
1977



Oversigt
over forsøg og undersøgelser j

landbo- og husmandsforeningerne

1977
samlet og redigeret ar

Landsudvalget for Planteavl

ved

Johs. Olesen
~hefkom.u\cnt I planteavl

197'

Andelsbogtrykkeriet l Odenc;e



2

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. rorsØgsarbejdcl~ omfang og betingelser for planteavlen 1977 ..
Af Johs. Olesen.

I. For<;~)gsarbcjdel!> omfang
2. Klimatiske \ ilbr
J. Arcalallvcmldsc
4. "'orbrugcl af h;lndclsgødninger
5. Dc enkelte afgrdder
o. Afgrpdcbcd~)mmcb,er

B. Sorter og aner af korn og bælgsæd
Ar B",,, U/lCI'll!'.

J. Kornsorter og !,.ornarter
l. B~g",orler , .
2. Havresorter .
3. Vårh\'ede~orter , .
4. Vinlcrhvcdcsoncr
5. /{ug..,ortcr
6. kornarter
7. Oversigt over sorhforsøg og "ornsol"lcr
8. Forædkrhe... k\ tlebe
9. Om ...ætning <li !>xdekorn

II. Soner 'lr ært..:!" .

C. Jordbehandling
Af 1\. Skril'('f.

I. Nedbringning af halm , .
2. Sammenligning af pløjning eftcrilf og fodr med manglende

pløjning ..... _...
3. rra:'>ning contra pløjning
4. Pl~)jefri dyrkning
5. Grongouningsafgrcide og plØjcfri dyrkning
6. t;ndcrgrund'il~,..,ning

7. Sammcnpah.ning af lp" jord
R. S:'t\1cd~lilbcrcdl1jng med h.na~tlromlc

9. Andrc jordheh;ll1dling~for')pg .

D. Kormly rkning
Af 8el/f Uf/erI/p.

1. f"onsat h\edcdyrkning
2. Afbrydcbc af fortsat bygdyrkning
3. Prodllklion<;"~"lt'm('r \cd dyrh.ning af vintersæd
4. l3eh.a:mpebc:.If ha\TcnemaloJer
5. \laltbygdyrkning
6. Andre korndy rkning~for"(lg

E. nekæmrel'>c af pbntc....~gdommc. sh.adeJyr og ukrudt
Af 11. I:lhCh "rt/ene'lI og HI1I1.\ Kril/elUCII.

I. Sygdomme og skadedyr .
I. HcjJ..,ning af ~[\sa:d .
2. ~ldJlIg j h.orn .
3. Fou \ ge i hvede .
4. Bekæmpd"e :tf svampe og sh.adcdyr i korn .
5. l31adlw. r;'l korn
6. Bch.a.:mpcl"c af andn: sh.adedyr
7. B~h.æmpcl"c df sh.:ldedyr i sukkerroer
8. Anvendte midler

5

5
6
9

IO
II
16

li

17
1M
2M
30
31
35
36
37
37
37
41

42

42

43
43
44
44
46
46
47
47

49

49
50
51
58
58
61

64

64
64
68
70
71
73
74
74
74



l.

l

II. Ukrudt
I. U~ruut drsæu
2. U~rlldl vinter~:lCd.

3. Uk.l"Ul,h l v~irsæd med udlæg
~. Ukrudl<;(illt:r og herbicidvil kning
5. IJdæmpel\c af græ~lll..rlld(

6. U krudt i roer
7. Ukrlld[~artcr og rocherbicider
1<. Anvendte miLller mod ukrudt

III. Væk\lfcgukrcnue Tnidler

IV. Alldre lI11tkr...pgcbcr

F. Gpli<,kning og l..alJ...ning
Af K. Sl..ril'C'.

K\'~t::l,tofhoILligc gpJllingcr
l. Kv,d ..tofnl.l:ngdcr
2. Fa\llig!;ende "\':l:btoffor~pg

3. Ncdf.cldning af kvæbtofg~)(Jningcr

4. Udbringning,(idcr for kva:blOf Iii vinterhvede .
5. H~ Jcndc ~wdnjng:

6. f\.'atrillrnholtltgc I..\i.cblofgpdninger lil bederoer
7. Andre for..dg

11. Fo~for- og kaliumgpdningcr
I. Okonomjfor..~'g med (o.,(or og kalilllll .
2. VcJ... ...clvirl..ning5forsøg med "va:].,tof. (05 fOl og kalium
3. Udbringning....madcr for fu... for lil b) g

1II. t\lagn(' ... iLlln
I. OulornilI..alI..

IV. i\lil..ronæring......loffcr
l. lndl..rcd ... ning af l..obhcrm:lllgcl
2. Selen

V. K:dl..
l. Kall..mængdcr

VI. Eflcrg{it.hl..nillg ptl grundlag af planlcallaly~cr ..
I. Planlcanaly...cr i hyg

VII. Jordbllml"'llnt!cr,,<'sehcr

75
75
Hl
86
86
87
H9
97
n
99

99

JUO

IUU
101)
10H
109
III
112
113
114

114
114
117
llH

liS
liS

12])
120
120

122
122

122
122

121

G. Frv og inOU\11 iafgrooer
Af O. Jud.

I. Fnhlvl ;li hviol..l\hcr
2. I-rpavl af grx'Iarlcr
3. A\ I og orn.\;l:tning af marUrd 19i6 77
..L Indll~tI iafgrodcr
5. Sygdomme ... l..adcJyr og uhUUI i fnl- og

1-1. Spcci;llafgr{ldcr
Af O. ha' l.

I. i\l;lgnc.. ium
2. K":l:hIOffch indflydehc p;"l frem~pirjl1gcn

J. Dell I-.\:l:hlof lil gron<,.lgcr
4. FI~ dcnJc ammoni.:l.k Iii h\ idkfll
5. I3.:J..:l:mpel5.e af meldug i a.. icagurkcr
6. BeL.cmpchc ,Ir ISlggr:i,>l..immcl
7. Beka.:rnrcl<;e af knoporm!.: i r~klbcdcr

R. Rckæmpc!...c af ul..rudl konscrvc<"ærtcr
9. Pillcrel Ingfrd med for:-.kcllige fungicider

IO. Andre for'iog

l. Kartoffcldvrl-.ning
Af N. Møller Erik'<:('II.

I. Son"for~pg

2. G()dning~forspg

ilH.lu,>triafgrodcr

ho\ gq)magcr

og in~cklicidcr

J 25

125
125
127
127
129

135

135
135
136
ll6
136
136
137
137
137
137

l3S

l3H
141



4

3. Kalk lil indu~tribrlofler

4. Svampes}'gdommc og skadedyr i kartofler

J. Grovfoderproduktion . .
Af Aksel Jacobsen og B. R. Benlho/m.

I. Forsøg vedrørende dyrkning af roer .
I. f\larbpiring og planlCbe~(and 19;6-77 .
2. Tihækst i fabriksroer 1976-77 _.
3. Ræl..ke- og froafstande i fabriksroer 1977 _ .
4. Såafslande i gelletis\.. monogerme fodersukkerroer 1976--77 ....
5. Genetisk monogerme soner af foder')ukkerrocr 1973-77

II. For'lØg \'cdrdrende dyrL.ning af græs m. v. . _.
1. Torrings:lfgrOder, cflcr\'id.. ning i korn . .
2. Stigende mængder flydende ammoniak med punklnedfælder

1976-71 .. . .
3. Omlægning med specialfræser .
4. dpining ved hOjl ~\æIMOfnivcau . . .
5. Stigende mængdcr bælstof til dæksæd .
6. Efterafgrpder med el la\t ressourceforbrug _ .
7. Regulering af græs\æksten med ~\'ælstof . . _ .
R. LJdb} t1efordc1ing i almindelig rajgræs
9. Stigende mængder kvæh,lof til helsæd .

IO. Sligende mængder magnesium lil kløvergræs .
II. Udlæg i ha\Tedæ~s<t:'d mcd forskellig tæthed
12. Natriumblkammon ...alpetcr lil græs på højt kalillmni\"eall
13. Rilfosfal til græs . . . . . . . . . .
14. Klorholdig og ~Iorfri NPK 21-4-10 til kløvergræs
15. Sttlidcr for majs .
16. Majs rom stald foder
17. Majssorter
18. Ukrndtsbekæmpelse i silomajs
19. Andre forsog med grpnafgrpder .

111. Specielle undcrsogelscr
I. Ammoni;t~behandling :lf halm
2. Kvalitet <lf byghalm
3. Kvalitel af fodcrbyg '" .. " ....
4. Dækningsmcloders indflydelse på randmb ved em'lilering

IV. Græsmar~ssektionens virl\somhed 1977

K. Undersogelscr vedrØrende lævirkning
Af Frode O/e.H'II.

f. Læ\irkningsllndersogelser i byg

II. Jordfygning og sandaflejring

L. Særlige plantea\ Isforanstahninger
Af Mads Fr. M{ld~ell.

Realrcgistcr

142
142

144

144
144
144
145
145
146

149
149

149
150
152
154
155
155
156
157
158
159
160
161
162
162
162
163
165
165

166
166
170
171
171

In

174

174

175

181

188



5

A. Forsøgsarbejdets omfang og betingelser
for planteavlen l 977

Af Johs. OleselI

.... Ierc af forspg....cricr ne cr genncmf,~rt under di
f(~I-le med\"irJ"en fra I al1(.I\konlorel for Plantea\1,
idel m.1Il herfra har "'lillet "pc(ieh malerict 0R
mand ..kab til beljenin~ heraf lil r5dighed for dl'
loLlle foreninger.

Denne ambulante for..~ig ..\ir"'<iomheJ har i 1977
\a'rct meget omfallendc og "'-ræh'l et ..tort masJ"i
nelt ud"I\-r. der opbc\ ;Ire<;. vcdligeholdes og af·
p.me" p.l rorsogc.gården GOdlhåb. som dri\-es af
L:lll<.1o,tllhalgcl for Planlea\1.

Fra I-ors,~~o;.g"rden Gooth"b er de<iuden udsendl

Godl -10 pct. rlf fors,)gene har omfattet afprøv.
ning aI SOTler. Delle er el udstag af den store ak
li\ jtet. der er inden for for:cdlingsvirksomhederne
i IIlO- og udland.

Godninf:~"lh)rg..mat har beslaglagl 30 pc!. lIf
for...pgl?nC'. medens der j de ... idslc 30 pet. har væ
ret arhejdet med mange fors"'elligc opgaver. For·
..,u!!ene med bd.æmpel ..c af ul-rudl "arni sygdomme
0R s"'aded} r udrør her ~tore grupper. men og'S~

"p(,r,g..m;l!ene \'edrnrcnde jordbehandling o~ ..æd
..kifte har ht:rel. hel) 0;.1 imanBe for'i('ig.

Anlal fou", pcl

174 4.7
l. Forsogsarbejdets omfang.

Dc landøkonomiske foreningers forsogsarbejde
er i 1977 viderefprt efter de tidligere retningslinjer.

Arbejdet gennemføres under ledelse af Lands-
udvalget for Planteavl samL cn ræUe tekniske un-
derudvalg, der bl. a. varelager koordinering med
andre forsøs,vir\..somhedcr.

Fors~igsrl.rbejdcls omfnng 1977 og de nærmest
forcg5cnue :if frcmg5.r ;lr fsUgende opstillin!:.

A Il/(// !tJr.\(}K

J}'lland "J:tl1arlll F~'n IOIl.-l"'aL,ter Bornholm Inll

1966 2580 816 ~2~ 204 78 4206
1967 2728 ~69 528 2-12 86 4453
1968 2756 71)') -I Sf> 221 1()4 4366
1969 2699 X7S -I7H 250 88 4390
1970 2424 8<3 516 237 82 4112
1971 2262 H63 505 255 77 3962
1972 2261 811 481 2H6 III 3950
1973 2213 736 4P 20) 113 3812
1974 2239 741 461 291 103 3835
1975 21-1H 734 4"i6 2S1 91 3710
1976 2162 735 -16~ J()~ 1()7 3736
1977 2056 768 470 277 104 3675

pcl.
1977 56.0 20.9 Il.X 7.5 2.8 100

Dcr er i 1977 (!cnnemfdrl 3675 fors<ig. Det Cl

lidt mindre end de foregacnde år. men alligevel cl
meget .. tort for!>or! ..m;ltcriale. h\-oraf der kan udle
de'i værdifulde konklu .. ioner lil brug ved tilrette
lægning af Inndblugch plnntcproouktion.

FOf\ogcnc\ fordeling på de vigtigste hovedopga
vcr fremgar :lf folgCllllt: u\'er<;igl.

On'rsigt 01 er /orH)glOpga~'('me

A rt('r og sorter: Anl~l fors"l pcl

Vinlersæd 172 4.7
Varsæd 1139 31.0
Ærter og hc...le~>nner 9 0.2
Indll'Slri'.lfgnxler 50 J.-1
Kartofler. rocr og maJ" 121 3,3

1491 40,6

Gødnings/m rpR:

Afpnh ning af flere næring.....coffer
S..crlige fOPlog \'edrprendc:

K~æl5tof

Fosfor
Katlllm
~fagnc\illm ug miki onæflngssloffer
Katk m. m.

A IIdrl' /orsøl::
S;cd')kiftc og afgrpde\nlg
Bckæmpct ..c af llkrUlll
Ik"'æmp. af ...ygdommc og sl-adedyr
Jordbehandling
S;lning og planletnl
Væk.. tregulering
Fnr~I-elligt

lall gcnnemflirtc fon'i~g 1977.

68~

49
25

109
63

1105

93
310
362
134
91
66
23

1079

3675

18,6
1.3
0.7
3.0
1,7

30,0

2,5
8,4
9,9
3,7
2.5
1,8
0,6

29.4

100



Sprojte til anvendelse I forsog
med forskellige d)'$Clrper
og forskelligt Ir)''''.
Sprnjlen er specielt fremstlllel
lil brug i den ambulanle
rorsogsvirksom hed.

3. Temperatur

Oplysninger om temperatur og anlal solskins
timer er på grundlag af Meleorologisk Instituts
målinger viSl i fØlgende opstilling:

VinIeren 1976-77 blev ret hflrd med froslog
betydelige mængder nedb(ir, især i form af sne. Det
fremgttr af tallene. al gennemsnitstemperaturen i
november og februar var ret normal. medens de
o..:embcr og januar lå med gennemsnitstemperaturer
\;c"entlig.t under middel. Vintervejret salle ind alle
rede i L1ecember, hvor der var 22 frostdogn mod
normalt J",lJll I·L og h\'or der blev m~1t lemperatu·
rer helt ned til -7- 16 grader Cr.:lcius. Til gengæld
var marIs meget mild med en gennemsnitstempe·
ral m på 3.9 mod normalt 1.6 og med kun 7 frost·
<ldgn mod normalt 19. I midten af mans forekom
en periode med 'iærlig. milLIt og stabilt vejr, men i
~id:o.te uge af måneden blev det igen køligt med
naueflO&t Og L1~lgtemrcratllrer kun lidt over fryse
punklct.

Bortset fl a en forholds\ is mild periode fØrst i

forspgslIdsæd, forsogsg~)dning og kemikalier lil de
lokale for.spg.

Fors~~gsarbejdel er forbundet mcd betraglclig~

udgifter, navnlig til anal~'ser og teknisJ... UUSlYr. Ocr
er mo<.hag.et en betydningsfuld øh.onomisk shille
hertil fra Danmarks Erll\er\'ifond og direkte fra
landhrugsminj'ilClict gennem Landhrugcts Samrå<.l
for For_'ikning og ForsØg. Desuden er der ydet
værdifuld hj~...lp til arbejdel fra privalc firmaer og
fonds. <.leis ved direkte okonomiskc tilskud. dej..;

veJ at der er stillet gcidningcr, h.emikalier. udsæd,
fr,S og nl<lskiner m. m. til r{.dighcd.

Forsssgs ....irk50mheden udlaler sin erkendtlige
lak for den ~Wtle. der således pa forskellig vis er
ydet lil arbejdets gennemførelse.

I de følgende afsnit redegor de enkelte lands
konsulenter for resultaterne af fors~)g og under.
sØgelser gennemført iOllenfor deres re~pektive ar·
bejdsområder. For at flire oversiglen sft overskue
lig som muligt er de store hovedwbclkr med en·
keltforsøgencs resultaler dog iUe medlaget hel'.
men er meddelt i el særligltabelbilag.

Forspgene'> hovedl'esultrJlcr Cl' anført i tekstlabel·
ler i o\er<;iglen. I hO\cdcl'lle- af di~~e whel1er er i
parentc<; a.nf(\rt numrene pii <.le tih\-aren<le taoeIler
i IrJnelhilaget

2. Klimalisko vilkår.
Landbrugels pl:-tnteprodllhtion cr P~'t mange må

der afha:~ngig af LIe klimali~ke bl'linge-ber. Fah.to
l'er som lemperalurer. !'olskinslimer og nedbør læl·
ler med 510r \~l'gt. men OgS,-1 andre forhold Ol; sam·
"pillet Illellem klimaels for')kelli~e komponenter.
<ler er af me-g.e! "ompliceret nalur. h:u en affØren
de betydning.

November
Dr.:cember
Janunr
Februar
f\lans
April
Maj
Jlilli
Juli
Augusl
Sr.:p:ember
O"toher

1976
1976
1977
1977
J977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977

Gns. lemper3.tur
1976-77 nonnal

4.8 4,9
+0.3 2,1
+0.6 +0.1
+0.2 +0.4

3,9 1,6
4,7 6.1

10,7 1J, I
14.8 14,4
15,4 16,5
Il.3 16.2
11.7 13.0
10.1 S.6

Antal
50Iskinslimer

1976-17 normal

l6 42
li 28
18 41
34 65
82 J27

150 181
294 256
251 257
234 247
196 221
177 161i

XI 9S



april fortsattc del kølige vejr frem lil ~idste uge i
apnl måned. Il'or der endelig fordom for;irs
lemperaturer op lil omkring 14-15 grader. ;-"atle
frost \o;u almindeligt ford.ommende i de f(lr\le
2-3 uger af april og omkring den 9.-10. m.i1te"
ned lil IO fro"tgrader.

Genncmsnil!>tl'mrCralllfcn var i nwj ret normal,
men den lb:Ucr over ~lorC varirttioner. idet der i
den I. uge i m,meden fordom en "Hm periode
med temreralurcr op lil 20-2'1 grader. på Born
holm enJog 27 ~rat.ler. DCI milde \ejr \'arelle Jog
!..un en lille uge"liJ. hvorefter der fulgte en perio
de med uSladigt \ejr. Of: derefter i hele :-.iJ"lc
hatHJd af m.meden mere stabile. men kdlige \cJr·
forhold meJ ..lore temrer:llurfor!>!..clle mellem dag
og nat og lokal nallcfro\L.

Genncm..nihtemrel almen i juni \:lr klln /Idl
o\oer nOl mal, men der fore!..olll en \arm og "lahil
periode milli i IlltlOeden. hvor der hlcv malt lem
peralUl'cr mellrm 2) og 29 grader. r's>,."t og ~id"t

i m:lneden \ ar vejret l..oligL
Juli, augml og 5cplemher h:l'de gennemsnil<;

lempt.'ralurer \.l'senlli!!1 under normal. og der fore
I..om kUIl en \.lrm pcoliLK.Ie h,rst i juli. h\or lempe
r<ltlllen no~1c ... teder n;lede op p'l 26-2X glaeJer
h)l ...t i augu ... t o~ ligeledes f(1r"'l i "eptcmber fore
kom !..one milde pl?lioJer. men eller.. \rlr de to
m;J.nt.:eJer o~ i\.w ...eplcmber Pl,l:gct af !..~lligl \'ejr.
I ...cplember fUldnm natldro"'l p:t udsalte ..leder.

c.ennem'>nit"'lempl'l ailIren for o!..lohcr blev be
I~Jeligl o\'er norma!. og hele ol..tober m;'lned \:lr
da og~,1 ll\xJ\anlig mild og n:C~len helt uden nat
rcfrl"!. DCI milJc vejr forl\;Jlll? ind i november.

7

b. Solskinstimer

J opstillingen foran er foruden temperaturen og
"a \ i'>l antallet af '\(llsl..lll~lil1ler. Dct \ il ses. at alle
\ inler m:lncllcrne novernber- apnl med undtagelse
af dc ..,:cmher ligger \,I,;\cntlq;t under det normale.
Il\ad ,>ol~l..in ang?!r. For dt.: 6 mJneder (il'>ammcn
er del nor malt.: anlal \ol ... l..ilhtill1l;r 4X4, men i 1(176
77 bh:v dcor kUIl m,i1t 351. ha t'olcleorologisl.. Jn<;(i
lul anføll'~ d'l og...i. :lI man lUC tidligere har oplc
n::t Cl !o.i lang\o:ll ic,:l m,)rl..l \ inlcrhat\o, r. I maj er
rcgi...trcret et ... lort antal ",lskin,>limcr, der især
fordom i m,-medens ..id...,c hal ,del. I juni. juli og
...epll'mber var aniaIlet af soh!..in ..limcr megel nor
malt. meden ... august og o!..lober \;tr rel sol .. !..insfal
lige.

c. ;'\'cclbør og fordampninJ:

I 1.lbelkn nl'dcnfor er der givet en o\'cr..igt over
neJhpr..fOlhollkne 1976-77. Ovcl"'1iglen bygger P~I

11l.L1ingcr udfort af Stalcm 1}lanlcavlsfol\,\g p5 Cl
rct "'1011 ;1ll1;1I lok;.dilewr fordelt u\er hele lanJcl.
lllen re~llllatel nc er her sammenregnct for ..Idrrc
)..:COgl afi\l..e omr:ldcr. Tallene angiver den m:'he
llcJt-nr O,i.: ,..!c.. ullen den bere~nelle \aneJbalance. Jer
flcmkollllll-:r \\,..d .11 lr.el..!"e eJen målte potentielle
furdampning Ila ncJlJmcn.

Dl'n neder,)lc linje af tabcollcn \ i\Cr ~ennem..nils,
nedh!J1 o;. \ undh:tl;lnc~ for perioden 1960-69. og
1;t1lene i denne pel io<.!c bn tjene som en ... Iags
'Ilurmal« ul ~anllnt.:nligning.

Nclibpr en i \interm.lIlcdel ne november 1976
lilan ... 1977 l,lev ) I i mm. I)el er va; ..cnlligt over

OH'r<;;igl o\cr n('dbor.. rorholdcn(' 1976 11.
"":"', ... />- ,\pul
mlrl~ 4' '''pul \f3J JUni Juli '" 'K"pl. O.. oll ."

~
. .

~ · ~

~ ~
o ~ o <• , • · •

l 1 2 l 2 i i ~ i
;;

2 2 l 2 .l 2• •
~ ~ ~

~ " ~ "" ~ " ;]
~ ~ " , " < " ~

<
7 > 7 / 7 ;; 7 • >> 7 > > - >

Nordj~11. 3f)'i HI 35 JO ..,.. "7 4S-.'i4 55 ...;.. .'i 3 17 j7 69 21 69 53 369 112
(')~tj\ 11. 314 63 ~H :W 'O J8...;.. 41) 5S ...;..-l'i 22 52 50 ...;..'\ 43 2.\ 305 -' 1\3
,\lIdin II )50 107 64 32 ~2 ~9 36 56 ---;-.51 Hl 43 7.1 IH 62 43 424 ... .'i 9
VC"'ljrll. YN "7 47 2~ . f,~ 'i7...: 37 55 57 2\ +'i2 77 17 5(1 37 :\1)2 -;.. 108
S\)ndern Il. 332 'IX 55 W -3S .'14 ...:.. J) '7 -0--14 'i2 +20 .'iS "':"fI '2 33 407 '"I;~n 2911 61 29 1.1 +42 -l7 -:- 4 I 41 -:- .'i~ 77 11 44 ...:..,J 3H 23 )4(, HO
'ij:l'lland 2"') 51 7 ~2 -:- (I 'i 2" ... 70 6\ ...:.. .'iO 19 U 40 24 16 16 ~79 221
1.01lalleJ 2f1X 4\ H 2\ ... (,l) 64+ 1·1 1,7 +Zx X9 14 40 1 2\ IO Vi) 79
.. ,1I ...(cr ~fl" 'II :;3 :!'i-6(' 46 ... 1) H7 +17 '16 IO 49 6 4<J 29 4" 50
Bornholm Jl)'i 133 (,1) 7 X:! 3H 4R 105 32 90 17 47 13 IH 34 478 9

(, n... , helt.' landel
Jlrl 317 RI 17 27 ... lli8 4N ...;..42 65 -37 '" 21 54 ° 49 30 '77 91
I \P(' ZO" 2J 2h 6' III 13 ~S4 26 113 14 .... 105 43 14 X2 5H 266 .... 21)4
19":'<; 3n 6' n 31 - .'i4 14 -o- 91 41 66 29 -]R 78

"
J'1 IO '21)6 - 2}9
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82 • 6X 2 71 ~ 211 51 .11 31 Il 17 III :'IS2 4R
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Ag. t. Arliftc ~umkur'c:r for ncdbl.lr~undC:l"5kuiJ (fordampnIng
nedbør). Hele: landel,

normal og 112 mm mere cmi l samme periode
1975-76.

Ogs!i april måned var ncdb~H'~rig med cl gen
nemsnit på 8 J mm, men her forekom meget ~lorc

variationer fra egn lil egn. Pfl l3ornhoim blev dcr
~:iledes målt 133 mm, meden" nedbon:n på Lolland
kun blcv målt til 45 mm. Hag uisse lanc..l~delsgcn

nemsnit skjuler sig yderligere betydelige variatio
ner.

Maj var nedbørsfauig med cl genncm ... nit på kun
27 mm. og her 1:\ Bornholm lavest med 7 mm.
Nedbliren i maj faldt næsten udelukkende i månc
LIens første halvdel. medens de to sidste llger prak
tisk lagN var nedhMsfrie. I juni var gcnnem'iniIS
ned boren normal, men endnu mere ujæ\ nt fordelt
end tabellen vi Iler. JulinedbØren var under normal
og faith hovcdsa~wligt sidst i mtlllcden, sflledes al
der mnnge steller forekom en ret tor periode heil
fra midten af maj lil sid .. t i juli.

f august fik kun Lolland-Falster. BOI nholm og
delvis Fyn normale lledbørsm<'l'llgdcl". mellem der
i de (wrige omdder af lnndel faldt langt linder
normal nedbdr. Scplemher gav betydeligt og okto
ber lidl under normal l1edbrk. og i mo:Jsxtning til
august var nedbør~mængdclne i lIi~e to m[lI\('dcl"
..IOrst i de nordvestlig.e omrtider af landet.

I gennemsnit for hele I:mdel ble" der mfllt 377
mm neclhdl" i m~ncderne april-oktober. DeTl po
tentielle fordampning. er i samme pcrioJe 111:111 lil
468 mm_ såledcs al der var cl lltldcrsklld i \~Ind-

balancen på 91 mm. 1 væk sI perioden forekom der
underskud på vandbalancen i månederne maj. juni.
juli og august, og for de 4 måneder under el var
del opsummerede underskud 158 mm. Ved udgan·
gen af august 1976 var det tilsvarende underskud
3-t8 mm. altså ea. 200 mm merc. Del fremgår dog
af tabellen. at der ....ar lo~aliteter med væsentlig
~t~)rre underskud på vandbalancen i 1977, og da
Jer desuden er stor forskel på markkapaciteten
(jordens vandholdende evne) fra sted Lil sted. vir·
Kcr del ikke overraskende. at der også forekom al·
varlige lørKeskader på en del 10kaJiteler i 1977.
men vandforsyningen var dog langt bedre end i de
to foregående meget ondanede tØrkc:lr.

Dette illustreres iøvrigt tydeligt af figur l, der
viser de l\.r1ige sumkurver for nedbØrsunderskud
for hele landet under Ct i årene 1971-77. Det vil
ses. al kurven for 1977 falder ret naje sammen
ffil"d <.len tilsvarende kurve for 1971. r årene 1973.
74. 75 og 76 er der m:llt langt slØrre underskud på
vilndbalancen i \"a:kstperioden, medens l..un 1972
udvi"cr en va:sentlig bedre vandforsyning hele
',;(k ...trerioden igennem,

ti. Klilllali~kc målinger Ilå Fors.;~sgårdcll Godthåb

Oc far<.lll omtalle data veJrørende vejrforholdene
er th:ls gennemsnit for enten landsdele eller hele
landet. og del~ gennemsnit af perioder på en hel
m~'lned, Dt'r ligger naturligvis -"tore variationer bag
disse grove gennemsniblul.

Vejrforholdene p& en enkell lokalitet, nemlig
Forsogsg.'in.len Godthåb i Skanderborg. er illustre
ret i figur 2. Her vises i S}verSle IreJjedel tempera
turforholJene. i midlen nedbsSren og nedersl vand
balan....en. Temperatur og mm nedbør er vist som
),:ennerm.nit af de enkelte uger i vækslperioden.

Det fremgtlr lydeligl. at væbtperioden har ,;.e
Jet ret kold. idet der l..un fprst i maj. midt i jum
og fOI ... t i jllli fore~om temperaturer væsentligt ove!

c·
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•
4
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rig. ~ l"f!<:"lh~<: ICrnpClallHgcnntm~n11 saml nedbør og \andb;i
lanCe'. GoJlh.lh hF7



normalen. Desuden var oJ...tohcr m<'meJ hclt usæJ
vanlig millI.

Nedb~;rcn og fordilmpningen har været fordelt
sådan. at der har være! cl re! jæ\nl. mcn lJ...kc s<.cr
ligt '>ton lIndcr,J...lld igennem ;dle ,ommcrm?ull:dcr
ne. Delle unJer"J...ud hlcv udlignet i ISShcl af "Iep·
temher måned.

r fig. 3 vi ..es p;"l (ibv:lrendc måde nc(lb~SI' og for
dampning på Godlhåh i itr ... nc 1972~1977. Del vil
ses. at tll'cnc Cl' megel for,J...cllige. I 1972 fore
kom ncdbvr<'lIndl·rsJ...lId f"r"l hen pfl t:fter"ommcl'cn.
1973 og 1977 minder meget om hinanden med
jævne. men iHc .,lore og J...ata..,trofale undersktu..l i
vandhalancctl \,d,')lpcriuuen igenllcm. Til~\'arendc

er der en bClyth:lig lighed mellem IY75 og 1976.
hvor der \t\I' slore unJcl'..,J...ud p:"! ncdb\.>i"'.rt:gnsJ...abcl
det meste af ....æJ.....,lperiodt.:n.og 11\01' afgrpdcrnc ogs;1
var meget tprkcpræg::=dc i slore dele af lande!. Ende
lig sl..iller 1974 ..ig ud som Cl år med Cl meget stort
llnllersl..ud pfl vanJbabncen i Jen f(ir"te halvdel af
væJ...'ilperioden. men med en udligning i I~)bet af Juli
mflnetl. 1974 vil erindre....om ct ~\r med et mxd
\'anligt hpjl lIdb}ltc, n;lvnlig af kornafgn>Jl'lne.

c. Yindforhold

Santlflllgts- og mtlldfn~nil1!; som fc)lgc rir 'iturm
fuldt vejr forekom klin sj'l'lden! i 1977. Da der
først i mariS var uroligl vejr med \ ind<;lyrke 8 OJ:!

9

derover i store områder af landet. var fod~rsarbej

det ikke begyndt. og :senere i marts samt i april
foreJ...om stormfuldt vejr almindeligvis klin lokalt
og l..ortvarigt.

tJen 6. april v:lr der dog J...raflig ;ordfygning på
bearbejdet. men iJ...ke tils[\et jord i Vendsyssel. og
der \:Lr tillØb til fygning flere andre steller i Nord
h'lland.

Voldsom stolm over store dele af landet den
12.-15. september forVOldte derimod betydelig ska
de i J....ornmarker - især havrcmarJ....cr - som på det
le lid'ipunJ...t endnu iJ...kc var høstede.

Midt i novcmbt:r forekom igen voldsomt storm
vejr, der ct par dage truede digernc \ed de sydvcst
jysJ...e marsJ...omr!lJer.

3. Arealanvendelse.
Lal1dbrllg~arca1ct" bcnytlcl:sc i 1~77 vi ..cs i den

f~lgcnc1c tabd pa grundl:.1g af opl}' ... ningcr fra Dan
marJ... .. Stati'iliJ.... Del drejer sig om en forcl(Sbig op
nm:l"c, hvorfor tallene må tages med forbehold,
lllen de vil dog med rimelig .,il..kerhed J...unne give
et udlryJ... for de arealfor'ikydningcr, der er skel.

Del samlede landhrufharcal er i 1977 opgjort
til 2.~1.) 1.000 ha. Det Cl' en nedgang pa 21.000 ha
l 'J<\Il11llcnligning mel! året i forvejen.

1.(lfI(Ihl"ll).,'\(//"I.'a/('(\· !J{'llyflc!W', 1000 Jill
Kornarealet

1950 54 1972 197J 1974 1975 1976 1977·)

V;nlcrhv.i 79 ~~ 91 ~3 RI 101; 102
\'arhvcdc 36 32 27 21 21 13
Vinferrug 131 JH 37 -12 45 1;1; HI
Vårrug 4 5 4 4 I; 7
Byg 562 1406 14-15 1437 1-143 147R 1513
Havn,l 262 11;3 12~ 122 111 9R R3
Bland ...æd 277 31 23 IR 15 12 II

Korn ialt 1311 1777 1762 11J3 1720 1187 1~10

Rodrruglarelllc~

Kartofler 104 30 32 33 li 35 16
SuUcrrocr

til fabrik 66 56 63 1;7 RI; RS R4
Bel!crocr

lil foder 211 151; 154 151 151 150 14-1
"?t1roL'r 192 33 32 2~ 29 24 19
I urnip .. o;,.:

gukr\lJdcr ~ I I I 2

Rodfr. i;dt SRI 276 2R2 2XI 29~ 295 2~S

Lucerne og (jr.es· og grunrodcrllrcalct
gnHlfodt:r lR 34 12 2R 26 25 28

Gra: ... Of!
khlYcrgr.
; omdr. 677 422 430 4-11 ..UR 435 380

Græ<;o;;
klpvergr.
udl.'nfor
amdI'. 402 2Y3 liR 277 277 267 2xl

Græ\ ()~

gnHlfo-
dt.:r iah 11 17 749 780 746 7-11 721 6R9



FrL)- og ~pc:cialargrodtartakl

1950-54 19i2 l':lil 1'174 1975 19i6 19r-)

Rodfmglfrø 4 J J O O

~ lGr:tsmarl..s-
b:L:1gpl.frp 17 IO 8 7 8 4J

Græsfro 28 4J 41 5J 5J JdHa\'efru I 2 I I \
Vinlcrrap.. 12 2 J 4 4

4~ lv rrap'i I 28 43 44 67 46
Sennep 7 2 7 16 2 \ I
Ganncriprod. I) Y 9 8 8 8 8
Amlct I~ 6 4 J 4 4 2

Fr,\- og "pec.-
afgr. jall ~l 105 109 1J6 147 Y5 99

Bæ[g~'d 9 13 7 7 7 6 7
Bral..areal

m.m. 12 2 2 2 2

Samkt tand·
brugsareal31:!1 !9::!1 ~952 2905 :2915 !912 :2891
-) rorel..,bi~e fal

nel ...alllll.'dc I..ornareal var l 1977 1.810.000 ha.
01.'1 er !~.OOO ha l'lIer I.~ pet mere end {trel i for
vejen. O.... r er ... kcl en od for"'''ytlningcr de for... "cl·
lige "omaner imellem. Arealel med h\\.~(k' er g:let
lidt lil"':lg~. dog kun med 4.000 ha. Til gellg~dd

er rugarcalel ... leg..:! rcl \:l.",cntli.gl. nCllllig ml'd
15.000 lu til ialt :-: 1.000 ha. Dcl }..an dog lIllure. :n
villtl'r ...ædarealcl ne i ""c cr fl)rngd yderlig:ll' P:l
bagglllnd :l.f dc forcg:lendc !tr... utlh\ ltC'lll~".,igc cr
farjngl'r. og tic frl'mflll te: argumenter for d~ I "nin
gell af \ int..:r,",y g.

Areale:t llled drhvl:lk er g,lct "Iærkt tilbage dc
"'CIH.·re nr. os c. nu nede pil "un 13.000 ha.

By,gafcakt er lld\ iJd Illed 3:1.000 ha dier'! [let.,
Illl'tkns are,tlerne med havre og hland ...æd er gået
lilhage tnc-O hcnhold~\'i,> 10.000 og 1.000 ha.

Rodffugtarcalct cr bc-regnet til 2R5,000 ha. Od
er 10.000 ha dIer J rcl. mindre l"nJ i 1976, For
slqdnin!l:crnc liggcr næ ,len lllJelu""cndc på fuder
roearcalcL In'm bt"deroer Cl' g,let lilbngc meJ 6.000
ha eller 4 pet. og }"ålroernc med :1.000 ha dier
21 ret

D:t "';Ilnlrdc t:ræ.... lr ....al er formilH.I,"el fra
727,000 til (,}Cl),OOO h;1. net er t'n nedgan~ pi.

JR,OOO h:l ella C:l '\ P(l. Ocr er dog "'''cl cndnu
::.lprre fOI:o"'Hlnin,!C\'r indenfor de lo howdgrllpper
af grx"'ar\'all'r, idet arc:tlern\' meJ grx. og. Ut)\CI"
græ, i omdliftcn er fIlt mind~"et meJ 'i5.000 ha
eller I ~ pCL meden... "realet me,l gr,t'-; og "1\1\'c:r
græs udenfor omdrifll'n er fOf\.\gcl med I-UlOO ha
eller 5 pct. I"orl.laring...'n pil d~nnc let \old~l)l1lmc

for'l"~dlling a IIdcn t\j\1. at m;l~g.c g.r:e ::lrL'alc:r
og. mudl;cg i 191(, ble\ ... li ...tær"-t ... kadede ~If tM
"en. al m:ln har grl't-cl lil ompt~ljning. Fn dd :lf
de omph\jnk arealer er formeIltlig ml"t1regncl un
der rllgarealcrllt", idel mange landmænd , ..it:t1e ,in·
terrug Illed udlæg. Iii ,!Crulllhuslning: for al have
supplering...ioJcr l for"ommcren og en ~'}..stra græs
mar}.. <:,encre, alt undn jnlltry" af den alvorlige
fors} niflJ;~::.ilualion med hen,y n til gro\ foder.

IO

rm}"laringcn r~. al græsarealerne udl:n for om·
t.!rillen er gåel frem med i}"ke mindre end 14.000
h;1. "an til<;\;llcllde \;ere, al man her har uds"udl
eller, p;lta:n"lc ompl~)jning..:r af varige græsarealer
fnl "t CI" ... lo.llll: ('Il dd af de græ:->marker. der blev
plt)l\'l om i ...;nl..."iflel.

\r\'alet m\'d fro- og ",pt"cialafgroJcr er ret uæn
dret ml't! 9~ noo ha i 1977 mod 95.000 ha !trel
fllr. Der er "'''C:I mindre for ..}..ytininger arierne ime!·
lem. idel gnlppen llled fn\ til lId~æd er stege I med
6.000 ha. meJens "tn~akrne med ini.lu:otrifro og
andet l"r uændrl:de.

4. Forbruget af handelsgodninger.
I-orbrug:ct af hamldsgodning i landbrllget 1977

(g(\dning"'lret 1976-77) ug de nærmest foregående
ar fremg;tr af ftJlgclll.le:

Gl'lillitlg{/orbruget
19t.O 6S 1%6--~0 19-3 19-~ t'rS 19~6 t'.:ln

1000 I " 144 ~J! 1!9 365 300 139 J50
1'''0(('11/:

"al" ...alr~ler 7.l ~Z 5 4 1 .1 2
kll"ammon-

"';Llp~,tcr 6 12 IO II R 7 IO
!-'l. allllllon. 13 11 )~ 32 35 41 36
"PK ~()dn. ) 33 J5 51 53 49 51
Andre

N-g()dn.

1000 l P « 55 6J 68 50 56 59
1'1"0('/'1"

Sup.::rfo.. fat ~6 12 5 4 4 7 II
P"--godn. 70 50 46 44 38 4J )8
!'PK-j.:lklll, ) .18 49 5l 5R 50 5\

1000 t K 153 150 169 \79 \32 142 139
PrO('lllf

Kalinldn. 2.' IO 2 I I 3 4
Ph.-t'odn. 71 51 47 46 40 46 44
:-"I'K·gt~Jn. ) 38 50 53 59 51 52

DCI ...amlcde gødnms...rorbrug er iUe ændret \'a:.
sl'n1ligt i ...ammenli,gning med !\ret i forvejen, Ocr
r:r dog lale om en lille ~ligning P;i :; ret. i I..\'æl
... tuffod'rll~CI, der med 3~O.000 tollS ~ nu igen er
Ila.. r pa 19i 3 74 ni\ eaue!.

Forr.luget af fo.,for er ... teget med 5 pet. til
'itJ.tlOtl lon~ P. Inll"e! cr knapt ..il meget ..om i
ItJ-:"~ ~~_ h.,tlil1mfoll.'ru.gcl er g;lel tilt-agc med 2
I'... t. Iii I _9.0011 IOn... K. h\il"r.::t er omkring 20 pel
mindre l'nd 19'13-74·itWbrugcL og ca. IO pct. un
tkr tor,",llIg.:t I llO·erne.

Der I.:r ... I..et \i ......e mindre forsk\'dninger de en·
kdle gl~dnin!-,......oner imellem. Fort-rugel af flyde n
d\' ammonial. er faldel lidt i sammenligning med
de foregacndl" år. h\ilket uden 1\'i\1 o;:"yldes usik
"crhe<llon \'etirorcnde It:\erancerne i forbinddsr
med o\erellskom... tforhnndlingerne i for3.ret 1977.



Forbrugel af kall\all1mon~;"Ilpclcrog NPK-g~idniIlS

er g;kt lil-.\ :lrcndc frem, idet der dog urhlcr kvæl·
~lof· og fo .. forforbrugct i NPK·gouningcr og,,~ er
medrq;nd den nye N P-gouning:!6 -O.

lorlHugcl :lf rell fmforg~~dlling er iovrigl ... legel
"lær!..l i de ...{'nc... l~ jr. og dd er i 1977 nflet op
på at dæl\l\l.' l I pet. af fu,forforbrugcl. Delte <;I\~'l

tic" fnr"l Ol; frcll1ll1c,1 interl' ......ell for den billige
lriplc"'t1pcrfo... rat. der Llllg<~r 5 6 af den samlede
"llrl'rfo..rallll;l·n~dc.Og·;, forbruget af rcn !..aligod·
ning Cl ... Iegct lidI. væ~cntligt fordi de betydelige
mængder "'urer fo,fal i nogen graJ er anvcndt i
ntcbni,,1\ hlanding med kalig\lllning. Denne udvik·
11Ilg har mcdfl)r I. :lt forbrugl'l af tie 'lOlmgranl1'
lerede PJ..;:-g\Hlningcr er giiel noget lilhage. idel tic
har måltet afgi\e rn;lll\ed'antlel lil ~:ivel NPI-.:- og
NI)-g~hlning('r "om mckani"l\c blandinger og 'iPC

cil-ll tril'le",urerfo,fal am endt \ammen med rene
kva::blofglid Il ingn.

5. De enkelte afgroder.
Væl\"lbetingd"erne for de en!..elle nfgrotlcr i

11)77 Ollllall',> i det folgende dcl" rf! gruntllag af
planle:l\-b,kon"rllenlerne" indheretning..:r og be
Ill,cr~llinger i forhillllel...c med forwgt.:ncs gennclll
fprehc. del" på gr undlag af egne not.,ter.

Ldh~ tlctallcne Cl' tlHxJt af:"':l fr:l Ddnm:trks $lali·
<ilil\. og de lll:l hl'tegne" !o.OJll forclohig.:. da den
endelige 0N::\,rehe cndllll ik I\e foreligger.

~l. KOrll:tfg:r~'dcrlIC.

Såning (l! I'illf('nwt! ,,!..clc ltllder noget varierende
betingeher i efteldrcl J976.

Eher lo·trc tPl"kcår. hvor eftcrih",,5cdc <lfgr(ider
havde I\laret ~ig forholl\"vi", godt. var der ... 101' inter
e~'iC for \ inlL'rl1\ 1;. S<llling ar byg 0111 efterår.;t Cl'

imidlertid forhudl i D;tnmark af hen\Yll lil ...mille
mcd mcldug og ru')!. men dcl l) k!..ede" al f:'\ dis·
pell",alion. ,,:,\ der for"~lg... \i" "unne lil<i;'\." sWrre
arealer rå (j lo"alilclcr rundt i landel. På disse
lo!..alilclcr blev der de...udL'n mlfMI cJ.."al.te for"rg
med spørg"l11;'il i fOlhilH.lcl"c mcd \iinterbygdyrk·
ning.

O\ct\inllingen for \iinto.:r..æJell \iar alminddig
vi", god. horhL'l fIa "Ie(hi!o. og plelvi... sno.:~kirn11lel

i rug.
Sållill,t:(,1I o! l år.Htr/ var forbundel med hclt

u":l·tI\anligc \ arhl\elig.heJer i furihcl l CJ77. For;ir...
arhejdel bkv heg\ mit i 111;lngc !-.andjord'lcgne f~lr,,1

eller midt i mart .... og l'n hel del ~:lnJ;ordcr blcv
lihået i mart::. m{Illctl. Herefter 'alle dcl imidler·
tid ind med u"tadigl vejr med regn og ... nebyger,
lil lider og·:t frO,I\'ejr. ~~Iedes at alt forii.r"arbejde
måtle ind ... lille'l i en lang periode. Situalionen illu·
~Irere" ;'lL at l\Jcleorologi,,~ Tn"lilUt i man... målte
26 nedh~)r"dage j J~ lIand og 19 på ø.. rne. I arril
blev dcr målt nedhM 21) dage i Jylland og 26 dage
på øernc. D.:::lle hCI)der l1atllrligvi~ il-ke, al det
har regncl ::.f! mange dage over hel c landet, men
regnen \ar i ll\cJt fald ~f\ udbredt. al del var s\'ærl

II

al finde flere \all1menha~ngcndc dage. hvor der
kunne l:l\c'i ct godt ...Ahct!. Niir del cndelig Iyl\ke·
de'i. faldl dcr i mange tilfælde regn, inden selve
::.aningcll \ al' udfpn.

I "id'ilc halvdel af april korn der nogen gang i
arhejdl'1 iJ:!cn. og ";lIlingcn af dr~,a.;d var i de ... )d·
'~<'llig,le olllnldcr af landet "torl "cl lilcndebragt
inden udgangcn af ;lfllil månt.'d. I de nordligerc
ornr;ld..:1' ar f1ernc og i'iær i dct tlIc'ile af J} Iland
v<lr forholdene endnll v:tn<;kcligerc, og en "tor part
;"If !"ornet hkv her ,,!let i fo, ,le halvdel af maj må
ned. og ad,,!..illigl.' "teder m.iuc lll;\Il og,å lage ... id
"Il' halvtid af maj med. f~)r \tlr~.cdcn var i jorden.

lkt \<lr il\\l'igl t~ri~l\, at man i fpr'llc omgang
meget ofl(' måtte "<ire uuen om lave og v;ide plet
ler og p;rrtiL'r i markerne. Def\'cd blev det lydeligt
illll"lrCld. al der endnu mange ... leder Cl' al\luelle
af\ anding,problelller.

Dct er for ... laeligt. aloer cflcrht\nden hredte .. ig
en b('t~ delig nel'\~hitel. der oflc gav ~i,g ttd,,1ag i,
al tllan I'l'g) ndlc forflr~arbcjdct i våd og Illllg jord.
Re"ullatet \;Ir el meget uheldigt ~':lbcd. der \CIll'J'C
frCllltral!te med t\ddigc I\~\rc'\por og uheldig jortl·
!>!lu!..lttr. Planlebc~tanden blev her ofte <;vag og
gulfan'Ct rå J;rltnd af iltmangel i den 'ammen
kla"l\cde jord. D.,,\c tlhclll1gc til ...!andc fordom
me ... t udhredt pa lerjordenc i 0>tj)lIand og tie
nordlige d~ornrildcr.

P;i <;antl;onJene. og hvor "åningcn pil lerjord \al'

~kel under gode betil1J;clwl'. var frelmpiringen al
mrnddig\i" ~ou. nlen mlvil\lingcn af 'Jlvel forM"
s{\cdc '0111 o\'cnlntrendc "fgnider var lang'ionl i
del "oide og f(;r'lt fuglige. ~enerc t~~rrc forårsvejr.
Eftcl regnen og \armen i lllaj 1\0111 der (log midi
Og "jd"l i lknnc mancd god gan~ i v::cJ,...,tcn. H\or
betingchernc \ed ... ånilJ!:cn havde været gun\ligc,
\011' \æl\ ... lcn endog ~fl hurtig, al ud\iklingcn fore
!..om uharrlloni,,1. med "mflig hladud\"il\ling. men
for ,,\ag rOlh~cI."l. Dc ,>tole lemperatur,.. ingnin
ger "ilhl i maj <hernpedc dog vxl\"lcl1. ug i'>ær på
la\e arealer var afgrd.tcrne mitngc ~ledcr prægeI
af !.uldc og nallcfrml.

S.lIlingen af veir... a.:<.\ "lral\tc "ig i 1977 ~;"t1cde~

o\er lO 11l:rneder ellcr Illcre. D.:tte mctlf,illc hl. a.,
al man ~Hh"illigc ... kuer I\OIll ud for al kun<;lglkl
ninl,:cn var ud ...ln)CI 1 til 2 rnuncdcr fllr 1\0rncl"
\åning. h\il"el nol\ "unne gi\e anledning til he
tænl\digheder. Udfnrlc målinger \i"le da Og,)d, al
en ... 101' p:trl ;rf nill'at-hæhloffel r:l Ict jord V;lr
ncd\<l,,!..et af den "Iorc nedh{\r i arril o~ f(~r"IC

hahdel af maj. i\bn fandl derfor anledning til fra
for"'lg,,\ irl\<;omhedl'll og !..on<,ulenltjcllc... tcn al an·
befale en cftl'lg<ld"l\ning med 1\\;l.:l"tof. h\lll\ct j

mange tilf;clde hlev cfterl-ornmcl, og ::.å \idl del
!..an vurderl''' med et godt rc'>ullaL

/'{0111nygdollll1l{' forel-om i moderat omLlng i
l..ornargr(;t1ernc. f>.lddltgangrebellc \ar dog ret ond
aneJe i de modtagelige hvede· og hyg~orler og
iUe Illillli-.t i de "cn! ~~edc byglllar!..el'.

S:I\'el goldfods}gc 'lom knæHcfodsyge optrådte



ret udbredt i vinterhvcdemarkerne, men også her
var der fortrin")vis tale om svage angreb.

Byggens slribesyge blev konstatl:ret i mange byg
marker landet over. Angrehene blev bed~mt til at
være ~vagere end i 1976. hvilket uden tvivl hæn·
ger sammen med den senere såning. der erfarings
mæssigt giver mindre stærk~ angreb. De udbredte
forekomster Ol:1 tages som en alvorlig advarsel
mod al anvende uafsvampet ud"'æd.

8}'gfll'>l hlev fundet rel ud bred l i bygmarkerne
i landets sydlige egne og især i !'Jenhå~de og senI
udviklede bygmarker.

~fange hvedemarl..er blev i august krahigt
Olørktfaf\ede. Fænomenet <;l..yldtes angreb af se·
kundære s\ampe (Alternaria og Clado,>porium).
der blev stærkt opformcrede i det fugtige vejr.

Slwt/t'dyr.'tlIl}:rt'b fordom fcl udbredt i 1977.
Smæh.lerlarwr og stankelbenslarver fOf\oldte s.ile·
des i april-maj belHlclic. skade i en del kornmar
ker, na\nli~ på 1~\'bl1;d .. jord. HiJrmrg forekom
rCI udhrcdl i \'år<;ædmarker. h\or for frugten havde
\ ærel .. taldgodede bederoer. Angrebene \ ar i nogle
lilfælde ombrtede.

Kornhladlusen oplrådte i<;ær i landets " ..Ilige og
s}dligc egne med kraftige angreb i hvedemarkcrne.
En bcl..æmpels" Hlr ofte nnthendig og gav ..om
regd ~odc rc ... ultater. llavrcblaJluscn. der var Jo·
minerende i 1976. forekom 1..1In med s\'age og
ubcI}'lkligc angreb i 1977.

Fordom'>t af I..ornbladbillelar\"er \ar særdele'i al
mindelig. og Jer var i \'is~e egne af landet talL" om
ret kraftige angr"b. Almindelig\is lager man ikke
forc}..omsten af delte skadedyr ~ærJig alvorligl, men
i 1977 \,lr antallet af laf\er sii stort. at deres for
læring af hladkpdet formentlig har generet plan
terne mallge '>leder.

Om\..ring 1. juli bCg}lH.llC (OI"/...(, al på\'irke korn·
afgmdcrne pa mange sandjorder rundt i landet.
og om\..ring midlen 'lf juli måneti meldtes om
lørke\kader pit ...hel .. \ær som let jord. na\'nlig
i Midt-, ø,t, og Nordjylland. Ad..killigc eje-ndomme
i sandjord ..omr:tdcr hlc\' lorkcramt p~ lrcdje eller
fjerde år i Ind. og io\-rigl blev og.... mange Icr
jord'>arealcr - i..;t:r hvor der \ar <u:1 seJlt i ube·
kvem jorJ - \;trigt .. l..adcl af lorken i juni· juli.
Men l:'orbel herfra gi\.. del hddig\ is iU.e nær sj
galt. som det en O\\:l'gang sa tid til. Knligl vejr
o;amt rig.di~ og h) ppig nt:Jl'or sid ..1 i juli og ind
i :lllglht 1!;l\ gunstige beIingeIser for en naltlrlig
modning og en !=oJ k('fncudviI.1int:. og d" hlhtcn
hef\ed blc\· for,inkct 2-3 uger. hlc\ \æl.<;tflerioden
Iro~h den '>l'ne ':lning og,tI af normztl læn~de. Re
sultatet ble\ da ogs:l for land"! '_om helhe<i en god
kornhllsl. ...åledl· ... som del er \ 1'1 side 13.

Forholdl'nc i 1977 J"an iIJvrigt pa mang..: m,der
mindc om 1974. ll'or \ i - trod.. d\ ,tre ud,i"lcr -
opnåetI ldordlhhl. 01;:'.\ '001 fØlg~ af 1.~)lig~ vcjr
og pzt endc ma.. ngder n('(lror i korn"t:; modnings·
perilxk. Man lUf, \ed konstalering af de O\-er·
raskenue code re.. ullatcr i de to .ir hlol ikke f:lem·
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Ole, at et m... get slort antal landmænd begge år
fakli'ik fik en meget dårlig avl med de alvorlige
ØkonoOli ... kc konscl.venser, delte indebærer.

Komlt(lSl{'lI blev enkelte steder påbeg}'ndt midt
i augusI, men mere almindeligt dog omkring den
20. august og for de scntsåede arealer ofte endnu
et par uger senere. l de sydØstlige områder, hvor
der var sået forholdsvi ... tidligt, var hs.isten stort set
klaret med udgangen af august. medens den i de
~n·rige områder af landet strakte sig langl ind i
september. nogle steder helt til slutningen af sep
lem ber m?1 ned.

Hll>tbelingel ..erne var ikke så gunstige som i de
nærme... t foregående år. Dette skyld les bade mere
u!>Iadigt vejr og den senere hØsttid med kortere
dage og hl)jcre luflfugllghed.

I de ...~do~llige egne, h\or hØsten som nævnt
var forholds\ i'i tidlig. forekom efter en periode
med ncdl'~)r og varme midI i augusl ret udbredt
spiring i aksel. meden::; kornet endnu stod på ro·
d..:-n. l)"lIe \'ar ,ærlig udpræget for rugen, men
fordom OgS:1 i Iweden og i en del af de tidlig..t
..aede b} pnarl..er. Der ~Ic\ givel dispensation for
de 1!æld"ndc rcglcr for indhold af spirede kerner
i rugen. men alligevel \ar del langtfra alle partier,
<kr J"unne Opfylde kravet lil brOdrug.

(kn 12.-lll ....ept("m~er forekom over store dele
af bndel meget \..raftigt stormvejr, der medførte
SlOr;: tab i de korn marhr. der på delte tidspunkt
ikkl,' vLlr 1H'~tedl:. saml i ~k1\rlagte rapsafgrøder.
'·<CI ..t ~il.. del ud over havfemarkerne. hvor der i
ellk~lle tilfælde hlcv noteret op til 30 pet. tab.
nop.k ~Icd('r m:hk(' merc.

!\f)UlI... 1'fl/ifl'/t'lI var som fØlge ~f de noget van
skl"lige forhold iUe heIl s3 god ~om de foregående
år. Der hkv kon..lateret forekom ... t af mider i en
del kornranier. et forhold 'om ble\' meget omtalt
i pre.....cn. men kun få ..teder var af ..IMre bctyd·
ning.

('dl" UN (1/l..oIlUljgn)dl'1'Il(· er ,,"'f ter en forcldbig
org~,rcl..c fra Danmarh Slatistik vbl i følgende
op'lilling.

Del ...aOllede udb}IIC af kornafgroderne er efter
dl'Olle fordnhigc org,irel..c 73.6 mill. hkg. Det er
t~.<; mill. hkg ell('r 2:"i ret. mere end i t()fke~ret

1976. lJdhy'1let i 1977 n:tr og,å fuldt pil hojde med
det hidlidige rckord.lr 197.t. Forskellen er dog kun
0.7 mil!. hkg clkr 1.0 ret.. og da kornarealet i
mdh.'nHidcn er hlroget med ca. ~ pet.. har gen·
nem ..nihllttbyttcl pr. ha \ærel lidt mindre i 1977
elld i Iq7~.

L'd/l.\ltl' (lf knrlltl;gn1t/cr
'lill h"!! I.(rn(

19<0 SJ 19':":! 19H I!r''' I'FS 1916 1977

l-hl'Je 1.9 ~.I) 5.4 5.9 S.Z 5,9 6,1
Rug 3.1 l,h 1,4 1.7 1.6 2,1 3.2
Byg 19.5 55.7 5~.3 59.7 51.5 48,0 60,8
1I.\\·rc 8.5 6,4 4,4 4.7 l,7 2.6 2.9
Bland'i. i.6 1.1 0.;.\ 0.6 0.5 0.3 0.3
B:tl~'i. 0.2 0,4 0.2 0.3 02 0.2 0,1

~ J.~ 71.1 66.5 72.9 62.i 59,1 73,6



/fa/lllllcl/'."f/f'!, Jer er medtaget i tabellen over
det :!lumrede hostudbYlIe side 15. er forclsjbigt op
gjort lil IO,R mil I. rtfgwc!ccnheder, hvilket er lidt
mere end dc nærmc~1 foregående år. Del var
clJer~ en :\Illllndclig opfattelse i nogle onlr~der, al
halmma:ngdcn var rcl lille i 1977, men det har
alhå il..J..c givcl !'iig ud,>lag i ::,lati..,tikkcn.

Kcmi~'" hehandling af halm. <.ler hlcv laget op
som en nSidforan"lahning j 1976 med henblik ptl
at forhedre fo(k-rværdien, havde og~å ct bClyde~

ligt omfang i lyn. Ocr er formentlig oOl"'ring cl
halvt hundrede amhulante ludning~maskincr i an·
vcndcl,>c, og der "kutle hCllllcd være kapacitet til
behandling af 15 20.000 (ons halm. Dertil kom
mer amll1oniakbchandlingen. ~Olll formentlig har
hafl et \ æ'ientligt "torre omfang. De kommende
ftr~ for!iS'!.:sre"ultaler og erfaringer vil .:lfg~)rc. om
kemi:::.k behandling af halm vil blive en almindelig
fOrell::c[.,c eller klin en nodhjælp i krili .. kc "itua
tioner.

h. R()drruglar~njdcrnc.

Itoerne blev nogle .. teder sået midt i ·,pril. men
pli grund af ustadigl vejr i sir..l\te tredjedel af denne
måned blcv langl den ~h)rsl..: pan af rocarealerne
lilslicl i for\tc halvdel af maj eHer senere. Detin
gebcrnc var meget forskellige rundt i lalu'!et. Man
ge steder - i ..ær i h'lIand - hlev der sået i ubekvem
jon.!, og her \ ar fl'crmpiringell darlig. Den bedste
frclll~piring blcv i~jvrigt opnået ved s!\ning efter
regnpcriodcn\ ophf:'lr om\..rins d. 12. maj. Andre
sleder \ar jorden no\.. fuglig. lllen ikke direktc
ube\..vcm. og her "pi rede rocrne pænt frem. Det
varme \'cjr i maj 'lalle gang i væk:::.ten i de fleste
roemarh.er. men der fordom dog 3th\..iIJige til
fælde, l1\'or roerne i lang tid var præget af de uhel
dige forhold omkring c;!\ningcn eJler af ~ammen

slel11lling af jorden efter regnen i maj.
Skadedyr optrådte i roemurkerne i sædvanligt

omfang. Smælderlarver og rUl1kclroebiller forekom
ret udbredt, og navnlig i h'l1and optr~dte thrips
og ådselbiller llsælivanligt tidligt og onl!;\rtet i roe
markerne. Og:::.fl bcdefluclarvcr gjorde en del ::.kade,
hvorimod knoporrnene var mindre ondartede end
i 1976.

Ocr forekom også såvel bcdclus som ferskenlus,
men der \ar ikke nogen slor opformering. Som
fplgc heraf blev virusgulsolungrcbcne heller ikke
noget stprre problem i 1977.

UJ..rudtssprpj/llillgell virkede gennemgående godt
i roemarkerne. mcn kemikaiics\..ader på roerne var
almindeligt forekommendc, i"ær eher anvcndelse

Hvede 36.3
Rug 23,7
Byg 30
Havre 32,3
Blands. 27.1

Gns. for
alle .u'l. 31.7

Gcnnemsnllsudbytlc. hkg kerne pr. ha

43.9 44.1 53.5 50.5 46.8
36.3 33,6 36,7 33.3 29.5
39,6 37.6 41,5 35.8 32.5
39,2 34.4 38.8 33,0 26.9
36.3 32.1 34.8 31.3 26.6

39.8 37.7 41.9 36.3 33.0

52,6
36,4
40,2
34.7
31,8

40,5
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af Venzar og Aetanat. Det har isa:r vist sig uhel
l.!igt at spr~jjte med Betanal kort efter, at der er
behandlet med paralhioll og omvendt.

Hen på sommeren overvandt roerne Jog prak
tisk tagel alle van~h.eligheder og kom j en god
\'æ\..::.l. Denne fortsatte med usædvanlig frodighed
igennem eftersommeren og ind i de milde efterårs
mtlllcder.

Udhyttet af roealgr,'dcrne er efler en forcl~,big

opgorelse fra Danmarks Stati::.tik vist i følgende
opstilling, hvor også de pvrige grovfoderafgrpdcr
er laget mcd.

Udbytte a/ f.:ro\'f()dt'r{jfgr~;der, //lill. Q. e.
1950 54 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Karlofler 4,2 1,6 1,7 2,0 1,4 1,4 2,0
Sukkerroer
ul fabrik 5,2 5,1 6,1 6,5 7,4 7,1 7,9
Bederoer
lil foder 14,5 12,2 11.8 11,0 10,6 10,1 12,7
Kalrocr 12.2 2,4 2,0 1,8 1,6 1,1 1,3
Turnips og
glllerodder 0.2 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1
Roelop J,5 5,2 4,8 5,4 4,3 3.8 5,4
Gn.c"rnarks-
aigr. m.m. 42,9 37.1 35.9 34.6 30.1 22,5 32.9

laIt 82.7 63.7 62,4 62,0 55,5 46,1 62,3

Suh.kerroer (il fabrik er ligesom de ~ivrigc afgrø
der i tabellen angivet med afgrsxIeenheder, hvoraf
udbYll!..'t er opgjort til 7,9 mil!. Det er 12 pet.
mere end i 1976. der var et uupr,cget tprkeår,
hvor uog fabrik~roerne var langt mindre l~irke

"kadeue end de flesle andr\: afgroder.
Udb~'ttet af bederoer til foder er opgjort til

[2.7 mill. afgr\.>dcenheder, hvilket cr 2.6 mil!. af
gr'Sdeenhedcr eller 26 pet. mere end i 1976. Ud
b}ltct af kålroerne er opgjor! fil 1.3 mil!. afgrØde
enheder mod l, I mil!. i 1,1rkeåret J976. Det er en
udb) tlc,,(igning på 18. pCt.. men det må tages i
bctraglning, at kalroearealel er nedsk!trct med 21
pet. i sammenligning med året i forvejen.

Udbyffe af roefOp er mere skøn~rnæs'iigt anslået
lil 5.4 mil!. afgrot.!ecnheder, hvilket er 42 pet. mere
end [Irer i forvejen. Toppen var lilmed af en lIsæd
\anlig fin k\'alilel i 1977.

K:lrlorlcrnc blev almindeligvis lagt i sidste halv
del af april og for~te halvdel af maj. En dellidlige
karlofler blev lagt før midten af april, men de
blev skadet c;tærkl af \..ulde og nattefrost. Og~å

mange "enere lagle brtoffelarealcr blev mærket
af nauefrosten. i~ær den 30.-31. maj.

Fremspiringen var i almindelighel.! god, men der
forekom dog i nogle marker angreb af rod filt
svamp. der gaven uensartet fremspiring.

Ellers \ar \ækst og udvikling gennemgående til
fredsslil1cnde i kartoffelrnarkerne, indtil der viste
sig meget udbredte og ondartede angreb af rynke
syge. Det var ikke usædvanligt med op lil 40-50
pet. angrehnc planter, og der forekom marker
nl-::r.! hf:!1 op lil 60-80 pel. Fænomenet skyldes uden
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fo.lda profIl' 19.R 18.8 18.1 IR.4 ISA
Rex Pajbjerg 18.4 17.6 17.2 17.3 18.1
Korsroe Pajbjerg 16.9 15.7 15.2 lj.~ 16.0
Kyros 17.4 16.2 16,1 16.0
Alba Hllnsballe 16,9 16,1 1.\.8 14,9 15,6

Kålroer 11,8 11,4 11,2 11,2 11,7
/"dusrrikarlol!el:

DianelIa 24.2 25,1 22.4 24,7 23,9

]'Ml(o/iJltl},n/dcl i Ith/jrIlNa/wo(/ertle bli\er be
steml del> i forhindcl<;e 1l11.:t1 for~dg og dels ved
de mange fodcranaly ...cf. der gcnncmf0rc ... til \'ej·
lcJning for fodringen i praksi .... Nogle gcnnem
snibre...ullarer fra 1977 er \lst i fol gende taheL
hvor o~..å tal fra de foresacndc 4 '-11' Cl medtaget lil
sammenligning:.

På ,uUerfabrikkcrnc og hartoffc1lll~bfahriUer

nc forClag..:.., be"'lcmmcl,e af henhold..,\is \llJ...ker og
stivel..l", ml'n indholdet hClåf er i (abcllcn omreg
nel t il torstof.

Det fremgar af (allene. at tNslOfindholdet i
rodfrugterne gennemgaendc var h(ljt i 1977. I
fodcr'ill\...\...crroernc er inuholdct næ~ten 1 enhed
hojere end J" foregående år, medens der for kål
roernes vedkommende ~narcre er tale Om en V2
enhed. For suUerroer lil fabnJ... er forholJel om-

lvi", slærk sminespreJning med Jc slore fordom·
sier af bladlus i karloffchllarkcrnc under de meget
tørre \ækqkår i 1976.

Karloffdskimmel forekom ret udbredt, men
skaden bic" Jog begra:n..,ct.

Kartoffelskurv var almindeligt forekoOlmende
og er sammen med stodpleltcr og andre hc,kadi
gel'icr Illccl\-irkendc til. at del :lbcnbflrl er rneget
s\ært al frem..,tillc partier af \irkclige kvalitets'
kartofler. Den nye l..valitcbordning for kartofler
trådtc i kraft pr. 1. oklol1cr. mcn Jer udbydes
næsten ingcn kartofler i d.':iln.lJ...las'lc. De fleste
partier udh)Jes som klas"c l dIer som l..lasse Il.

Beklageligvis ble" der i 1977 konstaterel flere
forekomster ;;tf ringbakh:rio...e. der er en meget al·
vorlig sygdum i relation lil lllulighederne for kar
toffclebport. Forhabentlig får \ i denne wgdom
under kontlol genncm et cffd..livt frem;wl..,pro
gram. der er iværksat i 1977.

Kano/fdm/bYTte!, der cr \bt i tabellen med
grovfoder.dgr\)dcr, er af Danmarks StatisllJ... forc
løbig opgjorl til 2.0 mil!. hkg. h\ ilkel er 43 pet.
merc end i 1976. f\Lt:ngdemæssigl er J...:trtoffcl
a\ len 1977 opgjort lil ~ 16.000 (ons mod 576.000
ton., i 1976. Den ... lOre a\ I har medført ')l;,erkr fal
dende pri'>cr, salcdcs at d~t nkonomi..ke r,,' ...ultat i
mange tilfælde I1liver \a:sentligt ringere m~d det
store lIdl:lylt..: i 1~7i. end lilfælu('[ ... ar eftcr dcn
lille \...ar!oficla ... l ~rel i fOf\ejen.

Tonro/itll/ho1tl i mdlruNer

c. Græs- og gntnrodenlfgrøder.

Gnc')marhnfgrodelne ovcn il1treJc genncmgåen
de godL Der forekom hi~t og her sIleskimmeI og
opfry..,ning, Illen -;J...aLierne heraf var hegrænsede.

Dcrimod \ar mangL: græsmarker - vel nok de
fleste plæget af de forudg3endc meget ondartede
lØrkdr. der ha\'de ronoldl .. kade i ~å\'cl etablerede
marJ...er som i nyudlæg. t\lange græ~marker blev
omph,jel og erstallet af n~ udlæg eller gronfoder
afgr\lder. men flere fiJ... lov at blive liggende med
for dårlig plantebc..,land. Delte bnirJ...edc, at græs·
produJ...tionen gencrelt hkv mindre. end den ville
have været under de samme klimatiske betingelser.
men med normal bestand i markerne.

trent ..om for foder,ukkerroer. og for industri
kanofler er der ogsa t... le om et relati\ t hØjt
tørstofindhold.

Gl'll'\pl"Ud/l~ri(JJll'1I kom "ent igang i det kølige
og fugtige \'cjr, og udbinding fandl almindeligvis
ikkc ... ted for cl stykke ind i maj. l>cttc var sær·
ligt uheldigl. fl>rdi gro\foderbeholdningerne Vaf

,må fra 1l5rJ...e:lrcl 1916. hvorfor grovrodermangel
\ar et almindeligt fordommende problem.

~Ied varmcn i JlMj kom der imidlertid snarl
god gang i væk')tcn. D:r hlev almindeligyis an
\endl slore kvæl<;lofnucngder i græsmarkerne, og
resullatet bkv da og~å en meg... t ..lOr og god
I. ..,læt til ensilage eller hd. Vejret \'ar gennem
gående iJeelt til s:hd cm,i1cring ~om hpbjærgning,
,;1 de kUl1 ...ervcrcde afgrdder var som regel af god
k\ulitet.

f\lilli Og sid ... t i Juni begyndte (~'rk(' al pr.ege
græ... markane på ,",.Ullljordsarealerne. h\or man
ikke ha\·d~ mulighcd fOl kun..,tig vanding. og om
J...ring midten af juli \-ar græsmarkerne lorkepræ·
gede ov.:r del l1ler,te af landel. Re~nen sidsl i juli
~atle dog gang i vxJ.....,ten igen. men mcd Je besked
ne nedl:'pr..,mængdcf l augml-september var pro:Juk
tionen i græ,markerne igen begrænset af vand
mangel. Ocr \·..tf s.lleuc... og..å i 1977 behov for
\amling..anlæggenc, Jer cfterhrinden er am.kaffet i
stort tal i :sanJjonbomraderne.

Græ3produktiol1cn kom dog senere igang igen,
og med det lI~ædvanli~1 made vejr i uktobcr·no
\crnl'cr kunnc den fort'ætle helt lil hen i decembcr
måned. Man oplC\ede dog ~om ofle fdr. <tt efler
ur::.proJuJ...tioncn ble\ noget begrænsel [rods tilsyne
ladenJ.: gunstige hctingclser.

