,82'" O,IU·
• ) Sikker indenfor 95 pet. grænsen.

Netop i jordafsnitlel 20-40 cm dybde betød real..
tionstal, calciumtal og ba"iemælningsgrad meget
for lucernens udbyne af torstof. Dette forhold vil
derfor kuone påvirkes vcd at pløje kalk ned i pas
sende mængder I år, inden lucerne Ønskes sået i
m.lrken.

De nu afslutlede (or~()g meJ torringsafgrodcr
viser:

AI Jo.1ol"ergræs ude" Å\'lflslOltilforsd OK luc,",,,e
ydede Im'erc udhY"l'r hat'/:Ilel i 10tli'fI'ærcli etld
klØI'erKræs got/el med 150 ug /:rc~s g{Sdet med hell
IlOltJsl'i.~ 300, 450 og 600 J.g k\'lElslOf pr. hll.

Al luceflll' IlUt·de dl'l h,;jcste illdhofd al wnrof
og træ.'>lof og et midddlwjl indhofd af r/iprOldn.

At kløl'ef,;ræs, der iHe nlr godet med I.. væ!:>lo!,
IUH'd(> det lal'es/e indlloid af tprstof og træstof og
('1 midde/hØjt indhold tIl rdprotei!l.

Al sti,;t'lIdi' mængdl'r 1..\'æ1.~lof lil græ.~ gw' et
sligende indhold al råprotC'in, et faldemil' indhold
af tØrstof, met!t'ns i1ltJhohli,t al trll'!>rol \'ar ml'.HCfl
lurndrn.

A t lucemetontof IUH'dl' er lavt il/dholtl o/ ka·
lium, flatrium og los/or, mi'" el hejt illlJllOftl al
calcium i forhold lif J.{OI'l'fgr~s og J. \·~I,\lol1!Ød(·t
grtu.

A t indholdet af kobber i lønrol/et i alle al1!roder
rar fan're ('Ild de pmkede JO ppm.

At indholdet al nitrath'trlsro/ i 3 lirs lorsØg kun
i / sfæt af 11 "ar o\'cr foregrtrnsen pA 0.40 pct.
af lorslol/et \'cd 150 kg k\'æhtol pr. ha lill. Jlæt.

AI der red ell gadskIling med 35, 75 og I IO kg
kIoælslo/ pr. Ila pr. J(al ikke i lorsØgene i 3 år i
Iræk ble\' landel nitrathælstof i mængder, der "il
kUf/ile true dyre/les s/IIJdhed.

AI lucerncn IUH'd(' de" stØrMe I'ærdi som lor·
lrugt.

At der ikke var Ilogen a/gørclIde lonkel pr1 for·
ffllgll'ærdiefl af k/pl'l?rgrfl's og stærkt kvælstolgØdn
gNU.

A t klØI'ugræs og lucerne tæn'dc mindst på plØje.
lagets resen'er af losfor og J.alium, målt I'ed los
forsyretal og kaliflmtal.

Al kl"trlstofgadet gras Ituede meget hårdl ptl
pldjelagets resen'er, især af kalium, men ogsd I

flogen grad på resen-erne allos/or.

At 150 kg kvælstof til klo\'ergras og 300, 450
og 600 kg I.. \,(l/SIOI til gras go" nasten samme mu
IIdbyt/ef uansel jordtype.

AI der i gellflun.mit ble\' ,mUt faldendt> priser pr.
fleztojoderell//('tJ H'd k\'lr/slofgødskning helt op lil
600 kg k\'(~fjto/ pr. ha, ndr der ogSt' blev taget
hells)'1I til de" /orCKetle proteillværdi, mell tJI heil
syn Iii loderJ.valitett'f1 I'ar del rimeligl al standse
\'ed ca. 450 kg k\'(l'lsfof pr. ha.

At IUCi'rne tif tØrring pd let sandiord, middd·
jord og lerjord gal' del stprsli' dækllillg.rbidrag pr.
ha, merl urt den'/ter fulgte klØ~'ergræs og gras
g(Jdct med 1l<'lllroldsl'is 150 og 300 kg halstof
pr. ha.

At lucerne til tØrring på lavhlllldsjord gav Cl
betydeligt milldre dækIlingsbidrag pr. ha end kip..
,,('fgras og græs gØdet med helllloltlsl'is J50 og
300 Åg kvælstol pr. ha.

AI der "ar sikre po.\"itil'e korrclatioll.fkoi'/Iicien·
tcr meUt'm lucernens udbytte' al tØnlof og reak·
tiollstal, calciuml,,1 og basemtplllillgsgrad i 20-40
cm dybde efier lige under pløje/aget.

5. Stigende mængder fosfor lil lucerne 197:>-76.

Forspgene blev planlagt for at få et tydeligere
indtryk af lucernens behov for fosfor og dens
fosforomsætning.

De blev gennemført efter planen:

kg [o!for (P) pr. h,
udlqsAr I. år 2. år lall

a. O O O O
b. 120 O O 120
c. 20 20 20 60
d. 4U 40 40 120
e. 60 60 60 180

Der blev ikke foretaget forspgsmæssig hØstning
af dæksæd og lucerne i udlægsån:t.

I 1. og 2. brugsår blev lucernen høstet i 3 årlige
slæt og grundgØdet med 240 kg rent kalium pr.
ha efter l. slæt.

Forsøgene blev anlagt i samarbejde med de lo
kale tprrestationer. For at få forholdene så nær
praksi~ som muligt, blev lucernen hØstet med
tprreslationens skårlægger, når marken stod for
tur efter torrestationens kØreplan.

Der blev i år kun høstet 1 forsØg i 2. ~r. Det
havde et ret lavt udbyttcnivcau på ca. 7 tons tørstof
pr. ha, og der blcv målt små udslag for fosfortil
førslen.

I det følgende ses el gennemsnit af 6 forsØg i
2. år.

Fos/or tililIcemt' 2. år (/55)
1974-76 hkgpr.ha
Gt/s. 3 dr gronl lorSIO! råprotein lrE:StO!

GrundgØdet 423 t04,4 19,7 33,1
120 P ved anlæg 10 1.7 0,7 +0.7
20 P årligt 12 1,0 0.9 0,1
40 P årligt 19 5.2 1,7 0,4
60 P årligt 17 1,7 1.2 +1,0
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91,6
2.0
1,1
7,4

hk,[t pr. hil
wNtof raprOI.

8,6
0,2
0,0
0,6

421
O
3

21

STIlIlI

9,4
9,4
9,3
9.3

p.;t.
r:"prol.""'lørstof

PlaC('r('{ O/: mll'/fpd fosfor lil si/omajs (156)

Gm. 4 (ir
/973-76
Grundgpdet 21.8
20 P ll{lstrøet 22,2
40 P Ut!-;lrpet 21,9
40 I") placcrct 22,4

6. Placeret og udstroel fosfor lil
silomajs 1973-76.

l andre lande på kontinentet, hvor der dyrkes
majs, lægges der stor vægt på. al majsen bliver
»startet« med fosforgØdning nedfældet i passende
afstand fra såræHen. I England bliver denne frem
gangsmåde ikke tilrådet.

ForsØgene blev genncmførl efter planen:

Cl. GrundgØdcl.
b. 20 kg fosfor (P) udstrøet.
c. 40 kg fosfor (P) udstrøcL
d. 40 kg fosfor (P) placeret.

Majsen, der var sorlen Anjou 210. blev s~et, og
gødningen placeret af mand~kab fra landskontoreL
Det l. år med en Stanhay·maskine og de øvrige
forsØgs!l.r med en majssåmaskine. Begge Oluskin·
lyper var forsynel med udstyr til såning af majs
og gødning i sammc arbejdsgang.

Som fosforgødning blev brugl almindeligt gra·
nuleret superfosfat.

Alle fors~'g blev sået på 75 cm rækkeafsland,
og der blev de sidst C 3 forsøgsår tilstræbt ct plan
tetal på ca. 10 pr. 012 ved høsl.

UI..rudt blev bekæmpet med Afalon i det I. år
Og senere med Pramilol M 80, som blev ~prøjtet

ud lige efter majsens såning.
UdbyIlet i årets 2 fors~~g har værel middel Og

med pæne merudbytter for tilførsel af fosfor.
I det følgcnde er alle gennemfØrte fors+~g med·

taget i årsgennem~nit, så den betydelige årsvaria·
tion får fuld vægt. I gcnncmsnit .tf 21 forsøg blev
målt fplgemlc udbytter.

Indholdet af l~'rstof var på et ret lavt niveau.
Hvcrken procent tørstof eller procent rfiprotein
påvirkedes af metode for udbringning ellcr <lf fos
formængden pr. ha.

Ved udstrøning af 20 og 40 kg fosfor pr. ha blev
der opnået beskedne merudbytter. medens der blev
fundet pæne merudbyttcr i grønt og lørstof ved
placering af 40 kg fosfor pr. ha.

I det følgende ses udbylIe af tørstof og r!Jpro.
tein fordelt på kolbe. stængel og bladc i gennem
snit af 19 forsøg.

I forhold til 40 kg fosfor pr. ha udstr~sel, Øgede
samme mængde placeret i passende 'Ifstand fra
sårækken især udbYllel af tørstof i kolber. som Cl'
den mest værdifulde del af majsplanten til l..væg.
foder. Derimod er merudbylterne af råprotein
små og usikre, men dog positive for placering af
fosfor.

Fos!or t j{ luceme
Ft under 5.5. 4 f5 Ft O\'cr 5.5. 4 f,

hkg pr. ha pct. P bkg pr. ha pcl.P
IOrst rl1proL it0l11C. U'fSl. råprOI. i toni.

Grundgødcl 92,1 11,1 0,24 86,' ]5,3 0,24
120P anlæg 5,0 0,7 0,25 + 1,0 +0,9 0,23
20 p årligt 2.3 0,3 0,24 0,6 0,0 0,25
40 P årligt 3,3 0,7 0,25 1,2 0,2 0,25
60 P årligt 3,5 0,3 0,26 0,8 +0,1 0,26

Ved fosforsyrclal under 5,5 blev der målt sti·
gende merudbytter for øget fosfortilfØrsel. men de
var i alle tilfælde urentable.

Ved fosforsyret<ll over 5,5 blev der målt små og
meget usikre merudbytter for [ilf~Srse1 af fosfor.

Stort set var indholdet af fosfor i tørstoffet
upåvirket omkring 0,23-0,26 pct., trods den be·
tragtclige va.riation i tilførslen med fra 20 til
120 kg rent forsfor pr. ha. Tørstoffets indhold af
fosfor var også upåvirket af jordens forskellige
indhold målt ved fosforsyrctal1et.

Alt delte antyder, at lucernen med del ret lave
indhold af fosfor i tØrstoffet ikke stiller store kniV
(il jordens forsyning af fosfor og kun kræver er
stalningsdrift for at kunne klare sig i en årrække
p!l. samme jord.

Delte bekræftes også i en undersøgelse over
lucernens udbylte af lørstof og dets sammenhæng
med fosforsyretallet i 0-120 cm dybde (sc side
149). Det viste sig her, al der i gennemsnit af 15
forSØgSSleder med l. års lucerne. der blev høstet
med 3 ~rlige slæl. il..ke var nogen sammenhæng
mellem fosforsyrct:lI og lucernens udbYlIe af tør
stof.

I 2. firs lu-.:crne var der el1 meget svag sammen·
hæng mellem lucernen'> lldb}'lCC ilE IØrsfof og fos
forsyrelallene i de forskellige dybder indlil 120 cm.

Det må tydes derhen. at der er andre vigtigere
fal..lorcr end forsyningcn med fosfor. <.ler bestem
mcr lucerne"" ctablering og trivsel i det l. år,
men at fosfor senere ~pil1er en rolle for vedlige
holdelse af udbyttel.

De nu afsluttede fors~'g med stigende mængder
fosfor til lucerne viste:

Al I/lCa/le 11lI1'(/c et rN Im't behov for fosfor, da
den i tør.noffel indeholdt O.23....().26 pCI. fosfor (P)
uansel om jordell.f fosforsyretal var ol'er eller fUl

der 5,5. eller om der b/e\! gpdet med 20 eller 120
kg re'" fosfor (P) pr. ha.

At lucernen ikke gav remable menu/hyller for
scll' ret smil mængder fosfor pr. ha.

AI lucernen md skØnlIt's {II kUflne klare .~ig med
en tilfØrsel pd ca. 2.5 kg rem fosfor pr. ton tørstof
pr. ha drligt, hri/ket smfer tilastlltflillgsdrift.

Der blev kun fundet små og urentable merud·
byller for tilfØrsel af selv små mængder fosfor.

l det fØlgende er l. års forsøgene delt i under
og over et fosforsyretal på 5,5 i jorden ved forsø
gets anlæg.
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Placeret og udstrøet fosfor til si/amajs

GIlS. 4 l1r lørwlof hkg pr. ha råprotcin
1973-76 kolbe l!lenge! blade kolbe 5t:1eJ1ge1 blade

GrundgØdet 39,0 36,8 17,5 3,5 2,7 2,6
20 P udSlf. 1,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
40 P udslr. 1,7 + 1,9 0.7 0,4 +0.2 0,2
40 P placer. 3,6 1,4 1,2 0,3 0.1 0,3

kolbetprstof. der er den \'igtigste del af majs til
foder for h·trg.

At placering af fosfor ved fosforsyretal under
ca. 8 gav bet)'delige merudbytter af tØrstof og alrid
kan allbefales under disse forhold til si/omajs.

NAr det især er udbyttet af kolbctØrstof, der
øges ved placering af fosfor, tyder det på, at fosfor
virker i silomajs som i korn, nemlig ved at frem
me kernesætning og modningstid. Det var da også,
især i de fØrsle faser af majsens udvikling. særde
les tydeligt, at forsøgsled med placere l fosfor stod
med de grønneste og største planter. Den placerede
fosfor modvirkede tydeligvis en kuldeperiodes
svækkende indflydelse på majsens trivsel. Senere i
vækstperioden kunne denne forskel ikke skelnes.

l del følgende er forsøgene opdelt efter fosfor
syretal i jorden ved forsøgenes anlæg.

7. Sligeode anlal majsplaoler pr. m' 1973-76.

ForsØg i England har i de seneste år vist, at det
i hpj grad var genetisk belinget, hvor l<rl en plan·
tebesland den enkelte majssorl krævede for at yde
sit bedste. Disse forsøg viste nemlig, at nogle sorter
yder det største udbytte i en tæt bestand, medens
andre trives bedst i en ret åben bestand og atter
andre, som yder det samme udbytte næsten uanset
plantebestandens tæthed.

Forsøgene her blev gennemført med sorten
Anjou 210 for at få et indtryk af dens reaktion
overfor plantetæthed under vore klimaforhold.

ForsØgene blev anlagt efter planen:

Sånlnø .r to~"g i m.l~ med specialJåmasklne.

P/anlelal i silomais (/57)
Gns. 4 l1r hkg pr. ha
Planter pr. m" lrønt tørstor rAprOlcin tralor

5,2 343 84,l 8,1 16,9
7,9 64 11,5 \.0 3,0

11.0 95 15.9 1.6 4,5
17,9 130 22,0 2,3 6,3

Længst til venstre ses del gennemsnitlige antal
planler optalt ved høstningen. Der er gået 7-12
pct. af planterne tabt i vækstperioden, bortsel fra
forsøgsleddet med ca. 5 planter pr. m!.

Udb)'ttel af grønt. tørstof, råprotein og træstof
stiger i takt med øget anlal planter pr. m!.

I den fdlgende oversigt er udbyttet af tØrstof
og råprotein visl fordelt p~ kolbe, stængel og blade
i gennemsnit af de 39 forsøg, hvor majsen efter
planen var deh i disse fraktioner.

a. 5 majsplanter pr. m!.
b. IO majsplanter pr. m!.
c. 15 majsplanter pr. m!.
d. 20 majsplanter pr. m!.

Siden 1974 blev forsøgene sået på blivende
afstand med majssåmaskine, der havde meget van·
skeligl ved at nå mere end hØjst ca. 20 majsplanter
pr. m!, medens den havde lel ved at nå ned på
ca. 5 planter pr. m!.

Der blev i de sidste 3 år samtidig med s3ningen
placerel 250 kg NP 11-23-0 pr. ha. Ukrudt blev
bekæmpet med et godt resultat ved at sprøjte med
l,S kg Pramitol M 80 pr. ha snarest efter såning.
I alle 4 forsøgsår er brugt 75 cm ræk.k.eafstand.

Udbyttet i årets 3 forsøg lå på et noget højere
niveau end i de foregående år.

Resultaterne er medregnet i følgende gennem
snit af 45 forsøg. der er beregnet på årsgennem·
snit.

Flover 8.0
4 fonøg

I"nl. ri.pr.

123,4 12,6
+5.3 0,0
+6,4 +0,8
+0.2 +0,1

Placeret og IIdstrøn fosfor til silomajs
hkg pr. ha
Ft '.0-7.9
12 ro~øg

"'nt. rApr.

93,6 8,S
3,1 +0,1
3,5 0,1
9,3 0.7

Gns. 4 dr PI under 4.9
S rorsøg

1973-76 I"nl. rlpl".

GrundgØdet 72,3 6,.
20 P udSlr. 4,9 0,8
40 P udstr. l, I 0.3
40 P placer. 10,6 1,1

De største merudbytter for placering af 40 kg
fosfor pr. ha blev måll i forsøgsgruppeme med
f05forsyrctal under 8, medens der ikke blev fundet
nogel positivt udslag af fosforgØdskning ved fos
forsyretal over 8.

De nu afsluttede forsøg med udstrpet og placeret
fosfor tiL silomajscn viste:

At placering af 40 kg fosfor pr. ha \'ed majsens
sdning hjalp planterne over \'aflskelige perioder i
et kØligt fordr.

A t udstrØniflg af samme mangde fosfor ikke
havde denne gUIlstige indflydelse.

At placering af fosfor isar Øgede udbyttet af
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70

50

.0

P/alllefal i si/oU/ajs

hk, tonto( pr. ha
sandjord, 12 (I. lerjord, 2' fl.

kolbe IllrIlgcl blade kolbe luengcl bilde

37,8 24,1 17,5 46,9 32,2 15,4
"" 0.1 6,0 0.6 6,0 4,3 2,9
+0.9 13,9 4,3 +2,6 10,4 6,6
+9.6 20,1 7,6 +5,4 17,9 9,4

STÆNGLER

BLADE

----------
PIANTfTAI PR M:l, SHOMAJS

Udbyttet af tørslOf i stængel og blade har det
samme forløb p5 begge jordtyper, idet der hØstes
et stigcndc udbyue af disse fraktioner med øget
antal planter fra 5,2 lil 17,9 pr. m!,

PA sandjord cr derimod hØstet det samme ud
byttc af kolbetørstof ved 5,2 og 7,9 planter pr. m!
og først ved 17,9 planter pr. m! måles et stort tab
i udbytte. Dette skyldes uden tvivl, al det har
værct vandmangel, som her har sat grænsen for
udvikling af kolber.

På lerjord er det største udbytte ::lf tørstof i
kolber hØstet ved 7,9 planler pr. m! og b1ide færre
og flere planter pr. m! har ncd.s..1t udbyttet.

Cm. 4 år
Planler
pr. m"

5,2
7.9

11.0
17,9

Del laveste indhold af Iræstof blev fundet i
kolberne, hvor det med 13-14 pet. var ca. halvt
så stort som i stængler og blade.

I det følgende er udbyllel vist fordelt p~ jord·
typer idet der her er rcgnet med 3rsgennemsnit.

hkg ""stol

P' '''f
110

G"s. 4 år
Plwltetal i silomajs

hkg pr. ha
Planter (ørstof rlprotelll
pr.m' kolbe lIEngel blade klllbe stængel blade

5.2 43,4 27.9 15,1 3,9 2,3 2,3
7.9 2,5 5.1 2,5 0,3 0,3 0,3

11,0 +2,8 I 1,5 6,0 +0,2 0,9 0,7
17,9 +7,0 lU 7,6 +0,6 1,5 1,2

l'lanter Kllr. f. "". pct. torstof
pr.m" leJesæd-) kolber kolbe ltællgd blide

5,2 2.2 44 30,7 18.3 28,6
7.9 2,5 43 28,6 18.2 28.7

11.0 3.2 38 26.0 19,0 30,6
17.9 3,8 33 24,4 19,5 30,3

.) 0-10. IO - helt i le}!:.

Det største udbytte af kolbelOrstof blev i for
søgcne nåct ved 7,9 planler pr. m!. Derimod blev
udbytiet af tprstof øget i stængel og blade med
øgct plantetal pr. m~. Udbyttet af r3prolcin viste
den samme tenndens.

Kolbe, stængel og blades indhold af tørstof samt
Io.olbeprocent beregnet på tørstofbasis og karakter
for lejesæd ses i fplgende oversigt i gennemsnit af
39 forsS'g.

P/tllltetal i JilOl1/fljS

Et øget antal planter pr. m! giver tyndere og
svagere stængler og dermed ringere standfasthed,
som det ses ved de stigende karakterer for lejesæd.
En h~'j grad af sl:mdfasthed er af stor betydning
ved høstningen af silomajs, da majshpsterne van·
skeligt 10..10 bjærge væltede majsplantcr.

I disse forsøg. som blev hostet ved håndkraft,
har dcn øgede lejesæd vcd det største antal plantcr
pr. m! ilo.ke afspejlet sig i el udbYllctab ved høsten.
da alle planter er taget med.

Den største kolbesælning blev fundet ved 5 plan
ter pr. m!, og kolbesætningen var faldende ved
øget antal planter pr. arealenhed.

Denne faldende andel hpstet i kolbetørstof slo.yl
des ogs1i, at indholdet af tørstof i Io.olberne er fal
dende ved øget plantctal pr. m! medens tørstof·
indholdet i stængcl og blade tenderer lil at stige i
lakt med øgct plantetal.

Indholdct af r~protein og tfæstof i planternes
forskellige bestanddele ses i det fØlgende i gen
nemsnit af 39 forsøg.

Cl/S. 1973-76

PIallIetal i sifol1/ajs
Gm.1973-76 pct. af (øfSloft'el

Planter r'prOleiJt tneslof
pr. m" kolbe lumacl blade kolbe luengd

5.2 9,0 8.2 15,2 13,6 27,6
7.9 9.2 7,9 14.8 13.7 2R,2

11,0 9.1 8.1 14,2 13,8 25,9
17,9 9,1 8,2 15,4 13,7 25,6

blade

24,S
25,0
25,6
27,8

30

KOLBER

,o

Fig. 14. Udb)'lle ar tOBlor, hKI pr. ha i sllomaJt. gns. 45 fonog.

O1adcne havde del SlOrste indhold af råprolcin.
Dcrefter følger kolber og stængler på et betydeligt
lavere niveau.

5 ,o " 20
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Omlægning af græs pd itH'bundsjord med
specialjrlP!ier. /ldlægsdret

Det lave og senl høstede udbytte af ubehandlet
i I. slæt den lO, juni viser, at forsØgene cr blevet
placeret på jorder med hØj grundvandstand og sen
produkLionsstart i foråret.

I de sidste 2 slæt ydede de omlagte forsØgsled
bel}"deligt større udbytter end det ubehandlede for·

Resultaterne af årets forsøg lå på et ret lavt
udbyueniveau, og den nye bestand af klØver og
græsser i de omlagte forsØgsled blev mere skadet
af vinterens hØje vandstand end de gamle planter
i det uomIagte forsogsled.

J det følgende er vist gennemsnit af 15 forsøg
i udlægsårel.

GtIS. 5 tir
1972-76 AfgrOl1eenhc4cr pr. ha
ON IOjunl 6.juli 9. aug. IS.olr.t. lall

Ubehandlet 11.2 8.6 17.2 8,8 45,8
Alm. fræser 4,3 23.2 15,1 42,6
$pCc. fræser 4,9 24,1 15.3 44.3

300 N
Ubehandlet 15,0 11.7 23,1 14,5 64.3
Alm, fræser 6.4 26,9 18.8 52,1
Spec. fræser 6,5 26,4 19,0 51.9

5,8
4.7
5.2

22,2
7.8
7,4

hkg pr. Ila
t"rltol rlproteln

54,9 9.5
.;. 3.7 1.0
';'1,7 1,6

130
142
156

230
74
94

gront

19.8
22,6
23.6

17,3
20,5
20.9

23,9
16.8
16,4

21.4
16,9
16.1

pcl, pcl.
t"nlor råproteln

Indhold af tørstof faldt fra ubebandlet forsøgs
led over omlægning eftcr almindelig fræser til spe
cialfræser, medens indhold af råprotein var stigen·
de i samme rækkefØlge af behandlingen. Det skyld·
tes. at den oprindelige bestand var aftagende og
erstattet af et nyt udlæg af kJøvergræs i denne
rækkefØlge.

l den afdeling af forsøget, der gødes med 300 kg
kvælstof pr, ha, blev høstet et merudbytte på 22
hkg tørstof i den ubehandlede bestand, medens der
blev opnåel merudbytter på 7-8 hkg tørstof i om
lagte forsØgsled ved denne gØdskning.

Forbedringen i bestanden viser sig også i ud·
byttet af råprotein, som blev næsten ens i de 3
forsøgsled ved 300 kg kvælstof pr. ha,

Udbyttet i afgrødeenheder fordelt på de enkelte
slæt og iah pr. ha ses i der følgende i gennemsnit
af de samme 15 forsøg.

JOD N
Ubehandlet
Alm, fræser
Spec. fræser

Omlægning af græs på la\'bundsjord
med specialfrll'.rer, udlægsdrel (158)

GIlS. 5 dr
/972-76
ON
Ubehandlet
Alm. fræser
Spec. fræser

8. Omlægning af græs pd lavbundsjord med
specialfræser 1972-76.

Spccialfræseren, der blev indkØbt i Holland, er
is..-er egnet til omlægning af græs på la....bundsjord
med en hØj grundvandstand. hvor det er afgØrende
at afslutte jordbehandlingen i l arbejdsgang.

ForsØgsplan og en omtale af fræserens arbejds·
metode findes i beretning 1972. Billeder med dens
virkning findes i beretning 1973.

I figur 14 vises forneden udbyttet af tØrstof I

kolber, dertil er lagt tørstofudbynet i henholdsvis
sl~ngel og blade. så den øverste kurve viser det
totale udbytle af tØrstof ved stigende plantctal.

år foderværdien af kolbe. stængel og blade
sættes til henholdsvis 1,0, 1,2 og 1,4 hkg tørstof
til I afgrødeenhed, blev der hØstet 77.5, 86,0, 88,5
og 91,1 afgrødeenhed pr. ha ved henholdsvis 5.2,
7.9, 11,0 og 17,9 plantcr pr. m!. Ved en tæthed
på over ca. 10 planter pr, m! øges foderværdien
således ikke ret meget.

De afsluttede forsøg med antal majsplanter pr.
m2 isoflen Anjou 210 viste:

At del samlede udbytte af I:røm, tørstof, rdpro
tein og træsfof mr jæl'nt stigende, ndr alItallet af
pialIrer blev øget fra 5,1 til 17,9 pr. mt ,

A t af dette samlede udbytte l'ar udbyttet af tør
stol i k.olber størst "ed ca. 8 plamer pr. mt. Der
efter aftog det jænlf med øget pialItetai. medens
udbyttet af stængel og blade \"ar fortsat stigende
med pget pianIelai.

AI majsens indhold o/ tprslo/ rar stØrSI med ca.
JO pct. i kolber og blade, med('lls der "ar lidt under
20 pct. i stængler.

A t torstof/eu indhofd af rllprotein l'ar slorst i
blade med ca, 15 pct., medeiis det "ar 8-9 pcr.
kolbu og stængler,

At tprs(offets indhold af træsto! var Im'est i
kolber med 13-/4 pct., medens der l'ar 24-28 pet.
j stlPflgler og blade,

At udbyttet a/ tØrstof j kolber p{1 grund af
vandmangel ....ar rel ims lU' sandjord l'ed p/allletal
{Xl 5 til II, medefIs detl'tørste udbytre af tørstof i
kolber blev Ilået pd {erjord \'ed L·a. 8 planter pr. m~,

At majsplanternes standfasthed blel' srærkt for.
rjflget. n{1r plantetallet bk\' OJ.:el ,il Ol'er ca, IO
pr. m~.

At der tabes ca. JO pct. af majsplalltl'rne fra
s{1ning til host,

A t tilvæksten i beregnet foden'ærdi iHe ages ret
meget ,'ed plantewl på o\'er ca. JO pr. m~,

Da der må tages hellS)'n til standjasthed. den
stør.f( mulige afldel a/ IldhYllet som kolbetorstof
og et rimeligt foderudbytle j{llt pr. ha, bØr der
strtrbes efter i silomajs Clt oplld ca, IO pfumer pr,
m! ved IH'st,
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Omfll'!flli"1: af wæJ pli lol'!wlUlsjord
med .~pec;(lllræscr, I. år

sØgsled, s. der uden ~vælstoftilførsel blev nået
samme udbyuenivcau i alle 3 forsøgsled.

I det fØlgende ses det gennemsnitlige udbytle
af 13 forsøg i 1. år.

G"s. 4 lir
/973-76 J)t.:1. "''- hkll pr. ha
ON 10rslof n'lprOldn Il wnt lI1fslof rftprotcin

Ubehandlet 24.4 15,4 292 71,3 11,0
Alm. fræser 20.4 16.1 108 10,1 2.1
Spec. fræser 20.3 15,6 105 9,3 1,6

Der blev både "ed omlægning efter almintlclig
fræser og specialfræ~r hØstet pæne merlldbytler
både i tdr"iIOf os råprotein.

I det fplgende er vist udb)'ltet i afgr<kleenheder
fordelt p. de enkelte slæt og iall pr. ha i gen
nemltnit af 12 f01'''')1; cftcr planen.

Fs, nr, 3327

ON Kar. f. hkg pr. hra
BI. m. korn klover-) grunl lonlof rdprOlein

~ået 20. m3ns O 150 28,1 3,3
Silet for sig
20. marts O 74 11.5 1.7
23. april I 40 6.9 0.9
IS. maj O .;.80 .;.5,8 " 1.6
26. :.lug. 3 .;. 12 .;.4,4 0,3

150 N
BI. 111. korn
sået 20. mans O 266 48,0 7.5
SneI for sig
20. marts O 98 18,0 1.5
23. april O 4 4.2 ';'0.1
15. maj O .;.84 .;.16.2 ~2.9

26. aug. O 24 6,0 0,2
-) 1>-10. IO ren klllver

dæbæd på opharvet, jævnet og lromlel jord sn3~

rest efter høst.
l indeværende år blev kun gennemførL I forsøg

på uvandet sandjord. Udbyttet blev målt i 2 slæl
hØstct 8. juni og 3. november med fplgende resul
tat.

ridligere forsøg med stigende mængder kvælstof
til ~to\'ergræs \islc. at der i forhold til grundg,klcl
skete en meget stor mcroplagclsc af ~alium og
magnesium i de forsøgsled, der fik tilført de stør
ste mængder kvælstof. Ligeledes viste forsSSg med
stigende mængder kalium lil I.Wvcrgræs, ni der
årligt blev fjernet færre ~g I.;.alium pr. ha, hvor
~alillmgddningen blev givel fordelt med en fjerde
del lil hver slæt, fremfor at tilføre den samlede
mængde pil I gang i del tidlige for"lr.

ForSØgene blev anlagt for at bclY"ie nogle en·
~ehc NPK~g~xlningcrs mulighcd for i nogle år i
træk nI oprelholdc Cl højt produl.;,tionsniveau ved
slæt i ~Iø\'ergræs, som g,k1es med 450 kg kvæl\tof
pr. ha.

For~øg..pl;tnen ses i beretning 1974. I indevæ
rende fir er 25-3-6 gået ind i afprømingen i stedet
for 25-3-9. De ovrige NPK-gødninger er bibe
holdt efter planen.

Forsøgene gennemføres i best~ende kløvergræs
og høstes med 4 årlige slæt. Fors~jgsg,~dningen gi
ves ad 4 gangc med 150 ~g N i det lidlige for ..h OS
med 100 kS N pr. ha efter 1.. 2. og 3. slæt.

Udbytterne i årels forsøg blev efter forholdcne
p3 et pænl niveau. da 5 af 12 forSj:Sg \o'ar mark-

JO, Udpiningsforsog vcd hujt kvælslofnivcau
til slæt 1974-76.

RCMlItalcrnc fra årcl<; forsøg ltvarer ~tort '>et lil
de i)\Tigc gennemførte forsdg med del 51Ørlite ud
bYlle, h\'or udlæg blev S<.let for sig på Iromlel jord
snarest efter dæksæden. Dog SC~ i delle for~~)g P;'l

sandjord i N~gpdet afdeling. al udlæg ..ået for siS
efter hps! har klarel sig bedre end sædvanligt.

For<;øgene fortsætter.

5.7
6,8
7,0

23.0
26,9
29,8

127
211
214

17.7
18,1
17,8

22,5
19,5
20,0

Omitrgn;nc al gras pll/u\'bu"dJjord
med sp(>cialfræser I. år.

300 N

Ubehandlet
Alm. fr:c'lCr
Spec. fræser

MerlldbYllct ved omlægningen blev målt i 2., 3.
og 4. slæt og bel,kJ dermed en udjævnins af græs
produ~lionen.

Der blev ikke målt nogen afgØrende forskel i
udb) lIel ved omlægning efter almmdelig fræ{jer
eller spCl.:ialfræser. undtagen på det h,Sjcstc udby t
lenivenu. men der \o'nr t)'delig\ois den bcd"ite bc~tand

nf ~ulturgræsser efler <;pecialfræ<;er.
Fors~igene fortsætter.

Gnr.4(r
/973-76 Afgrødcc:nhcder pr. haaN 7. Juni 9·luh U.aul· K.okl. iall

Ubehandlct 33.2 8,2 13,2 7,7 62,3
Alm. fræser 31.8 9,9 15,8 12,4 69,9
Spec. fl'~cser 31,6 10,3 15,8 11 ,5 69,2

30n .\'
behandlet 37,9 12.0 18.3 12.8 81.0

Alm. fræ'iCr 35.9 13,1 19.2 14.7 82.9
Spec. fræ~er 38.6 12,6 20,5 13,8 85.5

9. Sålidcr for udlæg af klu\'crgræs 1971-76.

I forsøsene sammmenlignes nogle af de metodcr.
der er til rådighed. når udlægsfrØ skal <;ås. De for
skellige mctodcr~ re~liltaler m~les overfor en
grundmclodc, der er udlægsfrø og korn sået i blan
ding på lltromlel jord.

Herudover si1.s udJægsfrø for sig. dels på trom
let jord lige efler såning af dæksæden, dels på
utromlct jord, nar kornet er spiret frem og hnr
I blad og 3-4 binde. og dels sås udlægsfrØ uden
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vandede. Tendensen var den samrnme som i fØl
gende gennemsnit af 26 forsØg.

slæt og ialt i afgrØdeenheder pr. ha i gennemsnit
af de samme 9 forsØg.

Udpillillgslorsøg \'ed hØjl hælslolniveau
lil slæt, 2. dr

/975-76 Afgrødecn.hcder pr. ha
Gns. 2 ilr 31. maj 29. juni IO. august lI.okt. lait

Kas 35,9 7,7 7,1 10,1 60,8
25-J-6 2,1 I,J 1,6 2,5 7,5
2J-J-7 4,7 1,1 1,8 J,I 10,7
21-4-/0 5,1 1,6 2,4 J,8 12,9
14-4-17 5,9 2,6 J,I 5,1 16,7

17,7
0,9
1,7
2,2
2,7

91,0
7.9

11.0
1J,9
17,1

hkg pr. ba
IlJl'$lOf nl.prolein

445
6J
70
95

122

grønt

19,/
18,7
18,9
18,9
18,8

20.6
19,7
20,2
19,7
19,5

Udpiniflgslorsøg ved hejt hælslolnh'eall
26 Is. lil slæt, 1. dr (159)
1974-76 pcl. pet.
Gns. 3 dr IOl'1tor råprotein

Kas
25-J-6
2J-J-7
21-4-10
14--4-17

Der blev fundet små og usikre udslag i de for
skellige gØdningers virkning på indholdel af tør
stof og råprotein.

Alle NPK-gØdninger ydede et merudbytte i for
hold til grundgØdet med kalkammonsalpeter. Dette
merudbytte var både i tørstof og råprotein smukt
stigende i takt med øget tilførsel af kalium og
fosfor i de enkelte NPK-gødninger.

I det fØlgende er udbyttet fordelt på de enkelte
slæt og ialt pr. ha i afgrØdeenheder i gennemsnit
af de samme 26 forsØg.

Lige fra l. lil 4. slæt gav de NPK-gØdninger,
der indeholder mest kalium og fosfor, de største
merudbytter, men deres virkning måles også her
imod et forsØgsled, der er blevet gødet med kvæl
stof i 2 år og dermed er blevet udpint for især
kalium, som det ses af følgende oversigt.

Her er vist analyseresultater fra jordprøver ud
laget i hvert forsØgsled efter den 4. slæt i 2. år.

UdpiflingslorsØg ved hØjt N-niveau til slæt
Ft Kl Milt Cut

Ved anlæg .. 5,7 8,2

Indholdct af både tørstof og råprotein blev kun
svagt og usikkert påvirket af de forskellige artcr
af gØdning. Merudbyltet af tørstof og råprotein
var stigende i lakt med NPK-gødningerncs Øgede
indhold af kalium og fosfor.

Nedenfor er udb}'uet vist fordelt på de enkelte

1 1. slæt var der ingen afgØrende forskel på de
forskel1ige NPK-gØdningers virkning, men fra 2.
og især i 3. og 4. slæt gav de NPK-gØ<!ninger, der
har det største indhold af fosfor og kalium, de
største merudbytter.

Forsøgene i 2. år blev i indeværende år gen
nemført på lerjord samt på vandet og uvandet
sandjord med J forsøg på hver jordtype. Merud
bytterne lå på et ret lavt niveau, og forsøgenes
resultater er i deL fØlgende indregnet i gennemsnit
af 9 forsØg.

hkg pr. ha
tørnof rAprolcin

SS,, 11,9
14,6 2,8
16,1 J,8
20,0 4,0
22,J 4,6

278
105
101
126
175

UdpillillgslorsØg ved hØjt kvæJslollliveau
Iii slæl, 3. dr (159)

po,.
rlproteln

21,4
20,9
21,9
21,0
21,1

2... 8 forsøg II f01'1"1 6 fOfSlJg 6 forsøg

Kas . . . . . . . . . 5,4 J,O J,O 1,7
25-J-6 . . . . . . . . 6,3 6,J 2,8 1,8
2J-J-7 ........ 6,7 5,0 4,8 2,4
21-4-10 7,5 7,J 4,6 1,8
14-4-17 g,9 20,2 4,4 2,9

Alle former for NPK-gødning har givet en for
Øgelse af jordens reserver, målt ved en betydelig
stigning i fosforsyretallene. Det samme er sket
med magnesiumtal og kobbertal for de 3 gødnings
arIer med magnesium og de 2 sØdningsarter med
kobber. Kun I af NPK-gØdningerne har tilført
kalium i så stort overskud, at kaliumlallet er mere
end fordoblet.

I det fØlgende ses gennemsnit af 3 forsøg i 3. år.

Indholdet af tØrstof viser en faldende tendens
ved øget indhold af kalium i NPK-gØdningen, me
dens indholdet af råprotein er ret upåvirket.

Udbytlet er på et ret lavt niveau, men der hØ
stes pæne merudbytter for alle NPK-gødningerne.
Dog måles der næsten samme udbytte ved 21--4--10
og 14-4-17. Det kan lydes i relning af udbytte
depression ved for store mængder kaJium lil rådig
hed ved brugen af 14--4-17.

l det følgende er udbyttet i afgrØdeenheder for
delt på de enkelte slæt og iaH pr. ha for de samme
3 forsØg.

3 Is. 1976 t~~~f
Kas 20,0
25-J-6 18,4
2J-J-7 18,9
21-4-10 18,8
14--4-17 17,2

iaJl

87,6
J,9
7,5
7,9

10,6

hkg pr. ba
I"rslof råprOleJn

73,0 15,1
9,0 I,]

12,8 1,9
15,5 2,5
20,0 3,1

gr"nl

360
80
88

113
14J

Afgn'Jdeenheder pr. ha
3. Juli 13. august 9. oluober

13,9 17,5 16,7
0,7 0,7 1,2
1,2 2,0 2,4
1,4 2,1 2,7
2,2 2,9 J,8

po'.
råprolein

20,8
20,0
19,8
19,9
19,6

31. maj

39,5
I,J
1,9
1,7
1,7

UdpiningslorsØg I'ed højt kvæ/slol"il'eatl
lil slæl, 2. dr (159)

1974-76
Gns. 3 år
Kas
25-J-6
2J-J-7
21-4-10
14--4-17

UdpinillgslorsØg ved "pjl hælslolniveau
lil slæt, 1. ilr

9 Is.
1975-76 PO"
Gns. 2 Ar I"rstof

'Kas 20,4
25-J-6 18,7
2J-J-7 19,J
21-4-10 18,8
14--4-17 18,6
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Il. Sligende mængder hælslof til
dæksæd 1973-76.

Der blev fundet en tydelig stigning i grundud
byttet ved stigende "aliumtal i jorden, og merud
byuerne for de enkelte NPK-gØdninger var fal
dende i lak t med disse øgede kaliumtal i det grund
gødede forsøgsled.

Forsøgene fortsæltcr.

19
18
18

riprol.

11,2
+1,8
-;- 2,8

17,9
-;-0,7
-;-1,2

12
II
9

68,4
-;-5.6
-;-8.5

!\kg pr. ha
torstOr

104,7
1,4

-;-0,4

gront

327
-;-40
-;-65

521
2

-;- II

5
4
3

3
2
I

Kar. r.
klo\'er'")

JOON
O N til dæk~d

50 N til dæksæd
100 til dæksæd
'") 0-10. IO - ren klo\'er.

Stigende 11I{~ngder J.l'lrlslol,iI dtdstrd (161)
G'IS. 3 dr
1974-76
ON

O N til dæksæd
50 N til dæksæd

100 N til dæksæd

Den stigende mængde kvælstof til dæksæd svæk
ker især klØverbeslamlen, som det tydeligt ses af
karaltereme for klØverindhold i grønmassen. For
hvert trin p. 50 kg N pr. ha til dæksæden mangler
der i det følgende års græsmark ca. IO pct. klØver.

Det betyder. hvor der ikke blev gØdet med kvæl
stof i græsmar"en, et lab i udbytte af både grønt,
tørstof og råprotein.

Hvor der blev tilført 300 kg kvælstof pr. ha steg
grundudbyttet med 36 h"g tørstof og ca. 7 hkg r!i
protein pr. ha. Desuden forsvandt de udbyttetab.
som i ikke kvælstofgsklet græ'i var en følge af de
stigende mængder kva:lstof til da:ksæden. SidelØ
bende hermed blev bestandcn af klØver halveret.

I det følgende er vist udbyttet i dæksæd og græs
på uvandet sandjord og på lerjord, idet et vandet
fors,Sg på sandjord er regnet med i gruppen for
lerjord.

Stigende mtrngda h'(llstol Iii dl?ksad.
GIIS. J, dr /973-76

N lU hkg • e. pr. ha hk8 r.lpT. pr. ha
d:Jeksæd kerne dierAr O N 3(10 N O N 3(10 N

Ul'Qlldel salldjord, 14 Is.
O 25,5 O 54 86 Il 16

50 34.7 O 48 88 9 16
100 38,8 O 46 87 9 16

Lerjord og '·andet sandjord, 19 Is.
O 36.6 4 59 88

50 45,7 3 55 89
100 48,3 2 53 87

P!i sandjord blev i dæksæd målt et merudbylle
pr. tillagt 50 kg kvælstof pr. ha p!i henholdsvis 9,2
og 4.1 hkg kerne pr. ha. medens det på lerjord var
henholdsvis 9, I og 2,6 hkg kerne pr. ha. hvilket i
begge tilfælde var særdeles rentabelt, især for de
første 50 kg N pr. ha.