Syge/omme Of! _{/...mlt d.' r optræder almindeligvis
ikkc "ærlig. omJartel i græs.marksafgrpdernc. I dc
..,cn('ste ar - og iUc mindst i 1977 - har angreb
af fntflllCbr\l'f dog reduceret plantebe"itand og
prOduktion i ad~J...illig~' græ,marJ...cr. Angrebene
sælter i..a:r ind i juli-august efter afgræ,ning eller
slæt Illcd kort stub. T mangl' tilfælde er græsbe·
standen udtyndel slærkt eller helt pdclagt, således
at der kun er en mcre eller mindre tæt bestand af
klo\'er tilbage.

1973

24.2

pcl. "'f'SIO!
1976 t975 1C}74

23.6 22.9 23,7
1971

Sukkerroer lil farri/... 24,6

F odasu/... I.. nrOC'r:



I J977 forekom ogs.i - n;lvnlig i landets syd
lig')te olllrilder - en~eltc angreb af løvsnudehiller.
Desuden var skader af gylk;lnvcndclse på græs
bC~landen rct almindeligt fordommende. Det ser
ud til, al rajgræ~sernc: ikke låkr gyllen :-.:a:rlig gOUI
og heller iUe holder så godl lil Jen stærke kvæl
stofg~j(h~njng, meden:-- hundegræs klarer sig langl
bedre,

Ts;rkc'ikaderne j græsmarkerne 1976 medfdrte,
al Illan fUr'(\gle :--ig med IlYlIdlæg af forskellig art.
Rel ahnindcligl \;lr udlæg om eflerJhel med eller
wJen is&ning af rllg lil gr()nlh(}5tning. Grønrugen
gav almindelig"i ... cl goJt ... t1pplemenl til fodringen
i forwmmcrcn. SelvOIll ~valilcten af den gennel11
skrcdne rug il..Ke er ~ærlig god.

EftcrårslldJæggene - med eller udcn rug - Iyk
kede,,; de fle'>le sleder godt. ol:: gaven god pro
JuKlioIl.

HcI:o.a:d. som regel med udlæg. var også cl ret
almindeligl anvendt supplemenl til sræ...arcalcrne,
og erfaringerne med denne form for ~Ialt.lfoder og
udlæs \ar gennemgående gode.

Efterafgrpdcrne efter modent I\orn kom .'leni
igang, mcn n.'tede dog i del milde og frodige efter
år at give en normal produKlion (Ic flesle sleder.

N) udlæggene var gennemgående gode i 1977 p!\.
IfOd,,; rtf den :-;cne ~åning. of1c under uheldige be
tingelser. En del nyudlæg cr dog l":l'>erede af frit
fJuelarvcrne. ~fJkdes <It græsbc<;tandcn er Ildt eller
dchisl pdelagl. og i nogle egne gik mange udlægs
marker og~å i 1977 tabt pA gruluj af lorke. fl,lan
bn !'-i,!cdes iUe sige. al grlllldla.gcl for græ<;pro
dll~lionen er helt rec:I!llcrel. men det er dog væ
sentligt bedre end på sammi: lid i fjor.

Utlbyf/l't (l/ [!rlrlll/afJ.CI"/lf' 1977 Og de foreg:'ten
de år er medlagel i tabellen med grovfoderafgrp
der foran. Udh)ltct er i 1~77 opgjort lil 32.9 mill.
afgrødecnheder. hvilkel er 10.4 lIliII. afgr~dcenhc

der eller 46 pct. mere end i 1976, der var et lI~æd

vanligt dårligl græ-tlr. I sammenligning med mere
normale ;1r n!\.ede græ<;proJlll..lioll j 1977 knapt nok
cl middeludbytte. men man må naturligvis tage i
bClragming. at græ~arealerne ogsa er ind~~rænKct

en del.

d. Fruafgrøtlcr, industriplanter og: bælg'iæd.

Nyudlæggene af frøafgr~'der led meget under de
ekSlremt tprre vækstbetingelser og stod ~om hel
hed dårligl i efler1l.rCl J976. Del gik ~Om sædvan
ligt vær~1 ud over de lidt finere græ\ser som timo
thc, rØdsvingel og mpgræ"5!icrne.

Ompløjningcrne blev derfor rCI omfattende,
selvom der var almindelig interesse for at bevare
så meget som muligt i tillid til forventede prisstig
ninger.

Overvintringen af alle arter var god. og frø
udby tierne i 1977 blev bedrc, end man f~jrst på
sommeren havde vcnlet. og de m?l nærmest karak
(eri~eres som pæne middel udbytter.
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R()dJ./(l\·{'/"(,1I ga\ cl god I udb)'tle og med mange
særd~lc... gode en~cllre",ultaler. hvorimod !l1'idJ.fØ
l·('ren gav lidt linJer middclhmt.

Udo} tiet af till/orlll' \ar i underkanten af del
normale. na:rlllc'>t fordi I~Srken blev j(jlelig p!t de
iU~ helt sikre jorder.

A/m. fajgrtl'l gav ... Iort ~et en middelhøst. dog
var hV... hpildcl rel betydeligl i de tidlige :o.orter,
og ud h} ilet af di ...se blev derfor fOl'hold~vis ringere
end af de ... ildigere typer.

I ;/al. rajgrll'\ var der lokal! star! ~pild på gnllld
af regn i IHhlperiodcn. men alligevel blev der i
gcnneJll~nil opnaet en avl lidi over den normale.

J11l1lt!eCrtl'\(ll·1c1l var kun jævlll god og kom slet
iUe på Iwjde med de nærmc\t foregilencle år,
hvorimod ('lIg,11 inge! som helhed gav Cl godt ud
bytte med cn~cltc re ...ultaler helt i toppen.

Der fOI'...:l..om lllan,!;c d;hligc 1. år... nwrker med
r()l/\lillgd, men 2. år... Jllar~ernc trak ud hyttet op,
s;ifedes at der nok bliver CII avl lidt over IO års
gennem"nit.

I\'tange udlæg af 111m. rtlfJgra'l· blev omrldjet,
~å hø)tarealel bk\' lille. Udh} lierne \-ariercr stærkt,
og hvor udhyllel ble\' I:IvI. var ~valitL'lcn som
regel darlig.

EIl~ropgltl'l ga\ en ~tor avl uden dog al I..omme
på h()jde med re"iultatcrne i 1976.

Jlcdl'l"Ol'lro gaven mcget "'lor avl af rimelig kva
Iilel.

Indu<;tli· og grplllfudcrplantcrne blev gennem
g{jendc: ~;Iet selll. mcn gav alligc\el pæne udbytter.

Delle gælder ...ålede... 111rrapI{'fl. hvoraf der Irod"
en dårlig ~I;\rt hlev opn;"lcl et ... IOrt ud bylte. Der
imod gav dc små arealer. der val' meJ I'ill/err(l}JI·.

en Jarlig avl. hvil~et nOK for'>l og fremlllcst ~kyl

de ... om'ltændighcller omkring stillingen under de
hirre fOl hold eflel hP"'1 i 1976.

/EuC'f' ga\ de flesle sleder ct godt udbytte. og
del c;amme gælder 1'(11111/(',.. der jrod.. noget varie
rende re:-.:ultatcr nåede et h~ljt genncm ... nitsudbytte.

c. Det samlede hostlldb)'ttc.

Det <;amlcde h(}studbytte i afgrodcenheder 1977
er efter en fordobig 0l1gprelsc fra Danmark., SIa
ti ... lik vi~t i f~}lgendc tabel:

Der slim/ede li~h'/lItlb)'t1l', mill. lI.l:.

t950-5-1 1972 19H 197-1 1975 1976 1977

Kerne J9,2 69,9 65,7 72.0 62,5 58,7 73,0
Halm lOA 8.0 6,6 9.9 10,0 9.9 10,8
RoMrug( J9,8 26,6 26,5 27,4 25,2 2J,7 29,4
Græsmarks-
,fgrpder 42.9 J7,1 J5,9 J4,6 JO.I 22,5 J2,9

la(1 IJ2,J 141,6 134,7 14J,9 127,8 114,8 146,1

UdbyIlet af alle afgrSklerne under ct cr i 1977
forclpbig opgjort lil 146.1 milt. afgr~;dcenhcder,

hvilkel er 31,3 milt. afgn}dccnheder eller 27 pet.
mere end i tørkcårct 1nG. Det samlede udbytte



Fig. 4. Vurdering af kornafgmdemes Iiisland 1976 og 1977.
Forholdslallene er her omregnel lU mitl. hkg keme.

sultatet af konsulenternes vllfderinger, der blev
offentliggjort som forholdstal sæsonen igennem, er
her omregnet til mill. hkg kerne for hele landet.

Det fremgår af kurven, at konsulenterne i for
sommeren 1977 anlagde en noget pessimistisk vur
dering. Grunden hertil var naturligvis de uheldige
betingelser, man mange stcder havde under og
efter såningen. Forventningerne til hø"itudbyttet
steg imidleflid nogenlunde jævnt vækstperioden
igennem, bortset fra bedømmelsen midI i juli, hvor
ocr var udsigt lil alvorlige tØrkeskadcr adskillige
steder.

Kllfven for 1976 har det modsatte forlØb, idet
vurderingerne dette år begyndte meget optimistisk,
men derefter på grund af tØrke faldt drastisk efter
en næ... ten ret linie helt til sidste bedØmmelse den
13. august.

De to år er gode ek.emplcr på, hvor svært del
er pfl et {idligt tidspunkt at forudsige kornhøstens
storrclse. Til gengæld viser kurverne, al man ved
konsulenternes vurderinger ret nøje kan følge af·
grodernes udvikling gennem vækstperioden, og det
forekommer acrior, ;\t den anvendte metode er en
anvendelig og i hØj grad rimelig form for .hØst
prognoser ...

1977 er lidt h~sjcre cnd udbYllct i 1974, hvor vi
havde rekordavl af korn. Der er imidlertid ikke
tale om noget samlet rekordudbytte i 1977, idet
der i 1968 blev avlet 151,1 mill. afgrødeenheder
eJler 3,5 pet. mere. Det må dog tages i betragt
ning, at landbrugsarealet i mellemtiden er ind
skrænket me<l ca. 3 PCI.. således at det gennem
snitlige udbytte pr. ha i 1977 er af samme stør
relse som i det hidtidige rekordår i 1968. Dette er
naturligvis megel tilfredsstillende, især i betragt
ning af at der også i mellemtiden er sket en for
skydning fra grovfoderafgrs~derne over på kornel.
hvilket alt andet lige vil medfØre et mindre ud
bytte, når der måles i afgnkieenheder.

Der er ~åledcs all i alt i 1977 opnået pæne eller
store udbytter af samtlige afgq\der. og forsynings
situationen såvel med korn som med grovfoder ser
betydeligt lysere ud end på samme tid i fjor.

f. Afgrødebcdommclscr.

Afgrødebedømmel"ierne. der blev påbegyndt i
1975, er efter aftale med landbrugets hovedorga
nisationer forhat i 1977 i samarbejde med de
lokale planteavlskon~ulenter.

Formålet med bedømmelserne var ikke at frem
sætte tidlige høst prognoser, men at foretage en
vurdering af afgrØdernes øjeblikkelige tilstand. der
blev lldtry~t med forholdstal. saledes at tallet 100
svarer til ~ituationen på det tils\'arende tidspunkt
i et norm.dl år med gennemsnitlige ....æbtbctingel·
ser og uden Ødelæggende angreb <lf sygdomme og
skadedyr Ill. v,

I 1977 blev bedommelserne gennemfØrt hver
anden fredag fra den 3. juni lil den 23. september.
Vurderingen af korllafgr"dcrne sluttede dog med
bedØmmelserne den 26. august. Egentlige høst·
prognoser ble" først beregnet den 12. og den 26.
august, hvor man kom til et forventet samlet korn
udbytte på henhold!>\'is 70 og 72 mil!. hkg.

Danmarks Statistik" f,Srste opgørelse af korn
høsten 1977, der forelå den 15. september, viste et
samlet udnytte på 71,4 mill. hkg. Det er kun knapt
l PCl. mindre end resultatet af den sidste hØst
prognose på grundlag af afgr~~de\'urd~ringeme,

men i begge tilfælde bygger beregningerne også på
planteavls konsulenternes indbcretni nger.

Den endelige hpsLopgMelse fra Dann13rks Stati
stik baseres på oplysninger fra ca. 9000 landmænd,
fordelt repræsentativt i landets forskellige egne.
Som vist side 12 blev resultatet af en forelpbig
beregning på delte store materiale et samlet korn
udbytte (uden bælg~æd) på 73.3 mill. hkg. Land
mændene har altså bedØmt heSsten lidt gun'itigere
end konsulenterne. men forskellen er dog kun ca.
2 pet.

l fig. 4 er resultatet af afgrødebedommelser og
høstopgørelser vist for så....eI 1977 som 1976. Re-
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B. Sorter og arter af korn og bælgsæd
Af Benl Ullerup.

Forsølo:enes antal OJ: fordeling.

Ocr blev i 1977 gennemfØrt iah 1129 forsøg
med afprØvning af 88 ~ornsorter og endvidere 8
forsØg med afprøvning af 6 ærteSOrIer. Fordelin
gen af forssJgene og de afprøvede sorter inden for
de enkelte arier er vist i fØlgende opstilling.

I. Kornsorter og kornarter
Væl..stbetingel'ierne for kornct er omtalt i det

foregående af'init. og som det fremgår af host·

Resultaterne af tic enkelte forsøg findes i planle
avlsbcfctningcns labelbilag. SonsforsØgene i korn
findes i tabellerne nr. 1-18, medens forsØgene med
ærtC$orter ef vist i label nr. 19.

RC~II1taternc i de enkelte forspssscrier ef opdelt
i gcografi.. kc omr~dcr. der i første række omfatter
de lo hovedområder Jylland og Øerne, og inden
for disse to omr~der er de flcste resultater opdelt
på provin'Serne i rækkefØlgcn Sjælland. Fyn, Lol
land·Falster, Dornholm, Østjylland, Vestjylland og
Nordjylland.

Forsø~suds.'fdcosk"alitct.

Der blcv iale anvendt ca. 75 tons udsæd, som
de enkelte firmaer, forædlere eller forædlcrrepræ
scntanter har stillet til r~dighcd. Udvejningen og
ekspeditionen er foretaget fra For"pgsgården Godt
håb. Der blev indhentet oplysninger om partiernes
spireevne. og al ud,æd blev udleveret af'ivampet.
På grund af dc meget torre hØstforhold i 1976
vi~te der ~ig at være stor forskel på partiernes
kernestorrclse. og der blcv til orientering for for
søgslederne forctaget hestemmeIse af og udsendt
oplysning om 10000korns\xgten af de enkelte par
tier. !o,~ledes at 'i;\ma'ikinen kunne indsåes til at så
den samme mængde spiredygtige kerner for alle
partier.

Bygsorter .
Havresorter
VArhverlc<;orter
Vintcrhvcdcsortcr
VintcrrugsOrlcr

lall ~orn

Ærtc.'>ortcr

Anlal sorter Antal roner

44 880
12 54

7 59
21 117

4 19

88 1129
6 8

~tatistjlken, blcv høsten Slorre end i dc to fore
gående år.

En sammenligning af hø~tens sts)rrelse fra ir lil
år kan også Us \'ed at sammenligne forsøgsudbyt
terne. Den største serie i bygforsøgenc bliver hvert
• r gennemhjf( med omkring 250 for'iøg jævDt for
delt over hele landet. og selvom forsøgene ikke er
placeret p de samme marker år efter år, er det
rimeligt at sammenligne de opnåede udbytter. J den
følgcnde op<;tilling er udbyttet af målesorten Zita
b} g vi~1 i gennemsnit af alle forsøgene i de sidste
fem :\r, og endvidere ses resultatet af en opdeling
af forspgene på Øerne og forsøgene i Jylland.

UdbyllC hkg kcmc pr, ha a! ZJtlbY8
(glU II! !orSlJgtnC i plltn n

1973 1974 1975 1976 1977
Alle for:.ug. 4~.1 56.1 47.1 41.1 48.7
Øerne 51.8 60,7 50,7 44.5 53.1
Jylland 45.7 53.3 44.9 39,3 46,4

l 1977 var udbyttet det næsthøjeste i 5-:\rs perio
den. kun overgået af udbyttet i 1974.

Der var i 1977 ikke tille om meget voldsomme
lIlIgreb ti! .f)'l!domme ; kornel. Det var frygtct, at
der "'unnc opstå kraflige meldugangreb efter den
...ene ..rming. men mcldugangrebenc var som gen·
nem ..nit for hele bndet ikke værre end i det fore
gående år. l et senere afsnit vil der blive gjort
rede for angrebet af meldug i landets forskelligc
egne. I de forcgtaende to [Ir blev der konstateret
ret kraftige angreb af byggcns slribesyge. Angreb
af denne meget tabgivende sygdom var oW-å for
vcntet i 1977, men de blev ikke nær så hrppige
og ~å kraftige. som det var frygtet, hvilket for
mentlig i\ær skyldes den sene 'iåning.

I tabellerne med forsØgsresultaterne er der an·
fort karalterer for angreb af meldug. og i alle til
fælde betyder et nul intet angreb, mcdens IO be
tyder, at planterne har været stærkt angrebet af
meldug. Der forekom i 1977 oftere lejesæd i for
s,~gene tnd i de to foregående år. men som det
frcmgrtr af tabellerne, var lejesæden ikke af nogen
slorre betydning. I mange af for<;ogene er rum·
vægten bestemt som hoflandsk ViPgt, og i nogle af
for~øgene i vinterhvede og vårhvede er der fore
taget en ..åkaldt dejtest til vurdering af SOrlellS
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0.-J)'lIand V.-J)lland N_Jylland Jylland
Ania! Corsøg " J6 " 144

Zita 49,6 43,9 44,8 46,4
Lofa -;.O,J -;'0.7 -;. 1,0 -;'0.7
Vega . _ ...... l,S 0,9 1.4 I,J
Lami -;. 0.1 -;.0.8 0,1 -;. 0,2
Salka 2,1 0,9 2,3 1,8
Gula 0,8 1.2 1.2 1,1
LSD ........ 0,9 0,9 0,8 O,S

l. Bygsorter.

AfprØvningen af bygsorler har som sædvanligt
været langt mere omfattende end afprøvningen af
sorterne i de andre kornarter. Der har i 1977 del
taget ialt 44 bygsorLer fordelt i 9 forsøgsserier, og
de er afprovet i et forsogsantal på ikke mindre
end 880.

Zitabyg har været malesort for femte gang.

a. Bygsorter plan I.
I denne forsøgsscrie findes de 4 bygsarter, som

blev dyrket i størst udstrækning i 1977. Det drejer
sig om sorterne Zita, Lofa, Larni og Salka, hvoraf
der ialt blev plomberet over 1,7 mil!. hkg eller ca.
75 pet. af den samlede mængde officielt forseglet
sædekorn. Sammen med disse 4 er afprøvet 2 nye
sorter, som i de foregående år har vist lovende
resultater. laIt er der gennemfØrt 222 forsøg for
delt med 78 p& Øerne og 144 i Jylland.

bagekvalilel. l særlige forsøgsserier, som omtales
under korndyrkningsafsnittet, er forskellige byg
sorters ege/lskaber lil mallIling undersØgt

l enkelte foreninger er sortsforsøgene i byg an
lagt som dobbelt forsØg, hvor den ene afdeling er
gennemfØrt uden sprøjllljnc mod sygdomme og
skadedyr, medens den anden afdeling er behandlet.
Resultaterne heraf er vist i el særligt afsnit.

Langt de fleste af de sorter. som har deltaget i
forsøgene, er optaget på den danske sortsliste, og
de har forinden gennemgået en afprøvning under
statens planteavlsforsøg. Denne afprpvning ~træk

ker sig normalt over tre år, og iØvrigt er kun sor
ter, som er afprøvet i mindst et år i officielle
forsøg, taget med j landsforsogene. Under omtalen
af de enkelte arter er vist resultaterne af den be
dpmmelse, som er givet ved den officielle afprøv
ning.

• Tallene i () her og fremertcr .ngi~cr nr. I tabclbllagel.

Hele landel
Sn1~ngc1e. Kal1lkler Cor 11011. vægt hk,

<m lejeszd meldug pund kerne
AIlIal Corsog 217 \64 154 87 m
Zita 62 3 1,7 107 48,7
Lora 67 4 1,7 109 0,1
Vega 66 2 2,2 107 1.9
·lami 61 J 1,8 106 0.4
Sa.lka 68 J 1.8 108 2.2
Gula 6J 2 0.7 109 1,7
LSD 0,4

Tabellen er ~om de følgende opdelt i tre afde
linger, hvoraf der i den øverste bringes resultater
af forsøgene i øernes områder. Det næste afsnit
indeholder resultaterne fra de tre jyske områder,
og endelig er der nederst meddelt det samJede ud
bytteresultat sammen med oplysninger om forskel
lige dyrkningsegenskaber.

Under hver landsdelsopgØrelse er der med kur
siv anført en LSD-værdi, der udtrykker sikkerhe
den af de fundne udbytteforskelle. LSD-værdien
er eksempelvis 1,3 for de 30 forsøg pr. Sjælland.
Dette er mindre end forskellen mellem målesarten
og Vega (3,2), mellem Zita og SaJka (2,S) og mel
lem Zita og Gula (1,6). Udbytteforske1tene fra disse
tre sorter til m~lesonen må derfor betragtes som
statistisk sikre. For Lofa og Lami er LSD-værdien
S'~)rre end de fundne udbyuefors\...elle, hvilket be·
tyder, at disse ikke er signifikante, men Larni kom
mer med ct merudbytte på 1,1 hkg tæt på den
valgte sikkerhedsgrænse.

Af udbyltere~ultaterne fra Øernes forsØg frem
går det. at de prØvede sorter i næsten alle tilfælde
har klaret sig bedre end målesorten. I gennemsnit
af 7S forsØg pi Øerne har Vegabyg givet 3,1 bkg
kerne mere end Zitabyg, og sorterne Salka og Gula
Cl merudbytte på 2,9 hkg kerne, medens merudbyt
tet for Lofa og Larni er l,S hkg kerne pr. ha. Den
beregnede LSD-værdi på O,S er i alle tilfælde min
dre end de nævnte udbytteforskelle, som derfor er
statistbk sikre. l 144 forsøg i Jylland er der ikke
fundet tilsvarende store forskelle mellem måle
sorten og de prØvede sorters udbytte. Bedst har
sorterne Salka, Vega og Gula placeret sig, medens
Lami og Lofa knapt har nået Zitabygs udbytte.

I gennemsnit af alle 222 forsØg har Salkabyg
givet 2,2 hkg kerne mere end Zitabyg, Vegabyg
1,9 hkg og Gulabyg 1.7 hkg kerne mere, medens
Lamibyg med et medbudbytte på 0,4 hkg kerne
og Lofabyg med 0,1 hkg har klaret sig på linie
med målesorten.

Karaktererne for mcldugangreb afslører, at
Vegabyg har været væsentligt kraftigere angrebet
end Zita. Lofa, i.ami og Salka, selvom den bar
samme resistensgrundlag som disse. Gulabyg har
været langl mindre angrebet af meldug end de
s1\'rige. Lami, Zita og Gula har kortere strå end
de øvrige, og karaktererne for lejesæd afslØrer, at
Lofabyg har det blØde~te strå, medens Vegabyg og

"'~

"53,1
l,S
J.1
l,S
2,9
2,9
0,8

Bygsorler l (1)*)
tlkg kerne pr. ba

F)n LoJl,F. Bomholm
29 Il 8

51.9 54.1 42.0
2,0 0.7 3,9
3.9 2.6 0.2
2,2 2.2 -;.0.7
3,0 J,S 1,7
6.3 1.3 -;. 2,1
1,3 1,9 1,8

Sjælland
Anlal COBOg 30

Zita 56,9
Lofa 0.7
Vega 3,2
Lami 1,1
Salka 2.8
Gula 1,6
LSD I.3
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Gulabyg er mest stivstdl.ecle. Der er ikke fundet
større forskel mellem de enkelte sorters rumvægt.

lidt angrebet af meldug, og Georgie og Emir viser
heller ikke hØje karaklerer for angreb.

Ø.-J}·lland V.·J}'lland N -J}lland J}'lIand
Antal fOrsllg 47 37 ,. '"7;[a 51,1 46,2 47.3 48,3
Mona +4.3 +1,9 +1,6 +2,6
Rural 0,0 0.8 0,4 0,4
Aramil' 1,5 1.7 0,3 1,1
Emir +2,5 +2,2 +1,9 +2,2
Gcorgie 1,3 2.1 1,3 1.9
LSD /.2 l.l 0.9 0,6

b. Uygsortcr plan II.

Forspgsantallet har også i denne serie været
stort, idet der er gennemført 202 forsøg fordelt
mc<1 68 på Øerne og 134 i Jylland.

Mona, Rupal og Emir er ældre SOrLer i dyrk·
ningen, medens Aramir kun har været på del
danske marked i et par !'tr, og sorten Georgie er
helt ny.

Hele landet
Strå-

lrengde, KarJkter for 11011. ~l'Cgt hkg
om leje>:i:d meldug pund kerne

Antal rors,,!: 200 '" ". 71 2.2

Zita 62 3 1.4 109 49,8
l'\'lona 58 3 1,3 107 -+- 3,2
Rupal 62 3 0,3 110 0,4
Aram;r 67 2 0.5 113 1,8
Emir 65 2 1.0 110 -+-1,7
Georgie 61 2 0.9 110 2,8
LSD 0,5

Den tidlige sort Monabyg har haft et dårligt år
i 1977 :'lflmmenlignet med måleSOrlen Zitabyg. Del
gælder både på Øerne og i J)/lland, såledcs at det
samlede gennemsnibrcsullat af alle for~Øgene er
et mindreudbytle p& 3,2 hkg kerne. Rural har
givet udbytte på linie med målcsonen, medcns
Emirbyg især i J)'lland ikke har kunnet klare sig.
Sorterne Aramir og især Gcorgie har hævdet sig
særdeles pænt med merudbytter på henholdsvis 1,8
og 2,8 hkg kernc i merudbytte i gennemsnit af
alle for.o;~;g.

Aramir og Emir har dct længste str!l. af di-.se
sorter, Illcn sammen med Georgie har de stivere
strå end de Øvrige. I en del tilfælde har forsøgs
leclerne gjort bemærkning om rel stOr! aksspild i
Aramir. Rural og Aramir har kun været mcget

Jylland

'"46,0
0.6

+0.2
+0,3

0.0
+0.8

0,5

øerne

"52,0
1,0
1.5
1,7
2.2
1,0
0.8

N.-J}lland
47

46.5
+0.8
+0,7
+0.7
+0,3
+ 1.8

0.8

ø -Jylland V,-Jylland
36 42

48,7 43,1
0.8 2.1
0,4 +0,2
O,) +0,4
0.6 +0)

+0,9 0.3
0,9 0.9

Bygsorler III (3)
hkg kerne pr. ha

Fyn LoJl.-F. lJomholm
23 5 5

50,9 53,3 40,8
2.1 1.1 4.0
1.2 2,1 1,9
1,2 2.9 1,5
2.2 3,6 1,4
l,S 2.9 +1.7
1.1 2,3

ilcle landet
Str.!-

lrengde, Karakter (or Holl. v:r:gt hk,
'm lejes.-W meldul: pund kerne

Antal (or.l0t; l76 '" 132 " 182

Zita 62 3 1,4 107 47.9
Tyra 63 4 O,S 107 0,7
Simbl.l 66 2 1.3 109 0,3
Nery 62 2 1,4 107 0.3
t\firjam (,4 3 1,4 107 0.7
Prisca 69 2 0.8 112 +0.3
LSD 0,4

c. 8ygsortcr pllHl ru.
Omfangel af afprøvningen efler denne plan er

næsten på hØjde med de foregående to serier, idet
der er gcnnemfdrt iah 182 forsøg fordelt med 57
på Øerne og 125 i Jylland.

AlI~ 6 sorter i dcnne afrrs~vning er nematod
resio;lcnte mod b5de race [ og race II. Zita er den
ældste ~orl. Tyra, Simba og Nery er markcdsr~~rt

i bcgræn!Sct omfang, meden!S Mirjam og Prisca Cl'
helt nye på markedel.

l forsøgene p& Øerne har allc de prøvede sorter
givet hØjcre udbytte end mll.lsorlcn med Mirjam
som den bedst placerede. r de jyske forsØg er der
ikke større forskel mcllem udbyttet af sorlerne i
denne serie, og dette er heller ikke tilfældet i gen
ncm-.nitsresultatet af ajle forsØgene. Re';,u1tatet vi
:-.cr s&ledes det glædelige, at der er flcre højtydende
og Iige gode sorter at vælge imellcm for dem, som
Ønskcr al bekæmpe nematodcr ved at anvende re
sistente sorter.

Pri'ica er ret langstråcl, og T)'ra har ikke så god
strå... tyrke som de Øvrige. Tyra og Pri...ca har haft
hedre re5i~lens mod meldug end de andre sorter.

Sjælland
Antal forsog 24

Zit:l 55,1
Tyra +0,7
Simba 1.5
Ncry 1.9
Mirjam 1,9
Prio;ca 0,6
LSD /,3

Anlal (Or3og

Zita .
Tyra
Simba
Ncr}'
Mirjam
Prisca
LSD

øomo

'"52,7
+4,2

O,S
3,3

+0,7
4,7
0.9

Byg.wrll'r /I (2)
hkg kerne pr. ha

Fyn LoU.-l-'. Bornholm
25 II 6

52,2 51,3 43,1
+2.9 +0.9 +9,2

1,2 4.0 +5,2
4,7 4.5 2,0

+ 0.8 + 0.3 0.5
5,3 6,0 4,5
/,3 2.5 2,2

SJrelland
Anlal forsag 26

Zita 55.5
Mona -+-5.2
Rural 0,0
Ammir 2,0
Emir + 0.9
Georgie 3,7
LSD /.5



d. Bygsorter plan IV.

I denne serie er afprøvet sorter, som i praksis
anvendes som maltbygsorter. Der er gennemført
ialt 93 forsØg fordelt med 46 på Øerne og 47 i
Jylland.

læg, findes de ældre sorter Varunda og Dina og
nye sorter Alva, Welam og Triumph. lait er gen·
nemført 71 forsØg med 34 på Øerne og 37 i Jyl·
land.

Sidland
Antal (orsøS 22

Zita 54,4
Nordal + 1,3
Duks +02
Canova ~i8
Adorra ~2,9

Maia 0,4
LSD /.J

Bygsorrer IV (4)
hkg kerne pr. ha

F)"n LoU.·F. Bornholm
14 8 2

48,5 56,0 51,9
+1,2 +3,2 +4,9

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

0,6 0,1 0,9
1,9

Ø<~..
52,8

+17
~O'3

~2:0
+23

0:5
0,9

20

SFlhuM!
An~1 fO~l.,Jg 16

Zita 55,7
Varunda 0,0
Dina ~O,l

Alva 3,2
Welarn 2,2
Triumph + 2,9
LSD 1,6

B)'gsorrer V (5)
hil keroe pr. ha

Fyq LolI.-F. Bornholm
J2 4 2

5.,9 53,1 52,.
0,9 +1,1 0,6
0,7 +0,1 +7,6
2,6 1,0 1,1
3,6 4,9 + 2,7
1,7 +0,8 +6,7
2,2

Øern<
34

53,8
0,2

+0,3
2,6
2,7

+1,2
1,3

ø.-JyUand V.-J)·Uand N.-lyUand J)llInd
ADtal (orsøS 12 II l1 17

Ø.·Jylland V.·Jylland N.·Jylland Jylland Zita 50,3 36,3 44,2 43,8
Antal (orSØS " 7 17 41

Zita 54,0 43,4 41,7 47,9
Varunda +0,9 +1,1 +3,2 ~1,8

........ Dina +1,9 +0,3 +2,1 + 1,5
Nordal +0,8 0,2 0,5 +0,2

.............. Alva 1,4 +0,8 0,4 0,4
Duks +0,1 1,6 0,0 0,2
Canova +2,0 +0,7 +2,0 + 1,8

Welam 2,3 1,9 0,9 1,6

Adorra +1,8 +0,2 + 1,2 +/,3
Triumph +3,7 +1,8 +2,6 +2,7

Maia +0,7 +2,6 +0,3 +0,8
LSD /,9 2,2 2,/ 1,2

LSD ..... J.2 1,5 0,9

Hele landet
Stm-

længde. Karakter for Holl. va:gc hk,
om lejesæd meldug p~d kerne

Ancal fors"8 9. 14 7' " "Zita 62 3 1,6 109 50,3
Nordal 67 4 3,0 110 -+-1,0
Duks 65 4 3,0 110 +0,1
Canova 68 3 2,3 109 +1,9
Adorra 70 2 2,0 112 + 1,8
Maia 68 4 1,8 110 +0,2
LSD 0,6

Canova og Adorra har hverken på Øerne eller i
Jylland kunnet klare sig udbyuemæssigt overfor
målesarten. Nordalbyg har i gennemsnit af ajle
forsøg givct l hkg kerne mindre end Zitabyg, me
dens Duksbyg og Malabyg har givet udbytte på
hØjde med mlUesortcn. Alle de prØvede sorter er
merc langstråede end Zitabyg, og af karaktererne
for lejesæd fremgår det, at Nordal, Duks og Maia
ikke er så stivstråede som de andre,

Fire af sorterne. Nordal. Duks, Canova og
Adorra., har deres meldugresistens fra Lyallpur,
og af karaktererne for meldugangreb fremgår, at
disse 4 sorter har været mere modtagelige end
Zitabyg og Malabyg, som har resistens fra Laevi
gatum.

e. Bygsorter plan V.

I denne serie. der omfatter de Øvrige anmeldte
sorter, som \3r på sortslisten ved forsøgenes an·

Hele landet
Slrå·

længUe. Kanllr.ter (or Holl. Vlrgl hk,
om leJeszd meldug pund ko~

Anlal (ors08 7. 47 " " 71

Zit..1 61 3 1,7 108 48,6
Varunda 65 3 1,4 108 +0,8
Dina 65 4 0,8 109 +0,9
Alva 61 3 2,3 108 1,4
Welam 66 3 1,1 110 2,1
Triumph 61 l 1,7 110 +2,0
LSD 0,9

I gennemsnit af alle forsØgene bar Varunda og
Dina givel lidt mindre end målesorten, medens de
nye sven!)ke sorter, Alva fra Svaløf og Welam rra
Weibull, har hævdet sig pænt Dårligst er sorten
Triumph placerel med et mindrcudbyue på 2 hkg
kerne. Dina bar hafl en god restens mod meldug,
men sorten har været mere blØdstråel end de
øvrige.

f. 8}'porter plan VI-IX.

Alle de sorler, der er afprøvet i de hidtil om·
talte forsøgsserier, er som nævnt optaget på den
dan'1ike sortsliste. En del af sorterne i de sidste
planer VI-IX blev optaget på sortslisten i lØbet
af vinteren 77, medens andre sorters officielle af
prøvning endnu ikke er tilendebragt. Resultaterne
fra de nye sorters afprØvning findes i tabellen, og
de vil ikke blive omtalt nærmere. løvrigt er sor
terne /..,oli og Ca 3330 i plan VI af anmelderen
trukket tilbage fra officiel afprøvning efter for*
genes anlæg. De vil ikke blive optaget på sorlSliste
og udgår.
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Ud.byuc 0l mcrudb)'lk. hklkerne pr. ha Hele landel
Byg. Udb. Siri· Holl. Karaklcr ro,

SPt-I- 1..011- 8orn- "',. Va' Nord- bk. kerne l,d.. -, klo- ~l·plan VI (6) Lood F,~ Fabl. holm "'~ jylland Jylland jylland Jylland ",.ha ,m pund ... do•
Ania! rorsol IO l • 2 21 , • , 16 37 37 17 2' "Zita 56,9 52,0 59,2 50,3 55,S 61,2 48,0 46.7 52,S 54,2 62 108 4 1.7
Alhos +1.J O,S 0.8 0.5 -+-0,3 -+- 5,5 +2.0 +J.J +J.8 + 1.8 68 108 I O,S
Loti J.2 5,0 +1.5 -;-,2,0 2,2 -:-0,1 0.7 +2.1 +0.6 1.0 65 107 2 1,4
Tron 1,8 7,2 J.6 +0,5 J,2 +0.1 1,4 +0.2 0,3 1.9 67 107 J 1,7
Printa 0,1 I,J 2,8 +1,5 0.7 +J.2 0.9 +0.8 +l,l +0.1 67 108 4 0,8
Ca JJJO 0.8 2.1 +J.9+ 10.9 +0.9 +2,1 0.4 +O.J +0.8 +0,9 68 106 4 2,7
LSD 2,4 3,7 4,4 6,3 2.0 3,9 1,8 1,4

Byg, plan VII (7)
Antal fonol , l 2 Il , 8 9 23 " " IO " 29
Zila 61,4 56,9 - 50,6 58,0 60,9 44,4 51,3 51,4 53,8 6J 108 4 l.l
Ca 9265 +O,J +I,J - +9,0 +2.0 +8,8 +5,J +4,4 +5.8 +4,5 54 102 2 2,2
WW640l 2.8 1,4 - +6,9 0,8 0,0 0,8 +1.1 +0,2 0.2 71 107 2 0.6
SV.71120 +J.9 +2,7 -+10,6 +4.5 +l,6 1,2 0.0 .-:-0,5 +1.9 6l 110 J 1,2
Sv. 72179 0,9 0,7 - +9.1 +0,7 1,0 1,1 2,2 1.5 0.7 72 109 J 0.9
p 90Jl -;.O.J 0,7 - +l,9 +0,5 -;.5,1 0.4 -;.0.8 +1,5 -;.1.1 68 109 J 0.5
LSD 2,4 2,7 1,9 4,9 4,1 2,3 2./ / ,6

Byg, pIa" V/Il (8)
Antal rorss. l l 2 IO l I l 9 19 19 , Il Il

Zita 58.2 52,8 46,1 - 54,t 63.2 60,9 40.2 50.2 52,3 61 108 J 1.9
Pirouette +2,2 0.1 +1,5 - +1,4 71,6 +2.4 +1.7 + 1,8 +1.5 6J 110 J 0,8
Ca J2J9 +0.4 +2,0 +1,6 - +1.1 + 1,2 +5,5 0.1 -;,0,9 +1,0 67 109 S 2,4
RPB 51572 1.6 J,9 l.l 2,2 l,S 0,1 -;.2.5 -;.0.8 0.7 61 110 2 0,7
Sundance 2,l 2,1 J.8 2,6 J.8 +2.6 +O.l 0.8 1.7 62 108 J I,J
Piccolo J.5 l,9 1.0 J.1 2,0 +4.2 +J,5 +1,7 0.8 57 106 2 0.8
LSD 3,1 2,4 1,8

Byg. pftlll IX (9)
Antal rOrtl0ll" , l 9 l l J 9 18 18 l " 12

Zita 56.8 51,1 - 54,9 64,0 49,. 49,S 54,2 54,6 65 109 4 1.8
Diva l.l 2,4 1,7 1,6 +1,0 2,4 1,0 l,l 74 Il J 4 0,8
WW6405 +1,1 -;.0.5 - +0,9 1,6 1,1 1,6 1.4 O.J 68 109 4 1,2
WW 6197 1.9 0.6 1,4 l,l +1,4 0,9 O,l 0,9 70 111 4 1,0
LSD 1,9

J:. Andre bygsorter.

Næsten alle sortsforsøg gennemføres efter fælles
forsdgsplaner, som udsendes fra Sortsudvalget, og
kun i ganske enkelte tilfælde gennemfdres sorts·
forsØg efter andre planer. I den fØlgende opstilling
ses resultaterne af en sådan afprøvning af 5 nye
sorter. Især ser resultaterne af forsøgene med de
tre Wcibullsorter ret lovende ud.

Andre bygsorfu, hele lander
Strf!-

længde:, Kllfllk:tef for Holl. Yægt '",m lejcmd meldug pur.\) kerne
Anlal fONOl! l J l , ,
Zita 61 4 2,0 108 51.3
WW 6488 66 2 1,4 111 7.0
WW 6489 64 2 1,4 109 6.1
WW 654J 69 2 0.8 110 6,4

Antal fONO' 8 1 8

Zita 69 4 J.4 58.9
IVP 69-14 70 J 1,9 1,8
IVP 69-68 7J S 1.1 O,J

h. U)'gsortcmes udbytte og dyrkningsegenskabcr.

Ved vurderingen af en sorts dyrkningsværdi er
det naturligt. at dens evne til at yde et højt udbytte
under forskellige dyrkningsforhold bliver tillagt en
megct væsentlig betydning. Men en sorts evne til at
give et højt og sikkert udbytte vil næsten altid
være betinget af sortens forskellige dyrkningsegen·
skaber. og i den forbindelse er en sorl" resistens
r,lOd sygdomme af meget stor betydning.

SMremt en sort skal kunne anbefales til udbredt
anvendelse, er det ikke tilstrækkeligt at gå ud fra
et års forsogsresu!tat, men nødvendigt at vurdere
udbytleforholdene og modst:mdsdygtigheden mod
sygdomme over en årræUe. Derimod vil de beo
t.Iommelser og målinger, der foretages af strålæng·
den, stdstyrken og af rumvægten fortsat have
gyldighed, når de en gang er foretaget.

I landsforsogene bliver kun en begrænset del af
sariernes dyrkningsegenskaber bedømt. I forbin
delse med sorternes godkendelse og optagelse p:\
den officielle sortsliste bliver der foretasef flere
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Egenfkaber hos bygsorterne.
Ifølge sorlsliste 1977 udarbeiclel ar SIllens Plllnlcn\sforsng.

V;crdil3.l for-)
Forholds""

fo, modnings- kerne· modsland5dySllshed mod
1uI1m· dellig- suu- protein- ncdk~kning byg- nøgen

udbyuc h,d relse Indhold af a!.:s af .u!. Nn tmmd

Zita 100 7 6 6 711> 8 7 611>
1..ami 105 7 610 6 7 8 611> 8
Salka 106 7 8 6 7 6'1> 7 8
Aramir 109 7 7 6 5 9 7 6
Lo'a 116 611> 611> 6 7 8 7 8
Duks 108 610 7'h. 511> 8 7 6 6
Rupal Ild 7 5 6 7', 8 5 711>
Dina 107 7 8 6 6 7 6 711>
Nordal liS 7 711> 511> 711> 8 6 7
Maia 116 6Vl 6 6'h 711> 7\1> 7Vz S
Emir 112 7 6 6\1> 6'h. 71h 711> 9
Varunda 103 7 7 6\1> 6 S 7V2 S
Adorra 117 7 7\1> 6 S S 5 6\1>
Mona S8 S 71.'2 6~'2 7 711> 4\1> 7
Nery 102 7 7 6 7\1> Sil> 7 7\1>
Prisca 116 7 511> 7 7\1> 8 5 7
Gcorgie 96 7 7 511> 6 S 7 7\1>
Gula 112 7 6lh 6 71/.2 7'h. 5 9
Welam 113 7 6'h. 6th 7\1> S 5 7
Vega 115 7 6Vi 510 7 S 7 8
Mirjam 100 7 7 6 7\1> 8 7 S
Tyra 109 7 8 6 5\1> S 7 7
Simba 106 7 6'1> 610 710 S 7 710
Canova 112 7 6 5 'h. 710 S 410 7
Alva 97 7 611> 5 7Y::! 8 7 S

Resistens
mod

havre
m:m.I1od·

~'"
l + Il

I + 11
l + 11

I + II
I + 11
I + Il

Grunl1llg
fO'

rndl1ugn:
listeM")

La
La
La

Ar+W
La
Ly
R

Ly + W
Ly
La
Ar
La
Ly
Mc
La
Mc

La + W
Sp + Ar

Me
La
La
AI
La
Ly
La

.) 0..- sent moden, lille kcrncslOrrclsc. lavt protcinlndhoh.l.
Ingen resistens mod nedl;,næknlng af aks oS suå, mod
nøgcn brand og mod bygrusl.

IO - lid lig mOden. Slor kcmcSlørrclsc. højt prolcmindhokl.
god res1stents mod nedk.næk.nlng af aks ug Stf;i, mod
nogen brand og mod bH:rUS1.

målinger og bedømmel'icr i den periode. sarierne
er under officiel afprovning. Resultaterne heraf
meddeles hvert år i publikrttionen ..Sorter af land
brugsplantcr-. J ovensIaende oversigl findes mil
linger og værdilal for nogle af de egenskaber,
som ikke er bedømt i landsforsogcne.

UdhJllt'I n/ halm er vejel i nogle af ~t"tcn'i for
søg. og resultalet ses i talkolonnen til venstre, hvor
halmudbytlet af Zita er sal lil 100. De flesle andre
sorter har givet hojere halmudbrtte end målesarIen,
en del sOrler har givet samme halmudbyue. og kun
Monab)g skiller sig ud med et væsentligt lavere
udbytte af halm.

Dc syv midter\le kolonner i oversigten indehol
der værdi fat for forskellige egenskaber. J modsæt
ning til de karakterer, som bliver givet i I:.mosfor
sagcne for f eks. lejesæd og rneldugangrcb. og
hvor tallet 10 udtrykker det negative - d. v. s. mest
i leje og \'ær..t angrebet _ betyder et lidjt \'(f'rdiw{
i sl~ltens fo .....og altid. at sorten be'iidJer den på·
gældende egcn....kab i slor udstrækning. Denne for·
skel i belytlning af kan.kterer og værdital kan give
anledning til misforståelser i lolkning af rcsulta·

U) Al ~ Algeri.n, At Arabischc. La = Lae\·igatum. MC -
MOnlc ChrisIo. R = Rupee. Sp ~ Sponlaneum, Ly - Lyall
pur. W -" WelhenstcphA.n.

terne. I næslsidste kolonne er vist, hvilke sorter der
er rec;islcnte mod havTcnematoderne, Sel..s sorter
har re.. i,tcns mod både nematodrace I og mod race
n. medens tre sorter kun er resistente mod nema
lodrace I.

Der finde') mange smilteracer af meldugsvampen,
og de rc"istcnte sorter har kun modstandsdygtighed
mod enkelte eller en begrænset del af de pågæl
dende smilteracer. ModsLandsdyglighedcn mod mel
dug er især fundet hos vildsorter af byg f. eks.
Lnel'igolllm, L)'allpur o. s. v. Disse sorter er ueg
nede for almintlelig bygdyrkning. men deres resi
stcno,cgcnskabcr er ved I...rydsning med hojtydende
sorter indfort i krydsningsproduklet. l kolonnen
yderst lil hojre i utbcflen er anført, hvilket grund
lag de enl..eltc sorter har for meldugresistcnsen.
l..)cl frem,g;h. rtl der optræder 8 forskellige resi·
stensgrundlag i de sorter. der i øjeblikket er på
markedet. Det bor endvidere bemærkes. at der i
4 ;lf sorterne findes Io rcsbtensgrundlag.

VeJ sædekornskontrollen i 1977 blev der god
kendt ca. 110.000 ha bygudlæg. 77 pet. af dette
udlæg. der skal anvendes til udsæd i fortlret 1978,
var tilsået med sorter. der har Lat'\'iglllll/1/-resistcns,
11 pet. h:i\oe resbtens fra Lyaf/pur. 5 pet. fra
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Monto Christo, 2 pet fra A rabische, 3 pet. var
sorter med IO resistensgrundlag, og de sidste 2
pc!. fordelte sig på sorter med resistens fra Rllpee
og Algerian.

I de foregJlende tabeller med rcsult,Herne af de
enkelte fOf'logsscrier er der anfort en gennemsnits
kar:llter for angrebet af meldug i de enkelte sorter
I 1977. Styrlen af angrebene er forskellig fra
landsdel til landsdel. hvilket fremgår af følgende
opdeling.

Kun sorter. som har forskelligt resistensgrundlag,
eller sorter. som har vist forskel i modtagelighed.
selvom rC'iistcnsgrundlaget er det !iamme, er nævnt
Det fremgår gall'.ke klart af karakterernes højde. at
angrebene af meldug har været ';torst på Fyn og
Lolland-Falster, og at de har værel nogenlunde af
samme styrke på Sjælland og i Ø<.tjylland. Svagere
var angrebene i VC'iljyl1am.l, og i Nordjylland har
der ikke \'æret :mgreb af meldug i nævneværdigt
omfang. 7iL.1.. Vega og AI\'a har alle tre resistens
fra I aevigatum, men det er lydeligt, at Vega og
Alva trods delle har \'æret kraftigere angrebet end
Zitabyg.

htlr(1J.,terer fur mefdllgangreb 1977

Sj..:!- Fyn loU· Ost. \Int·
land F~lst jyll. bil.

1.8 2.7 3.0 1.8 1.0
2.3 3,2 4.0 2.3 1,4
0,5 1.2 J.5 0,7 0.6

BeJ.,tl'mpelse af sygdomme og 3kadedyr
i surlsfor.fØg i byg.

a. Forsøg pil Sja//and

8,5
4,7
5,5
7,0
6,2
5,4

5,1
6,0
6,5
5.1
5.1
5,2

5,4
5,6
3.2
3,8
6,1
5,4

0,5
0,5
0,0
0.0
0.5
0.5

0,5
2.5
1,5
1,0
0.5
0.5

0,5
0,0
0,5
1,0
0,5
0,5

4,5
0,5
4.0
4.0
4,5
2,5

4.0 0,5
1,5 0,5
4,5 1,0
3,5 0.5
3,5 0,5
0,5 0,0

1,5
5,0
5.0
2,0
2,0
1,0

1,5
4,5
0,0
0,0
0,5
0.5

Kuak((:r for meldug McruJb)·ue.
ubel\.and- beh.and· hkg kerne

let Jet·) for behandling

4,3
3,1
5,3
4,9
4,6
5.6

4 forSØg p/UIl JJ
Zita
Mona
Rupal
Aramir
Emir ..
Gcorgie

3 forsog plan //1

7ita .'
Tyra
Simba
Nery ..
Mirjam
Pri'ica ."

J /or.W1f pltm I V

Zita ...
Nordal
Duks ..
Ca nova
Adorra
Maia

3 fanØK plan V
Zita ......... 3.0 1,0 7.0
VarlInda 2.0 1.0 6.4
Dina 1.0 0.5 S.6
AI"" 4.0 1,0 7,5
Welam I.S O.S 5,3
Triumph l,S O,S S,7
.) Sprøjtet med middel mod ....ampe og middel mod skadedyr

medens den ene hal\'del er sprøjtet med svampe
bekæmpende midler og den anden halvdel ikke.
I felgende oversigt er vist gennemsnitsresultalerne
af disse forsog.

4 forspg plan I

Zita
Lola
Vega .
wmi
Salla
Guta

Nord.
jyll.

0,3
0,5
0.1

0,1
0,1
0,0
0.0
0.0
0.1

0,3
0,0

0,3
0,6

0.0
0,0
0,3
0,0

1,4
0,6
0.4
1,4

1,4
0,7
0,4
0.6
0.9
0,9

0.9
0,5

0.8
1,5

1.4
J.5
0,5
0,4
1.1
0,8

J.5
0.4

1,8
2.9

1,8
1.1
0.9
2.1

2,6
1,0

2,3
5,0

4.0
1,3
3,0
5,0

2.6
1.6
0,0
1,3
2.5
2, I

2.3
0,7

2,6
4,2

2,6
1,3
1,4
3,5

2.3
2.2
0.4
0,8
1,5
1,2

Zita 1.9
Tym 0.6

Zita 1.5
Nordal ),7

Zita
Vega
Gula

Zita 1,0
Dina 0,5
Welam 1.1
Alva 1,6

Zita 1.6
Mona 2,2
Rupal 0,4
Aramir O.S
Emir 0.8
Georgie 1,0

b. ForsØg pd Lolland-Falster

Kal'1lktcr for meldug
Spr"jtct m. Mcrudb.
parathion hkg (or bebo

Sprøjtet m. • ...ampcbck.- mod
parathlon middel s\'ampc

I fire foreninger, Skfl'l.fJ.,øregnens Landhofore
ning. Slage/seegne1f.{ landboforeIling. S[('~'IlS Land
bofareni'l!! og Landbrllgsforenillgl'll for 5[('\,lls
Faxl" har soflsforsØgcne i byg været anlagt på en
ddan m!ide. at den cne hal\'del har været sprøjtet
mod svampesygdomme og skadedyr, medens den
anden halvdel har været ubehandlet som i øvrige
sorl'iforsog. De am'endle midler har ikke været de
samme i alle forsoS. og i nogle er kun sprøjtet en
gang. i andre flere gange. 1 De safm'irktnde 101
lam/-falsterske ulndboforellillger er gennemført 6
forsøg efter samme princip. men i disse forsog er
hele arealet sprojlct med pilrathion mod skadedyr,

6 forsog
Zita _.
Nordal
Duks .
OlOo\'a
Adorra
Maia _.
Vega
Welam

2,0
4,8
4,8
3,8
3.2
2.3
3,2
0,8

1,2
2,8
3,0
2,7
2,2
1,3
1,8
0,5

2.6
3.7
2,9
2.9
2,8
1,8
3,7
1,5



Af karaktererne for meldug fremgår det ganske
tydeligt. at der har været en virkning af sprøjtnin·
gen med svampebekæmpende midler. Virkningen
er særlig tydelig, hvor kar~kteren for meldugan·
grebet i den ubehandlede afdeling har været høj.
I forsøgene på Sjælland har der været en særde
les got! virkning for Jen gennemførte sprøjtning
med merudbytter fra. 3 til over 8 hkg kerne pr. ha.
Det er desværre ikke muligt at adskille virkningen
af de svampebekæmpende og de skadedyrsbekæm
pende sprojtem,idler, men der er dog en tendens til,
at de højeste merudbytter for behandlingen er op
nået, hvor meldugangrebene er reducerede mest.
Resultatet af 6 forsøg, der er nævnt nederst i
oversigten, viser ligeledes en reduktion i meldug·
angrebene efter sprøjtning, og de merudbytter, der
her er anført, hidrører alene fra bekæmpelsen af
svampesygdomme, idet hele forsøgsarealet er be
handlet mod skadedyr ved sprøjtning med P,ua
thion. Merudbyttet for svampebekæmpelse har
været højest i sorterne Nordal og Vega byg og
mindst i Welam, der heller ikke i den ubehand
lede afdeling var særlig kraftigt angrebet af mel
dug.

18 sortsforsøg i forskellige serier er anlagt som
dobbeltforsøg, hvor den ene afdeling er godet med
30 kg kvælstof ekstra pr. ha. Generelt har der ikke
været særlig ~tor virkning af den ekstra kvæl
stoftilførsel. og der har ikke været forskel på sor
ternes reaktion for den ekstra kvælstofrilforsel.

To fors~~g, nr. 2020 og 3594. er anlagt s:iledes,
at en afdeling er \'nnllet og en anden ikke. Virk
nin~en af vandingen har været meget stor. idet der
er hostet fra 11 til 18 hkg kerne mere pr. ha.

På gfllndlag af delle og tidligere års for:-.øgs·
resultater som er anfon i tabel Cl ')amt de målinger
og hellømmelser, der er foretaget i statens plante
avlsfoTSlIg. skal i det felgende gives en omtale og
beskrivelse nf de enkelte sorter, :-.001 har deltaget
i for ...egene. Sorlerne vil blive omtalt i lien række
folge, hvori de er nævnt i tabel b side 38. t denne
tabel er først nævnt 14 sorter, der har deltaget i
5 år efterfulgt af 2. der har været med i 4 år, og
11, som er afprovet i 3 fir. Alle sorter. som er
omtalt. har i alle forsøgs.lrene deltaget i mindst
20 forsog fordelt med mindst IO i Jylland og 10
på Øerne hvert år.

Zifnbyg frn Pajbjergfondens Forædlingsvirksom
hcd har været målcsort for femte gang.

Zitabyg har kort og stift ..trå og god mod... tands·
dygtighed mod nedknækning ni strå og aks. Sonen
er ret halmfattig. Dcn har ret små kerner med ret
lav rumvægt. Zitabn~ er middeltidlig og 'H~j(yden

de. og den har en god meldugresistens og endvi·
dere resistens mod havrenematotlens race I og
raee Il.

l:tmiby~ fra Landbrugets Kornforædling har i
gennemsnit af 5 års forsøg gi\'et 0.9 hkg kerne
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eller 2 pet. højere udbytte end Zitabyg. Sorten bar
i denne periode hvert år placeret sig mellem de
bedste. J Øernes forsøg var merudbyttet 1,6 hkg
kerne. og i de jyske forsøg 0,6 hkg over måle
sortens.

Lamibyg er ligesom Zitabyg stivstrået og kort
strået og med god modstandsdygtigbed mod ned·
knækning Gf strå. Sorten har en særlig god busk
ningsevnc. Lamibyg har middelstore kerner med
rel lav rumvægt. Den er middeltidlig og har en
god resistens imod meldug.

Salkabyg fra Pajbjergfondens Forædling har lige
som Lamibyg placeret sig blandt de højestydende
i den 5-årige fon.øgsperiode, og i gennemsnit har
Salkabyg givet 0,8 hkg kerne eller 2 pet. mere end
Zitabyg. Merudbyttet har været lidt større i Øernes
for~og end i de jyske.

SaH,abyg har rel langt strå med ret god strå·
styrke. og sortens halmudbytte er middelhøjt.
Salkabyg har meget store kerner med ret lav rum·
vægt. Den er middeltidlig og har ret god resistons
mod meldug og endvidere re'listens mod hav rene·
matodens race L

Arnmirbyg fra Cebeco i Holland er ret ny på
det danske marked, men den har et stort dyrk
ningsområdc i andre lande. I de 5 år den er af·
prøvet her, har den klaret sig bedst i 1977 med et
merudbytte på 4 pel. over Zitabyg, medens den i
1974 og 75 knapt nåede Zitabyg i udbytte. I gen·
nem:-.nit af nile 5 år har sorten givet 0,3 hkg
kerne mere end målesarten med et lidt bedre
resultat på Øerne end i Jylland.

Aramir har el middellangt strå, der hnr en sær·
deles god stråstyrke og god modstandsdygtighed
mod ncdknækning af strå. men sorten har ret stor
tilbøjelighed til ned- og afknækning nf aks, hvilket
er bemærket af flere forsøgsledere. Halmudbyttet
er middelhøjt, og sorten har middelstore kerner
med hoj rumvægt. Sorten er middeltidlig, og den
har en god resistens mod meldug.

Lofaby~ kommer fra Abed Planteavlsslation på
Lolland, og sorten er en af de ældste og mest sta·
bile i dansk bygdyrkning. Lofabyg har i gennem·
snit af de sidste 5 års forsøg givet samme udbytte
:-.om målesarten, og den har klaret sig lidt bedre
på Øerne end i Jylland.

Lofabyg har ret l:lI1gt strå og er ikke så stiv.
~{rået som Zitabyg. Den giver et stort halmud·
b~ Ue og har milldebtore kerner med ret høj rum
vægt. Lofabyg er nogle dage senere moden end de
f1esle øvrige sorter, og den har en ret god resistens
mod meldug.

Duksb;yg fra Landbrugets Kornforædling havde
et ret dårligt år i 1976. men gav i 1977 et udbytte
på højde med målesortens. og i gennemsnit af 5
år:-. for ...pg har den givet samme udbytte som Zita-
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Tabel :I. Oversigt over 5 Ars forsøg med bygliorter. Forhold~tal for kcrneudb)'ttc.

I"" 1
""l,n.n' I VnlJylland

1
0
"/

Nordlylland
Sort

" I " I " I " Io", 7) I 74 1" 1" 1 "1"1"1"1 ':7 ION.
Zita 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lami 10J 104 102 97 100 101 101 106 10J 97 98 101 101 IO. 10J 98 100 101
Salka 100 102 101 99 IO. 101 100 10J IOS 99 102 102 100 102 10J 100 IOS 102
Arumir 97 96 102 10J 99 - 101 98 101 IO. 101 - 101 99 100 101 100
Ncry 98 101 98 101 99 99 99 99 99 99 97 99 96 99 98
Lofa 9J 10J 100 99 99 99 97 10J 100 98 98 99 98 102 100 99 98 99
Duk .. 99 96 101 96 100 98 - 102 101 95 100 IO) 101 101 95 100 100
Tyra - 100 99 102 100 - 10) 100 105 10J 99 97 98 98
Rupal 102 95 98 100 100 99 10J 101 97 101 102 101 100 98 96 99 101 99
Dina 99 97 99 99 96 98 - 102 97 102 99 100 101 98 97 96 95 98
Nordal 99 99 99 95 98 98 102 100 100 92 99 102 102 100 97 101 101
Maia 95 100 100 95 99 98 96 100 96 95 97 97 99 98 96 99 98
Emir 96 95 100 97 95 97 96 98 98 96 95 97 96 98 99 98 96 97
Varunda 97 98 97 95 98 97 97 101 96 95 97 97 9J 99 96 96 9J 95
Adorra 98 97 97 97 - 100 97 98 97 98 97 97 97
Mond 104 92 97 98 92 96 10J 9J 94 100 96 97 102 99 95 98 97 98
Welam - 105 105 96 102 99
Mirjam 101 99 96 99 97
Simba 97 97 101 98 97 98 99 98 97 96 98 98
Prisca 91 98 96 - 102 - 101 101 95 95 96 95
Canova 91 96 95 96 95 96
Georgic - 105 - 105 98 10J 100
GUI;1 - 102 - 101 101 101 10J 102
Vega 99 96 10J 100 - 100 102 101 100 - 10J 102

Sjen.n' I Fyn

I 17 10 .. 1

Hele landet

1973 l "I " I " I 17 I0"'. "I " I " I 76 73 I 74 I " I 76 I 77 Ion•.
Zita 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lami 10J 105 IOS 100 102 10J 101 105 102 101 IO. 10J 102 104 10J 99 101 102
Salka 99 10J 105 102 105 10J 97 102 101 97 106 100 99 102 10J 100 105 102
Aramir 97 97 IO. 104 100 97 100 104 109 101 101 99 98 102 104 101
Ncr)' 99 100 101 10J 101 - 101 100 99 102 100 103 99 100 99 101 100
Lora 100 101 105 100 101 102 96 102 102 J05 IO. 102 97 102 102 100 100 100
Duks 103 101 102 97 100 101 - 100 97 92 101 98 10J 100 101 95 100 100
Tyra 99 101 99 100 99 99 IO. 101 100 98 100 99 102 100
Rupal 101 98 98 100 100 99 98 96 100 104 102 100 101 97 98 101 101 99
Dina 10J 99 99 100 100 100 97 100 102 101 100 101 99 99 99 98 99
Nordal 102 t02 102 94 98 100 97 99 97 91 98 96 100 100 100 95 98 99

1alil 100 100 IOd 97 101 101 97 99 100 100 101 100 97 100 100 97 100 99
Emir 95 98 10l 100 98 99 95 96 100 99 98 98 95 97 100 98 97 98
Varunda 98 101 96 94 100 98 97 99 100 92 102 98 96 99 97 9. 98 97
Adorra 95 96 96 95 95 96 94 97 96 101 95 97 96 96 97
Monrl 102 9J 90 100 91 95 102 92 96 10J 94 98 102 9d 9. 99 94 97
Welam - 101 104 10J 107 99 100 99 IO. 101
Mirjam 98 IOd 101 IO. 99 10J 98 101 100
Triumph 95 - 10J 97 100 IO. 96 99
Simba - 100 100 10J 101 98 96 102 99 97 98 98 101 98
Prisca 9. 96 101 97 97 - 103 100 96 97 96 99 97
Canova 95 9d 95 95 99 97 95 9. 96 96
Georglc 99 107 10J - 110 - IO. 100 106 10J
Gula 105 IO. 10J IO. 112 - 102 101 104 10J
Tron - 10J - 102 10J IO. 10J
Vega - 101 98 106 102 - 100 - 108 IO. - 101 97 104 101
P 90JJ - 100 102 98 100
Printa - 100 98 98 100 99



byg. Der er ikke forskel pli sortens placering i Jyl
land og på øerne.

Duksbyg har middellangt strå med god stråstyr
ke, og halm udbyttet er middelhøjt. Sorten har ret
store kerner med ret høj rumvægt. Den har et ret
lavt proteinindhold og er egnet til maltfremstilling.
Duksbyg er middeltidlig, og den har resistens mod
nematodrace J. Trods resistens mod meldug blev
sorten i 1976 og 77 en del angrebet af denne
svampesygdom.

Rupalbyg fra den svenske forædlervirksomhed
Svaløf har i genncmsnit af de sidste 5 år givet et
udbytte, der næsten er på højde med Zitabygs, og
resultatet er ens i Jylland og på øerne.

Rupalbyg er ret kortstrået, og stråstyrken er god.
Sorten bar givet et bøjt halmudbytte. Kernerne er
små, og rumvægten er middelhøj. Rupalbyg er
middeltidlig, og den har en særdeles god meldug·
resistens. som i alle forsogsårene har været meget
effektiv.

Dinab}'g fra Abcd har kun i 1973 givet højere
udbytte end Zitabyg. medens den i de 4 sidste år
knapt har kunnet nå målcsorten i udbyue. I gen
nemsnit af de 5 år har Dinabyg givet 0,4 hkg
kerne mindre end Zitabyg. Den har klaret sig bedst
på øerne.

Dinabyg har middellangt strå med god stråstyrke,
og den har givet et middelhojt halm udbytte. Sor
tcn har store kerner med middelhøj rumvægt.
Sorten er middeltidlig, og den har en meldug
resistens, som har vist sig at være særdeles effektiv.

Nordalb}'g fra Carlsberg Bryggeriernes Korn
forædling havde i 1976 et dårligt år, og i 1977 hur
udbyttet heller ikke kunnet nå på højde med måle
sortens. I gennemsnit af 5 års forsøg har den givet
0,6 hkg kerne mindre end Zitabyg.

Nordalbyg har ret langt og blødt strå, og sorten
har givet et stort halmUdbytte. Kernerne er store
med middelhøj rumvægt og lavt proteinindboid.
Nordalbyg er middeltidlig, og den er meget vel
egnet som maltbyg. Trods resistens mod meldug
har sorten i de sidste par år været kraftigt angrebet
af denne svampesygdom.

M.... labyS [ra Abed ligner på mange måder
Lofabyg, men den har knapt kunnet nå denne i
ydeevne. I gennemsnit af de sidste 5 års forsøg
har Malabyg givet 0,6 hkg kerne mindre end måle·
sorten, og mindre i Jylland end på Øerne.

Malabyg har ret langt strå med nogenlunde god
stråstyrke, og den har givet et højt halmudbyue.
Kernerne er middelstore med ret høj rumvægt.
Malabyg er ligesom Lofahyg nogle dage sildigere
end de fleste andre sorter, og den har en ret god
resistens mod meldug.

Emirb}'g fra Cebeco var i et par år hovedsorten
i bygdyrkningen, men gled så næsten ud af dyrk
ningen i nogle år. Resultatet i 1977 var det dårlig·
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ste i de sidste 5 år, og i gennemsnit af denne
periode har Emirbyg givet 1,2 hkg kerne mindre
end Zitabyg. Resultatet har været dårligere i Jyl
land end på øerne.

Emirbyg har ret kort strå med god stråstyrke.
Sorten har i begyndelsen en karakteristisk kry
bende vækst. Halmudbyltet er ret højt. Kernerne
er små, men med ret høj rumvægt og ret højt
protein indhold. Emirbyg er middeltidligt, og den
har i de seneste år haft god resistens mod meldug.

Yarundab}'g fra Wageningen i Holland har væ·
ret i dyrkning i mange år. Den har i ingen af de
sidste 5 år kunnel nå målesortens udbytte, og i
gennemsnit af S·års perioden gav Varundabyg 1,4
hkg kerne eller 3 pet. mindre end Zitabyg.

Vanmdabyg har middellangt strå med god strå
styrke og middelhøjt halmudbytte, Sorten har i
visse år haft nogen tilbøjelighed til aksafknækning.
Kernerne er middelstore med ret lav rumvægt.
Sorten er middeltidlig og har ret god meldugresi
stens.

Adorrnb}'g fra Probstdorf i Østrig er ret ny ber
i landet. , de sidste 4 år af S-års perioden har
Adorrabyg givet 3·5 pet. mindre end Zitabyg, og i
gennemsnit llf de S år var dens udbytte 1,4 bkg
kerne mindre end Ziu\bygs.

Adorrabyg er langstrået, men strået har en god
styrke. og sorten giver et højt halmudbytte. Sorten
har middelstore kerner med middelhøj rumvægt.
Adorrabyg er middeltidlig. og den har nogenlunde
resistens mod meldug.

Mon:lbyg fra Sval øf gav i 1973 og 1976 udbytte
på højde med målesortens, medens den i de 3
andre år af 5·års perioden hvert år har givet 6
pet. mindre, og i gennemsnit af de 5 år har Mona·
bygs udbyue været 1,8 hkg kerne mindre end
Zitabygs med et lidt bedre resultat i Jylland end
på øerne.

Monabyg har et meget kort og stift strå, og den
har givet Javere halmudbyue end de andre byg
sorter. Sorten har ret store kerner med en ret lav
rumvægt. Monabyg er tidligere end alle de øvrige
sorter, og den har en meldugresistens, der hidtil
har været ret effektiv.

Følgende to sorter har været afprøvet i de sidste
4 år.

Nerybyg fra L..mdbrugets Kornforædling bar i
hvert år af 4-års perioden givet næsten samme
udb}'lte som Zitabyg, og i gennemsnit af alle år
0,3 hkg kerne mindre.

Nerybyg er kortstrået og stivstrået og giver et
ret lille halmudbyue. Den har middelstore kerner
med middelhøj rumvægt. Nerybyg er middeltidlig,
og den har en ret god resistens mod meldug og
samtidig resistens mod havrenematodens race I og
race II.



ItriliC:lbyg fm Weibull i Sverige gav i 1977 et
udbyue på hejde med målesortens. men klarede
sig h.napt så godt i de foregående 3 år, såledcs at
den i gennemsnit har givet 1.4 hkg kerne mindre
end Zitabyg.

Priscabyg er ret langstrået, men strås tyrken er
god, og halmudb)'uet er hojt. Sorten har små ker·
ner med ret høj rumvægt. Priscabyg er middeltid·
lig. og dens resi~tens mod meldug er effektiv. Sor
ten har rc,i!otens mod begge h;lvrenematodens smit
teracer.

Folgende II sarier har dellnget i forsogsafprøv
ningen i 3 år.

Gcorgicbyg fra Rothwell Plantdorædlingsinsti
tut i Fngland har især i 1977 klarel sig særdeles
godlog gav 2.8 hkg pr. ha eller 6 pet. merc end
målesorten. I gennemsnit af de sidste 3 år har
Georgie givet 1.5 hkg kerne mere end Zitabyg.

Georgiebyg er kortstrået og stivstrået. og den
har givet et lille halmudbyue. Den har middelstore
kerner med middelhøj rumvægt og et lavt protein
indhold. Sorlen er middeltidlig, og den har vist
sig :lt have en særdeles god resistens mOl! meldug.

Gulab)g fra Abed har hvert år i de sidste tre år
givet hojere udbytte end målcsorlen og i gennem
snit 1.4 hkg kerne pr. ha eller 3 pet.

Gulabyg har middellangl slrå med god strå
styrke, og den giver el ret hojt halmudbytle. Sor·
ten har middelslore kerner med middelhøj rum·
vægt. Dcn er middehidlig og har vist en særdeles
god resistens mod meldug.

TronbyJ.: fra Landbrugets Kornforædling er op·
laget p~ sonslisten i 1977. Dcn har i alle 3 for
søgs~r klaret sig på linie med Glllahyg og i gen
nemsnit givet 1.4 hkg ~erne mere end målesorten
Zit::lbyg.

Tronb)'g har middellangt \trå med en god strå
styrke. Sorten har ret ,må kerner med ret lav
rumvægt. Den er middcltidlig og har en ret god
resistens mod meldug.

WelambH: fra Weiblll1 havde i'Sær i 1977 et
godt :ir. og den har i gennemsnit af 3 års forsøg
givet 0,6 hkg kerne mere end målesarten.

Welambyg har middellangl strå med ret god
str~styrke. og den giver højt halmudbytte. Welam
har middelstore kerner med middelhøj rumvægt.
Den er rniddellidlig og har en god mcldugresistens.
Sorten er re<;i,tcnt mod hnvrencmatodrace l.

Vcg:ab)'J.: fra Abed har i gennemsnit af 3 år givet
0,4 hkg kerne mere end Zit<lbyg. Sorten har klaret
sig væ\entlig bedre på Øerne end i Jylland.

Vegabyg har middcll:lOgl strå med god std·
styrke. og den har givet et hojt h:llmudb)'ue. Både
kernC\IOfrel<;e og rumvægt er middel. og protein·
indholdet i h.ernerne er lavt. Veg;.Ibyg er middel·
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tidligt, og den ser ikke ud Iii at have s~ god
resistens mod meldug, som andre sorter med Laevi·
gatumresistens.

i\firjamb)g fra Landbruge~ Kornforædling har
i gennemsnit af 3 år givet 0,3 hkg kerne mere end
Zilabyg. Og dens resultat på Øerne har været
bedre end i Jylland.

Mirjambyg har middellangt strå med ret gOl!
stråslyrke, og den giver et ret lille halmudbyue.
Kernerne er middelstore med middelhoj rumvægt.
Sorten er middeltidlig, og den har ret god resi
slen<; mod meldug. Endvidere har den resistens
mod havrenematodens race log race II.

T)'r.ah)'g fra Pajbjerg har i gennemsnit af for
""gene 1975-71 givet 0.1 hkg kerne mere end
Zitabyg. og rcsllltntet er ens i Jylland og på øerne.

Ty rabyg har middellangt strå. men er mere bhxl·
'Strået end målesorlen. Den har lidt tendens til aks
nedknækning. Kernerne er store med middelhøj
rumvægt. Tyrabyg er middeltidlig i host, men tid
lig i skridning. Den har god resistens mod meldug
og resislens mod havrenematodens race I og race
II.

It. 9033, der får navne l ViCIOf'"ia. fra Probstdorf
i Østrig blev optaget på sortslislen i 1977. Den har
gennemsnit af de tre år. den har deltaget i forsø
gene, givet nøjagtigt samme udbytte som måle·
sorten med lidt s\'ingende resultater fra år til år.

P. 9033 har middellangt strå og en god str:i
si yrke. Kernerne er middelstore med middelhøj
rumvægt. Sorten er middeltidlig og har ret god
re~i~ten\ mod meldug.

Simbab}'g fra Svalof har i gennemsnit af 3 års
forsog givet 0,5 hkg kerne mindre end måle~orten.

Simbnbyg har middellangt strå med god strå
styrke. og halmudbynet er middelhøjt. Den har
middel\tore ~erncr med middelhøj rumvægt. Sim
babyg er middellidlig og har ret god resistens imod
meldug og endvidere resisten<; bAde mod havre·
nematodraee l og II.

IJrint;lb}g fra forædlil1gsvirk~omheden Wirsum
i Holland har i gennem>;nit af 3 års forsøg givet
0.7 hkg kerne mindre end Zitabyg og den stiller sig
d. ri igere i Jylland end på Øerne.

Prinlabyg har middellangt str~ med stråstyrke
~llm målcsorlcns. Dcn har middelstore kerner med
rcl lav rumvægt. Printa er middeltidlig og har ret
god re,i,(ens mod meldug.

C:lnovabyg fra T. Heidenrcich i Tyskland har
i de 3 for~ogslir klaret sig væ.'lcntlig dårligere end
Zitabyg. idet den i gennemsnit har givet 2,4 hkg
kerne mindre. varierende fra 4 til 6 pet. i de
enkelte år.

Canovabyg har middellangt strå med ret god
stråstyrke. og den har givet rel hojl halmudbylte.
Sorten har middel\tore ~erner med middelhøj



rumvægt og et lavt proteinindhold, Sorten er
middeltidlig, og har ikke særlig god resistens mod
meldug.

Endnu 7 sorter, der er optaget på sortslisten
senest i efteråret 1977, har deltaget i forsøgene,
men i alle tilfælde enten kun i 1-2 år eller i meget
få forsøg. Det drejer sig om Divabyg fra Cebeco,
der i 1977 har givet 1,3 bkg kerne mere end Zita·
byg, Triumphbyg (tidl. Trumpfbyg) fra Saat und
Pflantzgut i Østtyskland gav i 1977 2 hkg kerne
mindre end målesorten, Alvabyg fra Svaløf klarede
sig pænt med et merudbytte på 1,4 hkg kerne,
medens Athosb)'g fra Florimond·Deprez i Fran
krig gav 1,8 hkg kerne mindre end målesarten i
1917, Ca 9265 fra Risø klarede sig dårligt i 1917,
WW 6403 fra Weibull gav samme udbytte som
målesorten, S...aløf 72179 har givet udbytte lidt
over Zitabyg,

I. Valg af byg<ort.

Selvom der er mange bygsorter <It vælge imel·
lem. har sortsvalget i praksis begrænset sig til ret
få sorter. Denne udvikling har i nogle tilfælde vist
sig at kunne være risikabel af hensyn til meldug·
smitten. Erfaringerne synes således at slå fasl, al
når sorter med en bestemt mcldugresistens igennem
nogle år har haft en stor andel i dyrkningen, ud
sættes de for smittetryk fra meldugracer, som resi·
steDsen ikke er effektiv overfor. og virkningen
bliver meget mærkbar. Således var Emirbyg med
resistens fra Arabische dominerende omkring 1970,
og i 1973-74 dyrkedes sarIer med Lyallpur-resi
stens i stort omfang, men begge disse resistens·
grundlag »brød sammen«, d. v. S. sarierne blev
angrebet megel mærkbart af meldug. Sorter med
resistens fra Laevigatum har været dominerende i
dyrkningen j de sencste år. Endnu ser denne resi
stens ud lil at »holdcq nogenlunde, men der var
dog i 1977 lidt kraftigere angreb i disse sorter end
tidligere.

Alt SY'les at tale for det jomufti.s:e i at Jpr('de
,wrtsvalget i byg niere end hidtil på sorter med
forskellig mdduKresistens.

Flere af de højtydende bygsorter IllIr resi,ften.\'
mod havrererlematodell.f smitteracer, og da risikoen
lor angreb al nenJatoder kan dges med den mere
udbredte korndyrknirlg, er deri"e tuli'ik/ing glæde·
lig. Aflve/ldeIse af nematodre.Jistellte bygsorter vil
på Itengere sigt øge sikkerheden i bygdyrkningen.

Ved valg a/ bygsort bør ikke (l/em' sorternes
ydeel'ne lægges tif grtl1Ul, mef/ i IIØj grad også de
forskellige sortslorskelJe med hensyn lil dyrknings
egenskaber. Næsten alle sorterne må iØvrigt be
tegnes som høj/ydende. For den, der \'il vælge
elter sortemes tidlighed eliten for ar 1& f'tI lidlig
sort af !JetlsYlI til udlægget eller en sildig .wrt for
at kunne mistrække høsten, er valget let, idet Mo·
na1Jyg absolut er den tidligsre sarI, OK Lofabyg dell
si/digste. umgt de fleste sorrer er slJkaJtlt middel
tidlige, og l'ed valKet mellem dem /Ilå andre dyrk·
llingsegelJskaber Ill'gge,r til grtllld. '"amibyg, Salka-
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byg og Zitabyg Ilar i mange ilr vist sig at være
meget yderige sorrer, som alene ptl delte grundlag
har gjort sig lortjelU til udbredt dyrkning. Zirabyg
må derudol'er sammen med andre nyere sorter,
Nery, Tyra, Simba, Mirjam og Prisca fremhæves
plJ grund af resistens mod begge havrenemarodens
smitteracer. Norda/byg, Duksbyg, Callovabyg og
også Malabyg er egnede til maltfremstilling.. Ara·
mir, Dina, Rupal og Emir har udbyltemæ3sigt
placeret sig, så de lortsat kan anbefales i dyrk·
IlingelI, og ptl det sidste er der kommet nye sarIer
ind i billedet, Georgie, Gu/a, Tron, Welam og
Vega, sIlledes al mulighederne i sorlsvalget er ble.
l'et endmt større. For praksis er valgmuligheden
dog alhængig af det ril sftdekomsproduklioll ud·
lagre areal med de enkelte sorter.

2. Havresorter.
1 1977 deltog ialt 12 havresarter. som blev af

prøvet i 54 forsøg fordelt på to forsøgsserier.
Selmahavre har været mAlesart for femte gang.

a. Hanesorter plan I.

Alle de sorter, som er afprøvet i denne forsøgs~

serie, er optaget på sonslisten, og de har alle været
med i foregående års forsøg. lall blev gennemført
39 forsøg fordelt med 17 på Øerne og 22 i
Jylland,

flavresvrter I (/0)
hkg kerne pr. ha

Sjælland Fyn Loll.-F. Bornholm "'=Anlal (ol'3og 6 , 4 2 17

Selma 51.7 46,9 53,4 27.0 47,8
Gamba ~2,2 -i-1,8 2.5 2,6 +0,4
Dan 0,8 0.3 1,9 0,3 0,9
Sang 1,7 --:-0,1 1,4 0,9 1.0
Aslor 1,2 0,2 1.2 8,6 1.8
Leanda -i-2.6 -i-1,5 2,0 +0.7 -i-I,O
Silva -i-6.0 -i-4,2 -7-4,2 -i- 11,8 + 5,7
lSD 3,7 2,4 2,6 3,5 1,9

0.·J}'Uand V..Jylland N.-Jylland Jylland
Antal rorsøg , 6 , 22

Selma 41,1 35,0 33,3 36,6
Gamba -i-2,6 -i-2,4 +0,7 -i-1,8
Dan 2,3 -i-1,1 0,1 0.6
Sang 2.1 -i-0.1 -i-0,6 0.5
A<;tor 2,0 1,5 -7-0,3 l, I
Leanda 1,5 0.8 -7-0,7 0,5
Silva -i-2.7 +6. I -i- 5.1 -i-4,5
LSD 2,5 2.7 2.2 1,5

Hele landet
Slrå-

længde. Karakter ror Holl. vægt hk,
om lejc!kW meldug pund k"''''Anlal forsøg 38 18 21 IS 39

Selma 81 3 1,2 81 41.5
Gamba 79 2 0.9 79 .;. 1,2
Dan 80 2 0,9 79 0,7
Sang 81 2 1,4 79 0.8
Astor 79 3 1,2 79 1,4
Leanda 80 2 0,8 78 -i-O,I
Silva 90 3 0,8 77 ~5,0

LSD 1,2
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b. Hanesorter plan II.

Sorterne, der er afprøvet i denne forsøgsserie,
er endnu under officiel afprøvning.

Udbytleniveauet har været forskelligt i de for
skellige omdl.der. Luvest var det på Bornholm, i
Vestjylland og i Nordjylland. I de sidste to omr:i
der kan det lave udbytte skyldes, at en kraftig
storm lige før host blæste mange kerner af.

Selmahavre har i de foregående år været de prø-
vede sorter overlegen, men i 1977 har en del sor
ter hævdet sig ganske pænt. Således har Astor
havre givet 1,4 hkg kerne mere end Selma, og også
de svenske sorter Dan og Sang har klaret sig over
for målesorten. Den lang·o;tråedc sort Silvahavre
har placeret sig meget dårligt med 5 hkg kerne i
mindreudbyne.

Antal fors"g

Selma . .
WW 16918
WW 17007
Solidor ..
Sv. 71559
SI. 449
LSD

Antal fonog

Selma
WW 16918
WW 17007
Solidor ....
Sv. 71559 ..
SI. 449
LSD

Selma 109 71-i 7 7
Sang 102 8 71-i 7
Leanda 102 61-i 6 7
Astor 100 5'h 71-i 7
Silva 119 61-i 6 7
Dan 104 51-i 71-i 8
Gamba 102 61-i 7 7

Jylland:
Selma 100 100 100 100 100 100
Sang 99 98 96 94 101 98
Leanda 96 101 9J 92 101 97
Astor 95 96 91 92 10J 95
Silva 97 90 89 96 88 92
Dan 102 95 102 100
WW 16918 - 97 100 99
WW 17007 - 100 97 98
Gamba 96 96 95 96

/felc landel
Selma 100 100 100 100 100 100
Sang 98 99 97 94 102 98
Leanda 9J 101 94 91 100 96
Astor 94 96 92 92 10J 96
Silva 95 90 90 95 88 92
Dan 101 94 102 99
\VW 16918 - 96 104 95 98
\\\V 17007 - 99 99 94 98
Gamba 96 99 97 97

-) o - ikke tyndskallel. Ulle kemelllOrrcisc. Ingen modstand..
dygtiBh~d mod 'lrJ.ncdknElcnin,.

10 - mc~t tyndUallet. stor kCrnc:510rr'C1lC. IIor modJlaodJdYl·
tighed mod Jlrincdllntell:nlng.

ERellskaber hos havresortcrne
Uollle .orullste 1977

udarbejdet at Statens Ptanteavlslonl'lll
Vterdllal for-)

Forholdstal for I}'ndskal. kernc- modsl.d. mod
hslmudtlylle lethed Itorrt'11C 'lrined-

tDrllrllng

j ,1rs forsøg med hovreJOrltr
ØCrtlc: 1973 1974 1975 1976 1977 On•.

Selma 100 100 100 100 100 100
Sang 9g 98 94 102 98
I..eanda 91 101 95 90 98 95
ASlor 92 96 94 92 104 96
Silva 9J 90 92 94 88 91
Dan 99 94 102 98
WW 16918 95 106 101
WW 17007 - 99 100 100
Gambo 96 101 99 99

J}lland,
45,6

-;-0,7
-;-2.0
-;-4.0
-;-J.)

0.6
2.2

0<m,
7

42.3
-;-J,6
-;-J.1
-;- J,J
+7,3
-;-4.J

3.0

hk,
kerne

"44.0
+2.0
+2,5
+J,7
+4.1
-;- 1,7

2.0

N.-J}lland
2

46,8
0,4

-;-2.0
-;-5,7

0.8
1,0

Loll.-F.
2

47.3
+2,8
-;-J,4
+5.5

-;- 10,3
+5,8

hkg k~me pr. ha
Sjælland Fyn

2 3

37,4 42,2
+4,1 -;-J,7
-;-2,2 +J,5
-;-1,9 +2.9
+5.9 +6.J
-;- 0.3 -;- 6.0

Hde landet
Karakler for 11011. vql

le;csæd mddul pund
II IO 4

2 1.7 84
I 1.7 82
1 1.1 84
2 1.9 8J
3 2.0 82
4 1,7 82

0.-J}·lllnd V,-JyUand
3 3

49.2 41,3
-;-2.8 0,7
-;-1.5 +2,4
-;- J, I -;- J,7
+4,1 0,1

0.1 0,8

1lU"resortl'r JJ (J J)

SIrl1.
I.znld~.

'm
"85
81
8J
85
89
82

Anlal fOf$QB

Selma
WW 16918
\VW 17007
Solidor
Sv. 71559
SI. 449
LSD

I gennemsnit af de 15 forsog har ingen af ~or

terne kunne! mi m~lesortells udbytte.

c. lIavrC!'lorlernes udbytte og dyrkningsegenskaher.

Og.s:1 for havresorterne ~an der hentes supple·
rende oplysninger om forskellige dyrkningsegen
skaber i re~ullatcrne fra St<ltens Planteavlsfor'iog.

P!t grundlag <lf de resultater, der er opnået i
den officielle nfprcvning og i oversigten over flere
~rs for'iog.. resu1tatcr. som findes i nedcnsll'iende
o",... tilling og i tabel b side 38. ~an der give~ en
nærmere omtale af egen~kaber og dyrkningsværdi
for de havresorter. som har deltaget i de seneste
A..... forsug.

Selmabavrc fra Weibull i Sverige har igen i 1977
givet pæne resultater. I de foregående år har den
været de prøvede sorter meget overlegen med 3-8
pct. hojere kerneudbyue.

Selmahavre har middellangt strå med god slrå
styrke. kernen er middelstor med tynd skal og
høj rumvægt. Selmahavre er middeltidlig. og den
nngribes en del af meldug.

Sanghavrc fra Svaløf har i gennemsnit af 5 års
for~"s givet 0.8 hkg kerne mindre end Selmahavre,
og resultatet er storl sel ens i Jylland og på Øerne.

Sanghavre har et kort strå med en god strå·
styrke. Halmudbyttet er ret lavt. Sanghavre har
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store kerner med god rumvægt og tynd skal. Den
er middeltidlig.

Leandllha"'rc fra Cebeco i Holland har i de S
år, den er afprøvet givet 1,6 hkg kerne eller 4 pet.
mindre end målesorten.

Leandahavre har et kort og stift strå og giver et
lille halmudbylte. Den har en lille kerne med ret
lav rumvægt og middel skaltykkelse. Leandahavre
er middeltidlig.

havre og DanJwvre, som i den udstræktJing, udsetd
kan skaffes, Ul/mærkeI kali allvende~_ Silvallavre
bør lorelrækkes, hvis mall Ønsker al dyrke havre
på jorder med angreb al hm'renemaloder.

3. Vårhvedesorter.
I 1977 er afprøvet ialt 7 vårhvedesorter fordelt

på to planer. Kolibri har som i de foregående år
været målesorl.

a. Vårh",edcsorter plan l.

l denne forsøgsserie er afprøvet de samme sor
ter, som blev prøvet i 1976. lait blev gennemført
46 forsøg fordelt med 27 på Øerne og 19 i Jylland.

vdrhvedesorler I (/2)
hkg kerne pr. ha

Frn Loll.-F. Bornholm
• , I

41,0 39,4 35,8
-;-2,5 -;-2.5 3.3
-;-2,7 -;-1,3 3,7

2,4 2.4 4,8
1,7

Astorha\'fc fra forædlinb'Svirksomheden elV i
Hotland er den ældste havresort blandt de afprø
vede. Den har i de foreg~ende 4 år ikke kunnet
klare sig mod Selmahavre, men i 1977 gav den
højere udbytte. l gennemsnit af S år har Astor
havre givet 1,9 hkg kerne mindre end Selmahavre.

Astorhavre er kortstrået og stivstrået med ret
lavt halmudbytte. Den har ret store kerner med
ret lav rumvægt og en tyk skal. Astorhavre er
middeltidlig.

Sil",aha\'fC fra Breustedt i Tyskland har lige
ledes været dyrket i flere år. Sorten har ikke i de
S år, den har været prøvet mod Selmahavre, kun
net klare sig, og i gennemsnit har Silva givet 3,7
hkg kerne eller 9 pet. mindre end målesarten.

Silvahavre er langslrået og blødstrået. Den gi
ver et hojt halmudbytte. Kernerne er små med
lav rumvægt, og de er ret tyndskallede. Sorten har
nogen modstandsdygtighed mod havrenematoder
race I og race n, og den er middeltidlig.

Sjælland
Anr.al forsøg 14

Kolibri 43,3
Sappo -d.]
Drabant + 4,0
Dove +0,8
LSD 1,8

Anlal forsøg

Kolibri
Sappo
Drabant
Dove
LSD

0.-Jylland V.•lylland, ,
37,3 33,4

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

N.·lylland

•
33,3

-;- 1,8
-;-2.7

0,8

0eme
21

41,8
+2,7
-;-3,0

0,8
/,2

Jylland
l'

35,2
0,8
0,7
0,9
2,1

Fire sorter har deltaget i forsøg i 3 år, og føl
gende to er optaget på sortslisten.

Danhavre fra Svaløf har i gennemsnit af for
søgene i de 3 år, den er afprøvet, givet 0,2 hkg
kerne mindre end Selmahavre.

Danhavre har middellangt strå og en god strå
styrke. Halmudbyttct er middelhøjt. Kernerne er
ret store med middelhøj rumvægt og en ret tyk
skal. Danhavre er middeltidlig og har ikke været
særligt angrebet af meldug.

G:mlboll3vre fra Mansholt i Holland har i gen·
nemsnit af 3 års forsøg givct 1.1 hkg kerne eller 3
pet mindre end Selmahavre.

Gambohavre har middellangt strå med god
sI råstyrke, og sorten giver et ret lille halmudbyue.
Den har middelstore kerner med skal af middel
tykkelse. Sortcn er middel tidlig og har ikke været
særligt angrebet af meldug.

Hele landet
Slr'~·

lzngde:. KaraJncr for Holl. vzgt h'.
om lejesæd meldug pund keme

Antal fors"S 46 " " 20 4'
Kolibri 88 I 2.8 123 39,1
Sappo 87 I 4,4 123 +1,2
Drabant 87 I 4,0 126 +1,4
Dave 89 l 2,1 126 0.9
LSD 1.2

KoJibrivårhvede har givet højere udbytte end
de Io svenske sorter, medens den engelske sort
Dove har hævdet sig med et merudbytte på 0,9
hkg kerne.

b. Yårhvcdcsorter plan II.

l denne serie er afprøvet nye sorter, som endnu
ikke er på sortslisten. Der er opnået bemærkel~

sesværdige høje merudbytter, og en fortsat afprøv
ning af disse sortcr må afventes med interesse.

Øerne,
43.0

4.3
8,1
6.6
2,4

Fyn
j

41,6
2,7
5.4
4,2

VdrJn'edesOrlt'r Il (13)
hkg kerne pr. ba

Loll.·F. Bornholm
3 I

42.5 34.8
3,9 9.2
8,4 14,5
7,4 12,2
2,2

Sjælland
Antal forsøg :2

Kolibri 49.9
SU 228 5.0
\VW 15440 8.5
\VW 15444 6,1
LSD

d. Valg af havresort

På grund af særdeles Rode udbyrrerl'.m/wfer har
Sdmahm're gennem f/ae år I'ærer de'l dumille
rende hOl'edsorf i dansk hlll·redyrkning. På l':rlind
lag af resultaterne for /977 l/lIr sorlen beVarf'I
sli/linRen, men der er dog IIye sor/er på l'ej, SaIlR-
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c. V rh"cdesortcrnes lIdb}'tle og egenskaber.

I den folgende lille t:tbel er vist nogle af de re
sultater. der er opnået ved bedommdse og måling
i :'Itaten.. forsøg.

licie landetS,,,
IznrJe. KaraLler for lIoll.V%gt. hk,

<m lejesæd meldug p~. ,<~

Anlal (onøS 13 , " , 13

Kolibri 90 3.3 122 43A
SV 228 93 1.8 121 4.5
WW 15440 90 1,0 121 6,5
\VW 15444 84 0,9 124 5,2
LSD 2,2

Anlal fonøg
Kolibri
SV 228
\VW 15440
\VW 15444

M.r kuae pr
0..Jylland

]

46,4
2,5
2,1
1.1

h.
N.-J)lIand.

I

37,7
11,4
5,5
5,0

J)lland
•

44,3
4,8
2,9
2.1

Den var tidligere hovedsort i dyrkningen, men
blev afløst af Sappovårhvede. f de senere år har
Kolibri generobret en del af vårhvedearealet.

Kolibri har el middellangt strå med en god
~tråstyrke, og den giver et lille halmudbytte. Sor
ten har store kerner med middelhøj rumvægt og et
ret højt proteinindhold. Kolibri er middellidlig som
de oHige vårhvedesorter.

SapllOv rhvede fra Weibull har i de 5 år, den
har været afprøvet i gennemsnit givel 0,2 hkg kerne
mere end Kolibri og haft det bedste resultat i
Jylland.

Sappovårhvede har middellangt strå med god
std.styrke, og den giver et højt halmudbytte. Ker
nerne er ret små med høj rumvægt og middelhøjt
proteinindhold. Sappohvede har i de senere :ir
været kraftigere angrebet af meldug end Kolibri
vårhvede.

-} o _ lille kcrncslOtl"l:lse. laH protelnindhollt lille meludbylte.
lilie brodvOlumcn Oll ingen rc:IlSlenS mod gulrusl.

IO _ IIOfC kerner. højt protemindtlold, Slorl meludbyne. 110rl
broth'olumen og ro<' rnl'leni mod gultuS!

På grundlag af disse værdita! og den følgende
oversigt over resultaterne af S års landsforsøg. kan
der gi\'es en omtale af de vårhvedesorter. der har
deltaget i de seneste års forsog.

Egenskaber IIos 1'l1rlil·ede.'iOrteme
Ifølge .ortsllite 1977

udarbejdet af SIQlens Plantca\'\sforsog
Forboldslal Vl':rdilal ror-)

for halm· Leme· prOlem- mel- broo
udbyHe sll.Irrelse indhold udbytte volumen

5 drs forsØg med l'drll\'edesorter
Forholdslal ror kerneudbytle

197J 1974 1975 1976 1977

100 100 100 100 100
109 102 95 96 94
110 102 93 91 93

94 88 102

Dr.th:mtvArhvedc er ligeledes fra Weibull. Sor
Icn har ikke været dyrket i nævneværdigt omfang
her i landet. Den har i 5 års for~"g givct 0, I hkg
kerne mindre end Kolibrivårhvede. Drabant ligner
Sappo meget og har ligesom denne el ~ort og stift
strå. og den giver et ret højt halmudbyue Dens
meldlIgresistens ligger på linie med Sappos.

Dovev. rhvede, der kommer fra NSDO i Eng
land, har i de 3 :'tr, den er prøvet i, i gennemsnit
givet 5 pel. lavere udbytte end Kolibri. f 1975 og
76 placerede sorten sig meget dårligt. men i 1977
lidi bedre end Kolibri.

Dove har middellangt std med god stråstyrke.
og den giver et ret hojt halmudb} lic. Dcn har mid·
delstore kerner med god rumvægt og et hajt pr01e
inindhold. Dovehvede var hverken i 1977 eller
tidliserc år særligt kraftigt angrebet af meldug.

d. Valg uf ,':\rhvedcsort.

Bdd(,' Kolibri\'drh\'C'cJe og Sappol'drln'ede har
gode dyrknillgsegensJ.;.aber og er begge hØjtydende.
De kali derfor begge {mbe/aln i dyrkningen.

Ons.

100
99
98
95

reliJlens
mod

gulru51

6
6~

6\1:1
6'h

8
8
8
8

8
8
8
8

7
6\1:1
6\1:1
7

8
6
6\1:1
6\1:1

Kolibri 100
Sappo 113
Drabant 110
Dove 116

øl'me:
Kolibri
Sappo
Drabant
Dove

KolibrivArhvede fra F. von Lochow-Petkus har
siden 1970 været målesort i vårhvedeforsøgene.

Jylland:

Kolibri 100
S.ppo 107
Drabant 108
Dove

Hde lamler:
Kolibri 100
Soppo 108
Drabant 109
Dove

100
100
102

100
101
102

100
100
97

100
97
95
93

100
102
99
92

100
98
95
90

100
102
102
103

100
97
96

102

100
102
101
97

100
100
99
95

4. Vioterhvedesorter.
Der blev i 1977 gennemført I f 7 forsøg med

vinlerhvedesorter, hvori 21 sorter blev afprØvet
fordelt i 4 forsØgsserier.

Solidhvede ba.r for tredje Ar været målesort i
landsforsØgene.

a. Hvedesorter plan I.

I denne forsØgsserie gennemførtes iah 46 forsØg
fordelt med 30 på Øerne og 16 i Jylland.
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angreb s~'ncs al f;e.,tslå, al der ikke har været så
st..1:rke ;Ingreb i disse for-.og som i forsøgene efter
plan I. Beacon. Kormoran og Sarah har været lidt
krafligere angrebet end de øvrige sorter.

H\'f.'de.wrll't Il (15)
hkg kerne pr. ha

Sjælland f)'n LoII.F. Bornholm Ø<""
Antal forsog 14 7 7 3 31

Solid 63.8 63,7 73,9 61.1 65,8
Kor-
momo +8,6 -e 7,0 -e2,8 -;-4,8 +6,6
Nana -eO,3 3,3 0,0 -e 5,4 0,1
BCdcon +8,7 -e4,3 0,4 -e2,3 +5,0
Hildur +1,0 -e 0,9 +1,6 -e 4,6 -;- l,S
Sarah -e 6,3 -e4, I 2,2 ~I,I +3,4
Lm J,5 4,7 2.J

ø ·J)lllnd V.·J)lIanØ N ·hlland J)'Uand
Anlal fonItg ,O I , 17

Solid 61.8 43,9 56,5 58,9
Kormoran -e 4,5 -e 9, I +6.1 -;.- 5,3
Nana 2,4 -e 12,0 -e 0,2 0,6
Bcacon +1,6 +7,4 +1,0 -e 1.7
Hildur -e 2,7 -e2,5 +5,0 +3,5
Sarah + 1,5 +6,8 -e 1.9 -e2,0
LSD J,9 4.2 2,8

Hck landel
Strå-

længde. Karakter (Of Holl. \Zlll. hk,
= Kk"'" meldug pund k,~

Anlal (OfS01 .. 28 .3 JO ..
Solid 96 I 1,5 128 63,3
Kormoran 90 2 1,9 126 -;- 6, l
Nana 101 2 1,1 124 0,3
Beacon 89 2 2.9 123 +3,8
Hildur 98 1 1,4 11O +2.2
S;.lrah 94 2 1,8 127 +2,9
LSD 1,8

c. Ihedesorter phm ID og IV.

Sorterne i disse serier er nye, og der er kun iah
gennemfort II forsøg efter plan JlI og 12 forsøg
efter plan TV.

H\'edesOrler lU (/6)

hkS kerne pr. ba
Sjælland Fyn Lølt..F. ø,~ 0 ..JyU.

Anlal forUl&: J 3 3 , 2

Solid 60,5 59,3 58,1 59.3 63,S
Arminda +0,1 1,2 0,8 0,6 1,2
Sv, 71412 0,4 +0,3 2,2 0,7 1,0
TJB
155-891 5,2 1,5 13,0 6,6 +8,9
CL 6335 +0,6 -e 2, I 1,4 -e0,4 -;.-3,6
Armada ~3,0 -e 5.6 2,8 -e 1.9 1,4

H~le landet

Ihedesorrer J (14)
h1:g kerne pr, ha

Sjælland Fyn Loll.-F. Bornholm Ø<m,
Allw forsøg " • • 2 JO

Solid 61,4 63,8 65,5 67.2 63.1
Holme -'-0,1 -e 0.6 0.1 +2,6 -e0,3
Sture 0,1 0,9 0,3 -;- 3, l 0,0
Clement -;- 12,5 + 12.0 +4,9 -e 2,6 -e 10,2
Winnetou 0+-7.0 -e 10,9 +3,6 o+- 4,6 +7,0
Bongo -eO,1 +0,7 0,3 1,2 -e 0,1
LSD 3,2 4,0 J,J 2.1

O._J)lIand V -Jylla.nd N.-J\lIand J)'l1and
Anl.l..l fon,,&: 12 I j ,.
Solid .... 63.9 67,S 60.1 63,4
Holme .. , -eO,6 -e I,H -;.-0,8 ~0.7

Sture 1.2 +4,8 +2.1 0.2
Clement .. -e 9,1 -e 6,4 0,2 +7,2
Winnctou +5.6 ~0,5 +1.l -e 4,5
Bongo 0,5 -e 2,0 2,0 0,6
LSD 4,3 J,5

Hele landet
Strå·

længde. Karaloer for Holl. \·ægt. nk,

= lejesæd meldug pund kerne
Antal farsøS ... 2. " " ••
Solid 99 1 2,3 127 63,2
Holme 104 2 2.3 129 -eO,4
Sture 103 1 1.l 130 0,1
Clement 88 3 5.5 125 +9,2
Winnetau 96 1 4,1 126 +6,1
Bongo 96 3 4.6 127 0,2
LSD 1,9

Udbyttet af hvedesortemc var i 1977 hpjcre end
i 1976. J fors"gene i denne serie blev der hØstet
samme udbytte på Øerne og i Jyll~md.

M?tIesorten Solidhvede gav sftvel på Øerne som
i Jylland og i pvrigt i de fleste omr/lder væsent
ligt mere end ClemenL og Winnetou. I gennem
snit af alle forsøg gav Clementhvede 9.2 hkg
kerne mindre end målesorten, medens udbytteL af
Winnetou var 6, l hkg kerne mindre. Gennem
snitsudbyuet af de øvrige sorter, Holme, Sture
og Bongo har været af samme størrelse som ud
byttet af Solidhvede. Holme og Sture er ret lang
stråede, medens ClemenL har det korte.<;le :-.trå af
de sorter, der her er sammenlignel, og Clement og
Bongo har blødere strå end de øvrige. Krtrakteren
for meldugangreb har været en del højere i sor·
terne Clement, Winnetou og Bongo end i tie øvrige
sorter.

Anmelderen 'If JYillfletoll har efLer forsogenes
anlæg afmeldt sorten fra den danske sorllilistc.

b. Hvedcsorter plan li.

Der er i denne forsogsserie gennemfort 48 for·
søg fordelt med 31 på Øerne og 17 i Jylland.

I disse forseg er der opnået sterre udbytte i
Øernes forsøg end i de jyske.

Kun en af de prøvede sorter, Nanahvede, har
givet et udbytte på højde med målesortens, medens
de øvrige sorter i denne serie ikke har kunnet
klare sig i årets forsøg. Karaktererne for meldug·

Antal fOfS0,

Solid
Arminda
Sv, 71412
TJB
155-891
CL 6335
Armada

Slrå
Izn,d<.

,m

"97
79
87

79
82
80

Karalter lor
lejesa:d meldug

7 11

2 2,6
2 3.6
2 J,8

J 2.8
3 3,H
I 4,3

Holl. vzlt
pW><1,
127
125
128

126
128
125

hk,
k,~

11

60, I
0,7
0,8

3,8
+ 1,0
-;-1,3
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HI'edesorler IV (/7) l denne tabel er bl. a. anført værdital for prole·
hkg kerne pr. h. inindhold, mcludbytlo og brød volumen. Ocr blev

Sjælland Fyn Loll.-F. øerne: Ø.-Jyll. ikke i 1977 som i de foregående år gennemførtAntal forsøg 4 2 J , J

Solid 64.5 54,1 63,2 6t,7 68,2 bageundersøgelser i prøver fra sonsforsogene. I

RPB prøver rra en del af forsøgene blev der dog hos

662-71 A 6,7 9,1 5,4 6,8 4,2 Jysk Teknologisk fm/itllt udf~Srt en s!l.kaldt dej/esf,
TIll foruden at sorternes {atdwl, prolei"indllOld og
364-636 1,4 0,9 2,4 1,6 2,9 spdimcllJ(lli01/.fI'ærdi blcv underHigl. Resultatet af
MUn denne analysering ses i følgende oversigt.
435-10-3 +7.8 +3.6 .;-7.3 "'"6,7 2,8
Sv.U 67596 2.2 3.6 + 1,7 1,2 3,5
Vuka 0,0 "'"0,1 -;- 0,2 +0,1 1,0

Hele: landet
Kvalilt!lswralyst! på III'edesorIL'r.

Su.\- Sc:dl- EF-dcjtut
længde:. Karakter for HoILva-gt. hk, ment3- antal

om lejes.ed meldug pund kerne p". 110M ikke·
Antal (Oniog " 7 " 7 12 Anlal Faldlal protein \-ænii kll':b- klæf>.

Solid 98 2 2,7 129 63,4
prøver gns. gns. gns. nge rige

RPB Solid 14 237 12,0 36 14 O
662-71A 87 2 3,7 128 6,1 Clement 3 243 12,4 II O 3

TIll S<lrah S 159 12,0 25 2 3

364-636 74 3.3 127 1,9 Beacon 2 165 12,0 14 O 2

Miln Bango 2 244 11,4 17 I I

435-10-3 84 2 3,5 124 +4,3
Nana 2 286 12.5 23 O 2
Kolibri 3 185 13.4 49 3 OSv.U 67596 91 3 2,2 127 1,8 Soppe 3 166 13,3 53 3 OVuka 92 4 3,5 128 0,2

LSD 3,6

pf! grund af de fli forsøgsresultater skal sorterne
ikke kommenteres nærmere. Sorten TJ B J55-891
får navnet KilLSman. Sorten Mi/Il 435-JO-3 er
efter forsøgenes anlæg trukket tilbage fra den
officielle afprøvning og vil derfor ikke blive op
taget på sortslistcn.

d. Vinterhvedt.'5orterncs udb)'Ue Oj.t egenskaber.

Fra de bedommeiser og målinger. som foretages
i de officielle forsøg. er f"lgende værdital for hve
desorternes egenskaber hentet fra sortslisten 1977.

Egt'flskaIJer hos dnrerll I't'desorteme
Ifolge sOflsllste 1977

ud3rbcJdel af Slalens Plantc3.vlsfofllog.
Forholdstal Værdital for-)

(o, fmsl- mel- brod- resistCM
halm· ~. protcin "d- 'O- mod

udbyllc .istcns indhold byllc lumen gulrusl

Solid 100 7 7 8 7 6
Beacon 97 4!1\ 6'1.1 7'1.1 6 8
N<lna 108 6 7!1\ 8 7 6
Kormoran 94 6!1\ 7 8 6'1.1 S
Holme 106 7!1\ 6'1.1 8 7 5'1.1
Sture 105 7 7 8 7 6
Clement 97 6 6!1\ 6'1.1 6!1\ 7!1\
Win-
netou 110 7 7!1\ 6!1\ 6 8
Sarah 98 6 6!1\ 8 7 6'1.1
Bongo 101 6 6\1.1 8 7 7!1\
Hildur 105 7 7 8 7 6!1\
'l O - ingen frostrcsiuens. lille prOlcJnlndhold. mcludbylle og

bn,dvOlumcn. ingen re.sistens mod gulrun
10 - god frostre.sistens. slort proteinindhold. meludbyue og

broovolumen. god resistcn$ mod llulruSl.

Oversigten indeholder resultaler fra analysering
af 6 vintcrhvedesorter og 2 vårhvedesorter. Der er
gennemført flest analyser af Solidhvede. I gen·
nemsnit af prøverne hnr Sarah og Beacon hafL
et lavere faldtaJ end øvrige sorter, og det er be
mærkelsesværdigt, al Og~~l vårhvedesorterne har
haft ret lavt faldtal. Proteinindholdel har været
hojcre i v.irhvedesorlerne end i vintcrhvedesor
terne. og ligeleues er seliimenl<ltionstal1ct meget
højere i Kolibri og Sappe end i selv den bedste
vintcrhveliesort Solid. l sorterne Clement, Beacon
og Bango var scdimentationslallet lavere end
ønskeligt. og i Sarah og Nana var det ikke helt
tilfredsstillende. Dejtesten er en standardtest ved
taget for EF-området til bedømmelse <lf en hvede·
sorts eller et partis dejkvalitet som grundlag for
godkendelse lil intervenering. Ved prøven deles
p<lrticrne i to klassificeringer, elite,] ikke-klæbrig
og /1Ul.fkillheariJejdelig eller klæbrig og ikke-ma.
ski"h('orhejl1elig. I to kolonner yderst til højre ses.
hvor mange af de analyserede prøver af de en·
keJte sorter, der har vist sig ni være gode eller
dårlige. Alle prØver af Solidhvede var i orden, og
det samme var tilfældet med alle vårhvedeprøver.
Derimod VDr ingen af prøverne fra Clement. Bea·
con og Nana tilfredsstillende, og for sorterne Sa·
rah og Bongo var nogle prØver gode og andre
d&rlige.

På grundlag af resultaterne af <'Irets forsØg. den
følgende oversigt over 2-5 ~rs forsøg, tabel b side
38, værdital1ene fra statens forsøg og den om
talte dejlcst, kan der gives en omtale af de en
kelte hvedesorter, som er optaget p& sortslisten.



5 drs lonpg med lp..'edesorler

øerne:
Forholdstal for kcrncudb}lIe

1973 1974 1975 1976 1977 Gos.

Solid 100 100 100 100 100 IOD
Beacon 108 III 104 98 92 103
Kormoran 97 103 97 95 90 96
Nana 99 101 96 99 100 99
Holme 94 99 99 97
Sture 93 99 100 97
Clement 104 95 84 94
Armada 103 97 IOD
Sarah 102 95 99
Bongo 97 100 99
Hildur 98 98 98
Arminda 93 101 97

Jylland:
Solid 100 100 IOD IOD IOD IOD
Beacon 109 114 97 97 97 103
Nana 97 104 90 95 101 98
Karmoran 98 102 95 96 91 96
Holme 100 98 99 99
Sture 95 98 100 98
Clement 102 93 89 94
Sarah 104 97 100
Bongo 96 101 98

Hele landel:
Solid 100 100 100 100 100 100
Beacon 109 112 102 98 94 103
Nana 98 102 95 98 100 99
Karmoran 97 103 96 96 90 96
Holme 96 99 99 98
Sture 94 98 100 97
Clement 103 94 85 94
Armada 101 98 IOD
Sarah 103 95 99
Bongo 97 100 99
Hildur 97 97 97
Arminda 89 101 95

Solidbvede fra Svalof har deltaget i danske for
søg siden 197 I, men har kun i de tre sidste år
været målesart. Sorten er højtydende.

Solidhvede har middellangt str3 med god std.·
styrke og middelhøjt halmudbytte. Kernerne er
store med hoj rumvægt og middelhojt proteinind·
hold. Sorten har gode bageegenskaber. Den er
vinlerfast og har ret god modstandsdygtighed mod
meldug og gulrust.

Beaconhvede fra NSDO i England har ligesom
de følgende to sorter været prøvet sammen med
Solid i fem år. De to første 3r gav Beaean ca. 10
pet. højere udbytte end Solid, de Io næs le år om
kring samme udbytte, medens sorten i 1977 har
givet 6 pet. lavere udbYtte end målesarIen. I
gennemsnit af 5-årsperioden har Beaean givet 1.9
eller 3 pet. hajere udbytte end Solidhvede.

Beaconhvede har et kort og stift std. og giver
et lille halmudbytte. Den har store kerner med
lav rumvægt og middelhøjt proteinindhold. Beacon
giver lave fa/dtal. og dens bageegenskaber er dår
lige. Den har ringe vinterfasthed og kan angribes
ret kraftigt af meldug, mens dens resistens mod
gul rust er god.
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l'anahvede fra Abed er ligeledes prøvet i 5 år,
hvor den i gennemsnit har givet 0.8 hkg kerne
mindre end målcsorten. Resultniel i Jylland er
lidt ringere end resultatet på Øerne.

Nanahvede har middellangl strå med ret god
strås tyrke og giver et ret højt halmudbytte. Ker~

nerne er store med lav rumvægt og hojt prote·
ininr.lhold. Sonen giver en dårlig dej kvalitet og er
ikke egnet til bagning. Nana er ret vinterfast og
angribes ikke slemt af meldug og gul rust.

Kormor.mhvede fra F. \'on Lochow i Tyskland
har deltaget i forspgcne i 5 år med stadig dårligere
resultat. således at den i gennemsnit af denne
periode har givet 2.2 hkg eller 4 pet. mindre end
måle50nen.

Kormoran har kort og stift strå og giver et lille
halmudbytle. Den har små kerner med lav rum
vægt og et middelhøjt proteinindhold. Sortens
bageegenskaber er gode, og den giver højere se·
dimenlalionstal end andre sorter. Kormoran er
ret vintcrfast og rel modstandsdyglig mod gu1rust,
men angribes en del af meldug.

De følgende tre sorter har været prøvet sam
men med Solidhvede i de sidste tre år.

Holwchvede fra Weibull har deltaget i forsøgene
I 8 år, men kun de sidste tre sammen med Solid
hvede. l sennemsnit af disse tre :lrs forsøg gav
Holme 1,2 hkg kerne mindre end målesanen. og
resultatet var bedre i Jylland end på øerne.

Holmehvede er ret langstrået, men med god
strås tyrke og halmudbyttet er højt. Sorten har små
kerner med høj rumvægt og middelhøjt protein·
indhold. Dens bageegenskaber er særdeles gode.
Holme har bedre vinterfaslhed end de øvrige sor
ter. men knapt så god modstandsdygtighed mod
meldug og gulTUSt som Solid.

Swrclnrede, der også kommer fra Weibull. har i
gennemsnit af tre års forsøg givet 1,6 hkg kerne
eller 3 pet. mindre end. rnålesorten.

Sttlrehvede har et ret langt std med god strå·
slyrke, og den giver et rel højt halm udbytte.
Kernerne er små. men med høj rumvægt og
middelhøjt proteinindhold. Sturehvede har meget
gode bageegenskaber. Den er vinterfast og har god
resistens mod meldug og gul rust.

C1emcnth"ede fra Cebeco i Holland har i nogle
år været dyrket i stort omfang i Europa. Sorten
gav meget højere udbytte end Starke/H'ede i 1973
og 1974. men i de tfe ~idste år, hvor den er prø
vet sammen med Solidhvede. har den i gennem·
snit givet 3.5 hkg kerne eller 6 pet. lavere udbytte.

Clement er kortstrået og stivstd.et og giver et
lavl hnlmmlbytte. Den har middelstore kerner
med middelhøj rumvægt og middelhøjt protein
indhold. Clementhvedens bageegenskaber er meget
dårlige. og den er knapt så vinterlast som måle-



sorten. Den har ret god resistens mod gulrust,
men dens moo'itandsdygtighed mod meldug var
meget dårlig i 1976 og 1977.

Folgende to ~orter har ~un deltaget i et rimeligt
stort anlal forsog i to :h.

Sarahhvedc fra Pajbjerg gav i enkelte forsog i
1975 lovende resullater, men i gennemsnit af de
sidste to Ars afprovninger har Sarah givet 0,7 hkg
mindre end målesotren.

Sarah har middellangt std og giver halmud
bytte under middel. Den har middelstore kerner
med hoj rumvægt og middelhojt proteinindhold.
Sarahhveden har ret tilfredsstillende bageegen
skaber og en ret god vintcrfasthed. Dens mod
sL'lndsdyglighed mod meldug og sul rust er tilfreds
stillende.

Rongohvedc fra T. Ileidenreich i Tyskland har
i gennemsnit af to år.. forsag givet 0,8 hkg kerne
mindre end Solidhvede.

Bongohvede har middellJngt strå med god strå
styrke og giver middelhojt halmudbytle. Den har
middelstore kerner med middelhoj rumvægt og
proteinindhold. Bongo har ikke tilfredsstillende
bageegensbber. Den er nogenlunde vinterfast og
har god resi .. tens mod gul rust, men blev btide i
1976 og 1977 kmftigt angrebet af meldug.

Blandt de ",,'rige .. fprøvede sorter er Armada,
Hildur oe Armind:l p!l sarIslislen, oe de har i el
begræn..ct omfang været afprovet i to år, Ingen
af ..orterne har lIdbyllemæs~igt kunnet nå Solid
hvede, men tie har alle tre acceptable bageegen
sbber.

c. VnlJ,t:lf vintcrh ... cdcsort.

Ved I'(liget af \illferh\'(~desorl bdr. ud ol'er
spprRsllulll't om sortt'r/lf'S yd('e\'lll.' og sYl!doms
resisfelll. ogsJ deres J.. I'tllilelsegt'nskaber med heil
syn til IJlIgeegellsJ..ll!Jer ((IKes i !Jefral:tlli"g. I de to
sidste tIr har I. I'oiirl'u/I\'('t/e prismfl'uigf haft mlllig
hed for af b/he præmieret. OK sJfr('fl!t delte af
regnillRlprincip ogsll fremtidig am'endes, mJ \'01
gel fOTIIllfligd,~ falde pll sorter med Kode bage
egemkabl!T.

Solid/n'ede har i de .fie/SIl' par tIr ubestridt \'(uer
hon't/sorten. og l'ed ell \'Urderi"J: af btldl? )'dee\·ne.
dyrknjllgntrrtli og JO'olifl'f. b/iI'er rl'Sti/ralel. at dl't
bilde er forsllle/igt og accepfabelt, al sJ mange har
l'a/gf drflll(! sort. Ogsll mlllrr sorln kllll med god
saml'iltighed anbefall'S, og der SN ml til ol )'lue
hpjlydnule Ilye sorter pd ,·ej.

5. Rugsorter.
Der blev i 1977 gennemført 19 forsog med tre

rugsorter rordelt med IO forsog på Øerne og 9
forsog i Jylland. I en del af forsogene deltog også
Solidhvede.
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RlIgsor/er(J8)
hk. kerne pr. ha

Sj:rlland F)·n Bornholm o,,~

ADlal tors"l , , l 'O

Pelkus II ... 52,4 40,9 46.5 50,6
Pe~llro -.:-2,4 ,;,0,6 2,1 .;.1,7
Animo +2,5 1,0 1,0 .;. 1,8
Solidh\ede ( .;.9,0)

O.-J)Uand V,-J)ll.and N.-l)lI.and J)lIand
Anlal torsøl J 2 4 •
Petkus II 62,7 41.1 56,1 55,0
Pekuro ...... .;.4,0 ,;,0,3 .;.2,2 ';'2,4
Animo ...... .;. 3,0 .;.0.4 .;.2,1 +2,0
Solidhvede ... -:-3,3 .;. 1.1 -:- 14,7 .;. 7,8

lIe1e landel
Str-i--,,,,, KIrakter tor Holl.l"3:'gl. hll
<m "_ meldug p"od k,~

Antll torsog " 17 , • "
PethlS \I 117 4 4.0 120 52,7
Pekuro 117 5 3.9 121 ,;,2,0
Animo 125 4 3.8 117 .;. 1,9
Solidhvede (79) O (3,7) ( 122) (.;. 8,3)
LSD /,/

( ) - mindre ant.ll torsøg.

UdbyUet .. f målesorten var i Jylland godt 4 hkg
hojere end udbyttet på øerne.

I gcnnem.. nit af alle 19 forsog var udbyttet af
Pekurofug 2 hkg kerne lavere end målesortens,
og udbyttet af "nimo 1,9 hkg kerne lavere. Ani
morlIg er mere langstd.et end de ovrige to rug·
sorter. og I'ekurorug er mest blødstråct. Solid
hvede har i gennemsnit af de forsog, hvori den
har deltagel. givet 8.3 hkg kerne mindre end
Petkusrug. 1 de foregående tir er opnået tilsva
rende dårligt result<.lt for Solidhvede, hvilket kan
være forårsaget af årers væk'ilbetingelser eller af
jordbundsforholdene. Det dårlige resultat kan også
være forspgsteknisk betinget, fordi rugen som nabo
for hvedeparcellerne kan have en ugunstig ind
flydel~e på hveden.

I en del ~f rugforsogelle samt i enkelte andre
for~mg har en ny lysk sort lIaJorug været med, og
i alle tilrælde del log den sammen med Petkus og
Pekuro.

Rewhalet har været følgende.

A ndre sorter af rug
Strl-

brngde. Klrakler tor lIolll'Z:gl. hk,
<m Ic~d mcldul p"od kerne

Anli! ton". • 10 S J 'O

Petku'i II 114 4 4.2 122 57,2
Pekuro 114 5 4.0 122 -:-2,3
Halo 115 3 3,4 125 2,6

Halorug har i gennemsnit af di...'ic J2 for..og
givet 2.6 hkg kerne mere end målC'-'Orlen Petkus
rug. og dens videte afprovning må falges med
interesse.

Petkusruj; II har i mange år værel målesart i
forsogene med rugsorler, og sorten er hovedsorl
her i landet.
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I alle 5 år har Lofabyg k.laret sig væsentligt
bedre end både Selmahavre og SlJppohvede.

b. Vinlcrsædarlcr,
J 1977 har der \'æret gennemført forsøg med

vinlerbyg på statens for"øgsslationer snmt 5 lancl-

vårhvede har givet væsentligt lavere udbytte end
byg.

r de foregående år har der været gennemført
tilsvarende forsøg, og i den følgende oversigt, der
viser resultaterne af artsforsøg i årene 1973-1977,
ses resultaterne i de enkelte år og yderst til højre
gennemsnitstallene for 5 års forsøg.

5 drs for5Øg med vdr.Jædarrer
b.k8 kerne pr. ha

1973 1974 1975 1976 t977 On•.

Lavbundsjord
Antal forsøg 'O J9 J3 " IO H,

Byg 41,9 50,7 49,6 46,4 52,7 48,3
Havre +5,4+ 11,2 +4,0+ 14,7 + 11.9 +9,4
Vårhvede +2,0 +1,9 1,7 +4.1 + 10.2 +3,3
LSD 3,3 6,1 7,1 6,1 6,5

Mineraljord
Antal førsØ8 " 'O " H 'O H,

Byg 42,7 56,0 47,6 43,6 52,2 48,4
Havre '-:-1,0 +1,0 +8.2+ 11,0 '-:-8,1 +5,9
Vårhvede 0.7 +2,4 +5,7 +6,6+ 11,0 .-:-5,0
LSD 3,5 2,5 1,7 2,0 2,9

Der er i de enkelte forsøgsår høstet meget varie
rende udbytter af kornarierne. Lavest var udbyttet
i byg i 1973 med 41,9 hkg på lavbundsjord og
42,7 hkg kerne på mineraljord, og højest var det i
1977 på lavbundsjorderne og i 1974 på mineral
jordene. J gennemsnit af de 5 år har udbyttet af
byg været det samme på de to jordtyper. Havre
og v:'l.rhvede har i begge tilfælde givet lavere ud·
bytte end byg.

Selvom resultaterne varierer fra ml til art, fra
dr til år af: fra sted til sted, kan de give den gene
relle l'ejled"ing om artsl'alget, ar byg bør fore·
lrækkes frem for havre eller vdrhvede pd de fleste
;ordn. Dpn enkelte jordbrugers egne erfaringer
om den ene eller de" anden komarts egnethed på
en jordtype bØr dag altid veje lUngest, "dr artsval·
get Skal træf/es.

På Fyn har der i de sidste fem år været gen
nemført artsforsøg med korn på almindelig ager
jord. Udbylteresultatet af 5 forsøg 1977 er i den
følgende tabel vist sammen med gennemsnitsud·
byttet for alle 5 års forsøg. Disse resultater under.
stotter de tidligere omtalte fra hele landet.

hkg kerne
1977 1973-77
5 gns. 5 år

52,7 49,8
+5,3 +8,6

+ 12.1 +9.72,8()80

Arts/orsøg pd Fyn
Strål!t'ngdc. Karakter for

cm lejCSled meldug
, , 4

62 3 1.3
76 l 0,0

Antal fors0g

Lof:.lbyg
Selmahavre
Sappo
vårhvede

Mincraljord
Antal forsøg 'O 20 24 J2 'O
Zitabyg 61 4 1.8 108 52.2
Selmahavre 81 1 0.9 85 +8,1
Kolibri·
vårhv. 86 3,0 124 -:-11,0
LSD 2,9

SlrAlænl!de. Karakter for Holl. vegt. hk,
om lejesæd meldug pund kerne

LOl'bundsjord
Antal forsøg IO IO , 4 IO

Zitabyg 70 6 1,1 107 52.7
Selmnhavre 94 3 0.1 82 -:- 11,9
Kolibri-
vårhv. 92 1,8 120 + 10,2
LSD 6,5

Valg af rugsort

Petkusrug II har i de dr, de" er dyrket, gi~'et

sd stabile og gode resultater, ar den fortsat, indlil
nye sorter med overbel'i5ende gode resultater mel·
der sig, bør foretrækkes i dyrkningen.

a. Vftrsædnrter.

Vårhvedeforsøgene, der er omtalt tidligere, blev
gennemført som komartsforsøg, idet der blev ved
hæftet to forsøgsled yderligere på forsøgsplanen,
et med Zitabyg og el med Selmahavre. Der blev
i 1977 gennemført ialt 40 arl<;forsøg, hvoraf IO
på Javbundsjord, d. v. s. humusjord eller dyndjord,
og 30 på mineraljord.

Hovedresultatet af årets forsøg ses j folgende
tabel.

6. Kornarter.

vdrsædarter ( /2-13)

Udbytlet af Zitabyg hnr i gennem'mit af for
søgene været lige stort på lavbundsjord og på
mineraljord. Det er ligeledes et fælles træk for de
to afdelinger, al både Selmnhn\'re og Kolibri·

Animorug fra Cebcco i Holland har hverken i
1976 eller 1977 kunnet klare sig overfor måle·
sorten Petkllsrug lI.

Animo er Jangstrået, men har en ret god strå
styrke. Med hensyn til kernekvalitcl ligner den de
andre to rugsorter.

Pekurorug kommor ligesom Petk.us II fra F. von
Lochow·Petkus i Tyskland. De første år, sorten
blev afprøvet, gav den næsten samme kerneudbytte
som Petkus II, men både i 1976 og 1977 var re·
sultatet dårligere.

Pckurorug ligner på de fleste områder Petklls·
rug n. Strålængden er den samme, men sorten er
lidt mere blødstrået.

Petkusrug er højtydende, og sorten er ret kort·
strAet med middelgod stråstyrke.
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Byg Simba Vi"ter/o'ede
Atlorra Tern Beacon
Alva Tron Benno
Ansgar T)'ra Bongo
Aramir Varunda Caribo
Canova Vega Clement
Dina Welam Holmo
Di\-a Wing Hunl.sman
Duks Zita Kormoran
Emir Kranich
Flavina HOl're Nana
Georgie Astor Sarah
Gula Gambo Sol;d
Julia Leanda Slure
Kristina l\1ust:lng
L.mi Sang VinferrugLofa Selma
MaIa Silva Animo
Mona I)ekuro
Nerv
Nordili Vår/n'cde

Pirouelle Dave
Pri\c:! Drabant
Rupal Kolibri
Salka S.IPpo

materiale, som omsættes. Følgende sorter er i
1977-78 beskyttet og afgiftspligtige.

9,4
+0,1

VilllerSll'darff'r
Udbyne og merudbyue:

hkl lemc: pr. ha
Fonøg nr. J281 Forsøg nr. 709

57,t 57,5
+2,2 4,1

9.5 2,5
3,9

Solidhvede
Pelkusrug II ...
Mirra vinterbyg
Sonja vinterbyg ....
Kiruna vinterbyg ..
Igri vinterbyg .....

Vinterbygsorterne Mirra, Sonja og Kiruna har
givet hojere udb) tte end hvede, men der kan ikke
på grundlag af 5:1 få fONOg et enkelt år drages
konklusioner vedrorende artsvalgel. l efteråret
1977 er anlagt n)'e fOr'iog med sammenligning af
vintersædarter.

brug i forskellige egne af landet. Formålet med
disse sidste forsag har været at undersøge vinter
byggens egenskaber med hensyn lil at videreføre
smilte <.If bladsygdomme. men der har desuden i
nogle tilfælde været anlagt forsøg med sammen
ligning af hvede, rug og vinterbyg. I falgende
oversigt er vist resultatet af to forsøg, hvoraf det
ene (3281) er gennemfØrt på Lolland-Falster, me
dens det andet (709) er gennemført i Østsjælland.

Tallene af..lører, at der i efteråret 1976 blev
udsået meget rug af egen nvl og desuden. nt en
storre part af hveden udskiftes end tilfældet er
med byg og havre.

9. Omsætning af sædekorn.
I berelningen fra StatsCmkontrollen findes en

opgorelse over hvilke kvanta udsæd, der i efter
året 1976 og Codrel 1977 blev plomberet under
den officielle sædekornsordning, som administre
res under Slatsfrokontrollon. Da det ikke er tilladt
<It handle sædekorn. som ikke er officielt kon
Irolleret, giver opg~)fclsen et godt billede af for
brugsmønstret.

Det samlede kornareal var i 1977 iall 1.795
mill. ha. Til at beså dette areal kan det skonsmæs
sigt anslås. <.It der medgår 3.25 mil!. hkg udsæd.
UIlder sædekortlskomrollell blev plomberet 2.75
mill. hk/:. /II·,-u..el beIydeT, al 85 pct. al tiet! aTl
l'('fU/II' mlll,.tI f'r adel IlI/tIpr J"Ollfrul. 0l: III J5 pct.
har WUf't Itlfldnll~tI(/e"eseget! ad.

Fordelt p;\ enkelte arier ser delle mønster så
lede... ud.

7. Oversigt m'er sortsrorsog
og kornsorter.

1 tabel b side 38 findes en oversigt over sor
ternes gennem~nit i indtil 5 års afprøvning. Der
er i det foregående i flere tilfælde henvist til resul
taterne, som er an fort i denne t3bel. Der findes
her resultater af målinger af lejetilbøjelighed og
strltlængde og af udbytlerelationerne. I tabellens
højre halvdel findes en opdeling af forsøgsresul
taterne i Jyll:lnd og på øerne. I de beregninger,
der i denne tabel er foretaget over flere års resul~

tater. er der ikke laget hensyn til antallet af for
seg, men hvert års resultat vejer lige meget i det
samlede resultat. Der er kun medtaget forsøgs
sammenligninger. hvor der har "'æret mindst 20
forsøg iait fordelt med mindst 10 forsøg i både
Jyll3nd og på Øerne i hvert af afprovningsårene.

I tabel c side 39 findes oplysninger om de en
kelte sorters oprindel'ie og om deres afstamning.
Af o ...ef'iigten fremgår det. hvilke lande de enkelte
sorter kommer fra, og det er endvidere oplyst.
hvornår de er registreret under nyhedsbeskyttelse
her i landet.

8. Forædlerbeskyttelse.
Ifolge loven om be!>kyltelse af fora:dlerrettig

heder for planter har forædlere af beskyttede sor
ter ret til Oll opkræve en afgift. Det er i øjeblikket
fastlagt, nI enhver. som benytter udsæd af disse
sorter, sknl betale 6 kr. pr. 100 kg formerings-

TIIJ1c:I.
1000 ha

Vinlerh\'ede 99
Rug 82
Byg 1491
Havre 88
V~rhvede 17

P1ombe~1......
1000 hkg

176
91

2326
132
31

Skønnel
forbrug -, af

af u<b<r:d. forbruøc:l
1000 hlr.l plomberet

195 90
150 54

2700 86
170 78
35 89
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Tabel b. Oversigt over sortsforsøg i korn.

Hele landel Jyll.nd Øerne

Kar. for S[rå~gdc Udb. og mc:rudb. Udb. og mcru4b. Udb. og mc:rudb.
A1:ltal lejesæd ,m Illr.g leerne pr. ba hkg kerne pr. ha "I kerne pr. ba

"'n ., 1
forsøg

Si i ~ .. " ~ " ~19-

1 ~ j ~ j ~
~ § ~

~ ~ ~ ~ ~ o
~ ~ ~

~~
4 • 4 e o 4 æ ~ " æ:>! :>! ~ :>! ~ ~ :>! .. :>! ..

Byg
Zita - 100 100 - 100
Lami 73-77 2,4 2,3 64 63 48,3 0,9 102 45,8 0,6 101 52,8 1,6 103
Salka 73-77 2,4 2,6 63 68 46,8 0,8 102 44,2 0,7 102 51,8 1,0 102
Aramir 73-77 2,7 1,6 64 69 48,1 0,3 101 45,8 0.2 100 51,7 0,6 101
Lora 73-77 2.3 3,1 65 69 48,2 0,1 100 45.9 '0,4 99 52,2 1,1 102
Duks 73-77 2,6 2,9 64 67 48,4 +0.1 100 45,8 '0,1 100 51,8 0,0 100
Rupal 73-77 2,5 2,6 64 65 49,0 +0,3 99 47,0 +0,3 99 52,6 +0,2 100
Dina 73-77 2,7 2,8 64 68 48,9 +0,4 99 46,3 +0,7 98 52,0 0,1 100
Nordal 73-77 2,3 3,7 65 70 48,5 -10,6 99 46,2 +0,3 99 52.1 +0.9 98
Maia 73-77 2,3 3.0 65 69 48,5 +0.6 99 46,2 -1"1 ,t 98 52.1 0,1 100
Emir 73-77 2,4 2,2 64 65 47,9 +1,2 97 45,4 +1,4 97 52,1 +0,7 99
Yarunda 73-77 2,7 2,6 64 68 48,6 +1,4 97 45,7 + 1,6 96 52,9 +1,0 98
Adorfo. 73-77 2,6 2,2 64 72 48,1 +1,4 97 44,3 +0,4 99 52,4 +2,5 95
Mona 73-77 2,5 2,2 64 61 49,0 + 1,8 96 47,0 +1,4 97 52,6 +2,4 95
Nery···· 74-77 2,4 2,2 62 63 47:4 '~o;3 . 99 '44,5 ····:..0.6·· 99

....
52,4 "0:5 100

Prisca 74-77 2,4 1,8 63 70 47,9 +1,4 97 46,1 +1.7 96 51,2 +0,8 98

Gco'rgie" 75'~77 2,3 1,8 63 62 47,0 1,5 103 46,3 I.l 103 48,2 i,o iii4
Gula 75-77 2,8 1,9 63 65 47,3 1.4 103 45.1 0,8 102 50,2 2,2 104
Tron 75-77 2,8 2,1 63 67 49.0 1,4 103 47,8 0,5 101 49,9 2,1 104
Welam 75-77 2,6 2,4 62 67 46,4 0,6 101 45,1 0,3 101 47,6 1,0 102
Vega 75-77 2,6 1,7 62 65 46.6 0,4 101 44,0 +0,3 99 50,0 1,2 102
Mirjam 75-77 2,4 2.2 64 65 46,1 0,3 101 45,1 +0,2 100 47,9 1,3 103
Tyra 75-77 2,0 2,9 62 65 44,3 O, I 100 41,7 0.1 100 49,2 0,2 100
P 9033 75-77 2.8 2,2 63 67 48,9 0,0 100 47,4 +0.3 99 50,7 0,4 101
Simba 75-77 2,4 2,2 62 66 45,4 +0,5 99 42,9 '1,0 98 49,5 0,2 100
Printa 75-77 2,7 2,8 63 66 48,2 +0,7 99 48,5 " ,3 97 47,4 +0,1 100
Canova 75-77 2,6 2,1 62 68 47,5 +2,4 95 44,8 +2,4 95 50,2 +2,3 95

Hane
Selma 100 100 100
Sang 73-77 2,6 2,1 78 76 43,3 +0,8 98 41,0 +1.0 98 46.5 +0,4 99
Lcanda 73-77 2,8 2,6 78 74 43,4 +1,6 96 40,6 +1,2 97 47,4 +2,2 95
Astor 73-77 2,8 2,5 78 74 43,0 +1.9 96 40,5 +1,8 96 46,7 +1,9 96
Silva 73-77 2,8 3,4 78 87 43,0 +3,7 91 40,5 +3,4 92 46,7 +4,2 91
Dan-· .. 75-i7 i;l l,3 75 74

....
39,6 +0,2 99 36,4 0.0 100

..
43:6 ;0,6 iiii

WW 16918 75-77 1,9 1.1 77 72 40,5 +0,8 98 39,4 +0,7 98 41,8 +1,2 97
WW 17007 75-77 1,9 1,2 77 76 40,5 +1,0 98 39,4 +1,0 97 41,8 +1,2 97
Gambo 75-77 2,2 1,3 75 73 39.6 +1.1 97 36,4 +1,6 96 43.6 +0,7 98

V:bhvede
Kolibri 100 100 - 100
Sappo 73 77 1,1 0.9 89 86 43.9 0,2 100 44.1 \,0 102 43.9 +0.3 99
Drabant 73-77 1.1 0,8 89 87 43,9 +0,\ 100 44,1 0,7 102 43.9 "'l.8 98

Vinterhvede
Solid 100 100 - 100
Beacon 73-77 1,3 1,9 97 90 62,2 1,9 103 59,S I.7 103 63,6 1.8 103
Nana 73-77 1,3 1.5 97 99 62,2 +0.8 99 59,8 "1.6 97 63.6 +0,6 99
Kormoran 73-77 1,3 I.7 97 92 62,2 +2.2 96 59.8 +2.2 96 63,6 ~2,2 97

Holme
......... , .... ..

75~'77 '.jj . ..
I,j 97

..
101

..
60,0 '~I,i' 98 60.3 +0,5 99 59,8 +1.6 97

Sture 75-77 1.3 1.3 97 100 60,0 +1,6 97 60,3 +1.3 98 59,8 +1.8 97
Clement 75-77 1.3 2,4 97 87 60.0 +3,5 94 60.3 +3,4 94 5lJ,8 +],5 94

Sarah· '96
..... ... ..

;0,7
...

99 "57.8
..

61.5 ·~-1.1 98
..

76-77 1,0 1.3 95 60,2 ~ 2, I 96
Bongo 76-77 1,6 2,4 98 95 59,0 +0,8 99 59,1 +0.9 '18 59.0 +0,8 99
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Tabel c. Kornsorlernes oprindelse.

Son

Byg
Emir
Lofa
Maia
Varunda
Nordal
Mona
Rupal
Zita
Salka
Lami
Dina
Aramir
Adorra
Tyra
Duks
Canova
Prisca

Welam
Nery
Mirjam
Diva
Simba
Gula
Tron
Vega
Pirouette
Alva
Athos
Gcorgie
Triumph
Print:!
Victoria

Sundance
Piccolo
Ca 9265
Ca 3239
WW 6397
WW 6403
WW 6405
Sv. 71120

Sv. 72179
RPB 51572

Havre
Astor
Silva
Selma
Lcanda
Sang
Dan
Gamba
WW 16918
WW 17007
Solidor
SI. 449
Sv. 71SS9

Y4rb"cdc
Kolibri

Mærke

0317
0318

63-10
264

65505
65522

101351
102221
678060

7337
6501

604
12917

682600

6259

6292
693922
693897

7074
1605

705662
1158

68241

3869
Trumpf

9033

42 69

16412

6731J
68224

1119

Oprindelsesland

Holland
Danmark
Danmark
Holland
Danmark
Sverige
Sverige
Danmark
Danmark
Danmark
Danmark
Holland
0slrig
Danmark
Danmark
Tysk/and
Sverige

Sverige
Danmark
Danmark
I-Ioll:l.nd
Sverige
Danmark
DanIllark
Danmark
Holland
Sverige
Frankrig
England
DDR
Holland
Østrig

England
Holland
Danmark
Danmark
Sverigc
Sverige
Svcrige
Sverige

Sverige
England

Holland
Tyskland
Sverige
Ilolland
Svcrige
Sverige
Holland
Sverige
Sverige
DDR
Tyskland
Sverige

Tyskland

Rcgisnerel
Ar nr.

1966 13
1968 27
1971 101
1971 102
1971 114
1971 115
1972 145
1973 177
1973 178
1973 182
1974 189
1974 191
1975 236
1975 248
1975 249
1975 274
1976 299

1976 300
1976 305
1976 306
1976 323
1976 329
1976 351
1977 362
1977 363
1977 367
1977 392
1977 393

1966 9
1969 56
1970 84
1974 190
1975 281
1977 391

1969 67

AfttamnJDg

Delta x (Agio x Kcnia 2 x Arabische)
Proctor x M incf\'a
Proctor x Minerva
Vada x Hylkema 1148
Heine 4808 X Dana
Mari X Montc Christa
Pallas X Rupee
Pr. 20) X Vada
Elbo x Vada
Ania X Mincrva
Deba x Amsel
Emir X Volla
Eura U X Heine 1670
(Algerian x HerlaS) X (Rika X Drost)
Carlsberg U X LyalJpur2

Cambrinus x Ammer
(Herta' x 191) x Clara X 5853 4 x

(M. Christo x Clara) X 5793S
(M. Christa X Clara) X 57932 x 5853 4

(Herlall x 191) X lngrid X Minerva
(1-leTla S x 191) x Ingrid x Minerva
VoIla x (Voila x Emir)
(HertaS x 191) x Ingrid x Mincrva
impala x Emir
Impala x Nigralc
Kristina x Lafa
Emir x (H 4808 x 61-223) X Delisa
Vada x Sv. 2148
Emir x FD 207
Vada x Zephyr
Diamant x 1402964/6
Mcnclik X Balder
(Emir X Quantum) x (Emir x

lJranisovicky)
Vada X Zcphyr
Drake X Miln 155-38
Mutant i Bomi
Emir x N 265
(Clara M, x 58533) x 5926
Arla Ml x TeJlus
Arla Ml X Tcllus
(MariS x M. Christa) X (Domen X

Mari)2
(M'lri X Multan) X A61718 X Kristina
«P;. W. 20 x MG 240/58) x RMGH

61229) X Crusader

Marne X Minor
Halle 27M/)9 X Gopher
Palu x Saxo
Condor X Ccbeco 725
Condor x (Sv. 01771 X 56697)
(K 55078 x Sv. 01770) x Condor
Marino x B 1152
(Stål X Ponta) X Weikus3
(9065 x Weikus) x Ponta x SelmaS
Udvalg af A. st. 17063/68
Goswin x Julius
Stål x Sørbo

Sclkirk x Peko [ x Koga Il
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Sappo
Drabant
Dave
SU 228

WW 15440
WW 15444

Vinterhvede
Beacon
Clement

Holme
Kormoran
Solid
Nana
Bongo
Slure
Sarah
Arminda
Hildur
RPB 18170

RPB662-71A
Sv. 71412
Sv. U. 67596
TJB 155/891

CL 6335
Yuka

Rug
Pclkus II
Pekuro
Animo

Mltl"ke

11693
11882

148

18168
7412

65646
021

151-1
67256

1750

Oprlnde1scstaod

Sverige
Sverige
England
Tyskland

Sverige
Sverige

England
Holland

Sverige
Tyskland
Sverige
Danmark
Tyskland
Sverige
Danmark
Holland
Sverige
England

England
Sverige
Sverige
England

Frankrig
Tyskland

Tyskland
Tyskland
Holland
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Registreret

" "'.
1971 105
1972 152
1975 269

1972 153
1973 173

1973 183
1973 184
1973 185
1975 250
1975 289
1976 297
1976 151
1977 168

1973 171
1976 122

Afslarnning

W 177-62 x W 176 62
Cl 12633 X Ring6

Koga [l x H 8810/47
(Forschrilt X Teut) x (Forschrilt X

Opal)
WW 1)-69 X WW 41-69
WW 13-69 x WW 41-69

(Hybrid 46 x TB 208) x Proff. Marchal
(Hope x Timstcin) x Heine VIP X

(RicbeseI 57/41 x Heine VII) x Cleo
Slurke x (Odin X Oanco)
(Capelle x Heine 2806) x Heine 646
Banco x Wc r1a
Ibis x Stella
Carstens VIll x Capelle
WW 63-65 X WW 77-65
(Nord x C. 103) x Ibis
Carsten 854 X Ibis
Sv. 60504 x Slurke
TP 118 x «Pcrdix x Hybrid 46) X

(Capelle X Champlein»
Tadorna x Caribo
Ibis X Starke
Slarke x (Minister X Odin)
(Cl. 12633 x Capelle) x (Hybrid 46 x

Capelle) x Prof. Marchal x Ranger
Champlein x Flinor
Merlin x Torring 11 x Carstens VIl

Ud\'ulgt af von Lochows Petlms
Udvalgt af Pctkus kortstrået
Krydsning af 8 familier

·1

KOrtlSorlemcs udbredelse
Udlagt eflerår t912 1973 1974 1975 1976

Vinter/n'ede pct.