I gennemsnit blev der pl uvandet sandjord ikke
høstet nogen slæt eflcr dæksædens hØstning. Pr.
lerjord blev derimod målt beskedne udbytter, som
var størst efter grundgØdel.

Det følgende lr blev pA. uvandet sandjord målt
det slØrste udbytte pr. 54 afgrØdeenheder pr. ha
efter grundgØdct dæksæd, hvor græs iUe fik kvæl-

forudgående dæksæd var gØdet med O. 50 eller
100 kg kvælstof pr. ha.

I det fØlgende ses gennemsnit af 33 forsøg.

KI o\er IO
5 (orsø&:

torslo( råprol.

J 18,2 21,1
3.3 0,3
7,1 1.0
8,0 1,3

10.8 2,9

Kl under S
3 (OBO'

lln"Sto( råprot.

92,0 17,6
7,7 1,3

10,6 2,0
12.5 1,7
15.5 2.1

Udpinjng.l/arsøg n'd højt J. valslol"iw'au
tif slæl. 1. år

hkg pr. ha
KI5-9.9
7 ronog

lorstof råprOI.

112,2 21,9
5,2 0,4

10.8 1.9
10,6 1.8
14,7 2,9

Kas
25-3-6
23-3-7
21--4-10
14--4-17

Udpi"j"gslorsPR "ed højl hl?lslOlllil'eall
Iii slæt, 3. ~r

Argn,dcenheder pr. ha
3 Is. 1976 J. Juni 2. Juli 4.•epL 20, okt. lall

!<as 25,5 7,6 3,8 2,8 39,7
25-3-6 9.3 0,0 1,0 1,6 11,9
23-3-7 9.2 0,9 0,8 2,2 \l,1
21 IO \l,6 0,6 0,3 2,4 16.9
14--4-17 11,4 1.5 1,6 2.3 17,4

Sommerens vækstvilkår viser sig tydeligt i ud
bytlelS fordeling. Merudbyttet for NPK-gØdninger
ne stammer især fra den l. slæt.

Da mcrudb}'lIet ved brugen af fon.kellige PK
gødninger tilsyneladende især stammer fra ud
marvning af jordens reserver af kalium, er l. ~rs

forsøgene i dct følgende opdelt efter jonlens ka
Iiumtal ved fors\Jgcnes anlæg,

Fors~Sgene gennemfØres for at belyse, om der
kan findes en balance mellem udbyttet af dæksæ
den og det fØlgende !irs udbytte af græsmarken,
når der gives stigende mængder ""ælstof lil dæk
sæden. og udb)ottel i græsmarken måles ved O og
300 "g I..vælstof pr. ha.

Forsogsplanen er vist i beretning 1973.
l årets 12 forsøg med stigende mængdcr kvæblof

til dæksæden blev i gennemsnit målt 29,S, 33,9
og 34,3 hkg kerne pr. ha for henholdsvis O, 50 og
l()() ~g pr. ha. Udbytlet af grundgØdet svarer til
udbyttet i 1975. men der blev i år måll el måde
ligt merudbytte for de 50 kg N pr. ha og et meget
urentabelt merudbytte for de næste 50 kg N op
til iah 100 kg N pr. ha.

Eftervirkningen af de stigende mængder kvæl
stof til dæksæd er i 1976 måh i 12 forsøg, hvor
klØvergra:ssct gØdes med henholdsvis O og 300 kg
kvælstof pr. ha.

Der blev h\'er"en ved O eller 300 kg N pr. ha
fundet nogen forskel i udbyttet af græs, enten den
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ForsØg "wc! e/rem/grøder

Forsøg med e/tera/grØde (/64)
pet. p.;l. hkl pr. ha

(orslof dprol. BTODf førstof råprot.

12.3 18.8 13 1,6 0,3
10,4 24,0 Il 0.9 0.3
10,6 24,6 41 4.1 1.1
10.3 20,0 45 4,4 0.9
12,2 24,2 14 1.7 O,S
9,4 24,2 22 1,7 0,5

b. Korsblomstrede arter.

Meget tidligt efter høst blev der af frøfirmaerne
meldt udsolgt af de forskellige korsblomstrede ar
ter, der normalt am'cndes som stubafgrode efter en
tidlig hSM.

Blandt andet af den grund blev planen ændret
så den omfattede arter, der endnu kunne kpbes på
markedet.

Der blev fundet f,slgende udbytter i de afprø
\'ede efterafgrØder i gennemsnil af 3 forsøg i 1976.

Årets udbytter blev meget lave på grllnd af en
mcget sen fremspiring. Gul sennep og foderrybs
gav de største udbytter. Phacclia eller honningurt
kflmmer fra Tyskland, hvor den har nogen inter
esse som efterafgrØde i komrige sædsk.ifter, da den
iU..e angribes af eller opformerer nematoder.

1 det følgende ses gennemsnitsudhyttet fra 12
forsøg. der blev genm'mfprt med samme afgrØde
i 3 år.

Fodermarvkål
Vinterraps
Gul sennep
Foderr~·bs

Phacelia
Vårrl'bs

Stort set havde alle afgrØder samme indhold af
tØrslOf, d.protein, træstof og nitrat-kvælstof. Det
hØje indhold af :>and gør alle afgrØder uegnede til
almindelig kvægfoder, hvis de skal bjærges ved
Sl<rl som i forsøgene her.

GrØnmassens tørstofindhold og tørstoffets sam·
mensætning af råprotein, træstof, nitratkvælstof
og sand ses i det fØlgende i gennemsnit af de sam·
me 13 forsøg.

1974-76.
grIS. 3 ilr pCI. pcl. af tørllO!
13 (onog felrlitof r.1prot. ltæSfor NO.-N ..,.
hal. rajgræs,

tClrapl. 14,4 25,0 19,2 0,25 7,7
Weslerwold +

ita!' rajgræs 15,2 22,4 17,9 0,19 14,9
Havre +

it al. rajgræs 14,9 23,S 17,6 0,25 14.1

a. Korn· og grrcs:lrter.

Det er i del fØlgende indregnet i udbYlIerne i
de 2 foregående års forsØg, :-.å der ialt er gennem·
snit af 13 forsøg.

Det slØrste udbytte af tørstof blev målt i havre
+ it a!. rajgræs, men beregnet i foderværdi pa "and
frit torstof har alle 3 afgrøder ydet et ensarlet og
kummerligt resuhat i gennemsnit af 3 forsogsår.

12. Eflerafgroder sået efler kornhost 1974-76.
Atter i 1976 sti det i tiden omkring byghøst ud

til, al der ville blive stor mangel på grovfoder i
den kommende vinter, især i ornrftder med sand
jord. Der blev derfor som i foregftende år anlagl
forsøg dels med korn- og græsarter og dels med
korsblomstrede arter.

Jordbehandlingen inden såning af cfterafgrp"
derne j forsdgene var 2 gange harvning med svær
harve samt jævning af jordoverfladen med en let
harve og tromling.

Hele forsogsarealet ble\ gOdet med 100 kg rent
kvælstof pr. ha.

Den gennemsnitlige sådato blev i årets forspg
den 25. aubu!'>t og høstdalOen den 11. november.
Udbyttet blev i 1976 på et meget lavt nivcaLl.

stof. Det fØrste tillæg af 50 kg kvælstof pr. ha til
dæksæden gav nedgang i udbyttet i græsset på ca.
6 afgrØdeenheder. Det næste tillæg p~ 50 kg kvæl
stof til dæksæden gav et yderligere tab i græsset
på 2 afgrpdeenheder pr. ha.

Hvor græs blev gØdet med 300 kg kvælstof var
udbyttet slort sel det samme uanset mængden af
kvælstof til dæksæden.

l gruppen forneden i tabellen med lerjord og det
ene forsøg med vandet sandjord var udbyuefor·
holdene som beskrevet for u\'andet sandjord.

Det må ved bedømmelsen af resultaterne erin
dres, at fors~Sgene er gennemført i år, hvor karak
terer for lejesæd på over 5 har været meget sjæld
ne, selv ved 100 kg kvælstof pr. ha til dæksæden.

Desuden har de sidste par somres tØrkeperioder
heller ikke været lil fordel for klØvergræsseis pro
duktion.

Hvor der dyrkes græs uden tilførsel af kvæl
stof til græsmarken, bor der fortsat standses ved
ca. 50 kg kvælstof pr. ha til dæbæden.

Bruges derimod som en normal foranstallning
ca. 300 kg kvælstof pr. ha lil græsmarken. kan
der med fOrllel bruges ca. 100 kg kvælstof pr. ha
til dæksæden, uden al græsmarkens udbylleniHau
reduceres ret meget.

Forsøgene fortsættes.

Forsøg med e/urajgrØdl'r
a.c. /974-76.

pr. ha gns. 3 dr hkg pr. ha a.e.
4,0 12 rOnl.l1l fØrslof r.\protcln Ir~stof pr. ha

Fodermarvkål 10,2 2,3 1,3 5,7
0,9 Gul sennep 9.3 2, l 2.7 6,3
0.9 Foderrybs 5.8 1,1 0.6 3.9

1,0

0.2
0,5

1,3

0.2
0.7

M., pr. ha
råprOI. Irll:SIO(

1,5
3.3

tørstof

Forsøg med e/lerulgroder (/63)
1974-76, grif. 3 tfr
13 forsøg
Ital. rajgræs, tetrapl. 5,2
Weslerwold

+ ita!. rajgræs
Havre + it al. rajgræs
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Gul sennep har ydet det største udbytte af tør
stof, men som det ses af følgende gennemsnit af
de samme 12 forsØg, har den el hssjt indhold af
nitrat~vælstof i lørstoffet.

Fælles for de 3 afgrøder var et lavt indhold af
tørstof og tfæstof, men et hØjt indhold af r. pro
tein som fØlge af en gØ<bkning med 100 kg kvæl
stof pr. ha efler såning.

Trod"l de meget lave udbytier, der blev fundet i
efterafgrØder sået efter kornhøst, fortsætter forsø
gene, når der igen cr mulighed for. at de kan bli
ve sået p. et passende tidligt lid.spunkt efter hØst.

13, Eflerafgroder med et lavt
ressourceforbrug 1975-76,

Det er fortsat rimeligt at afprøve efterafgrØder,
som e\entuelt ~an yde en rimelig stor produktion
uden tilførsel af kvælstof efter dæksædens høst
ning. Og dette gælder endnu. selvom de faldende
priser på kvælstof atter har gjort italiensk rajgræs
til en <lllraktiv efterafgrØde for kvægbrugere.

Fors(Sgsplanen er vist i beretning 1975.
Dæ~'iæden h~Slitcs forsøgsmæssigt ved modenhed.

Det blev i forsØgsplanen forudsat, at der tages prø
ver af halmcn i hvert forsogsled til analysering for
I,Srstof, træstof og råprotein for al få et indtryk af
den eventuelle forbedring af halmens foderværdi,
som el ~raftigt udlæg kunne betyde.

Kun i I af 16 forsøg i 1975-76 blev denne prØ
veudtagning gennemfØrt, fordi udlægget i de 2
tørre somre ikke voksede op i dæksæden i alle de
andre forsøg.

I årets forsøg havde udlæggene vanskelige år, så
efterafgrpdens udbytte var kun mt\lelig i 2 af 8
forsøg. Ogst\ udbyttet af ~erne lt\ på et lavere ni
veau end året før, men kun i få forsØg havde ud
lægget medfØrt el udbyttetab i dæksæden.

Nedenfor ses det gennemsnitlige resultat af 16
forsøg.

Forsag med e/tua/grøder

hkl pr ha
lonlol r.lIprol.

99,9 17,8
5,7 1,3

17,5 5,1
15,5 5.6

25,4
25,9
25.7
25,4

17,8
18,1
19,5
20,3

19,7
19, I
19,2
19,1

I forsøg med stigende mængder kvælstof til klØ
vergræs har fordelingen i næsten alle forsøgsserier
været 'I. af totalmængden givet tidligt forår og
efter 1., 2. og 3. slæt. eller med lige store mæng
der kvælstof pr. slæt indenfor hvert forsØgsled.

Forsøgene i denne serie gennemføres for at be
lyse om den tidligere anvendte metode fortsat er
rimelig. hvor der stræbes efter et hØjt udbytte af
græslØrslof med en gunstig balance mellem træstof
og r"protein.

Forsøgene placeres i marker, der t\rct i forvejen
er udlagt med hundegræs eller alm. rajgræs, efter
planen.

Regulering a/ grtnl'lrkst med kIoæl.{to/ (/65)

H"lldegræs /. dr.
/974-76, KtlS. 3 Ar

pcl pcl. ar IOnlol
"'"Iol r-,}prOI. 1rz:slOl.

Den graduerede tilforsel af kvælstof gør det mu
ligt at m le merudbyttet ved stigende mængder N
pr. slæt, samt eftervirkning m. v.

Arets forsøg i hundegræs gav efter forholdene
et rimeligt udbytte, som i det fØlgende er indregnet
i gennemsnit af 13 forsøg.

Alle former for udlæg har i dæksædcns kerne·
udbytte medfØrt næstcn samme ret beskedne nega
live merudbytte.

Italiensk rajgræs i renbesland har ydet det stor
ste udbytte af efterafgrpdeme, men også dette var
meget beskedent.

RØdklØver, sneglebælg og persisk klØver har
uden kvælstof i blanding med italiensk rajgræs ydet
meget beskedne udbytter.

Forsøgene fortsætter.

14, Regulering af græsvæksten med
kvælstof 1974-76.

kgNpr.hl
l.dl'll I slæl 2. sLc-1 J. Slzl 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

a.
b,
c.
d.

15,7
8,2
8,8

.and
pet. ar IOUIOr

me~uor NO.-N

12,7 0,44
20,5 0,75
11,9 0,34

råprol.

22,5
22,6
21,3

13,4
13.5
11,9

/974-76,
g"s. 3 ilr
12 rorsai
Fodermarvkål
Gul sennep
Foderrybs

Forsøg med e/tera/grøder med et lQ\,t
ressollrce/orbrug (162)

Gus. 2 Ar kg N/ha hkg pr. ha I.e.
/97j-76 e(ler hosl kerne 1"!'SIOr r.\prOl. pr. ha

Uden udlæg O 35,1 35,2
15 kg ital. mjgr. 100 +0,6 6,4 1,4 39,9

5 kg ilal. rajgr. +
IO kg lidI. rØdkl. O +0,8 2,9 0,5 36,8
10 kg sneglebælg O + 1.0 2,3 0,4 36,1
10 kg persisk kløv. O +0,5 2,4 0,4 36,7

Medens træstofindholdet er næsten up:\vir~et af
den graduerede tilfØrsel af kvælstof, viser indhold
det af tØrstof et svagt og usikkert fald, medens ind
holdct af r!l.prolein viser en klar stigende lendens i
retning af de største mængder kvælstof til den l.
slæt.

Den samme tendens findes i merudbyttet af tør
stof og råprotein.

I det fØlgende er udbyttet fordelt på de enkelte
slæt og ialt i afgrpdeenheder pr. ha.
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Til den 1. slæt med slætlid sidst i maj blev der
med rimelighed omsat ca. 150 kg kvælstof pr. ha.

Der blev resten af sommeren i de uSØdede for
søgsled målt en meget lav grad af eftervirkning fra
de forudgående mængder kvælstof.

Det største samlede udbytte blev fundet, hvor
der i tidligt forår blev givet lSD kg kvælstof pr. ha.

Arets udbytte af forsøg i 2. års hundegræs var
på et ret lavt niveau, men tendensen var den sam
me som i fØlgende gennemsnit af 5 forsøg.

1 gennemsnit viste indholdet af tørstof og træ
stof et svagt fald og fåprotein en ret stærk stigning
i retning af den største mængde kvælstof til den 1.
slæt.

Ligeledes måltes de SlØrste merudb)'ller af tør
stof og råprotcin ved den største mængde kvælstof
til den 1. slæt.

1 slutningen af l. år tilfØres henholdsvis 225,
150,75 og O kg kvælstof pr. ha midt i august. De
største mængder kvælstof kan ikke udnyttes af den
4. slæt, og vil give øget vækst i efterår og vinter
og dermed mulighed for en svækkelse af græsbe
standen.

I 2 forsøg blev fundet fØlgende middeltal for
bestand: 4,7, 5,4, 6,7 og 7,3 vurderet i det tidlige
forår efter henholdsvis 225. 150, 75 og O kg kvæl
stof pr. ha midt i august måned i det foregående år,
idet karakteren 10 betyder en meget tæt bestand.
Dc største mængder kvælstof havde altså svækket
bestanden noget.

l det følgende ses udbyttet fordelt på de enkelte
slæt og iah i beregnet foderværdi.

"'.. pet. af leN[of hk! pr. ha
[orst. r.!.prolein 1r.r510f lONlaf rAprol.

a. 20,8 17,6 22,9 81,6 14,4
b. 19,3 17,6 22,8 4.1 0,7
c. 19,9 18,2 23.4 27,S 5,5
d. 19,3 19,4 22,8 26,3 6,5

Del ser ud til, at forsøgsled, som ikke får kvæl
stof, tenderer til meget lave udbytter i almindelig
rajgræs. I 1. slæt har 75 kg kvælstof fordoblet ud
byttet. Når der i de 9 forsØg i alm. rajgræs hØstes
et betydeligl merudbytte ved at give de største
mængder kvælstof til den 1. slæt, skyldes det i høj
grad de tørre vækstvilkår i de sidste par somre,
hvor der kun blev fundet en beskeden virkning
af kvælstof midt på sommeren.

Flere af forsøgene blev analyseret for indhold
af nitratkvælstof i tØrstoffet. Der blev i gennemsnit
af IO forsØg fundet fØlgende.

Indholdet af tØrstof var usikken faldende. Jnd
holdel af råprotein var stigende i takt med Øgede
mængder kvælstof til den I. slæt, medens indholdet
af træstof var upåvirket.

De største merudbytter i tØrstof og råprotein
blev høstet, hvor der var givet de største mængder
kvælstof pr. ha til den 1. slæl.

l det fØlgende ses udbyttet fordelt på de enkelte
slæt og ialt i afgrØdeenheder pr. ha.

Regulering af græsl'æksl med kvælstof
Alm. rajgræs l. dr. /974-76, gllS. J dr (165)

Regulering af græsvæht med hælstof
Alm. rajgræs l. dr. /974-76, g/IS. 3 år

Afgrødeenheder pr. ha
9fof'501 lO. maj 3. JUli 12.aug. 9.okl. lall

a. 13,9 18,5 17,8 17,9 68,1
b. 26,4 11,4 16,7 16,9 71,4
c. 34,8 23,8 18,6 13,8 91,0
d. 35,9 24,4 18,8 10,9 90,0

Billedet af merudbytterne er stort set svarende
tit l. års med de største i det tidlige forår.

Arets forsøg med alm. rajgræs gav alle lave ud
bytter, men tendensen var den samme som i tid
ligere år, så de er i det fØlgende regnet sammen til
gennemsnit af 9 forsøg.

Reguleri1lg af græs\'ækst med kvælstof
10 forsØg 1976

pel. nilral-kvælstof i IONIO(
I.slæl 2. Sla::t 3. slæt 4. slæl ....

a. 0,10 0.08 0,Q7 0,21 0,12
b. 0,10 0,10 0,11 0,20 0,13
c. 0,17 0,23 0,08 0,15 0,16
d. 0.33 0,22 0,09 0,13 0,19

De hØjeste indhold blev fundet. hvor der efter
den foregående slæt blev bnlgt 150 eller 225 kg
kvælstof pr. ha. De 150 kg N pr. ha hævede sjæl~

den t indholdet af nilrat-kvælstof over 0,20 pet. af

~I'

83,2
88,0
97,8
96,1

65,8
71,9
76,4
77,7

ial[

hkg pr. ha
lørs[of rllprOI.

78,9 14,6
7,4 1,4

12,8 4,2
14,2 5,5

25,5
25,6
25,4
25,1

18,5
18,5
20,5
21,6

21,0
20,0
19,1
19,0

29. maJ
20,5
32,4
37,8
38,2

28. maj

18,2
30,3
34,3
38,0

Regulering af græsvæksr med kvælstof
Hundegræs l. dr, 1974-76, gns. 3 dr

Afgrødeenbeder pr. ha
2.jull ll.aug. B.ok!.

16,1 21,S 25,1
9,6 21,7 24,3

17,8 20,4 21,8
18,0 20,S 19,4

a.
b.
c.
d.

Regulering af græsvæksl med kvæl.Hof
Hu"degræs 2. dr. 1975-76,C"s. 2 år

pc!. pet. af ulrlllof
IONIOf råpro!. 1ne5[of

a.
b.
c.
d.

Regulering af græ.noæksf med hælslof
Hundegræs 2. dr. 1975-76,g1ls. 2 år

Afgrødeenheder pr. ha
29. Juni 13. aug. 9.0k[.

14,8 14,3 18,5
9,4 13,8 18.4

15,1 12,7 14,3
14,5 13,1 12,1

a.
b.

·c.
d.
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1.50 N
hJflIl rJpr.

77,5 8,6
"' 1.0 ",0.2

1.3 "'0.3
0.9 0,2

ON
ripro

5,7
",0.2
"'0,1

0.5

Sligf'llde mæl/gder kl'(t:lsloj til helsæd (/66)
h~g pr. ha

nN
loni ripr.

73,2 7,1
3,7 0.3
5.3 0.3
8,4 1.2

om Nem'IOO' Modn/niS'
SIrMængde rUl\lens ,,'

Monn 67 ° 30. juli
Zila 69 ++ 2. august
Adorra 81 ° 3. augu'it
Lofa .. ' 73 ° 7. august

16. Sligendc mængder k,.ælslof lil
helsæd 1976.

Fors~jgene er planlagt for at belyse forskctlige
bygsortcrs udbytteniveau som helsæd, når de go
des med sligende mængder I.. vælstof. Desuden må·
les deres indflydelse på udiæggeis udvikling. lige·
som deres næringsværdi bed,Smmes ud fra analy
ser af tørstoffet.