Solid........ 14 55 81 90
Sarah 3 9
Andre sorter 100 66 45 16 l

Indenfor de fleste artcr er der i de seneste fem
år ~kcl en stor udskiftning af sarierne. For vinter
hvede, havre og vårhvede er der tale om absolutte
hovedsarter, som dækker mere end 90 pet. af area
lerne. For rug skele i 1976 en ændring, idet Pe
kuro blev ført på markedet i stor udstrækning.
Det må dog skønnes, at den halvdel af rugudsæ
den, som ifolge den tidligere beregning blev sået af
egen <.l\'l, i næsten alle tilfælde har været Pctkus n.
Por byggen har to sorter. Lofa og I.ami. dækket
mere end h~lvdelen ~f salget af udsæd, og kun 9
sorter har beslaglagt 94 pet. llf llre<llet.

Rug

Pekuro
Pelkus n
Andre sorter

Udlagl forår
Hyg
Lora
Lami
Salka
Zila
Nordal
Mona
Maia
Tern
Emir
Duks
Tyra
Rupal
Andre sorter.

96
4

1973

li

2
2
4

19
10

I
1I

I
97 97
3 2

1974 1975

pct.

27 26
I 13
1 3

4
7 10
3 7
3 3

38 22
7 3

6 5
7 4

9 55
90 44

I 1

1976 1977

24 26
28 25

5 12
IO 11
10 8
5 5
l 3
7 2
2 2
I I

1
I 1
4 3

Hm're
Selma
Sang
Astor
Silva
Must<lng
Gamba
Andre sorte

Vårhvede
Sappo ..
Kolibri
Drabant
Andre sorter.

45

20
4
5

26

61
31

6

62

9
5

16

8

90
6
l
I

84
1
5
4
l

l

92
4
4

87
1
2
2
5

l

92
3
5

91
3
J
l
I
I
2

91
8
1
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II. Sorter af ærter
Ocr blcv i 1977 gennemfort 9 forsøg med 6

ærtesorter fordelt med 4 forsøg på Øerne og 5 i
Jylland. Resullaterne fremg~r af følgende over
:sigt.

Ærter (J9j

hlr.g zrter pr. ha
S~l1.nd F)l\ Romholm 0.-JyU. N..J)II.

AnUlI (OmlS 2 I I , 2

Rlrle 38,S IS,S 27,9 45,6 29,3
Bodil -:-0,5 -;.0,4 1,0 +0,1 3,8
L}~ima 6.6 0,4 -;'4,2 +8,6 5,8
Sabine 2,9 -;'0,8 -;.8,7 -;.5,2 1,4
Bondi 6,7 2,6 -;.7,4 1,3 7,6
Dæhnf.
Elite -7- 2.0 + 1,5 -;. 16,0 +2,7 -;'1,6

Dæhnfeldt Elite i 2 år. For Sabine og Bondi var
1977 det første forsogsår.

Uirtcært og Botlilært ~ommer fra Mansholt i
lIollanlJ. De er begge ~ogeærter, og der er ikke i
kvalitet og dyrkningsegenskaber nogen betydende
forskel p de to ,orter. Bodilærl har givel lidt
hOJcre udby tie end Binexn i alle 3 forsogsår, hvor
de er prøvcl sammcn

1977

35,4
36,2
34,9
33.6
38,S
31,82t,2

39,530,6

197J

28,7

Elite -

5 års forsøg med sorler af ærter
Udb)'lIe. hk! U:r1cr pr. ha

1974 19n 1976

41,1 28.5 25,2
29,0 26,3
31,8 24,4

Bine
Bollil
L)'~ima

Sabine
Rondi
Dæhnf.

L)simaært fra Dansk Planteforædling AIS er
en foderært. l noglc af for\ogcne har Lysima givet
liJt IH,jerc udbytte end Bineært, i andre forsøg
lidi lavere udbytte.

Lysima har rct højl proleinindhold, middelstore
fro med ret lav rumvægt. Sorten er rct tidlig. og
den er ret hoj.

znu
hk,
9

35,4
0,8

+ 0,5
+1,8

3,1
+3,6

4,0

Ilde Ilnikl,....
konu·~ll.1,

251
274
248
204
218
123

R.iprolcln I
lo~(o(. pet

Anlal f.>rsu8 6

Birtc 22,3
Bodil .....•.... 22.3
L)lsima 26.9
Sabine 25.6
Bondi .. 24,0
Da:hnfcldt Elile 27.6
LSD

rra lantl...tlcl lil landsdel er der meget store
variationer b5.dc hvad ang. r udbyltcniveau og ud·
byllcforskclle mellem dc provcdc 'iorter. I de to
sjællandske for~og har sorterne Lysima og Bandi
givet store merudbytler, men i andre områder er
Jet gået heil nnderledes. Proteinindholdet har i
gennemsnil af forsøgene været størsl i Dæhnfeldt
Elite og lave-'it i sortcrnc Bine og Bodil. 1000·
korn'lvæglcn afslorer, al Dæhnreldt Elite er mere
småfruet end de ovrige ,orter.

l fnlgende opstilling er resultaterne fra de sidste
år vist ~<1mmen med tidligere !lrt; resultater. Birte
og Lysima har delt~get i nile 5 :\r, Bo<ti1 i 3 år og

Dæhnfeldt Elite har hverken i 1976 eller i 1977
givet så ~tOrl udbyttc som de øvrige sorter. Sorten
er lav ug smMroet. mcn med rcl hejt proteinind
hold.

Valg af :utcsort.
KOJ:eærla er kortere, Of( de modner tidligere

l'lUllodaU'rtenle. Derfor gh'l'r de sjældenl "tf store
hp!J,'f\·{m.f~l'1iRhedl'r som de Jenue sorler. Foder·
ærterne dyr!.es iSlu, fordi de har større protein·
illdllold. I \'ulgl'l al kOj!('lut kan både Birte 0R
Bodil humme i betrtlj!tnil/g. medens Lysima hm
al/bell/h's blandt loderturerne.
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c. Jordbehandling
Af K. Skriver.

Med stubbehalldliflg

Grundgødet 36,S 38.1 34,2 34,9
40 N ekstra forår 3,S 2.9 2,2 2.3
40 N ekstra efterår 0,6 0,1 0,6 O.B
LSD 2.4 J,7

halm i stubjorden før nedpløjning været uden
indflydelse på udbyttet.

Der er gennem alle forsøgsår opnået den bedste
effekt af ekslra tilført kvælstof ved udbringning
om foråret, også hvor halmen er nedbragt.

Forspg med lIedbringniflg af halm (20)

En stor del af Jordbehandlingsudvalgcts for
søgsarbejde tager i disse år sigte på at belyse virk
ningen af reducerede jordbehandlingsmetoder. idet
gennemførelsen af disse opgaver er en naturlig
konsekvens af resultaterne fra tidligere gennem
førte forsøgsserier under udvalget.

Virkningen af manglende pløjning på såvc\ kort
som længere sigt undersøges gennem forskellige
forsøgsserier, hvori der også indgår spørgsmål
om efterafgrøder, sædskifle og jordtype. Andre
opgaver vedrørende cftcrårsbehandling omfatter
videreførelse af forsøgsserier med nedbringning af
halm.

Også opgaver vedrørende forårsjordbehandting
tager sig le på reduceret jordbearbejdning gennem
forsøg med sammenpakning af løs jord og forsøg
med såbedslilberedning med specialtromle.

Uden
stubbehalld/ing

Grundg0det
40 N ekstra forår
40 N ekstra efterår
LSD

hkS kerne pr. ha
9 fors"S 1977 32 fors"11974-17

halmen halmen
fjernel nedbragt fjernet nedbragt

36,1 37,2 34,S 35.2
2,S 2,1 1,6 1.3
0,6 + 1,0 O,B +0,6
2.2 J.7

l lighed med tidligere år er der af Statens
plantepatologiske Forsøg foretaget fodsygebestem
melser før kornhøst.

Underspgelserne viser, at der fortsat ikke er
nogen sikker sammenhæng mellem forsØgsbehand
lingerne og angrebsprocenterne af goldfodsyge,
der dog i 1977 har ligget på cl lidt hØjere niveau
end i de 3 forste forsøgsår. Heller ikke j 1977 har
der kunnet konstateres målelige angreb af knække·
fodsyge.

4 års forsØg mcd snitrlillR og nedbringnj"g af
halm viser. ar ti/huset af normalc halmmærlgder
foreh~bi!: har været uderl sikker illdflydeTsc pd
byguclbyttet OM på forekomstcll alfodsy!?e ved fort
sar hygdyrk"ing. Forsøgctli' dur tillige, at ogsd
slubbchandlil1g har været IldetI indflydelse pd disse
forhold, .ramt at tilfØrsel af ekstra kw~lstof til
sche Illllmens omsætning ikke har I'æret påkrævet,

ForsØgene fortsætter,

O
O
O

O
O
O

% kn~kkefod,yge

halmen
fjernet nedbragt

O O
O O
O O

19
18
20

18
19
18

21
IB
20

% goldfodsyge
halmen

flemet nedbragl

Med .{whbeluUldling

Grundgs1det 14
40 N ekstra forår 17
40 N ekstra efterår 18

ForsOf.! med fledbringfling af halm

9 forsøg /977
Uden
stubbehandliflK

GrundgOdel
40 N ekstra forår
40 N ekstra efterår

I. Forsøg med nedbringning af halm.
For at belyse den udbyltemæssige virkning af at

nedbringe halm er der på 4. år gennemført en
række fast liggende forsøg på arealer med fortsat
bygdyrkning. l forsøgene. der alle gennemføres i
JyUand, sammenlignes halmnedbringning efter snit·
ning med fjernelse af halmen.

For også at undersøge. om stubbehandlingen
har indflydelse på halmens omsætning, er forsa
gene anlagt som to sideliggende forsøg. hvor der i
det ene ikke foretages mekanisk stubbehandling,
i det andet gentagne fræsninger, inden hele for
søgsarealet dybpløjes omkring t. november.

Da også kvælstoffon;yningen forventes at spille
en rolle, er spørgsmålet om snitning eller fjernelse
af halmen kombineret med tre former for kvæl
stofgødskning, dels normal grundgodskning og
dels 40 N ekstra om efteråret før stubbehandling
eller om foråret efter kornsåning.

Resultaterne af 9 gennemførte forsøg i 1977 er
sammen med de 4 års gennemsnit vist i følgende
opstilling. Enkeltforsøgene er sammen med resul
taterne af tekstur- og jordbundsanalyser vist i
tabelbilaget under det i parantes anførte tabel
nummer.

Der hnr de 2 sidste forsøgsår været tendens til
et lidt højere udbyueniveau, hvor halmen gennem
årene har været snittet og efterladt. I 1977 ten
derer udbyttet også til at være lidt hejere, hvor der
har været foretaget stubbehandling. r de fore
gående år har denne indblanding af den snittede



2. Sammenligning af pløjning efterår
øg førår med manglende pløjning.

Med års mellemrum kan der opstå den situation,
at vejrforholdene hindrer rettidig vintcrplojning af
større eller mindre areaJer. Der opstår derefter
tvivl om, hvorvidt sådanne arealer bør forårspløjes
før såning af korn, eller om pløjning bør undlades.

Disse situationer har været fulgt og belyst [0[*

sogsmæssigt siden cftcr&ret 1970. Siden 1973 har
forsøgene været anlagt med 3 kvælstofmængder
mod oprindelig 2. Begrundelsen er formodning
om, al der ved pløjning frigøres ekstra kvælstof.

J følgende opstilling er vist gennemsnitsrcsul
talerne af de sidste 5 &rs forsøg med spørgsmålet.
Forsøgene gennemføres på jordboniteter fra let
sandjord til svær lerjord.

S(l/II/11Nzligllillg a/ pf~ijfljllg ejtt'rl'r og forlir
l/I('d nUlIlgh'lll/e pldjnillg (2 J)

hl/g kerne pr. hil
1973 1974 1915 1976 1971

Antal rorsøg 12 l' S II l'
(;rulu/gødl'f

Ingen pløjn. 34.9 46.4 38,8 36,4 42,8
Pløjn. cftedr O,J J.J 4.6 0.3 1,6
Plojn. forår 0.2 1.4 6,8 1,8 1,0
I.SD 2.0

3 J N eksfra

Ingen plØjn. 33,5 48.1 44.0 36,3 44.1
Plojn. eflerår 1,6 2.2 0.6 +O.J +0.8
Plojn. forår J.4 0.7 0.7 +0,5 0.1
LSD 2.3

62 N ekstra
Ingen pløjn. 33,1 46.4 42,S 33,0 42,9
Pløjn. efterår 1.2 l,S 1.8 +O,J 0,6
Plojn. fodr 2.0 J.J +0,8 JoS 0,6
/..SD 1,2

Gell/lemSnil

Ingen plojn. 33,8 47,0 41.8 35,2 43.2
Plojn. cflcd.r 1,0 2,3 2.3 +0.1 0,4
Plojn. forår 1,2 1,8 2.2 0.9 0,7
lSD 1,2

I enJ.:eltforsøgcne forekommer e1er hverl år så
vel mcrlldbyller som mindrcudbytler for plejning,
og i gcnncm"init af fors"gcne i 1977 har der ved
den kvælstofgødskning. ~om praktiseres <lf for
sagsværten, kun værel cl usikkert rnerudbylle for
at pløje p& 1,0-1.6 hkg kerne pr. ha. Tilforsel af
ckstra kvæl.\tof. ca. 30 kg N pr. ha. har medført
en stærkerc stigning i kerncudb}'lICl på uplojct
jord end på pløjet jord, hvorvcd mcrudbytterne
for plnjning. sam i de foregåcnde år, reduceres
væscntligt eller ophæve.. helt.

Forholdel bekræfter. :11 der ved pløjningen fri
gmes en del ek\tra I..vælstof, og al der således med
fordel bn tilfores op til ca. 30 kg N mere pr. ha
til korn. der sås i sådant furslc gnng llplojet jord.

r forsøgene foretages der stllbbehnndling i for
nødent omfang i alle forsøgsled. inden vinter·
plojningen finder sted. Der er kun forekommet
kvik på enkelte af de arcnler, hvor forsøgene har
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været gennemfart i 1977, men her har manglende
pløjning, som i tidligere års forsøg, tenderet lil den
krnftig~tc udvikling af kvik i del følgende års
bygafgrøde.

Forsøgene fortsætter.

3. Fas/liggende forsøg med fræsning
contra plojlljr)g.

Del fremgår af resultalernc i den foregående
forsogsserie. at de gennemsnitlige merudbyller for
dybplojning er ret små, og at der i disse etårige
fors"g også forekommer mindrcudbyuer for pløj·
ning. Resultaterne rejser tillige spørgsmålet om,
hvad der sker, dersom dybplojning undlades i en
længere årrække og i sledet erstattes af overlig
jordbehandling, som ikke nlene vil kunne være
arbej(bbesparende, mcn under mange forhold og:o.:\
mere hensigtsmæssig for etablering og vedligehol
delse af en god og stabil jordstruktur.

Dis!'.c spørgsmål blev derfor taget op til sær~kilt

bely:-.ning i efteråret 1972 og igen i 1973 ved
anlæg af flerårige forseg på jord i god kultur efter
falgende plan:

a. Alm. stllbbehandling, pløjning og såbcdstilbe·
redning.

b. Fræsning efter host + ca. 1. nov., ingen pløj
ning. Alm. såbedstilberedning.

e. Fræsning eftcr host + ca. I. nov., ingen pløj·
ning. Fræsning forår og traditionel såning.

Fræsningen foretages af et rejsehold fra lands·
kontoret, hvorfor forsøgenes antal er bcgræn~et.

Fræsningen søges udført i en dybde af 6-8 cm.
Da jordbehandlingen muligvis påvirker niveauet
for optimal kvælstofanvendelse, gennemfares for·
sogene.... 3 gentagelser med stigende mængder kvæl·
stof.

T den folgende opslilling er vi~t gennemsnits·
resultaterne for samllige forsøg i byg fra I. til 4.
hostår....amt resultatet i 5. h~)Står for de forsøg,
der blev påbegyndt efteråret 1972. og hvor nfgrø
den i 1977 var byg. I et 5. forsøg i denne gruppe
var forsogs:lfgrøden i 1977 vårraps.

Fursog l1l('d fræsning confra plØjl/ing, byg (22)
l. år 2.lI.r 3.år 4. II. r S.år

1973·74 1974-7S 1975·76 1976·71 1977
8 rs. 7 ($. II h. 8 ($. 4 Cs.

a. 39,2 39,2 33.0 30.9 40,S
b. +2,3 +2.5 0,3 0.8 0.4
c. + 2.0 + 2.5 O,J 0.9 0.5

Re~lllt3terne vi ...er, at det især er de 2 første &r.
at manglende pløjning kan rncdfl,re udbyttened·
gang. hvorefter den uplejede jord tilsyneladende
etablerer en forbedret og mere siabil jord'itruktur,
som medforer udb}'lIer på niveau med tmditionel
jordbehandling. Ogs~ i det nævn le 5. års forsøg,
hvor afgrøden i 1977 var vårraps, er der opnået
de højeste udb)'tter på uplojet jord.

Den gennemsnitlige udbyttenedgang på 2.0 2.5
hkg I..erne pr. ha de 2 første år har kunnet redu
ceres ved tilførsel af ekstra I.. vælstof til den upl"j·



Forfrugten har ved forsøgsanlæg i efterilret
1976 i de fleste tilfælde været korn, og gennem
snitsresultatet af iait 22 forsøg, der i 1977 har haft
byg som forsøgsafgrøde, er vist i følgende op
stilling.

1 lighed med andre I. års forsøg med pløjefri
dyrkning forekommer der i enkeltforsøgene såvel
merw.Jbytter som mindreudbytter i cn størrelses
orden, der oftest ligger inden for forsøgsfejlen. 1
gennemsnit af forsøgene har 1. års virkningen af
manglende pløjning været en udbyttenedgang på
0.5 hkg kerne, hvilket også er inden for forsøgs·
fejlen og iøvrigt i overensstemmelse med resulta
terne i 1977 i de forannævnte forsøgsserier.

Forsøgene fortsætter.

5. Fastliggende forsøg med grongødoings
afgrøde og pløjefri d)'rkning.

Denne forsøgsserie gennemføres på ..realer med
fortsat 1)ygdyrkning til belysning af, om anven·
delse af gul sennep som eftcrafgrøde til grøngød
ning kan forbedre udbytteniveauet ved kontinuerlig
dyrkning af byg. Samtidig undersøges grøngød
ningsafgrødens indflydelse på spørgsmålet pløjefri
dyrkning.

Forsøgene er anlagt med 2 forsøgsled, med og
uden gul sennep som efterafgrøde, og som dob
belte rækkeforsøg, hvor der i det ene forsøg fore
lages pløjning gennem begge forsøgsled i løbet
af november måned. 1 det andet forsøg pløjes
ikke. h.tedet foretages et træk med fræser eller
tallerkenharve for nedmuldning af efterafgrøden
omkring I. december eller i det tidlige forår.

Sennepen er i disse l. års forsøg udsået med
hånd 2-3 uger før forvenlet byghøst 1976. For
må'et er at efterligne såning fra fly og at få en
lidlig og hurtig fremvækst af grønafgroden efter
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ede jord. I de følgende år har tilførsel af ekstra
k.vælstof ikke haft nogen konsekvent virkning på
resultaterne.

Forskellen i forårsjordbehandlingen har ikke
haft nogen indflydelse på udbyttet. Derimod viser
opuelling af kvik i de forsøgsarealer, hvor dette
ukrudt forek.ommer, at der generelt er mindst kvik,
hvor der pløjes. I de upløjede forsøgsled er der
tendens til en lidt svagere udvikling af kvik samt
enårig rapgræs, hvor der anvendes fræser ved så
bedstil beredn ingen.

Den meget væsentlige forskel i behandlings
dybden mellem de pløjede og fræsede forsogsled
kunne tænkes at medføre forskellige betingelser
for opformering af kornnematoder (havreål) i de
kornrige sædskifter, hvor forsøgene gennemføres.
Delle spørgsmål blev derfor undersøgt i foråret
1977 med assistance af Statens plantepatologiske
Forsøg. l flere af forsøgsarealerne forekom der
nematodtal i en størrelsesorden, der kan påvirke
bygudbyuerne, men der fandtes ingen sikre for·
skelle i nematodforekomsterne som følge af for
søgsbehandlingerne.

De gennemførte /orsø/.: med fræsning conTra
pløjning viser, ar udbyttl"II\'eauet j kcmca/grØder
pd længere sigt tilsyneladende kan opretholdes
uden elrlige pløjninger. De konsekvent ~h·erlige

bearbejdnin!:", med/Ører en ændret jordstruktur i
over/lade og tidli!:ere plØjedybde, der er IIICfe

stabil og modstandsdygtig mod tr)'f...skader og vind·
og I'anderosion, men som iØvrigt ikke synes at
være et ringer(> fysisk mi/jp for rodlIddkling og
biolo!:iske processer efld i plØjet jord.

Den reducerede bearbejdningsdyhde og -inten
sitet medforer imidlertM ogsel andre betingelser for
IIddkling af roc/ukrudt Ol? enkelte /rpllkrudt.mrter.
Disse problemer kan dog løses ved især de fØrste
Jr uden plØjnitlR at benytte de rette kombinationer
a/ redskaber og kemiske //lidler pd de rette tids
p/mkt"'. Ved fortsat pløjefri dyrkning er /ore
komsterne af /roukmdl stærkt aftagende.

4. Fastliggende forsøg med
pløjefri dyrkning.

Disse forsag gennemfores i almindelige sæd·
skifter, hvor de skal belyse pløjningens betydning
for de forskellige afgrøder.

Eventuel efterårsbehandling før dybplojning gen
nemføres som en øverlig behandling i 5-8 cm
dybde i et omfang og med redskrtber, der afgøres
af forholdene, d. v. s. den forudgående afgrødes
ari, jordtype m. v. Også forårsjordbehandlingen i
de to forsøgsled tilrettelægges efter behov.

Forsøgene, der er anlugt som rækkcforsøg med
3 fællesp:uceller, gennemføres med 3 kvælstof
mængder i de afgrøder, der kvælstofgodes, ved
tilførsel af 31 og 62 kg N ekstra pr. ha til 2 af
gentagelserne. De fleste af forsogene er anlagt i
Jylland og på Fyn på jordtyper, der varierer fra
svær lerjord til let sandjord.

Fastliggende forsøg med
undladelse a/ pløjning (23)

Grul/dRPdet
Jordbeh. efter behov, ingen pløjn.
lon.lbeh. efter behov, efterårspløjn.
LSD

j I N ekstru
Jordbeh. efter behov, ingen pløjn.
lordbeh. efter behov, efterårspløjn.
LSD

62 N ek!itra
lon..lbeh. efter behov, ingen pløjn.
Jordbeh. efter behov, efterårspløjn.
LSD

Geflftemsflit
Jordbeh. efter behov, ingen plØjn.
Jordbeh. efter behov, efterårspløjn.
LSD

22 f0rs01
1977

44,1
0,7
1.1

44,S
I, I
1.1

44,7
0,0
1.7

44,S
0,5
0,7
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Gul sennep som
irøngØdning~argTlMe.

fotograferet ved ned
fræsningen ll. november
1977. Sennepcn er sået
fra fly j byg 20. juli og
har i delte (iJfælde

været veludviklet 0&
(:et dter en tidlig

"ornhØSI først i august.
Nedfl1tsningen er således
fØrstc og cnute
cftcn\rsjordbehandling.

Gul sennep sået l
fOl bindeIse med
Slubbehamlling 20. august
og rmograrerct 18.
oktober. Under vækst·
\'jJk1rene i eflerårel 1977
n<1edc l>cnnepsalgrøden
en endelig højde pi
70 cm.

hest. &nnepen godes med 30 kg N pr. ha. mon
der foretages således ingen nedbringning af {roet
og dermed heller ingen stubbeh.mdling, før sen·
nepsafgroden enten nellplojcs eller nedfræses. For
søgsJeddet uden efterafgrøde behandles derimod
med gentagne harvninger efter behov i løbet af
efterårsmånederne inden den afsluttende behand
ling ved plojning eller fræsning.

Under de lørre vækstvilkår i august-september
1976 var fremspiringen af sennepen langsom og
svag, og det var gennemgående dårligt udviklede

cflcrafgrodcr, der blev nedbragt Resultatet af 6
gennemførte forsøg til host 1977 er vist i følgende
opstilling.

For.tdg med grøngddningsajgrdde i jor-
bindel.fe med pldje/ri dyrkning (24)

6 forsøg /977 Pløjet Uplojel

Ingen efterafgrøde 34,6 34.2
Gul sennep som efterafgrøde 1,3 0,3
LSD 1.9 1.5
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På disse 2 forsogsare;tler i Nordjylland har der
i de foreg:\ende år været ret store og positive ud
!'tlag for forsogsbchandlingen og mest for den
dybeste lo"ning og den mindste sporafstand. J
1976 var merudb}'1terne for forsøgsbehandlingen
imidlertid væsentligt mindre. og i 5. eftervirknings
!ir 1977 er der nærme.. t tale om negative udslag.

7. Forso~ med sammenpaknin~ af los jord.
En af"lu1let 4·årig forsogsserie med tromling af

sandjord og humu'ijord med tllng betontTOmle
omkring v3rsædens såning viste, ;lI der på humus·
jord var en konsekvent og positiv virkning af
behandlingen. og især medførte tromling efter
korne!s ,,[uling ofte hetydelige merudbytter. Der
imod var lromlingen II(Jen større indflydelse på

a. Ubehandlet.
b. Løsning 40 cm dybde. sporafstand 120 cm.
c. Løsning 40 cm dybde, sporafstand 60 cm.
d. Løsning 80 cm dybde, sporafstand 120 cm.
e. Løsning 80 cm dybde, sporafstand 60 cm.

På de 4 forsøgsarealer fra 1971 har der ikke
været udslag af siHer størrelsesorden eller ensar
tethed i eftervirkningen af den udførte under
grundsl~ning, hvorfor udbyuemålingerne i disse
forsog er afsluttet. Resultaterne af de 2 forsøg,
der blev anlagt i 1972, er opført enkeltvis i føl
gende opstilling.

Eflerl'irk/lillg af ,mdergnmdslpsllillg på lerjord
btlll:eme pr. ha

Gillrul" SterplDJ
I. Ar l. ir

47,0 37,.
2.8 2.9
5.5 3.4
4.5 3.2
3,8 3,2

2. !Ir 2. år

53.2 49.6
2,B 2,6
5,0 2,0
4.0 2,6
3,8 2.0

3. år 3. ir

43.4 44.2
4,2 2,3
5,0 2,9
5.2 3,2
4,0 2,1

4. år 4. år

39.4 33.9
1.0 0.6
2.2 -;-0.2
J.2 0,2
2.0 0,2

s. Ar s. Ar

50,2 42.1
-;-0,7 -;-0.2
-;-0,2 -;- 0.8
71,7 -;-0.8

0,7 +0,2

Ubehandlet ...
1 asnel 40 cm .
Løsnet 80 cm
Sporafstand 60 cm . _ .
Sporafstand 120 cm .

Ubehandlet
Losnet 40 cm .
lO'mel 80 cm
Sporafstand 60 cm .
Sporafstand 120 cm .

libehandlet
Losnet 40 cm
Losnet 80 cm
Sporafstand 60 cm ....
Sporafstand 120 cm ..

Ubehandlet
løsnet 40 cm
I asnet 80 cm .
Sporafstand 60 cm ...
Sporafstand 120 cm

Ubehandlet .
Lpsnet 40 cm
losnet 80 cm .
Sporafstand 60 cm ..
Sporafstand 120 cm

Grongødningsafgroden har i l. år" forsogene
medført et usikkert merudbytte, der tenderer til
at være størst, hvor den er nedpløjet.

Forsogsopgavcn er gentaget i et ~tørre antal
forsøg i efteråret 1977. hvor sennepen i nogle til
fælde er udsået før høst i bunden af kornet. i
andre tilfælde er udsået efter høst i forbindelse
med en stubbehandling. J begge tilfælde har udvik
lingen af sennep i efteråret 1977 været væsentlig
bedre end i 1976. men dog klart bedst og mest
dækkende. hvor den er nedharvel eller nedfræ...et
efter kornhost.

6. Forsog med undergrundslosning
Forsogsopgaven blev starlet i 1971 i samarbejde

med Statens Forsøgsvirksomhed i I'I:mlekultur.
Formålet er at belyse virkningen af undergrunds·
losning i lerjord, hvor der er formodning om
strukturskader. men hvor afvanding·.,forhold og
kalk- og gJk.lning..tilstand iovrigt er i orden. Der
blev anlagt 4 for\og i efterttret 1971 og 2 forsog i
1972 på 6 lokaliteter landet over. Statens Man.k·
forsog, Højer. har gennemført forsøg\bchandlingcn
og en række fy .. i..ke og kcmi"ke målinger.

Oer anvende~ følgende for..ogsplan:

l'\'ærbilledc: al reanormc:c:kskremenldyngc:r i stubmarI( på let
sandjord.. der [lå 2. år ved lra:sesåning elter høst er tilsået
med 1,;\11 .sennep ~om grØngødnin~\algrØde.
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98,0
0,2

39,6
0,1
0,7

563
+4

25,2
0.0

66
64

35,9
1.7

Pløjl'lri dyrkning al labrik.ssllHerroer
1000 hkl pr, hil

pIaDIer rod sukker

Traditionel
sabcrlstllbc redning
Knasttromle
I.SD

kn;~sttromle er en ret tung ringtromle med dybe
knaster på ringe med relativ stor diameter, ofte
over 55 cm. Vægten er ea. 250 kg pr. m arbejds
bredde. Redskabet, der også betegnes »jord
pakkere:, angives at være egnet som eneste jord·
behalldlingsreds(..nb på lette og lose jorder, idet
tromlen foruden at pakke jorden i dybden efter
lader et lost jordlag tilstrækkeligt til en overlig
!tåning.

Forsøgene gennemferes i de f1esle tilfælde på let
sandjord med et ofte meget lavt humusindhold,
og her sammenlignes traditionel s:ibedstilbcredning
ved 1-3 harvetræk med normalt el enkelt træk
med knasltrornle. Resultaterne af 15 gennemførte
for'wg i 1977 er vist i følgendc opstilling.

Siibl'd.stilheredlli"K med kna.sttromfe (26)
hlt.g kerne pr. ba

5 (s. 19~5 J4 b. 1976 IS (s. 1977

Der er i de f1e~te af fOf'iUgene kun små og
llo;ikre forskelle mellem de to behandlingsmetoder,
og i genncmsnit <lf forsøgene er der ingen for~kel i
ullbyue.

Under væko;tvilkårene i forårel 1977 har der
ikke værel mlllighed for at observere kn<lsttrom
len\ indvirkning på <;kader under en s:lOdslorm.
Derimod har enkelte af forsog'iledcrnc oplyst, at
tromlen på lidt sværere jord og på for fuglig jord
ikke med et enkelt træk har kunnet efterlade el
libtræJ..("digt hhl jordlag til dæ(..ning af o;ædekorn
og r;1{1\:hpor.

Dc 3 års forsogsresultater bekræfter dog alt i
alt, at <;:'bcd<;lilbcredningen under mange forhold
med fordel kan indskrænkes til det mindst mulige
i hehandlingsdybde og intensitet.

Forsøgene fortsætter.

9, Andre jordbehandlingsforsog,
t;dover de her omtalle forsogsopgaver har der

labil \'æret arbejdel med andre jordbeh<lndlings
sporg\mål ved anvendelse af planer. der sbl be
I)'se særlige lo(..ale forhold eller bestemte formål.

Under De s:lmvirkende Lolland·Falslerske Land·
boforeninger er der udfort forsøg med plojefri
dyrkning, forsagene nr. 3408-12. Gennemsnitsre·
sultalet af 5 forsøg, der alle er udfort på lerjord,
er vi'it i følgende opstilling.

Tre af forsogsarealerne var uplojet på 2. år. og
i gennemsnit af de 5 forsøg er der opnået ..amme
udbytte p:\ plejet og uplojet jord.

510rsøg
Uplejet .
Pløjct ,

0,6
0,2
0,1
0.8

S (orsøg

~O,9

1,2
+0,4
+0,2

0,9

0,0
: 0,6
: 0,1

For.r(~R mnJ (11Il/me'lpakning al tØf jord (25)
1976 1977

4 forsøg 5 fors"g

26,6 41,0
Up/~)j(,t

Traditionel behandlet ...
Sammcnpakning mell traktor:

Eftedr
Efledr og forår
Fodr .

LSD

Pløjet 7 tOrJUS

Traditionel hehandlet 27.9
S;}mmcnpa(..ning med traklOr:

Efterår \.1
Efterår og forår . 0.7
Forår 1.5

LSD

kornets udb)'lIe på sandjord, hvor der kun undta
gelsesvis f:mdtes en varig og positiv effekt af
behandlingen. Dette lil trods for, at tromlingen
ofte viste en tilsyneladende gunstig virkning på
korneLS udvikling omkring fremspiring og busk
ning.

Da der var formodning om, at selv en tung
betontromle ikke havdc tilstræUelig effekt på
vinterploJct sandjord. blev der til yderligere oplys·
ning om værdien af at sammenpakke løs jord
p:iheg)'ndt en ny forc;ugsserie i efteråret 1975,
hvor jordpakningen udfores ved korsel med trak·
tor hjul ved hjul efter folgende plan:

a. Ingen (..or\el.
b. Korsel hjul ved hjul efter vinterplojning ca. J.

november.
c. Kon.el hjul ved hjul efter vinterpløjning samt

tidligt fank
d. Kor'\ci hjul ved hjul tidligt forår.

Forsagene gennemfores fortrinsvis på lette sand
jorder og ~om dobbeltforsog på !>åvel plojet som
uplojet jord. Jordbehandlingen for vinterplpjningen
har været ens for hele for'iøgsarealel. Del samme
er tilfældet med såbcdstilberedningen. der dog er
sogt imb(..rænket til det mindst mulige. Kørslen
hjul ved hjul om foråret er udført imlen jonlen
blev s:\ tor. :1( den ikke kunne pak("cs.

Resultaterne af 5 gennemførte dobbeltforsøg.
hvoraf'; havde byg 'iom forfrugt og I havde for
frugt fodersuHerroer. er vist i folgende opstilling.

Der er igen i 1977 kun små og usikre udslag for
forsØgsbehandlingerne. men i samtlige enkeltfor
sog har der dog været en positiv virkning af jord·
pakningen om efteråret. Derimod har jordpakning
om foråtet i 1977 i de fleste tilfælde medført en
mindre udbyttereduklian.

Forsøgene fortsætter.

8, SAbedslilberedning med knastlromJe,
I foråret 1975 blev der iværk'iat en forsøgs

serie. der skulle belyse mulighederne for al redu·
eere forårsjordbehandlingen på lette og sandflugt·
truede jorder ved anvendelse af den såkaldle knast·
tromle som eneste jordbehandlings redskab. Denne



1 forsØg nr. 2119-20 er der udført forsØg med
halmsnitning og sneglebælg og ita!. rajgræs som
efterafgrØder. I nr. 1634 er belyst virkningen af
mejselplov i forbindelse med manglende pløjning
af svær lerjord, og i forsøgene nr. 1747-49 er
normal pløjedybde sammenlignet med dyb pløj·
ning af sandjord med alunderlag i kombination
med ekstra tilførsel af fosfor og kalium. Spørgs
mål om forskellige tidspunkter for pløjning og
fræsning er belyst i et forsøg nr. 2843. I forsØg
nr. 835 er undersØgt virkning af gummigranu-

48
l

lat som jordforbedringsmiddel på svær lerjord.
Affaldsproduktet har dog i de tilførte m<engder,
20 til 80 tons pr. ha, medført mindreudbyuer.

Spørgsmil vedrørende kvikbekæmpelscsmetoder
er videreført under Udvalget for Plantebeskyttelse,
hvor forsøgsarbejdet omfatter såvel anvendelse af
kemiske bekæmpelsesmidler som mekanisk stubbe..
arbejdning. Resultaterne er meddelt i :tOversig
tenes afsnit E. hvor der tillige kan henvises til
forsøg med kemisk kvikbekæmpelse i forbindelse
med snitning og afbrænding af halm.
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D. Korndyrkning
AI Be,,' Ullerup_

53,5
47,8

Forholdslal for kemeudbytte
1975 1976 1977

100 100 100
94 89

90 90 84
81 82 85

Udbytte. hlcg kerne pr. ha
2.år 3.Ar 4.h
1975 1976 1977

59,2 54.5 56,S
51,2 50,0
49,2 47.5
44,7 48,1

I. år
1974

64,4
61,0

1. års hvede
2. års hveiJc
Hvede hvert år
Byg hvert år

I. års hvede
2. års hvede
Hvede hvert år ..
Byg hvert år

J den øverste halvdel af tabellen er nngrebet af
gotdfodsyge og knækkefodsyge i prøver af strå og
rødder fra de enkelte forsøgsled vist. I forsøgsled~

det med l. års hvede blev i 1975 fundet 4 pet. af
rodnettet angrebet af goldfodsyge, og hvor der var
hvede hvert år og byg hven år, var angrebet kun
lidt højere. Heller ikke j 3. og 4. forsøgsår har
angrebet af goldfodsyge været særlig stort. De
to førsle år (2. og 3. forsøgsår) fnndles der rel
kmftige anHreb af knækkefodsyge, hvor dcr blev
dyrket hvede hvert år, men i 4. forsøgsår blev der
kun fundet meget få angrebne strå. Delte kan
skyldes, at der er foretaget bekæmpelse af knække
fodsyge.

J nederste del af tnbellen er vist de fundne lld
bytter i de 4 første forsøgsår. Udbyttet var højt i
første forsøgsår (1974), både hvor der blev dyr
ket hvede efter hvede og byg efter byg. T andet
forsøgsår gav l. års hvede ca. 6 hkg kerne mere
pr. ha end hvede efter hvede, og i 3. og 4. forM
søgsår har l. års og 2. års hvede givet større ud·
bytter end hvede i forl'mt hvededyrknjng. Byg efter
byg gnv i de 3 første år lavere udbytte end hvede
efter hvede, men j 4. forsøgsår har hvede i forLsal
hvededyrkning klarel sig lidt dårligere end byg.

I den følgende lille oversigt er udbytterne om·
regnet lil relative tnl, således at udbytlet af I. ~rs

hvede hvert ~r er sat tu 100, og de øvrige korn
afgrøders udbyue i forhold dertil.

Medens udbyttet af hvede efter hvede j de to
første år var IO pet. lavere end 1. års hvede, har
det i 1977 i gennemsnit af forsøgene været 16
pet. lavere. Udbyttet af byg efter byg har hvert år
været væsentlig lavere end udbyttet af I. års hve
de, men tallene tyder dog på, at byggen har været
i stand lil ikke alene at stabilisere sig, men endog

5
7

Fort.wl hvededyrknillg (27)
pet. rodnet pct. stra med
angrebet af angreb af
goldfodsyge k1rekkcfodsyge

2. år 3. år 4. Ar 2. år 3. år 4. Ar
1975 1976 1977 1975 1976 1977

4 4 8 26 15 6
5 12 16 6
7 IO 36 23 5
5 12 10 l O

Under flere af afsnittene j oversigten vil der
blive gjort rede for forskellige opgaver i forbin·
delse med dyrkningen af korn. Del gælder således
afsnittene om jordbehandling, om bekæmpelse af
sygdomme. skrldedyr og ukrudt og om gødskning
samt naturligvis i det foregående afsnit om soner
og arter af korn.

De opgaver, der særlig vil blive behandlet i
dette afsnit, omfatlcr sædskiftcforsøg med hvede
og byg, spørgsmål omkring kvælstofgødskning,
vækstregulering og bekæmpelse af sygdomme og
skadedyr i vintersæd, bekæmpelse af havrenema
loder samt kvælstof til mallbygsorter og maltnings
undersøgelser. Enkeltforsøgenes resultater findes j

tabc1bilagcts tabeller OL 27-34.

1. Fortsat hvededyrkning.
Igennem mange år har der i el stigende antal

landbrug været gennemført en dyrkning af byg
efter byg, medens en dyrkning af f. eks. hvede
efter hvede igennem en årrække kun er prakti
serel i enkelte lilfælde, og sædvanligvis med den
erfaring, at en fortsnt dyrkning af hvede efter
hånden resulterer i en slor udbyttenedgang. Med
det formål al belyse dette forhold nærmere blev
der i 1973 anlagt forsøg efter en plan, hvor fortsat
hveded~'rkning bliver sammenlignet med hvede
dyrkning <lfbrudl hvert tredie år af en veksel af
grøde, der kan være raps, sennep. ærter eller lig
nende. Desuden indeholder forsøgsplanen ct for
søgsled med fortsat bygdyrkning. Det er planen,
at forsøgene skal gennemføres i en 9~års periode.
Der blev anlagt 8 forsøg, som alle blev gennem
ført i de første tre forsøgsår, og som fortsat er j

behold efter det fjerde forsøgsår. 1 1977 er kun
6 af forsøgene høstet forsøgsmæssigt.

Resultatet af de 4 førstc forsøgs&r ses j føl~

gendc tabelopstilling:

8 forSØg
1974-77
I. års hvede
2. års hvede
Hvede hvert år
Byg hvert år
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105III 108

Forholdstal lor udbytte i byg
2. fonøgsår 1976 J. fOr1ogsllr 1977

80 N 110 N 140 N 80 N 110 N 140 N

100 100 100 100 100 100
III 110 108

For/rugt
Byg elter byg
Byg l. år efter raps
Byg 2. fir efter raps

I gencmsnit af forsøgene gav byg første år efter
raps 11 pet. højere udbytte end hyg eflcr byg,
når der blev tilført 80 kg kvælstof pr. ha, men kun
8 pet. højere udbytte når kvælstoftilførselen var
140 kg N. I tredje forsøgsår gav bygafgrøden
andet år efter raps II pet. højere udbytte end byg
efter byg ved den lave kvælstoftilførsel og 5 pet.
højere udbytte ved 140 kg kvælstof pr. ha. 1
begge disse to forsøgsår har rapsens forfrugtvirk
ning således i gennemsnit været ca. 10 pet.

mellemafgrøde. Der blev ikke fundet knækkefod
syge i forsøgene. Af de to yderste kolonner til
hojre i tabellen fremgår de opnåede høstudbytter
i begge forsagsårene. Udbyttet var større i 3. for
søgsår end i 2. forsøgsår, og i begge år har der
været bøstet det højeste udbytte, hvor raps har
været vekselafgrode. Virkningen af et forøget
kvælstoftilskud har været væsentligt større i 1977
end i 1976. og større, hvor der blev dyrket byg
fortsat. end hvor bygdyrkningen blev afbrudt.

En let ovcrskuelig oversigt kan fås i den føl
gende tabelopstilling. hvor udbyttet af byg efter
byg er sat lil 100 ved de forskellige kvælstofmæng
der i hvert af de to forsøgsår. Udbyttet af byg
første år efter raps og byg andet år efter raps er
sat i forhold hertil.

A/b,.yde/~'e lI//or/sar bygdyrkning (29)

:l. Forsøg anlagt 1975.

I 1975 blev anlagt 23 forsøg. hvoraf 22 er gen
nemfart i de to første forsøgsår. Hovedresultatet
findes i den folgende tabel.

2. Mbrydclsc af fortsat b)'gdyrkning.
Ved fortsat bygdyrkning opnås efterhånden en

vis balance, hvad angår sæuskiftesygdomme, og
denne tilstand medfører et udbytteniveau i korn
afgrøden, der er lavere end ved vekseldrift, men
som tilsyneladende ikke ændrer sig væsentligt igen
nem årene. Hvis den fortsatte bygdyrkning for
styrres, ved at der dyrkes en vekselafgrode et en
kelt år, opnås sædvanligvis en god eftervirkning i
den første kornafgrøde, men det er endnu ikke af
klaret. om et enkelt års vekselafgrode kan have
en uheldig indflydelse på korn udbyttet i de føl
gende år. Til belysning af dette sporgsmål blev
der i 1975,76 og 17 anlagt forsøg på arealer, hvor
der havde været byg i mindst 5 år forud. For
søgene har været anlagt således, at der i det farste
år var byg i halvdelen af parcellernc og raps i
uen anden halvdel. I 2. forsogsår og j de folgende
4 år skal forsogene fortsælte med afgrøden byg
over hele forsøgsarealct, og der anvendes tre for
skellige kvælstofmængder. 80 N, 110 N og 140 N.

at forbedre sin stilling i forhold til udbyttet af l.
års hvede.

Forsøgene fOrl<;ætter.

Der har som nævnt været byg i hele forsogs
arealet i 1976 og 1977.

I øverste h:llvdel af tabellen ses resultatct af den
afdeling. hvor b}'g har ....æret forfrugt, og hvor af·
groden således i 1976 (2. år) var mindst 6. års byg
og i 1977 (3. år) mindst 7. års byg. I nederste
halvdel af tabellen ses resultatet af den afdeling,
hvor der Var raps i 1975. i 1976 I. års byg efter
raps og i 1977 2. års byg efter raps.

Hvert ~tr er der udtaget prpver af rødder og strå
for bestemmelse af angreb af fodsyge. I både 2. og
3. forsøgsår var angrebet af goldfods)'ge lidt slør
re, hvor byg var forfrugt, end hvor raps har været

For/rugt raps 1975
80:-.l 6 9

110 N
140 N
LSD

o O

For
holds..,
100

10448,6
1,3
1,3

hkg
k,~

pr. ha

46,8
1,8
2,1
1,7

O
For/rugt raps 1976
80N 6

IION
140N
I,SD

Afbrydelse o/fortsat bygdyrknillg (29)

9 forsog ~1. Slrå med

F f
pc!. ro(!O(I angreb ar

'or rUKt .ngrebel af knæU:e.
b~'g /976 goldfodsrge fodS)'8e

RO N IO O
Il0N
140N
LSD

Angrebene af goldfodsyge har ligesom i de fØr
omlalle forspg været små. men dog større i byg
efter byg end i byg efter raps. Heller ikke i disse
forsog blev der fundet strå med angreb af knæk
kefodsyge.

b. Forsøgene anlagt 1976.

T 1976 blev der anlagt 9 forsøg, som i 1917 er
hostet fursøgsmæssigt med afgrøden byg, hen
holdsvis efter byg og efter raps. Hovedresultatet
af di"se forsøg ses i følgende opstilling.

hkg kt:rnc
pr. ha

2.år 3Ar
1976 1977

39.0 42,3
0,5 3,5
0,2 5,3

1.0

43,2
0,1

+ 1.0

OO

pct. strå med
a.ngreb ar

knækkefodsyge
2. år J. år

pct. rodnet
angrebet af
golclrmls)ge
2. år J. år

Il 13

22 /orspg
For/ruRI
byg 1975
80N

IION
140N
LSD



I gennemsnit af forsøgene med byg efter byg
blev der ved tilforsel af 80 kg kvælstof høstet 46,8
hkg kerne, og hvor forfrugt har været raps, var det
tilsvarende udbytte 48,6 hkg, d. v. s. 1,8 hkg eller
4 pel. højere. Rapsens forfrugtsvirkning har såle
des været mindre i gennemsnit af disse forsøg
end i gennem~nit af de forsøg, som blev anlagt i
1971.

c. Forsøgene anJagt i 1977.

I 1977 er anlagt 8 forsøg, som i 1978 og de
følgende 4 år vil blive hostet forsogsmæssigt. Der
er forelngel analyse af forsogs;ordcrnc, og de viste,
at det i alle tilfælde drejer sig om lerjord.

3. Produkfionss)'sfemcr ved dyrkning
af vintersæd.

de seneste par ål har der værel stor interesse
for at afprove og anvende forskellige fa~te ~yste

mel' ved gennemførelse af dyrkningen af hvede og
rllg - s~bldt programmeret d~ rkning. Denne in
teresse er bl. a. in~pireret af oplysninger i~ær fra
Nordtyskland om gode resultater ved deling af
kvælsloflilforselen, vetl anvendelse af vækstregll
leringsmidlet Cycocel ekslr:l (eeC) og ved kon
sekvent ... pn.sjlning mod s....ampesygdomme og "ika
dedyr efler en forud fastlagt plan.

Under h.orlludvalget blev der i 1977 gennem
fOr! forskellige forsogsserier til nærmere belysning
af di!)se spørgsmål.

li

i midten af maj og sid~te tilførsel af kvælstof er
foretaget omkring I. juni.

Der er bestemt tejcsæd~karakterog karakter for
angreb af meldug i en del af forsøgene, ligesom
der er målt strllla:ngdc. Der er en tendens til, al
eec har bevirke l en lidt bedre stristyrlo..e, hvilket
formentlig skyldes. al uelle middel har forårsaget
en lille ~tråforkortning på 2 cm i gennemsnit ~lf

de 13 forsøg.
Ddt I.,'ælslolgødskning

og (un'c'mle/se al eec i rug (JO)
Strta-

Rug
længde. Karal..ler for hk,

<m lejesæd meldug kerne
Anlal forsog J J J J

a. 60N 122 J 10,0 52,8
b. 120 N 125 5 10.0 6,3
c. 180 N 123 6 10,0 l,l
d. 180N +2,lleee 113 l 10,0 6,l
c. 80 N + 20 N +

80 N + 2.5 Ieee 119 5 10.0 7,2
f. 80 N + 20 N

+ 80 N 127 6 10.0 11,2

Antal rorsøg JJ II , JJ

a. 60 N 123 3 0.8 41,7
b. 100 N 122 l 2.2 3,7
c. 140N 121 6 2.2 4.7
d. 140 N + 2.l Ieee 119 l 1,8 l.2
c. 60 N + 20 N +

60 N + 2,l Ieee 122 4 1,8 6,4
f. 60 N

+ 20 N + 60 N 124 l 1.2 4,2
LSD 1.7

Virh.ningen af eeC-tilførselen og virh.ningcn ved
at dele kvælstoffet frcmg~r let over~kueligt af føl
gende tabelopstilling:

Mnudbyue

13lono!: i I'/I!: 1977 u~'ie~cc~~ P;·c;c~~eha2.sf7~ee

140 N på en gnng 46.4 46,9 0.5
60 N + 20 ;'\l + 60 N 45,9 48.1 2,2

~ferudbYlte for delt N ~O.5 1,2

Virkningen af 2,5 I Cycocel hnr været 0,5 hkg
h.erne, når 140 kg N er tilfart på l gang. meJen<;
der har været en virkning af ece på 2.2 hkg
kerne. når kvælstoftilforselcn er delt ad 3 gange.

Nedcn under ses de tilsvarende resullater fra tO
forsog i 1976, hvor virkningen af 3,0 I cee var
mindre. Af tabellen frcmgår, at der er hostct næ
sten samme udbytte efter de to metoder for kvæl
stofudbringning. hvor der ikke er givet eec, men
1.2 og 1,9 hkg kerne mere ved deling af kvælstof
mængden. hvor der er givet eee.

Disse resultnter tyder på, at man kan foroge ud
b~'ttet ved at bruge væk ... tregulercnde middel, så
fremt væksten af rugen forceres ved en meget
tidlig tilførsel af h..vælstof. Prisen er for eee

li. Delt hlClstof~Sidskningog ~tn\'cndelsc ur
eec i rug og h\·cdc.

I 1976 blev der gennemført IO forsøg i rug og
24 for... "g i hvede med stigende mængder kvælstof
og en ~ammenlignjng af virkningen af den største
mængde kvæl ... tof givel på I gang og ad 3 gange
henhold.'ivi'i med og uden tilførsel (lf eec. Ho
vedresultatet :tf disse forsøg vaf, ~lt kvælstofvirk
ningen var lille og ll!)ikker, men al der var en
tydelig ~trMorlwrtendc virkning veJ anvendelse
:lf 3 I Cycocel ekstra pr. ha. I 1977 er gennem
ført 16 forsog i rug og 55 forsog i hvcuc.

Vifl1<'frtIK. Ilovedre'iultatet af rugforsogcnc ses
i Jen følgende tabelopstilling, hvoraf også for
sog... plancn fremgår.

13 af rugforsogene blev gennemført ved kvæl
stofmængderne 60 N, 100 N og 140 N samt de
lingen af de 140 N med 60 N + 20 N + 60 N.
Tre af forsøgene blev gennemført med større kvæl
stofmængder 60 N, 120 N og 180 N og med en
deling af den slore N-mængde i 80 N + 20 N +
80 N.

Kvælstofgødningen i forsogsleddene a, b, c og
d er lldbmgt ca. 25. april. l forsogsled e og f.
hvor kvælstoftilforselen er delt. er første tilførsel
sket j begyndelsen af marts måned, andet tilskud

/0 lor.f~;g i mg 1976
180N på cn gang 37.6
80 N + 20 N + 80 N 37,9

Merudhylle for delt N 0,3

37,4
39,4

1,9

31 eec
"-0,1

I,l
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55 forsøg i hvede /977
Merudbyne

UdbyIle. hkg kerne pr" ha for
uden eec med eec 2 I eec

Som det var tilfældel for rug. har der været en
ret god virkning af al give 2,0 I eec, når kvæl·

40 kr. pr. liter og der blev hverken i 1976 og i
1977 ved udbringning af kvælstoffet på en gang
opnået et merudbytte for eec, som kunne betale
behandlingen.

Vinterhvede. 55 forsøg med vinterhvede er gen
nemført efter samme forsøgsplan som de nævnte
3 rugforsøg. Hovedresultatet fremgår af følgende
opstilling.

10,0
9,6

71,3
69,4

61,3
59,8

Udbytte bkg pr. ha
sprejlel mod

fods)"se. Merudbytte
uden meldug og f. sprøjtn.

sprøjtnIng skadedYf hkg pl. ba

55,6 63,2 7,6
59,6 67,5 7,9
60,6 70,1 9,5
61,4 71,1 9,7

5 forSØg /977
60N

120N
180 N
180 N + 2 l eec
80N+20N+
80N+21eee
80N + 20N + 80N

I Skælskpregnens Landboforening og i Lolland·
Falsterske Husmandsforeninger er henholdsvis 3 og
2 forsøg i hvede efter denne forsøgsplan gennem
ført med to afdelinger, hvoraf den ene var ube·
handlet, medens den anden afdeling har været
sprøjtet mod svampesygdomme og skadedyr. Re-
sultatet af disse 5 forsøg ses af følgende opstil
ling.

I Tureby-KØge Ltmdbo!orell;llK er gennemfØrt 3
dobbelt forsøg efter samme plan. Hele forsØgsarea
let er sprøjtet med 0.5 l af svampemidlet Bayleton.
som ikke er klassificerelog derfor ikke endnu i
handel her i landet, men den ene halvdel af for
s~sget er desuden tilf~irt 0,5 kg Derosal 60, som
~nvcndcs mod knækkefodsyge. Resu1t<lterne frem
g;'ir af fØlgende tekstopslilling.

Af talkolonnen til højre fremgår det, at der bar
været en stor virkning af den gennemførte behand
ling. Virkningen var 7,6 og 7,9 hkg kerne. hvor
der er givet 60 og 120 kg kvælstof pr. ha, men
knapt IO hkg kerne, hvor der er tilført 180 kg
kvælstof. Der er ikke sikker forskel i den opnåede
virkning, når kvælstoffet er givet enten på en
gang eller delt, eller hV<ldenten der er brugt eec
eller ej. Det kan ikke aflæses af resultatet, om
virkningen af sprøjtningen skyldes en bekæmpelse
af ~vampesygdommeeller bekæmpelse af skadedyr.

sloftilførsc1en blev delt, og fØrste tilskud blev givet
meget tidligt. Som det fremgår af de anførte tal
fra forsøgene i 1976, var der ikke virkning af
3,0 l eec i de 24 forsøg, som da blev gennem
ført. Der er ikke i gennemsnit af forsøgene i år
fundet betydende udbytteforskel ved udbringning
af den store mængde kvælstof på l gang og
deling af denne mængde på 3 gange udbringning.

Resultatet af de i 1977 gennemfØrte forsØg med
delt kvælstofgodsktlitlg til vintersæd og tilfØrsel af
det l'ækstregulerende middel eec har, bdde ndr
det gælder rug og hvede, vist, at anvendelsen af
eee \'ar remabel, tldr en del af kvælstofgødnin
gen blev udbragt tidligt. Der er ikke opn&et større
udbytte ved deling af kvæfstoftil/Ørselen fremfor
udbringning piJ bl gang, og når omkostningerne
ved de to ekstra udbringninger tages i betragt'ling,
har det økonomiske resultat endog været ddrligere
end for kvælslOftilført pd en gang.

1,6
2,3

31 eec
0,3

70,4

66,8
66.9

0,1

60,3
61,2
0,9

180 N på en gang 65.2
80 N + 20 N + 80 N 64,6

Merudbytte for delt N -;- 0.6

24 forsØg; hvede 1976
180 N på en gang 60,0
80 N + 20 N + 80 N 61,6

Merudbytte for delt N 1,6

I hvedeforsøgene er kvælstoftilførselen sket
sidst i april og først i maj for forsøgsleddene a,
b, c og d, medens den tidlige tilførsel i forsøgs·
leddene e og f er sket først i marts måned. Den
mindste mængde, 20 N, er tilførl midt i maj, og
endelig er sidsle tilførsel sket sidst i maj eller ferst
i juni.

Af målingerne af strålængden fremgår det tyde
ligt, at der i hveden har været en kraftig stråfor
kortende virkning af cec på 8-10 cm. Detle har
uden tvivl givet sig Udi ry k i de fundne karakterer
for lejesæd, der i de 4 af forsøgsleddene, som har
fået den store mængde kvælstof, er lavest i de to
forsøgsled, som samtidig er tilført eec. Der er
fundet størst angreb af meldug i forsøgsleddene.
hvor 180 kg N er givet på en grmg, medens an
grebet af meldug mod forventning har været knapt
så slort, hvor kvælstofmængden er delt

Virkningen af henholdsvis eec og af udbring·
ningsmåderne for kvælstof ses af følgende opstil
ling.

DeJt kvælstofcØdofkning
og am'endelse af eee i hvede (30)

Strå·

/-lvede
længde. Kanlkter ror h',

om kje$æd meldug kerne
Ania.! rOnDS 49 34 " "
a. 60N 97 l 1,3 58,1
b. 120N 101 2 1,7 5,2
c. 180N 101 4 2,2 7,1
d. 180 N + 2,0 l eec 93 2 2,4 8,7
e. 80N+20N+

80 N + 2,0 I eec 92 2 1,8 8,8
f. 80N+20N

+ 80N 102 4 1,8 6,5
LSD /,2
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Ocr blev ialt anlagt 23 forsøg. 21 af disse blev
gennemført og vil blive omtalt i det følgende. 7

b. Dell kvælsloft.ilførsel,
bekæmpelse af svampesygdomme og skaded)'r

samt vækstregulering i vinlerhvede.

Til nærmere belysning af. hvorledes forskellige
syslemer i hvededyrkningen kan Øve indflydelse
på udbylIe, kvalitet og økonomi, blev der i for
året 1977 anlagt forsøg efter en forsogsplan, som
omfatter spørgsmål vedrørende udbringningstider
for kvælstof, bekæmpelse af svampesygdomme og
skadedyr og vækstregulering i hvede.

Forsossplanen var følgende:

a. Ubehandlet
b. 0.5 kg Derosal 60, 2 gange (stadium 5-6 og

10,1-10,5)
c. som b + 2,5 kg maneb, 2 t.ange (stadium

7-S og 10,1-10,5)
d. som c + 1,0 I Folithion (stadium 10,1-10.5)
Hver forsøgsbehandling blev delt, diedes at
afdeling

I. ikke blev tilfdrt Cycocel ekstra
II. blev sprøjtet med 2,0 I Cycoccl ekstra - i det

følgende også benævnt cec - (stadium 3-4).
Endvidere blev forsØgene anlagt i 3 blokke
A. 150kgNca. I/S
B. 70kgNca.15/4 + 20ksNca.1515

+ 60kgNca.I/6
C. 90kgNca.1514 + 60kgNca.1515
J tabellerne i det følgende vil forsogsleddene i

nogle tilfælde være betegnet med bogstaver eller
tal, som henviser til forsøgsplanen.

Tidspunkterne for udsprojtningen af bekæmpel·
scsmidler og Cycocel ekstra er i planen anført som
stadier i planternes udvikling ifølge Feekes .skala,
som er vist nederst på siden.

5,9
7,0
4,9
6,7

6,6
S,7

54,2
5,5
5,9
5,9
5,6
6.6

63,2
67,S
6S,4
72,3

73,0
69,7

57,3
60,5
63,5
65.6

66,4
61,0

Udb}'tte. hkg pr. ha
sprøjtet med Mcrudbyltc

0,5 I for
Baykton + sprlJjtnins

0.5 I 0,5 I med
Bllyleton Derosal 60 Dcrosal 60

Udbrillg,dflgslider lor hælsro/ til rug.
hkg kerne

pr. ha

3lo,"pc /977

60 N
120N
180N
ISO N + 2 l CCC
SO N + 20 N +
80N+2ICCC
~U N + 20 N + SO N

Ocr er opnået store merudbytter for bekæmpelse
af knækkefodsyge, men ikke nogen sikker forskel
ved de forskellige forsogsbchandJinger.

1 S3mme landboforening er der gennemført 4
forsog med forskellige udbringningstider for kvæl
stof til rug. Gennemsnitsresultatet af forsøgene ses
i følgende tabel, hvoraf samtidig fremgår de an
vendte kvælstofmængder og udbringningslidspunk
ler.

4 /o,,,,'C / 977
70 N 2S/4

140 N 2S/4
70 N 2S/4 + 70 N 2515
70 N l 1/3 + 70 N 2S/4
70 N 11/3 + 70 N 2515
SON 11/3 + 40 N 2S/4 + 50N25/5

Ocr har været god virkning ved at forøge kvæl
stofmængden fra 70 N lil 140 N pr. ha. men der
har ikke været nogen sikker fordel ved at dele den
store kvælstofmængde og udbringe den ad 2 gange.
Lidt bedre har resultatet været, hvor kvælstoftil·
forselen er delt og udbragt ad 3 gange.

Skrl.d
+-- Strzkniojl;a- ------t nings-

stadier u.adie

Hod
oin88
.udie

10.6 11
10.1

IO

9

6

9

)

6
4

N~~jL~,~1J~~>k"r-..JFlg I.
Kornets udviklingssIsdIer
(Feek es·Large-SCale)

Buskning.
lIllldirr
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C. 90 kg N + 60 kg N
a. 98 87 59,4 61.0
b. som ovenfor 98 86 1,3 1,7
c. under A. 97 86 2.8 3,4
d. 97 86 6,) 7.0
LSD J.3 1.3

67,7
67,0
68.0

+0,7
0,3

65.7
64,2
65.7

+1,5
0.0

2 ,
DcroKI60

2 ,
mancb +

1.0 l
Folilhion

d

63,8
63.7
64,4
0.1
0.6

61,5
60.2
62,2

+ 1.3
0,7

medcce
59,7 62.0
60,5 62.4
61.0 62.7
0.8 0,4
1,3 0.7

K\-ælsIOfltDChk •
lUnl som:

Udbyne os mnudb}ltc. hkg pr. ha

A. N pA I gang
R. N ild 3 g;\nge
C. N =ad 2 g;\nge

(B+A)
(C+A)

2 ,
Dcrosal 60

UbchaDd· 2!C O.S kg 2 . 2.S kg
1<:1 DcrOf,JI 60 ~b

• b ,

udell eec
A. N po I gang 58.9 60, I
B. N ad 3 g~nge 57,6 59,3
C. N ad 2 gange 59,4 60.7

(B+A) + 1.3 +0.8
(C+A) 0,5 0,6

Under h\ert af tabelafsniltene er vist merud
b} Het for udbringning ad 3 gange og 2 gange. Det
fremgår med stor tydelighed, at der ikke er fundet
nogen v;esentlig forske! i del opnåede udb)'lte ved
de forskellige metoder for udbringning af kvælstof.

J gennemsnit af forsClg"behandlingerne, d. v. s.
uden behandling og ved hcka:mpelse nf sygdomme
og skadedyr og 3mendehc af eec har virknin
gen efter de Ire lldbringningsmader i forsogene

K,'ælsloflifforselen er SOm nævnt foretaget efter
tre forskellige systemer. Der er i alle tilfælde til·
ført 150 kg kvælstof pr. ha. Under A er tilførselen
sket på en gang omkring I. maj, sådan som det
formentlig praktiseres i de fleste landbrug i Dan·
mark. Under B er den samme mængde kvælstof
givet ad 3 gange, således at 70 kg N er lilført
meget tidligt i marIS måned, næste tilforsel af 20
kg N er sket midt i mnj, og endelig er den sidste
tilførsel af 60 kg N foretaget omkring l. juni.
Detle sY'llem praktisere,,; især i Nordtyskland,
hvorfra der meddeles om gode resultater ved denne
metode, fordi kvælstOffet tilføres netop p:\ de
tidspunkter, hvor hvede planterne har behov for
delte næringsstof. Under C er kvælstoffet udbragt
ad 2 gange med 90 kg N midt i april og 60 J...g N
midt i maj.

J de folgende opstillinger er vist en sammenlig·
ning mellem udbytlet ved de forskellige kvælstof·
godningssystemer, overst liden tilforsel af eec og
forneden med 2,0 I Cycocel ekstra.

Resultaterne er her vist i en tredelt opdeling,
Det fremgår ganske tydeligt, at tilforselen af 2,0 I
Cycocel ekstra har bevirket en forkorlning af strået
på 10-12 cm, således som det også fremgik af
den tidligere omtalte forsøysserie.

Udbytteresullaterne for de forskellige behand·
linger vil blive omtalt i det følgende på grundlag
af andre sammenstillinger af resultaterne.

8,0
J,3

2.3

4.1

60.S
1.9
3.2
6.5
1.4

59,7

6.8
J.3

1.2

2,6

60 kg N
57.6

1.7
2,6
6.6
J.4

87

87

87

98

20 I.J: N +
98 HH
99 88
9R 88
98 88

a.
b. som ovenfor
c. under A.
d.
LSD

2/ forSØg

Kwr/stofgødskning, bekæm{,ehe af sygdomme
og skadedyr saml l'æk.Hreg/l/erillg (31)

UdbyIle
og merudb}Ue.

Slrnlænsde. em hkg kerne pr. ha
uden 2 I u(kn 2 I
eec eec eec eec

A. /jO kg kræ/stof pil bl gal/g.

a. Ubehandlet 98 87 58,9
b. 0.5 kg Derosal 60,

2 gange 98
c. 0,5 kg Dero.';al 60 og

2,5 kg maneb,
2 gange 98

d. 0,5 kg Derosal 60 og
2,5 kg mancb, 2
gange + 1,0 l
Folithion

LSD

21 forsØg
B. 70 kg N +

2/ fOr.!oll

forsøg er gennemført på Sjælland, 7 på Fyn og
Langeland og 7 j Østjylland. Alle forsøgene blev
anlagt p:\ lerjord. Den anvendte hvedesort var
i 17 af forsøgene Solid, og i 4 forsøg var det
Sarahhvede. Hveden blev såel i tidsrummet mellem
20. september og 2, oktober. Forfrugten var i 9
af forsøgene byg, i 7 forsøg var den hvede og i
5 forsøg roer, raps, havre eller frogræs.

Oplysninger om udbringningstider og sprø;te
datoer findes i tabelbilagets tabel 31, og forsøgs
resultaterne fra de enkelte forsog er meddelt i
tabel 32. De tidspunkter for udbringning og sprøjt·
ning, som var forudsat i forsogsplanen, er stort set
blevet fulgt. Dog har der i nogle af forsøgene væ
ret nogen afvigelse fra planen.

Den måde, som forsøgene har været anlagt på,
gør det muligt på forsøgsmæssig rigtig baggrund
at sammenligne de forskellige kemiske behand
linger gennemført henholdsvis uden tilførsel af
Cycocel ekstra og ved sprøjtning med 2,0 1 eec.
Derimod er der inden for det enkelte forsøg ikke
forsøgsteknisk grundlag for at sammenligne de
tre udbringningsmetoder for J...vælstofgodning. idet
der kun er en gentagelse af hver behandling. En
eventuel forskel i det enkelte forsogsareals bonitet
kan således spille afgørende ind på resultatet. Ved
at sammenholde gennemsnitsresultaterne for alle
21 forsøg er det dog forsv~rligt også at silmmen
ligne resultaterne af de tre udbringningsmetoder
for kvælstof,
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været 1,4 hkg kerne, når der ikke er anvendt eec.
og 2,0 hkg når der er sprøjtet med det vækst
regulerende middel. Merudbyttet for maneb har
været 1,3 hkg kerne uden eee og 1,6 hkg med
eec, og endelig har merudbyttet for Folithion
været henholdsvis 3,9 og 3,6 hkg kerne. Virknin
gen af skadedyrsbekæmpelsen med Folithion har
således været af ca. samme størrelse som virk·
ningen af Derosal 60 og maneb tilsammen.

Forholdstal ror ktmtudb)'ut
(gennemSnII for allt forsøgsbebandlingcr)

Sj~lland F~'n Østjyll. Alle 21
7 fonIlI 7 forsuS 7 fOrSOg forsøg

100 100 100 100
96 104 98 99
98 105 100 101

KI'lrfsrojgodskfliflg:

ISO N på en gang
70N + 20N + 60N
90N + 60N

henholdsvis på Sjælland, på Fyn og Østjylland
været som vist i tabellen.

I gennemsnit af alle forsøgene er forskellen lille
og usikker, og det må konkluderes, at der i 1977
ikke har været sikker forskel på udbytteresultalet
uanset om kvælstoffel er udbragt på l eller ad 2
eller 3 gange. Ved ell Økonomisk l'urder;f1C har det
derfor \'tuer mest jorde/agfiJ:' ar Ildbringe k\'æl·
SfO!KØdlliIlKI'Il pif J gallg og de",ed spare pil om·
kosUlillgeme ved ubrillKlliflg.

VirJ.lIinge" af bekæmpe/sen af .nampesygdomme
og skadedyr fremgår af følgende oversigt med
resuhaler af 2 I 3-dobbelte forsag, d. v. s. 63
forspg.

Mer-

63 forsøg
UdbyIlt hkg. keme udb)'ue

ulkn eec med eec ror eec
a. Ubehandlet 58,6 60,4 1,8
b. 2 X O,S kg Derosal 60 60,0 62,4 2,4
c. 2 X 0.5 kg Derosal 60

+ 2 X 2,5 kg maneb 61,3 64,0 2,7
d. 2 X O,S kg Derosal 60

+ 2 x 2,5 kg maneb +
1,0 I Folilhion 65,2 67,6 2,4

Merudbyue for Derosal
b+a 1,4 2,0

Merudbylle for maneb
c+b 1,3 1,6

~'terUlJbylte for Folithion
d-;.c 3,9 3.6

H\'edeplanlc på stadium 5-6 (Feekcs skala) med angreb ar knæk_
l.cro<1syge.

Derosal 60 er første gang lJl.Jbragt midt i maj
stndium (5-6) med det formål nt bekæmpe fodsyge
svampe og herunder især knækkefodsyge. ~Ianeb er
udbragt i fdrsle halvdel af juni (stadium 7-8) for
al forebygge angreb af meldug og andre bladsvam
pc. Del var idvrigl i forspg')planen forudsat, at hele
forsogsarealel blev behandlet mod ukrudt som den
omgivne mark. og at tier blcv foretaget kemisk
bekæmpelse af meldug, såfremt der blev konsta
teret angreb. Det er ikke oplyst i hvor mange
tilfælde, dette er sket. Dero:-.al 60 og maneb blev
udbragt igen omkring I. juli (stadium 10,1-10,5)
med det formål at forebygge og bekæmpe svampe
angreb i aksene. og samtidig blev der givet Foli
thion, som virker mod bladlus og andre skadedyr.

Af tabellens tre nederste linier fremgår det,
hvilken virkning de forskellige forsogsbehandlinger
har haft. Merudbyuet for Derosal 60 alene har

(Foto K. F.8ernrcn)

DeT eT foretaget forskellige undersogeIser ved
rorende angreb af svampesygdomme. Forsøgs
lederne blev således anmodet om sidst i april at
stille en diagnose for angrebet af knækkefodsyge.
På samme tidspunkt blev planter sendt til StafetIs
plontepof%giskl' For.~Øg (S. p. F.) lil nærmere un
dersØgelse for fodsygesymptomer, og endelig blev
der senere indsendt strå til analyse for angreb, Fra
12 <lf forsØgene foreligger der både en diagnose
fra S. p. F. og resultatet af en analyse af strltene.
Desuden foreligger der fra næsten alle forsØg en
vurdering foretaget af forsØgslederen. Disse for
søg kan opdeles med 24 forsøg (8 3-dobbelte),
hvor smitten har været svag og 12 forsøg (4 3
dobbelte) med kraftig smitte af fodsyge.

Af oplysningerne om afgrødefølgen i de fore-
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gående 4 år fremgår ikke forskelle som kan for·
klare, at der i nogle forsøg fandtes stærk smitte
og i andre svag smitte af knækkefodsyge.

Resultatet af analysering og bekæmpelse frem
går af følgende tabelopstilling: t t

3

129

t3

5

t4

7

9

2xO.Skg
Ubeha.ndlel Duosal 60

med eec uden eec uden eec

Bedømmelse af svampeangreb

Der er en del forskel fra forsØg til forSØg
styrken af det angreb, som er konstateret, men
gennemsnit er der ikke nogen sikker forskel i
resultaterne fra de ubehandlede og behandlede for
sØgsled. Derosal 60 har tilsyneladende haft en lille
virkning både mod goldfodsyge og knækkefodsyge,
men ikke mod rodfiltsvampen. der også benævnes
skarp øjeplet.

611S. 16 forsØg
pct. rodnet angr.

af goldfodsyge
pet. slrå med

knækkefodsyge
pc!. s[ rå med

skarp øjeplct

0,9

2,2

2xO.Skg
Derosal60

57,5

56,4

Uabyne og merudbyue
hkg kerne pr. ha

u"'
hand·,«

Analyse af SirA
% strå med angreb

.l
knæk.lce· skarp
fodsyge øjeplet

SprØjtning mod kllækkefodsyge.
DIagnose

% planter med
knækkefodsyge

fundet af
forsøgs·

leder S.p.F.

a. 24 forSØg med svag smitte
5 2 2 7

b. 12 forsØg med stærk smitte
20 42 t8 12

t50 N ad t gang
70N + 20N + 60N
90N + 60N

Der liar ganske tydeligt været bedre virkning al
eec, hvor kvælstoffet er Ildbragl ad tre gange og,
In·od der især er \'æscJlfUgt, fØrste N-li/fOrsel er
sket tidligt. Det/e har givet en kraftig vækst, og tn
vækstregll/ering !lar været fordelagtig.

eec indeholder ikke stoffer, som har vækst~

fremmende virkning, og det er alene ved at for·
korte og fortykke strået og dermed styrke det,
at eec under meget frodige vækstbetingelser kan
have en gunstig virkning. Der er ikke meddelt
oplysninger Om lejesæd og lejetilbø;elighed (ra
mere end 8 forsøg.

Resultatet fremgår af tabellen.

Virkningen af det vækstregu/erende middel ey
cocel ekstra har, som det fremgår af tabellerne
foran, i næsten alle lil fælde været positiv. Af
tabellen med resultaterne af 63 forsøg side 55
ses det i kolonnen yderst til højre, at der for an·
vendelse af 2,0 I Cycocel ekstra er opnået 1,8 hkg
kerne i de ubehandlede forsØgsled, og fra 2,4 til
2,7 hkg kerne, hvor der er behandlet med svampe·
og skadedyrsbekæmpende midler. Da eec som
tidligere nævnt kosler ca. 40 kr. pr. l, har an·
vendeisen været Økonomisk forsvarlig.

T den følgende tabel ses virkningen af eec j

de enkelte landsdele og ved de tre forskellige
systemer for N-gØdskning.

IfØlge den vejledning, der er givet a( Statens
plantepatologiske ForSØg på grundlag af under·
sØgeIser og forsøg, anbefales en sprøjtning mod
knækkefodsyge, såfremt der findes over 15 pet.
angrebne planter ved en diagnostisering i april
maj.

ForSØgene med svag smitte viste en god over·
ensstemmeise mellem den diagnose, konsulen
terne havde givet og S. p. F.s konstatering af plan
ter med knækkefodssygesymptomer, og desuden
med analysen, der senere blev foretaget på ind
sendte strå. Virkningen af sprØjtningen med to
gange Derosal 60 var et merudbytte på 0,9 hkg
kerne.

r forsØgene med stærk J,'mitte var der også ret
god overensstemmelse mellem resultaterne af de
forskellige undersØgelser og der blev opnået et
merudbytte på 2,2 hkg kerne for sprøjtning med
Derosal 60.

Da t kg (2 X 0,5 kg) Derosal 60 koster ca. 165
kr., har der ikke været Økonomisk dækning for
anvendelse af dette middel, hvor der kun er fundet
svag smitto. Det må iøvrigt i den forbindelse uno
derstreges, at fors~.sgene ikke giver mulighed for
at adskille den virkning, der er opnået af Derosal
60 efter den tidlige udbringning, som netop har til
formAl at bekæmpe knækkefodsyge, og den sidste
udbringning, som virker mod svampesygdomme i
akset.

Maneb koster ca. 10 kr. pr. kg, og den anvendte
mængde på 2 X 2,5 kg har været Økonomisk (ar·
svarlig.

1,0 I Folilhion koster ca. 40 kr., og det opnåede
merudbytte har i alle forsØgene været så stort,
at det har kunnet betale både sprØjtemidlet og
sprØjtningen.

Bedømmelse af svampeangrebene på stråene er
foretaget i iah 16 forsøg, hvor der hos S. p. F. er
undersøgt strå fra ubehandlede forsøgsled, og fra
forsøgsJed der var sprøjtet med Derosal 60. Resul
tatet af denne bedømmelse fremgår af følgende
opstilling.

8 /0"98
a.
b.
c.
d.

Merudb)·nt. hkg kerne for 2.0 I eec
(Gns. at øvrige forsøgsbeha.ndlinger)

Sjælland Fyn 0stbll. Alle 11 Is.

1,8 t,6 t,8 t,7
2,8 3,8 2,6 3,t
2,3 2,8 0,7 t,9

Karakter for lejesæd
N·gødskning som N-gødskning som

A D C A B C
uden eec 2 I eec

2,3 t,9 2,9 t,5 t,t t,4
1,5 t ,3 t,8 1,0 0,8 0,9
t,5 t,t t,5 0,9 0,8 0,9
t,6 t,3 t,8 t,O 0,8 0,9
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Der er ved alle tre tilførselsmetoder for kvælstof
fundet mindst leje.'1æd, hvor der er anvendt Cyco
cel ekstra. men iøvrigt cr der i ingen af forsøgene
konstateret særlig kraftig lejesæd,

Sjælland. 7 forsøg på Fyn og Langelnnd og 7
forsøg i Østjylland, Resultnterne er gennemsnit
af de forskel1ige systemer for udbringning af kvæl
stof.

Der er hostet meget nær samme gennemsnits·
lldbyller i de forskellige områder, men udslageoc
for forsøgsbehandlingerne har været I<mgt mindre
i Østjylland end på Øerne. På Sjælland og på Fyn
er opnået meget nær samme resultater, Det ser dog
ud til, at virkningen af skadedyrsbekæmpelsen med
Folithion har værel størst på Fyn og Langeland.

Ve-d en vurdering af der Økollomiske resulrat
efler anvendelsen af de forskellige produktions
systemer kan der drages mnnge sammenligninger
og gores mange beregninger.

En sammenligning mellem to yderpunkter i
produktionssyslemerne, der p~ elell em' side består
i, at kvælstoffet udbringes på 1 gang, og der ikke
foretages vækstreguiering og bekæmpelse af svam
pesygdomme. og prl de" lil/den siele det udvidede
S}'Slem med tredeling af kvxlstoftildcJingen sam
tidig med sprøjlning med eec og med SViunpe
midlerne. Derosal og maneb giver til resultat, at
der i gennern~nit :lf disse forspg er opn~ct 4,8 hkg
kcrnl' i hsSjere udbytte ved sidstnævnle system,
I denne sammenligning ses bort fra o;kadedyrsbc*
~æmpelsen, Der var dog stor variation fra forsØg
til fors~'g. Således har kvælstofdelingen og sprøjt
ningen mod svampe i 4 forssSg af 21 givet lavere
udbyue end kvælstof på 1 gang liden sprøjtning.
I 9 forstSg var merudbyttel fra 1,5 til 5,5 hkg
kerne, og: kun j 8 forsØg val' det opn1lede merud·
hytte 6,0 hkg kerne og mere, Forskellen i indsatsen
til betaling af den ekslra udbringning af kvælstof,
lil spqljtcmidlcrnc og lil deres lIdsprøjtning k.m
for de omlalte yderpunkter sættes lil ca. 550 kr.
pr. ha, Der har s1Iledes kun i 8 af de 21 fors~,Sg

\æret opnået et mel'udbyue. som har kunnet
helale den ekstra indsats.

Konklusiolll'fne, der kw! dmges plJ grundlag af
del/Ile jorsøgsseries resultater er jlere, og b/af/eli
dL' l'Ir!elllli!:.\'tc bØr 11fl'I'tleS,

(II del har virret IIdcn forskel i del op"IIl'de
k('fl/elldbyul', om kl'tdstojcødningcll er udIJra!:1 pil
I gl/Ilg eller dell ad 2 eller 3 gange,

at dcr er opndet positiv l'irkm'tlg "cd ar ll1l\'cnde
det web/regulerende middel Cycocel l'kstra. og
fll l!e,,"c l'irkning IUlr \"luet s/~Srst, hvor der er
joretaget kemisk sygdoms- og skadedyrsbckll'm
peb·e. og hl'or hælslajjet er IU/bragl ad tre gaf/ge,

Ol der har l'ærer positiv virkning ved al anvende
midler lU jorebyggelse og bekæmpelse al Sl'alllpl'*
s.vgdommc i .Hul og oks og især stor positiv virk*
IlilIg I'cd bekæJllpl'lse aj skadedyr (b/adlf's) i aksel,

at etl diagllose \ledroremle cl JIluligt angreb aj
knæ/..kejodsyge mcd rime/ig sikkerhed kali stil/es,
JlJledes at en bekæmpelse kUli bØr jorela!:es i de
rill(~lde, hl'or el allweIJ jOfl'ellres.

59,8
1,7
3,4
5,2

63,5 549

64,6 575

59,4
0,0
1,3
3,6

62,1
2,3
3,7
8,6

59,4
2,0
3,3
9,0

59,2
1,8
3,5
7,7

UdbyllC og merudb)·tle. hKIl Keme pr, ha
7 fors08 Fyn 0ll 7 forsog

L:lngdand OSljyllllnd
uden med uden med
eec eec eec eec

Hage/.. I'(I/iter
Scdi-

ment8- Volumen
IX" lions· Fald pet. mel- udb"

Glls.3joncg protein ";ndi "1 udbytte mel

150 N ug CCC:

Ikke behandlet 13,3 42 257 64,6 573
Dero">al 60 +

mancb +
Folithion 12,9 41 277 63,9 569

70 N + 20 N + 60 N og ecc:
Ikke bch~,"dlet 13,1 44 244
Dcrosal 60 +

lllallcb +
Folithiol1 12,6 39 268

ForsØgencs p/flCN;'/!: har gjort det rimeligl at
fOrel:lge en geografisk opdeling af resulUltcrne. I
falgende t;'lbel er vist resultaterne af 7 forsog på

Hn'dclIs k\'(llitl'l bn udmærket tænkes at blive
påvirket af angreb af svampesygdomme og skade
dyr, og den kan også tænkes at være påvirket af
dcn mådc. hvorpå kvælstoftilførselen er foretaget.
For at belyse dclLe nærmere blev der fra tre af
forsogenc, I fra Sjælland, 1 fra L'lngc!and og 1
fra Østjylland foretaget kvaliletsanalysering og
provebagning på Jydsk Tl'kflologisk Institut.

Gennemsnitsresullatet af disse tre undersøgelser
scs af fplgcnde tabel.

7 (or508 Sj:rlland
uden med
eec eec

Forsøgsled

a. 57.0
b. 2,1
e. 3A
d, 7,1

Provcrne stammer fra forsogsled. som er tilført
kvæhtof på l gJng og for~ogsled, hvor kvælstoffet
er delt ;'Id 3 gange. Prøverne er (ngel fra forsøgs
led, hvor der ikke er foretaget nogen behandling,
eller hvor der er tilfort både Oeros~lI 60. maneb
og Folithion. Enuvidere stammer alle prøver fra
forsogsleJ, hvor der er :1l1vendt Cycocel ekslra,

Proteinint.lholdet har været hojt og uden forskel
som f~)lgc ~f behandlingen. Der er fundet meget
hpje sedimenlationstli i alle 4 forsogsled. O,g!>&
fllldtallct og meludbyLlcl er hojt. og volumen
udbyL!et s..1:,rdelcs tilfredsstillende. Det d:'irligsle af
bagerc'illltalerne er opnået i forsogsled, hvor der
er givel kvælstof ad 3 gange, men det ml kon
kluderes, at uanset den forskellige forsøgsbehand
ling har hvedemelet haft en ..ærdelcs god kvalitet.



3 forSØg anlagt /976

Lami forfrugt Lami
Zita forfrugt Lami
Zita forfrugt Zita

ForsØgsserien \il blive gentaget i 1978.
Vedrørende bekæmpelse af svampesygdomme og

skadedyr henvises til næste afsnit i oversigten
side 64.

4. Bekæmpelse af havrenematoder.
8. Forsøg.

For at belyse mulighederne for at bekæmpe
havrenematoder gennem dyrkning af resistente
sorter blev der i 1976 anlagt tre forsøg på arealer.
hvor der i de foregående år var dyrket ikke·resi·
stent byg eller havre, og hvor der var konstateret
angreb af havrenematoder. Forsøgene skal fort·
sætte til og med 1979, hvor der skal såes havre i
hele arealet. I forsøgsperioden anvendes henholds
vis resistent og ikke-resistent byg. Resultatet af 2.
forsøgsår fremgår af følgende lille tabel.

Bekff"mpeise lJj ha\,rcne11W(oder
Udbyuc og mcrudb}'ltc

hkg kerne pr. ha

37,5
2.2
J.J

Der blev hoslet 37,5 hkg i den ikke-resistente
Lamibyg sået efter Lamibyg og 2,2 hkg kerne
mere af Zitaby&, der er dobbeitresislent, sået efter
Lamibyg. Denne forskel kan være udtryk både for
en forskel i de to sorters ydeevne og en virkning
af Zitabyggens ncmatodresislens. Hvor Zilabyg har
været sået efter Zitabyg. blev hostet 1,1 hkg
kerne mere, end hvor Zitabyg var sået efler Lami·
byg. Denne forskel skyldes virkningen af Zitabyg
som forfrugt. Ved forsøgenes anlæg i 1976 blev
der i disse tre forsog fundet 29.000. 12.400, 5.400
æg og larver pr. kg jord.

Der blev i 1977 anlagt nye forsag. og disse af
sluttes med havredyrkning i 1980.

b. Undersøgelser.

Indtil nu er der her i tandet fundet nematoder
af to smilte racer, race l og race II. Det kan være
af interesse at kende racefordelingen, men ved den
analyseteknik. der anvendes veLl bestemmel~cn af
indholdet af havrenematoder i jord. er del ikke
muligt at foretage en adskillelse af nematodeme i
de forskellige smiueracer.

l foråret 1977 blev der ud'iendt en plan ud
arbejdet af professor Sigurd A fIdusen, Den kg!.
Veterinær· og LandbohØjskole, med en metode lil
underSØgelse af forekomsten af ha\Tenemalodens
smineraccr.

Metoden går ud på, at b)"gsoncr uden resistens
eller med forskellig resistens mod havrenematoder
udsås i nedgravede rør. Ved at under~~ige byg~

planterne på det gunstigsle tidspunkt for angreb af
ncmatodernes cyster, kan det afgøres, om der
entcn ikke findes nematoder eller om de fundne
nematoder er race I eller race II.
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Der blev fra Kornudvalget sendt rpr ud til
gennemførelse af orienterende undersøgelser ved·
rØrende metodens anvendelighed, og der fore
ligger oplysninger om 64 gennemførte undersØgel
ser.

I rørene blev sået kerner af henholdsvis Lami
byg, der ikke er resistent, SaJkabyg, der har re
sistens mod race I og Zitabyg, der er resistent
mod nematodrace l og II.

2-3 uger efter skridning blev planterne taget
op og undersØgt for nematoder. På grundlag heraf
kunne resultaterne deles således:

a. Ingen cyster på Lami betyder, at der ikke
findes nematoder i jorden. Dette var tilfældet i
25 af de 64 undersøgelser.

b. Cyster på Lami, men ikke på Salka og Zita
betyder, at nemeloderne er race l. Hvis de var
race II, ville de angribe Salka. I 16 af under·
spgelserne fandies delle resultat.

c. Cy~ler på Lami og Salka., men ikke på Zita
betyder, at nematoderne hØrer til race lI. I 23
af undersøgelserne var de fundne nematoder
denne race.

Undersogelserne er endnu for få til at kunne
sige noget afgdrende om smitleracernes eventuelle
geografiske udbredelse.

Fra 38 af undersøgelserne er der oplyst om
smittegraden, og kun i 7 er der nævnt om kraftigt
angreb, i 8 om moderat og i 23 om svag smiue
grad.

Der er næsten entydigt resultat af konsulenternes
vurdering af metodens anvendelighed. De fleste
finder, at den kan anvendes og tilføjer, at en forud·
sætning for, at resultaterne er rimeligt sikre, må
være mindst et moderat eller helst el kraftigt an
greb.

Det er tanken at falge denne orienlerende
undersogeise op med en mere omfattende kort
lægning af nemalOdraeernes udbredelse.

5. Maltbygdyrkning.
Dyrkningen af maltbyg har især p!t Øerne og i

østjyl1flnd mange landmænds inleres."\e. bl. a. fordi
der sædvanligvis betales en overpris for byg
som er egnet til anvendelse i maltfremstillingen.
Under Kornudvalget er der i 1977 arbejdet med
forsog med kvælstof til bygsorler samt med en
orienterende undersogelse over forskellige byg
sortef'i egnethed til maltning og brygning.

a. Kvæh.tof til maltb)·g.

Samarbejdet med HorSt'IlS Sy Malteti A/S om
gennemfdrelsen af forsøg med gødskning af malt
byg er fortsat for sjette :h. Formålene har været
at undersøge variationerne i byggens protein
indhold og at belyse den betydning, kvælstof
gpdskningen har for indholdet af protein. Analyse
ringen vil blive fulgt op med en maltningsanalyse
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ono;keligt. at mindst 60 pel. af kernerne ved en
s:l.dan sortering går i fraktion med de store kerner
og mindst 90 pet. i sortering J og 2 tilsammen.
I tabellens nederste afsnit ses resultatet af op
sorteringen. Der er forskel fra sort til sort, men
det fremgår også tydeligt, at kvælstofgødskningen i
alle sorter har haft den indflydelse, at de store ker
ner udgar en mindre andel af bygpartierne jo mere
kvælstofgødning, der er anvendt.

Flg. 2. KvælJlof iiI mall byg.

I figur 2 er disse forhold anskueliggjort, men
desuden er i den øverste del af figuren vist, hvor
ledes kvælo;tofvirkningen har været i gennemsnit
af :dle sorterne i de enkelte år siden 1972. da
denne for!>cgsopgave startede.

Fn opdeling af forsogene i 1977 i landsdels
omd:der giver folgende resultat.

Kl'(~IsIOI Iii maltbyg 03-34)
Nordal CanoYa Printa Piroucttc

a. Udb)'HC Ol mcrudb) Ile. hkl kernc pr. ha

60N 48,0 46.0 50.0 47,6
90N l,S 1,9 2,2 1,6

120 N 1.3 2.1 3,5 3,3
LSI) 1,4 1,1 /,6

b. pct. r:\prolcin I lØntor

60N 11,1 11,8 12,3 12,7
90 N 11,7 12,3 13,2 13,2

120 N 12,4 13.4 14,0 13,8

c. pc!. af kernerne O'l"cr 2.8 mm

60 N 66 65 74 57
90 N 61 63 70 53

120 N 57 59 68 52

til nærmere \urdering af sorternes maltningsegen
skaber, men disse resullaler foreligger forst efter,
at denne beretning er gået i Irykken.

I 1977 blev der gennemfart 8 forsøg. hvori byg
sorterne Nordal, Callo,"". Prima og Pirouelle har
ddt~lget. Fire af forsøgene blev gennemfart i
J~'lIand. 2 p;1 Sjælland, l på Lolland-Falster og I
på Fyn. Tilforselen af kvælstof var som i de fore·
gående år 60. 90 og 120 kg i form af kalkammon·
salpeter.

Efter host blev der på kerneprover fra alle
forsugene foretaget en analyse for proteinindhold
samt en sOrleringsanalyse i de størrelser, der an
vendes som standard ved maltbygfremstilling.

I den f"lgende labeloversigt ~es gennemsnits
resultalet af de 8 forsøg. og i fig. 2 er resultaterne
vist grafisk.

For..ogene er ikke anlagt således, at sorterne
med sikkerhed kan sammenlignes som i sædvanlige
sortsforsog. men det kan dog bemærkes, at sorten
Printa har givet del højeste ud bylte ved alle tre
kvæJsloftilforsler. f\led foragelsen af kvælstoftil
forselen fra 60 til 90 1 er der for alle sorter op
nåel et merudb)'tte. som kan dække gødningsudgif
ten. Dette er også tilfældet for sorterne Printa og
Pirouette ved forogeisen af kvælstoftilforselen fra
90 N lil 120 N.

Det er onskeligt at bygparlier til maltfrem·
stilling har et lavt proteinindhold og helst under
II pct., men el indhold på ca. 12 PCI. regnes for
acceptabell. Kun ved de to første kvælstoftrin i
Nordal og ved tilforsel af 60 N til Canova er der
fun<tet el tilfredsstillende lavt proteinindhold i
tørstoffel. I alle de andre tilfælde har protein
indholdet været over 12 pel.

Det er afgorende for fremstilling af malt. at den
anvendte byg har en god spireevne, og at byggen
er i stand til at spire hurtigt og ensartet. Derfor
onsker milJtproducenterne, at kernerne er slore og
ensartede, og b}ggen sorteres og opdeles i fraklio
ner for den maltes. De storste kerner er storre end
2,8 mm. næsle størrelse 2.8-2.5 mm, derpå 2.5-2.2
mm og de mindste er under 2.2 mm. Det er
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Udbyuenive3uet har været næsten ens i fOr50
gene i Jylland og på Øerne, hvor virkningen af
forøgelsen i kvælstoftilførselen har været størst.
Det gennemsnitlige indhold af råprotein har været
større i de jyske forsøg end i forsøgene på Øerne.

På grundlag af disse forsøg og fo~ogene, som
er gennemført i de nærmest foregående lr, kan
det konkluderes, at sorten Nordal i højere grad
end andre afprøvede sorter har en arveligt betinget
evne til at indeholde mindre protein i kernen end
de øvrige sorter. Sorten har desuden passende
store kerner, og det er ik~e uden grund, at denne
sort betragtes som en særdeles velegnet maltbyg
sort.

Som nævnt vil der senere foreligge result:lter af
maltningsanalyser fra disse forsøg.

UndersØgelsen har som nævnt haft til formål at
finde frem til sikre metoder, som kan afgØre en
bygsorLS egnethed ikke alene til maltning, men
også lil brygning. De metoder, der indtil nu er
anvendt i vurdering af maltbysgens kvalitet, byg
ger i jørste jase på undersøgelse af kernen, en
bygafw/yse. Som omlalt i det foregående afsnit,
består denne af spiringsanaJyse, sorteringsbestem
melse. proteinanalyse og renhedsanatyse.

Den anden fase i underSØgelsen af maltbyg
~\'aliteten er en prp\'emaltning i lille målestok, og
der udfpres verden over eL inlensivt arbejde for
at udvikle metoder. hvis resultater bedst kan
overføres til drifLsmåJestok. Der findes ingen stan
dardiseret metode.

Det nye i disse undersdgeiser er tredje jase.
som er afprøvningen af en ny og specielt udformet
metode til lorspgslJrygnirrK. Der vil fra forsøgene
blive udvalgt to bygsorLer, som viser forskel ved
maltbeddmmelsen. og disse vil deltage i brygnings
undersØgelsen.

Des\'ærre er det ikke lykkedes aL f~ resultater
frem af maltningsundersogelsen og forsøgsbryg
ningen, fordi bygpnJverne ikke var spirevillige før
i november. Ved beretningens trykning forelå
resu!laler af b)'ganaly~en fra forsØgene. Dc viste
f,-,lgcnde:

t-or~øg 1 var anlagt på Jomfruens Egede, forsøg
2 p~ Gjorslev.

0er0t:. 4 rorwl
bkg pet.

kerne dprotcln

48,5 11,7
2,2 12,4
2,7 13,2

12,2
12,8
1l,6

Ved 90 kg k\'ælslOf

62 61

47,3
1,4
2,4

Opdeling af maltbygforspgene
A Ile sorter

JyUaod. 4 r01'101
bkl pcl.

kerne råprolcin

over 2,8 mm
pet. i sortering

60N
90N

120N

b. Undersøgelser uf bygsorters kvalitet til
maltning og brygning.

På foranledning af Faxe Bryggeri A /S og i
samarbejde med den rådgivende virksomhed på
det maiteritekniske omr:\dc Birax Consulwllts er
der i 1977 gennemført orienlerende undersøgelser
over 12 bygsoners kvaliLctsegenskaber med hen
S)'n til mallfrcmstil1ing og brygning.

De 12 sorter. som har deltaget i denne under
søgelse, er udvalgt på landskontoret, og det er til
stræbt både at have sorter med. som betragles som
gode maltbygsorler, f. eks. Nordal og Duks og
sorter, som ikke almindeligvis anvendes til malt
fremstilling, f. eks. Lumi og Salka. Desuden bar
nye sorter deltaget i undersøgelsen. Alle sorter
er optaget på den danske sorLStistc. De har i 1977
deltaget i landsforssSgene med bygsorter, som er
omtalt i eL tidligere afsnit side (20---47), og må
alle betegnes som værdifulde, hojtydcnde sorter.

Bygudsæden, der blev leveret af forædlerne og
deres repræsentanler, blev udsaet i almindelige
parcelforsøg på de to lokaliteter i ØstsjæJland,
lomfrllt.'tIS Egede ved Faxe og G jorslev på Stevns.
Såning, lilsyn og hdst bic" gennemfdrt under
Prtrstp Amts Lmldboforl'lling. Der blev ikke fore
taget udbyuebestcmmclse i forsøgene, men gen
nemsniLSprØver al de enkelte sorter fra hvert for
søg er blevel analyseret hos AI/n'd lørget/uf!,
Gtuingsjysiologisk Laboratorium A/S i Køben
havn.

:Y.. .rkernerne I~korns..

SOrt ~~ prOlcin over 2.5 mm v-.qt. It
Fors"lI I 2 2 I 2

Adorra 9,8 11,7 93 95 46 42
Aramie 10,4 12,1 96 95 47 41
Canova 9,3 11,4 93 93 44 42
Duks 9,6 10,9 91 87 47 42
tami 9,5 11,2 93 84 45 42
Maia 9,5 11,6 93 90 43 40
Nordal 9,9 11,4 93 91 45 42
Print~t 10,4 12,3 95 95 47 46
Salka 9,7 11,3 95 94 50 42
Tron 10,5 11,2 92 91 45 39
Vega 10,0 11,3 97 94 46 42
Welam 9,9 11,9 94 93 44 41

Protein indholdet har været meget lavt i for
søget på Jomfruens Egede og i ingen af sorterne
hajere end ønskeligt. I prdverne fra Gjorstev har
protein indholdet været lidt højere. men næsten alle
untJer 12 JlCt. Analyserne af kernevægt og sorte
ring vi....er meget fine resultater.

Resultaterne af forsogsmaltningen og forsøgs
brygningen vil blive offentliggjort senere.

Da en meget væsentlig del af den danske malt
bygavl eksporteres til Tyskland. og da de tyske
~"here sædvanligvis baserer deres vurdering af
parlicrne~ egnethed på analyser foretaget på den
tyske laboratorievirksomhed Versllchs- und uhr
lUIStalt liir 8rcJUere; (VLB) i Berlin, er prpver fra
foro;øget på GjOf'.Iev også analyseret på dette
laboralorium.
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LO/li
Normal sædevare,

139 kg pr. ha 39 350 396 5Z,5
1.5-2,0 mm kerner,

81 kg pr. ha 22 350 391 +4,1
1.5-2.0 mm kerner,

139 kg pr. ha 22 600 639 +2,1

Uanset, at der er opnået næsten samme pJanteCal
efter s:\ning af samme antal spiredygtige kerner af
normal udsæd og 2. sortering, har udbyttet i begge
sarier "æret lavest efter såning af 2. sortering.
Det har ikke været muligt at nå op på udbyllet
af normal udsæd ved at foroge ud~dsmængden af
korn i 2. sortering, men som ventet har udsceds
forogelsen givet en væsentlig forogelse af plante
be~tanden.

Et 'lf forsogene har været nnlagt p:\ Lnrrdbo
højslw/t'f1s fursogjgård, lIøjbakkegård. og der blev
her gennemforl en supplerende undersugeise uf
busk ningsforholdene.

Result:lIet se::. af f"lgende opstilling.

hk,
h~

pr ha

51,9

+3,2

+1,0

358

327

506

An""
planltt
pr. m'

350

350

568

U'-M
loe».koms

r.qt.,

Kerflesrorrelsl' og udsædmurflgde i byg
Anlal
spu'e-

d)Jlige.
kemc:r

""""pr. mlJ forsØg /977
Lami
Normal sædevare"

142 kg pr. ha 39
1,5-2,0 mm kerner,

88 kg pr. ha 22
1.5-2,0 mm kerner,

142 kg pr. ha 22

6. Andre korndyrkningsforsøg.
Udover de foran omtalte opgaver er der anlagt

eller gennemført forsøg til belysning af forskellige
andre 3porgsmål vedrorende korndyrkning.

Resultatet fremgår af tabellen, hvor sorterne er
nævnl i samme rækkefølge som ovenfor.

.• af kernerne .~ malt

""'. ~~ prokiD o'er 2..' mm eblrakt

Adorra ........ 11,8 93 79,5
Arnmir ........ 12,0 95 79,8
Canova ........ 11,3 85 79,8
Duks .......... 11,0 86 78,9
Lami .......... 11,1 73 78,1
Maia .. - .... - 11,5 85 78,8
Nordal ........ 10,4 86 80,1
Prinla ......... 12, I 92 78,1
Salka •••• o ••• 11,2 93 78,5
Tron . . ........ 11,4 88 78,4
Vega .. 11,0 93 77,7
Welam 11,8 85 78,5

Resultaterne af proteinanalysen er i god over
cnsstemmcbe med den danske analyse, mens der
er lidt slorre forskel imellem sorterne i opsaTte·
ringen i disse analyser end i de for nævnte. Der er
foretaget en mikr-omaltning. og af labellen fremgår
det opn:\ede udbytte af maltekstrakt. Her placerede
sorten ordal sig bedst fulgt af Canova, Aramir
og Adorra_ Der tages fra VLB's side et vist for
behold overfor forsøgsmaltningens rcsullater, fordi
bygprcverne havde for lav spireevne.

Der blev udsået 128 kerner uden hensyntagen
til spireevnen men da denne i 2. sortering af
Lamibyg var ret lav, blev fremspiringen dårligere.
Der blev fundet flere blade og flere sideskud i
planter efter udsæll af normal kernestorreise end
efler småkernet udsæd. Udbyttet af torstof er
derfor også storst I avlen af de store kerner.
Bu::.kningcn, d. v. s. dannelsen af sideskud, var
SWrre i Lamibyg end i Lofabyg.

Pd grundlag af disse Id forsøgsresulTater md der
anbefales at udsd veludviklede kerner fremfor .,md
kemer Of: dl', som all\ll'tldu udsU!d af egen 0,,1.
bør lade korner oprtnse fØr udsdningen.

Det skal understreges, at producenter af sæde·
korn iHe anvender sorteringer under 2,0 mm til
udsæd og sædvanligvis kun sorteringer i størrelsen
over 2.2 mm.

Forsdgsopga\'en vil blive gentaget i 1978.

ll. K~mcstørrelscog udsædsmængde.

Efter de meget torre vækstbetingelser i som·
meren 1976 havde mange bygpartier et stort ind
hold af små kerner. For at skaffe udsæd nok var
det i mange tilfælde nodvendigt for sædekornsl'ro
ducenterne at anvende korn med mindre kerne
størrelse som udsæd end sædvanligt, og der var i
den forbindelse interesse for at undersøge kerne
storreIsens indflydelse på udbyttet. To by~partier,

Lamibyg og Lo/abYR. blev opdelt i normal slrde
l'arl' med kernestørrelse over 2,0 mm og en 1000·
korns vægt på 39 g og 2. sorrering besl~ende af
kerner i størrelsen 1.5-2.0 mm med en 1000-korns
vægt på 22 g. Der blev anlagt 4 forsøg s5.et med
en norsk forsøgsmaskine. lall blev udsået 350
spiredygtige kerner pr. m! både af den normale
sællevare og af den småkernede del af partierne.
Endvidere blev der i et tredje forsogsled sået
samme antal kg pr. ha af små kerner som af den
normale sædevare. Dette svarede til, at der med
udsædsmængden 142 kg pr. ha af 2. sortering af
L1.mibyg blev udsåc! 568 spiredygtige kerner pr.
m! og af Lofabyg 600 kerner pr. m! for at så
139 kg udsæd pr. ha.

Resultatet af 3 af forsogene fremgår af følgende
opstilling.

Intll
piinier

frem
splrel

Larni, normal vare 119
Lami. 2. sortering 98
Lofa. normal vare 119
Lofa. 2. sortering 116

Uds1el 128 lemcr till

Intal hlade .nt.l
pr pl:anle IldCl'~ud I U'l'1to(

gn.. pr. pi gM. tilt

4.26 2,45 11,9
3.93 1,50 6,0
4,02 1,77 11,1
3,90 0,97 6.8
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anlal planter
5 forsøg /977 pr. ml

250 kerner pr. m! 21 J
300 kerner pr. m! 280
350 kerner pr. m! 295
400 kerner pr. m! (358)
( ) ... mindre anlal fotS"g.

4 forsøg /977
Udb)He. hk, kerne pr. ha

60 "
120 k, JSO k,

k,pr.ha: ,d_ ,.... .........
180NI5/5 50,8 58,4 61,5
60N3111+60N
124 - 60N 15/5 47,5 55,9 58,4

90 124-
90 N 15/5 48,9 56,8 58,9

Fire :lf forsøgene har været gennemført som
3-dobbelte forsøg, således at en afdeling er gødet
med 180 kg kvælstof givet på I gang, i en anden
afdeling er denne kvælstofmængde delt på 3 ud
bringningstidspunkter med den første udbringning
meget tidligt, og endelig er i en tredje afdeling
kvælstofgødskningen givet ad 2 gange. Resultatet
af disse forsøg ses i følgende lille opstilling.

1975-77

•
67,S

1,0
0,4
0.9
1,4
1,7

1975
l

67,7
1,3

-.7-0,1
0,6
0.6
1.9

Udsædsmængder af hvede
Mg kerne pr. !la
1976 1977

l 2

67,9 66,7
1,1 0,6

-.-0,4 2,4
0,1 2,6
0,8 3,5
0,2 3,5

Antal forS"S

120 l..g udsæd
150 kg udsæd
180 kg udsæd
210 kg udsæd
240 kg udsæd
270 kg udsæd

Det fremgår med ret slor sikkerhed, at der i
disse forsøg har været storst fordel ved at tilføre
kvælstofgødningen på I gang midt i maj måned,
og en 3-deling af kvælstofudbringningen har givet
lidt dårligere resultat, end når kvælstoffet er ud
bragt ad 2 gange. Det ser ikke ud til, at udbring
ningsmetoden har haft forskellig betydning for de
forskellige udsædsmængder.

T landboforeningerne pil Lolland-Falsler er
der ligesom i de to foregående år gennemført for
søg med stigende udsædsmængder i hvede. l 1977
blev gennemfart 2 forsag. Resultatet af de tre
års fOr"5øg ses i folgende tabel.

UdslPdSfllll'ffgder og sdmetoder i byg
Alm. simauine Stanhay d.maskine

hkll hkl
kerne: anlal planter kerne
pr. ha pr. ml pr. ha

41,8 210 42,0
0,1 237 0,1
0,5 286 0,5
(0,5) (321) (0,0)

c. Udsædsmængder af by~.

I en del foreninger er der gennemført forsøg
med anvendelse af stigende mængder udsæd af
byg. De anvendte forsøgsplaner har været så for~

skellige, at det ikke er muligt at sammenregne
dem til et eentydigt resultnt, men i næsten alle
tilfælde er der ved forøgelse af udsædsmængden
udover ca. 150 kg pr. ha ikke opnået et merud~

bytte, som har kunnet betale udgiften til udsæds
forøgelsen. Enkeltforsøgene har numrene 136,
87,86,531,530,856.855,759 og 2069.

Der er opnået samme resultat. hvad angår både
plante tal og udbytte ved anvendelsen af de to for
skellige såmaskiner, og på grundlag af dib.'ie forsog
er det således ikke muligt at fremhæve den ene
maskine fremfor den anden.

b. Udsædsmængder og såmetoder.

l Fyell.'i stifts patriotiske Sdskab og Nordfyns
Landbofore"i"c er der gennemført 5 forsog. h...ori
såning af byg med Sto,,'IO)' prtrcisionsmaskille er
sammenlignet med anvendeh,e af almindelig såma
skine. Præcisionssåmaskinen udmærker siG ved at
lægge kernerne i passende dybde og jævnt fordelt
i rækken. Forsøgene blev anlagt med udsædsmæng
der stigende fra 250 spiredygtige kerner pr. m!
til 400 spiredygtige kerner.

Resultatet af disse forsøg fremg!r af følgende
tabel.

Udst1dsmlPngder af/u'ede

l gennemsnit af forsøgene har der i begge år
været god okonomi ved at forøge udsædsmængden
fra 60 op til 180 kg pr. h:l, også når udsædens
værdi tages i betragtning.

d. Udsædsmængder af ,·interhnde.

1 Slagefseegllens umdbofnrl'lIillg blcv i 1977
gennemført 14 forsøg med 3 udsædsmængder i
vinterhvede. 60 kg, 120 kg og 180 kg pr. ha. l
1976 blev gennemfart 15 forsag efter en tilsva
rende plan. Resultaterne af de to forsogsserier
fremgår af følgende label.

hJ.1l J.eme
1976 19n
15 r, 14 fl. e. Andre rorsøg.

I Illmlbojoreni"Kernl' pil Lolland-Falstl'r er der
gennemfort et forsog med udsæd behandlet med
stigende mængder såkall1t energivrmd. Denne be.
handling har været uden betydning for udbyttet.
I Hat/Ns/e\' Lo"dbofort'lli"f! er der i ct forsog an
vendt udsæd, som er behandlet i magnetfelter af
forskellig styrke og v:lrighed. Det behandlede korn

I de lo forste forsogsår blev der høster det
højeste udbytte ved anvendelse af 150 kg udsæd,
medens der i forsøgene i 1977 har været størst
udbyuc ved de største udsædsmængder. I gennem
snil af ::Ille 8 forsøg er der ikke fundet betydende
foNkel imellem de opn~ede udbytter ved stigende
udsædsmængder. Det bedste resultat er opnået ved
den storste udsædsmængde. men fordelen har ikke
været stor nok til at kunne betale forøgelsen af
udsæden.

48,1
7,5

10,6

48.3
4,5
6,3

Antal ab pr. ml
1977
14 rs
353
404
429

60 kg udsæd
120 kg udsæd
180 kg udsæd



er s:\et uden og med tilførsel af kvælstof, og der
er i de r1este tilfælde opnået merudbytter, men af
stærkt varierende slOrrelse. Størst er merudbyttet,
hvor der er tilført 100 kg N i kalkammonsalpcter
til ubehandlet korn. Forsoget må med 18 forsøgs
lcd og kun tre gentagelser betragtes som ret usik
kert.

t Ringsredegnem Landboforening er to forsøg
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fortsal hvori byg første gang efter \'ekselafgrode
~ammenljgnes med udbyttet af byg henholdsvis 21.
og 23. gang. l forsøgene 1977 har byg efter veksel
afgrøden givet henholdsvis 3,5 og 3.2 hkg kerne
mere end by'g efter fortsat b~'gd)rkning. I 1976
var udbyttet i den kontinuerlige bygdyrkning høj·
ere end i byg efter vekselafgmde.
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E. Bekæmpelse af
plantesygdomme, skadedyr og ukrudt

Af Hans Kristensen og H. Elhek Pedersen.

Under Udvalget for Plantebeskyttelse er der i
årets løb gennemført et omfattende forsøgsarbejde.
Flere af forsogsnd.kerne er udfort i samarbejde
med Statens plantepatologiske Forsag. Slatens
UkrudlSforsog og De danske Sukkerfabrikker AJS.

De fol gende afsnit omhandler forsag med 97
præparater. l tabel d side 74 er anført 37 midler,
der er prøvet i forsag med bekæmpelse af plante
sygdomme og skadedyr. I label p på ..ide 98 er
opført 59 midler. der er afprøvet til bekæmpelse
af ukrudt. l disse tabeller er meddelt hvert enkelt
præparats virksomme forbindelse.

r. Sygdomme og skadedyr

I. Bejdsning af såsæd.
Formålet med bcjdscfor~ogenc har været at

finde brugbare crstalningsmidler for de kviksølv
holdige bejdsemidler.

a. Forsøg i vinterhvede.

I de folgende IO opstillinger ses resultaterne af
årets forsog med de kviksiJlvfrie bejdsernidler, hvor
der til sammenligning er benyttet det flydende
kviksølvmiddel Ccranit 12. I tidligere års forsøg
har der været benyttet et kviksolvholJ.igt tor
afsvampningsmiddel. l 1977 har der i forsøgene
været anvendt udsæd smittet med hvedens stink:·
brand snmt udsæd. der k<ln betegnes som sund
og usminet. Ved analyse ved Statsfmkonlrollen
blev der i det sunde parti udsæd fundet I pet.
angreb af spiringsskadende svampe. og partiet
havde en spireevne på 96 pet. Udvalget har
forestået bejdsning af udsæden, inden denne er til
sendt forsøgslederne.

Efter hvedens fremspiring er der foretaget en
optælling af antal fremspirede planter pr. 5 m
række pr. p:Hcel, og der er talt efter samme såtud
i alle parcellerne.

Forår og sommer er der forelilget iagttagelse
over en r:eHe svampesygdomme, og forsøgene
er høstet med udbyuebestemmelse. Der skal ~"res

opmærksom p.i. ilt merudbytterne er et udtryk for
den snmlede bejdseeffekt overfor alle eventuelt
forekommende fro- og jordbårne svampesygdom·
me.

Bejdsnillg al'u'ede (]5)

Plall I Fremspi~ hk, kerne
planter s[lnkbrandJm.. usminct

1977 pr. mt J D. 6 fl.

Ubehandlet 289 24,2 65,S
Ccranit 12 100 ml 292 24,7 ...;.0,4
Granosan 200 g 286 25,3 +1,1
Neo-Voronit 250 ml 291 23.6 ...;.1,3
BAS 35001 F 200 g 294 26.2 +0,5
Lignasan 400 ml 289 25,6 +0.3
XPMP 37 200 ml 295 26.4 +0,5

J97~-i6 7 fs.

tJbehandlet 278 32,6
Tillantin

torbej. 100 g 283 11.6
Granosan 200 g 304 20,1
Neo- Voronit 250 ml 295 8,8
RAS 35001 F 200 g 282 20,3

1976 4 fs.

Ubehandlet 280 22.3
KvikslJlvbejdse 293 13.3
I.ignas:lll 400 ml 277 27,9
XPMP 37 200 ml 268 28,7

I ovenstående opstilling bringes resultaterne af
9 forsog. hvor .5 kviksolvfrie midler er sammen·
lignel med det flydende kviksolvmiddel Cenmit 12.

I 3 forsøg har der været anvendt stinkbrand·
smittet udsæd. og i 6 forsøg er der anvendt
llsmittet udsæd. Ceranit 12 har haft en god effekt
overfor stinkbrand. Efter en bejdsning er udbyttet
fordoblet. Bejdsning af den usmittede udsæd har
bcvir~et en ubetydelig udbyttenedgang. En virkning
der er ~endt fra tidligere års forsøg.

Granosan og Neo-Voronit er begge anerkendt
lil bejdsning af vintersæd. Virkningen overfor
stinkbrand har for begge midler været på højde
med Ceranil 12. Ved behandlingen af usmiltet
udsæd er der opnået et lidt mindre udbytte end i
ubehandlet.

BAS 35001 F svarer i sammensætning til Grano
san. Midlet vil imidlertid ikke blive markedsført.

Lignasan er en flydende forbindelse af carben·
dazirn. der er en af de to virksomme forbindelser
i Granosan. Midlet har haft en god virkning over·
for Slinkbrand, og har ikke påvirket udbyttet i
næ\'ncværdig grad.

XPMP 37 er også flydende og indeholder tbia-



bendawl. Effekten af midlet er på linje med Lig·
nasan og Ceranit 12.
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har va:ret folgende: Ceranit 12 1,50 kr., Derosal M
15 kr., Granosan 18 kr., eo-Voronit 6.25 kr. og
Panocline 30 6,25 kr.

Ubehandlet 318 24.2 63.5
Ceranit 12 100 ml 328 24,7 '70,9
Panoctine 30 200 ml 328 25.5 0.0
Derosal M 200 8 327 25.9 0,1
BAS 35007 F 2008 312 25,6 +0,2
Tecto 40 fl. 100 ml 316 24,3 +0.6
Delsene 30 fl. 100 ml 330 25,0 +0,2

1915-16 7 (s.

Ubehandlet 279 34,9
Tillantin

t"rbej. 100 8 294 11,9
P:lnoctine 30 200 ml 294 17,9
Derosal M 2008 297 21.6
BAS 35007 F 200 8 304 20.9
Teclo 40 fl. 100 ml 286 '8,9

De Ufine tJrs forJog Iwr vift, al tif \'illtersæd er
det maliKt {Il llllve"de kl'iksøfl'frie midler lil er·
statn;'lK for de hik.føh'hold;ge hejdsemidft'r. Mid·
leTllt' DNa.ml M, GrculOswl, Neo·Voron;t og Pa·
flOCI;ne 30 er allt· lInerkendl tif formålel af StQleflS
PI(llI1eal'isforsf)g.

P;'l gmt effekl er ligl·ledes op"dl't l'fler midler
indehofdl'llde thiabef/{tll-;'o{ saml midler illdehol·
t/emle ('arbcfIllazim og mlllleb, alle fornlll1ercl
flydende. Disse midler bør imidlertid afprØ~'es

}'derligere i forsØg. ligesom de bør prpvcJ i de
gængse hejdseanlæg for at bedømme midlernes
om'endel;ghed i praksis.

Kemikalieudgiften til behandling ;lf 100 kg vin
ter'iæd med de på markedet værende præparater

Efter plan II har der været anlagt ialt 8 forsog
I 1977. og roultaterne bringes i ovenstående op.
stilling. 1 3 af forsogene har der været anvendt
udsæd 'imittet med stin!l.brand. og i 5 forsøg har
der været benyttet usmittet udsæd.

Ceranit 12 har haft en effekt. der ret noje
svarer til forsogene efter plan J.

Panoctine 30 og Oero'i:ll M er hCf:ge anerkenJl
til anvendelse i vintersæd. negge midler har haft
en god virkning mod stinkbrand og har ikkc p~

virket udbyttet af usmiUct udsæd.
BAS 35007 F, der kan s.ammenligncs med Dero·

sal M og Granosan. indeholder carbendazim og
maneb. Midlct vil ikke blive markel.h.forL

Teelo 40 fl. er flydende og indeholder thiaben·
dazo!' ~amme virksomme forbindelse som findes i
præpuratct XPMP 37 fra foregåcnde opstilling.
Virkningen har været på linje med Ceranit 12.

Dclsene 30 n. er ligeledes et nydende præparat
indeholdende carbendazim og kan sammenlignes
med præparatet Lignasan. Virkningen af Delsene
!)varcr nøje lil den effekt. der er opnået efter
amendelsc uf Ceranit 12.

Plan II

1977

Bejdsning nf In'ede (36)
Frcmspiredc. hk,lu:me

planltr t1inkbnndsm. usmiuc:t
pr. ml ] f.. 5 fl.

b. Forsøg med b)g.

I samarbejde med afprovningsafdelingen ved
Statens plantepatologiske Forsog er der udfort
forsog med to f1ydcnde kviksølvrric bejdsemidler.
Begge midler er blevet markedsfort i 1977. Lin·
dinger Imazalil bejdse indeholder imazalil, der
er virksom overfor byggens stribesyge, men min
dre cfrektiv overfor bl. il. fusarium. Panocline
Plus indeholder guazatine og im<lzalil, disse to
forbindelser giver en mere bredt virkende effekt
end det foregående præparat.

De to kviksølvfrie midler er sammenlignet med
et f1}'dende kviksoh'præparat Ceranit 12. Alle tre
midler er provet i normal samt i halv normal dCKis
og er endvidere prøvel på såvel stribesyg byg
som p:\ sund udsæd.

For at undersøge midlernes \'irkning overfor
byggens stribesyge blev der unvendt et parti Lofa·
byg. der \-ed Statsfrpl..onLro!len blev undersJtgt for
bejdsebehov, og hvor der blev fundel 33 pet. ker
ncr med stribesyge og blad pIet. Ved en bejd...ebe·
hov~umJef'wgelse kan di ..~e to sygdomme ikke ad·
~kille.'i. Ved en senere analyse i drivhus bIcv der
fundct 1,9 pet. planter med strihcsyge og O pet.
med bladplebyge. Partiel må altså betegnes 'iom
svagt inficeret med ~tribesyge. Pnrliets spireevne
vu 98 pet.

Til undersøgelse af midlernes effekt på ... undt
korn blev anvendt et parti Salkabyg. der ved
analy..e vcd Statsfrokontrollen vi ... te 7 pet. nngreb
af stribesyge og bladplet. Ved den senere driv.
hllsanalyse blev der rundet 0, I pet. stribe"yge og
0.1 pet. bladpletsyge. Partiet havde en spireevne
på 95 pet.

Der blev anlagt 9 forsøg i ..trihc'iyg Lofa og 7
forsog i sund Salka, og rcsultaterne fremg:"tr af
folf:ende opstilling.

I de 9 forsog med stribesyge er der opn~et storre
planteantal pr. ml efter bejd~el end efter ubejdset
udsæd. r 6 af forsogene er der foretaget optælling
af stribesygc. og i 4 af disse fors og er der fundet
qribesyge på 4 pet. af planterne. Efter behandling
med 50 ml Ceranit 12. halv normal dosering. var
der 2 pet. og efler normal dosering l pet. stribe·
syge planter. Efler begge doseringer med lindinger
Imnzalil bejdse var der i gennemsnit I pet. strib~

"ygc planter. Hvor der havde været behandlet med
Panoctine Plus, fandtes ingen stribesyge planter.

I de 9 forsøg med stribesyge er der opnået sm:\
og usikre udslag, fra 0,3 lil ...;-0.7 hkg kerne pr.
ha. for bejdsningen.

I forsogene, hvor der er anvendt sund udsæd. er
der en tendens til en svag negativ påvirkning af
planterne i forhold til ubehandlet. dbyuemæssigt
hur Lindinger Imal.;Jlil bejdse haft en påvirkning
på udbyttet som Ceranit 12 med en nedgang på



ca. I hkg. Panoctine Plus har ikke påvirket ud
byttet.

Bejdsnillg aj byg (37-38)
Udsæd injiceret
med stribesyge. Fremspirede ~" planlu

Lola.
planler m,d
pr. m" slfibes}'ge hkg kerne

1971 4 (S. 9 fs.
Ubehandlet 317 4 49,1
Ceranit 12 50ml 330 2 +0,3
Ceranit 12 100ml 346 l -i-0,7
Lindinger

lmazalil 50ml 333 ...;-0,4
Lindinger

Jmazalil 100 ml 336 -i-0,3
Panoctine Plus 100ml 332 -+-0,2
Panoctine Plus 200 ml 326 0,3

Sund udsæd. Salka 7 fs.
Ubehandlet 304 49,9
Ceranit 12 50ml 307 -+-0,9
Ceranit 12 100ml 298 -i-0,9
Lindinger

lmazalil 50ml 296 -i-1,2
Lindinger

Jmazalil 100ml 290 -i- 1,3
Panoctine Plus 100 ml 332 O -i-0,2
Panoctine Plus 200 ml 326 O 0,3

Også i efterfølgende planer er der anvendt sam
me parti byg af de samme sortcr som i foregående
forsøgsserie.

Bl'jdsllitlg aj byg (39-40)
P/all 11
/977 Fremspirede ~ planter

Udsæd ifljiceret planter ro,d
pr. m' stribcsYlle hkg kerne

med srribes)'ge. Loja. 6 b. j fs. 6 f9.
Ubehandlet 344 l 52,4
Ceranit 12 100 ml 351 O 1,1
Undinger

lmazalil 100 ml 355 O 0,6
KVK 763021 150ml 346 O 0,4
Granosan 200 g 340 O 1,8
BAS 35001 F 200 g 342 O 0,9

SUlld udsæd. Salka 6b. 6fs.

Ubehandlet 274 53,4
Ceranit 12 IOD ml 272 0,5
Lindinger

lmazalil 100 ml 278 0,7
KVK 763021 150 ml 272 0,7
Granosan 200 g 278 1,1
BAS 35001 F 200 g 271 0.3

1976
Udsæd injiceret med
stribesyge. Tem. 'h. HI. IO fs.
Ubehandlet 307 13 36,0
Tillantin·T 100 g 314 I 1,0
Granosan 200 g 304 3 1,3
BAS 35001 F 200 g 310 2 1,8
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Fremspirc:de 'Y. planter
plaDlu =d hk,
pr. ml stribc:syge kerne

5111Id /lsæc!. Mona. 6f5. 1 fs.

Ubehandlet 277 46,3
Tillanlin-T 100 g 277 0,3
Granosan 200 g 273 0,1
BAS 35001 F 200 g 272 0,2

Udsæd injiceret med
srribesygl'. Tem. 9fs. Sfs. II Cs.

Ubehandlet 274 12 38,1
Kviksølvbejdse 259 2 1,3
Lindinger Imazalil 276 3 1,4
KVK 763021 265 4 1,6

SwuJ udsæd. Mot/a. Hs. J Cs.

Ubehandlet 283 39,2
Kviksølvbejdse 271 -i-0,3
Lindinger lmazalil 281 ...;-0,5
KVK 763021 283 -+-0,9

l opstillingen bringes resultaterne efter plan IT,
hvor der er prøve110flydende præparater og to
torbejd:iemidler, alle sammenlignct med Ceranit
12. Interessen samler sig om det anerkendte præ
parat Granosan og Lindinger Imazalil bejdse, der
endnu ikke cr anerkendt, men begge midler er
markedsført.

Lindinger Jmazalil bejdse og Granosan bejdse
har ikke påVirket antal fremspirende planter i næv
neværdig gnid, hverken i stribesyg eller sund
udsæd. Moo den ret svage infektionsgrad af stri·
besyge har begge midler kunnet fjerne stribesyge
på lige fod med det kviksølvholdige Ccranit 12.
I de tilsvarcOlIe forsøg i 1976, hvor infektionen
af stribesyge var betydelig kraftigere, viste begge
midler en dårligere effekt end efter benyttelse af
et kviksølvbejdsemiddel.

Efter bejdsningen med Ceranit 12 er der opnået
en mindre udbyllestigning på l, I og 0,5 hkg kerne
i henholdsvis stribesyg og sund udsæd. Lindinger
Imazalil bejdse har bevirket et merudbytte på 0,6
og 0,7 hkg, og efter en behandling med Granosan
er der opnået det største merudbytte på henholdsvis
1,8 og I, l hkg kerne.

KVK-præparatel har i de to forsøgsår kJaret
sig på linje med Lindinger lmazalil bejdse.

BAS-pfæparatet udgår af den fremtidige afprøv·
ning.

l efterstående opstilling bringes resultaterne af
12 forsøg efter plan III, hvori indgår to nydende
og lO t"rbejdsemidler. Størst interesse samler sig
her om det flydende præparat Panoctine Plus,
der er bragt på markedet i 1977.

Efter anvendelse af Ceranit 12 er der en ten·
dens til et lidt større plantetal pr. m!. Efter an
vendelse af Panoctine Plus er der opnået samme
plantetal pr. m! som i ubejdset. Virkningen over
for stribesyge har i det svagt inficerede parti været
ens for Panoctine Plus og for Ceranit 12. og ud·
byltemæssigt har de to præparater virket ens.

l 16 tilsvarende forsøg i 1976. hvor infektions·
gr..dcn af stribesyge var betydeligt hojere, blev der



opnået en tilfredsstillende virkning efter anven·
delse 'lf kviksølvbejdsemidlet. medens der var for
svag effekt efler Panoctine Plus.

Vil<limazalil, et flydende præparat med virk·
ning mod nogen brand og stribesyge på byg. har
bevirket et plantetrIl pr. m!. der er lidt lavere end
efter behandling med Ceranit 12. Virkningen over·
for stribesyge har været ens, og udbytternæssigt
er der opnået lidt større merudbytter efter Vitai·
mazalil end efter behandling med Ceranit 12.

BAS-præparatet udgår af fremtidig afprøvning.
Vondocarb har været provet for forste år, og

præparatet har vi~t en god effekt. men bor proves
yderligere.

8ejdjflillK o/ byg (4/-44)
Plafl II/
1977 f'rem5pi~ a.planler
Udsæd in/icerel

planler m,'
pr m" IIrlbc'ygt hklf keme

med }lribesYKl'. Lo/a. ". 4 r,. 6 (,.

Ubehandlet 309 I 52,8
Ceranit 12 100 ml 313 O 0,9
('anocline Plus 200 ml 309 O 0,8
Vitaimnzalil 100 ml 305 O l,S
BAS 35007 F 200 g 312 O 1,4
Vondocarb 200 g 315 O 0,4

S/OId mll'æd. SalJ..a. 4 fs. 6 ts.

Ubehandlet 315 52,1
Ceranit 12 100ml 323 0,6
Panoctine Plus 200 ml 311 1,0
Vilaimazalil 100 ml 299 0.9
BAS 35007 F 200 g 327 1,2
Vondoc;lrb 200 g 316 0,7

/976
Ud.fll'd ill/iet'ret
",NI striheJyge. Tem. 6 ts. 6 rs. IO ts.

Ubehnndlet 300 15 32,4
Tillantin·T 100 g 284 l 1,0
Panoctine PI\I'i 200 ml 300 3 1,6
Vilaimazalil 100 ml 292 I 1.2
BAS 35007 F 200 g 286 3 0,8

Sund udfll'd. MOfla. ", ",
Ubehandlet 278 39,8
Tillantin T 100 g 302 0,6
Panoctine Plus 200 ml 297 .-:-0,2
Vitaimazalil 100 ml 296 +0,5
BAS 35007 F 200 g 293 0,0
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F~mspirede .~ planlcr
planler m<d
pr. ml Slrlbe5ygt hkllr.eme

Sund ltdJ~d. Salka. 4 fs. S ts.
Ubehandlet 298 56.5
Ceranit 12 looml 304 0,2
AAmagan

bejdse 200 g 309 0,5
Vitamaneb

20/40 200 g 311 0,1
EL 228-10 200 ml 301 2,1
EL 228-7,5 200ml 288 0,5

I opstillingen med resultaterne efter plan IVer
provet 3 tOfbejdsemidJer. AAmngan bejdse og
Vitamaneb 20/40. der begge er anerkendt mod
stribesyge og fusarium i byg. Disse midler er sam
menlignet med to flydende EL-præparater, dels i
en 10 pet. vandig opløsning. dels en 7.5 pet. op-
losning med et organisk opløsningsmiddel.

Midlerne AAmagan bejdse og Vitamaneb har
i de Il forsøg haft en virkning, der har været på
hojde med Cemnit 12.

Af de to EL--præparater tyder det på, at EL
228-10. den vandige opløsning, ikke er så hård
ved afgr.oden ~om E.L 228-7.5, et forhold der også
kommer til udtryk i de opn5cde merudbytter.

Midlerne bor yderligere afproves.
Som nævnl i det foregående, samler hoved io

teressen sig om de to flydende kviksølvfrie midler.
Lindinger Jmazalil bejdse og Panoctine Plus. Den
ne interesse er opstået. da det ikke har været
muligt al opnå generel dispensation til brug af
kviksolvbejdse på sædekorn af certificeret 2.
generation.

I nedenstående opstilling bringes resultatet af
ca. 45 forseg udført de sidste to år med begge
midler. I sammenstillingen er medtaget såvel stribe·
sygebefængt udsæd som sund udsæd.

FremspIrede
pl.nter pr. m' hk, kerne

1976 1917 1916 1977
16 fs. 28 ts. IS ts. 2S rs.

Ubehandlet 278 310 38,S 50.9
Kvik~olvbejdse 264 319 0,7 +0,1
Jmazalilbejdse 278 316 0,5 -7'0,1

12 h. 2' fl. 16 li. 28 (a.

Ubehandlet 289 311 35,2 50,7
KviLsolvbejdse 293 322 0,9 +0,1
Panoctine Plus 299 310 0,9 0,4

Bejdsnillg a/ byg
Plc", IV
/977 F~m5pi~Jc a~planttr

Udsrrd in/ict'rt't med planter m,'
pr m' slnbcsylC

stribf'S)'/.:e. Lo/a. H. s fs.
Ubehandlet 334 l
Ceranit 12 100 ml 362 O
AAmagan

bejd.;;e 200 g 322 O
Vitamaneb

20/40 200 g 320 O
EL 228-10 200 ml 341 O
EL 228-7,5 200 ml 332 O

hkllr.cmer
6 f~.

56,7
-:- 1,2

+ l,S

'-:-1,2
+0,8
+2,2

Oc:gge præparaler, tindinger Imaz.'J.lil bejdse
med en dosering på 100 ml pr. 100 kg korn og
Panoctine Plus 200 ml pr. 100 kg korn, har haft
en virkning. der ret nøje svarer til virkningen af
norma) mængde kviksolvbejdsemiddeJ.

Udbynemæssigt er der ingen sikker forskel mel·
lem de to kviksolvfrie og det kviksølvholdige bejd
sc:middel.

Af de afprøvede bejdsemidler er folgende på
markedet og med den anførte dosering bliver
pri'ien lil behandling af 100 kg udsa:d følgende:



Blandt de i 1977 afprØ~'edc kviksøh'frie hejdse
midler jilldc3 der en række markedsfØm' præpara
ter, der har en acceptabel virkning overfor svage
angreb af slribesyge i sammenligning med h'ik
sØlvbejdsemidleme. Der har i ejteråret 1977 vist
sig ell række tekniske \'anskelighedl'f ved bejdsni/lg
med flere af de næV/ite midler. Nogle af midlerne
må videreudvikles, så t:n praktisk anl'enddse bliver
mulig. Virkningsnlæssigt kan flere af de prØvede
midjer afløse de k\'ikJølvholdige bejdsemidfer.

ForsØgene fortsættes.

c. Stribcsygeundcrsøgclse 1977.

På tredje år er der udført en landsdækkende
undersøgelse over udbredelsen af byggens stribe
syge. I 1977 blcv der undersøgt ialt 408 ejendom
me med 804 marker med et samlet areal på 7.804
ha, svarendc til godt Y2 pc!. af bygarealet. I 1977
blev der fundet stribesyge i 22 pet. af de under
søgte marker, hvilket var cn nedgang i forhold til
1976. hvor der blev fundet stribesyge i 37 pet. af
de undersøgte marker. I 1975 var det 33 pet. an
grebne marker.

I dette års undersøgelser blev der forespurgt om,
i hvor stor udstrækning der var anvendt udsæd af
egen avl. Svarene viste, at der for landet som hel
hed var anvendt udsæd af egen avl i 15 pet. af de
tilsåede marker, det tilsvarende tal i fjor var l7
pet. Slørst anvendelse af egen udsæd forekommer
på Bornholm og i Sønderjylland. Den største
udskiftning har fundet sted på Lolland-Falster,
Sjælland og Fyn.

I 669 marker, hvor der blev udsået indkøbt
kviksølvbejdset udsæd, blev der fundet slribesyge
i 13 pet. af markerne mod 25 i 1976. Kun i 4 af
de undersøgte marker er der indkøbt såsæd be
handlet med ct kviksølvfrit middel. l to af disse
marker fandtes der en svag infektion af slribesyge
på under 0,5 pet. I 12 af de undersøgte marker er
der anvendt indkøbt ubejdset såsæd. Af disse mar·
ker fandtes 54 pet. befængt med stribesyge. Også
i denne gruppe er der tale om lave infektioner,
hovedparten under l pet. I undersøgelsen i 1976
var der i denne kategori 86 pet. angrebne marker.

Udsæd af egen avl, bejdset med et kviksølvfrit
middel har været benyttet i 35 marker og der blev
fundet en angrebsgrad på 54 pct., hvor det til
svarende tal i fjor var 85. I 17 pet. af disse marker
lå angrebsgraden mellem 1,1 og 5,0 pet. Der var
ingen marker over 5 pet. angrebsgrad.

I 84 marker var der anvendt ubejdset såsæd af
egen avl, og her fandtes en angrebsgrad på 67 pet.
mod 87 i 1976.1 15 pet. af disse marker blev der

Ceranit 12 .
AAmagan bejdse
Granosan
Lindinger Jmazalil
Panoctine Plus .
Vitamaneb 20/40

100ml
200 g
200 g
100 ml
200 ml
200 g

1,50 kr.
5,50 kr.

18,00 kr.
6,50 kr.
6,50 kr.

12,50 kr.
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fundet angrebsgrad over 5 pct., en angrebsstyrko,
der må forventes at have indflydelse på høstud
byttet.

Stribeundersøgeise I97j-1977 (45)
Antal % tmd BlrlbClY~

mafil::er 1977 1977 1976 1975

Undersøgt 804 22 37 34
IndkØbt såsæd:

Bejdset med Hg 669 13 25 17
Bejdset uden Hg 4 50 40
Ubejdset 12 54 86 47

Egen avl:
Bejdset uden Hg 35 54 85
Ubejdsct 84 67 87 68

Undersøgelsen i 1977 viser. at der er en tilbage
gang i angrebsstyrken af stribesyge. Arsagen til
denne lilbagegang må bl. a. søges i den mulighed,
der var i 1976 for at behandle al såsæd under
Statsfrøkontrollens sædekornsordning med et kvik
sølvbejdsemiddel. Endvidere må det også tillægges
en vis betydning, at der nu er blevet gennemført
en kontrol med sædekornsfirmaernes bejdsevirk
somhed. Det havde været ønskeligt, om der endnu
et år havde været mulighed for en bred anven
debe af et kviksølvbejdsemiddel, således at stribe
sygen kunne trænges yderligere tilbage. Denne mu
lighed var ikke til stede.

Tre lirs ,mdersøge/se peger tydeligt pd risikoen
\'cd at alll'ende IId.fæd af egen avl. Det md anbe
fales altid at anvende kolttrolleret sædekorn og sd
"idt muligt bejdset.

2. Meldug i korn.
Flere nye typer af systemiske svampemidler

har i 1977 været prøvet mod meldug. Midlerne har
alle været udsprøjtet på b~'ggens stadium 6-7 efter
Feekes skala (se side 5J), svarende til tidspunktet
8.....J15. juni. Resultatet af 6 forsøg fremgår af
følgende opstilling.

Sprtijtflillg mod meldug i byg (46)
Karakter

(or meldug-) hkg kerne
1977 2 (s. 6 (I. 2 rs. 6 (s.

Ubehandlet 6 4 41,9 47,3
Calixin 0,7 l 3 1 4.7 1,7
Saprol 1,0 l 3 2 3,6 1,1
Persulon 1,0 l 2 l 6,4 3,1
EI-228-9 0,451 1 l 6,4 3,0
Aaylelon 0,5 kg l 1 6,8 3,7
Svovl-Thiram

Emulsion 3,0 2 3,7
MilgoE 1,0 2 3,8

1976 2 (s.

Ubehandlet 6 38,0
Calixin 0,7 2 4,7
Saprol 1.5 3 4,9
Persulon 1,0 I 6,7
EL-228 0,4 l 7,5
.) IO '" stærk l angreb. O = intet angreb
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I en anden forsøgsserie har voirbyggen været
placeret i en vinterbygmark. hvor der ikke er fore
taget nogen form for meldugbekæmpeJse. I disse
forsog er der sprajtet med en tilsvarende blan
ding. og der er foretaget henholdsvis 2 og 3 sprøjt·
ninger.

I c;amarbejde med Statens plantepatologiske For
sag er der udfurt en del fOr\og med bekæmpelse
af meldug i tilknytning til de arealer. hvor der
har været dyrket vinterbyg.

I et vinterb~·garea1. hvor melduggen er søgt
bekæmpet ved gentagne spr~)jlninger, er der ind
lagt forsog med bckæmpehe af meldug i vårbyg.
I opstillingen bringes resullatet af 4 forsag.

Omkring den 20. juni, ca. 14 dage efter sidste
sprøjtning, er der foretaget en bedommeise af mel
dllgangreb. J ubehandlet blev det bedømt til 5,4.
Hvor der var foretaget en sprøjtning. var bedøm·
mel~en 4,4. efter to sprnjtningcr 3,0. Sprøjtning
har altsll. iHe påvirkct meldugkarakteren væsent
ligt.

Efter cn sprøjtning er der kun opnået et lille
usikkert udslag. To sprojtninger har bevirket Cl
merudbytte på 5.3 hkg.

Fem af de seks forsag er anlagt i Nordalbyg,
og det sjette forsøg i L'lmi. I samUige forsøg er der
fundet meldug, og i gennemsnit er meldugkarak
teren i ubehandlet 4. Efter anvendelse af Calixin
og Saprol er karakteren henholdsvis l og 2, og
der er målt noget usikre merudbytter på 1,7 hkg
for Cahxin og 1.1 hkg for Sapro!.