Forsøgene gennemføre~ eftcr planen.

9 f.\o. /976 l"flIl

Mona 65,4
Zita 1.6
Adorra 3.5
Lofa 6.0

Forsøgene blev anlagt. s.o\ der blev gØdel mcd
0.75 og 150 I..g I..vælstof pr. ha.

Hpsuidcn blev fastsat ens for alle 4 sorter. når
den nederste 1'3 af sir et var gult og kernerne vol..s·
agtige.

l gennemsnit af 9 forsØg blev fundet følgende
udbyllcr pr. ha.

Forsl..ellen i udbytte de 4 sorler imellem blev
udlignet "ed 150 ~g kvælstof pr. ha. medens de
langstr&edc eller sildige sorter I..larede sig bedre
end Mona ved Oog 75 kg kvælstof pr. ha.

Udb}'lIet af rftprolein steg i lakl med øget lil·
fprsel af kvælstof, og der var ingen forskel på dc
enkelte sorters udbytte på de enl..elte trin af de
øgede mængder kvælstof.

l det følgende ses en oversigt over indhold af
næringssloffer, karakter for lejesæd m. v.

Sligende mængder kvælstof gav i alle sorter et
svagt faldende indhold af tørstof. De 2 lidligste
sorter havde som ventet det størsle indhold nf
tørstof på ca. 46 pet.

Der var ingen afgØrende forskel på de 4 sorters
indhold af råprotein og træstof på de 3 kvælstoftrin.

Mona· og Adorrabyg havde den st~'rste stråstiv.
hed, medens Zita· og Lofabyg ved 150 I..g kvæl·
stof pr. ha var rigeligl bJØdstråede.

Ved bjærgning af helsæd bel yder det meget, at
afgrØden er staende ved hØstningen. Det giver min·
dre lab i marl..en ved bjærgningen, men det bety·
der også, at nfgrøden i mindre grad bliver inficeret

Tiden for den I. slæt har strakt sig over næsten
4 uger, og de sent udviklede har ydet udb}'tter fuldt
på højde med de tidlige sorler.

Forsøgene fortsætter.

62,8
69.3
77.3
75.5

8,4
4.5

SkridDinplld

14/5-20/5
30/5- 2/6
8/6-14/6

16/6-22/6

54.4
53.5

46,8

24/5

35,5

G remie (N L) ....
Verna (DK).
Perma (N L) ...
Endura (N L).

ForsØg med lIe/byllels jordeling i almindelig
rajgræs med jorskef/ig skrid"ingslid

I. 1111:1 2. sllI:t Alle
2'6 IO 6 21/6 2/7 24)7 Ilæt

14,3
9,5

ForsØgene gØdes med 450 kg I..vælstof pr. ha i
NPK 21-4-10 fordelt med 150. 100. 100 og 100
I..g pr. ha tidligt forår og efter 1.. 2. og 3. slæt.

Der blev kun gennemført 1 forsøg efler planen.
Hovedresultalet blev følgende.

tørstoffet. DClle indhold betragtes som meget Øn
sl..eligt. hvis afgrøden skal ensileres. da det virker
stærl..t dæmpende på eventuelle smØrsyrebakteriers
livsudfoldelscr.

Indholdet i 3. slæt er bemærl..clsesværdigl lavl.
da man iovrigt altid har regnet med. at kort og
stærkt k.vælstofg~ldet græs havde cl særligt højl ind·
hold af nilratkvxlstof, men m&ske har sommeren
været tør, at kvælstoffet ikke I..unne blive oplost
og optaget af planterne.

Forsøgene fortsætter.

Gremie har ydet det laveste udbytte, derefter
fulgte Verna, medens Perma og Endura ydede
samme udbytte.

I det fØlgende ses udbyttet fordelt på I. og 2.
slæt og ialt beregnet j afgrØdeenheder pr. ha.

15. Udbytteis fordeling i alm. rajgræs med
forskellig skridningstid 1976.

I de senere. r cr der på markedet kommet nye
sorter af almindelig rajgræs, som sæller aks både
meget tidligere og meget senere. end vi hidtil har
kendt i sorter. forædlet her i landet.

Forsøgene gennemføres for al belyse skridnings·
lid og udbyttets fordeling gennem hele væ~slperio·

den. Der er blevet udv.ligt nogle sorter lil forsØge·
ne. som for en dels vedkommende ikl..e er på den
dansl..e sortsliste endnu. og de m. betragtes som
repræsentanter for l} per af alm. rajgræs.

l forsØgene bruges fØlgende sorter:

FDrløg

"69
Gremie
Verna
Perma
Endura

Forsøg med udbylll'l.f jorde/illf.: i almindelig
rajgrtrs med jonkellig skridnitlgslid

Forsog nr. pcl. pcl. If IONlaf hkg J)J. h3
3669 torMof råproteln tralof lonIaf rliproteln

Gremie 18.8 19.7 23,1 70,7 14,0
Verna 17.9 17,3 24,6 10.7 0,1
Permll 19.0 16.3 23.0 15.9 0.5
Endllf3 20.9 15,8 23.1 14,1 +0,6



med gærsvampe. Det er især disse gærsvampe. der
i siloen kan give hurtige lemperatursligninger og
store tab ved eftergæring. n!ir ilten får adgang til
ensilagen under opfodringen.

Stigende mængder hæls/o/til IIelsæd
9 Is. 1976
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For.lir

a. Grundgødet O
b. F1. a. 75
c. FI. •. 150
d. FI. •. 300
e. Kas. 150

kgNpr.ba
11 jual IS. juli

O O
O 75
O 150
O O
O 150

l. lltpt.

O
O
O
O
O

PCI.'0~IOr

ON.
75

150N .
pct. r.t.pr(l(e1a

ON ..
75 N .

150 ..
pct. tnestor

ON .
75 N .

150N.
Kar. r. lejes.·) (2 r•.)

ON ........
75 N.

159 N ........
a.e. I eft:erl12t (2 r•.)

ON ..
75 N .

150N.
·)()....IO.IO .. helt i leje.

Mona

45,7
44,4
43,S

8,7
9,7

11,1

24,6
24,l
25,3

o
O

l,S

8,9
6,8
5,3

Zi'a

45,6
45,2
44,0

8,2
9,6

11,0

24,9
26,0
26,0

o
0,8
5,0

8,1
l,l
J,I

Adorra

43,1
44,1
41,S

8,1
9,4

10,5

25,8
26,0
26,1

o
0,5
3,8

8,6
4,7
4,1

Lora

42,2
42,S
40,8

8,7
10,2
11.2

24.8
25,0
27,2

O,l
2,J
6,0

7,2
6.8
2.7

ForsØgsarealet blev grundgØdel med 1000 kg
0-4-21 pr. ha, og græsset blev hØstet i 4 årlige
slæt.

Udbytterne i årets forsøg, som alle blev gennem
ført på sandjord, var på et ret lavt niveau. selvom
der blev målt pæne merudbytter for tilførslen af
kvæl~tof.

I det følgende ses det gennemsnitlige udbytte af
7 forsøg.

Stige1lde mængder jlydende ammofliak til
kløl'('rgræs med pUIlktnedlælder (167)

7 forsØg aa~tirll h:'~~~rl~a
1976 :~d tontOr rf;:~t. grønt '''rSlor råprol.

Grundgødc\ 2.9 22.4 14,J 2\8 48,8 7,0
kg N i ".a.

75, 2 X J,S 19,7 16,4 105 14,7 3,4
ISO, 2 X 2.7 19.2 18,4 \50 21.8 6.0
JOO. I X 2,5 19,9 19.9 160 26.3 7.9
kg N I il:as

150, 2 X 2,2 19.5 17,5 172 27.J 6.J

Derfor må lejesæd undgås enten ved at gØde
moderat med kvælstof eller ved at bruge en meget
stråstiv bygsorl.

Nederst findes udbyttet i efterslætten i udlægget
i gennemsnit af 2 forsøg. I resten af forsØgene tør·
rede udlægget væk efter høstning af dæksæden.

Der blev fundet meget be'\kedne udbytter. men
de er stØrsl efter moderat kvælstof til dæksæd og
efter stråsti\'e sorter.

ForsØgene fortsætter.

17. Stigende mængder fl. a. til græs med
punktoedfælder 1976.

Siden 1967 er der med jævnlige mellemrum ble
vet arbejdet med forsØg vedrØrende nedfældning
af flydende ammoniak i kløvergræs og i efteraf
grØde.

Næsten hver gang blev fundet, at man nåede
samme resultat rent pkonomisk enten der blev an
vendt flydende ammoniak eller strobar gødning.
men nedfældningen medførte ujævne marker og
den hØstede afgrØde blev kraftigt forurenet med
sand.

En ny opfindelse. hvor eJen flydende ammoniak
bliver nedfældet punktvis, har gjort nye forsøg
aktuelle igen. Ved denne nedfældningsmetode und
gib den dybe og kraftige oprodning af jorden, uer
var en følge af den normale nedfældning i klover
græs.

Forsøgene blev anlagt efter planen:

Der blev stort set fllndet samme lave indhold af
sand i {Ør~toffel i grundgØdel, og hvor der var
blevet nedfældet flydende ammoniak.

Indholdet af sandfrit tørstof var lidt lavere end
i grundgØdet klovergræs. men på samme niveau
i alle kvælstofg6dede forsøgsled.

Indholdet af råprotein var jævnt stigende med
øget tilførsel af flydende ammoniak.. Merudbyttet
af sandfrit tørstof blev på samme hØjde ved 300
kg kvælstof i flydende ammoniak tilført i tidligt
forår som ved 300 kg kvælstof i kalkammonsalpe
ter fordelt ad 2 gange.

r det følgende ses udbyttet i afgrØdeenheder be
regnet udfra sandfrit t~jrstof fordelt pli de enkelte
~Iæt og iah pr. ha.

Stig('f1de IIJæ"gdrr Il.vdende ammo"iak til
khh'('rgrll's /IIcd plClII..,"ed/(l'Jder

7 fon'øR Argrødecnheder pr. ha
1976 J. JUDi ,. juli '- SCpl. 200kt I~I

Grund!:!6dct 23,3 7,6 6.7 3.\ 40,7

kg :-i I Il. a.

75. 2 X 7.5 J.5 -c0.7 2,0 12.J
ISO. 2 X 9.2 5.9 0,8 2,2 18,1
300. I X 10.7 8.2 1.6 1.4 21.9

kg N i il:a5

150, 2 X 16,0 l,4 1,1 2,3 22,8

~terudbytteme for tilforsel af kvælstof blcv fun·
det i den l. og 2. slæl. medens tørke salte snævre
græmer for udbYIlet i 3. og 4. slæt.



I den 4. slæt m&ltes endnu cn ~vas eftervirk·
ning af 300 kg kvælstof i flydende ammoniak ned
fældct ad l gang i det tidlige forår.

I del fØlgende ses i gennemsnit af IO forsag ud
bylte i l. og 2. slæt.

Sligt'fule mængder flydt'lIde ammoniak til
k'~'n'rgrtl'.r med plm/duedfedder

hkg pr ha

IO forsØg I. sla::t 2. sl,1l:1
san<1frll sandfrit

1976 lørstof råprot(1O tOrStof råprol(in

Grundgødc! 26,3 3,0 8,5 1,2
75 N i fl. a. 10.5 2,5 3,7 0,4

150 N i Il. a. 12,9 4.1 6,9 1.0
300 N fI. u. 14.6 5,4 9,5 2,3
ISON ka.. 20.1 5.0 4.2 0.6
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tØrstoffattige majs er derimod mindre egnet til en
silering, da der vil komme el stort tab ved saftaf
lØb. Hvis der er over 50 procent tørstof i hele
plantcn ved normal hØ!'>ttid, I..~n sorten betragtes
som egnet til modenhed.

Forsøgene er planlagt for at belyse udb)'llcni
veau af forsl..ellige sorter af majs og udfra ind·
hold af IOrstof bedØmme deres egnethed som grøn
majs og silomajs i de enkelte egne af Inndet. De
enkeltc sorter må derfor betragtes som reprtesen
tanter for typer i tidlighed og vokscm&de. Det er
hensiglen at udskifte dc pqjvcde sorler eflcrhftn
den ')001 mere egnede !'>ortcr eventuelt bliver til rå
dighed.

l fors~Sgcnc i 1976 blev såel fØlgende sorter:

F,\O-IJ.l OprmdtlSl:sl11nlJ

FAO-tallene er et internationalt ancrl..endt m3.l
for mahens tidlighed. hvor høje tal er sent mod
ne, og lavc tal tidligt modne sorter. Dc nævnte tal
er s3.Iedes et mfd for majsens modningstid, men
de I..an o~så bruges til bedømmelse af ~ortcrnes

egnethed som silomajs.
Fors~)gene blev sået med majs'itlmasl..ine af mund

skab fra Landskonlorcl for Planteavl. Ocr blev an
vendt 75 cm rækkeafstand, og man stræbte efter at
få IO planter pr. mt .

Udsæden blev bejd\ct med Mesul"ol. I passende
afstand fra s;olrækken blev i allc fors~lg placeret
250 kg Nr 11-23-0 pr. ha.

Ul..rmlt blev bekæmpet med et godt resultat ved

l den I. slæt gav alle forspgsled med flydende
ammoniak et Iavcre mcrudbylle end kvælstof fra
kalkammonsalpeter. Derimod var eftervirkningen
af flydende ammoniak betydelig i den 2. slæt og
lå her en del over eftcrvirkningen af kvælstof fra
kalkammonsalpeter.

Den samlede virl..ning af 150 kg I..vælstof pr. ha
i I. og 2. Sille! 1ft dog i flydende ammoniak ca. 4,5
afgrØdeenheder pr. ha lavere end i kalkammon
salpeter.

Fors~Sgcne fortsætter.

18. Sorler af silomajs og gronmajs 1974-76.

Normalt bruges betegnelsen silomajs, nftr hele
planten ved høst indeholder fra ca. 20 procent op
til ca. 50 proccnt tørstof. Nftr indholdet er under
20 procent tørstof, bruges betegnelsen grønmajs, der
er velegnet lil staldfodring eller tørring. Denne rel

Edo
Cistron
Anjoll 210
Fronie"
Perdl1.I(

190
220
240
250
300

D
F
F
NL
D

I ronog(n( bIt" h"un!nø ar
tllom.is m(J(.anis(rC:1 I 1976.



at sprøjte med J ,S kg Pramitol M 80 pr. ha lige
efter såningen.

Forsøgene blev alle omkranset af 4 rækker majs
for at skaffe så ensartet et mikroklima som muligt.

HØstning af alle forsøg blev foretaget med en
I-rækket majshØster af mandskab fra landskon
toret.

] det følgende ses resultaterne i gennemsnit af
25 forsog.

Sorler af sifomajs og grønmajs (168)
25 forsØg p". p'L hkg pr ha
/976 lorst. råprol. gronl tørstor råprot.
Edo 27,2 9,9 259 70,4 7,0
Cistron 22,7 10,3 68 3,7 0,6
Anjou 210 21,0 10,2 76 +0,1 0,2
Froniea 21,8 9,9 79 3,3 0,3
Perdux 19,8 10,9 75 +4,2 0,2

Udbyttet er noget lavere end i tidligere år. Edo
har det hØjeste indhold af tØrstof på ca. 27 pct.
Derefter fØlger Cistron, Anjou 210 og Fronica
med 23-26 pet. og lavest Perdux med ca. 20 pet.
tørstof.

Indholdet af rAprotein var næsten ens på ca. 10
pet. i alle S sorter.

Forsøg i andre lande viser, at majs er rct fØlsom
overfor mangel på vand i august-september ml
ned, hvor indlejringen af tørstof i kolberne finder
sted. 1 sommeren 1976 var der i hele landet tØrke
indtil midt i september, hvilket især svækkede
majsen på uvandet sandjord, som det ses i følgen
de oversigt, hvor årets forsøg er opdelt efter jord
type og markvanding.

Sorter al si/omais og ~m:j,lf1lais

Vandel
sandj. l hele plantell. pcl. hkg IØDIOf a.e.
S/S. tØrsl ....... 1101:$1. kolbe: stlC"Il,e1 .....
Edo 24,6 9,8 21,8 50,8 47,7 87,S
Cistron 20,7 10,3 22,8 -;-4,3 11,4 4,5
Anjou 210 19,6 10,0 21,2 -;-14,4 18,2 -;-0,4
Fronica 19,8 10,6 22,3 +12,2 17,8 l,S
Perdux 18,6 11,1 21,8 +13,1 12,1 + 3,8

Lerjord.
Il Is.
Edo 29,9 9,4 19,8 44,1 39,6 74,6
Cistron 24,8 9,8 20,0 +7,1 11,6 1,8
Anjou210 22,8 10,4 20,S +13,7 13,3 +3,5
Froniea 23,8 9,1 19,6 +9.8 15,3 1,9
Perdux 21,S 10,0 20,1 +11,2 8.2 +4,9

Sandjord,
9/s.
Edo 25,2 11,7 19,2 16,9 21,6 33,5
Cistron 20,6 11,7 20,9 +3,0 3,9 0.0
Anjou210 19,1 12,3 21,5 +8,9 7.1 +3,4
Fronica 20,3 11,3 21,6 +7,7 7.2 -;-2,1
Perdux 17,6 13,2 21,5 -;-8,7 1,3 +7,7

Det største udbytte blev hØslet på vandet sand
jord, lidt mindre høstedes på lerjord, medens uvan
det sandjord gav meget lave udbytter.

Rækkefølgen i udbytte af de forskellige sorter
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var ens på vandet sandjord og lerjord. På uvandet
sandjord klarede de tidligste sorter Edo og Cistron
sig bedst.

Pfi vandet og uvandet sandjord er forsØgene ble
vet hØstet noget for tidligt, da kun Edo her har
nA.et klart over 20 pet. tørstof. De øvrige sorter
må her betragtes som grønmajs.

På lerjord var alle sorter nået over 20 pet. tør
stof, men også her havde de tidligste sorter oliet
det højeste indhold af tørstof.

Indholdet af råprolein var middel til over mid
del, medens indholdet af træstof var middel til
under middel.

I de tidligste sorter blev fra 40 til 50 pet. af
udbyuet i tørstof hØstet i kolbetørstof, der alt an
det lige må betragtes som del mest værdifulde fo
der.

De sildige sorter havde 24-36 pet. af udbyttet i
kolbetØrstof, hvilket er en fØlge af tørken, som
hindrede udviklingen af kolberne.

1 det følgende ses en oversigt over aotal planter
pr. m!, karakterer for lejesæd, udbyttet af tørstof i
kolbe og stængel, samt den beregnede foderværdi.

Sorler af si/omajs og gronmajs
25 fs. Plallttr Kar.f. pcl.lr.ol- hk! IOnlOr
/976 pr. m' lejes.!:d .) l"ntof kolbe .(~bI a.e.
Edo 7,8 1,9 51 35,7 34,7 62,4
Cistron 7,9 1,4 41 + S, I 8,8 1,7
Anjou 210 8,4 3,1 33 +12,2 12,1 +2,9
Fronica 7,8 2,3 35 +9,6 12,9 0,3
Perdux 7,4 l,S 38 +10,7 6,5 -;-S,7
.) O-IO, IO - helt i leje.

Antal planter pr. m! er ret ens og til den lave si
de, men der er nogen forskel på karakterer for leje
sæd. Her har Anjou 210 vist sig mindst standfast,
medens CiSlron og Perdux har klaret sig bedst i
denne egenskab. Edo og Fronica har indtaget en
mellemstiIJing. En høj grad af standfasthed er
meget værdifuld, da majshØstere har ston besvær
med at hØste væltede majsplanter. Mange væltede
planter ved hØst giver derfor et stort hØsuab. Da
alle forsøgene i år blev høstet med majshØster, er
de væltede planter ikke kommet med i udbytterne.

Det største udbytte af tørstof i kolber blev hØstet
i sorlen Edo, medens de øvrige sorter gav 5-12
hkg kolbetØrstof mindre pr. ha. Dette blev i nogen
grad opvejet af et øget udbytte af tørstof i stængel
+ blade.

Beregnel i foderværdi gav Cistro" det hØjeste
og Perdux det laveste udbytte. De øvrige 3 sorter
ydede stort set samme middeludbyue.

I det følgende ses de gennemsnitlige udbyttetal
af 3S forsøg i 3 sorter, der har været afprøvet i 2
år.

Sorter af silomajs og grpnmajs
Gns. pct. pcl. hkl pr. ba
2 dr [Ø"'l. råprol. grønl lørslof r:l.proteio

Edo 31,6 9.9 242 76,S 7,6
Anjou 210 24,9 9,8 98 8,0 0.7
Fronica 25,8 9,4 103 12,6 0,8



Froniea og AnjoLl 210 har ydet det størsle ud·
bYlle nf tØrslof mcd tørstofproccntcr på el pænt
niveau for silomajs.

Fors~Sgene fortsætter.

19. Majs som staldfoder 1976
Mange ~vægbrug mangler fra ca. l. august en

afgrØde lil staldfexler, som har en gunstig sammen
sælning, en ensartet kvalitet og som smager dyrene
godt.

Fors~Sgenc gcnnemf~Srcs for at belyse majsens ud
bYlle og næringsindhold ved forskelligt plantetal.
sfmfsland og slættill. Baggrunden er desuden, at

majsen lil staldfoder skulle kunne hØsles med al
mindelig grpnthøster eller dobbeltsnilter, så det
ikke var nØdvendigt at investere i særligt udstyr til
hØslning af majsen.

Under gunstige forhold skulle det desuden være
muligl at udlægge med lucerne i majs til slaldfoder.
da frØukrudt i begge arter kan bekæmpes med
f. eks. Dinoseb.

ForsØgene anlægges efter planen:
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afgrodeenheder pr. ha, og her blev ved alle 3 slæt
tider fundet del stSSrste udbyue i tørstof i kolbe.
De 2 øvrige rækkeafslande ydede udbytter, som
indtog en mellemstilling.