Tre nye midler Persulon. EL·228·9 og Baylelon
har haft en god virkning på melduggen. en virk·
ning. der er fuldt på højde med virkningen efter
Calixin Den gode mcldugeffekl har givet mer·
udbytter på 3,0-3,7 hkg kerne. svarende lil 6-8
pet. forogelse af udbyttet. Alle tre midler er ikke
markedsfort her i landet. men en bred afprsSvning
bør foretage<; de kommende år.

I to fOT\øg. hvis resultater er medtaget i opstil
lingen. er foruden de forannævnte midler også
afprpvcl ~lidol·Svovl-Thirall1·emlllsionog Milgo E.
Dc to midler har haft cn meldugeffekt, dcr er
lidt bedre end Saprol. f-orsøgene har nr. 3289
og 3290.

m·I
k,~

29,8
6,4
8,6

2 sprojlninger
3 sprøjtninger

I sprøjtning
2 sprøjtninger
3 sprojtninJ::er

Bekæmpelse af mc/duK i dfltC'rbyg (47)
Bedømmelse al HI.,

mcJduK 20/6 kerne

4,0 64,8
3.5 3,0
3.5 3,9
2,8 2,9

SprØjtning mod meldlIg i \'llrbYK (47)
Vin/uhyggen omkrinK forsøget IIsprøjlf!1

Bcdi'Jmmdsc
af mc1duI

2016

6,8
4,1
3,4

41mspg /977
Ubehandlet
Calixin + maneb
CaJixin + maneb

4 lonpg 1977
Uhchandlet
Calixin + maneb
Calixin + maneb
Calixin + maneb

I forsogene 3293-95 er en del af de nyere syste
miske meldugmidler provet til bekæmpelse af
meldug og rusl, dels i vårbyg dels i vinterbyg.
Størst effekt er der opnået efter anvendelse af
Bayleton. Persulon og EL·228-9.

Ved bedømmelse af meldugangrebel den 20.
juni er karakteren 4.0 i gennemsnit af de 4 forsøg,
allc;å ikke noget særlig kraftigt angreb. En og to
sprojtninger har ikke påvirket melduggen væsent·
ligt. og ved 3 sprøjtninger er gennemsnitskarak·
teren kun nedsat til 2.8. Det har altså ikke været
muligt at holde melduggen heil borte ved sprøjt
ning.

l gennemsnit af de fire forsag er opnået et
stort udbytte på 64,8 hkg kerne af ubehandlet.
Merudbytte for behandling. uanset antal sprøjt·
ninger, er 3-4 hkg svarende til 5-6 pet. sligning
i udbYIlet.

I disse forsøg, hvor der er opnået store udbytter.
h:lr meldug ikke forårsaget nogen sierre udbytte·
nedgang. Kun cn sprøjtning med Calixin + mu
neb, der kan udføres for ca. 100 kr. + udsprøjt
ningen, har været lønnende. Flere sprojtningcr
har ikke kunnet svare sig.

'·ifltt'rbyg. Fra to forsøgsarealer foreligger for·
søg med bekæmpelse af meldug i vinterb)'g. Der
har været anvendl blandingen Cali;ltin + maneb.

Ved en bedømmelse af meldug den 20. juni
var der en kraflig forekomst af meldug, der blev
bedømt til 6,8. Efter to og tre sprøjtninger er ka
raktererne nedsat til 4, I og 3.4.

r de fire forsøg har der i gennemsnit været
ct lavt udbytte af ubehandlet. "un 29,8 hkg pr. ha.

En behandling med 2 sprøjtninger har givet en
udbyttestigning på 6,4 hkg. svarende til ca. 20 pet.
Efter 3 sprøjtninger er der opnået 8,6 hkg eller en
sligning på knap 30 pct.

Vårbyg i umiddelbar nærhed af vinterbyg ud
sættes for stærkt smiltelryk af meldug. I 1977 har
det været god økonomi i tre spro)tninger med
Calixin + maneb, idet udgiften lil sprojtning har
været ca. 435 kr.

Hk,
kerne

34,0
1,2
5,3

I sprøjtning
2 sprojtninger

S'Jrøjllliflg mod I1It'1dll[:? i \"tlrbyg (47)
Viflll'rhyggC'/1 omkring !orsoger .rprØjlel.

Ikdommelse
.r meldug

20,6

5,4
4,4
3,0

Som st;]ndrudsprojtemiddcl er brugt en
ding af 0.7 I Calixin + 2,5 kg maneb.

4 for.røl: 1977
Ubehandlet
Calixin -t m,tncb
Calixin + maneb
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Til meldugbekæmpelse findes der en række
effektive midler på markedet, og flere er under
udvikJing.

Kemikalieprisen pr. ha for de meldugmidler, der
er på markedet. er fØlgende: Calixin 70 kr., Milgo
E 60 kr. og S.prol 60 kr.

l IO af de 13 forsøg er der foretaget under·
søgelse af stubprøver ....ed høst, og på 9 pet. af
stubben blev der konstateret knækkefodssyge. De
rosal 60 har haft den største effekt overfor knæk·
kefodsygen, idet kun 2 pet. af stubben er angrebet
af svampen, efter anvendelse af dette middel.
Efter en behandling med Denlate og Topsin er
der 3 pet. angreb, og svagest har KVK-præparntet
virket med 5 pet. angreb tilbage efrer behand·
lingen.

3. Fodsyge i hvede.
Interessen for at bekæmpe knækkefodsygc i

vintersæd, specielt hvede, har været stigende de
seneste år. Der er markedsført tre midler til for
målet. Der har j 1977 været udført forsøg med
8 præparater fordelt på to planer.

Tidligere års forsøg har vist, at knækkefodsyge
i hvede bekæmpes bedst ved sprøjtning på stadium
5-6 efter Feekes skal'l (se side 53). Forsøgene er
søgt placeret på arealer, hvor der kunne forven·
tes angreb af knækkefodsyge. Statens plantepatolo
giske Forsøg har udarbejdet en vejledning, ved
hvilken det er muligt at danne sig et indtryk af
fodsygens udbredelse i det tidlige forår. Efter
høst er der indsendt stubprøver ti( Statens plante·
patologiske Forsøg til bestemmelse af fodsyge
smitte, bl. a. knækkefodsyge.

[ den følgende opstilling bringes resultaterne af
iah 13 forsøg med midlerne Benlate, Derosal 60,
KVK 763035 og Topsin M. Den virksomme for
bindelse i Bentate er benomyl, og ved nedbryd
ning af dene præparat dannes carbendazim, der
er den virksomme forbindelse i Derosal. Midlerne
Topsin M og KVK-præparatet indebolder begge
thiophanat, og KVK·midlet indeholder desuden
mancozeb.

hk,
k,....
6 fs.

hkg kerm
rug hvede

4 f,. 6 t's.

34,6 55.4
0,8 0,2
0,8 1.3
0,7 0.7
0.7 1,3
0,8 1,2

Med kDEk.k:efodsyge
y. knække

fCKlsyge
v. hOSl

6 fs.

Uden knæk
kefodsyge

hk,
kerDe
4 fs.

Bekæmpelse af jods)'ge (49)
X planter mtd

.lr.nækkefDlb)·ge v. belst
rug h~cde

/977 plan II I fs. 6 f,.

Ubehandlet 26 12
Benlate 0,5 kg 4 1
Dclsene M 2.0 kg 13 I
Benlale eF 0.5 kg II 3
PLK-Vondocarb 4,0 kg 3 l
B1'S 40542 3,0 I IO 4

Kun i et af de fire rugforsøg blev der i foråret
fundet knækkefodsyge, jalt 12 pct. angrebne plan
ler. Ved host blev der i dette forsøg fundet 26

Ubehandlet 49,5 15 54,7
Benlate 0,5 kg -;-0,9 6 3,8
Derosal 60 O,S kg 0,4 4 4,6
KVK 763035 2.5 kg 1,0 8 3,5
Topsin M O,S kg +1,1 5 3,1

Største merudbytte er opnået efter anvendelse
af Derosal 60 med ialt 2,9 hkg pr. ha. Efter be
handling med Bentate og Topsin M er der opnået
et merudbytte på 1.9 og 1,4 hkg pr. ha. På trods
af KVK-præparatets svage virkninger overfor
knækkefodsyge, er der opnået et pænt merudbytte
på 2,5 hkg kerne pr. ha.

I den efterfølgende opstilling er de 10 forsøg,
der er undersøgr for knækkefodsyge ved høst.
opdelt i en gruppe på 4 forsøg, hvor der ikke
kunne findes angreb af knækkefodsyge, og en
anden gruppe på 6 forsøg, hvor der i gennemsnit
ble ... rundet 15 pet. angrebne planter i ubehandlet.

1 de 4 forsøg uden knækkefodsyge har behand
lingen resulteret j små og usikre udslag på 1,0 til
-:- 1,1 hkg kerne. I de 6 forsøg med knækkefod·
syge er der opnået pæne merudbytter på 3.1-4,6
hkg kerne.

Af disse 6 forsøg er er enkelt forsøg, nT. 2297,
sprøjtet meget sent, den 13. juni, de øvrige forsøg
er behandlet omkring 1815. I det sent behand
lede forsøg er der ikke opnået noger merudbytte
for behandlingen.

Der fremgår med al tydelighed, lit bekæmpelse
af jodsyge kUli har I·tuet lømrende, såfremt der
blev kOfl.ljtaleret {lIlgreb af fodsyge i det tidlige
forår.

l den efterfølgende opstilling bringes resulta·
terne af 4 forsøg i rug og 6 forsøg i hvede efter
plan II. l denne ptan er Dentate sammenlignet med
Delsene M, der indeholder carbendazim og maneb.
Præparatet Denlale CF indeholder benomyl og
captafol. Præparatet PLK·Vondocarb indeholder
carbcndazim, maneb og zineb, og det sidste prø
vede præparat BTS 40542 er en imidazolforbin
del se.

l,S

~ f!.

47.4
1.6
1,3
1,6
2,1

16 fl.

54,1
1,9
2.5

53,7
1,9
2,7
2,3
1,6

hkg kerne
13 fs.

O,S kg
O,S kg
2.5 kg
1.0 kg

O,S kg
0,5 kg
2,5 kg
O,S kg

Bekæmpelse af fodsyge (48)
}; sln\ ang. af
KDækkefodsYlle

IO fs. IO !s.

9 52.6
3 1,9
2 2,9
5 2,5
3 1,4

1976
Ubehandlet
Benlato
Derosal 60
KVK 763035
Topsin M

Plan /
1977
Ubehandlet
Benlate
Derosal 60
KVK 763035
Topsin M



pet af stråene angrebet af knækkefodsyge i ubc·
handlet Af opstillingen fremgår, at midlerne Von
docarb og Genlate har haft den bedste virkning
overfor knækkefodsygen, idel der kun vnr 3 og 4
pet. angrebne planter efter behandlingen. Filer
de tre andre midler var der henholdsvis 10-13 pet.
angreb. l de to andre rugforsøg blev der ikke
fundet knækkefod'iyge, hverken forår eller ved
hosl. og det fjerde forsøs foreligger der ingen
optegnelser fra.

l gennemsnit af de 4 rugforsøg er der ikke
opnået noget sikkert udbyttemæssigt udslag for
behandling med de 5 midler.

I s<lmtlige hvedcforsøg er der ved høst foretaget
undersøgelser af stub. l gennemsnit er der fundet
12 pel. angrebne strå i ubehandlet. Der har været
en god effekt efter anvendelse af Genlate, Delsene
M og Vondoearbmidlet. Efter behandlingen med
disse midler blev der kun fundet I pet. angrebne
planter.

Efter behandling med Benl<ltc er der i denne
forsøgsrække ikke opnået noget merudbytte. Dc
øvrige midler har bevirket små ret usikre udslag
pil 0.7 lill ,J hkg.

Til bekæmpelse af fodsyge er nedennævnte mid
ler p:\ markedet, og kemikalieprisen pr. ha er
følgende: Benlate 83 kr. pr. ha, DerosaJ 60 83 kr.
og Topsin M 80 kr.

4, Bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn,

I 1977 påbegyndtes en forsøgsrække til belys·
ning af, hvad der eventuelt kan opnås ved en
sy:o>tematisk bd.. æmpclse af svampesygdomme og
skadedyr i hvede og byg. Ligeledes søges belyst,
om der er egne. hvor svampesygdomme og skade
dyr forekommer i sI0rre udstrækning end andre
steder j landet. Forsøgene kan betragtes som cn
[onsættelse af serien med plansprøjtning, der
viste, at svampe<;ygdomme og skadedyr ofte for
mindsker udbyttet især i hvede og Oles! i landets
Østlige omn\dcr.

Svampe- 0R skadedyrsbckæmpelse i kom (50)

Spmjlmng 3 gange med
Bcnhllc

0.5 kg +
8enlale mancb

1977 0.5 kg 2,5 kg -
Benlale + mancb Folilhion

Vimerhl'ede Ubchundlct 0,S kg 2.5 kg SO 1.0 I

Øerne 7 fs. 60,2 0,9 5,2 8,3
Jylland 6 fs. 59,2 +O,J 2,1 6,7

1976
Øerne 6 fs. 50,7 1,J J,8 6,J
Jylland 6 fs. 55,2 4,1 6,6 8,6

1976-77
Hele landet 25 fs. 56,S 1,5 4,4 7,5

Vdrhvede
2 fs. i 1977 31,7 0,9 2.0 2,8
3 fs. i 1976 44,7 1,1 J,8 11,5
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I tabellen er anført resultatet af forsøgene i
vinterhvede fordelt med 7 på Øerne og 6 forsøg i
Jylland. Til bekæmpelse af eventuelt svampean
greb er anvendt Genlate og maneb. Benlate har
en effekt overfor forskellige svampe, bl. a. knække
fodsyge og meldug, medens maneb udover den
svampedncbende virkning også har en mangan·
effekl. I 1977 er anvendt 0.5 kg Benlalc pr. sprøjt
ning, mens der i 1976 blev anvendt 1,0 kg hver
gang. Som skadedyrsmiddel er anvendt præpara
tet Folithion 50.

Forsøgene på Øerne er placeret med 5 forseg
på Sjælland, I på Bornholm og 1 på Fyn. I gen
nem...nil er der l10slet 60,2 hkg hvede pr. ha. En
behandling med 0,5 kg Genlate den 24. maj, 13.
juni og 29. juni har ikke givet nogel sikkerl mer·
udb)/Lte. En behandling med 0,5 kg Benlate + 2,5
kg maneb på de samme tre tidspunkter foroger
udbyttet med 4.3 hkg til 5,2 hkg. Er der yder
ligere tilsat denne blanding J I Folithion 50, er
udbyttet foroget med 3,1 hkg til iah 8,3 hkg for 3
behandlinger.

I de 6 jyske forsøg. hvornf 5 er placeret i Øsl
jylland, og I syd for Aalborg, er der uden behand·
ling opn:'l.et udbytte på 59,2 hkg hvede. Hvor der
er anvendt 3 gange Benlate er der heller ikke her
opn:'l.et nogel merudbytte. Ved tilsætning af maneb
er der opnået 2.1 hkg i merudbylle. Hvor der
yderligere er tiI'iat Folithion er der opnåel et
merudbytte på 6,7 hkg.

I byg har der været anlagt iall 12 forsøg. I dette
års forsog er Benlate erstattet med præparatet
Calixin, og der er anvendt 0,5 I Calixin pr. sprøjt.
ning. 6 af forsøgene er placeret på Øerne med 3
på Sjælland. 2 på Fyn og I på Bornholm. I Jylland
har der også været anlagt 6 forsøg, hvoraf de 5
har været placeret i Østjylland og et enkelt på
Mors. I forsøgene indgår som i fjor 4 bygsarter:
Mona, Tern, Lami og Lofa. Forsøgene er tilstræbt
behandlet den 5. juni, 20. juni og 3. juli.

Sl'(Il1lpt'- og Jkac/ec/yrshekffllfpe!se j byg (51)
Spmjlninll 3 lI.nge med

Calhdn
0,51 +

CaJixin mllncb

1977 0.51 -+- 2.5 kil +
CaliJlin mancb Folilhlon

MOIlCl Ubchandl~t 0.5 I 2.5 Kg SO 1.0 I

Øerne 6 fs. 46,1 1,6 1,6 5,0
Jyll:md 6 fs. 53,9 +0,5 1,9 5,2

,Tenl

Øerne 6 fs. 48,0 1,4 J,5 5,J
Jylland 6 fs. 54,2 0,1 2,7 5,2

Lami
Øerne 6 fs. 54,1 1,2 2,J 4,0
Jylland 6 fs. 59,8 0,2 1,2 4,2

Lola
Øerne 6 fs. 55,6 0,0 1,4 J,J
Jylland 6 fs. 56,4 0,2 1,6 4,0
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Efter behandlingen med Calixin er der i byg·
forsøgene ikke opnået noget sikkert merudby!lc.

Ved en tilsætning af nwneb til Calixin er der i
gennemsnil af alle de 4 sorter opnået et merud·
by tie på ca. 2,0 hkg. Kun i forsøgene på Øerne
er der i sorten Tern opnået et statistisk sikkert
merudbylte på 3,5 hkg pr. ha.

Hvor der cr anvendt en blanding af alle tre
midler, er der i flere sorter opnået et sikkert mer·
udbytte. Størst merudbytte, ea. 5 hkg. er der
opnået efter behandling af sorterne Mona og
Tern.

På Øerne er der i gennemsnit opnået 4,4 hkg,
og i Jylland 4,7 hkg for anvendelse af 3 gange
Folithion 50 + sV:lmpemidlcrnc. I 1976 blev der
opnået ca. 5 hkg i merudbytte på Øerne, medens
der i Jylland blev opnået et merudbytte omkring
l hkg,

I 1976 og 77 er der udfort iaH 25 forsøg i hvcde
og 4 X 24 forsag i bygsorterne Mona, Tern,
Lami og Lofa til belysning :lf den skadevirkning,
der kan forvoldes efter angreb af svampesygdom·
me og skadedyr.

Forskellen mellem forsøgsleddene, der er be
handlet med svampemiddel + sk::tdedyrsmiddeJ.
(c) og forsøgsleddet, der kun er blevet behandlet
med svampemidler (b), kan tages som udtryk for
den opnåede virkning af en skadedyrsbekæmpelse.

Forsøg med plullsprojmjng fra traktor (52)
I. sprujtning 2. sprøjtning 3. sprøjtning

CII.4/6 ca. 16/6 ca.2g/6

a. ubehandlet ubehandlet ubehandlet
b. maneb maneb maneb
c. maneb mancb maneb

+ parathion
d. maneb maneb maneb

+ parathion + parathion

Til de udførte sprojtninger er anvendt 2,25 kg
maneh og l I parathion pr. ha. Der cr anvendt
en marksprøjtc ved forsøgenes anlæg. Ved høst
er der foretaget en udbyuebestemmelse, hvor
eventuelle køreskader i traklorsporet ikke er med·
regnet.

I hvede er der i de to forsøgsårs gennemsnit
opnået 4,4 hkg kerne ved svampehekæmpelse og
7,5 hkg for behandling med såvel svampemidler
som skadedyrsmidler. I byg har de tilsvarende tal
været 1,6 hkg for behandling med svampemidler
og 4,0 hkg, hvor der er behandlet med bådo svam·
pemiddel og skadedyrsmiddel.

Ovennævnte forsøg har lil formål al fastlægge
omfanget af svampe og skadedyrenes skadeniveau.

På Lolland-Falster har man på femte år udført
forsøg vedrørende plansprøjtning i byg og hvede,
og der er benyttet følgende plan:

I byg er der i årets 2 forsøg opnået et merud·
bytte på 2,5 hkg ~erne for 3 !o>prøjtninger med
maneb. En virkning, dcr stort set svarer til del
merudbytte, der er opnået ved på Øerne at be·
handle de 4 bygsortcr i foregående afsnit med
blandingen Calixin + maneb.

Ved tilsætning af parathion til maneb er der
opnåct et betydeligt merudbytte på ,a. 6,0 hkg
kerne. På trods af moderate forekomster af blad
lus er der opnået ca. 3,5 hkg for at bekæmpe
bladlus i byg. I 13 forsøg i 5 år blev der opnået
lidt lavere merudbytte.

I hvede cr der i et forsøg opnået 4,5 hkg for 3
manebsprøjtninger. samme merudbytte er opnået
i 25 hvedeforsøg i den lidiigere opstilling. Ved
tilsætning af pnrathion I eller 2 gange, er der
opnået 6-7 hkg i merudbytte. hvilket også er sam·
menfaldende med de ovenfor nævnte 25 forsøg.

l 13 bYK- og 8 hl'cdeforsog tra l.olland·Falster
er da i ert 5·årig periode opmict samme merud
bytte for I pllTarhiolUlIH'cndrJse som for 2.

M.g kerne pr. ha
byg h\'ede

1977 1973-71 1917 1973-77
2 es. 13 es. J es. 8 es.

a. 46,7 47.3 41,8 51.6
h, 2,5 2,5 4,5 4,0
c, 6,0 5,1 7,0 6,3
d. 6,3 5,7 6,1 7,0

I 4 foreninger p:\ Sjællrmd; St.ælskoregncns
l.and IIO/ornJillg. Sla,::ei.H!l'glU'ns I.andbojaren illg,
SrenH Lafldb%rl'lullg og Landboforeningen for

J,I

2,4

5,5
0,6

4,0

6,3
1,0

4,6
O,J

Bcnlue
t,O kg +
=~b

2.:5 kg ~

Folithion
'O 1.0 I

4,2
3,2

1,6

7,5

4,0

Benlate
1.0 kg

+ maneb
2.S kg

0,2
2,4

0,4

1,6

4,4

Benlate
1,0 kg

+0,6
0,1

Sprøjtning 3 gange med

Udb. oS merudb.• hkg kerne
hkg

Behandlet med mer-
~vampc· + udb)'ue

svampe· ~kadedYB· for skade·
midler middel dynlmiddel

b c (eN

39,8 1,2 3,2
33,4 0,4 0,4

50,8 0,8 1,6
32,0 -;.-0,4 +0,7

51,9 1,0 2,7
32,7 +0.6 +1,0

Ubcbandlet

46,9
35,S

Ubehandk:t

•

Tem
Øerne 7 fs.
Jylland 5 fs.

/976-1977
Hele landet 96 fs. 47,5

Lumi
Øerne 7 fs.
Jylland 5 fs.

Lofa

Øerne 7 fs.
Jylland 5 fs.

Hvede 1976-77
25 forsøg 56,5

Byg /976-77
96 forsag 47,5

1976
Mona
Øerne 7 fs.
Jylland 5 fs.
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Udb}'ue 0' mcrudb.
hk, kerne pr. ha

Uden Med

6/orspg /976. Øerne
slr.adcdYr3- skadedy,....

middel middel

Sprøjtet I 1.-20. juni 2 fs. 64,2 1.8
Sprøjtet 21.-30. juni 3 fs. 58,4 4.8
Sprojtet 1.-10. juli l fs. 61.6 7.3

lJIadflls og Sl'ampe, byg
// /orspg /977, Øerne
Sprøjtet 20.-31. maj 3 fs. 59,8 0.2
Sprøjtet 1.-10. juni 2 fs. 46.8 4.4
Sprøjtet 11.-20. juni 2 rs. 52,6 3.8
Sprøjtet 21.-30. juni 3 fs. 56.2 2,9
Sprøjtet 1.-10. juli l Is. 47,3 7,4

15 forsØg 1976
Sprøjtet 20.-31. maj 2 fs. 37,3 2.9
Sprøjtet 1.-10. juni 3 fs. 47,1 3.8
Sprøjtet 11.-20. juni 3 fs. 47,1 3.8
Sprojtet 2 J.-30. juni 6 fs. 42,6 8.2
Sprojtet 1.-10. juli l fs. 26,5 2.1

To drs forsØg har klarl vist, at bladlus kan
b~vjrk~ store udbytl~n~dgangt I h'·ede. A/ for.
sdg~nt /rtmgdr ogsd, at bladlus kan bekæmpes
~/lekth'l n1~d in sprøjtning.

P<\ Øerne er der opnået storst merudbytte, 6,4
hkg ved en sprpjtning i perioden 21.-30. juni,
svarende til hvedens gennem'ikridningstidspunkt.
En sprøjtning i 10·dognet for har bevirket et lidt
lavere udb) tie, hvorimod der efter en sprøjtning
efter I. juli kun er opnået 2,7 hkg eller ca. halv
delen af det merudbytte. der er opn~et ved de to
andre ~projlelidspunkter.

J 2 J forsøg i Jylland er der opn~et betydeligt
lavere merudb}'tte end på øernc. I perioden 11.
20, juni er der opnået 3 hkg for en behandling,
i de øvrige to perioder ca. 2 hkg kerne.

I 1976 er der udfort 6 forsøg på Øerne med
samme tendens.

Nederst i opstillingen bringes resultaterne af
II forsag p~ Øerne, hvor der er sprojtet med en
blanding af el svampemiddel og el skadedyrs
middel. En behandling i perioden 1.-20. juni har
bevirket et merudbylle på ca. 4 hkg. Tilsvarende
er opnået i samme periode i 1976, men størst mer
udb}'tle er i 1976 opnået ved en sprøjtning i
perioden 21.-30. juni.

Forsog nr. 197 og 1407 er den 15. og 17. maj
behandlet med en blanding af maneb og parathion.
Der er ikke sikre udslag for denne behandling.
I to andre forsøg, nr. 2219 og 199, er der den
21. juni og 29. juni behandlet med et systemisk
svampemiddel og et skadedyrsmiddel. l de to
forsøg er der opnået 14,6 og 9,6 hkg i merud·
bytte for en sprøjtning.

r 3 forsøg på Bornholm nr. 2220-2222 er der
j hvede udført en bladlusebekæmpelse mellem den
23. og 29. juni. J de tre forsøg er opnået merud
bytter på 7.2.14,7 og 11.1 hk8.

3,0
2,1
1,9

70,5
60.7
60.5

18 fs.
9 fs.

18 fs.

3 fs.
6 fs.

12 fs.

Dektf'mpelse al bladlus (53-54)
Udbytte 0l merudb.

hkl kerne pr. hl
Uden Med

skadedyrs· .kadedYrl-
middel mJddd

69,1 5,4
53.0 6,4
61.8 2,7

For.f~'gell(, bekræfter, (If 11I1('de er reJ //Iodtage·
lig for sl'amf1esygdolllme. Skaden "ed (l1Igreb af
.n·an/pe og sJ.(uit'dyr IIar 1'Q'rer af samme størrel·
sesorden, ca. 4 IIkg keme. .

/ byg er skaden o/ swmlpeallKTl'b af mindre
om/lmK, dog /urckoHlHlt'r her e'l tydl,Ug sorts/or·
.rJ.d i modtagelighed. /leJ..æmpelse al skadedyr,
specielt MadlIIs, IIar i g('nnemsnit bel'irket et
l1Ierudbytle pil ca. 1 hkg.

5. Bladlu. på korn.
I 1976 og 77 har der været ret kraftige angreb

af bladlus i kornmarkerne. De to år kan imidler
tid ikke sammenlignes. fordi der har været lale om
hver o;;in bladlllseart. I 1976 var det hovedsageligt
havrebladlusenc der angreb bygmarkerne og kunne
findes på bygplantcrncs nederste tredjedel. I 1977
var det hovedsageligt kornbladlus, der blev fundet
og væsentligt på hvede og fortrinsvis i akset. Den
24. juni udscndtc Slatens plantepatologi:..ke Forsøg
meddelelse om udbredt forekomst af kornbladlus
i landets ,;stlige cgne. Angrebene forekom mest i
hvede og havre og kulminerede midt i juli.

J afsnittelom korndyrkning er på side 55 omtalt
en forsog'iserie vedrørende produktionssystemer for
dyrkning af vintersæd. I gennemsnit af 63 forsøg
er der her opn!let el merudbrlte på ca. 3.8 hkg for
bekæmpel<;e af bladlus ved en sprøjtning med 1
liter Folithion SO pr. ha.

I tabel 53 i tabel bilaget er der foretaget en
opstilling af forsøgene efter udsprojtningsdatoen.
Et sammendrag af forsogene er vist i falgende
opstilling. hvor forsøgene er inddelt i IO dages
intervaller. På det slore materiale har det været
muligt at foretage en opdeling i 4S forsøg på
Øerne og 21 i Jylland.

Stel'lIs-Faxe har man også beskæftiget sig med
spOrgsmålet plansprøjtning. I 22 forsØg med 49
byg~rter er der opnået en udbytteforØgelse på 9
pet. eller 5.3 hkg kerne ved besk)'ltelsessprdjtning
mod S\I~lmpc og skaded)r. Et forsog med 6
havresorter har bevirket en stigning på 11.5 hkg
eller 29 pet. forøgelse af udbyttet. t 4 vårhvede
sorter er der opnået et merudbytte på 6,3 hkg eller
12 pet. I vinterhvede er II sorter blevet behandlet.
og der er opnået et merudb} He på 7, J hkg, sva·
rende til Il pet. udbyttestigning.

lJ/ad/lls, hvede
45 forsøg /977, Øerne
Sprøjte l 11.-20. juni
Sprojtel 21.-30. juni
Sprøjtet 1.-10. juli

21 forsøg 1977. Jylland
Sprøjtet 11.-20. juni
Sprojtet 21.-30. juni
Sprøjtet 1.-10. juli
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l hvede bØr bekæmpelse" al bladlus forewge.\·
efter gellllemskridning, 1I0rmalt i sidste lO·døgn
al juni. Gel/tagne beholldlin[.?er al kornmarker med
er skadedyrsmiddel er normalt unØdvendig.

Byg angribes ikke s~ olre af bladiIIs som III'ede.
BekæmlJelse al bladlIls i bYI: IJØr Ildføre.! i sithfe
IO-dØgn al juni og ikke Sl'nere end 8 dagl' efter
genllemskridningen. Ol:så i byg har forsØg dst. at
bl sprØjrni/lg med et skadedynmiddel //lod blad
lusene normair har været tilstrækkeligt.

6. Bekæmpelse af andre skadedyr.
Fritflucr kan ofte volde skatle i fremspiret korn.

I forsøg nr. 32&7 er der udført bejdsning mod
fritfluer.

I ubejdset er der konstateret 31 angrebne
planter pr. m2. Efter bejdsning med 100 g DLG
Lindanbejdse 40 pr. 100 kg er der fundet 19 an
grebne planter. Bedst virkning er der opn;\et efter
anvendelse af Ofl.lnol T og Agritox bejdse Plus,
begge med 200 g pr. 100 kg. Efter behandlingen
blev der fundet 7 angrebne planter pr. m!.

Ingen af midlerne har dog haft en sikker virk
ning på udbyttet.

Oftanol T og Agritox bejdse Plus må ikke an
vendes til bejdsning af korn. da Giftnævnet ikke
har klassificeret midlerne til denne anvendelse.

Kornbladbillens larve kan optræde i stort tal
og afraspe bladkødcl på bygbladene. så marken
kan få et pergamentagtigt udseende. I forsøg nr.
1743 er der opnået cl merudbytte på 5,5 hkg for
en bckæmpelse af larverne ved en sprojtning med
1.5 l parathion.

På side 1738 er anfort en udbyttebestemmelse
hvor der er bckæmpet larver af kornbladbillen.
Ocr er anvendt l,S liter parathion den 6. juni og
10. juni. Ved sprøjtning dcn 6. juni blev der
opnået et merudbytte på 2.2 hkg og ved sprøjt
ning den IO. juni 3.1 hkg kerne. Ved sprøjtning
den IO. juni blev der konstateret 7 larver af
kornbladbillen pr. IO strå.

7. Bekæmpelse af skadedyr i sukkerroer.
I samarbejde med De danske Sukkerfabrikker

A/S er der udført forsøg med skadedyrsbekæm·
pelse i sukkerroer ved bejdsning samt ved an
vendelse af granulerede insektmidler sammenlignet
med normal sprøjtning mod skadedyr. Formålet
med forsøgene er at finde sikrere metoder i skade
dyrsbekæmpelsen. samt metoder med så lille ar
bejdsindsats som mulig. Nye midler og metoder
undersøges med skyldig hensyntagen til dct miljø,
hvor midlerne skal anvendes. I forsøgene nr. 232.
699, 796. 1055. 2523. 3204, 3340 og 3341 er roe
frøet behandlet med thir<lm mod svampesyg·
domme. Ved bekæmpelse af skadedyr er der dels
anvendt midlet Mesurol som bejdsemiddel og dels

udført direkte sprøjlninger med parathion og Meta·
Systox. J forbindelsc med såning er der endvidere
nedfældet 4 granulerede insekticider, nemlig Te
mik, Curater, Furadan og Vydate.

Under de meget fine spiringsbelingelser og den
sene såning i 1977 blev den effekt, der blev opnået
af de beskyttende kemikalier. ikke så stor som
set i ar med vanskelige spiringsbetingelser.

Efter delvis samme plan er udført 25 forsøg
siden 1974, og som hovedresultat kan følgende
siges:

Bejdsning af frøet med Mesurol er en fordel ved
moderate angreb af jordboende skadedyr. Ved
meget kraftige angreb af jordboende skadedyr kan
et tilfreds.'\tillende plantetal etableres ved hjælp af
nedfældning af granulerede insekticider i såfuren.

Sprøjtning..... iser som ventet god virkning og
de granulerede insekticider har i gennemsnit af
de 4 års forsøg klaret skadedyrsbekæmpelsen
nogenlunde på linje med frøbejdsning og normal
sprøjtning.

Forekommer der ikke skadedyrsangreb af betyd·
ning. har granulatbehandlingerne ikke givet mer·
udbytte. Hvor der ikke er store problemer med at
etablere en tilfredsstillende plantebestand, er an·
vendeisen af granulater en forsikring, der med de
nuværende prisrelationer til normal sprøjtning er
for dyr at tegne.

Prisen på de kemikalier, der er anvendt, udover
bejdsning. har været følgende: Parathion 12 kr.
pr. I, Meta-Systox &4 kr. pr. l og Ekatox 20 kr.
pr. kg. I gennemsnit er der i forsøgcnc udført 2
sprøjtninger med parathion og l sprøjtning med
Mela-Sy:-.tox pr. ha svarende til en kemikaliepris
på ca. 80 kr. pr. ha. hertil kommer udgiften til
3 sprøjtninger. Temik anvendes med 7 kg pr. ha
og koster 265 kr. Curater og Furadan med 12 kg
svarende lil 200 kr. pr. ha.

Granulaterne skal udbringes med specialudstyr.

8. Am'endte midler.
I det foregående afsnit vedrørende sygdomme

og skadedyr er der nævnt en række midler, der er
indgået i de forskellige forsøgsplaner. Disse midler
er nnfurt i tabel d i alfabetisk orden efter mid·
lernes handelsnavn eller forsøgs navn, og end·
videre er anført den virksomme forbindelse.

T'lbel d. Anvendte midler.

AAmagan bejdse maneb
BAS 35001 F carbendazim + maneb
BAS 35007 F carbendazim + maneb
Bayleton (Bayer 6681) triadimefon
Benlate benomyl
Benlate CF benomyl + captafol
BTS 40542 imidazol-forbindelse
Calixin . . . . . . . .. tridemorph
Ceranit 12 ... k.... iksølv
Delsene 30 f1 earbe-ndazim
Delsene M earbendazim + maneb



II. Ukrudt

l. Ukrudt i rArsæd.
I 1977 er der udfort et ~tort anlal forsøg med

ukrudlsbdæmpelse i vårsæd. Del store areal, der
dyrkes mcd korn, bcvirker, at dcr markedsføres
et stOrt anlal handelspræparater.

Oprindelig indeholdt di~'ie præpar~ller kun et
virkstof. dcr var effektivt overfor bestemle u
krudtsarter, men onsket om at få så bredt virkende
midler som muligt har frembragt et stort antal
bl;-andingsmidler. hoveds.'J.ge1ig med 2-3 kompo
nenter.

I label p sidc 98 er anfort de midler. der har
v!kret anvcndt i forsøgene 1977.

En af forudsælningerne for en god host er rene
marker, og derfor er lI~rudt<;bekæmpelse nodven·
dig. U~rudtsbekæmpelse kan udfores eflcr flcre
metoder. men med nulidens driftdormer har den
kemis~e tl~rlldt')be~æmpcl<;e vundel en stor ud·
bredelse For al fa det rette kcndsbb til midler
ne.. do\ering. virl..emåde. anvendelsestidspunkt. ef·
fel..l m. \. h;Jr det \'ærel. og vil del fortsat være
O(Kf\'cndigt :It udfore for'ing. H\-ert år fremkom
mer der nyc præpamter entcn mcd nyc virkstoffer
eller blandinger af tidligere provede og kendte
midler. Ft enkelt års for\og giver ikke noget til·
stræUcligl 'iiUert billedc af et præparats værdi.
fordi del ene ar navnlig klimamæssigt ikke med·
forer de "amme forsogsbetingeber som det andet

Dcrasal 60 .. _ .
Derosal M .
EL 228-9 .
EL228-10 .
EL 228-7,5 .
Folilhion 50 .
Granosan pulvcrbejdse
KVK 763021
KVK 763035 .
Lignasan
Lindinger

I01a7....1.lil bcjdse
Midol Svovl Thiram

emlll~ion

Milcap E
Mi180 E
Neo·Voronit .

Panoclinc 30
Panoclinc Plus

(Panoctinc 30/2 spe)
Pcr'iulon (Ba}'er 6660)
PLK-Vondocarb

Saprol .
Teclo 40 Cl _ .
Topsin M .
Vilaimazalil
Vilamaneb 20/40
Vondocarb

KI'M P 37

carbendazim
carbcndazim + maneb
nuarimol
nuarimol
nuarimol
fenitrothion
carhendazim + maneb
TeMTR + imaz.1.liI
manc07.eb + lhiophanat
carbenduzim

imazalil

svovl-Ihiram
clhirimol + captafol
cthirimol
Ihiocarbamin +
fubcridazol
guazatine

guazatinc + imazalil
f1uolrimawlc
carbcndazim + maneb
zincb

triforin
thiabendazol
thiophanat
carboxin T imazalil
carboxin + maneb
carbendazim + maneb
+ zineb

thiabcndnol

75

De prøvede midler er udsprøjtel ved almindeligt
sprojtetidspunkt, d. v. s. for havre p!\ stadium 2-3,
for byg stadium 3-4, og for vårhvede stadium 3-5
efter Fedes-Large skala ('iC side 53).

I det efterfølgende meddeles ~lln sprojtetider.
der danner undtagelse fra denne regel. krudts·
tællingerne er almindeligvis forclagct omkring
tredje uge efler sprojlningen.

a. Gul oksCftjC.

På mange jorder er gul o~seaje sladig en gene
rende ukrudlSpl:-mle, som må bc~æmpes med 'ipe·
cialmidlcr. l den følgende opstilling vises rcsul
talet af ret\ forsog med bekæmpelse af gul okse
øje.

Gul okseØje j ",'rfæd (56)

Plan / Anl.llul Ancal
ohc"Je ul;rudl~pl. hk,

7 fors(,g /977 pr. m" illt pr. m' "emc

Ubehandlel 58 104 40.1
Faneron 50 WP 3.0 kg 2 7 2,8
Tantizon-DP 3.5 kg 12 J5 ...;-0.2
Basagran DI' 4.0 I 14 20 0,8
na~mgran MCPA 4,0 I IJ 20 0.9
DLG DP-Lonlre1 4.0 I 23 27 0.9

13 forsøg /976
Ubehandlet 64 130 31.3
r'aneron 50 WP 3,0 kg 2 8 0,6
ranlizon-DI> 3.5 kg 12 13 +0.3
Ba\agran DI' 4.01 18 22 1,2
DLG OP-Lonlrel 4.01 15 22 0.7

20 10'S"8 /975
Ubchandlet 55 137 38.4
Faneron 50 WP 3,0 kg 7 0,9
TnntiLon-DP 3,5 kg 23 29 +0,4

l året'i 7 forsag har r;-aneron 50 WP vist den
beds IC effekt, idet antal af planlcr af gul okseojc
er reduceret fra 58 pr. mt i ubehandlet lil 2 i
behandlet. Antallet af sl.lmtlige ukrudt'iplanter er
ned\<Jl fra 104 pr. mt lil 7. Der er opnået el mer
udb) Ile på 2.8 hkg kerne. Effeklcn af Faneron 50
WP i årets forsag er på linje med rC"u1talerne fra
1976 og 75. medens merudbyllel for bdæmpel\en
i 1977 er slorre end i dc nærmest foregåendc 2 år

Tanlizon-DP er sammenlignet med Faneron 50
WI> i 40 forsog i de sidsle 3 år. I 1977 har Tan
lizon DP nedsat mængden af gul ok.~eoje fra 58
lil 12. og den samlede ukrudtsbesIand er nedbragl
fra 104 til 15 pr. m'. Effekten i årels forsog er pa
linje med 13 forsog i 1976. I alle 3 år ses en svag
tenden'i til et mindrcudbylte ved brugen af Tan·
lizon·I)P.

Basagran OP har i 1977 vist en lidI bedre effekt
mod gul okseoje end i 1976. idet antallet er ned·
bragl til 14 pr. m'. Antallet af ukrudtsplanter ialt
er reduceret til 20.

Basagran MCPA er provet for første år. og
resultatet ligger på linje med. hvad der er opnåel
for Da~agran OP.

DLG DP-Lontrel er provet for andet år, og i



76

Tabel e. Midler til bekæmpelse af gul okseøje.

Anlal Karakter Antal
PCI. ukrudlS- for gul ,,'

~

""'"" planter okseoje okscoje ~

~ pr. rul 0-10·) pr. ru' Udbytte og ~

" mcrud bll te.

t
.,

P~ral • ~

J!
~

J! J! hk, kerne•o.
~ • J! li ~

pr. ha
~~ ~ ~ ~

t~
.. " ~ • " ~ " ~~~

~ o • ~ • • "o ;; • ~ ~ • Eli• " t ~ t ~ t ~ t ~0-
~ )2;;Z~ < :> ~ :> ~ :> ~ :> ,li

t. DNOC .
2. Aretit . . . 4,0
3. DLG Dinoscb SOO 1,0
4. Basagran D P . 4,0
S. Basagran MCPA. 4.0
6. Tantizon·DP. 3,S
7. DLG DP-Lonlrel 4,0
8. Brominal 400. . . 2.0
9. Certrol Ox .... ,. 2.0

IO. Oxitril.......... 2,0
Il. Faneron SO WP .. 3,0

.) O - Inlen. 1O ~ Ubehandlet.

1965 64
1972 5

1971-72 15
1971-77 117

1977 7
1975-77 40
1976-77 20
1972-74 7S
1974-76 S9

1971 22
1971l-77 150

25
19
19
15

14

19
17

5
9
6
3 146
- 104
- 129
- 121
2 165
- 148
3
2 143

10 3
10 4

34 10 2 66
20 58
21 58
24 62
J6 10 2 69
19 63

10
15 10 6J

- 40.9
- 40,9
- 41,8

21 41,2
13 40,1
18 36,4
18 34,4
17 42.3
IO 41,2
- 4J,7
4 40,5

J,7
0,8
1,7
2,4
0,9

+0.3
0,8
1,9

...0,2
2,3
2,1

65
85
20

180
180
167

117
117
108
225

begge år med en lidt utilfredsstillende effekt mod
gul okseøje. r 1977 er levnet 23 af 58 planter
pr. ml.

De 3 midler har været uden sikker indflydelse
på merudbyttet.

[ tabel e vises en række midler, som har været
afprøvet til bekæmpelse af gul okseøje. Kun de
midler, som ventes markedsført i 1978 er medtaget.
l tabellen er nævnt. hvilke forsogsår midlcrne er
prøvet i, og det må anbefales. at der ved vurdering
af midlerne indbyrdes lægges vægt på, dels hvor
mange år et præparat er provet, dels på hvor langt
tilbage forsøgsårene ligger.

De tre forstnævnte midler er såkaldte >gule
svidningsmidlere, som for år tilbage var de eneste
præparater til bekæmpelse af gul okseøje. En god
effekt af de gule midler er i høj grad afhængig
af vejrforholdene samt en rettidig behandling.

Midlerne nr. 4-7 omfatter blandingsmidler med
en ret god effekt mod gul okseøje. Flere af mid
lerne har kun været med i forsøg i de seneste år.

De fire sidstnævnte midler nr. 8-11 i opstillingen
må betegnes som specialmidler med en god effekt
mod gul okseøje. Faneran SO WP, der har været i
forsøg igennem 8 år, viser en god virkning fra år
til år. Samtidig viser Faneran 50 WP sig skånsom
overfor komet.

I tabellen anføres endvidere kemikalieprisen for
1977. Den anforte pris svarer til den kemikalie
mængde. som anvendes på l ha, og tallet omfatter
ikke moms og udbringningsomkoslninger.

Mod "ansk~IiKl ukrudt som glll oJ..st!oje lindes
11er~ prltparater. d~/s m~d god ukrudtse//ekt og
dels med betyd~lig skdnsomlled Olier/ar algrØden_

b. Hanekro og krumhals.

På femte år er der udført forsøg med bekæm-

pelse af de ret modstandsdygtige ukrudtsarter
hanckro og krumhals.

Efter plan n er der udført 13 forsøg. hvor der i
den ubehandlede del var 165 ukrudtsplanter pr.
ml iah, og hvoraf de 73 var hanekro og krumhals.
Anvendelsen af Herba-Banvel-M 750 har reduceret
mængden af hanekro og krumhals til 8 og ukrudt
til ialt 27 pr. m!.

Hanekro og krumhals i w1rsæd (57)
Ania! Anta]

Plan II hanekro og UlNdlSpl.
kNmhalJ "" hk,

/J/aFsøg 1977 pr. ru" pr. m' .=
Ubehandlet 73 165 39,1
Herba-Banvel-M 750 1,3 kg 8 27 5,5
Herbavex 6JO 2,51 12 33 5,5
Faneron SO WP 3,0 kg 13 31 4,3
Actril 4 3,0 I 14 J3 5,5
Fenox S 5,0 l 9 31 5,1

67 jo,"PC /974-77
Ubehandlet 57 153 37,7
Herba-Banvel-M 750 1,3 kg 10 28 3,6
Herbavex 630 2,51 12 27 4,0
Faneran SO WP 3,0 kg 11 26 4,3

Herba...ex 630 og Faneron 50 WP har været
sammenlignet med Herba-Banvel-M 750 i 67 for
sog gennem 4 år. l 1977 har Herbavex 630 og
Faneron SO wp virket cns på ukrudtet og knapt
på højde med Herba-Banvel-M 750. Over 4 år
ses de lre midjer at have samme effekt mod såvel
hanekro-krumhals som ukrudt talt. Merudbyttet
for behandlingen er ret betydeligt, 3,6-4,3 hkg for
de tre midler. svarende til ca. IO pet. forcgelse af
udbyttet.

Actril 4 har klaret sig hæderligt i årets forsøg.
Effekten på hanekro-krumhals er knapt tilfredsstil
lende, medens merudbyttet er på 5,5 hkg kerne.
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Efter plan 111 har der i 1977 været anlagt tO
forsøg. Her har der i ubehandlet været 47 hanekro
krumhals og IOS ukrudtsplanter pr. m'.

Fenox S er prøvet for første gang i 1977. Midlets
effekt er som Herba·Banvel-M 750, og merud
byttet er 5, I hkg kerne. Midlet bor afprøves yder
ligere.

hk,
k,=
42,3

4,6
3,S
5,7
5,2

34,7
4,2
4,4
5,2

36,6
2,9
3,6

79 165
1,3 kS 24 35
3,5k818 21
3,0 I 29 44
4,0 l 25 33

91 192
1,3 kg 20 36
3,5 kg IO 14
3,0 I 21 41

69 ISO
1,3 kg 15 34
3,5 kg IO /7

Hanekro og krum"als i v~rsæd (59)
A.ntal Arllal

hanekro og ukrudupl.
krumhals lall

pr. m t pr. m'

22 forsØg 1976-77
Ubehandlet
Dico·Banvel·M 75
Tantizon-DP
Aniten S

Plan IV
Il fo"'Øg 1977
Ubehandlet
Dico-Banvel-M 75
Tantizon-DP
Aniten S
Basagran MCPA

47 forspg 1974-77
Ubehandlet
Oieo-Banvc1·M 75
Tantizon·DP

hk,
keme

38,7
1,6
1,5
2,9
2,7
1,7

108
9
9
7

20
4

47
5
6
5

17
2

i,3 kg
2,51
4,0 I
4,0 l
4,0 I

Hanekro og krtimhals i 1'(1rsæd (58)
Antal Antal

hanekro og ukrudtspl.
krumhals lait

pr. mt pr. m'
P/Oll III
IO forsØg 1977
Ubehandlet
Dico-Banvel-M 75
Diban 590
BAS 46300 H
Basagran DP
Blatal

Efter plan IVer tltlførl 11 forsog, hvori Tanti
zon~DP på 4. år er sammenlignet med Dico-Ban
vet~M 75. I 1977 har Tantizon-DP reduceret
mængden af hanekro-krumhals fra 79 til 18, og
den totale ukrudtsmængde fra 165 til 21 planter
pr. m'. Bekæmpelsen er resulteret i et merudbytte
på 3,8 hkg kerne. Såvel i 1977 som i de øvrige
tre ~r er der opnået en bedre bekæmpelse efter
Tantizon-DP end efter Dico-Banvel-M 75. Merud
byllet i de 47 forsøg 1974-77 er efter Tantizon-DP
3,6 hkg, svarende ril en forØgelse ptl ca. IO pet.

Bedst effekt er opnået efter anvendelse af Blatat,
som har reduceret mængden af ukrudtsplanter til
4 pr. m', hvoraf de Io var hanekro-krumhals. Sam
tidig har bekæmpelsen bevirket et merudbytte på
1,7 hkg kerne. Blatal skal udbringes i kornets
stadium 1-2, medens de øvrige midler skal ud
bringes ved vækststudium 3-5. Kun i lre af de tO
forsøg er Blalat udbragt tidligere end de øvrige
midler, ca. 3-8 dage før.

Diban 590 og BAS 46300 H, der begge er prø
vet for andet år, har bekæmpet ukrudtet på linje
med Dico·Banvel-M 75. Der er 5-6 hanekro
krumhalsplanter tilbage, og 7-9 ukrudtsplanter ialt
pr. m'. Merudbyttet er størst for nummerpræpa·
mtet. nemlig 2,9 hkg kerne.

Basagran OP er provet mod delle ukrudt for
forste gang, resultatet er ikke tilfredsstillende, idet
der er 17 hanekro-krumhalsplanter tilbage efter
behandlingen, men alligevel er der opnået et
pænt merudbytte på 2,7 hkg kerne.

UJ...rudtseffeklen ; årets forsøg er bedre end den,
de samme midler har vist i 1976·forsøgene, men
en yderligere afprøvning bor finde sted.

18 forsøg 1976-77
Ubehandlet
Dico·Banvel-M 75
Diban 590
BAS 46300 H
Blatat

61
1,3 kg 14
2,51 14
4,0 I 14
4,0 I 11

165
38
38
30
24

33,4
2,4
1,8
3,0
2,6

Aniten S er prøvet på 2. år. Effekten mod såvel
handro-krumhals som mod den totale mængde
ukrudt har i begge årene \'æret omtrent på højde
med Dico-Banvel·M 75. Merudbyttet efter Aniten
S er ca. I hkg kerne større i begge år end efter
Dico-Banvei-f\,t 75. Dette udslag kan dog være
tilfældigt. og yderligere afprøvning bør ske.

Basagran MCPA er provet for første gang.
Antal hanekro-krumhals er nedbragt til 25, og
mængden 3f ukrudt i31t til 33 planter pr. m',
hvilket er på linje med Dico-Banvel·M 75's effekt.
Også delte præparat bør afprøves yderligere.

T tabel f bringes en oversigt over de midler, der
har været anvendt i forsøg med bekæmpelse af
hanekro og krumhals gennem de seneste år. Kun
de midler, der kan forventes markedsført i 1975,
er medtaget.

Tabellen giver oplysning om midlernes dosering,
effekt og merudbytte for behandling samt kemi
kalicprisen for behandling af I ha udregnet på
basis af 1977-priserne. Priserne omfatter ikke
moms eller udbringningsomkostninger.

Ved vurdering af tabellens tal bør man være
opmærksom på, hvor mange forsøg og forsøgsår
de enkelte midler har deltaget i.

De første fem midler indeholder alle dicamba
og m;\ betragtes som egentlige hanekro-krumhals
midler med en god effekt overfor disse ukrudts
arter. Midlerne giver stort set samme effekt mod
hanekro-krumhals og mod andet ukrudt. Merud
byttet for en sprøjtning varierer mellem 2 og 5 hkg
kerne for de fem midJer.

Den næste gruppe på tre midler hører til de
mere bredlvirkende ukrudtsmidler med effekt også
mod hanekro-krumhals. Midlerne er skånsomme
overfor kornet, og har givet merudbytter mellem
4,4 og 5,2 hkg kerne.

Midlerne nr. 9-13 omfatter prn:parater, som har
en meget bred effekt. Disse midler har alle været
i forsøg med bekæmpelse af gul okseøje og alle
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Tabel r. Midler til bekæmpelse af hanekro og krumhals.

Antal Kan.](ter
AntalPet. ukrudts- fo' ~

ukrudt planter hanekro hanekro
~

M pr. m" 0-10-) pr. m"
Udb)'ue og i~ merudb)t1c.Pnrparat ilo M

~.f ~ ~ ~ hkgkeme
~< ~ ~ ~ ~ ~ ~ ] ~ pr. ha o<

~~
~ 11 = ~ = ~ = ~ ~ ~.:

= 2 = • = • = = =~;; o ~ • t • < • ::!~
,

E ~ ~ ~ < < ~ <0-
&Z!:' < ~ Æ ~ Æ ~ Æ ~ Æ

I. Dico-Banvel·M75 1,3 1973-77 82 19 3 176 35 IO 68 15 35,4 2,9

}472. Herba-
Ban\'el-M 750 . . 1,3 1973-77 77 14 I 153 28 IO 2 57 10 37,4 3.7

3. Herbavex 630 .. 2.5 1973-77 77 14 2 153 27 10 3 57 12 37,4 4.0 58
4. Diban 590 ...... 2,5 1976-77 18 - 165 38 61 14 33,4 1,8

}605. Fenox S .... 5,0 1977 13 - 166 3 I 73 9 39,1 5,1

6. Certrol Tdpel 3.3 1973-76 64 14 2 149 36 10 2 53 20 37, I 4,4 71
7. Actril 4. 3.0 1973-77 28 19 2 166 33 IO 2 73 14 37,0 4,6 90
8. Aniten S. 3,0 1976-77 22 - 191 41 91 21 34,7 5,2 95

9. Basagran DP .. 4,0 1977 IO - 108 20 48 18 38,7 2,7 180
IO. Basagran MCPA 4,0 1977 II - 165 33 79 25 42,3 5,2 180
11. Tanlizon-DP. 3,5 1974-77 47 - 179 22 69 IO 36,6 3,7 167
12. Certrol Ox . . 2,0 1974-75 9 - 196 17 - 109 14 34.3 2,8 117
lJ. Faneron 50 WP. J.O 1973-77 77 14 3 153 26 IO 2 57 II 37,4 4,3 225

14. Undinger DM 68 5,0 1974-75 9 - 196 21 - 109 9 34,3 3.6 105
15. B1atat . ......... 4,0 1976-77 18 - 165 24 61 II 33,4 2.6 65

-) O - ingco. IO - ubehandlcl.

Antal

15 forsøg 1976-77
u.k.rudtSpl. hkg

pr. ma kcrne

Ubehandlet 70 38,0
Basagran DP 4,0 I 6 0,7
DLG DP-Lontrel 4,0 I 5 0,7
NA-Mix DPD 4,01 6 0,8
Lindinger Combi K 2.71 5 0,6

l plan V er sammenlignet 4 flydende blandings
midler. Alle midlerne har vist en god ukrudtseffekt
i årets 5 forsag. idet mængden af ukrudt er ned
bragt fra 81 til 3-7 pr. m!. Merudbytteroe er små
og usikre. Ses der på resultaterne af l5 forsøg over
to år, har midlerne haft helt ens virkning. Yder
ligere afprøvning må ske.

43,3
+0,3

0,9

bkg
kernc

43,2
+0,3

1,3
+0,4

0,1

7

91
12

88
14

10
11
13

2,5 I
1,0 kg T

2,0 I

2,51
1.Okg +
2,0 I
4,0 I
5,0 I

Rlundelukmdr i ~'årsæd (61)
Antal

ukrudlSpl.
pr. m'

31 forsog 1975-77
Ubehandlet
Herbavex 630
Faneeon 50 WP +

Hormon rvfix 70

Plall V1
12 torspg 1977
Ubehandlet
Hcrbavex 630
Faneron 50 WP +

Hormon Mix 70
Blatat
Fenox S

c. Blandel ukrudLsbestand

J fire forsøgsplaner er Jer prøvet cn række
midler til bekæmpelse af cn blandet ukrudtsbe·
stand. r disse forsøg er det navnlig effekten overfor
ukrudtsplanter som fuglegræs. kamille, agersted
moder, pileurt, tvetand, burresnerre og ærenpris,
der iagttages. Hovedresultaterne bringes i de efter
følgende opstillinger.

Blandel Ukrudt j wlr.fæd (60)

udviser de også en god effekt mod hanekro-krum
hals.

Lindinger DM 68 og Bl<ltal er begge prøvet i
to år, og midlerne har givet en god ukrudtseffekt
med et merudbylte på 2.6--3,6 hkg kerne.

Mod "anskelige ukrudtsarier som hanekro og
kmmhals jindes liere præparatf.'r med er! god
IIkrudlsetfek/. De omtalte midler bØr primært
alll'L'ndL's. hvor de ntel'llte ((krudtsarter er frem
herskende.

Plall V Anlal

5 forsøg 1977
ukrudlSpl. hkg

pr. m' keme:

Ubehandlet 81 48,9
Basagran OP 4,0 I 7 1,0
DLG·DP-Lontrcl 4.01 3 0,6
NA-Mix DPD 4,01 5 1,1
Lindinger Combi K 2.7 I 6 0,3
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Blal/del {(kYl/dI i ",1/".I"tl'd (62)

P/all VII Antal

5 /o"øg /977
ukrudlSpl. '"pr. m' keme

Ubehandlet 72 46,0
Tanlizon-DP J.5 kg I +0,5
PLK·DPD 667 3,0 I 6 0,6
NAIl 8277 Ul 4 0,8
Anilen S 3,0 I 8 0,5

/7 forsøg /976-77
Ubehandlet 94 34,9
Tantizon+DP 3,5 kg 5 0,5
Aniten S 3.0 I 21 1,4

43 forSØg /974-77
Ubehandlel 106 41, I
Tantizon-DP 3.5 kg 9 1,4

I fem forseg udfort efter plan VII er sammen
lignel 4 blandingspræparalcr, hvoraf Tanlizon-DP
viser den bedste effekt. Midlet har reduceret
mængden af ukruut fra 72 til l plante pr. 01 2.

Tantizon-DP er prøvet i 43 forsøg gennem 4 år.
og midlet viser en god effekt mod blandet ukrudt,
106 ukrudtsplanter pr. 01 2 nedbringes til 9, og
samtidig er der opnået 1.4 hkg kerne i merudbytte.

Aniten S har i :\rets forsøg levnet 8 ukrudts
planter pr. m!. I 17 forseg over to år viser midlet
knapt tilfredsstillenJe ukruJlo:;effekt, men alligevel
f,l<; et mcrudb~'[\e på 1,4 hkg kerne.

PLK·DPD 667 og NAB 8277 er prøvet for før
ste gang, og de viser omtrent samme gode effekt
og et eno:; ret beskedent merudbytte.

Dc tre sidstnævnte midler må prøves yderligere.

Efter plan V[ er der udført 12 forsøg l 1977
med fire blandingsmidler. Bedst effekt er opnået
med blandingen Faneron 50 WP + Hormon Mix
70, der har nedbragt mængden af ukrudt fra 88
ti! JO planter pr. m! og givet et merudbytte på 1,3
hkg kerne. RClloultatcl svarer lil tidligere erfaringer,
idel en blanding af disse to midler i 47 forsøg
gennem 4 år har nedbragt bestanden af ukrudt fra
J 13 lil 13 planter pr. m!, og samtidig bevirket el
merudbytte på 1,8 hkg kerne.

De ovrige Ire præparater har vist ret nær samme
effekt mod ul..rudtel. Ocr levnes 11-14 planter af
88 pr. m!, og alle synes de at være lidt hårde ved
afgmdcn i 1977. Hcrbavcx 630 har i 31 forsøg
gennem 3 år nedbragt mængden af ukrudt fm 91
planter pr. m! lil 12 uden at give noget merud
b)'lte.

Blatnt. der skal udbringes i kornets vækststadium
1-2, og Fenox S. der er prøvet for forste c1r, har
ikke påvirket udbyIlet. Disse to præparater bør
proves yderligere.

1 plan VIII, hvorefter der Cl' udført 12 forsøg,
er snmmenlignet 4 blllndingsmidler, hvoraf to er
provet på andet år.

Faneron Combi 500 FW reducerer mængden af
ukrudt fra 102 til 16 planter pr. ml!, hvilket har
bevirket el beskedent merudbytte på 0,5 hkg kerne.
Delte resultat svllter nogenlunde til rC'iultatet af
18 forsøg i 1976, hvor Faneron Combi 500 FW
blev pmvet med l,S l pr. ha. Midlet synes at være
lidt hård ved afgnxlcll især ved anvendelse på et
frem'ikredet væksttidspunkt.

DLG D-prop-mix 50 har reduceret ukrudtsantal
Icl fra 102 til 17 planter pr. m!, og givet eL merud·
bylte på 1,8 hkg kerne, et resultat som helt svarer
til del, som 18 forsøg fra 1976 viser.

Aetril 4 viser en ukrudlSeffekL og et merudbytte
p:'l linje med det foregående hormon blandings
middel. meJcns Dasa,gran MCPA knapt har klaret
u\..rudtet så gout.

Alle midler bor proves yderligere nogle år.

h',
keme

44,7
0,5
1,8
1,6
1,6

31,9
0,7
1,6

85
5

12

1,25 I
4,0 I
3,0 I
4,0 I

B/andel ukrudt i vårsæd (63)
Antal

1l1crlldIS~I.

pr. m

102
16
17
15
26

18 forsøg /976
Ubehandlet
Faneron Combi 500 FW l,S
DLG D·prop+mix 50 4,0

P/all VI/I
12 forspg /977

Ubehandlet
Faneron Combi 500 WP
DLG D-prop-mix 50
Actril 4
Basagran MCPA

J label g bringes en oversigt over 32 markeds
førte ukrudlSmidler, der i årenes lnh har deltaget
i forsogene med bekæmpelse af bl;lndel ukruclts
hC'>land.

Tabellen giver oplysning om midlernes dosering,
u\..rudtscffekt, merudbytte for behandling samt
\..cmi\..aliepris for behnndling af I ha udregnel på
ba<;is af 1977-prisen. Den anførte pris omfatter
ikke moms og udbringningsomkostninger.

Tabellen bor vurderes med omhu. ikke mindst
hm man bemærke sig, hvor mange forsøg og for
sogsår de enkelte midler har deltaget i. Jo flere
forsog et middel har været prøvet i, desto sikrere
må talværdierne for effekt og merudbytte anses at
være.

Det første middel indeholder renI f\.1CPA. En
<.lasering på 2 kg pr. ha har givet en nogenlunde
effekt. og midlet er bedst egnet mod let bekæm
pelige lIkrudtsarter.

De næste to midler indeholder dichlorprop, og
de viser en lidt bedre effekt end MCPA-midlct.
Midlerne 4-9 indeholder en blanding af MCPA +
dichlorprop. Flere af præpar<lternc er prøvet i et
megel stort forsogsantal, og der er opnået en god
bekæmpelse af en blandet ukrudtsbe')tand, merud
byttet for behandlingen andrager ca. 1.5 hkg kerne.

1,8

hk,
kerne

44,4113

Antal
ukrudlSPI.

pr. m'

1,0 kg +
2,0 I 13

47 /u"S('g /974-77
Ubehandlet
Faneron 50 WP +

Hormon Mix 70
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Tabel g. Midler til bekæmpelse af blandet ukrudtsbestand.

Antal
ukrudts· PCt. Udbytte~ pIaDtu ukrud.t, og fmr- •Præparat -~~ Forsepir e pr. ml ud.bytte ::=", -.s .~.

e-E t ..
I ""'h \

hk! "erno: ~~..:

15S~ "'h. pr. ba E.. ~, ubeb. ""h. ~a~Z~~ <

I. Dicotox·M 75 .. . . . 2,0

2. Lindinger Dichlorprop 2.75
3. Propinox·D 7S 2.75

4. Shellprox-30 4,0
S. DLG D·prop·mix 50 4.0
6. DLG D-prop-mix pul\' 2,5
7. Propimix fl. . . . . . . . . . . .. 2,7
8. Hormon-Mix 70 .. . 2,7
9. Lindinger Combi 750 2,7

10. Herbamix-DPD 800. . .. 2.5
t l. NA-Mix DPO .... 4,0
12. Prokamix·DPD 667.... 3,0
13. PLK·DPD 667 . . . 3,0

14. Liodingcr Combi 3 F 3,4
15. Lindinger Combi K. 2,7
16. Shcllprox Super.. 2.6
17. Shellprox Super F . 3.25

18. Certrol Tripel . . . . . . .. 3,3
19. Actril 4. . . .. . . . .. 3,0

20. Oxitril...... 2,0
21. Faneron 50 WP 3,0

22. Basagran DP 4,0
23. Basagran MCPA . 4,0
24. Lindinger OM 68. 5,0
25. Aniten S. 3,0
26. DLG DP·Lonlrel. 4,0
27. faneron Combi 500 FW 1,25
28. Tantizon·DP............. J.5
29. Blatat. . . . . . . . . . . . . . . 4.0

30. Cambilene . . . . . . . . . . . . 4,5
31. Fenox S ,....... 5,0
32. Herbavcx 630 2,5

1971-77

1965
1969-77

1965
1976-77
1968-72
1969-77

1973
1974

1974-75
1976-77
1973-77

1977

1976
1976-77
1972-73
1975-76

1971-77
1977

1968-69
1968-71

1971-77
1977

1971-75
1976-77
1976-77

1977
1974-77
1976-77

1976-77
1977

1973-77

117 107

Il
177 107

14
30 92

102
312 96

9
7 72

26 115
15 70
99 106

5 72

18 85
15 70
32
31 95

181 98
12 102

25
53

123 86
12 102
48 162
17 94
15 70
23 100
54 105
30 96

280 99
12 88
64 113

29

22

14

19

18

16
5

18
6

16
5

II

14
15

IO
26
26
21

5
Il
9
8

12
13
17

10

16
II

14

12
IO
3

7

IO

9

16
Il

11

12

12

7

5
I

3

2
I
O

O

2

2
2

2

43,1

38,6
42,1

39,8
37,0
41.9
42.7
39.9
49,1

45,2
38,0
41,2
46,0

31,9
38,0
40,2
32,4

42,8
44,7

42.1
42.4

41.8
44,7
40,4
34,9
38.0
43,7
41,5
43,4

41,2
43,2
43,1

1,2

2,0
1,1

2,0
1,7
1,6
1,3
1,5
0,8

2,2
0,8
1,1
0,6

1,2
0,6
1,0
2,0

1,6
1.6

1,1
2,0

1,5
1,6
2,2
1,3
0.7
0,7
1,7
0,3

0,8
0,1
0,1

36

}50

)"
}46

t:~
71
90

108
225

180
180
105
95

61
167
65

65
60
58

Midlerne 10-13, der indeholder 2,4-0 og
dichlorprop, har vist en lidt bedre ukrudtseffekt
end den foregående blanding, og udbytteforøgel·
sen ligger omtrent på samme niveau.

Gruppen 14-17 indeholder tre hormonmidler
MCPA, 2,4-0 og dichlorprop. Effåtcn er god
mod blandet ukrudt og udbyttet foroges med ca.
1,5 hkg kerne, ligesom de to foregående grupper.

De to midler 18 og 19 indeholder ioxynill
bromoxynil sammen med hormonmiddel. Effekten
er god mod en blandet ukrudtsbestand, som om
fatter mere vanskelige arter f. eks. kamille. Mer
udbyttet er for begge midler 1,6 hkg kerne.

Oxitril er primært et egnet middel mod gul
okseøje, og bør fortrinsvis anvendes, hvor dette
ukrudt er fremherskende.

Faneron SO WP er et middel, hvor en sikker
effekt mod et meget bredt spektrum af ukrudts-

planter forenes med en betydelig skånsomhed mod
afgroden. Trods sin høje pris kan præparatet ofte
anvendes med fordel i en afgrøde med et stort
indhold af blandet ukrudt.

I gruppen 22-29 findes forskellige blandings
midier, som alle udviser en god effekt mod ukrudt.
Flere af midlerne har deltaget i forsøgene gen
nem en årrække. medens andre kun har va:ret med
1-2 år. Der er merudbytter op til 2,2 hkg keroe.

Nederst findes tre midler 30-32, som alle inde
holder bl. a. dicamba. Alle tre midler udviser de
en god ukrudtseffekt, men generelt må det påpeges,
at midlerne kan være hårde ved afgrøden. Dette
ses også af de beskedne merudbytter. der er opnået
for behandlingen. Disse midler bør kun tages i
anvendelse i afgrøder med en stor ukrudtsbestand,
hvor der samtidig tages hensyn til afgrødens ud
viklingstrin og ukrudtsOoraens sammenscttning.
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Typer af ukrudtsmidler (64-66)
Antal ulr.:rudupl.

D05(:flng pcl. ukrudt pr. ml Udbyllc 0l mcrudb}lIc, Mg lo.crnc pr. ha

P/all J
kg \uksomt 1971-73 1977 1974-77 1971_H 1977 1914 -17
lIor pr. ha 66 fs. g rs. 52 fs. 66 rs II (s. 52 (s.

Ubehandlet IO 108 107 42,7 48,S 43,7
MCPA 1.50 I 38 29 1.5 1.3 1,0
Dichlorprop 2.06 I 25 22 1.3 1.6 1.1
MCPA +dichlorprop 0,41 -1 1.62 O 24 20 1.7 1.0 1.1
2.4~D+dichlorprop 0.36+ 1.44 20 18 1,4 1.1

Plan JI 67 !S. 9 es. H fs. 67 rs ". 52 f.

Ubeh;jndlct 9 65 93 42,3 48,1 42.4
MCPA+ioxyniJ 1.00+0.33 I 3 9 2.2 1,7 1,9
MCPA +dichlorprop 0,33 T O.99

+iox}-nil +0.17 5 13 2.3 1.4 1.8
MCPA+dichlorprop 0.37 +0.87
+iox}'nH ..... bromoxynil +0.09+0.12 5 II 2.3 1,4 1,9
MCPA+mcchlorprop 0.45 +0.34
+2.3.6·TBA+d;camba +0.11 +0.09 ° 4 II 1.7 0,5 0.3

P/all III
1973 1917 1914-71 I'n) 1977 19~4-77

14ls. II fs. JI rs 14 rs IIh li ti

Ubehandlet 8 98 76 43.0 42,7 43.2
Bcntazon +diclllorprop 1,04+ 1.36 I 7 9 -;.0.1 2.9 1.8
Bromofcnoxim+

terbulcthylnzin 0.34+0.18 IO 1.0
Cyan:J.zin+MCPA 0.26+ 1.20 5 0.3
Triazinon -rdichlorprop 0.35+ 1.75 3 6 0.6 0.4

d. T) per af ukrudlsmidlcr mod blander
ukrudtsbcSf<lnd.

Gennem en årrække cr der udfort forsog med
forskellige typer og blandinger af ukrudl'>midler.

I opstillingen l-III bringe.. re'>ll1t:llerne af 28
(orsog i 1977 sammenholdt med de foregående
Jrs rc,>u1tatcr. Forsogsbehandlingerne er ud fort på
normalt "projtetid.!>pun~t. d. v. s. stadium 3-4 efter
Fedes skala og i en hlandct ukrlldt~bc~tand. hvor
der ine finde') dominerende u~rudL..arter.

Ovcr~t i opqillingcn bringe~ rcsult:ltet :lf 7 års
forsog efter delvis samme plan. r :i.rel'i 8 for'iog
er der opnået en lIkrwJ~effekl. som er ringerc end
de foregående år. medens merudb) ttct er på hojde
med tidligere år<; resultat.

r de 52 fOI"\og 1974-77 .!le.... al de fire t)pcr af
midler har givet samme merudbylle. ca. 1 hkg
kerne, og fon.kelJen midlerne imellem ses alene på
effekten på u~rudtet.