Ved den første slættid den 7. august var ind
holdet af tørstof ca. 20 pct., træstof ca. 23 pet. og
råprotein ca. 14 pct.. hvilket næsten er cl Ønske
indhold af disse beslanddele lil staldfodring af mal·
kekøcr. Ved den anden slæltid sI cg indholdet af
tørslof lil ca. 22 pct., træstof faldt til ca. 21 pc!.
og råprotcin faldt til ca. 11 pet. Del var nu et rel
proteinfanigl foder, men samtidig med et passendc
indhold af træstof til malkekvæg.

Ved den tredie slællid. der næsten er normal
h~'~sltid for majs. var indholdet af tørslof steget til
ca. 24 pct., lræstof faldet til ca. 19 pct. og r"pro
tein nede pft ca. 10 pet. Fexleret havde nu ændret
~arakler, idet 42-54 pct. af foderværdien blev fun
det i kolberne. Indholdet af træstof var sladig pas
sende. men råproteinprocenlcn var lav.

Tendensen tillejcsicd var lav i årets forsøg.
ForssSgene fortsætter.

Ubehandlet
Afalon. ',5 kg
Hladcx, 2,5 ~g

Prumilol M SO, 1.5 kg.
Brominal 400, 1,5'

20. Ukrudtsbekæmpelse i silomajs 1972-76.

Da majsplanterne er særdeles følsomme overfor
~on~urrence fra grove ukrudtsarter. er det meget
vigtigl. al ukrudt bekæmpes effektivt lige fra spi.
ringsfasen til høstcn.

Resultatet fra I forsØg, der har nr. 2099. har gi
vet picne merudbylter for bekæmpelsen af ukrudt,
nemlig fra ca. 44 hkg tØrstof pr. ha i ubehandlel.
til ca. 90 hkg tørstof pr. ha i det bedste forsØg~led,

eller en fordobling af udbYllct, som det ses i f~~I

gende oversigt.

Der blcv nået samme gode effekt mod ukrudtet
med Bladex, Pramilolog Bromina!. AfHlon. Bladcx
og Pramitol M 80 er midler, der virker ved al op
tages af ukrudtels rodsystem. De skal derfor ud
sprøjtcs på fugtig jord snarest efter majsens så
ning og eventuelt nedharves med en IClharve. Alle
3 midlcr er i farcklHsse C. og de har en betydelig
langticbeffekt.

Bladex og Pramilol M 80 kan også optages gen
nem ukrudtels blade, men virkningen cr mere usik
ker overfor stort ukrudl, ligesom majsplanterne
kan svækkes.

Brominal, der indeholder bromoxynil som virk
somt stof, er i fareklasse B. Det sprøjtes ud, når
majsen er 7-8 cm hØj, og virker ved oplagc1~ gen
nem bladene.

a. 12,5 cm rækkeafstand, 15 planter pr. 01 2

b. 25,0 cm rækkeafstand, 13.5 planter pr. 012

c. 37,5 cm rækkeafsland, 12,0 planter pr. m!
d. 75.0 cm rækkeafstand, 10,0 planter pr. m~.

Den anvemJte sort Vetr Fronica, som i alle for·
spgslcd blev sået med almindelig såmaskine uden
placering af gØdning. Ukrudt blev bekæmpet med
1,5 kg Pramilol M 80 pr. ha.

Udb}'Uel af årets 4 forsøg varierer i bedste lil
fælde fra 48.6 til 157.5 hkg tør:.lof pr. ha.

I gennemsnit er m:\lt fØlgende udbytte i 4 for·
søg.

U,dkt'll/S/(uUJ i majs til stoIdioder (/69)
Ræ1cke· "" pet. af l0r:iIO( Kar. f. "", "(stand lØrslO( råprmdll tr;esto( lejesæd·) J..olbcudb. pr. hu.

7. august
12,5 cm 19,2 ]J.7 23,4 O 0,9 56,2
25,0 cm 19,1 14.0 23,6 O l,S 51.7
37,5 cm 20.4 14,0 23.0 O I.S 50.9
75,0 cm IS.S 14.3 23.1 O 2.S 42.0

3. sep/ember
12,5 cm 21,S 12.1 20.7 2 23,1 77.2
25,0 cm 22,0 lO,S 20,9 2 29,3 72.2
37,5 cm 21,S 10,5 20.3 2 33.0 6S,2
75,0 cm 21.7 /1.5 19,5 2 3S,7 62.7

3. oktober

12.5 cm 22.9 10.3 20,0 3 41.5 95,7
25.0 em 23.7 9.7 19.4 2 42,6 93,7
37,5 cm 23.S 9.6 19,3 2 45.2 85.5
75.0 cm 24.3 9,9 18.9 2 54.1 SI,1
·)0-10. /O helt l leje (I h.).

En rækkeafstand på 12,5 cm ydede det største
udbytte i afgrØdeenheder pr. ha, men der blev her
målet det lavestc udbyue af lørstof i kolber. En
rækkea(stand på 75 cm gav dct laveste udbytte i

Forsøg
nr. 2m

Ukrudtsbekæmpe/u i majs
UJ..rudl~pl. hkg WTSlOfpr. ha

pr. m' kolbe st:O:l\g. l blade

66 18,9 24,8
7 13.7 IS,4
O 17,7 23.3
I 18,9 25.3
O 19,5 26,3
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De foregående !l.rs forsØg med bekæmpelse af
ukrudt i silomajs er i det følgende sammenrcgnel
med delte Ars forsØg.

UJ.TlIdlsbekttmpe!st' i majs

Gns. 4 tIr, hkg 'O"tor pr. ha
U"rudlspl. Ma'ppl. slængel

1973-76 pr. m' on. kolbe .. blade

Ubehandlet 263 100 17,8 18,2
AfaloD, 1,5 ~g 22 115 12,9 13,0
Bladex, 2,5 kg 20 109 18,5 16,7
Pramitol M 80,

1.5 kg ." . 18 112 14,8 17,3

De 3 midler har stort set gi"'ct samme merudbyt·
te i lørstof pr. ha og virkel eDS overfor ukrudtet.

Der er nu p det dans~e marked midler, der er
velegnede j bekæmpelsen af frøukrudt i silomajs.
hvis de bruges rettidigt.

Forsøgene fortsætLcr.

21. Andre forsøg i grønafgrøder,

, forsøg nr. 3325 blev for 3. år i træk mtilt ud
bylIe i fors~ellige lucernesorler med følgende re
sullat:

hkgpr. ha
Forsøg 1974 197~ 1976
nr. 3325 t,,~t. råprOI. 10rsl. r.\proL tursl råprol.
Vertus 92,2 18.9 88,9 18,0 81,8 15,0
'sis -;- 5,5 -;-0,6 2,1 -;-0,3 6,4 0,7
Resis -;-7,2 -;-1,6 -;-2.4 -;- 1,0 5,0 0,3
Orca -;-15,4 -;- 3,0 -;-4.4 +0,7 5,6 -;-0,8
Gcmini +8,7 -;-1,8 -;-5,5 +1,8 6,5 0,2
Korund +7,5 +1,5 +1,3 -;-0,9 16,2 2,8

Vertus, Resis, Gemini og Korund angives al
være resislenle overfor kransskimmel.

Dt:r blev m51t meget ensartede udbyttcr af lu
cernen i dc 3 år, som varierede meget i nedbørs
ma:ngdeme. Kranssl..immdrcsis\cnsen har ik};e beo
tydet noget. da der ikke var angreb af kransskim
mel i forsøgene.

Forsøgene 1195-1200 bel}'ser udbytlel af forskel
lige former for dæksæd. 1 gennemsnit af 6 forsøg
blev fundel fplgende:

GflS. 6 forsøg
I'lk~ pr. ha

",o JJ95-1200 grønt 1OT'§!Or r.lprotein ..,
Havre l75 45,~ 6.5 30,3
Ærter + viUer

+ havre -;-4 -;-2,7 -;-0,1 -;- 1,8
Westerwold rajtræs.

IO kg +62 -;- 2.2 -;-1,4 -;- 2.6
\Vesterwold rajgræs,

5 kg ....... . -;-73 -;- 16.1 -;-1,8 +5.9

VeLl hØsten den l. juli blev fundel del slør..lc
tdbytle i havre. derefter fulgte havre + ærler +
vikker og lige derefter IO kg Westerwold italiensl..
rajgres.

p~ !rund af lØr~en blev kun taget slæt i dæk
s..'Cden.

I forsøg 1496-97 blev ligeledes prøvet havre.
ærter + viHer og Westerwold italiensk rajgræs.

Her gav sen slæt i havre m. v. det største ud
bytte. og Westerwold italiensk rajgræs ydede et
betydeligt lavere udbytte.

lIl, Specielle undersøgelser.
Under græs- og roeudvalgeiS ledelse blev arbej

det med fplgende undersøgelser i 1976.

l. Ammonia~behandlingaf halm.
2. Roes5.bedets ~valitet og frøets markspiring.
3. Forskellige dækningsmetoders indflydelse på

ensilagens randtab og ~valitet.

I. Ammoniakbehandling af halm,

I tiLlen omhing kornhøst S<l det ikke lyst ud for
\...vægets forsyning med vintergrovfoder. Fælles for
hele landet var dog cl stort halmudbylte af god
~\'a1itel.

flå ....amme lid l..om foreløbige resultater fra Nor·
ge om fodring af l..væg med ammoniakbehandlet
halm. Dis::;e var ret lovende. og der forel1\. desuden
en pjece, som beskrev fremgangsmåden ved tilsæt
ning af flydende ammoniak til halm.

De norske erfaringer angav. at halmen efter
opbevaring under lufttæt plaslicdækl..e i 4-6 uger
efter tilsætning af 3 pet. flyuende ammoniak ændre·
de farve i brunlig retning og efler en udlufming
i et par dage, havde en sØdlig lugL Analyser og
fodringsforsøg viste forbedret fordØjelighed af
halmtorSloffet og et øget indhold af råprotein.
Desuden viste dyrene stor ædelyst til den ammo·
niakpåvirkede halm.

Forholdene med manglende grovfoder. store
mængder halm \i\ rMighed og de norske erfarin
ger med ammoniak behandlet halm sum grovfoder
var baggrunden for, at man stanede en undersø
gelse over forbedring: af halmens foderværdi. n!r
den blev behandlet med flydende ammoniak.

Del blcv .. algt fØrst at undersøge. hvor meget
dækningens ~valitel belØd under ..ore forhold. Un
dersøgelsen fulgte vejledningen i den norske pjece
og hlev gennemført efter følgende metode.

Der blev .. algt at bruge 2 halmslakke a ca. 500
slk. hårdtpressede halmballer. De blev staHet i
forbandt p.\ et st) ~ke O. IO mm plastic, som var
6 X 6 m. S(a~~ene "ar 4.5 X 4,5 m med 9 lags
højde.

Den ene stak blev dækket med l lag 0,15 mm
plastic, den anden med 2 lag 0,15 mm plastic .
Bund- og dæl..ningsfolier blev rullet sammen så
tæt som muligt omkring en trælægle p l" X
2" og af længde som slaksiden. Ovenpå de sam
menrullede lag plastic blev lagt sandsække for at
holde st<l~ken sft lufltæt som muligt. For hver me
ter blev staUen overbundet med trevirabånd for at
hindre plastidagel i at blafre og for at holde pla-
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FOr5øgsmrusig tilsætning
af flydende amonlak III
plasllcfonegld halmstak.

3,1
2,4

25.8
35,1

5,1
7,4

rApr.

5,1
7,4

"''lUNt.

91,4
87.5

91.7
87,4

pH

6,8
5.9

Amf1loniakbellandling af halm (170)
pcl. af lØ!'Stof

enzymopl. kg halm
org. stof pr. fe.

26,4 3,0
36,0 2,4

J lag pla~t

Ubeh.
Ammon.

2 laK {Jlasl

Ubeh. 6,7
Ammon. 6,0

Enten der blev brugt dækning med 1 eller 2 lag
plastic blev der opnået næsten identiske resultater.

Fælles var, at pH viste Cl fald i sur retning. Tør
slofprocenten faldt med ca. 4 enheder og t~~rs[offets

indhold af råprolein steg med 2,3 procenlcnheder.
Cclluloseenzymopl,·Sseligheden af organisk Slof,

der er et udtryk for foderværdien, SI eg med ca. 9,5
procentenheder ved ammoniakbehandlingen. Del
er en forbedring af foderværdien pi ca. 36 pet.

Det medførte, at mængden af halm pr. foderen·
hed blev nedsat med 0,7 kg halm til t foderenhc.,
idet halmen her i begge tilfælde er korrigeret li} 15
pet. vandindhold.

lØvrigt var de ca. 3,0 kg ubehandlet halfl til l
foderenhed forbavsende lav efter normaln(rmernc.

placeret 2 balmstakkc, der efler planen blcv dæk
ket med henholdsvis l og 2 lag 0,15 mm plastic.

Valg af forsdgsvæn og staksætning blev foreta
get i samarbejde med lokale konsulenter. Plastic
og ammoniak blev leveret af landskontorelog do
sering foretaget af mandskab fra landskontoret. der
havde transportabel ammoniak tank o~ doseringsud
styr til rådighed.

Resultalerne af ændringer i foderværdi m. v. ses
i gennemsnit af de 12 forsøgssteder i det f,}lgende.

sticdugen på plads under udluftningen inden op
fodringen.

Efter beregning af halmvægten blev tilsat fly
dende ammoniak i en mængde af 3 procent af
væglen pfl tørslofba"is, idet et doseringsspyd bragte
den flydende ammoniak ind i slakkens midte oven
over det 3. lag halm.

Der blev sk1\ret en korl spalte i modsatte stak
side, så den luft, der blev fortrængt af ammoniak
ken kunne slippe ud. Straks efter blcv begge huller
lukket med en klæbestrimmel.

Termometre blev anbragt i slakkenes midte. så
temperaturen kunne f~Slges j de fØrste dage eflcr
behandlingen.

Under stabling af halmen blev 2 halmballer i
hvert lag mærket. Af disse blev med hollandsk bor
udlaget prØver både ved indlægning og ved udlag~

ning af halmen.
Gennemsnitsprøverne blev analyseret for tør

stof. n'l.prolcin. træstof, aske, pH, IØrstoffets en
zym-oplØselighed og in vitro-fordØjelighed. Jn vilro
beslemmelsen af ford~'jeligl organisk stof blev gen
nemfsSrt i samarbejde med forsØgslaboratoriet, Trol·
lesminde, I-lillerød. mens de øvrige analyser blev
foretaget pi Statens Planteavts·Laboratorium, Vej
le.

Under opbevaringen skulle eventuelle huller
straks lappes, så stakken var holdt under så tæt
et dække som muligt.

Efter mindst 6 ugers opbevaring blev plastic
dugen rullet op i siderne, så overskydende ammo
niak kunne blive udluftet. Efter ca. 2 dages ud·
luftning blev de mærkede halmballer fundet frem,
prØver blev udtaget, og halmen kunne bruges ef·
ter forsøgsværlcns ønske.

På 12 forsøgssteder fordelt ud over landet blev
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Samnenlignel med tørstofindholdet i ubehandlet
halm b~v der fundet et fald på ca. 3 pct. i alle

Ammoniakbehandlet halm
pH pcl. r1prol.

tern:t ikke tl'lrn:t ikke
"ed SO"C lOm:t ,ed BO"C tl'lrrel

Halmen havde i 1976 et meget hØjt indhold af tør·
stof, som del også fremgAr af oversigten.

Ovenstående resultater er fundet efter normale
laboratoriemetoder, hvor prØverne bliver tørret un·
der ventilerede forhold i 24 timer ved 80 °C. Her
vi! eventuelt ikke bundet ammoniak blive dampet
væk.

Da der mA regnes med, at det ammoniakbehand
lede halm, som dyrene æder, indeholder en vis
mængde ikke bundet ammoniak, blev der i 7 prø·
ver foretaget analyser af halm før tørring i labo
raloriet med fØlgende resultat.

Den ikke bundne ammoniak i ikke tØrrel halm
har bævet pH op i nærheden af neutral reaktion
og øget indhold af råprotein med ca. 3 pet. Foder·
værdien af delte forØgede indhold af råprotein er
endnu ikke klarlagt.

For at få. et indtryk af den flydende ammoniaks
virkning og fordeling i stakkene ved forskellig tør·
stofprocenl, udvalgte man 2 forsØgssteder til en ud
videt undersøgelse. Halmen havde p5 de 2 for·
søgssteder ved indlægning henholds'r'is ca. 95 pet.
og ca. 85 pet. tørstof.

Selve tildækning og ammoniakdosering fulgte
forsøgsplanen. Ved udtagning blev der af hver
mærket prØvebulle taget prØver til bestemmelse af
pH, tørstof, råprotein, aske, enzymoplOseligt or·
ganisk stof samt in vilro bestemmelse af fordØje·
ligheden af organisk stof.

PrØveudtagning m. v. blev af de 4 stakke fore·
taget af mandskab fra landskonioret. Desuden blev
i samarbejde med Bioteknisk Institut, Kolding, fo·
retaget en videregående undersogeIse over ammo
niakvir\..ningen ilslak.

I det fØlgende ses resullalerne i gennemsnit af
de 5 stakke.

halmlag undtagen i nederste lag, hvor det var ca.
14 pet. Det skyldes, at dette lag har opsuget noget
af det kondensvand, der havde samlet sig oven på
bundplasticlaget.

TØrstoffeIs indhold af råprotein blev i forhold
til del gennemsniclige indhold j ubehandlet halm
forØget med 2.5-3,5 pet. i alle lag, hvilket viser,
at ammoniakken har fordelt sig ret jævnt i hele
stakken.

Dette bekræftes også af tallene for pet. enzym
oplØseligt organisk stof i tørstoffet, der alle er for·
øget med ca. 12 pet. ved ammoniakbehandlingen.
Der var dog en tendens til at forøgelsen var størst i
overste og nederste lag.

Det ses også at indholdet af kg halm til en fo·
derenhed var jævnt fordelt med 2,3 kg bortset fra
disse øverste og nederste lag. Sammenlignet med
ubehandlet halm er del opnået at der skal 0,8 kg
halm mindre til I foderenhed.

Denne gevinsl ved ammoniak behandlingen i for·
hold til ubehandlet halm var mindre, end man
regnede med. Del skyldes uden tvivl, al udgang~

halmen i 1976 havde en højere foderværdi, nem
lig kun 3,1 kg til 1 foderenhed i stedet for normalt
4 kg til I foderenhed.

Beregning af foderværdien af halm ved enzym
opløselighed af organisk slof er en ny og forenklet
laboratoriemetode. Den er her i samarbejde med
forSØgslaboratoriet sammenlignet med in vitro-op
lØseligheden af organisk stof. Denne sidste er en
ret omstændelig laboraloriemetode, som man gerne
ser afl~Sslllf enzymmetoden.

I undersøgelsen her er in vitro·fordøjeligheden
derfor taget med som sammenligningsgrundlag, og
der synes foreløbigt at være opnået god overens·
stemmelse i vurderingen af halmens foderværdi ved
de 2 metoder.

1 den enkelte st3k blev straks efler, at den fly·
dende ammoniak var tildelt anbragt el termometer,
der i et jernrør var placeret midt i stakken. 1 be
gyndelsen blev temperaturen aflæst hver lime og
senere dagligt.

Der var ingen målelig forskel på temperaturfor·
løbet ved l og 2 lag plastic. De er derfor slået
sammen i k.urven i figur IS, der i tid er logarit·
metrisk, sA afstanden på grundkurvens 0-10 timer
på papiret er den samme som 10-100 limer.

J lØbet af 2-3 timer nå.ede temperaturen i gen·
nemsnit af 21 stakke ca. 40 DC og faldt derefter
hunigt og jævnt til efter 145 timer eJler ca. 6
dage al anlage omgivelsernes temperatur.

l samarbejde med Biotek.nisk Institut i Kolding
blev der målt temperaturer flere steder i en be
handlet sUlk. Her fandt man, at temperaturstignin·
gerne havde et forskelligt forløb forskellig i de
enkelte dele af stakken.

l samarbejde med lokale konsulenter og forsøgs·
laboratoriets afdeling for heHirsforsØg har lands·
kontoret v~rel behjælpelig med linder kontrolle
rede forhold at ammoniakbehandle større partier

9,76,7

3,1

6,9

25,14,2

6,0

Ammofliakbelwndliflg af !Ialm
pct. af tOrllOr ptl. in vino

en7.}·m· kg halm fordlJ-
oplo!ICllghed, pr. !.e. jClighcd i

råprøl. org.ltOf (ISY.,vandl Org.ltO!

7,1 39,8 2,1 65,7
7,2 36,7 2,3 63.9
7,1 36.8 2,3 64.4
6,8 37,5 2,3 64,9
6,6 36,1 2,3 63,6
7,3 38,2 2,2 65,3
7,3 37,6 2,3 65,9
6,6 36,4 2,3 61.5
7,7 41,0 2,1 65,7

86,1
87,6
87,1
87,5
86,7
86.9
86,6
87,4
75,7
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Lag nr.
Illakken
nc<1cfra

9
8
7
6
5
4
3
2
l

't.behandlel, hele
100'ken.
gns. 89,5

G ns. 7 prøver
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halm, M>ffi bliver brugl i fodringsforsøg i denne
vinler.

Da man ved ammonia~bchandlingen fandl, at
der skulle ca. 2,2 kg halm lil l foderenhed. 011\
resultaterne betragtes som rel lovende, selvom de
kun er delresultater af et større arbejde.

Undcr~)gclsen fortsætter.

2. Såbedcts kvalitet og roefroets
markspiring 1975-76.

Baggrunden for, at denne undersØgelse blev pl.·
begyndt, var erfaringerne fra foråret 1974, hvor
der ofte blcv SCl roemarker med en meget man·
gelfuld fremspiring og lige vcd siden af under lig.
nende betingelser rocmar"'er med en god frem·
spiring.

Da tendensen desuden g:\r i retning af såning
på blivende afstand, er der cl stort behov for at
vide mere om de mange faktorer. der i praksis
kan have indflydelse på rocfrøcts fremspiring. ~

ledes at man f~r mulighed for at eliminere de ne·
gative faltorer. og derved silre sig en jævn og
tæt bestand i roemarken år til år.