MCPA har vir~et s\agest og efterlader 29
ukrudtsplanter pr. m: mod 107 i ubehandlet.
Dichlorprop har vist en bedre effe~t. og der er
22 planter tilbage. medens blandmgsmidlerne
MCPA + dichlorprop og 2,4-0 + dichlorprop har
vist den bedste effekt med henholdsvis 20 og 18
ukrudtsplanter tilbage pr. mf.

t-.1idlerne anfort i plan I har i 1977 pr. ha kostet
ca. 36 kr., 50 kr.. 52 kr. og 46 kr. i den række
folge de er nævnt i planen.

Efter plan Il er der gennemfart 9 forsog i 1977.
De fire blandingsrnidler har haft en fin og ens-

arlet virkning mod ukrwJICI. idet :lfltallet af u
~nJlll.. planter er nedbra~t fra 65 i ubehandlet til
3 -5 planter pr. m!. I 52 for..og over 4 lir nedbrin·
ges ukrlldbheslandcn fra 93 tit 9 13 ukrlldl'iplanter
pr. m~.

Dc tre for..te midler. <;om alle inllcholder ioxy
nil, bcvir!.;er et pænt mcrudbylle. I 1977 på 1,4
1,7 h!.;g kerne og ovcr 4 år på 1,8-1.9 hkg kerne.
Ffter det fjerde middel, hvori stofferne TilA og
dicamba forefindes. er der ikke opnrlet noget
.. iUert mcrlHJb} tie over en 4-årig fOf'iog<;pcriode.
Denne Iype milldel h;1r en god ukrudlseffekt, men
er sJmtiJig lovlig h:hll veu afgrøden.

I pl,1Il II har pri~erne på kemikalierne til l ha
i 1977 været ca 95 !.;r.. 71 kr.. 90 kr. og 65 kr.

Mell midlerne i plan IIf er der i 1977 gennem
fort II fOl3og. To af midlerne har været med gen
nem 4-5 år, medens de to andre er med for forste
gang

I årets fo,.,,,.!; viser Tanlizonblandingen den
bedste ukrtld~effekt. idet antal af ukrudt bringes
ned fra 98 planter pr. mf i ubehandlet til 3. De
ovrige blanllinger nedsætter :lntal ukrudtsplanter
til 5-10 pr. m!.

Benlazonblandingen har i 1977 bevirket cl pænt
merudb)'lte på 2.9 hkg kerne, ligesom dette middel
o\er en 4·årig periode har bevir~et et merudb) Ile
på 1.8 hkg kerne i 31 fo~og.

De tre ovrigc blandinger har kun givet små og
usikre merudb) Uer.



82

FOfskelligt' c!o.\Willgef al ukrudtsmidler j byg (68)

Efter plan I er i 1977 udfort 9 forsøg, og resul·
taterne heraf bringes sammen med 4 års forsogslal
i følgende 0p"tilling.

LTkrlldlSbeSI:lndcn har i 1977 været beskeden,
ktln 56 plnnter pr. m!. det lavesle lal i de 4 ån
for,<og.

l\tCPA- dichlorprop har vi~t en god ukrudts
effekt. idet norm;-a! ~t~rke af blJ,ndingsmidlet har
reJucerel mængden ;If ukrudt fra. 56 til 5 pr. ml.
\Varende til en virknins<;grad p3. 91. Anvendelse
;lf '.; <;tyrke har nedbragt ukrudht:d!et til 8. det
giver en virkningsgrad p3. 86. Effekten har i 1977

Antal
ul<rudlspl.

DO!IC:flna pr. ml

42,2
1,0
1,6
1,3
0,8
0,7
0,2

48,9
1,2
1,2
1,8
1,5
1,1
1,2

99 4S,7
39 1,2
'27 1,3
2-t 1,6

75 42,8
24 0,2
18 0,5
12 0,3
21 0,3
13 0,2
8 0,1

86 46,0
29 O,S
19 1,1
16 1,2
26 1,0
17 1,0
13 O,S

35 1,6

24 1,6

21 1,6

98
22
12
12
23
15
12

56
1 '2 12
34M
Iii 5
1/2 M
3/4 5
III 2

32 lon~,,~ 1974
Uheh:mdlet
J\lCPA+dichlorprop II:!
~ICPA-dichlorprop 3 4
J\ICPA -+ Jichlorprop I l
J\tCPA·, dil'hlorprop+

bromo\)nil 1/2
~1CPA t-dichlorprop+

bromo\Ynil 3/4
MCPA+dichlorprop+

bromoxynil l/l

II !OfH1.ft /97fl
Lbchandlet
MCPA+dichlorprop l 2
~ICPA+dichlorprop 3 4
.\lCPA,dichlorprop I I
~1CPA +dichlorprop+ iox~ nil I 2
~ICPA..,...dichlorprop+io,,")nil 3/4
~ICPA- dichlorprop+ioxynil l/ l

231or.lOg 1975
Cbehandlet
MCPA-;-Jichlorprop 1i2
MCPA+dichlorprop 3 4
MCPA+dit:hlorprop I I
~tCPA+dichlorprop+ioxynil 1/2
r-.1CPA+diehlorprop+ioxynil 3/4
~1('PA+dichlorprop+ ioxynil 1/ I

75 lo,.\~1.-': 1974-77
Ubehandlet
MCPA diehlorprop 1/2
~tCPA"'dichlmprop 3:4
~lCPA--,-dichlorprop 1/1
~1CPA +dichlorprop..,... i01tynil* 1/2
~1CPA+dichlorprop-ioxynil* 3/4
MCPA -\-lIichlorprop+ iox)'nil· 1/ I
.) 8romolynil I 19i4.

Plwl l
9 lonag /977
Ubeh,lndlet
~ICPA +dlchlorprop
~ICPA+dlChlorprop

MePA +dichlorprop
~ICPA+ dichlorprop, io,,"ynil
MePA +tli~hlorprop+ ioxynil
~ICPA + dichlorprop+ioxynil

Der er udfort I hvedefor\l)g og 6 bygforsøg i
de Io !tr. og det ses. at rc')ult;-aterne er ..ammen·
faldende med en helydelig udbyttenedgang \'ed de
~ene)te behandlinger.

De to års for":.os \ i~er. al en anvendel~e af Cam·
bilene kræver rellidig utlbrint:ning. En for scn .10
vendeise kan betyde store uJbytlet"b.

Spr~ljl('fitlfPllllklllJfCfllllbilel1l' fl\"/

Anl:11
SPI"lIC- ul.lu.tl~fl ""stadIum pl. m ;'crnc

19~6 1?~7 1976 1977
Byg .1 fs .Ih

) " '"
Uhehandlet 66 11 29.M H,4
Cambilene 2 1 O ,;-0,7 ,;-0,5
Cambilene 3 3 O -:- 1.2 0,6
Cambilene 5 I I -O- 1.0 -:-2,1
Cambilene 6 2 I -:- 3.9 3, I

H\"f.'de '" II,

Ubehandlet 100 42,4
Cambilene 3 17 0,0
Cambilene 4 19 .;-0.6
Cambilene 5 28 -0-0.9
Cambilene 6 27 -;-2,6

I de fotegåentle <:lfsnit er det et p'lt gange på
peget, at midler med indhold af TBA og dicamba
har en meget goll ukrudtscffckt, men at lIe kan
tryUe afgrøden noget. ~iJlet..le:-. at der ikke opnås
nogct merudbytte for ukrudtsbekæmpeben.

For at få cn for...og-.mæ\!'.ig belysning af dette
sporg"imål blev der både i 1976 og 1977 .mlagt
forsog med midlet COimbilene. som bl .1. inde
holder de to ovenfor nævnte ~toffcr.

I hvede er der anvendt 5.5 l pr. ha, og sprøjt
ningen er wJfort på "tadium 3-4-5 og 6 efter
Feekes skala. I byg hlev do\cret 4,5 I pr. ha i
stadium 2-3-5 og 6. Del rigtige bch:1I1dlingslids
punkt med Cambilene \ il normalt falde i >;tadium
4 for hvede og stadium 3 for b}g.

e. Forskellige doseringer :'If ukrudtsmidler.

I snmnrbejde med Statens Ukrutllsforsog er der i
en årrække gennemført forsøg til bcly...ning ;'If
mulighederne for under optimale <:;Phljteforhold
at nedsætte normaldo'<eringen for ukrudl<;midlcrnc.
I forbindelse med for...ogenes ..prøjtning: er der
samlet oplysningcr om \ejrforhold. temperal11t.
nedbar. vækstforhold o. s. v.

De indsamlede oplpiOinger bearbejdes ha.. Sta
tens Ukrlldtsforsog med henblik på at udarbejde
en prakti~k anvisning på. hvornår en nedsal
dosering nf et ukrudtsmiddel bn fOfventes at
have en tilstrækkelig god effekt ~tatcri;"\lel ventes
offentliggjort i lobet af 1978. og konklusionen
heraf medtages i O\er~igten 1978.

Der er i 1977 udført 11 for<;og efter to pl:lOer.
hvor midlerne er prøvet i I ~ og'.. "Iyrke i for
hold til normal dosering. Forsogene er :llle udfort
i byg. og der er .. prøjtet i vækststadillm 2 eller
sene')t 3 efter Fcckcs skala.
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45.8
l.2
1.7
2.l
1.6
3.0
1.1

CyanazinblandlOgen indeholder i 1977 kun
MCPA, mens dichlorprop indgi~ i blandingen i
1976 og 1975. Ændringen synes ;.Il have givet et
præparat. hvor en god ukrudtseffekt er bibeholdt,
mens skånsomheden er blevel ..torre overfor af
graden.

Forsøgene fortsælles.

Alle forsøg er udfort i hvede. Midlerne Tribunil
og Stamp er begge udhragt umiddelbart efter
s3.ning. Eher begge midler er der opnået en helt
en'i u~rudl:>effekl. Mængden af ukrudt er nedbract
fra 107 planter pr. m~ i ubehandlet til 26. hvilk.et
har rcsulteret i et merudbytte p:\ 3,5-3,7 hkg
kerne. DNOC 80 er et gult svidningo;middel, Lin
dinger D~t 68 indeholder dinoterp, en type gult
middel. og mechlorprop, mellens Areion er et

2. Ukrudt i "inters..d.
l .. inlersæd er der udført 21 forsøg med be~æm·

pcl'ie af tokimbl;ldet u~rudt eher tre fo"keJligc
planer. Hovellp'lrtcn af de prøvede midler er an·
vendt om foråret ved ukrudtsplnnternes begyn·
dende væklit.

Eftcr en en"clt plnn er der dog prøvet 6 præ
par;lter, som er udbragt om efteråret. Der er
udfort 12 forsøg efter lIenne plan. og resultaterne
heraf ses i op'itillingen.

4.9
l,l
3,1

hk,
lcrne

58,0
3.7
l,l
l,9

51,9
2.3

7Z
IO

Atltal
ukrudupl

pr m'

107
26
26
50

l6
47
32

l.5 kg

Forsøgl'lIl' lIu'd !lee/seJl e/o!u'rilll{ er gellllem/Ørl
sidelI 1972. 1?C'Sulwleme "i.fer, (II del ~'r I1l11ligl (II

Ilecl.ffl"fle dn.ferill!:l'11 i et \list om/cII/R, ud"Il at del
Klir tIll'\'/Il'I'fl'rdigt ud 0\'''' uJ..rudtsl'irklliIlRetl OR
merutlb) Hel.

Eli afgørende lorudsæl"ill!: lor c't lillrnJsstil
lellde resullat '-ed am'ellde/se a/ tm lInIsat dOJl!ritlg
n dog
- al del ptJgel"ldende middel nl'1gef e/ter u/..wdls.

I'oraen
- al likrudt.f/lnraell iJ..J..e t'f for l'O/dSOlll og i/..ke

c/omi/lerl'S a/ (,JlJ..el/t' uJ..r/ullsarla
- allldsprpjlllillgL'1l .I'ker fUlder oplima/(' v('jrlu'

linge/ser
- al sprojllliflgen tulh)f('s rd/ic/igl.

J2 /orsog 1977

Lhehandlcl
Tribunil. v. såning 3.5 kg
~tomp, \'. sånlO~ 5,0 I
DNOC 80, eher!tr 3.0 kg
DNCC 80 l,O kg +

+ AreIon, efterår 2,0 kg
Limlinger DM 68, eflen\r 7,0 I
tindinger DM 68, for;\r 7,0 I

4 10rsØg 1976
Ubehandlet
Tribunil, v.såning

{.'hudr i 1H'l'dl' (70,

Fors/..('//;ge doser;llga {Ilukrudtsmidler (69)
PI II Anlalall ukrudlspl. hkø:
2 forsøg 1977 DOler!n. pr m' kerne

Ubeh:mdJel 49
Bentazon +dichlorprop 112 8
Bentnzoll +dichJorprop 3/4 3
Menta7.0n ~ dichlorprop 1/ I 1
Cyana1in+MCPA J 2 I
Cy.tnazin+MCPA 3'4 O
Cyanazin+~1CPA 1/1 I

været fuldt på højde med de foregående tre år,
hvor virkningsgraderne for de to doseringer var
såleJes: i 1976 88 og 88, i 1975 84 og 77 samt i
197475 og 73.

I 75 forsog 1974-77 har der været en ret god
ukrudtseffckt efter ;lnvcndelse af en blanding af
MCPA +dichlorprop i normal slyrke, Anvendes* styrke, er der 3 ukrudtsplanter flere pr. m t i
forhold lil normal slyrkc.

Merudb)ttet i 1977 er forholdwis højt, 1,2-1,8
hkg ~ernc, mens der i den flerårige forsøgsperiode
er opnået 0,8-1,2 hkg kerne,

Blandingen MCPA +dichlorprop+ioxynil er
pro\let gennem tre år. J 1974 blev benyttet et mid
del med Indhold af bromoxynil.

Di~e lre-komponenl-blandinger har i alle 4 år
vist en lidi bedre u~rudlseffckt end MCPA+
dichlorprop-blandlOgcr. Stort set har blandingen
med ioxynil/bromoxynil i J-i ~tyrke givet snmme
effdt som normal ~tyrkc af dcn renc hormon·
middel blanding. Udbytlcmæssigt giver blandingen
med ioxynil et lidt lavere merudbytte end MCPA
+t.lichlorprop, når sammenligning sker ved nor
maldosenng. mens der iHe ses fOf!>kel i udbytte
forogcl'Je ved nedsat dO'Jering.

Kun to fon.og er i 1977 udfort efter plan II.
Reliultaterne bringes I den følgende op"lilling,
hvor Oc~:\ resultaterne rrå 1975 og 1976 bringes.

l/orsOI: 1976
Ubehanlllet 68 40,6
Bentnlon +diehlorprop I 2 20 1,2
Mentalon +drchlorprop 3 4 I I 1,6
Bentazon +dichlorprop I I I IO 0,4
Cyanal.in -t MCPA +dichlorprop liZ IO 0,6
Cyanazin + MCPA -t dichlorprop l/4 4 0.8
Cyanazin + MCPA+dichlorprop l/I 2 I.l

4 /or.røl{ J975
Ubehanlllet 91 46.2
Benlazon + dichlorprop 1/2 24 ~O.l

Bentazon +dichlorprop 3 4 17 ~0.8

Dentalon + dichlorprop I I 8 ~ I. I
Cyanazin + ~tCPA + dichlorprop I 2 22 ~2,5

Cyan:llin + MCPA+dichJorprop 314 6 ....:...2.8
Cyanazin + MCPA+dichlorprop III 7 ~2.6

Regge blandingsmidler giver i 1977 en meget fin
effekt på ukrudt, 0-3 planter er tilbage af 49 pr.
ml, n:\r normal eller ~;t styrke er anvendt. Der er
en pæn ullbytte'itigning for behandlingen på 1-3
h~~ ~erne.



middel med effekt både mod græsukrudt og bred
bladet ukrudt. Disse tre midler er udsprøjtel i
efteråret eher hvedens frem~piring på det for
DNDe normale udsprøjtningstidspunkt. Deres
effekt er ikke helt på højde med de to midler an
vendt ved såning. idet DNDe 80 og Lindingcr
DM 68 har levnet næsten halvdelen af ukrudtet,
50 henholdsvis 47 planter pr. m~. Alligevel har de
givet et merudbytte på 3-4 hl..g kerne. Blandingen
af DNOC 80 + Areion har nedbragt be')tanden af
ukrudt lil 36 planter pr. m~. og har samlidig
bevirket merudbytte på 4.9 hkg kerne. De tre
præparater har .tlle haft v.mskcligt ved at bel..æmpe
spildfrø nf hvidklover, og detle påvirker ukrutl~

tallene noget.
Endelig er Lindinger DM 68 prøvet om foråret

ved begyndende vækst. På delle tidspunl..l fås en
lidt bedre ukrudtscffekt end ved efterårsanvendel·
sen, medens merudbyttet har været af samme
størrelse.

Alle midler bor prøves yderligere.

Efter Io planer er provet flere midler, som er
udbragt om fodrcl ved bcgyndenJ~ vækst. Fem
forsøg er udfort efter plan I, hvori der indg.k to
midler, der har været prøvet i 4 år.

Tribunil-Combi M vi'>er i eirel', 5 forsag en god
ukrudl<;,cffekt. 150 planler pr. m~ er blevet redu
ceret til 17, og der er opnået ..L5 h~g ~erne i mer
udbytte. Denne effe~t på ukrudtet S\·:l.rer til de
foregående år.'. l 19 forsøg over 4 år er ukrudls
mængden nedbragt fra 114 til 15 planler pr. 012.

Merudbyttet v:lricrer meget i de 4 nr. fra. -7- 2.1
lil + 7,6 hkg. og som genncm,nil af de 4 år få"
el be'i~edent merudbytle på 1,6 hl..g kerne.

Ukrudr i l-inlentrd (7J)

P/(m 1 ADlal
SprøJte- Ukru..115PI. hk,

5 fonOJ: 1977 Sl4dlUlll pr. m' lierne

Ubehandlet 150 57,5
Tribunil-Combi M J.5 kg 5 l7 4.5
Tantizon-OP 4.0 kg 5 20 4,4
Blade). 1.0 kg ~ 15 J,5
Basagran DP 4,0 I 6 41 3,7
Herb:l\'ex 630 J.5 J ~ 22 2,5

6 forsøg J976
Ubehandlet 102 52.9
Tribunil-Combi M J,5 kg 5 9 1.0
Tantizon-DP 4.0 kg , 14 0.1
Basagran-DP 4.0 I 6 30 1.6
Herbavex 630 J,51 6 J I O,J

2 forsøg 1975
Ubehandlel 15J 34,7
Basagran-DP 4.0 I 6 9 7,R
Herbavc\ 630 3,51 ~ 47 2.2
Tribunil-Combi M J,S kg 5 18 7,6

6 forsag 1974
Ubehandlet R2 57.7
Basagr:l.n-DP 4,0 I 5 IH 2,4
Tribunil-Combi 3,5 kg 4 19 +2,1

S4

Antal

/9 forsØg /974-77
Sprøjte- ukrudts,,!. hk.
stadium pr. m' kerDe

libehandlet J 14 5317
Bilsagr;.tn-DP 4,0 J 5-6 27 J,t
Tribunil-Combi M J,S kS 4-5 J5 1,6

Basagmn DP viser gennem årene en varierende
effekt overfor ukrudt. I 1977 er efterladt 41 plan
ter pr. m!, hovetbageligt fuglegræs, seriens ringe
ste resultat. Alligevel er der opnået et pænt mer
udb~ LIe på 3,7 hl..g kerne efter Basagran DP.

I 19 forsøg gennem 4 år reducerer midlet be
standen af ukrudt fra 114 til 27, hvilket knapt er
helt tilfreds!itillcnde. Merudbyttet i de 4 års forsøg
andrager 3,1 hkg kerne.

Herbavex 630 viser i 1977 en ukrudtseffekt
med kun 22 planler tilbage af 150 pr. m:. I de
to foregående år har midlets effekt ikke været
heil tilfretlsstillenJe. Tantizon DP er prøvet på
2. år, og i begge :ir viser midlet en god ukrud~

effekt. men der er en betydelig forskel på mer
urJbyllets sterrelse. I 1977 er der opnået 4,4 hkg
kerne, medens der ~un er opnået 0, l hkg i 1976.
f\.lidlet må derfor provcs yderligere.

B1adex er provet forste gang og viser et pænt
resull:lt, cn virl..ningsgrad på 90 mod ukrudtet,
hvilket har bevirket 1,5 hkg kerne i mdrudbyuc.
Også Rladex bor proves yderligere.

UJ.rudl j vintersæd (72)

Plnll 11 Anl"l
Sprojle- ukrudlsrl. hk.

4 forsøg 1977 :.ladlum pr. m kerne:

Ubehandlet 61 57,3
Arclon P 4,0 kg 5 l3 J,4
r,lOcron Combi

500 FW 1.75 I 5 JJ J,3
OLG l\H1fopacid 3.0 kg 6 J4 J,J
raneron 50 WP + 2,0 kg+

l1-propionat NAB 3,0 I 6 t I J,S
Actril 4 4,0 I ~ JI J,O

7/or50[11976
L'behandlet 65 51,4
DLG l\1-propacid J.O kg 23 O,J
Fancron Combi

500 ~\V 2.0 I J J -;- J,6
Faneron 50 WP + 2.0 kg+

D-propionat NAB 3,0 I 15 0,6

9 /ors()g 1975

C!:lchandlct I J6 61,8
DLG M-propJciJ J.O kg J6 J,O
Faneron 50 wp + 2.0 kg+

D-propionat l"AB 3,0 I 25 J,7

9 forsøg 1974
Ubehandlet 52 60,1
DLG M-propncid 3,0 kg J5 -;-0,7
Fnneron 50 WP + 2,0 kg+

D-propionat NAB 3,0 I J I 0,6

19 forsog 1974-77

Cbehandlet 76 SS,1
DLG M-propacid 3.0 kg 23 0,6
Faneron 50 WP + 2,0 kg+

D-propionat NAB 3.0 I I~ J,4



Efter plnn II er udfort 4 forsag i 1977, og alle
dc pmvc<.lc midler viser omtrent samme effekt mod
ukrudtet, idet den beskedne bestand af ukrudt er
reduceret fra 61 planter i ubehnndlel til 11-14
pr. mt .

DLG M·propacid har i årets forseg givet 3,1
hkg kerne i merudbytte, hvilket ligger betydeligt
over, hvad midlet har bevirket i de tre foregående
år. Ses der på rcsultntet :lf 29 forsøg over 4 år
finder m:ln. at effekten af DLG M·propacid il..ke
har været tilfreds~tillende med en virkningsgrad
p~ 70.

Blandingen Fnneron 50 WP+ D-propionat NAB
har bevirket et merudbytte pt. ),8 hkg kerne i
årets forsog. Også for denne bl;]nding gælder, at
merudbyltet i de tre foregående år var betydeligt
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mindre. Over 4 år er der opnået 1,4 hkg kerne i
mcrut.lbylle i 29 forsøg. Virkningsgraden for u
krudtet er ca 80, hvilket må betegnes som hæ
derligt.

Faneron Combi 500 FW er prøvet på 2. år. I
årets forsøg er <lnvendt 1,75 I af midlet mod 2 I i
1976, og det synes at være en mere skånsom
behandling af afgrøden, idet ukrudtseffekten er
lige god i de to år, medens et mindreudbyIIe på
-:- 1.6 hkg i 1976 er vendt lil et merudbylle på
1,3 hkg kerne i 1977. Midlet bor dog afprøves
}'dcrligerc.

Aetril 4 er provet i 1977 med et resultat, som
svarer lil det, som midlet har vist i forsøg for år
tilb:lge.

Tabel h. .\'Iidlcr til bckæmpelsc af ukrudt i \·inlcr~:rd.

Anlal
~

ukrudts- r" Udb)l1e

"
o planter uk rudI og mer-

Pr~p:lrat .!. MJ:: Fonllgsh
,

pr. ml uclbYlle ~.

~·E li
~ ~.

;;
Ubeh·1

h"Jl: kerne ~..;,-
Ubc:h·1

pr. ha .~

~.g~1 o Beh. Deh. 'C ..:
< ~~

Eft('rllr
I. DNOC 80. J,O 1977 12 107 50 58.0 3,9 65
2. Lindinger DM 68 ......... 7.0 1977 12 107 47 58.0 3.1 147

Forår
J. LiOllingcr DM 68 . 7.0 1971·74 + 77 38 95 29 23 J 54,2 2.6 147

4. IIcrb::tlOX MP 500 5,0 1971 7J 21 16 49,4 2,6 75

5. OLG M·propacid. 3.0 1971 77 'O 76 23 12 2 56,7 0,7

}806. Lindinger Mecot:lt 600. J.H 1974-75 18 8' 26 61.0 +0,2
7. Propinox-M Kombin. 4.0 1969-72 24 16 2 49,6 1.4

8. DUi D-prop-mix-pul\'cr. J.O 1968-70 7 10 J 47.7 ,0.8

}659. Hcrbamix·Drfvt 800. 3.0 1971 72 l J 20 4 50.3 2.4
10. PropJIllix n. 3,5 1969 71 18 12 2 50.6 1.0

II. NA·\·fix DPI). ............. 5.0 1976 4 83 11 44,9 0.2 60

12. Lindinger Combi 3. 3.0 1973··75 10 70 l J 16 51.5 1.6 75
D. Lindinger Combi K .. 3,3 1976 4 8.1 5 44.9 0.0 65
14. Shellprox super. 3, l 1972-73 17 17 3 51.6 1,9 70

15. Ccrtrol Tripej. 5.0 1974-75 15 117 25 60.3 1.2 110
16. AClril4. 4.0 1969·73+77 ]7 61 11 15 50.6 2,2 120

17. Faneron 50 WP .. 1,0 1968-71 22 17 3 51.2 3,0 225

18. Faneron 50 WP +
O-rropionat NAB . 2 3 1974-77 29 76 16 58.1 1.4 186

19. Faneron Combi 500 FW .. 1.75 1977 4 61 13 57.3 1.3 85
20. Tribunil·Combi M. 3,5 1972-77 32 109 15 17 52.4 1.5 170
21. Basagran OP. 4,0 1971-77 43 114 27 17 51,2 J . .1 180
22. DLG DP-Lontrel ......... 4.0 1976 4 83 9 44.9 0,1
23. Bladex. , .. 1.0 1977 5 150 15 57.5 1.5 61
24. Tanlizon-OP. 4.0 1976-77 11 124 17 55.0 2,1 190

25. Cambilene . 5.5 1965-74 53 119 J6 11 2 51.5 0.0 80
26. Hcrba\'cx 630 . 3,5 1973-77 27 122 31 II 2 53, l 1.0 81



l tabel h bringes en oversigL over 26 markeds
forte midler, som er prøvet i vintersæd gennem
en årrække. IoversigLen gives oply~ning om
midlets dosering. ukrudLSeffekt og merudbytte samt
kemikaliepris pr. ha i 1977. Den anførte pris om·
fatter ikke moms og udbringningsom~ostninger.

Tallene må vurderes med omtanke, og man bor
bemærke sig, hvor mange forsøg et middel har
deltaget i, når s3mmenligning gores. Ligeledes har
det betydning, om forsogene er udført i de sencste
:\r. eller det er sket for ;ir tilbage.

De to første midler. der er udbragt om efteråret.
er kun provet el år. Del førsLe. ONDe RO, er et
rent gult svidningsmiddcl. medens middel nr. 2 er
en blanding af et gult middel og mechlorprop.
Dette middel, lindinger Df\,t 68, er også prøvet
om forMet. hvor dels effekt har været lidt bedre
end ved eflerårsanvel1delse.

Midlerne 4-14 er nile hormonmidler, som sta·
dig er de mest anvendte præparater i vintersæd.
Middel nr. 4 indeholder rent mechlorprop. medens
gruppen 5-7 indeholder 2.4-0 +mechlorprop. I
gruppen 8-10 indgår MCPA+dichlorprop og i
nr. II findes 2,4-D T dichlorprop. medens gruppen
12-14 indehOlder MCPA +2,4-D+dichlorprop.
For nogle af hormonblandingsmidlerne er for
sogsantallet megeL beskedent, ligesom en del af
forsogene ligger flere år tilbage. De fleste af præ·
paraterne viser en nogenlunde effekt mod ul...rudtet
med merudbytter. som spænder fra .;-0.8 til +2,4
hkg kerne for behandling.

I midlerne 15-16 jndgår ioxynil + hormon
middel. og der fås en god ukrudtseffekt med mer
udbytter på 1-2 hl...g kerne. Faneron 50 WP, nr.
17, er et bredt virkende middel med en stor skån
somhed mod afgroden.

I gruppen 1R-24 se'> 7 forsl-.ellige blandings
midler. som er prøvet i de allcr~eneste år. Faneron
50 wp + D-propionat NAR Bas<lf!.ran OP og Tri·
bunil Combi-M er provet over en ;1rræ~l-.e med en
virkningsgrad på lIlo.rudtet på 75-85. Merudbyttet
for de tre midler andrager 1,4-3.3 hl-.g kerne.

De øvrige præparater j denne gruppe er af
provet i 1-2 år. f\lidlerne \li~er en lo'.ende effekt
mod ukrudlet. men bor dog pTOves yderligere.

Nederst ses to midler med indhold af bl. a.
diciJmba. Midlerne udviser en ret god effekt på
ukrudtet. men til tider ses en lovlig hard virkning
på udbyttet Derfor bor midlerne k.un tages i
brug i en stor ukrudlSbe'itand og under noje
kendsknb til nfgrodens uclvikling'itrin.

3. Ukrudt i "'lrsæd med udlæg.
3. L'dJægsårct

Serien med ukrudtsbdæmpebe i vår~æd med
udlæg er viderefort i 1971, dog "un med et en·
kelt forsog. Re~ultalet heraf ses nedenfor sammen
med resultaterne fr3 forsog i 1976.
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Ukmdt i J..orll med /Id/æg o/ k/o\'ugrttJ
K&r~lr.:ler Anlll

ForsOR nr. /46/
for klover- uknadlSpl. hk,
besland-) pr. m' lcmc

/977 I (,. If,

Ubehandlet 90 48.7
Basagran 480 3,0 I 20 1.4
Herbarolin M 650 0,8 kg 57 0,6
Legumex M 3.51 36 ,;-0,2
Basagran MCPA 3,0 I 18 0,2
Blatat 2,0 I 28 + 1,3

/976 I fs.
6 "

6 r,.
Ubehandlet 4 36 35,3
Basagran 480 3,0 I 6 IO +0,1
Herbazolin M 650 0,8 kg 2 14 0,4
Lcgumex M 3.5 I 6 14 0,3

/Y75-77 3 b. II h. II fs
Ubehandlet 7 63 34,6
Basngran 480 3,0 I 7 18 0,3
Herbazolin M 650 0,8 k8 5 27 0,1
·)0 - ... lIe pl~ntcr dttbl. IO .. ruld bc$I~"d a( sunde planler.

Bedst effekt på ukrudtet viser de <o Bas.acran
midler. Basagrnn 480 har været med gennem 3
år og viser en rimelig ukrudtseffekt. mens udbyttet
ikke påvirl...e...

I enkelte af forsogene er der givet karalter for
k.luverbe... tamJ. Herbazolin M 650, der bl. a. inde·
holder MCPA. har fået den laveste karakter,
d. v. s. at kloveren er blevet beskadiget mest ved
behandlingen.

I udlægsåret måles ... projtevirkningen p:'t ukrudt
og dæksæd. og i det følgende år måles virkningen
på k.lpvergræsset. Desværre er der ikke m;\Jl efter
virkning i 1977 på grund af de unormale vejr
forhold i 1976, som m;mge steder voldte betydelig
~kaJe på udlægget.

4. Ul<rudtsarter og herbicid..;rkniog.
I samtlige forsog i "orn og bederoer er der

foretaget optællinger af ul..rudtsplanter. og disse er
sorteret efter aTler. I label 73 ilabelbilaget brin·
geo; re ... ultaterne af 194 forseg i 1977 fordelt med
1:::!.3 forsøg i vårsæd. 30 i vintersæd og 41 forsøg
i bederoer.

De anvendte navne er iUe helt botanisk. kor·
rel...le. f. eks. indehOlder ~rllppen )ager~ål. alle
I...orsbtom'itrede ukrudtsarter, som agerkål, kiddike
og agersennep. Grupperne pileurt. tvelnnd og æren·
pris omfatter ogs:\ flere arter. og gruppen kamille
indeholder bl. a. Itl~tl"s kamille og agergåseurt.

I nedenstående op~tilling ses det, at flere u
krudL"arter "an findes såvel i kornmarken som i
roem:lfkcn. Delte gælder bl. a. pileurt. fuglegræs.
kamille og agerkål. Stedmoder. tvetand og æren
pris findes ligeledes meget udbredt. og disse plan
Ler er vans"elige al bekæmpe. Det har derfor af·
~ørende beLydning for en effektiv ukrudtsbekæm
pelse. at der i den cn"elte afgrøde vælges et mid
del. .,om kan bekæmpe det fremherskende ukrudt_



l 1977 har de dominerende ukrudtsarter i vår·
,æd. vintersæd og rocr værel folgende:

\'J.nzd Vinl<:~ R~,

Pileurt I 6 I
Fuglegræs 2 I 4
Mælde 3 2
Kamille 4 2 7
Hand,ro 5
,rrenpris 6 4 3
t\ger..ledmoder 7 3 5
Ågcr~ål ~ IO IO
Tvel:md 9 5 8
Forglemmigej IO
Enårig r'lpgræs 7
Ilyn.leI<t,ke 8
Burre,ncrre 9
Nælde 6
Nal'.kygge 9

T.lhellen angiver plad~ll11mrene. Eksempelvis
angiver tallet 2. at den på~ældende ;ut ligger på 2.
plad,en i udbredelse i dette ;lrs forsog. Natskygge
er ny P:l lisIen, men denne pl:lnte træffes i m.mge
hederoem<lrker.

I t.,bel 75 i tabelbilaf:et meddeles virkningen af
JR h.lIldeh.:- og forsog ... præparatcr. idet de enkelte
for..",!,:,;'in; effekt op_,ummere~. I tabel i er anfort
et ..,:lllllllCndr>lg af Idbel 74. Kun de mest anvendtc
præp.Jfatt)'per er her medtaget. Midlernes pro
ccnti,kc virkning er anfort. d. v. S., al et huj I lal
er cll,bctydende med en god ukrudtseffckt.

Belragtes tabel i i lodrette kolonner. fås et
udtryk for. hvorledes de en~elte kemikalietyper
virker på de for,~cllige Ilkrul!lsarter. På den
v:lIldretle lcd ses de forskellige præparallypers ef
fekt mod den enkelte llkruJtsart. En virkning,grad
på over 90 må <Jnses for påkrævet, for at en u
krlld"hekæmpel~e er tilfred'iSlillende.
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"<lig (l/ukrudtsmiddel mtI n()je alstemmes ellu
drn uhudtsllora. df!r lurekommer pd der areal,
som sJ.. al sprojtf!s. Oplysningerne i on:nstdelld~

tI/snir J..an nul' en god hjerlp til at IrerIIe del
rigtigt., \ulg.

5. Bekæmpelse af græsukrudt.
3. Flp'ch3HC.

I 1977 er forsøgene med hdæmpe1se af f1y've
havre forl>;:I1. Der er gennemfort :!O forsøg med
2 fOf\kcllige midler, begge lil anvendelse ved
fl y..chavrcplantcn~ begyndende ~Irækningsvækst.

SprnJleli(bpunktet er angivet som kornc~ vækst
<;1:ldJllm efler Fedes sbla he side 53).

J byg er gennemfem 16 for!l"g, og resultalerne
se~ i folgende opstilling.

lld.. lI'mpi'lse ul 11)'\'("11(11 rf! i h.vl: (76)
Anlal "),dl.a,r<:rlanl<:r

Spn'J\<:1 pr. IO m' hk,
l )\:ullwn lal t ,.~

/977 14 fJ 2 ri Ib fJ Ib {s

LbelhllldlC:1 76 1310 357 43,9
A\engl:- 6.01 5-6 I 415 54 0.7
WL ~3425 J.O 1 5-6 4 630 82 -HI,I

/976-77 ~8 r, H, JJrs JJ (J

Lbehandlel 140 IM5!' 400 41.1
A\enge 6.0 I 5-6 1 :\I)~ 61 0,9
\VI. ~3425 J.O I 5-6 4 s57 87 0,2

/975-77 41 rs 41 rs. 46 rs

L. behandlel 133 321 42.2
Åvengc 6.01 56 1 44 0.9

I 14 forsog har der været 76 flyvehavreplanler
pr. IO m!. hvil~et er en mere be<;keden bestand

Tabel i. Ul..rudl),midlcrncs virl..ning på de ,jgtigste ukrudt sarier i ,:\rsrd (7~)
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~
~ Q :.~ ~ o

~~
.< E • li o

~ U
~ ~J u~ ;5 :t i:l e • • .5~ c ~ ,~ :::::,2 Q~ Q' = ~ Cl ,;:

))Aserk;\I(. 100 100 99 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100
Ascr-"ledmodcr. 71 NI 85 89 88 80 76 87 89 70 86 94 96 78
rorglcmmigcj. 55 li 64 7S 6~ 84 65 58 94 89 92 96 94 99
Fuglegræs. 78 96 94 94 98 94 78 94 97 91 97 95 99 97
Gulokseojc. 40 67 47 38 98 74 51 79
Hanekro ... 86 69 70 73 41 77 85 76 87 81 M 91 92 95
I-Iarcmad. 74 95 54 91 98 90 44 100 100 99 77
Kamtlle .. 68 83 81 91 93 96 68 87 97 95 100 95 96 92
Krumhals. 84 67 96 91 85 90 98 92 95 95
~)M:tld~«. 98 97 98 98 100 99 98 98 99 100 99 99 99 100
Pileurt ... 69 89 91 95 98 97 92 96 97 99 97 96 99 87
Spergel .. 85 90 76 94 93 79 81 89 91 98 98 97
Tvetand ... 69 65 66 80 94 83 81 88 86 92 77 98 98
Ærenpris ... 81 84 90 93 98 92 94 97 90 92 90 96 99 87
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Bekæmpe/se alflY\'ciJaI'rc i \'årraps (771

J vårraps er gennemfart 3 for...og - alle på Lan
geland - med et enl-..c1t præparat.

WL·præparalcl har hnlvcrcl bestanden af flyve
havre og givct et lille merudb~ tic i gennem..nit af
de 3 fOniog. J to "lf forsogene har bestanden af
flyvehavre været over 100 planter pr. IO m!. og
her har behandlinl;en givet merudbytte. , det tredie
forsog var der klin I flyvehavreplante pr, IO m\
og her g<tv sprojtning med WL 43425 et lille
mindreudbyue. Midlet bor prøves yderligere.

En række fl)Tchavremidlcr er li! nldighed. l
"årsæd er det nu mllligr at bekæmpe flyvehavre fra
Nr såning ti/ afgredens begpulende stræknings
n~kst.

Sterst interesse .mm/er der sig om de mie/ler, der
kan am'ene/t'S "ed komelS wl'kstsradium 5-6.

For af/e Ily,,<'!lavremicllcr gælder del, ar ('ti god
eflcja er afhængig a/. at der rc/le sprojretidspunkt
m'erholdes, og Ctl korrckr sprøjtere""jk am'endes.

Vårsæd Froæ",ndc K~ikskud

kvika~s pr. m J pr, ml hk,
6 fors";g j 977 rur høst efter host kerne

Ubch;lndlcl 17 22 43,3
Antergon 30 27 I l 7 3,4
PLK ~taleinbydrazid 27 I 3 6 2,6
Roundup 41 l 7 2,3
Stubbehandling 4 15 1,7

18 IlJr.wg 1975-77

Ubehandlet 30 45 35,0
Antergon 30 27 I I 7 6,4
Roundup 41 I 6 5,8
StubbehanJling 8 13 4,6

t:.ftC'rårsbekæmpdfjt al "vi/.. lorue/ for
~'ijrsæd 178)

F,,, \'l'rsæd. Forsøgene er anlagt i stub, hvor
halmen er fjernet uden afbrænding. og hvor et
fOf'>oJ;sled ligger ubehandlet indeil \'inlcrplojning.

1 tre forsogsled Iade~ kvikken urort fra host til
...projletid.. punktet i oktober~ forste halvdel. Fra
"projtning til .... interpJojning bor gå ca. 4 uger.

I det ... idste forsagsled er der foretaget stubbe
handling. som den udfores under de stedlige for·
hold i den ovrige mark.

I forsøgene 1977 er alle tre præpmater udsproj
lel j tiden 4,-20. oktober.

Optælling af frobærende kvibks er sket kort for
bygho'l 1977. I de ubehandlede forsøgsled varierer
antallet fra 5 til 54 pr. m!. i gennemsnit var der
17 ak.. pr. 01=. det laveste antal i de sidste 3 års
for...og. Efter behandling med Antergon 30 og
Roundllp var der kun I nks, mens PLK-Malein·
hydr<lzid og stllbbehandling reducerede antallet til
3-4 frobærende kvikaks pr. m~,

Efter byghøst optalles antal kvikskud pr. mr. I
Ilhchandlet var der 22, mens de tre kvikmitller
havde reduceret ;lntallet til 6-7 kvikskud pr. m'.
r del swbbehandlcde fon.ogsled var der 15 skud
pr. m=. ca. det dobbelte af antallet i de sprøjtede
leo.

Merudbyttet for de forskellige behandlinger er
kun C;l. halvt så stort i årets forsog som i de nær4

mc"t foreg~ende års. Dette kan hænge sammen
med den beskedne bestand af kvik, som var i dette
~rs forsag.

b. Kvik.

For...ogene med bekæmpelse af kvik er fortsat i
1977. I det følgende bringes resultatet af 6 forsøg
med 3 præparater anvendt i efteråret forud for
såning af vårsæd. I alle forsøgene var afgrodcn
blg.

RC'iultaterne af de 6 forsog i 1977 falder pænt
sammen med de foregående 2 års forsog. I 18 for·
sog over 3 år har Antergon 30 og Roundup vist
samme effekt og samme store merudbytte på ca.
6 hkg kerne. Stubbehandling har i de samme 18
fo~og efterl:ldt en større mængde kvik og givet et
lidt mindre merudbytte.

kg rent frø

2466
78

Anl;11 n}Hh;1Hepl
pr IO m'

90
3,0 I 47

end i de to foregående års forsøg:, Dc to præpa·
rater har begge haft en god effekt, idet Avenge har
reduceret bestnnden til log WL·præparatet har
efterladt 4 planter pr. 10 m~, f\fidJerne har kun
påvirket udbyttet svagt.

I to forsog på Umgeland, nr. 1167-1168, har der
været en meget kraflig O,'vehavrebestnnd og begge
forsog~præparnter har her vist en ret dårlig effekt.
Det oplyses om forsogene, at der i det ene tilfælde
sås »gengroning4: efter kraftig nedbør. d. v. s. flyve
havreplanterne salle n~'e. svage skud fra grunden.
, det andet tilfælde blev sprøjtet 20 '6 i kornets
stadium 6, men kornbestanden var tynd og sent
udviklet, hvorfor f1 y'vehavren formentlig bar været
for veludviklet på behandlingstid!'>punktet.

Også i 1976 vnr der svigtende virl-..ning af flyve
havremidlerne i enkelte for:-.og på Langeland.
Froprover af f1)'vehavre fra markerne med den
ringe effekt er udtaget i 1976 og sendt lil Statens
UI-..rudtsforsog. Her har man i 1977 undersogt,
om det evt. målte dreje sig om en speciel type
flyvehavre med sterre modstandsdygtighed overfor
de gængse flyvehavremidler.

[ den tilsendte prøve var der hovedsflgelig flyve
havre ;lf unJerarten Avena fntlla intermedia som
er helt normal med hensyn til folsomhed over for
flyvehavremidler bl. a, Avenge.

I gennemsnit;lf 41 forsog OVer 3 år har Avenge
givet en kom.lant og meget effe~tiv bel-..æmpelse af
flyvehavren. idet en bestand på 133 planler pr.
IO m! er reduceret til l. Merudb~ttet for en sprøjt
ning har i 46 forsog været knapt I hkg kerne.

l 1977 var ha-pri'ien for 6 I Avenge ca. 335 kr.

3 forsog /977
Ubehandlet
WL 43425
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AUe midler skal efter brugsanvisningen udsprøj~

tes indenfor få dage efter hvedens såning. Der
foretages ingen nedharvning af midlerne. J to af
forsøgene er udsprøjtning sket 3-4 uger efter så
ning. Optælling af en- og tokimbladet ukrudt er
foretaget i foråret.

4 nf forsøgene er <lnlngt efter frøgræsm:Jrker,
men'i de øvrige er anlag!. hvor græsukrlldt var
ventet. I seks forsøg er der opla1t græsukrudt, i
gennemsnit fandtes t87 pl<lnter pr. m 2 i ubehand
let. Antallet i de seks forsøg varierede fra 7 til 296
græsllkrudtsplanter pr. m~. Den bed<;te effekt mod
græsukrudt er j 1977 opnnet af Are10n og Tribunil,
som har reduceret bestanden fra 187 til 28-36
plan ler pr. m:!. Dc to doseringer af Trinu1<ln har
virket ens og noget ringere end de lo andre præ
para ter. I de samme 6 forsag var der 149 andre
ukrudtspf(lnter pr. m:! i ubehandlet. Tribuni1 har
vist den bedste effekt ved at reducere antnllct til
43. De øvrige tre behandlinger viser omtrent
samme rel dårlige effekt med ca. 100 ukrudl'iplan
ter pr. m:!. Et enkelt forsøg, nr. 2230, anlagt efter
hvidkløverfrø, påvirker ukrudtslallene noget, idet
midlerne ikke har kunnet bekæmpe hvidkløver og
k:lmille.

Merudbyttet for sprøjtning er i de seks forsøg
betydeligt. 5-6 hkg kerne, og nogenlunde ens for
alle fire bchnndfinger.

I gennemsnit af årets 10 fon,øg fås helt SClmme
lenden"i som i de 6 førnævnte forsøg.

Resultaterne fra 1977 stemmer godt overens med
resultaterne fra 1976, når bortses fra merudbyuets
størrel'ie. ~om var mere beskedent j 1976. I 1975
var midlernes effekt lidl anderledes. og merudbyt
terne for alle midler meget store.

M idlerne bør prøves yderligere.

Agerrll!!'elzale er pa vis<;e lokaliteter cl generende
ukrudt. Delle gælder f. eks. pn Langeland, hvor el
forsøg, nr. 992. er udført i rug. Tribunil, TrilHllan
og Areion har alle i dette forsøg vist god effekt
mod ager rævehale, og merudbytter på 0,5-3,3 hkg
er opnået.

Et forsegspræparat, Hoc 22~70. er prøvet i 5
forsøg, nr. 992, 993, 1169-1 171, og i alle tilfælde
med en meget fin effekt mod græsukrudt. For·
søgspræpnratet er anvendt med 1.5 kg pr. ha i
tiden 1.-15. maj. T gennemsnit af de fem forsøg
er der opnået Ca. I,S hkg kerne i merudbytte.

6. Ukrudt i roer
I 1977 har der ikke været afprøvet nye præpa

rater lil ukrudtsbekæmpelse i bederoer. Enkelte
forsøgsserier er fortsat fra 1976 og 2 nye serier er
anl<lgt i 1977. I disse serier undersøges, Om det er
muligt at <lnvende reducerede mængder nf Venzar
og Detanal, endvidere om der kan opnås en til~

fred"istillende ukrudl'ibekæmpclse uden anvendelse
<lf et jordmiddel i forbindelse med roernes s:lIling.

hk,
kerDe

40,7
3,9
0,2
4,3

134
17
17
62

271 pr. ha 325,- kr.
271 pr. ha 325,- kr.

41 pr. ha 520,- kr.

38
2
2
8

27 I
41

Efrerårsbekæmpe!se af kvik forud for villterS(~d

Frøb.:erende KVlkslmd
kvjkaks pr. m" pr. m t

for hos! dIer hOSI

Anlcrgon 30
PLK-MalcinhyJrazid
Roundup

5 /o'Srg 1975-76
Ubehandlet
Antergon 30
Roundrup
SlUbbehandling

FØr \'imersæd. Kvikmidlerne Antcrgon 30 og
Roundup kan også anvendes forud for såning af
vinterhvede. Det norm,lIe sprøjtctidspunkt er ca.
14 dage før pløjning og stlning <lf vinterhvede.

En sådan behandling giver som regel en god
kvikbekæmpelse uden gener for hveden, :sådan som
følgende resu!t;)ter fra (975-76 viser.

I to forsøg, nr. 93-94, er Antergon 30, PLK
Maleinhydrazid og Roundup anvendt før såning
af vinterhveden.

I de to nævnte forseg, som er anlagt i marker
uden kvik, er hveden sået kun 5-8 dage efter
sprojtning i en jord, som ikke er pløjet, men kun
opharvet. Alle tre kemikalier har bevirket en ned
gang i udbyttet p,j ca. 2 hkg kerne.

Kemika1icpriscn hnr for de anvendte midler
været ca.:

Flere midler er Ilclcglledc lil bl'kæmpe/sl' af kl'ik
i ('f/crtlret fomd for vårsæd. De kemiske midler
har !:('Wlcm flere års forsøg vist sig mere effektive
mud kvikke!l el/d en mekll/lisk sluuUl.'lUUldlillg.

c. Andre græsmtcr.

Forskellige græsser som ukrudt findes i stigende
grad på n13nge arealer. Det drejer sig ikke alene
om agerrævehale eller vindak'i, men også om kul·
turgr.csscr sl:lmmende fra spildfrø af frøgræs, f.
eks. kan ila!. rajgræs ofte være et problem i vin~

tcrsæd.

Græsukrudl j hvede. I følgende opstilling ~es

resultaterne af IO forsøg i 1977 med 3 for.5kel1ige
midler. Resultaterne af forsøg i 1975 og 1976 er
medtaget.

Græsukmdr i hvede (79)
Anlal gr1CS- Andel

1977
ukrudt pr. ml uhudl pr. m' hkg kerne-

6 rs. 6 f•. IO fs. 6 fs. IO fs.

Ubchnndlet 187 149 128 6U 57,8
Tribllnil 3,5 kg 36 43 38 5.1 4.2
Trinulan 3.0 I 74 108 85 4,8 3,6
Trinu1~1I1 4.0 I 71 107 86 5,1 3,7
AreIon 2,5 kg 28 91 76 5,8 4,2

1975 1976 1975 1976 1975 1976
1975-76 4 fs. 7 fs. 2 fs. 3 fs. 6 fs. 8 b.

Ubchalllllet 211 176 25 79 57,3 42,7
Tribunil 3,5 kg 93 14 IO 5 9,9 1,4
TrinuJan 3,0 I 72 74 14 IO 8,2 1,7
Trinulan 4.0 I 48 58 13 II 8,8 1,6
Arelan 2.5 kg 25 8 30 II 10,0 1,7
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Tabel j. Ukrudt bederoer lil foder (80).

Planter pr. UdbYlteØJ nIOmrk.fllr mc:nl(Sbylle.
1. Jprøjlnmg M:I pr. ha.- ~'

Fonøgllzkke
. •• o~• ..:Ci

~~i.,j,":
~-.~

~
..

i~,,- ae.g il ~ •
~i ~ ~ "is.• ~ ~• :> • ~ o

Plan [

5 forsøg 1977
a. Ubehandlel. Belanal ved 2 31øvblade
b. Venzar 2-3 uger for såning.

Betanal ved 2-3 I"vblade
c. Venzar + TCA 2-] uger ror såning.

Betanal ved 2-3 lovbl..lde
d. Venzar 2-3 uger for såning.

Venzar -! Betanal ved 2 J lovblade
e. Venzar lige for såning.

Betanal ved 2-J lovblade

15 forsog 1976
a. Ubehandlel. Betanal ved 2 410vblade
b. Venzar 2-3 uger for såning,

Betanal ved 2-4 I"vblade
c. Venzar ..:.. TCA 2-3 uger for såning.

Betanal ved 2-4 IO\'blade
d. Venzar 2·) uger for såning.

Venzar + Belanal ved 2-4 lovblade
e. Venzar lige for såning.

Betanal ved 2-4 lovblal..le

42 fors"s 1974-77
6 I Betanal ved udtynding i alle forsogsled

a. Ubehandlet
b. Venzar 2 -J uger for såning
c. Venzar + TeA 2-3 uger for såning
d. Venzar lige for såning

2 3

6 30 53
I
6 JO 14

I-IO
6 32 20
I

0.5+6 33 23
I
fi 31 22

6 46 14'
1
6 46 51

1+10
1 42 32
6

1.,..6 44 39
I
6 46 75

53 157
I 52 56
I IO 51 46
I 52 80

4 5 6 7

5 49 496 391

4506848

50 78 62

2 48 84 53

48 56 40

IO fs.
36 54 520 262

29 SJ 4 8

IO 53 7 13

23 47 ...36 .14

25 S4 .3 O

22 53 529 338
15 53 16 18
7 53 II 24

17 53 II 15

8

45

24

20

20

28

17

IO

6

•
12

25
13

•
15

a. Bederoer til foder.

1 roemar"'er foretages der ofle spmjtning mod
k\'ik eftenul!H på el senere ti<..bpunkt af en eller
to sprojtninger mod frøukrudt.

Efter pl:lI\ I i tabel j er der gennemført 5 forsog
i 1977. For'lugsplanen er "itort ~et uændret gennem
4 år. I denne plan er jordmidlet Venzar anvendt
mod frøukrudt p3. forskellig tid. dels 2-3 uger før
såning og del~ lige for såning. Et forsogsled er
beh,mdlet med en blanding af Venzar og cl kvik·
middel. TeA. udbragt 2-3 uger fpr ~ålid.

Forsogslel..l <l, ubehandlet ved såning. er behand
let med bladrnidlet Betana!' ligesom de øvrige for
søgsled. når u"'rudtsplanlerne har ca. 2 blivende
blade. Betegnelsen ubehandlet betyder alls<\. kun, at
denne parcel ikke har fåel jordmidde1.

I fon.ogene er anvendt den frotype og såmetode,
der er benyttet p!t. det pågældende landbrug. ,
årets 5 forsos er roefmet sået på en afstand varie·
rende fra IO cm til 18 cm. Mellem f"rste !'prøjte
tid og såning har der i gennemsnit været 32 dage.

Optælling af antal rOer og ukrudt pr. 10 m
række er sket lige før sprøjtning med Belanal Det

ses af tabellens kolonne 2, at der i led a er 30 roe·
planter pr. 10 m, og at der ikke er sket nogen
reduktion i de øvrige led af pIanlelaIlet. Plantetai
let vel..l udtyndingsstadiet er lavere i 1977 end i de
foregående :\rs forsog, men u<.lbyttet i hkg rod og
top er omtrent på højde med de foregående års.

Ant.dlet af ukrudtsplanter er nedsat fra 53 
et meget lavt antal - lil 14-23 planter pr. 10 m
række efter Vcnzar-anvendelse. uanset tidspunkt
for udbringning. I forsøgene fra 1976 og i gennem
..nil\t:ll for 42 forsog over 4 år ses det, at anven
delse af Venzar lige for såning har efLcrladt en
"'torre mængde ukrul..lt end i de forsogsled. hvor
VenZ:lr er udbragt 2-3 uger for såning.

I 1977 er optalt kvil..planter i et enkelt forsøg,
os tallene må derfor ikke tillægges særlig værdi.
I 42 for"iog over 4 år har TeA udbragt i blanding
med Venzar nedbragt kvikmængden fra 22 i ube
handlet til 7. Venzar udbragt alene har også en
effekt mod kvik. idet antal kvikplanter nedbringes
til 15-17.

For roeoptagning er der oplalt antal roer pr. ha.
Dc enkelle behandlinger har ikke påvirket antallet



ca. 720 kr.
ca. 640 kr.

moms og ud·

af roer i årets forsog, hvor der har værel 48
50.000.

Alle forsogsbehandlinger har givet et stort mer
udbytle i 1977. betydeligt over det, som er opnået
i de foregående tre .år. Storst merudbylle. 84 hkg
rod. er opnået i led d. hvor Venzar+ Belanal er
udbragt på uknllJlel" ~-bladsladium. I 1977 er kun
udbragt 0.5 kg Venl:lr pr. h:a på delle lidspunkl
mod I kg i 1976. hvilket re\ulterede i et mindre
udb}llc. O~.. tl i top er der helydcligc merudbylter.

Ved roernes opt;lgning er der forel;lget en be
dC,"lmcl ..c :If, hvor mange pc!. af jordoverfladen.
der i hvert forsogsled h:tr værel dækket med
ukrudt. I lcd a var 45 pet. af jorden dækket. mens
lIe andre for ..ug.. led viste ca, den halve mængde
hcr;lf, nemlig 20-28 pet. af jorden dækket med
uknu..ll. Det ses. at lier i 1977 har været en bety
delig .. lUrre mængde ukrudl ved roernes optagning
end i årene forud. Delle hænger formentlig '1am
men metl en la\Cre roebe..tantl og gun~ligere væksl
bctin!:er..er i efler'iommeren. idet mængden :.lf
ukrudt jo \ar beskeden ved den tidlige optælling.

I tabellens sammendr'.lg af 42 forsog fra 1974
77 er .. ammenli!!I1ct m.l... prnjlning :.lf Venz:.lr ca. 3
"!ler for ...:inin~. Venznr+TCA ca. 3 uger for
'itming og Ven1ar anvendt umiddelbart for såning.
Vcli ukrulitet ... ~ J hlad.. tadium er alle fONog... led
.. projlet med Belanal. Der er opnåel en god li

krutlhhckæmpcl .. e. hvor Venz:lr er udbrngt C<t. 3
uger flH roerne.....åning, Red ... 1 har effekten været.
hvor rCA har værel lils<tt. idet 157 ukrudtsplanter
pr. tO ni række er nedhragt til 46, Effekten mod
kvik er acceptabel. Udh}IlCmæ~'iigl er der kun
... må og ens;lrlede udsl:lg for de tre forskellige
bchandlin{!er Den tidlige :lI1vcndehe af Venzar h:lr
efterladt marken renere ved orlnsnin!;. end hvor
Vennr er hrugl umiddelb:lrl for s~ning,

KcmiLtliepri ...en for de anvendle !>projlninger
h;lr i 1977 været pr, ha:
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3. 6 I nelanal ea. 480 kr,
b, I kg Venzar. 6 I Betanal ca. 640 kr
c. IO kg TeA + I kg Venzar. 61 Betanal ca. 720 kr.
d. I kg Venz.'lr.

6 I Relanal + 0.5 kg Venzar
e. I kg Venz.M. 6 I net:lI1al

Den anfprle pris omfatler ikke
bri n!:ni ng::.omkoslni nger.

/ ';"l' mf 10r,fCK har l'il't, al mll't'm/else al V('/lwr
g;I'('/' t'lI Iu,du IIÅrudtsellt'kf. mlr midlt" lidbriNKes
l-J 11.t:I'r I<'r, Ir('lIIlor IImiddelbart Ipr roemes
.flll/i/lg.

/'/1 midddjorder Åall Vel/zar h{lUUIeS //led TeA,
IO Åg IJr. 1/(/, og bltmdifll!l'tl Ildfm'nRes 3 IIger lør
rO/'lIl11iflg.

MidIN1/(' /u!hrillf.!t's 2-3 1If,ft'r Icr seining pd t'n
{Irit/I" ;ord, Ol! der jorelO'!t'S en lef indarhejdning,
tif CCI. 3 cm dybde, lcd slibeddefs ri/buedllillg.

:"ormal anvendelse af Venzar. I kg nedhan'et
llmiddelh~lrt \-cd roerne'l ...:ining. kan på lette jord
tn)Cr bevirke en besk:ldigelse eller svækkelse :.tf
roerne. I 1977 blev der an1a[:1 for~og efler plan II,
hvor Vcn/.ar er blevet anvendl ca. 2 uger fpr roer·
ne....åning med 1.0, 0.75 og 0.5 kg pr. ha. Der er
foretaget 2 behanlilinger metl 4 I Betana!. begge
gange på et tidspunkt. hvor ukrudl'iplanlerne stod
med 2 lovblade. Ved "id'lte Be!<lnalbehandling er
der til 2 forsog'iled lilsat 0.5 kg Venzar. Af tabel
bilaget. tabel 83 fremgår. al der er såel på 18 til
20 cm af... tanC!. og der har i alle for'illgcne været
:lIlVcndl ..arten Kyras, I gennem'inil er der i 5
fur.. ,,!:: forl"bet 16 liage mellem for .. te ukrutlL"·
'1pmjtning og roernes '1:lning. Et '1jelle for...ng er
... projtet og ,åct samme dng. Re'illltntet af 6 forsag
frcmg;lr af op..til1ingen.

Umiddelbart for 2. sprojtning er udfort. er der
optall ukrudlsplanter. og der blev fundet III

T3bcl k. L'krudt i bC'deroC'r lil foder (8J).

"1:aniet pr. IO m r;r:kke e~· Udbyllc 08 ~-
~ ..
• merudbyllc. g~

ror I F" I Erter ~~ hkg pr. h:a ~~..
Fonojfsrz,,"l..c 2 spr \. spr 3. spr ~ 2 t: ..

-~

I I I I ~
·.

I
2,~:;; ;; ae. -.-

!
, 2 ! ~i

."" ..
~ ~ ,;~ [

~ $ $ ~ ~ " ~ ~~ o

3, sprøjtning
ukrudt l lovbl.
4 I Belnnal J4 III 8J J5 J l 57 599 377 11
4 I Belanal 12 19 4 12 J 54 J4 16 4
4 I Betanal J6 24 8 J8 6 56 47 26 4
41 Betanal -
0,5 kg Venzar J6 28 12 J9 8 55 49 22 4
41 Betanal J5 12 12 J6 9 56 J8 17 5
41 Betanal +
0,5 kg Venzar J4 J5 Il l4 10 57 57 5 l

Plan II

6 forsog 1977
l. sprojtning 2. sprojtning
l uger for s. ukrudt 2 lovbl.

3. Ubehandlet 41 Bet:lnal
b. 1,0 kg Ven7ar 41 Betanal
c. 0,75 kg Vcnznr41 Iletanal
d. 0.75 kg Vcnzar41 BClanal

e. 0.50 kg Venzar 4 1 Betanal
f. 0.50 kg Vcnzar41 Belanal

2 4 5 6 7 8 9
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I forsag 2994 og 2995 er målt eftervirkning af
2 for~og nnlagt i 1976 med ukrudtsbekæmpelse i
bedcloer (se beretning 76 forsag nr. 3433 og 3434),
der h,lr i 1976 været anvendt I og 2 kg Venzar
med og uden TeA. Kun i forsag 2995 er der ved
anvendelse af 2 kg Venzar i 1976 en lIdbyttened·
gang pol 5 pet. i kornhost 1977.

pletter i den efterfølgende kornafgrøde. hvor der
ikke har kunnet gro noget korn. Disse pletter var
ofte kun få m: og forekom som regel, hvor der var
renset dyser eller ved start og stop under sprøjt
ning. For nærmere at undersøge, om der eventuelt
kunne være en skadevirkning af Venzar på de ef·
terf"lgende kornafgrøder blev der i foråret 1976
anlagl forsøg til belysning af disse forhold. Der
blev udbragt 1,2 og 4 kg Yenzar pr. ha i 1976.
og arealet blev udlagl med byg. der blev forsøgs·
mæssigt høstet 1977. Resultaterne bringes i opstil·
lingen:

Efter anvendelse af normal mængde Ven zar,
J kg pr. ha til bederoer. er der ikke fundet nogen
påvirkning af bygafgruden. Ved anvendelse af 2
kg Venzar er der heller ikke konstateret nogen
sikker nedgang i udbyttet. Ved udbringning af 4
kg Yenz~r er der konst:lteret en sikker nedgang
på 1.6 hkg i udbyttet. 1 5 af de 14 forsog er der
konstateret en neJgang i udbyIlet på 3,0 hkg til
5.2 hkg. [7orsøgene er hovedsagelig udført i Jylland
på sandjord, og der er i de fleste forsøg foretaget
teksluranalyse. Forsogsmaterialet er dog for spin·
kelt til opdeling efter disse analyselal. Imidlertid
tyder det på, at det ikke kun er et ~porgsmål om
jordtype. men også spørgsmål om den jordbehand
ling. der foretages efter roernes optagning.

I foråret 1977 blev der konstateret en del større
sk:luer efter anvendelse af Venzar. hvor der ikke
\';Jr foretaget pløjning af roejorden. Ovennævnte
forhold søges belyst i forsog. der er anlagt til
ho~t 1978.

1,0 kg
2,0 kg
2,0 kg+
2,0 kg

hkl kerne

46,1
0,1

+0,3

+1,6

I::/ten-irk"itlg af Vctl:ar i byg (86)
14/orsog /977
Ubeh:lI1dlet
Venzar ved såning
Venzar \'ed såning
Venzar ved såning +
VenZ:lr v. udtynd.st.

ukrudtsplanter pr. IO m række i led a, der var
usprojtel endnu på dette tidspunkt. Hvor der var
anvendt l kg Venzar, var der 19 ukrudtsplanter
pr. to m række. Efter anvendelse af 0,75 kg Ven
za.r i led c og d, var der 24 og 28 planter, og efter
0,5 kg Venzar 32 og 35 ukrudtsplnnter pr. IO m.
Med faldende dosering <lf Venzar opnås en dår
ligere ukrudtscffekt.

Ved den anden sprøjtning blev der anvendt 4 l
Betanal over hele forsogsarealet og efter denne
sprøjtning er der optalt ukrudt igen. I led a blev
der fundet 83 ukrudlSpl:mter pr. IO m række, en
ikke særlig god bekæmpelse af de 110 pbnter for
Betanalanvendelsen.

I de øvrige forsøgs led er der opnået en bedre
ukrudtseHdt efter Betanalanvende1sen.

Ved 3. sprøjtning blev der anvendt 4 I Betanal
og til lcd d og f er der tilsat yderligere 0,5 kg
Venzar og ca. 3 uger efter denne sprøjtning er der
opt,l!t ukrudt og roer.

I led a er der sket en yderligere reduktion af
ukrud~be<;tanden til 31 ukrlldL"planter pr. 10 m
række. I led b er der 3 planter tilbage pr. IO m
række. I de øvrige forsøg~led fra 6 til JO ukrudts
planter pr. IO m række. En effekt af 0.5 kg ,"enzar
i led d og f er således ikke blevet mærkbar.

Ved samtlige tællinger er der også talt roe·
planter og i kolonne 4 er anført antal roer efter
3. sprøjtning. I led a blev optalt 35 roeplnnter pr.
IO m række. J de øvrige led blev der fundet fra
3 roeplanler færre til 4 rocpl~lIller flere pr. IO m
række end i led a.

Ved host blev der optalt roeplantcr pr. ha, og i
led a blev der fundet 57.000 pl:l.nter iah. l led b
blev der fundet det laveste plantctal, ialt 54.000
eller ca. 3.000 rocplanter færre end i lcd a. I de
o.... rige led blev der optalt fra 55.000 til 57.000
planter.

Snmtlige behandlinger h~H ikke påvirket udbytlet
i nævneværdig grad. der er opnået et lille merud
bytte p:i 34-57 hkg rod og 5-26 hkg top.

I kolonne 9 er angivet, hvor .. tor en del af jord
overfladen. der var dækket :Lf li krudt ved host.
To behandlinger med 4 1 Betanal har ikke kunnet
holde roerne rene, idet 3 t pet. af jordoverfl:lden
var dækket af ukrudt ved h,,<;t. FrIer de ~vrige

behandlinger er der opnået en god og en":.lrtet
effekt.

Arers for$O,r: tyder pil at I'e,,~ar-do.'i('rillgcll kan
ncds(rltes. lU~r beJlflfldlillgOI e/terfrjlRcs af (O sprøjt
nill~er mcd m:dsauc m«ngder (l/ Betarwl.

Kemiblieprisen pr. ha for de marked.. førle mid·
ler i 1977 har været i il C~l. 640 kr.. b C:l. 800 kr.,
c ca. 760 kr.. d ca. g·W ~r.. c ca. 710 kr. og f ca.
800 kr.

EflCTl'irJ...lling af J'(,fl~nr i hyg. På arealer. hvor
der har været ::mvendt Venzar til \lkrlldtsbc~æm

pelse i bederoer, har der af og til været konstateret

l I;lhcl I ses result:.1lerne af 14 for\og i 1977.
For..;og,pl:lnen har stort set været uændret i 3 år,
og re"'l1llaterne fra 1975 og 1976 er derfor også
anfnrt i l<lbellen.

l\lerpclan AZ og Goltix er sammenlignet med
jonhnidlet Pyramin. forsøgsled b-g er alle behand·
let lImilldelbart i forbindelse mel! roernes såning.
[fter roerne<; fremspiring og 1':"1 det tiJ"punkt.
hvor llkrudts1'bnterne havde 2 veludVIklede hJ\'·
blade. er leJ a-d behandlet meJ blaJmidlet Beta
naJ. Led e-f behandledes med Galtix. mens led g
ble\' tol~handlet med B~lanal + C:.l.rbync
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Tabel I. Ukrudt i bederoer til foder. (82).

Planlet pr. IO m rz"ke
Udb 0l

F" Efler
mcrudb.

~ hkg pr. ha• Belanal Ikl&nal ..: =" u ~] .SFonoGsr.cklr.c ,
"~

~ !:l~ o~ o
~~ o~ 2.~.:o :.-
o " ~ ~

• o

.~~
0.0 ';i e3g-

i
,

i 2 §~ o ~

~!:
.. S o o ri"J=-S

~ ::> ~ -" ~ ~ ll-c ....

14 forsøg 1977
a. Ubch::lndlct. Betanal v. 2-3 lovblade
b. Pyramin, Betanal v. 2-3 lovbladc
c. Merpclan AZ, Betanal v 2-3 lovblade
d. Goltix. Belanal v. 2-3 lovblade
c. Merpelan AZ, Goltix v 2-3 lovblade
f. GOItIX. Goltix v 2-3 lovbIarle
g. Pyramin. Bet.lnal + Carbyne v 2-3

lovbIarle

12 forsog 1976
a. Ubch. Betanal v 2 4lovblade
b. Pyramin. Bct:lnal v 2-4 lovblade
c. Mcrpclan AZ. Uelanal v 2-4 lovblade
d. Gollix. Betanal \' 2- 4 lovblade
c. Mcrpclan AZ, GolLix på kimbladstadiet
f. Goltix. Goltlx på kimbladstadiet
g. Pyramin. llclanal t- Carbyne v 2-4

I"vblade

7 forsog 1975
a. Ubch.. Betanal v 2-4 lovblade
b. Pyramm, Bctan;\\ II 2-4lovblade
c. Mcrpclan AZ, Detanal v 2-4lovblade
d. GOltIX. Delunal v 2 410vblade
c. Merpelan AZ. Goltix på kimbladstadiet
f. Goltix. Goltix på kimbladstadiet
g. Ubehandlet, GOItIX på kimbladstadiet

2 3 4 5 6 7 8 9
6 J7 224 ]4 95 48 491 344 52

4 6 36 140 11 21 50 9Q 56 25
4 6 J7 125 11 IS 49 107 55 23
6 6 35 94 35 II 51 145 78 16
4 5 35 132 3l 17 48 122 64 JJ
5 5 36 93 J4 16 52 145 81 Il
4

6+3 J6 127 33 17 49 100 51 20
LSD 48 25

6 54 144 52 37 58 445 224 Z4
4 6 53 41 50 6 59 67 29 9
4 6 51 .15 50 8 56 88 41 6
6 6 52 26 49 8 60 99 46 3
4 5 50 35 48 6 56 100 35 4
5 5 51 27 51 8 59 90 J2 4
4

6 rJ 54 J8 51 6 58 82 J9 7
LSD 51 26

6 51 I IS 55 5J 65 499 278 29
4 6 51 62 54 29 64 15 ,S 19
4 6 53 63 55 31 63 11 3 26
5 6 54 51 54 26 63 18 5 14
4 5 51 71 53 30 60 7 O 14
S S 54 52 52 JO 62 20 2 15

7 51 101 54 34 62 O 4 17

ca. 1085 kr.

480 kr.
940 kr.
94/) kr.

1320 kr.
11~0 kr.
1400 kr.