Grundideen var at fplge samme mand med
samme mas line, når han i en længere periode sår
rocr i et område med stærkt vekslende jordtyper.
Derfor er So'lmarbejdet i år fortsat i Bjerringbro
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Landboforenings område med 37 undersøgelser.
Desuden er der ogs på Vardeegnen undersøgt 13
roernarker, hvoraf 5 er optaget i beretningen.

Undersøgelsen blev gennemføn efter spørgeme
loden. idet der p sådagen blev påfort spørgeske
maet oplysninger om jordtype. forfrugt. jordbe·
handling. anvendelse af kemikalier samt oplysnin
ger om såbedets jæ\nhed. tprhed og struktur. Des
uden blev kontrolleret sådybde og procent fro pla
ceret i god kontakt med fast jord.

Alle disse unders~jgelser ble ... gennemfs~rt inden
for el afmærket område på 5 rækker a 10m. Ca.
3 uger lænere ble ... der på disse iagllagelsesarealcr
optalt antal fremspirede planter. Desuden blev der
gjort notater om andre årsager til svigtende plan·
tebestand end mangelfllld spiring, f. eks. sandflugt.
angreb af skadedyr. kemikalieskader o. lign.

1vlarkspiringsprocenten beregnes normaIl på 100
udsåede frø uanset deres spireevne. Da frøpartier·
nes spireevne kendes her i undersøgelsen vides
præci'it, hvormange spired)'gtige frØ der er i 100
uds..-\ede frø, ligesom man kender såafstanden. l
uOllersøgclsen beregnes derfor antal oplalte planler
i procent af spiredygtige frø udsåeL

Def\'ed ligestilles frøpartierne. uanset deres spi·
reevne. Forskelle de enkeile marker imcllem i an·
tal planter fundet i procent af spiredygtige frØ ud
sået er således i hØjere grad en direkte følge af
forskelle i såbedels kvalitet.

I det fØlgende ses gennemsnit af bedømmelse af
enkelte såbedsfaktorer opstillet eftcr faldende pro
cent planter af spiredygtige frø.

Jordt)'per samt :lOtnl harvninger og t(omlinger
er i gcnnem~nit ret ens i grupperne. Derimod ses
fra grllppe til gruppe en stigende mængde kvælstof
anvendt pr. ha ril s<lbedcl i lakt med faldende antal
fremspirede planter.

Den bedste fremspiring er opnået. hvor den stør·
'ile pn.x:entdel af fro har haft god kontakt med fast
jord.

Dc samme tendenser gælder for såvel teknisk
som genetisk monogermt frø. og den opnåede plan
teaf!>land var for begge frøtyper på et rimeligt
niveau. bortset fra de få marker i de nederste
grupper. hvor sandflugt eller angreb af skadedyr
havde ddelagt mange af planterne.

RoeslJbed 0l: marJ..Jpirillf,? (173)
Opnået

pet. planler Anlal Jordl~·pc:·) Anlal Anlal pcl. fro I kontll!.t planlufS!.
af lp d. frø mar!.er 1-6 harvninger tromlinger kg 1'1 pr. ha m. fut Jord om
Te"n. monog, 14 ern, 1975-76

Over 80 16 4.0 4.2 1,2 195 85 20.2
79-70 25 3.2 3.7 1,0 206 72 22,9
69-60 12 3.6 J.9 1.0 241 74 25.8
59-50 4 J.8 2.8 2.0 28J 65 31.5

Gen.monog .. 19tm.197S-:6

Over 80 ........ 14 3.2 4.2 1.4 220 79 26.0
79-70 . . . . . . . . - . 9 J.3 4.2 1.6 245 80 28.2
69-60 ....... 2 2.0 3.0 0,0 395 70 39.6
')1 lelundj,,6 '~<J::r Icrj.



170

.) I - ukc, 3 - krumme, 5 - knoldct slruktur.

I gennemsnitsresultalerne her har tromling ikke
vist nogen afgØrende indflydelse, men i følgende
opstilling, hvor der er foretaget en opdeling direk
te efter antal tromlinger, er forholdet anderledes,

RoesIlbed og markspirin{{
pe!. frø i pct. planler

Antal Anlal Struklur konl.8l" mcd af spIre·
tromlingcr markcr l-S-) fasl jord d)'Stigc frø

O 8 1,3 44 69,0
1 59 2,9 75 74,0
2 IS 2,8 89 76,7

Hvor såbedet blev tilberedt ved l og 2 gange
tromling blev der fundet større procenttal frØ i
kontakt med fast jord, hvilket igen gav flere pro
cent planter af spiredygtige frø.

Foruden kvælstof og tromling blev også fundel,
at forskellig forfrugl havde en vis indflydelse, som
det ses af følgende oversigt i gennemsnit af tek
nisk monogermt frØ sået på 14 cm frøafstand.

24,6

20,9

88

77

12

18
°
5

kassable ensilage, der var forrådnet og uegnet lil
kvægfoder. l cm kan svare til l pet. kasseret.

Resten skØnnedes at være brugbar ensilage. Her
måltes i cm den del, hvor der var synlige farve·
ændringer. Det levnede den nederste del af prØve
søjlen, som repræsentant for den normalt forgæ·
rede ensilage.

Der blev laget prØver af den normalt forgærede
og den farveændrede ensilage og analyseret for:
tørstof, råprotein, træslOf, aske, mælkesyre, eddike·
syre, smørsyre, pH, ammoniaktal (Al).

Desuden blev gjort norater over afgrØde, dæk
ningsmaterialet, beskaffenhed, placering af stak
eller silo.

Man undersøgte ensilagebeholdninger, der var
dækket med l lag plastic, der enten på hele over·
fladen var beskYllet og fastholdt af et ekstra lag
plastic, jord, græs eller bildæk, eller når det kun
blev fastholdt med delvise pålægninger af halm,
jord, græs eller bildæk.

Hvor der var dækket med 2 lag plastic eller
hvor 1 lag var dækket helt med sand, græs, bildæk,
fandtes ingen kassabel ensilage, som det fremgår
af IO prøver i fØlgende oversigt.

Dækningsgrad og randrab (/7/-72)
pct. tørslof

Anlal Af lOOt"m yderstc cnsllage i normll
pr".er kassabel R:ndrtt normal el15ilage

Dækket og
beskyttet 10
Dækket og
ubeskyttet 9

Roesåbed og markspiring
pct. fro pc!.
I konlakl Frocl$ Opnået planter

Anl.8l med fast spinc'"'Oe planteaf· af splrcd)·g!.
marker jord. pet. sland t"m fro

2 83 78 20,9 86
22 74 80 21,6 73
24 76 82 23,5 n
8 82 82 24,5 69

Forfrugl

Roer
BY8
Byg/rajgræs
Græs

Der blev fundet øget planteafstand i rækkefØl
gen roer, byg. byg med italiensk rajgræs og græs
som forfrugt til roer.

De enkeltfaktorer. som indtil 'lU har \'isr sig at
ha\'e størst indflydelse i lI11dersogelsefl vedrØrende
roernes fremspiring \'or ki'ælstofni\'ellll samt antal
tromlinger og for/rugten.

UndersØgelsen fortsætter.

3. Forskellige dækningsmetoders indflydelse
på ensilagens randtab og kvalitet.

I de sidste par år har der på det danske marked
kunnet købes 0,15 mm plasticfolie i 12 m brede
baner. Erfaringer fra udlandet har vist, at 1 eller
2 lag af denne plastic var velegnet til dækning af
silostakkc, da el folie kan dække hele stakken.

For at belyse de nye plastictypers virkning på
overfladetab ved ensilering i praksis blev besØgt
en række landmænd, der havde anvendt disse pIa·
sticfolier til dækning af ensilagen.

Med et specialfremstillet ensilagebor. der kan
udtage søjleprØver i 100 cm d~'bde blev taget 5
prøver af hver ensilagebeholdning på 19 ejendom
me i vinteren 1975/76.

De 5 prøvespjlcr på 100 cm blev placeret på et
stykke plastic. Først måltes i cm rra oven den

I de øvrige 9 prØver var der fra l til 10 cm
kassabel ensilage. Det bemærkes, at tørstofprocen·
ten i normal ensilage var størst. hvor der ikke
blev fundet kassabel ensilage.

Den undersøgte ensilage kan deles i 3 hoved·
grupper af afgrØder. I det fØlgende er øverst vist
næringsindholdet i den normale ensilage fordelt på
afgrØdegrupper. derefter fØlger gennemsnit af nor
malt forgæret ensilage og endelig nederst i over·
sigten de tilsvarende tal for næringsindholdet af
den synligt ændrede ensilage.

Ensilagens Ilæringsindhold (/72)
Antal P"< pc!. af lorstof
proYer lOT'St. r.1pr. mest. aske NfE

normalensilage

Græs 15 20,9 18,1 27,4 11,3 43,2
Roclop 2 19,3 18,7 14,9 19,8 76,4
Helsæd 2 40,9 10,5 19,6 6,4 63,5

Gns. 19 22.9 17,3 25,3 11,6 45,8
~ndret ensilage

Gns. 19 21,2 18,8 23,7 13,1 44,4

Ocr var betydelige forskelle i tørstofprocenten,
og taIJene viser en typisk variation i dette tØrstofs
sammensætning for de 3 afgrødetyper.

Nederst ses, at i den brugbare del af ensilagen.
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Søjkpro\'c af hclszWl
cmUllc udlzalCS ul
bed"mmclse .r r.nc<r-ndrina
or opm'lioll·

som var synlig farveændrcl af luftens indsivning,
afveg næringsindholdet kun lidi fm den normalt
forgærede ensilage.

I del falgende ses ~",'alitelstal opstillet efler af
grodetyper i de samme 19 prøver.

Gennemg ende var kvaliteten god i alle afgrd
der.

Delle gælder også for den farvcænuredc ensi
lage.

Clllilagl'llf k ,'alilC'allll
pcl ar tøl";tof

pH A< rn.:E]J"u, cddll<U smøn
normal emil'ge

Græ'i, 15 pr. 4,4 12 8,1 3,8 2.9
Roctop 2 pr. 4,3 7 9,3 4, l 0,5
Helsæd 2 pr. 4,4 9 6,8 1,2 1,7

Gns. 19 pr. 4,4 Il 8,7 3.3 2.2

rndrct (nStl.ge

Gns. 19 pr. 4.8 Il 8,0 3,8 1,4

Underspgelsen (orlsæller.

l V. Græsmarkssektionens
virksomhed 1976

J. n~.fOgene hos medlemmerne blev gennemført
med den tidligere områdedeling, idet landskonsu
leolerne Aksel Jacobsen og B. R. BCnlholm beSØgte
medlemmerne j henholdsvis den sydlige og den
nordlige del af Jylland. Konsulent. Inndbrugslærer
Kr. Agergård, Læg!lrd Landbnlgss~ole, Holstebro,
er ansat som dehidskonsulent og beSØgte medlem
merne i Ringkøbing amt og i Sydthy.

2. GrtfJmpdet i /976 blev afholdt den 14. og
15. juni i Rebild. M~jdet og udflugterne på Hobro
Alborgef!nen havde "am let ca. 350 og ca 900 del
lagere den I. og 2. dag.

3. Grasmødet i /977 vil efter den forch,bige plan
blivc afholdt den 6. juni i Jkast med eftcrfølgende
ekskursioner p1't Ikast-Horsensegnen.

4. Gra.rmorksscktiolle"s orJ:0llisatio"fjor!told.
Gra::~mar~ssdlionenhavde ca. 800 medlemmer pr.
I. august.

Se~tionens arbejde ledes nf Græsmar~sllclvalgel,

der har følgende sammensætning:
Godsejer P. S. Olufsen. QUi'itfUp. Struer (for-

mand).
G~rdejer A. Dons Harlyck, Rurup. Toftlund.
I'roprietær Preben Lutl11Øft, Tandrup, Bedsted.
Græsmar~s'ie~tionens sekretær. chefkonsulent

Joh'i. Olesen, varetager sammen med kasserer Kent
Sommer sekrelariatsforretningerne.

Græsmar!l.sse!l.tioncns konsulenter er:
LandskoR'tulcnt Aksel Jacobsen.
Gernersvej 9, 8260 Viby, tlf. (06) 149502.
Lnndskonsulent B. R. Bentholm.
Castenschiolds\'ej 8. 8270 HØjbjerg,
tlf. (06) 27 1964.
Kon'iulent Kr. Agergård.
Uhr~nfeldt, Nr. Felding,
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 22 93.

Græsmar!l.s~ektionenskontoradresse er:
Kongsgårdsvej 28. 8260 Viby J..
lif. (06) Il 0888.
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K. Undersøgelser vedrørende lævirkning
Af Frode Olesen.

1. Forsøg med tilførsel af kai k
til unge løvtræshegn

Hovedparten af kollektive læhegn plantes i disse
år til aflØsning af ældre og udtjente granhegn.
Fremgangsmåden er i de fleste tilfælde den, at det
gamle læhegn ryddes lotalt, hvorpå cn ca. 5 m
bred jordstribe bearbejdes og forbedres for ny
plantning af trerækkede hegn sammensat af for
skellige lØvtræer og buske.

Granhegnene har en forsurendt" virkning på jor
den, hvis kalktilstand efter rydningen næsten altid
adskiller sig meget fra forholdene i den øvrige
mark. Jordbundsanalyser udviser ofte reaklionstal
fra 4,2 til 4,5, ligesom indholdet af kalium og
fosfor - og i nogle tilfælde magnesium og kobber
- er lavt.

Spørgsmålet bliver derfor, om kalkning under
disse omstændigheder vil virke fremmende på Ipv
træernes vækst, og hvor store mængder kalk der
i givet fald vil kunne tilrådes. Fra skove og plante
skoler har man ganske vist erfaringer for, al man
ge træarter udvikles godt ved en jordreaktion. der
er betydeligt lavere. end der normalt tilstræbes for
landbrugsafgrØder, men det er dog sandsynligt, al
træerne har et pH·oplimum, der ligger højere end
de konstaterede meget lave værdier.

Til belysning af dette problem er der i årene
1970, 71 og 72 anlagt iah 10 forsØg med kalktil
fsjrsel. Forsøgene er gennemført i samarbejde med
Hedeselskabets læplantningsarbejder ved inspektør
G. H. Sørensen. Kolding. Der er i efteråret 1976
foretaget opm!tling af tilvæl..sten i samtlige forsøg.
og resultaterne er meddelt i det fØlgende.

a. Forsøgsplanen.

De IO forsøg er beliggende på sandjord af om
trent samme beskaffenhed omkring Billund, Lind
knud og Gcrndrup. I nyplantede læhegn er der af·
sal parc.eller il 20 ro længde, således ,H alle de an·
vendte arter af træer og buske indgår med el vist
anlal indiviller pr. parcel.

Forsøgsleddene er betegnet:

a ukalke!.
b 5 tons kulsur kalk pr. ha.
c = 10 tons kulsur kalI.. pr. ha.

Der er i aUe forsøg tre fællesparceller: al, all,
aIlI o.s.v., men fire forsøg har dog kun to led:

a + b. De ukalkede parceller er placeret mellem
parceller, der har fået tilført henholdsvis 5 og 10
tons kalk. Rækkefølgen i marken er allSå: b, a
og c.

Kalken er tilført umiddelbart efter plantningen
enten efterår eller forår. Forinden blev der udta·
get jordprøver til bestemmelse af reaktionstal og
analyse for plantenæringsstoffer. Tabel 1 viser for
søgenes placering, antallet af forsØgsled og hegne
nes alder ved opmåling.

ForsØgenes beliggenhed, parcelfordeling
og ftegnet/es alder

Forsøg F0l'S0lls1ed m. Antal
0<. FOfSØllJvært 3 rællesparcel. YEkstAr

l ehl'. Strå ru p, Bække a b 7
2 Ejner Hansen, Lindknud a b 6
3 Jens Jacobsen, Lindkund a b 6
4 Bent Pedersen, Lindknud a b 6
5 Svend T. Hansen, Gerndrup a b c 7
6 Ths. Bjerre, Billund a b c 5
7 Ths. Bjerre, Billund a b c 5
8 Jørgen Keldstrup, Billund a b c 5
9 Jørgen Keldstrup, Billund a b c 5

10 Egon Hansen, Glejbjerg a b c 4

b. G,'dskning
Jorden var ved forsøgenes anlæggelse udpint for

næringsstoffer. Der kunne således være risiko for,
at udslag for kalkning skyldes virkninger for næ·
ringsstofoptagelsen, som ikke ville forekomme på
mere vclgØdede arealer. Da hensigten var at un
derSØge jordreaktionens betydning under normale
vilkår med cn rimelig tilforsel af gØdning, blev alle
parceller gødet med NPK·gØdning 15-4-12,200 kg
pr. ha svarende til en tilførsel af 292 kg N. 72 kg
p og 232 kg K, 50 kg Mg og 6 kg Cll.

I tabellen på næste side er givet en oversigt over
analysetal fra forsøgenes SIart og ved opgØrelsen
efterår 1976. Den konslaterede kobbermangel er
rettet nogel op, og kalium· og fosforindholdet er
hævet i beskedent omfang. Der er iøvrigt ikke sup·
pleret med lilskudsgødning udover, hvad træernes
rØdder muligvis har kunnet hente fra marken langs
hegne!.

Tidligere undersøgelser bl. a. ved statens forsØgs·
virksomhed viser, at lætræcr bØr gØdes alsidigt.
Behovel for fosfor synes dog at være meget be
skeden!. Træerne kræver generelt ikke store mæng·
der næringssalte tilfØrt, og der er i forsØgene ikke
observeret åbenbare mangelsymptomer.
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Forsøphcgn -e:d Billund

c. Jordens kalktilstand
I følgende opstilling er vist jordreaktionen i

ukalkede parceller og i parceller der er tilfØrt S
eller IO Ions kalk pr. ha. De anfØrte tal er gen
nemsnit af 3 analysetal stammende fra jordprØver
udtaget i de respektive fællesparceller. S Ions kalk
har i gennemsnit hævet pH fra 4.6 til 5.7. Ved IO
tons er pH hævet lil 6,4.

Jordrf!okrioll. oprindelig og eflu ril/prsel af
5 og JO 10llS kulsur kalk

Fanø. • Ukalltet b. oS tons e. IO tOml
",o

l 4,4 5,0
2 4,3 4,8
3 4,6 5.6
4 5,3 6,0
5 4,5 5,7 6,3
6 4,3 5,9 6,5
7 4,5 6,0 6,5
8 4,8 6,1 6,7
9 4,6 6,0 6,4

10 4,6 6.0 6,2

GDS. IO forspg 4,6 5,7
GDS. 6 forsøg 4,5 5,9 6,4

Jordens indhold tI/ mui"gs:'ilofler
Fors"S

",o

l
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Gns.

Anlll}sc:t:r.l0pnndclll
ri KI Mit Cul

1,7 5.3 4,3
0,5 3,1 3,7
0.6 3.3 4,6
2,6 5,5 3,1
0,8 3,2
0,5 3,3 5,3 0,3
0,4 2,6 3,8 0,2
1,2 2.1 2,0 0,3
1,5 1,5 2,5 0, l
1,8 3,2 3.8

1,2 3,3 3,6 0,2

Analysctal dier god.slo.nmg
Fl KI Mgt Cut

2,8 5,0 3,2 1,0
1,6 4,8 1,8 0,6
1,8 6,7
2,3 4,9 2,6
2,2 3,7 2.1 0,7
2,7 4,4 5,3 1,3
1,3 6,4 2,3 1,6
1,2 3,4 2,4 1,4
2,4 11,7 3,7 1,5
0,7 3,5 2,6 0,6

1,9 5,4 2,9 1,1

d. ResultlIter

ForSØgene omfalter 3 X 66 parceller, og der
indgår iall 4.515 træer og buske fordelt på de 12
arter, som udgØr hegnenes sammensætning, For
søgssikkerheden aftager med plantetallel. og for
de arter (fortrinsvis buske) som indgår med mere
be~kcdne antal, kan resultaterne kun betragtes som
et forelØbigt fingerpeg om kalkens virkning.

Tabellen nedenfor er en sammenstilling af gen
nemsnitsresultatet for de enkelte arter i de- IO for
s~sg. I-I~)jden er m:"tlt for hver plante, og den gen
nemsnitlige &rstilv:ckst er beregnet på basis af
antal væksl!l.r. Der er ikke foretaget nogen korrek
tion for planternes faktiske h~Sjde ved udplantning.

Udslagene er ret beskedne, idet det dog bør cr·
indres, at en lille årlig mertilvækst på måske 5-7
cm eftcr nogle år vil betyde en mærkbar større
total hØjde på læhegncl.

G('tIIl('msllitlig lirlig ti/l·(l'ksr cm
Forwgskd

Antll • b ,
Tntarl u-:ttr ul.:llket , I IO' Forhold~111

Hvidel 1584 49 51 55 100 104 112
Gronel 792 27 27 27 100 104 l ().l

Eg 735 27 25 25 100 92 92
Elm 396 37 41 43 100 114 119
TjØrn 224 27 30 30 100 115 111
Ahorn 196 35 37 38 100 106 108
Syren 170 18 19 20 100 106 111
Bøg 130 20 20 18 100 100 90
Sargents æble 92 28 28 27 100 100 96
Liguster 76 18 20 22 100 111 122
Bærmispcl 68 26 24 26 100 92 100
Gedeblad 52 25 26 28 100 104 112

Gns. 28 29 30 100 104 106

Ni arter har givel positive udslag for tilførsel af
5 tons kalk. BoS og æble er upåvirkede. mens egen
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som den eneste art har reageret ved lidt mindre Forsøg Anlal

tilvækst. IO lODS kan., har tilsyneladende fremmet Trzan ",o planter • b ,
Elm I 36 31 43 xvæksten hos nogle J..aJkcbkcnde arlcr og hæmmet 2 30 27 34 x

den for andre. 3 30 35 40
Det ligger s&ledcs klarl. at kai "'tilførsel til blan- 4 30 42 45

dingshcb'll under alle omstændigheder bør afpasses 5 45 14 22 25 x
under hensyn hertil. 6 45 39 41 44 x

pH-niveauet bØr være en slags mellempropoflio- 7 45 40 45 48 .x
nal, som giver rimelige vækstmuligheder for så....el 8 45 42 42 43
kalkskyende ~om mere fordringsfulde arter. 9 45 52 55 53

lU 45 45 45 44 x
e. De enkelte forsøg Gns. 10 fo~~sg 37 41

Der er nogen variation mellem resultaterne fra Gos. 6 forspg 39 42 43
de enkelte forsøgsarealer. Dette kan skyldes ukon-

Ahorn l 16 37 39trollable for<;;kcllc i jordbonitet. fugtighedsforhold.
2 16 41 41

ukrudtsbestand eller måske arvemæssige forskelle 3 18 37 38
i plantematerialet. 4 16 40 40

Til vurdering af resultaterne i de enkelte forsøg 5 22 17 26 32
gengives her måletallene for de træarter, der er 6 22 36 31 34
repræsenteret med store antal planter. r de 4 første 7 22 33 34 39
arter er den S{atislis~e siUerhed bacgnet. og de 8 20 24 31 25
forsøg, hvor siUerhcden er mindsi 80 pct., er be- 9 22 44 51 54
tegnet med x. IO 22 39 41 42

Gns. IO forsøg 35 37
Resulralu af e"kc1tforsØg. Tifl-æJ...H pr. år cm Gns. 6 for~øg 32 36 38

Fors",!!: Ania]
Træart ",o plamer • b Hl'idtjorll I 28 23 29
Hvidel I 144 47 52 x 2 18 19 22

2 12U 45 48 3 16 32 32
3 120 46 49 4 16 28 32
4 120 45 46 5 34 l i 14 14
5 180 36 38 44 X 6 22 30 35 31
6 180 56 60 61 X 7 22 3U 30 23
7 180 46 46 49 X 8 22 29 32 25
8 180 48 51 51 9 24 38 46 50
9 180 60 66 63 X IO 22 34 31 34

IO 180 65 59 62
Gns. IO for ..øg 27 30

Gns. lU forsøg 49 51 Gns. 6 forspg 29 3l 30
Gns. 6 forsøg 52 53 55
Grpnel l 72 31 3I Træarterne med Cl mindre antal planter i for-

2 60 18 IB spgcl giver ikke grundlag for en sådan beregning,
3 60 25 26 og tilvæhtcrne for de i tabellen nævnte buskarter
4 60 27 27 er et simpelt gennemsnit af alle planter i henholds-
5 90 22 20 20 \i .. a. b og c-parceller.6 90 2X 28 28
7 90 24 24 24
8 90 29 28 27 f. Andre ia~Ua~c1ser

9 90 34 36 l4 Træf'TII('S gCll$idige la'/Jå1irÅ/li,,;:.
lU 90 l4 29 30

Ons. IO forsøg 27 27
En af fordelene ved at plante læhegn i {re ræk-

~er skulle bestå i. at træerne giver læ for hinanden,
Gns. 6 forsøg 28 28 27 'lå der opnfts storre hØjdevæ!..st. HvidelIen er i for-
Eg I 84 33 36 X spgcne anbragt med halvdelen i den \'estligste og

2 60 20 21 halvdelen i den østligste række. Der er foretaget
3 72 33 24 en opdeling af træerne efter højde i forhold til den-
4 60 20 18
5 90 24 19 22 X

ne placering. I 8 af de 10 forsøg er der en tydelig

6 90 22 20 18 hpjdeforskeJ. idet gennemsnitshøjden for 642 træer
7 99 22 22 20 x i oSlræUer er 314 cm mod 270 cm for samme an-
8 60 28 25 25 x tal træer i \estrækker.
9 60 39 38 36 1 det ene af de to forsØg, som skiller sig ud med

IO 60 29 24 27 X størst tilvækst i vestrækken, !..an delle resultat for-

Ons. IO forsØg 27 25 ~Iarcs ved, at den tilstØdende mark her er vandel.
Gns. 6 forsøg 27 25 25 Forskellen øst contra vest er i gennemsnit for de



8 forsøg 44 cm, og der er hermed givet en talmæs
sig dokumentation for det gensidige læ's betYdning
for træernes vækst.

Det er dog kun en dcl af virkningen. som giver
sig lil kende på denne m5de, idet østræUen også i
nogen grad vil yde læ for vestrækken.

Den frormale \'trkstratr pr. Ar,

Træerne i forsøgene er i de fleste tilfælde præget
af de forudg3.ende tre meget tørrc somre, Et af
hegnene (nr. 9) er placeret langs en græsmark, hvor
der er foretaget vanding, og dette har bevirket, at
hegnet udviser en tilvækst som bedre end de øvrige
svarer til normale fugtighedsforhold. Med fradrag
af planternes højde ved udplantningen er den, rlige
tilv;d"st opgjort til følgende:
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AftIg t"vækst
cm

60

20

10

,
IHVfOEl,,,

Hvidel (Alnus incana)
Grpnel (Alnus viridj~)

Eg (Quercus robur) .
Elm (Ulmus glabra) ... , ..... '
Tj~)rn (Crataegus monogyna) .. '
Ahorn (Acer pscudoplatanu\)
S)'ren (S)'ringa vulgaris) .... , .. ,.".,
BØg (Fagll~ silvalica) ,." .. , ..
Sargents æble. (MaiLIs Sargeniii)
Liguster (Liguslrum vulgare) , ... " ... '
Bærmispel (Amelanehier spicata)
Ledcbours Gedeblad (Lonicera

Ledebourii)

49 cm
27 cm
30cm
41 cm
38c01
36c01
19cm
13 cm
32 cm
16c01
26c01

27 cm

30

20

10

~-------=

Trlrarternes till'{rbl \'ed forskeJlig jordreaktion

Den væl..stmæssigt mest konstante art er grønel.
hvor planter af samme alder er af forbavsende ens
højde. Bøg har haft den mindste tih'ækst af alle
arter og er næppe egnet under de givne forhold.

4,5 5,0 5.5 6,0
pH

6,5

~. Konklusion
Det er il..ke absohn givet. at træernes hØjde er

del bedste kriterium for vækst, men da højden har
afgørende betydning for læhegn. må del. især for de
egenllige træers vedkommende....ære forsvarligt at
bruge den årlige hØjdetilvæl..sl som eneste målestok
for kall..ens virkning.

Ved \-urdering af jordreal..lionens betydning er
det n~d...cndigt. al et andet forhold tages i betragt
ning. nemlig at ri~il..ocn for smitteoverfØrscl mcd
rodfordærver er sl~1rrc "'cd hØje real..tionstal. Sag
kyndige p1't dette område fastholder. at delte vil
være lilfældet. nftr Rt nærmer sig 6.0 - men dog
kun i de tilfælde. hvor en !>millel..ilde er til<;lede i
form af inficerede rodrc'ilcr i jordcn. Svampen
kan over en !trrække holde sig levende i døde rod
stumper med en tykkelse over 3 cm,

Tilfprsel af 5 IOIlJ klll.wr kalk har; gt?fU/enHnit
hævl'! RI fra 4,6 tU 5,7. For 7 art{'/': HvidrI, dm,
ahorn. tjørn, syren, gedebltuJ og liguster har dette
med!rur en "rlig mertill'ldst pd flogle cm. Tre
arter: Grpflrj, bøg og Sargef/ts "ble er updl';rkedr,
meIH cg som den ef/este art har haft lidi mindre
ri/\'trkst efter kalkning. JO tons kalk har i gell-

nemsllit lunet RI til 6.4. For 6 arter er der fortsat
en beskrden mertil\'ldst, mens tjorn, WOflt>1 og t'g
er Ifplh-irkede ; fod/old til RI 5,7 - bØg OJ: Sargents
~ble l'ok.w·r dllrlig.ft I'ed den største kalktUf"rsd

IJd Rrtllldla,:! af forsØgene ka" det slutres. ar der
til I,,'idd, elm og ahom pla"let i læhegn som ene
ste art, bdr ti/stræbes en jordrl'aktiof/ omkring 6,0
til 6,5. For blafldiflgshegn, der er sammemat af de
her omhaf/dlrnde arter, \ il drt \'(ue rimeligt at
ti/.ur"b,· et RI omkriflR 5,5 s\'arCflde til ef/ tilfØrsel
af 5 tOflS kal/.; fUlder lignef/de forhold som i for
søgefle - d. I'. s. l'ed plantning efter ryddede gran
hrgn - men kUli Uf/der jorlld.wrtflillg af, tit evell
me/le smit(('kilder AOfI elimineres.

Ved plantning pil nye, tidligen' d}'rked~ arealer
l'il Rt som regel l'ære passende eller rigelif.:t hØit
Ilden kafÅtilforsel.

]J, Iagttagelser over lælræers
lilvækslforhold

I foråret 1964 blev der på Uur Hedebrug ved
Ikast udplantet et antal træer og buske til iagtta
gelse over diverse a.rters og sorters egnethed til Iz-
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14 Branlming RougsØ
Billund SØnderhald
Egvad Varde
Grindsted Videbæk
Helle Ølgod

26
FØlgende kommuner har ydet finansiel støtte

under anden form.

15 Aulum·Haderup Løgstor
Branderslev Lpkken-Vrå
Dronninglund Sindal
FarsØ Sæby

10 Frederikshavn Trehøje
Holstebro Ulfborg-Vemb
Hobro Vinderup

18 Hirtshals Ars
Lemvig

Antal km
kollcklh·e planer kollekth·e
under udf"relse læhegn planlet

III. Læp!antningsforanstaltninger
Følgende foreninger har indberettet om læplant

ningsarbejder. der er udfØrt eller under udførelse
i foreningens område i 1976.

38

18

5

16
30

8

42

45

48

30

63

491

4
3

4

3

3
I

40

An1&l lun
kollekth·e planu kollekd\"e
under udlørelse 1&hegll plaIltet

65

lait.

ForcllillleDJ na\"ll

Landboforening
Hjørring Amts landØk.

Selskab og Husmandskr..
Hobro og omegns

Landboforening
Lemvigegnens Landboforen.
RougsØ sønderhald herr.

Landboforening .
Skjem-Tannegnens

Landboforening
Slaugs herreds og Sdr. Omme

Landboforeninger .
Ulfborg og omegns

Landboforening .
Vestjysk Husmandskreds

forening
Videbæk og omegns

Landboforening ..
Vrad~ herr. Landboforen,

TØrring Landboforening,
Thyrsling-Vrads herreders
Landboforening

ø~ter herreds Landboforen.
Alborg Amts Landboforen.
Alborg ArnIs Husmands-

foreninger _ .

Fra 7 foreninger er tillige oplyst, at der gennem
lokale udvalg elter plantningsforeninger er leveret
iah 193.498 stk. lætræer til privat udført læplam·
ning. Der er hertil opn1l.ct statstilskud til billiggø·
relse af indkØbsprisen.

Adskillige jysk.e kommuner har Ønsket at støtte
læplantningsarbejdet ved at yde tilskud til lokale
kollektive arbejder.

Ifølge de foreliggende oplysninger g<r:lder dette
for nedennævnte kommuner, som giver slandard·
tilskud på 500 kr. pr. kilometer plantet læhegn.

4

5

3

2

FOl"Cningens navn

Bramminge og ÅStrup
Landboforeninger ...

Brande-Thyregod
Landboforening

Branderslev og omegns
Landbof. og Husmandskr.

Det thylandske
landØkonomiske Selskab.

Dronninglund herreds
Landbof. og Husmandskr.

Frederikshavn og omegns
Landboforening .. _.

Give og omegns LandboL
Hammerum herreds-Sunds

Simmelkjær-lIskovog
Askov landboforeninger

Hanherredernes
Landbof. og Husmandskr.

Himmerlands samvirkende
landØk. Foreninger

Hjerm-Ginding herreders

form~1 på sandjord og under vindudsane forhold.
Sortimentet er især koncentreret om arter af åben
bar interesse til plantning i hegnsrækker samL di
verse kloner, typer og provenienser af sådanne.
Proveniensen, d. v. s. frøets geografiske oprindelse
giver ofte anledning til afvigelser, der kan få afgØ
rende betydning for den enkelte arts egnethed.

Iagttagelserne omfatter iall 98 forskellige arter
og typer, udplantet i hegnsræJ,J..er, hvor vækstbetin
gelserne har værel meget nær de samme som for al·
mindelige læhegn i enkehrækker. Parcellerne med
de uplantede træer blev i 1970 opmll.h, fotograferet
og vurderet med hensyn lil bladfylde og sundheds
tilstand.

Resultaterne er meddeh i Beretning om Fælles
forsøg i Landbo- og Husmandsforeningerne 1970,
som også indeholder en beskrivelse af vækstforhold
og kulturforanstallninger.

Da forsØgsplantningen i den kommende 'linier
vil blive ryddet, er der i efteråret p1l. ny forelaget
en m1l.ling af træernes højde, kronebredde eller
stammediameter med en skønsmæssig vurdering af,
i hvor høj grad de enkelte arier er præget af tØrken
i de tre forudgående somre.

De nye målinger giver imidlertid ikke anledning
til ændringer i konk.lusionerne på 1970, hvorfor
der henvises tit beretningen fra dette år. Særtryk
af denne beretning samt dala fra målingerne i 1976
kan rekvireres fra Landskontoret for Planteavl.



Abcd Planteavhstation 1695
Affaldsprodukter, gødning 112

1060 1089 1226 1844
Afgræsningssyslemer 1779
AfgrØdebcdornmclser 16
Afgrpdeenhedcr (a.e.) beregning

ar VII
Afsvampning af Si æd 17 54
Agrinalka. forseg med 112
Arnmoniakbchandling af halm

166
Ammoniak. gØdning 98 117 162
Arealanvendelsc 9
Artsforsøg i korn 38
Asier 125

Bagek val ile!. In.'cdcns 31
Bederoer 78 91 133
- analyser af 137

genelisk monogcrm roefrø
134

- gØdskning af 91 100 137
- mineralstof i roelorslof 138
- nilratkvælslof i roetprstof 137
- pl:IOtcbe!>t;}.nd i fabrik!'lrocr

133
- roenematoder 1693
- ræHe::lfstande 1131
- saftkvalilcl, fabriksroer 133
- skadedyrsbekæmpelse 62
- sorlsforsøg 133

Kyros 134
Meka 134
Monofix 134
Monofourra 134
\tonoreich 134
~'fonorosa 134
rvf onova I 33
Monoval 134

- - Osear 1101
- spireevne. fabriksl"ocr 133
- "Ioklobere 135 1692
- såafstand i foderroer 136
- s:"ihcdet og roefr'~ts

markspiring 169
- tilvækst i fabriksroer 133
- ukrudtsbekæmpelse 78 82
- ukrudtsroer 1692
- vækstregulering 1244
Bejdsning af såsæd 17 54
Bor lil vårraps 119
Byg, forsøs med 18 44
- contra havre og vårhvecle 29
- dyrkningsegcn~kaber af sorler

20
- halmlldbytlc 22
- kcrnesl,Srrelsc 44
- kontinuerlig dyrkning 45

177

REALR EG ISTER

- maltbyg 44
- meldugresistcns 22
- nedknækning af aks 22
- nøgen brand. resistens mod 22
- oversigt ovcr 4 ~rs sortsforsøg

23
- protinindhold 22
- rust, resistens imod 22
- sorter 18 23 40 41
--AbedII192141
- - Abed 1158 2140
- - Abcd 1605 = Gilla 21 40
- - Abed 2257. 3324. 3336.

4108.4306.4515 1697
- - Adorra 20 25 40
- - All. 3330 21 41
- - Allinda = All. 3109 21 40
- - Alva 21 41
- - Ansgar 20 25 40
- - Aramir 19 2.t 40
- - Canova 21 26 40
- - Ca 1323 1649
- - Ca 10369. 10379. 10504.

10506. 10507. 10522. 12542.
12551 1650

- - Camila 1101
- - Clnudia 21 41

Dina 19 24 40
- - Duks 19 24 40
- - Emir 19 24 40
- - Flavina 20 26 40
- - Georgie 21 41
- - Guln ~ Abed 1605 21 40

Hassan 21 41
Horni 19 25 40
IVP 69-14 20
Karn;.} 20
Lami 18 22 40
Lora 18 24 40
Maia 18 24 40
Mirjam 21 41
Mona 19 25 40

- - Nery 19 25 40
- - Nordal 18 24 40
- - Ortolao 1101
- - P-9033 21 41
- - Pirouclte 21 41
- - Printa 21 41
- - Prisca 21 40
- - Risø 9265 21 41
- - Rupal 19 24 40
- - S 705662 21 41
- - Salka 18 23 40
- - Simba 19 26 40
- - Tern 20 25 40
- - Trumpf 21 41
- - Tyra 19 26 40
- - Varunda 20 25 40

- - Vclam 21 41
- - Wing 21 25 40
- - WW 6397 og 6405 20
- - WW 6403 21
- - \VW 6449. 6461. 6482. 6488.

6495.6517.6520.6525.6530
1650

- - Yak 21 26 41
- - Zila 17 18 22 38 40
BygsortCI Ile:; oprindelse 41
Byg. valg af sort 26
- vinrcrb)'g 1101
Ba.:lgsædnrters vækstbctingelser

15

Cikorie, ukrudlsbekæmpelse i
1750

Cycocel vækstreguleringsmiddel
46

Dolomilkalk 108
Dosering af ukrudtsmidler 71
Dæksæd. kvælsloftil 1'16157
- ukrudtsbekæmpelse i 73

Eftcrafgrpdcr. forsØg med. 141
158 159

- forfrugtværdi 141
- I..orsblomslrcdc 158
- I..vælstof til t 42
- nedplØjning af 141
- okonomi i 142
EftergØd..kning efter

planleanalyscl 11 t
Engrapgræs frØavl 116
Ensilagckvalilel 171
Ensilagelildækning 170
Ensilagcundcrsogelse 1780

Fabriksroer, gødskning nJ 93
- impurity value 133
- marl.spiring og plantebestand

133
- tilvækst 133
- ukrudtsbekæmpelse 82
Feekes-Large Scale 58
Flydende ammoniak lil frøgræs

117
- græs 162
- halm 166
- korn 97 98 99 101
Flydende gødninger 102 108
Flyveaske 11 l
Flyvehavre. bekæmpelse af 75
FlyvehavreundersØgelse 1409

1245 1249 1364
Fodcrmarvkål som cftcrafgrøde

158



Foderrybs som efterafgrØde 158
Fodersukkerroer, gødskning af

91 100 102 105 108
- sorter 134
- såafstande 136
- ukrudtsbekæmpelsc 78
Foderværdibestemmelscr 1780
Foderværdi af halm 167
Fodsyge i korn 45 47 50 59
Fordampning 7
Forsøgsarbejdets omfang og

beiingeiser S
Forsøgenes sikkerhed 17
Forsøgsgården .God'håbc 1886
Forsøgsopgaveme. ovcrsigt over

5
Forsøgsudsa:dens kvalitct 17
Forædlerafgift 39
Forædlerbeskyttcde kornsorter

39
Fosfor 103
- græs p~ lavbundsjord 143
- lucerne ISO
- majs lSI
- udbringningsmåder 107
- økonomiforsøg med J03
Fosforsyreta], Ft 104
Fræser, jordbehandling med 51
- til omlægning af græs 154
FrøafgrØdernes vækstbetingelser

15
Frøavl 115
- afpudsning af frøgrres 117
- avl af m.rkrrø 1975-76 118
- dæks..'Cd for frøudlæg liS
- engrapgræs, udsædsmængder

116
- - bek. af en.hig rapgræs 121
- - ukrudtsbekæmpelse 122
- hvidkløver, udsædsmængder

116
- - afhugning liS
- hØslmeloder i frøgræs 118
- kvælstof lil frøgræs 117
- - nydende ammoniak 117
- kvælstof og udsædsmængder

for d:r:ksæd liS
- meldug i frpgræs 121
- omsælning af markfrø 1975-76

118
- rodsvingel. udsædsmængder

116
- skadedyr 120
- spildkorn i frøsrres 122
- sygdomme 120
.- udsædsmængder af frø 116
- udsæds- og kvælstofmængder

for dæksæd 115
- ukrudtsbekæmpelse 120
- vandindhold i frø 115

Godthåb, forsogsgården 1886
Grovfoderproduklion 133
Græs og kløvergræs 139
Græs, kvalitet 139
- kvælslof til dæksæd 157
- kvælstofmængder 96 159 162
- kvælslof til hundegræs 160

178

- kvælslof til alm. rajgræs 160
- omlægning med specialfræscr

154
- rajgræssorter, alm. 161
- - Endura, alm. rajgræs 161
- - Gremie, alm. rajb'Tæs 161
- - Perma, alm. rajgræs 161
- - Verna. alm. rajgræs 161
- regulering af græsvækst med

kva:lslOf 159
- skridningstid, alm. rajgræs 161
- udpinmgsforsøg 155
- vækstbetingelser og udbyttcr

14
Græsfrøavl liS
Græsmarkssektionens

organisationsforhold 171
Græsmarkssektioncns virksomhed

171
GræsrnØdet 17 J
Græsukrudt, bek. af 75
Grønmajs, forsøS med 163
Grønsager, fremspiring af 125
Guler<Sdder, sorlsforsøg mcd

1539
Gul senncp som efterafgrØde 158
- sortsforsog med 118
Gummigranulal, gØdn. med 1226
Gylle, nedfældning af 1871
GØdoingsforbruget 9
GØdskning, forsøg med 88
GØdskning af mahbygsorter 44

J-falm, ammoniakbehandling af
166

- foderværdi af 167
- nedbringning af 50
- udbytte 22 27 35
Halmformidling 1020 1523
HandelsgØdninger. forbr. IO
Havebrugsberetning 1400
Havre, forsøg med 27 40
- contra vårhvede og byg 29
- halmudbyue 27
- kcrneslØrrelse 27
- oversigt over 5 års forsøg 28
- nematoder. bekæmpelse af 48
- skallykkelsc 27
- stråknækning 27
- sorter, forsØg med 27
- - ASlor 27 40 42
- - FIamingsweiko 27 42
- - Gambo 27 42
- - Leanda 27 40 42
- - Moritz 1101
- - ~luslang 27 40 42
- - Sang 27 40 42
- - Selma 27 38 40 42
- - Silva 27 40 42
- - Sv. 28244 27 42
- - WW 16918. 17007 27 42
- valg af sort 29
- sariernes oprindelse 41
- - dyrkningscgcnskaber 27
Havvand. o\'crsvømmclsc af

1462
- vanlHng med t 677
Helsæd. forsog med 161

Herbicidvirkning og
ukrudtsarter 74

Hvede contra rug 37
Hvedesorter, forsøg med 29 38
Hvedesortemes oprindelse 41
Hvidklpverfroavl 115
Hvidkål, fremspiring af J 15
HØnsegOdning 1270 1755
HØslmeloder i vårraps 1891
Høstprognoser 16
HØsludbYUe, del samlede IS

Jlal. rajgræs som efterafgrØde
141 159

InduslriafgrØdemes
vækstbelingelser J5

Industriafgrøder 118

Jordbehandling, forsøg med 50
- alm. fræser t54
- d} bdefræsning 1345
- dybpløjning 1345
- fræsning contra plØjning 51
- grubning 1345
- halm. nedbringning af 50
- ingen pløjning 51
- jordpak.ning 52
- k.nastl romle 52
- nedplØjning af efterafgrøde

141
- minimal jordbehandling 5 t
- plØjelidspunkler 51
- specialfræser 154
- ~lubbehandling 50
- såbedstilberedning 52
- undergrundslpsning 52
Jordbundsundersøgelser t 13 t30

148
- fosforsyretal, Ft I t3
- kaliumtaJ, KI 113
- kobbcrtal, CUl 113
- magnesiumtal. Mgt 113
- reaktionstal, Rt 113

Kaliumgddskning 97 t03 107
Kaliumlal, Kt 105
Kalk, forsøg med 180 130 139
- do!omitkalk 108
Kar. for lejesæd,

sygdomme m. v. VII
Kartoffeldyrkning 127
- gØdskning 130
- induslrikartofler 127
- - kvælstof til 130
- - stivelsesindhold 127
- jordbundsundersøgelse 130
- kalk til karlofler 130
- knoporme bek. af t 32
- optagningstider t27
- phomaråd 132
- skurv i kartofler 132
- soner 129
- - Amia 129
- - Bintje t 29
- - Claudia 129

DianelIa 127
- - Frila 127
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Jlhacelia 0;001 cflcrafgrøde 158
Pentisk klover ~om efterafgrode

159

Oversigt over forsogsopgaverne
5

Oversigt over sort(orsog i korn
40

N-30 flydende kvxl'itofgodning
102-

Nalriumholdige gødninser til roer
102

Natrium i roctorstof 103
Ncdbringning af halm 50
Nedbør 7
Nedfældning af kvælstof 98
Nematodrcsistente kornsorter 22

28
Nitralkvælstof i græslorstof 160
- roetnrslof 137
N-mænsder 88

ovo-sliJm. godn. 1089
N P-gødning 108
NPK-gødning 97 99 102 155
NPK·!luspension 102

165
44

16j
16j

- v"rraps l 19
Magnelisering af såsæd 1562
Majsd}'rkning 151 163
- FAO-tal 163
- fO';,(or 151
- go<hkning 151

hØ~ltider 165
- placering. af godning 151
- plantetal 152

rækkeaf"'l:md
- som staldfoder
- sorler 163

A 198 1113
- - Anjou 210 163
- - Aurelia 1113
- - Cislron 163

&10 163
Fronica 163
IPIIO IR2 1113
Ma2131 1113
Perdll.\ 163
Primeur 1102
Vclox 1102

- ul..rlldtsbdæmpelsc
~laltb)'g. g<xhl..ning af
- k'alitet 44
- prolcinindhold 44
- sorter 44

- Abed IIj8 44
AlL 3330 44

- - Dllb 44
ordal 44

Markfrø 115
!\tidler mod sygdomme oS

sl..adedyr 62
Midler mod ukrudt 86
Mikronæring~stoffer 109 III
Minerahtofindhold i roel,)r.-.tof

138
Muldvarpe. bekæmpelse af 85

Kvælstofgødningers
langtidsvir\..ning 97

Kvælstofanvendelse 88
- ammoniaknedfælt!cre 98 162
- delte kvælsrofmængdcr 103
- observ3tionscjcndomme 90
- udbringningsm&dcr 99
- - nedfældning 99
- - placering af gØdning 99
- - ud'lprøjtning af godning 101
- udbringningstider til

vinlcrhvede 101
- vækstregulering 46
- okonomien ved 94
Kvælstofgødskning H8
Kvælstofmængder til byg 88 92

dæksæd 157
fabrikssuHerroer 93

- fodersukkerrocr 92
-frØgræs 117

græs 96 159 162
- hel<;æd 161
- kartofler 130

klovergræs 96 139 159
radisfro 119

- rug 92
spinalfro 119

- torringsafgrøder 145
- valmue 119

vinterhvede 90 91
v"rhvede 91 92
varraps 119

KvælstofgØdskning og
stråforkortning 47

Kyllingegødning 1218 1755

Mngnesiumgo<hkning 108
- dolomitkalk 108
- Kieseril IOR
- kløvergræs 139

Landbrugsarealeis bcn~'ttclse 9
I.andsud\'algcl for Planteavl

1904
Lcjes..-cd. I..ar. f. VII 18
LSD-værdi 17
Lucerne. fosfor lil 150
- som torrin~safgrodc 145
- sorter 166

Gcmini 166
1si'i 166
Korund 166

- - Orca 1(;6
Vertu\ 166

Læhegn 172
- SSjd!>kning 172
- jordannlyser 173
- kalkning 172
- n~'pl"nlede 176
- lih'ækst 173
_ lræarternes \xl..'itrate 175
- træernes gen'iidige

læpåvirkning 174
Læplantningsarbejdet 1049 1143

1463 1781
Læplantningsforan'italtningcr 176
Lævir\..ning 172
LØg 125

Han-.a 129
Jaerla 129
Kaptah 129
Octavia 129
Palma 129
Tertus 129

- - Tylva 129
- - Vandel PH 2 127
- - Vandel RB 6 129
- spisekartoflcr 129
- lIkrudhbekæmpelse 132
Klimali.."'e vilkår 6
Kloakering. strukturskade 1060

1311
Kloakslam. gndskning med 1154
KI~Svergræs og .!træs 139

kalk lil 139
- hælstofma:ngder lil 96 139

159
- magnC\illm lil 139

utllægsmcloder 155
Kobber. gddskning med 109
KobberlaJ. Cut 109
KOn'illlenter i foreningerne 1895
Kornafgrøderne... væl...stbetingclser

og udbytter IO
Kornarter. forsøg med 38
Kornd}'rkning 44
- blandsæd t 229

breds!lOing af korn 1439
- goldfodsyge 4') 50
- kominllerlig b} gdyr"'ning 45
- knæHcfodsygc 45 50 59
- kontinuerlig hvededyrkning 45
- nl:lltbyg 44
- ncmalodrcsi'ilenle kornsorIer

22 2R
- strMorkorlning 10M
- "iædskiftefor<;og 45
- -.;~hastighcd IR87 1892
- ud...ædsmængder af vinterhvede

4R
Kornelo; udvikling\'itadier 58
Kornsorler. for"og med 17
Kornsorternes oprindelse 4 l
Kornc;orternes ndhredelse 49
Kulfl} veaske. (or.,ISg med III
- an31yscr af afgf(~der 112
- eftervirkning af 112
Kvik. bckæmpche;'lf 76 78
KviksØlvfrie bejdsemidler 54
Kvælstoffets indflydelse på

frem<;p. 125
KvælsIOf~!(X1ninger 93 97
- chilesalpeter 93 102
- fa'itliggende kvælslofforc;og 97
- f1}'dende ammoniak 97 99

101 162
- f1vdende. tryHrie g'k1ninger

101
- kal\..ammons:llpCler 93 97 102
- kalksalpeler 97

monoammOnil.lmo;lllfat t08
- nalriumk.t1kammonsalpeter

93 102
- N-3D 101
Kvælstofg,~dninl:er ... imlflydelse på

rea\..tionstal 97
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vækstbetin·
13

PlanteavlsudvaJgenes formænd
1895

PK-gødning 97 109
Planteanalyser, gødskning efter

III
Plantesygdomme, bek. af 54
Pløjeforsøg 51
Porrer, fremspiring af 125
PlInktnedfælder til nydende am·

moniak 98 162

Sall'ikade fra havvand 1462
1677

Selen, gødskning med 109
- indhold i bygkerne 109
- lIdsprøjtning af 110
Sennep, forsøg med 118
Sikkerhed, forsøgeDcs 17
Silomajs, sortcr af 163
Skadedyr, bek. af 54 60
Skadedyr, forskellige
-gæs, udbyttebest. af skade 1855
- krondyr, skade af 1143
- muldvarpebekæmpelse 85
- rågeskader 1020 1575 1692
Slam, gødskning med 1844
Sneglebælg som efterafgrøde 159
Solsikke. udbytte af 1891
Solskinstimer 7
Sonsforsøg i korn 17
Specialafgrøder, dyrkn. af 125
- asier, meldug i 125
- bejdsning af løgfrø 1539
- fremspiring, kvælstoffet'i indfl.

125
- gulerodsorter 1539
- knoporme i rødbeder 125
- kvælstoffets indf!. på fremsp.

125
- løgfrø, bejdsning af 1539
- løggråskimmcl, bek. af 125
- rødbeder, bek. af knoporme

125
Spildkorn, bck. af i frøgræs 122
Spinatfrø 119 124
Sprøjtearbejde i foreningerne 87
Strukturskade ved kloakering

10601311 1475
Stråforkortning 46 1066

Radisfrø, kvælstof til
Rodfrugtafgrødernes

gel ser og udbytter
Roedyrkning 133
Roefrøets markspiring 169
Rug, forsøg med 37
- contra hvede 37
- sorter 37
- - Animo 37 42
- - Kongs Il 37 42
- - Pekuro 37 42
- - Pelkas II 37 42
- sorternes oprindelse 41
- valg af rugsart 38
Rødbeder 125
Rødkløver som efterafgrøde 159

180

Svampe og skadedyrsbekæmpelse i
korn 60

Sygdomme og skadedyr 54
- asieagurker, meldug 125
- bederoer 62
- frøgræs, meldug 120
- kartofler 132
- - knoporme 132
Sygdomme og skadedyr, korn 54

60
- - bejdsning af såsæd 54
- - bladlus 61
- - fodsyge 59
- - meldug 58
- - plansprøjtning 60
- - sadelgalmyg 1061
- - stinkbrand 54
- - stribesyge 55 58
- løg, bejdsning af 1539
- rødbeder 125
- - knoporme 125
Sygdoms- og skadedyrs-

bekæmpelsesmidler 62
- Afugan 58 62 125
- Agro Maneb 50 57 62
- BAS 3460 F 125
- BAS 15001 F 54 62
- BAS 35007 F 54 63
- Bavi!itin 59 63
- Bayer 6660 58 63 121
- Bejsin 56 63
- Benlate 59 63 121 125
- Calixin 58 63 121
- ep 447 57 63
- Curatcr 62
- Dacamox 62
- Derosal 59 63
- Derosal M 54 63
- Dithane M-45 55 63
- EL 228 58 63
- Folithion 60
- Furadan 62 125
- Furadan 5 D 132
- Granosan 54 63
- Imidan 125
- kviksølv, bejdserniddel 54 63
- KVK 763021 56 63
- KVK 761035 59 63
- Lignnsan 55 63
- mHneb 60
- Mcsurol 62
- Meta-Systox 62
- Milgo E 121
- Morestan 125
- Neo-Voronil 54 63
- Orthene 125
- Panoctine 30 54 63
- paralhion J25
- Rifozol Combi 132
- Sapro1 58 63
- Svovl 58 63 121
- Tecta 40 125
- Tecto 40 fl 54 63
- Temik 62
- Thiabendazol 5 132
- Tillantin 54 63
- Topsin M 59 63
- Vilaimazalil 56 63

- Vitamaneb 20/40 55 63
- Vondnzeb 56 63
- XPMP 37 55 63
- kemikaliepriser 55 57 59
Sædekorn, omsætning af 48
Sædskifteforsøg 45
Søslam, gødskn. med 1154
Såbedsundersøgelse og roefrøcts

markspiring 169

Tangaffald, gødskn. med 1060
Temperatur 6
Tørringsafgrøder 145
- dækningsbidrag 148
- eftervirkning 147
- jordbundsfaktorer 149
- kvælstofmængder 145

Udbringningsmåder for gødning
99 151 153

Udsædens kvalitet J7
Ud...iklingsstadier. kornets 58
Ukrudtsbekæmpelse 63
- bederoer 78
- - :.agerkål« 85
- - agersnerle 85
- - ager-stedmoder 85
- - forglemmigej 85
- - fuglegræs 85
- - gul okseøje 85
- - hanekro 85
- - kamille 85
- - krumhals 85
- - kvik 78 81
- - liden nælde 84
- - J>mælde« 85
- - pileurt 85
- - rapgræs 85
- - sort natskygge 84
- - spergel 85
- - tvetand 85
- - ærenpris 85
- cikorie 1750
- fakrikssukkerroer 82
- - ukrlldtsroer J692
-frøgræs 115
- - enårig rapgræs 122
- - spildkorn 122
- frøkløver 120
- kartofler 132
- majs 165
- spiont 124
- valmuer t23
- vintersæd 12
- - agerrævehale 78
- - græsukrudt 78
- - vindaks 78
- vårhvede 69
- vårraps 122
- - spildfrø It9
- vårsæd 63
- - J>agerkål« 74
- - ager-stedmoder 74
- - blandet ukrudtsbestand 66
- - f1y ...ehavre 75
- - forglemmigej 74

fuglegræs 74
- - gul okseøje 63 74



hanekro 64 74
haremad 74
kamille 74
J...rumhals 64 74

- - kvik 76
- - :tmældec 74
- - pileurt 74
- - spergel 74
- - tvetand 74
- - ærenpris 74
- vårsæd m. udlæg 73
- dyselyper lil 1347 1889
Ukrudl~arlcr og herbicidvirkning

74 85
Ukrudtsbckæmpclsesmidler 86
- 2. 4-D 70 74 86
- Aetrir 4 66 68
- Afalon 132 165
- Antergon 30 76 81 86
- Arclon 78 86
- Aretil 64 74 86
- Asolox J23
- Avadcx BN 75 86
- Avcnge 75 86
- Barnon 75 86
- BAS 46300 H 65 86
- Ba..agran 73 86 120
- Basagran·DP 63 64 68 72

86
- Basagran M 74
- Benlazon 70 74 86
- Betanal 79 86
- BClanal AM 76 86
- Blndex 165
- Blalal 65 68 86
- Brominal 400 64 165
- Bromofenoxim 70 74 86
- Bromoxynil 70 74 86
- Buctril M 67 86
- Cambilene 68 71 86
- Carbyne 81 86
- Cerlrol 3 66 68
- CCrlrollB 500 68
- Cenrol M 667 68
- Cerlrol Ox 63 86
- Cerlrol Telra 68
- Cerlrol Tripel 65 68 86
- Cobex 123

yanazin 74
- Dalapon 79 86
- Dcvrinol 2 E 123
- Devrinol 50 WP 123
- Diban 65 86
- Dicamba 70 74 86
- Dichlorprop 70 74 86
- Dico-Ranvel-M 75 64 86
- Dicotox-M 75 68
- Dinoscb 500 64
- Dinolerp 74
- DLG O-prop-mix fl. 68
- DLG D-prop-mix pulv. 68
- DlG D-prop-mix 50 66 86
- OLG M-propacid 73 86
- EK 174 65 86
- EK 275 64 86
- FK 376 63 7J 86
- Extar A 64
- Faneron 50 WP 63 68 73 86

181

- Faneren Combi 500 FN
66 73 86

- Fenox 65 68 86
- Fortrol F 65 68 86
- Goltix 79 81 83 86
- Herba-Banvel-M 750 65 86
- Herbamix orD 800 68
- Herbatox OP 800 68
- Herhavex 630 65 68 86
- Herbazolin M 650 73 86
- Hoe 23408 76 86
- Hormon-Mi" 70 67 68 86
- loxynil 70 74 86
- KVK 753016 64 86
- KVK753017 73 86
- Legumex M 73 86 120
- lindinger Combi 3 F 66 68

86
- lindinger Combi 750 68
- lindinger Combi K 67 73 86
- lindinger Dichlorprop 68
- lindinger DM 68 66 68 86
- Matavcn 76 86
- MCPA 68 70 74 86
- ~1echlorprop 70 74 86 123
- Merpelan AZ 81 83 86
- NA-~Irx DI'D 67 73 86
- Nortron 79 83 86
- Oxitril 64 68
- Patoran 132
- Pcscoprop 68
- Pramirol M 80 165
- Probatox triple 66 68
- Probmix OPD 67 86
- Propimix fl. 68
- Propinox-D 75 68
- Propinox-MD Kombin

69 72 86
- Pyramin 79 83 86
- Keglonc 120 122 123
- Ro- Teet 83 86
- Roundup 76 86
- Sencor 132
- Shellprox-30 68
- Shellprox Super F 66 68 86
- Sinb.lr 122
- Tanlizon-DP 63 67 72 86
- TBA 70 86
- TCA 79 81 86 122
- Terbulethylazin 70 86
- Terrido'\ 123
- To> E 25 123
- Treflan 123
- Triazinon 70 74 86
- Tribunil 72 78 86 122
- Tribunil-Combi M 72 86
- Trifocid 64
- Trinulan 78 86
- Venzar 79 86
- Videx 72 Sti
- Wl43425 75 86
- doseringer ;lf 71
- J...emikaliepriser på 70 75 78

80 81 82
- typer af 69
- virksomt stof i 86
Ukrudtsundersogelse i

fabriksroer 83

Valmue, uKrudtsbek. i 123
- kvælstofmængder 119
- pillerel fro 1890
- ræHeafstand i 1060 1890
- !);\mctoder i 1890
Vandbalance 7
Vanding med havvand 1677
Vekselafgroder 46
Vck~c1virkning mellem kvælstof,

fosfor og kalium 107
Vindforhold 9
Vinterbyg 1101
-sorter liDI
- - Dunja 1101
- - Dura 1101
--Mirra 1101
- - Sonja 1101
Vinterhvede, forsøg med
- askcindhold 32
- b:lgekvalitet 31
- dyrlnin8segenskaber 35
- faldt;tl 32
- frostresistens 35
- glutenimlhold 32
- gulrustre,istens 35
- halmudbYlIc 35
- kvælslofgodskning og

bJgckvalilet 34
- meludbyUe 32
- proleinindhold 32
- sedimentationsværdi 32
- sorler 30 40
- - Abed 5023. 5040, 5056,

5095, .1206, 5226, 5235
1695
Armint.la 31
Beacon 3 I 40 42
Benno 30 40 42
Bongo 30 40 42

- - Caribo 31
- - Carimulti 110 I
- - Carisuper 1102
Vinterhvede. sOrler
- - Clement 30 40 42

HIldur = Sv. 1750 31 42
Holme 30 40 42
Hunb.man 31 40 42
K. 70360 1238
KorOloran 31 40 42
li ..a 31
~1.435 10-3 1695

- - N.ma 31 40 42
- - RI'B 18170 31 42
- - S;lr:th 31 40 42
- - SejeI 727125 1717
- - Sj. 725049 1502 1511 1717
- - Sj. 725114 1502 1511 1717
- - Sj. 725123 1502 1511
- - Solid 30 40 42
- - Slad,e 1238
- - Sture 30 40 42
- - Sv. 1750 = Hildur 31 42
- - Sv. U 67596 1238
- - Sv.71412 1238
- - Sv. 72515 1238
- - S,. 73305 1238
- - Sv. 74455 1238
- - TJB 240 1834 31 42



- - Topfit 1101
- - Winnelou 31 42
- - WW 232S8 31 16S2
- - WW 23971 31 16S2
- - 7100-9 IS63
- - 7200-S IS63
- udsædsmængder 48
- valg af sort 37
Vinterraps som cflcrafgrØde

IS8
Virksomt slof i ::mvcndle

kemikalier 62 86
Vurdering af forsøgsresullalcr 17
Vækstregulering af kom 46
- af roer 1244
Vårhvede, forsøg med 29
- bageegenskaber 32
- brØdvolumen 29 32
- contra byg og havre 29
- dyrkningsegenskaber 29
- gulrustresistens 29
- ha.lmudbync 29
- kemestØrrelse 29
- mc!udbytte 29 32
- prolcinindhold 29 32
- sorter 29

182

Abed S04, SOS, S06, S08,
SIO. S16 1698

- - Dave 29 42
- - Drabant 29 40 42
- - Kolibri 29 38 40 42
- - Sappo 29 40 42
- - Sejet SV 228 133S
- - SV 228 16S1 1746
- - WW IS440, IS444 16S1
- valg af 30
Vårraps. forsøg med 118
- erucasyreindhold 118
- høslmeloder 120
- olieindhold 118
- som eflerafgrØde 158
-spildfrp 119
- såtider 119
- udsædsmængder t 18
- gØdskning 119
-- bor 119
- - flydende ammoniak 120
- - kvælstof 119
- - magnesium 119
- sorler 118
- - Erglu 118
- - Gullc 118

- - Haplona 118
- - SV, 70-S152 118
- - WW 1228 118
- ukrudtsbekæmpelse 122
- - eftervirkning af

ukrudtsbekæmpelse 123

Westerwold rajgræs som
efterafgrØde 158

Ærter, forsøg med 43
- prolcinindhold 43
- sorter 43
- - Allround 43
- - Amino 43
- - Birte 43
- - Bodil 43
- - Dæhnfeldt elite 43
- - Lysima 43
- valg af 43

Økonomiforsøg med fosfor
og kalium 103

Økonomi ved kvælstofanvendelse
94