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

mængde. som var tilba~e efler jordmidlernes an·
vendel ..e er I alle for~o!=,)~d bekæmpet finL

I led n. kolonne 5, haf der været 95 ukrudts
planter pr. IO m række. i de ovrige lcd er an
tallet reduceret til 11-21 planter. uanset om Be
t;ln;")!. Goltix eller Betanal + Carbyne er brugt.

Der er hostet store merudbyller i både rod og
top i I977-forsogene. Dette hænger utvivlsomt
S:lmmen med den gode bekæmpelse af den store
ukrlldtsbestand.

Ved rocoptagnrng har de forsøgsled. hvori
Gollix er anvendt. efterladt den reneste jord Dette
svarer Iii erfnringerne fra 12 forsog i 1976.

Kemikalieprisen pr. ha. excl. moms og udbring
ninger. har i 1977 været:
a 61 Betanal
b.4l..g Pyramin, 6 IDetanal
c. 4 kg Merpelan AZ, 6 I Betrln>!1
d. 6 kg Goltix. 6 l Betanal
e. 4 kg Merpelan AZ, 5 kg Goltix
f. 5 k,g Go1tix, 5 kg Goltix
g. 4 kg Pyramin, 6 IDetanal +

3 I Carbyne
Forsogene fortsættes.

l tabellens kolonne 2 ses det. at antal roer pr.
IO m række ikke påVirkes af de enl..elte præparater
i årel.. forsog. hvor nnl"lIel ,generelt er Invt. kun
37 mod godt 50 pr. IO m række i de to foregående
år. I kolonne 4 ses en wag p:ivirkning af roeantal·
let efter midlerne bru,gt efter roernes fremspiring.
antallet varierer fra 31 til 35 roer pr. 10 m række.
Lnvest har lallel været i lcd c. hvor Goltix har
efterfulgt fIoterpelan AZ.

Ukrudbeffekten af de anvendte jordmidler har
været ret dårlig i 1977, omtrent af samme størrel·
sesorden som i 1975 og ikke på højde med effekten
af de ..amme midler i 1976.

En betydelig uhudl'imængrle på 224 planter pr
IO m række er ~tort set kun haheret. kolonne 3
Den ringe effekl i 1977 kan i nogen grad henfores
til 2 af de 14 for'iog. h"'or liden nælde har været
til siede i et voldsoml omf:IOf!, og I forsøg. hvor
s.tedmoder har domineret. Bedst effekt er opnåct.
hvor Goltix er :Lnvcnut ved o;åning, hvilket svarer
til erfaringerne fra de to tidligere :'ir.

Anvendelse af bladmidt.lel har været meget ef·
fektiv i .irelS forsog. og den rel betydelige ukrudls-



Et forsøg. or. 2834. er behandlet med forskellige
doseringer af Pyramin flydende ved såning af roer
efterfulgt af Betanal eller Betanal + Pyramin
flydende. Et sprede-klæbemiddel. Actipron. er tilsat
Pyramin flydende og udbragt på ukrudtets 2-3
bladsladiuffi.

Der er opnået en god effekt på ukruutet. For 2.
sprøjtning er optall 57 ukrudtsplanter pr. 10 m
række i ubehandlet. og Pyrnmin flydende har redu
ceret mængden til I ().....18.

Der er ikke foretaget optælling af ukrudt efter
2. sprojtning. men det er nOleret. at der ikke ved
host forekom ukrudt i forsoget.

Kun efter det forsogsled. som er behandlet med
Actipron. er der en ~vag udbyttenedgang på ca.
S pet. rod.

Uden ukmdrsmidler \'('d rorsållitlK. På en del
leltere jordtyper konstateres ofle en påvirkning tlf
roerne efter de anvendte midler i forbindelse med
roesåning. For at undersoge muligheden for roe
dyrkning uden jordmidler ved ~åning blev der i
1977 <ln!;.lgt 12 for'iug. Forsngene blev plnecret på
arealer med en moderal ukrudtsmængde.

I led a blev der anvendt 2 ,projlninger med 6 I
Betanal på ukrudlsplanlernes 2-3 bladstadium. I
led b blev der sprojtet 3 gange med 4 I Belanal på
ukrudbplanterne, 2-blad ..tadillm. I led c og d
udsprojtedes 4 I Belanal pr. ha på ukrudtsplanter
nes 2·bl'1.l.1~,tadium. På et ,enere tid'ipunld, hvor
nyfrem'if)irel ukrudl stod med :!-4 blade blcv der
sprojtet med en bkll1ding af Betanal + Nortron i
led c og Detanal + Pyr<Jmin flydende i lcd d. Lcd
e blev kun t'!ehandlct en g<lng med blandingen
Goltix + Sl10 oil ved ukrudhplanternes 2-4 blad
stadium. l ~id!>te led. f. er Golti'.: brugt som blad
middel og ~enere i en blanding med Hetanal.

Der blev udfort 12 forsog. og resuhatet bringes
i tabel m.

Før første sprøjtning blev tier OpL'l1t 37 roepl::lO-
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ter og 99 ukrudtsplanter pr. IO m række.
l:middclbart før 2. sprøjtning, kolonne 3, blev

der optall 32-36 ukrudtsplanter efter Betanalan
vendel'ie i lcd a. b, c og d, en ikke heil tilfreds
stillende ukrudlscffekt. Efter Goltix + Sun oil var
der 9 ukrudlsplanter tilbage af de oprindelige 99.
Efler Goltix alene. led f, findes halvdelen af u·
krudlsplanlerne lil bage efter sprøjtning.

For 3. ,projtning fore~om det meste ukrudt i
lcd a og b. der blev behandlet med Betana!. I led
c og d er der opnået ens ukrudtseffekt med 18
ukrudtsplanter pr. IO m række. I led e efter Gol
tix: + Sun oit er der fremspiret S ukrudtsplanter
~iden behandlingen. så der ialt på dette optællings
tid~punkl er 16 ukrudlsplanter pr. IO m række.
l:3edst ukrlldtsvirkning er konstateret i led f.

Ved hO'it er der ikke konslaterel nogen forskel i
:1Ot::l1 1000 rocplanter pr. ha.

Udbyttemæ<;'ilgl er lier ubetydelige udsving i led
b, c. cl og c i ..åvel rod som lap. Kun i led f er der
opnåel en udbyttesligning på 7 pet. i rod og top.

VeJ ho,[ er der foretaget bedømmelse af u
J..rudtsmidlernes virkning:. Ved anvendelse af 12 I
Betanal af henholdsvis 2 og 3 gange i led a og b
er der opnået en util"itræHelig ukrudtseffckt, idet
28 og 25 ret. af jordoverfladen er dækket med
ukrudt Og~å i led c. d og e er der eflerladt for
meget llJ..rudt. således ~t udbyttet er blevet påvir
ket. I led f er der opnået den beds le ukrudtseffekt
og dermed del 'ilør'ite udbytte.

For"iOAcne fortsættes.

I for'iog nr. 3337 og 3338 er der blevet behand·
let meJ 6 kg Gollix ved roernes såning. Denne
behandling er sammenlignet med forskellige midler
ud"iprojtet efler roernes fremspiring.

Den bedste ukrmJL,effelt er der opnået efter
behandling med ti kg Golli'.: ved såning. og senere
en udsprøjtning af 4 kg Goltix. Tilsvarende u
krlldl~cffekt er opnået eher to sprojtninger med

Tabe) m. Bekæmpelse af (røukTudl i bedeToer. (81).

Planter pr. IO m r..d:J:e
Udb. og

Før 2 For J.
merudb.

~ hl;g pr. ha
~ sprøjtning sprøjtning ...:E ,
i ~" ~ - ..fonegnæl;le

~~
o" o
~...

~- "~ .2.~~:" " ~
• o

.~~
;; ,,~ - :::I Q.

~ ~ ~ < §; ~ ~ :~t~o ~ :; o
~c" ~ :> ~ ~

U~_ ...
-~ =-11;.>

12 forseg 1977 2 3 4 5 6 7 8 9
a. Betanal. Betanal v 2-3 blade 6 6 39 32 39 25 53 606 399 28
b. Betanal. Betanal, Detan..1v 2 blade 4 4 4 40 36 40 28 52 .15 +9 25
c. Betanal v 2 blade 4

Betanal + Nortron v 2-4 blade 4+4 39 ]J 39 18 54 +4 5 21
d. Betanal ... 2 blade. 4

Betanal + Pyramin fl. v 2-4 blade 4+4 40 35 41 18 S4 12 4 21
e. Goltix + Sun oilll E v 2-4 blade 7+5 J7 9 39 16 54 17 19 17
f. GoitiJl:. Goftix -;- Betanal v 2-4 blade 5 5+3 40 48 41 6 54 41 31 9



blandingen Pyramin + Betanal efter roernes frem
spiring. To behandlinger med Betanal har haft en
utilstnd.. kelig ukrudtseffekt.

Qgc;å i disse to forsag er der en sammenhæng
mellem midlernes ukrudtsvirkning ved host og det
opnåede udbytte. Jo renere roer ved host, des
storre udh)'ue.

I prak~is ses det til lider. at en anvendelse af el
bladherbicid kan bevirke skade på bederoer, hvor
der om foråret forud for roesåning er sprajtet mod
kvik med TeA. For nærmere at belyse dette
sporg~I11:'lI, blev der i efteråret 1975 stanet forsøg
med cfter:\r!'lbekæmpebe af kvik med Antergon 30
sammenlignet med normal anvendel\e <lf TeA om
foråret.

Re.. u1talct af 3 forsøg i )971 bringe..~ i tabel It

hvor og' å resultatet af 4 forsag i 1976 ses. Der er
forelagel udsprøjlning ;lf Antergon 30 på to for
skellige tidspunkter. dels på normal tid c.'\. IO.
oklober og: dejs ca. I måned senere i novem·
bers forste hah'del. Det sene "iprojtetidspunkt er
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medtaget for at belyse muligheden for at bekæmpe
kvik efter byg med isået græs som efterafgrode
til lldn)ttelse i lobet af oktober. Disse to behand
lingo.;tid"ipllnkter er sammenlignet med anvendelse
af IO kg TeA om foråret. J-roukrudt er bekæm·
pet med Relanal på ukrlldtets 2-3 bladstadium.

I årets tre forsos, hvor kvik kun er optalt i I
fONog, ses ine nogen påvirkning af roe- og u
krlldlsantallct vcd optælling for "projtning med
ilet"nal. Vcd optagning er der lidt flere roer og
lidt slorre ucJbytle i de forsogsled, som hM fået
kvikmiddel.

Ved oplagning har marken været renc:-.t i de led.
hvor Antergon 30 er ..nvendt. Resultaterne slem
mer godt overens mecJ erfaringerne fra 1976.

forsøgene forl~a:llcs.

I en ;lndcn forsog.. plan er der anvendt henholds·
vi.. O - IO - 15 og 20 kg TeA pr. ha ca. 3 uger
for \<\ning af bederoer. Ved s<\ning er forsøget
behandlet med roemidler 'lom den "vrige mark. og
p<\ ukrudlets 2·bladstadium er der behandlet med
Betana!'

Tabel n. Ukrudt i bederoer til foder. (84 8S).

I'lanlcf pr Udbyue o, c~.
__

iO m rl:lo.le ror merudbyltt ~>

• ~~2. spr"Jlntng " hlg pr. ha

• c • ~.:i
FOrl0glnt:klo.e • ~ ~ ~,

i'~ C· u~ •.. =;;2
'~i

~ a. C.

~ ~

-- ~i
' ..

~ c • .w ~
o. " ~

o ~~ g-o. ~ ~ ~ ~

2 4 5 6 7 8
3 forsos 1977
6 I Betanaj v 2-3 lovblade l alle led
Ubehandlet 46 85 .11 54 543 307 48
Antergon 30 ca. 7!l0 76 27 42 63 27 57 76 15 8
AnteTgon 30 ca. 5/11 76 27 51 77 1.1 57 90 22 7
TeA ca. 13.') 77 IO 49 78 5 57 76 30 16

4 forsog 1976
6 I Betanal v 2-4 lovblade i alle lcd
Ubehandlet 45 114 66 51 336 168 45
Anterson ]0 ca. l2lto 75 27 48 110 23 55 67 20 12
Antergon 30 ca. 6,r ll 75 27 51 110 21 55 50 16 17
TeA ca. 2/~ 76 IO 47 93 20 53 47 16 20

3 forsag 1977
6 I Betnnal v 2 3 lovbladc i alle led
Ubehandlet 24 105 17 56 633 329 37
TCA IO 22 129 IO 57 +5 ,2 32
TCA 15 19 104 6 57 +7 +38 22
TCA 20 22 115 2 57 ·28 .. )J 24

2 for"og 1976
6 1 Bel:lnal v 2---4 lovbJade I alle led
UbehancJlet 40 98 196 66 318 20
TCA IO 36 71 41 63 2 IO
TCA 15 32 79 25 62 5 7
TCA 20 37 60 28 60 +8 5



Der er udfort 3 forsøg efter denne plan i 1977.
og resultatet heraf se'} i tnbel n. Her er samtidig
nnfart resultatet af 2 forsoS i 1976.

l 1977 har udb)'ttet været meget hojt, og TeA·
nO\'-endelsen påvirker ikke nntallct nf roer ved
optagning. Der "nes en tendens til en nedg"ng i
udbyltet i såvel rod som top for den storste mæng·
de TeA.

Forsøgene fortsæLIes.

Resultaterne af de gelfllPm/Ørte forsØg ovpr to
tir lyder ikke pil. al anvendelse li/ TCA om for.
året forud for SI~llilff: af bederoer ~ka/ frarådes.
men dO.H'ringell nf TeA "(lr iHc orl'rJtigc 15 kg
pr. ha pt] Sl'ær lerjord og 10 kg på lctrert' jorder.
/.if.:r/ctlcs hor reglen om 3 m:ers iflfl'rval mdlem
TCA-udbrillRning og roeHillillg o\'erholtlcs.

b. Fabriksroer.

ForsØgene i fabriksroer er udfOr! i et samar·
bejde med ForsogsudvJIget for SuUerrocdyrkning
og De danske SuUerfabrikker A'"S.

BedØmmelser, optagning og proveudt::lgning samt
heregning af forsogene er foretaget af Dc danske
Sukkerfabrikker. hvilket giver mulighed for ens
artet bed6mmelse af behandling nf alle forsøg.

t 1975 blev der ~tartel en ny forsogsræHe og
denne er videreføn i 1976/77. I neden..t~cnde
opstilling bringe.. resultaterne ilf 7 forsdg gennem
ført efter fØlgende plan:

a. Manuel renholdelse
b. 4,0 kg Pyrnmin, 6,0 I Betanal
c. 4,0 kg Pyramin. 5.0 kg Goltix
d. 6.0 kg Gollix. 4,0 kg Goltix
c. 5.0 kg Goltix. 6.0 IDetanal
f. 7,0 kg Goltix på kimbladstadium
g. 5.0 I Nortron + 5,0 l Betanal på 2-4 blad.. ta·

ditlm
h. 4.0 kg ~ferpclan AZ. 6.0 I 8e111031

I 1977 er der foretaget mindre justeringer I

forc;ogsplanen. sålede') er led d og led g ændret.
Præparatet Goltix er pro\'et både ~om et jonJmid
del og som bl:Jdmidde1. Til s:1mmenligning er
anvendt Pyramin og )(erpc1an AZ ved roerne...
såning. Relanal og bhlOdingen Betanal + 1'\ortron
er anvendt efter roernes fremc;piring. Al1e behand·
linger er udfort som brcd,projtning og der er ikke
foretaget nogen form for rndrensning i forsug...·
leddene.

Umiddelbart for :-pmjtning med Betan:ll er der
foretaget optælling af ukrudt. Denne optælling
viser en effekt efter de nnvcnute jordmidler. I ube
handlet var der i gennem .. nit 38 ukrudtsplanter
pr. m!. En llkrudt'imængde. der ret naje svater til
det an(.tI ukruut<.planter der fnnelle.. i llspmjlet i
forsøgene 1976. og .:ue:llerne må betegne... som ikke
særligt llkrud~fyldle. De anvend re jordmidler har
reduceret ukrudtsbestanden fra 37 til 5 - 14 plan·
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ter pr. m!. Effekten af jordmidlerne har været god
i 1977 og på linje med det, der blev opnået i
1976.

Ukrudrsbektrmpclse i fabriksroer (87)

7 forsØg /976 pc!..r jord·
Antal ukrudts· o\u"'aden 1000
planler pr m' dæHel ar planlcr

rør blad- efler blad. ukrudt pr. ha Udb)tle
herbicid herbicid \ed \'cd hkg pr. la

spr0jlning spt"jtning opt:llgnlng optagning ..'" sukker

". 38 8 77 470 81,9
b. 12 4 11 77 -dl +5,5
c. 9 23 76 +49 +8,6
d. 5 6 13 77 +17 +2,7
e. 2 6 77 +17 +3,4
f. 14 16 32 77 +37 +6,5
g. 4 24 76 +47 +8,7
h. 9 3 13 75 +36 +6,8

7 fo"Øg /976

". 34 2 7 58 376 63,7
b. 13 2 13 58 O 0,0
c. l 8 57 7 1,0
d. 8 I 6 60 19 2,7
e. l 8 59 Il 1,5
f. 17 2 9 57 12 1,7
g. 2 28 59 +9 +1,5
h. 9 2 14 52 + 17 +2,9

8 forsØg 1975

". 55 I IO 66 406 66,6
b. 26 4 20 66 ..;. 33 +5.3
c. 5 20 67 +38 +6,1
d. 18 5 20 67 +29 +4,8
e. 4 20 65 +34 +6,0
f. 33 15 50 65 +73+11,7
g. 7 50 61 +92+ 15,4
h. 25 6 30 64 +54 +8,7

Ca. 2 llger efter 2. <;projtning blev der foretaget
endnu en ukrudbtxlling. I alle for!:ogsled h:lr der
været en nogenlunde ukrudtseffekt efter s;\mtlige
:lnvenute midler. Der er optalt fra 3-16 ukrudts·
planter pr. m! efter sprøjtning med de forskellige
midler. I 1976 blev der opnået en bet)'delig bedre
effekt af de tilsv:lrcnue midler. .\tidJernes virkning
i 1977 svarer ret noje til den effekt, der opnåedes
for de tilwarende midler i 1975.

Umiddclbnrt for roernes optagning blev der
foretaget en vurdering af ukrudt, der viser hvor
ledes midlerne h:lr virket indtil roernes opt:tgning.
Rene.. t vnr roerne i forsogsled a. hvor der var
forclaget m:lnuel renholdebe og forsog'iled e. hvor
der var fInvendt Goltix og Bet;lOal. T forsøg ..ledene
c. f og. g cr der opnået en utilstrækkelig ukrudts·
effekt.

Ved optilgning fandtes der 75-77.000 planter
I"r. ha i samtlige fOT'i"gsled, hvilket er ca. 20.000
planter flere end i fors'lgene fm 1976.

I 1977 er der ()pn:'Jet sWr<;t udb) tie. bvor der er
foret;)get den m:lOlIclle renholdelse. i samtlige
O\Tige forsogsled er der opnået lidt lavere udbytte.
Den mindste udbytlcncdg:lOg er indtruffet i led
dene d og e. I de øvrige forsogsled er der cn ud·
b)tlenedgang p3. 7-10 pet.



Sammenf:111ende bn der om de 3 års forsøg
siges. at i 1975 var ukrudtsbekæmpelsen generelt
dårlig, årsagen hertil må s"ges i jordmidlernes
stærkt nedsatte effekt på grund af langvarig tørke
efter såning :lf roerne.

I 1976 var effekten :lf såvel jordmidler som
bladmidler særdele" god, og forsøgsleddene d-g
var så rene. at der i dis.se led ikke forekom ud
byttereduktioll. I 1977 forekom en særdeles god
ukrudtseffekt af jordmidlerne udbragt ved såning.
Den samlede effekt blev dog lavere end i 1976,
og udbyltereduktioner var almindelige efter samt
lige fors"g"behandlinger.

Der er i alle 3 år en meget god overensstem
melse mellem ukrudtsbestanden ved optagning og
de opnåede udbytter.

Bedst resultat er der opnået ved nt benytte Gol
lix ved såning og senere Goltix efter roernes
fremspiring, derefter følger P)lramin ved såning
og Goltix p", et senere tidspunkt, og som tredje
bedste mulighed er Goltix ved såning efterfulgt
af Belanal ved roernes fremspiring. Resultatet, der
er opnået efter beh:lndling i led f, g og h, må
betragtes som uacceptable.

Af dl' prøvlY/e /...om1JillOlioncr vil dc bedsle
kw/1tc k/are Cif effektiv ren!loide/se ved en modl'rrsr
IIkmdtsbeSIlJlftl. Er der I(I/e om en virkelig slor
ukruritsbrsrand, må da "åregllPs yderligere cn
JIJrØjlning med er bIndmiddel for ar klInne OPlllJ
el acceplabelt niv['[l/i nf ukrudtsbekæmpelsen.

Ukrudrslllldcrsøgcl.H' 1977. De danske Sukker
f~\brikker AIS har i 1977 gennemført 9 ukrudlS
unders~~gelser. Form~let med disse underSØgelser
har været at fcl cl hurtigt overblik over, hvilke
beh:1ndlinger af roemidler. rier har sivet den bedste
ukrudlseffekt, og hvilke behandlinger der af en
cHer anden årsng ikke bn lilr:ides at anvende. Der
er lInder~l}gl ialt 7 for~kclligc behandlinger, som
det frcmg:ir af nedenstående opstilling:

3. M:l1l11Cll renholdt
b. 6 I Pyramin, 6 I Betanal
c. 6 I Pyr<lmin, 5 1 Belanal + 4 kg Goltix
d. 61 Pyramin, 3 l Betanal + 3 kg Gollix
e. 6 I Pyramin. 5 kg Goltix + 5 ISun-oil 11 E
f. 61 Pyramin. 5 kg Goltix + 1.5 l Citowetl
g. IO kg Goltix v. såning
h. 10 kg Goltix v. kimblad'>tadiet

Disse under'>ogelser h:lf hovedsageligt koneen·
Irerel "ig om al under'ioge virkningen af Goltix i
blanding med Betanal eller spredemidler samt un
dersøge om en engang'>lilforsel af Gollix i store
mængder ville give en tilstrækkelig ukrudtsbekæm
pelse.

Redst ukrudt"virkning er der opn:1el efter anven
delse af midlerne i led e og f. Den SV:1geste u
krudtsvirkning er der fundet efter behandling i led
g og h.
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Roerne har i 1977 været sbdet i svag grad.
Denne be'lkadigeJse synes at hænge nøje sammen
med Betanaldoseringen, normaldoseringen h:lr be
virket flere sk<tder og nedsat dosering har bevirket
færre skader.

En stlmmenligning :lf fors"gsled e og f viser, tlt
tilsætning af Sun-oil 11 E har tendens til at skade
roerne mindre end, hvor der blev anvendt Citowelt
som tilsætningsmiddel.

Resultaterne af denne unders"gelse viste, at en
behandling med GoJtix en gang ikke er lilstrække
lig til al sikre en tilfredsstillende ukrudtsbekæm
pelse. delte på trods af høj dosering og rigelig
nedh"r efter såning. Goltix i bl:lnding med Sun-oil
har vi~t et særdeles lovende resultat. Spørgsmålet
er dog kun unders"gt i 1977 og flere undersogeIser
m~1 foretages for denne metode anvendes i praksi<;.

Fors"gene fortsættes.

7. Ukrudtsarter og rocherbicider.
Hvert år bliver der foret:lget optællinger over

de fremherskende ukruc!l'larler i forsogene med
bekæmpelse af ukrudt i bederoer. De opsummerede
fe'iultater bringes i tabel 88 i t:.1belbilaget og et
uddrag af optælling<;resultaterne i tnbel o.

J tabellen er anfort midlernes procentiske virk·
ning, d. v. s. at jo større tal ct middel viser, des
bedre effekt få" af midlet. Et tnl over 90 <tngiver
en tilfredsstillende effekt. I tabellens lodrette ko
lonner fås et udtryk for midlernes effekt på de
enkelte ukrudtsarter. Se.;; derimod på tabellens
vandretle linjer f.ts et udtryk for, hvordan den
enkelte ukrudtsplante reagerer på de forskellige
behandlinger.

De forske1tige typer af roernidler viser en varie
rende virkning på de forskeJ1ige ukrudlspl:mter.
Ændrede anvcndel~e~metoder af f. eks. Venzar
vi~er. at det er muligt :lI forbedre midlets effekt
overfor samme llkrudtsarl. Venz:1r vi"er en fOl'bed
ret effeJ..t mod !'lå almindelige planter som fugle
græs, mælde og pileurt. mir det anvendes 2-3 uger
for såning. En anvendelse på dette tidspunkt er
tillige mere skånsom overfor roerne. Blandingen af
TeA + Venzar har ligeledes overfor visse plantcr
foroget effekten i forhold til Venzar alene.

Ny i opstillingen er 4 l l3etanal ved ukrudtets
2-bladstadium. Tallene må clog tnge" med et vist
forbehold, da de st:lmmcr fra kun 1 års forsog,
mcn meget lyder på, at en neds,H dosis af Bettlnal
har en tilfredsstillende effekt. når sprojtning ud
føres på ukrudt af en beskeden slorrel<;e.

Tallene for Goitix og Merpelan AZ, begge an
vendt ved såning. er samlet over 3 {Ir.

Klin i få tilfælde har et roemiddel over 90 pet.
cffeJ..r, og d:l ukrudtsbestanden i de fleste marker
best.'!r af en række forskellige arter. bn man også
i tabellen få et indlryk af, al en kombination af to
forskellige midler vil give den mest effektive beo
kæmpehe af ukrudtet.



98

Tabelo. Bcderocukrudlsmidlerncs \'irkning på enkelte ukrudtsarter . pet. "irkning. (88).

~j i o"
~ ~.~ ~-:;i~ .

~

a~
a ~ .~

E~ ; .~ ~~~~ ii~"7~ .-- ~.o.g
a

~~~ ~. l: "O D ~c Oll
.~ e'" • '~. a N "'1

..;I~
~;1~~q ~~] ~~~ ~S:2 uU ..... _.~

i~~. ;>-1-.><2 ~~N :lS~N O>...;

»AgerkA!« . . 67 68 68 78 91 91 72 81
Ager-snerle . .. 76 81 68 85
Ager-stedmoder. ...... - ... 53 20 60 42 60 85 93 61 38
Forglemmigej. 87 89 64 90
Fuglegræs . . 61 82 75 90 91 82 84 83 79
Gul okseøje .. 78 93 88 80
Hanekro . .. 43 59 49 53 67 92
Kamille .. . 93 96 90 100 100 70 99 99
Krumhals. 60 73 61 92 87
))MæJde« .. . 69 67 57 80 82 87 87 77 63
Pileurt .. . 63 75 54 79 86 60 44 68 61

Bleg og Fersk.-pileurt . 60 60 47 78 57 60 46
Snerlc·pileurt . 69 84 56 76 74 71 76 58 43
Vejpileurl .... ......... 89 95 92 47

Rapgræs. 89 96 93 27
Spergel 77 90 72 96 100 72
Tvetand . .. 60 71 62 65 76 90
Ærenpris, . .. ........ 79 7J 44 62 74 78 86 92 91

8. Anvendte midler mod ukrudl.
I tabel p er i alfnbeti~k orden efter navn eller

forsogsnummer norort de præparater, som er om·

talt i foregående afsnit om u"'rudt. Efter de enkelte
præparater er anfprt disses indhold af virksomt
stor.

Tabel p. Anvendte midler mod ukrudt.

io),,~nil + bromo),,)nil + MCPA + dichlorprop
flurecol + MCPA
maleinhydrazid
isoproturon
isoproluron ...;... mechlorprop
dinm.eb:lcetilt
dilenZOlluat
benlazun -t MCPA + dichlorprop
benlazon
bcnlazon + dichlorprop
bent~l7..0n -t MCJlA
phcnmedipham
c)<lnazin
cyanazin -;- ~fCPA

THA + dicamba + MCPA .... mechlorprop
barban
io\ynil - bromoxynil + MCPA + dichlorprop
io\ynit + MCPA
io\ynit + f'.'tCPA + dichlorprop
dic;lmba T f\lCPA + dichtorprop
dic'lmba + MCPA
~fCPA

dichlorpicotin~yre + diclIlorprop
MCPA + dichlorprop
2.4-D • mechtorprop
DNOC
dichlorprop
bromofenoxim + terbulclhylazin
bromofcnm.im
dicamba + MCPA + dichlorprop
metamitron
dicamba + MCPA
dicamba + MCPA + mechlorprop

Actril 4 .
Ani!cn S (EK 174)
Anlergon 30
AreIon
AreIon P
Arelit
Avenge
BAS 46300 H
Bnsagran 480
Basagran DP
Bnsagran MCPA
Betnnal
Bladex
Rbtat
Cambilene
Carb)ne ."
Certrol·IB 500 . . .
Cerlrol-~f 667
Certrol Tripel
Dibrm 590
Dico-Banvel-~f 75
Dicotox-M 75 ..
OlG OP-lonlccl (EK 376) .
DLG D-prop-mix 50
DLG M-propacid
ONDe 80
D-propionat NA8
Faneron Combi 500 FW
Faneron 50 WP
FenOl( S
Gollix
Herba-Ban\lel-~t 750
Herbnvcx 630 _.



HerbalOlin-~1 650 ........•.............
Hormon-Mix 70 _•.
KVK 753016 .
KVK 753017 ..
Legume.Iii: ~f .....................•......•...
Lindinger Combi K ........•................
Lindinger D;\I 68 .•. . _
Mcrpcl;ln AZ ..........•...............
NAn 8277 .
NA·~lix DPD ..
Nortron ... . .
PI K·DPD 667 .
PLK·~ Inteinhydrazid
Prokamix-DPO 667
I)ropimix nydende .
Propinox·O 75 .
Pyramin .
Pyramin n .
Roundup . •...................
Stomp ........•....•.....•.
Tanti7..0n·OP . . . . . . . . . . ..
Tribunil .. _ _.. . .
Tribunil-Combi M
Trinulan .
Venur .
WL 43425 .

III. Forsøg med vækst regulerende
midler

f-or !tr tilb:lge har der været ud fort et stort antal
forsog hvor virkningen af Cyeocel er undersogt. I
di:-....e farsog er der anvendt up til 4 I pr. ha. De
...enere års intere..se for anvendelse af bl. a. Cyco
eel ekstra lil hvede h:lr ~lillet ~p(jrgsm:\let. om mid
lets do...ering i forhold til de benYllede hvedesorter.
Fra udlnndet er der iagtl'lgclser af for'ikcllig

...orlsfol ..omhed ved S;lmme dosering.
I eflcrårct 1976 blcv der :lnlngt 7 fon,og i

h\cdc\orlcrnc Solid. Sarah og "ana. Cycocel ek
stra er blc\ct udbragl i for;iret 1977 på .,tadium
3-4 (\e side 53). Der er nnvcndt I. 2 og 3 I Cyco
eel ck-ara pr. hn. og rcsult.ltet fremgår nf fnlgende
opstilling:

AIII"t.·lIdrlu af Cycoccl ds/ru (55)
Slr.\L~!dc. cm hk! "crnc

ubch 1.0 I 2.0 l 3.0 I ubch 1.0 l 2.0 l 3.0 l
Solod 7 fs. 9~ R5 R3 RO 63.2 +2,4 0,3 +0.7
Sarah 7 fs. 91 R4 RI 77 62.8 0,0 2.3 0.4
Nana 7 fs. 95 R6 85 R2 65,1 ",0.1 2.1 0.0

I de tre sorter er der ved host målt strårængde.
Ved anvendelse af I I Cyeoeel ekstra er der opnået
en reduktion af strået på 7-9 cm. Efter anven
delse af 2 I er der opn:ict en reduktion på IO-II
cm og ved udsprojtning nf 3 I. er reduktionen
13-14 cm. De tre doseringer har stort "et bevirket
samme reduktion af "trålængden i de Ire sorter.
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bc:nazolin r MCPA
MCI)A + dichlorprop
dichlorpicolinsyre + MCPA + dichlorprop
dichlorpicolinsyre + MCPA + mechlorprop
MCPB
MCPA + 2,4-0 + dichlorprop
dinolerp + mechlorprop
lenacil + isocarbnmid
bromo,,}'nil + MCPA
2.4-0 + dichlorpro[l
ethofumesale
2,4-D + dichlorprop
malcinhyclrazid
2.4-0 + dichlorprop
MCPA + dichlorprop
dil.:hlorprop
pyraLOn
pyral.on
gI) phOsal
phenoxalin
tri;17inon + diehlorprop
mel habenzl hiazuron
mcthabcnzthiazuron + mechlorprop
Influralln + linllron
lenacil
fIam prop·i\opropyl

Udbyltemxssigt er der i de tre ..orter tilfældige
lId~l:lg fra ~ 2.4 lil 2.3 hkg J..erne pr. 11:1. ormal
nnvcndclse af C)cocel lil vinterhvede er 2 I pr. ha,
og :irel'i få forsog h:lr Ikke sivet anledning lil afvi
ge).,e fra denne dosering.

Vedmrende yderligere anvendelse af Cycocel
ekstra hcnvi ...cs lil af<;niltet Om korndyrkning på
side 15.

Forsop;ene forl..ætte~.
I I Cycoccl ekstra ko~ler ca 40 kr

IV. Andre undersøgelser.
I samarbejde med Stalcns Ukrudtdor~og og

St<ltens Rcd~kab"pro\'er er der i 1977 påbegyndt et
l\-ærf<-lgligt projekt vedrørende sprojteteknik.

UndcNogclsen~ hovedsigte er at frembringe yej
ledning i dcn korrekte brug af sproJteudslyr med
'lå lav dosis kemikalie som muligt for at opnå en
tilfret!sslillemJe effekt Ilden risiko for vinddrift.

r lInder<;oge!sen indgår afprøvning af forskellige
dysetyper i kombinntion med forskelligt tryk.

Ved landskontoret er der udfort 7 forsøg efter
en fælles plan. og resuhaterne vil senere indgå i
cn \;tmlet beretning.

Ved I~HHJskontoret cr der konstrueret en speciel
sprojle til disse t1ndersogelscr. Sprøjten er afbilledet
på .. ide 6. Untler korsel er det muligt ved et enkelt
greb al .. kifte mellem 5 dysetyper med forskellig
tryk
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F. Gødskning og kalkning
Af K. Skriver

Del fremgår af såvel merudbytletal som merud·
byttekurver i figuren. <li kvælstofvirkningen i byg
med forfrugt korn i 1977 er noget højere end de
foregående 6 års gennemsnit. Hvor forfrugten har
været roer, er kvælslofvirkningen derimod en smu
le mindre end i tidligere år.

fabrikssukkerroer. I græsafgrØder er der udført
forsøg lil belysning af de mest hensigtsmæssige
kvælslofmængder lil klØvergræs og rent græs.

Enkellresultalernc af de forsøg, der er udfØrl
efter fællesplaner i de forskellige afgrØder, er sam·
let i tabclafsnitlcL under de label numre, som er
angivet i parentes øverst i de følgende tekstopstil
linger. De forsøg, der refereres i labelIerne. dan
ner med de tilhØrende oplysnin,eer grundlaget for
de fØlgende opstillinger og oversigter i dette afsnit.

a. Kom.

Byg.

Alle forsøgene i byg genncmføres nu med 4
kvælstofmængder op til iah 160 kg N pr. ha. l den
fØlgende opstilling er forSØgene opdelt efter for
frugt korn og roer, og til sammenligning med ud
bytlcresultalcrne i J977 er opført gennemsnitsre
sultatet af de tilsvarende forsøg tilbage til 1971.
Resultaterne er tillige vist i form af udbytlekurver
i fig. 1.

" 31 14'
2 41.0 35,9
2 6.8 6.8
3 8.8 9.6
4 9.0 9.9
5 8.4 9.9

1971-76

hkg ~eme

'"30.3
8,0

11.4
12.3
12.8

hkg kerne
,6-1

31,1
9.6

14.1
15.6
16.4

I
l
2
3
4

8yg (9/)
1977

Kan.lner ror
teje~

'Ol

Forfruf!( roer
AnillI fonDg

Grundgodcl
40N
BON

120N
160N

For/mgl kom
Antal fOrSøg

Grundgødet
40N
80 N

120N
160 N

I. Kvælstofholdige gødninger

l. Kvælstofrnængder.
l dette afsnit meddeles resultaterne af forsøg

med stigende mængder kvælstof. Endvidere beo
handles her kvælstofgØdskningens Økonomi. Andre
spørgsmål om anvcndelse af kvælstof og de øvrige
planlenæringsstoffer. fosfor, kalium m. fl. indgår
i særlige forsØgsserier, der omtales i senere afsnit.

Det største antal (orsog med stigende mængder
kvælstof udfØres i afgrøder med byg og vinter·
hvede. Der foretages beregninger af optimal kvæl·
stofmængde i samtlige enkehforsøg, og resultaterne
heraf er meddelt i tabelbilagcl. hvor enkehforsø
gene er opført. En lilsvarende beregning har lige
ledes været foretaget i tidligere års enkelt forsØg,
hvor byg har forfrugl korn. hvilket ~iver grundlag
for den illustration af årsvariationerne i kvælstof
virkningen, 'lom fremgår af fig. 2 i det folgendo
afsnit om fors'ig i kom.

Det varierende udslag for kvælstof tilførsel fra år
til år er tillige baggrunden for en stskre forsøgs
opgave. som gennem flerårige, flyttelige kvælstof
forsøg p& udvalgte ejendomme skal belyse mulig
hedcrne for at forudsige nh'cauet for optimal kvæl
stofmængde på g.rundlag af bl. a. jordanalyser og
observationer omkring klimaforhold i dct forud
gående halvftr før kvælstofudbringningen.

J rodfrugt foreligger resultater fra en forsøgs·
serie med stigende mængder kvælstof lil fodcrsuk
kerroer, der er tilført store mængder husdyrgød·
ning. Endvidere resultater af forsøg med kvælslof
mængder og kvælstofgødninger lil ikke-staldgodede

HandelsgØdning er som !iupplcmenr til de bc·
grænsede mængder husdyrgødning, der er til rådig
hed, el af landbrugets vigtigste hjælpemidler til
opnåelse af en kvalificeret og renlabel plantepro
duktion. Der udføres derfor hvert år et stort antal
markforsøg lil belysning af de mange spørgsmål
omkring rigtig og rationel anvendelse af handels
sødning.

Men foruden at være direkte vejledende for den
rette gØdskning giver forsøgenes resultater tillige
mulighed for en god konlrol med, om de gødnings
mængder, der generelt anvendes i landbruget. er
af en hensigtsmæssig stØrrelsesorden.
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I den grafiske opstilling i fig. 2 er foruden års·
variationen tillige illustreret spredningen på resul
taterne inden for den enkelte år. I t 977 har 40 pet.
af forsøgene stiledes optimal kvælstofmængde over
120 kg N pr. ha. 32 pet. har ligget mellem 80 og
120 kg N, og iall 28 pet. har været optimalt kvæl
stof~ødct med mængder under 80 kg N pr. ha. I
1976, f. eks.• Yar forholdet omyendt. idet ~~ af
for~øgene delte år var optimalt gØdet med l..væl
stofmængder under 80 kg N pr. ha.

PI,. 1. pct al
IOllogene

Opllmal N-m.ngde III byg
beregMt pa enkelllorlog

0plima' N-mfl'f1IHlc
Å.Kpr ha 9891 81128112 6R 107 50

l de vi\tc gcnncm~nitsresul'atcr for 1977 og i
de forcg;icndc års gCllllcm<;nit skjuler tier sig imitl
lenid en 510r \'arintion i J...vælslofvirJ...ningen såvel
fra år lil år som mellem forsøgene indenfor det
en~cllc tlr.

Til belysning af år\\ariationernc er der i den
fplgcndc opstilling opført de sidste 7 ~rs resultater
af forsøg med sli~endc mængtIer J...vælslOf lil byg
med forfrugt J...orn. Som næ\ nt h"r der i samtlige
enJ...ellforsog været forelagel beregning af økono
misk optimal \...\æl~tofmængde. og nederst i opstil
lingen er der angivet den ~enncmsnitlige optimale
kvælstofm:l'ngde for tie enkelte år. Som gi Llndlag
for beregningcIlle er der i 1977 all\enut en J...v;c1
slofpris p;'l 2.50 kr. pr. kg N og 95,00 kr. pr. hkg
bn~. For de forudgående år er anvendt lilsvarende
aJ...lUellc priser på J...vælstof og byg for det pågæl
dende .\r.

0plinlll/t· J..\æfl/ojmængda tif b\'1{
For/rllt:l

h~g ~crnc pr. ha
korn 1971 1912 19-:"J 1')~4 19-:'" 19-:"6 1977

Anlal rorso, J) .. " 110 II:' '" '64
Grundgøtlet 31.1 28,3 31.3 33.1 28.3 30.1 31,1

40 N 7.9 9.2 R.J R.9 R.R ~.I 9.6
80N 12.5 13.5 10.8 IH 12.9 7,4 14.1

120 N 14.3 14.5 10.2 17.R IH 6.7 15.~

160N 14,5 14.2 10.0 19,5 16.2 6.9 1~.4

Det fremgår af opslillingen, al de økonomisk
optimale k\'ælstofmxngder \arierer bet~'deligt fra
år lil :'tr. og. at den me~l hcnsig.lsmæ~sige kvælstof·
tilførsel kan li~ge rct \æsenlligt under den kvæl
slofm.l'ngde. der efler tillæggene p!\. 40 kS N pr, ha
ud .. iser del ~ts;r<jle udbyltc. En opdclins af del
samlede maleriale for 1977 i henholdsvis lerjord
og <;andjord viser, ;ll der klin er meget ringe for·
sl..cl i de optimale J...væhtofmængder på dc to jord
t~'per.

1971

50

25

50

25

O
1914

50

25

ob
501

25~
O 2

25

25

O0~ZL'2L410Z~2~.rO~~~121-0CLZ0.,::l6"0=="2,"00
OplJmlJl N_mængde
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"
42,5
11.9
17.9
19,3
19,7

42

49,8
6.7
9.9
9.9
9.3

61

38,5
10.3
16,1
17.1
18.9

hkg kerne

l2J

40,9
9.9

14.8
16,1i
17.0

1971-71

9

47.6
11.8
17.2
18.3
19.0

4

49,7
10.7
18.4
20.2
20.0

56,5
1.1
1.3
1.1
0.8

hkg kerne

l'
41,8

9.3
14.2
11i.7
17.4

4

O
O
I
2
2

2
3
4
4
4

o
O
I
I
I

o
l
I
2
2

Vinter/n'l,rie (92)
11}77

Karakter for
lejesæd

14

FarjnlRt
kom
Antal fOrsDg

Grundgddct
50 N

100 N
ISO N
200 N

For/rugt
/rOWtr.s
Anlal forwg

Grun.dgødet
50 N

JOON
150N
200 N

For/ruIN
bælgpialIter
AlI1al forsøg

G run<!g,x1et
5U N

100N ........
I.lON
200 N

For/rug t

o/iepltmta
Antal rorsog
Grundgødet

50 N
JOON
150N
200 N

de samme ejendomme. der kan betale for store
}..vælstofmængdcr. Ved siden af udbyuemålingerne
i kvælstofforsøgct på den enkelte ejendom har der
for vinterhalvåret været registreret nedbØr og jord·
temperatur. Forsøgsjorderne analyseres i plØjelag
og undergrund for tekstur samt for indhold af
total kvælstof, nitralkvælstof og ammoniumkvælslof.

Resultaterne af disse undersøgelser, samt de re·
gistrerede data i 1976-77, er sammen med resul
taterne af enkeltforsøgene opført i tabeJbilaget.
tabel 89 og 90, men materialet behandles og vur
deres forst. når der foreligger flere års resultater,
Registreringen af jordtemperaturer, der måles som
en varmesum ved sukkerinversion, gennemføres i
vinterhnlvåret 1977-78 kun på en del af ejendom
mene til belysning af eventuelle årsvariationer, idet
metoden i de to første år ikke har kunnet registrere
:o.ikre sledvurialioner.

UJbyttercsultaterne af kvælstofforsØgene pil dis·
se observationsejendomme danner hovedmatcrialet
i dl: foran refererede forsØg med kvælstof til byg.

Villterl'l'l'de.

ForH~genc i vinterhvede gennemføres med 4
"'\'xlslofmængdcr op til iall 200 k.g N pr. ha. Af
merudbyltelallene i opstillingen og af kurverne i
fig. 3 fremgår det. at Jer i 1977 har været nor
male mcruJbyttcr for kvælstoflilførsel.

10.8
11.7
13.0
14.0

Proteillbc\'tenlm{'/w'r i hyg
p.:;t. råproteln

af tunlOf22 /or.wjg 1977
GrundgØdct
~O N

120 N
lliO '-l

I de 3 år. hvor denne opgørelse er foretaget, har
de Økonomisk optimale kvælslofmængder og der
med kvælstofbehovcl hvert år ligget hojesl i Nord
og Vestjylland og, uanset niveauet. 20-30 kg N pr.
ha højere end i Østjylland. på Fyn og på Sjælland.

Kl'æls/ofgodskllilIR og proreinindhold i bYI:. I et
repræsentativt udsnit af forsøgene med sligende
mængder kvælstof lil bH~ er der i 1977 udtaget
kernepr~Sver til beSlemmelse af indholdet nf tolal
kvælstOf lil helysning af hælstofgodskningens ind
flydelse på bygkernens indhold af protein, Prøver
ne er udtaget i de kvælstofgødede fors~5gsled fra
80 lil 160 kg N pr. ha. og da prøveudtagningsste
derne er jævnt fordelt over landet. f:\s der tillige et
indtryk af proteinindholdcl i &rets byghøst. Gen
nemsnitsresultatet af de 22 prpvcudtagning<isteder
er 'lisl i fdlgende opslilling.

Byggen .. indhold af r!lprotein øges betydeligt med
stigende mængder kvælstof. hvorved stedvariatio
ncr ipvrigt udlignes megeL s!ærkl. Niveauet for
prot~inindholdet er på højde med høstårene 1974
og 1975. og d. v. s. generelt højere end fllndet i
ældre analyser af byg. I 1976 var proteinilldholdet
meget stærkt varierende afhængig af de loble
væ}..stvilkår.

KI'tl'lsIO/-ohscTl,tlliolJsejl'ndolllme, Som n:cvnt i
indledningen er der p:'tbegyndt en s..-crlig forsdgs
opgave. dcr skal belyse mulighederne for at for
udsige niveauet for optimal kvælstofmængdc på
grundlag af jordanalyser og klimaforhold i m:ine
derne, før kvælstofudbringning finder sted,

Til det formål er der i efterårene 1975 og 1976
landet over udvalgt iah 100 observationsejendom
me med ensarlede s..-r:dskiflemarker. hvor der i de
følgende 5 år anlægges kvælstofforsøg med samme
gædskiftemæssige placering (flerårige, flyttelige for
søg). længst muligt fra husdyrgØdning og bælgp1nn
[eku1turer, Herved undersØges. om det hver! år er

De økonomisk optimale kvælstofmængder lil
byg i de enkelte landsdele i 1977 er vist i fØl-
gende opstilling.

Optinwl hll'!sto/mælllJth' til hyC.
Lmul,w/de /977

For/mg! Bom- Sjæl- holland
kom holm land Fy" ø" V~t Nord

Anlal forsøll 7 24 26 " 28 26

GrundgØdct 25,7 41,7 31,S 31,6 23,3 30,0
40N 10.6 7.9 10.9 8.J 12.4 9.1
80N 15.8 11.3 16.0 12.2 18.0 13.8

120N 17.2 11.8 17.2 13.2 20.4 16.4
160N 17,7 12.0 17.8 14.0 21.3 18.2

Optimal N-mællgd!'
kR pr. ha 114 90 107 100 123 121
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Vcir!Jvede.

Der er i 1977 kun gennemf~Srt 5 farsøS med
kvælstof til vårhvede.

Det har i 1977 været rentabelt at anvende om
kring J35 kg N pr. ha til hvede med forfrugt korn
og 125 kg N efter forfrugt olieplanter. I samtlige
4 forsøg. hvor der i 1977 har været bælgplanter
som forfnJgt. har denne bælgplanteafgrØde været
ærter, og der er her betydelige merudbytter for til
førsel op til ca. t 35 kg N pr. ha, hvilket er noget
over tidligere firs anvisninger.

Vår!Jl"t'de (93)
1971 1971_77

Karakter (or
lejes:rd hkg kerne hkg kerne

Antal (ol"50H 4 , 41

GrundgØdet O 30.9 40,7
SON O 4.8 3.3

100N O 6,2 3.8
ISON O 6,0 4.2
IOON+SON

4 lIger senere O 6.3 4,3

Sligl'!u/t' f}/trllKtlcr kl'(rfslof lif .\fllldgmJed<'
fodl'rsui..kcrrocr (94)

Ml! pr. ha
.n torsos 1977 lilS forsog 1974 ·77

rod '0nlof IOP rod tnr$lof lOp

642 117,8 383 585 104.1 295
16 I.8 2S 13 1,4 17
313,83R 192,027
27 2,4 48 17 0.7 34

særlig stor. er der i denne tillige foretaget en opde
ling i henholdsvis Øerne og Jylland og i lerjord
og sandjord.

Ved denne opdeling bemærkes for byg og vinter·
hvede. der dominerer materialet, at udbyttet af det
grundgødede forsøgsled er betydeligt højere på ler·
jord end p& 5..1.ndjord, hvilket formentligt også er
medvirkende til det h~)jere grundudbytte på Øerne
end i 1}'11;md, hvor et forholdsvis større antal af
forS(sgene er udf~)rt på 5..1.ndjord.

Men det er for byS bemærkelsesværdigt, at ud·
slagene for de tilførle kva:lstofmængder som gen·
nemsnit for en længere årrække er meget ens for
de to landsdele og de to jordtyper. Det indicerer.
al det ikke er disse faktorer. der er afg~;rende for
det niveau for kvælstofgodskning. der skal stræbes
efter til byg, men :lI forhold som forfrugl og drift~

form under ens klima- og nedbørsbetingelser er af
"'1~Srre betydning.

For kvælstofan<;æltclsen lil vinterhvede synes
jordtypen derimod at s~ul1e inddrages, ligesom der
også er forskel på landsdelene. Den optimale græn
se for ~vælstofanvendelsenhar således ligget noget
hajere på lerjord end på sandjord. men noget lave
re på Øerne end i Jylland.

I v!.rhvede er materialet i~ke så storL idet alle
forsøg. der er udfØrt p!l. dynd- og humusjord ikke
er medtaget. Som gennemsnit af forsøgene p;' <lisse
jordtyper har der ikke været udslag for kvælstoftil·
forseloverhovedet i perioden 197 t -77.

b. llcdcrocr.

Fodcrsllkkerroer.

Den stigende koncentration af husdyrhold på
nogle ejendomme medfører. at der kan være bety
delige mængder staldgødning til r-'dighed til Cl ofte
begrænset roeareal. og denne udvikling h<lr øget
intercs.'icn for at fa en særlig belysning af kvælslQf
hchovet til roer linder s-'danne dyrkningsforhold.

I 1974 blev der derfor p-'begyndl en forsøgsserie
med kvælstofmængder lil foderroer. der grund
gødes med relativl store m:l:ngder fast staldgød·
ning. ajle e11er gylle. Dc første års resultater vakle
)'dcrligcrc interesse for spØrgsmfllct. da det viste
sig. al kvælSloftilskud i handclsgødning til slaId·
gøuede roer ofte var uo~onomisk.

I 1977 er forsøgsopgaven vitJeref~~rt med 52 for.
søg. Gennem'initsresultalerne af di<;sc er vist i fØl·
gende opsti.\ling sammen med resultaterne af de nu
4 års forsøg.

Grundg~Sdet

50 N i ~as

100Ni~as

150 N i ~as

l

I

I

J
"""

.~//

Fig. J.

'111111111

U'lll" "1'
"r-"I ..,,, .,,"'"

BIl 11<1 "

"I /,'/
,y",

De 3 forsØg er udfØrt p;\ dyndjord, og trods vår
hvede som forfrugl har det ikke været rentabelt at
anvende mere end 50 kg N pr. ha. Kun i de 2
forsØg. der er gennemfØrt på mineraljord. er der
et rentabelt merudbytle ved at hæve kvælstofmæng·
den fra 50 til 100 kg pr. ha.

I gennemsnit af del samlede forsogsmateriale
over 7 år har tlen ~H.:onomiske grænse for kvæl·
stofanvendelsen ligeledes været SO kg N pr. ha,
og det er i relation lil andre kornarter i alle til
fælde beskedne merudbytter, der er opn~et for
denne kvælstofmængde.

Sammi'lIdraK af forsog med kvælstof til korn. I
t::tbel q side 104 er anført resultaterne af de sid<;te
7 års farsøs med stigende mængder kvælstof til 4
af kornarlerne. Det store materiale er opdelt efter
forfrugt, og da gruppen med korn som forfrugt er
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Tabel Q. Stigende mængder k\æblof til korn 1971-77.
Udbytte og merudbytte, hkg kerne pr. ha.

Forfrugl

Pl•• Kom

I'''.Jo,.1 I F",<rO IR~, Kar- Olie- 8.1:1g- IKl.",.

0"" I Jylland I Lerjord tafler planter planler .~

Byg
ADIII fors"l 2" 472 «, 274 '" " 17 27 J J7

Grundgodet 35,0 27,7 34.8 22.7 36,8 18.2 36.1 32,3 40.6 38,2
40 N 8.6 8,4 8,7 8,1 6,8 11.9 8,5 9,3 8,3 4.2
80 N 12,0 12.3 12,6 11.6 9,4 16,9 lU 12.0 8,3 6.2

120 N 12,1 13,6 IJ,6 12,8 9,R 18,8 \I ,4 13,2 8.5 7,0
160 N 13.4 14,2 14,4 13,1 9,6 18,8 10,2 12,7 7,4 6,8

"lede
Anlal (ot'SØ! " 4' "'

, • " 61 " ,o
Grundgodct 42,6 37,6 41,6 26,7 42.0 34,5 42.5 38,5 49,8 42,.

50 N 9,6 10,3 9.9 9,9 12.0 I J.8 J 1,9 10,J 6.7 7.0
100 N 14,3 15,8 15,0 I:!,O 17,8 16,8 17,9 16.1 9,9 8,8
ISOX 15.8 18,0 16,9 12,0 20,1 13.8 19.J 17.1 9,9 7,8
200 N Il.5 )9,1 17,1 11.4 21.6 10,5 19,7 18,9 9,J 7,J

Rug
Anul rl,lrwg • IO l

Grundgodct 18,8 19.6 19,1 28,2 26.3 17,6
SO N 9,J 7,7 8.6 15,4 '.6 1,1

IOD N 16,4 1~.4 14.R 20,9 14,6 2,4
150 N 19.9 1l,9 17,5 IR,5 14,8 2,7

Vårlncdc
AnI:!l (oniag 4 • 2 J , J I •
Grundgouct 45,1 26.4 36,8 J2,4 38,5 25.0 36,8 32.7 41,1

50 N J,2 5,8 4,3 5,1 6,9 7,9 2,~ 8,6 0,8
100 N 1.2 5,5 2.5 5,8 10,5 13,6 2,9 9.J O,J
150 N 0.6 5.6 2,0 6,5 10,5 16,2 2,4 11.5 +0,2

De gennemsnitlise merudbytter i r0l.11ørstof og
top har i 1977 været nogel større end i de foreg&..
ende 3 års forsøg. Med fradrag af lab ved cn~ile

ring af rocloppcn har l Le. i 1977 kostet C~. 50
Øre \ ed tilfor:-.el af 50 kg N og ca. 60 orc "cl! lil
forscl af 100 kg N j form af kalkammonsalpeler. l
gennemsnit af de 4 års forsøg har der kun \'æret
okonomi i al anvende 50 kg pr. ha, h\orved
I Le. i rod- og toptilvækst er frembrag.t for ca.
75 pre.

Det frcmf:år Olf (abclbil:Jgets oply"ninf:er, al de
fleste af forsogene er tilfort mellem 50 og 100 tons
fast staldgooning + ajle eller gylle pr. ha. l en
fjerdedel af forsøgene er den tilforte mængde hus
dyrgødning opgivet tillOD Ions eller uero\'cr, oj,!
kun i 3 forsog er der opgivet minJre m,cngder end
50 Ions pr. ha, Anvendell>e af så store ffi4tn!;der
husd}'r~Ødning er ikke ualmindeligt \ed inlen'>i\'l
hu'\dyrhold, ()!; der har under <;ådanne \jlkår d:'tr
ligt nok være I pkonomi i den mindste m.tngde
kalkammonsalpeter.

De lilfprte mængder husd}'rgddning i enkeltfor
søgene har naturligvis slor indflydelse på re,uha
tet af yderligere "vælstoflilfdrsel. som sammen
med store mængder husdy'rgodning megelofie har
metlført nedgang i torslofudbytlct. Genncmsni/sre-

sultalcrne d:d,ker således over store variationer.
men - 4 ,k~ !Ol"S"K med kl'æhtotti'Jkud i IlUudf'ls
f.:odllillg 11' Jfaldgodf7 de roer viser kfart, at kvæl·
sro/helWl'('f tn!rlccrl's \,(l'.\cril/igt I'('d sraldr:odll;ngs
Qnl"l'lIdc!l"c. III iiI.: ri der bor tages stærl.:t hensyn til
i J:,'dllill.t:\plall!t('gllillgefl.

Fahrj/., nI/kkerroer ,

ender tedehe af For..ogssl:ttionen ~~fariboo:: gen
nemfdrc<;, der pil 4. år forsøg efter en f1crfaktoriel
plan. der \t:d sammenligning af 3 gpdningslrper
skal helyse stigende hælstofmængders indflydelse
på roern..... frem~piring. udbytte og sllfthalitel.

r-orso~cne tilfpres iUe husd)'rgOdning. og der
anvl'ndt'<;, fra RO-240 kg kvælswf pr. ha. Formålet
med den store k\ælstoflilforsel er al få fastlagt
)'dergrænc;crne for kV:l.'lstofanvendelsen, som i
prak<;i'> ofte er hojere, end del anses for formåls
tjenligt. Dc 3 godningstyper, chilesalpeter. kalk
ammonsalpelcr og nalriumkalkammonsalpeter af
prøvc,,; "cd 2 gcnlOlgelser, svarende (il al gødnings
ma~ngdcl'ne afpro\e,> i 6 geniage Iser.

Fors~')genc gennemføres \'cd såning lil blivcnde
plantchcstand pil 17 cm frpafstand. Roerne er i
1977 c;:iCI i sidste halvdel af april og laget op i
f<1r'>te hal\'del af oktober.
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Stigende 1IIll'lIgder hælslaf fil fabriJ..sroer (95)
Chill'{olpt'fer

79,3
7.9
8.3
4,7
2.6
2,1

77,4
9,6

10.0
7.4
5,3
5,2

74,9
11.6
12.1
9,6
9.1
8,4

67,6
7.7
7,0
6.2
4.6
4,4

68,6
7,3
7.\
5.6
2,8
1,8

68,1
7,3
7,1
5,8
3.5
2.7

bkg pr ha
rod luller

432 78,0
56 9.2
63 9.5
61 7,H
49 4.2
61 5,8

389 68,1
46 6.7
55 7.0
54 5.6
52 3.0
47 1,9

18.1
17.9
17.6
17.4
17.1
17.0

17.5
17.2
16.9
16.6
16.1
16.1

17.6 389
17.3 50
17,1 54
16.7 55
16.5 44
16,3 43

18.1 437
17.9 49
17.7 58
17.4 46
17,1 43
16.9 44

17,4 388
17.4 45
17.0 50
16.9 50
16.5 50
16,3 55

17,5 389
17,3 47
17,0 53
16.7 53
16.4 48
16.2 49

p<L
luk ler

18.0 429
17.9 57
17.7 65
17.4 57
17.1 54
16,9 59

18.0 417
17.9 66
17.7 74
17,5 66
17.2 71
17.0 74

70
69
6R
65
68
66

n
68
68
64
60
57

72
71
69
66
64
63

7 tor.~og

Planteueder 1000
pr. 20m planter

~klr,;e efter pr, ha ved
1977 rrem~plflnl oPtlgnlnl

Grundgsjdel 76 72
HO:-l 75 69

120N 76 70
160N 72 67
200. 71 66
240 N 72 67

27 forsp;.: 197-1-77

Grunll~odcl 77
HO N 74

120 N 74
1(,0:" 69
200, 65
240 N 62

I{lllJ..amm()II.mfpcter
7 fors"J: 1977
Grundgddct 74

RO N 75
120 N 72
160 N 72
200 N 74
240 N 72

27 fono/.: 1974-77
GrunJgpdct 77

RO" 74
120'< 73
160N 72
200 N 70
240 ~ 68

Nalrium/... (l/J..alll m01l \(/1[J"/('T
7 tunp}! 1977
Grundg~Sdet 72 68

HO N 72 67
I20N 74 6R
160N 7166
200:" 70 65
240 N 72 65

17 fonør: 1974-77
Grundg()dct 77 72

80;": 75 70
120:" 7368
160 71 65
200 68 63
240 N 66 60

G lIS. af de 3 Kpdnill1:Slyper
Gl'llIll'171H1i/ 7 fs, /977
Grundgodct 74 70

RO" 74 69
120N 74 69
160 72 66
200 N n 66
240:-1 n 66

G('''''ems"jl 27 fs. /974-77
Grundgødet 77 72

80. 74 69
120:-1 73 68
160N 71 65
200 N 68 62
240 N 65 60

ForsØg'lplanen er i 1977 ændret i forhold til de
3 foreg~ende !tr. hvor hele kvæhtofmængden blev
tilført ad en goUlg. I !!'rets forsdg h3r samtlige be·
handlede lcd Llct tilført 80 kg N fpr s!l.ning, hvor·
efter de rc~terende mængder først er lilfdrt efter
roernes fremspiring. Re.. lIltatcrne af de gennem·
førle forsog i 1977 er sammen med gennemsnits
re"ultatet af de 4 års for~pg vist i tchtopstillingcn
til hØjre.

Det fremg!!.r af tdstopstillingen. al del sædvan·
lige f31d i plantetal for MigenlIe mængder l..vxlslOf.
iHo forekommer i • r. hvor de storste kvælstof·
mængder 0;001 næ\nt er delt på 2 udbringnin,gstids
punkter. Problemet med faldende plantelal ved sia·
re gødningsma.:ngder S) nes således al l..unne løses
ved al udbringe de væsentlige kvælslofmængller
efter roerne.. fremspiring.

SuHerproccnten er som i tidligere forsøgsår fal
dende i lal..t med stigende kvælsloftilførsel. Mel
lem de 3 !;('dningst) per indbyrdes er forskellene i
slll..kerproccnlclnc SOl. og lI~ikre.

Del hØje"lc rooullb) tic er opnået ved tilførsel
af 120 kg N. og alle de thrigc tilførte mængder
afviger l..un meget lidt herfra.

Sukl..el'ulibyttcl. der i 1977 har været ca. 15 pet.
højere end de 4 ;ir~ gennemsnil. er ligelCllcs hojest
ved tilførsC'! af 120 l..g N pr. ha, men det ()l..ono
misk optimale udby tie er ligesom i tidligere: r op
nået efler tilfør~c1 af 80 kg N pr. ha. MerlIdbYl
terne på 40 og :!O l..g sul..ker pr. ha ved anvendelse
af 120 kg: N "':ln hmSI fra belale menJJgiflen til
kvælstof, og litfur... ler over 120 kg N har hvert !'Ir
medført udbytlenedg:l.Og.

Roernes saflkvalilet er i lighed med lidiigere år
undersøgt vcd anal)"serin~ af saflen'i indhold ilf
n:ltrium, kalium o~ amidkva:lstof. Den samlede
skadelige effcl..t af disse lIrenheJer udtr)'kkes ved
IV-t:lllc( (ImpurilY value). De 4 forsøgsår viser
meget nær samme forløb med kraftig forØgelse af
saflens urenheder i tal..t med stigentIe kvælstoflil
førse!. men i spørgsm. kt saftk.valitel forekommer
der dog ret store forsl..eltc mellem Jc 3 gødnings·
Iyper. Chile~alpeter har s.iledes hvert år klart gi\ct
den mest urene saft. medcns saftkvalileten i de 2
kall..ammon-t)-per har værcl væsentligt bedre. ehi
Ic<;alpeteren'l: uheldige ind\irkning på dctle forhold
skyldes iUe blot en forøget oplaselse af natrium
\'ed an\"Cndelse af denne gddning. men lilstedevæ
relsen af n31rium synes ogs!! al medfØre en storre
optagel"C af kalium og aminokvælstof.

4 ~rs fors,,!! ml'd kl,tZl:rtofmtrflgc1a lil fabriks
suJ..J..erroer, da ,J..kt' lilfores Iltt~d}'rt:ødfliflg, \'iser.
al c1er opmh dr/ Irøjt'src sukkerudb)'tlc \ cd lilfØrsel
af op lil/ 20 ~'g N pr. ha, og III en delhIg af denne
kl'lrlsfOfmtZ"cc1e af hetls}1l til roem~s frcmspiring
og p!ameal nu afises for U"Ød\'e11dig.

Udover de omtalte forsøg er der i el samarbejde
mellem Assens SuUcrfabrik og fynske konsulenter
loblt gennemført en forsogsscrie med delt kvæl-



'>Ioftilførscl til fabrikssulo.kerroer. Heller ikke disse
forsøg er lilfort husdyrgødning, og forsøgsplanen
fremgår af fplgende opstilling over gennemsnits·
resullatet af 7 gennemforte forsag 1977.

Oel, J.. l t~/.f/OIII/(~"Rdf' tilltlhriJ..sroer, Fyn (96)
1000 planler

7 jonog /977
pr, ha \cIJ ",.. hl.cpr,tu.
optagning ~ukkcr ",. ~uJ"J,.cr

Grund~ødct 66 17.6 399 70,2
80 N for :-o,inint;. fiH 17.6 74 13.2

120 l\ for :-oåning fi5 17A Hl IJA
160 N før såning fiJ 17.2 74 11.3

80 N fpr f>åning +
80 N ca. 4 uger
senere 68 17.3 78 12.1

Som h:clstofgødning er nnvemlt lo.illkaOlmOn'ial
peter. der er lIlIbragt i forbindebe med jordlilbe·
redning og sitning.

I genncmsnil af for ...øgene er plantet,llIet kun
s\agt påvirket af k\ælslofmængder indtil 120 kg N
pr. ha. hvorimod der i tl af de 7 forsag var et lyde
ligt lavere plantelal. In'or de 160 N \3r lilfprl på
cn gang .. ed roernes ~<Jning. En deling af denne
stØrsle kvælslofmængde har oget plantetallet med
5000 planter pr. ha.

Rod- og sllUerudbyllel stiger markant i de 5 af
forsøgene .. ed tilførsel af 80 kg ;..s. og denne I. .... æl
stofmængde h.tr ikke medført fald i den gennem
snitlige .\llkkerprocent. Klin i l af for<,ogene var
der ct statisli50k sikken merudbytte for at for~~ge

kvæbtofmængden lil 120 kg N pr. ha.

c. Økonomien ved kvælstofanvcndclsc.

Økonomien vcd anvcndelse af kvxl<;lofgodning
lil ~orn og rodfrugt er belyst i op~lillingcrne i label
r, silJe 107. De optimale kvælstofmænglJer. Jer er
anvist her. er overvejem.le beregnet på grunJl'lg af
fOf'i\sg"resullatcr fra 11)68 og op til 1977 for de
afgrøder, hvor der i dette åremål er gennemfort
et anlageligt antal forso!!.

Udfra disse forsøg~resuhaler er berc{;oet den
oplimale godningsmængde i kg N pr. ha, som det
\il "unne betale 'iig :lllilføre tie forskellige afgrø
der efler forskellig forfrugt m. v. ved en kvælstof
pris på 2.00, 2,50 og 3,00 kr. pr. kg. og når prisen
pr. hkg kain er henholdwis 90.00, 100.00 eller
110.00 kr. ligeledes er beregnet. hvilke hælstof
mængder. der mest fordelagtigt kan anvendes til
bederoer. som kan omsættes til henholdsvis 50,00.
75.00 og 100.00 kr. pr. afgrddeenhed (n.e). til
fabriksrocr. når !lukkerpri ...en er 115.00. 120,00 ei
ler 125.00 kr. pr. hkg og lil kanofler. når hkg
prisen er henholdsvis 30.00. 60,00 eller 90.00 kr.

I fabriksroeme er beregningerne foretaget på
merudbyucr ved anvendelse af chilesalpeter. for de
dvrige afgrØder ~ed kalkammonsalpeter eller kalk·
salpeter. KvælslOfpriserne fra 2,00 kr. til 3.00 kr.
er nogenlunde dækkende for det forventede prisni
veau i foråret 1978 for de mest anvendte l?Ø<Jnings
Iyper.
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Det fremgår af de pkonomisk optimale kvælstof·
mængder i tabellen, at der kan ske ret store ud·
sving i afgrØdepri\erne. uden at det forrykker
\Iærkt i den optimale godningsmængde. Dette er
især lilfældel ved den laveste kvælslofpris. idet af·
grpJcprisen får øget indflydelse på den optimale
k...thlofm.cngde \·ed stigende kvælslofpris.

An\endes lahellens anvisninger som retnings
givende for kvælstoftilførsel, bØr disse gennem
snitsre:-.ul1atcr !lelvfølgelig tillempes lokale forhold.
Har m:1O kendskab III de optimale gpdningsma:ng
der under givne vilkår gennem praktiske erfaringer
eller udfone markforsog, anviser labellen. hvilke
relalivc foro;l..elle. der normalt bØr være i kvælstof·
tildelingen \Ccd bl. a. forskellig forfrugl og stald·
godningsan vendel se.

d. Cræsmarksafgrøder.

I sP~srgsm,llet om ..tigende mængder kvælstof til
græsmark ....1.fgrøder er der i 1977 gennemført 14
fOf")og i klØvergræs og 9 forsøg i rent græs efter
fd:l1es planer. Forsøgene er alle høstet med 4 slæt.
01:: der er i dem ajle anvendt op til 600 kg N pr. ha
i ~form af kal~ammonsalpelerudbragt ad 4 gange.
ror\ogs.1realerne er grundgØdede med 1000 kg
PK 0-4-21.

D~r er ikke i nogen af forsøgene anvendt kunSlig
\:mding:. og selvom der til en del af arealerne er
b~mærl.ninger om svækket græsbestand på grund
af de torre vækstvilkår i 1976. fremgår det af op·
stillingen o....er genncm:'tnitsresultateme. at der er
opnået pæne udbytter i både kløvergræs og rent
gr:t:s,

Sri,f:('fl(/e I/l(mgdn hl'æl.Huf til kl~)I·l'rJ.:ræj"

og !'Nlt grtl'J 1977 (97)
l\Olrjl·crgræs

Uc1byllc. hk. pr h.
/4 fon".'? grønl luniO! råprOlcln

GrundgØiJel 291 60.7 9,16
150 N 442 92,0 12,99
JOO N 56J 109,7 17,79
450 '\I fin 116,5 21.69
600 ~ 64J 119,4 23,JO

Nnl! ;.:rtrr
'J IUrJ~'.r:

(;rundgodet 269 61,0 7,71
150. 4fiO 97.1 13,44
JOO N 597 116.5 1H,71
4~0 N 656 12J.1 22,65
600~ 672 124,7 24,14

I tabel s side 108 er samlet resultaterne af de
fur<;Clg. der sil.len 1971 er udfort med stigende
mængder kvælstof til forskeilige typer af gra:saf
groder.

,\Iaterialel er opdelt i Jylland og Øerne, som i
dette tilfælde næsten udelukkende er Fyn. Udbyt·
tel af kh)vergræs er uden kvælstoflilfØrsel slØrre
end i reni græs. men forskellen i såvel udbyttet af
tørstof som af råprotein udlignes helt ved de store
k\·xlstofmængder.

I de 3 ~olonner yderst til højre i tabellen er der
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Tabel r. Økonomien ved anvendelse af kvælstofgødning.

• Oplinu.1 N-øooningsmængdc, kg N pr. ha

• Merudbync-, hkll kerne ••. e • hkg Jukker I kg N koster
.~., eller hkg I.noldc

~.,; 2.00 kr. 2.50 kr. 3,00 vr.
Artrlifdc ""e~

~ ~.o ~. anvendte I"dningsma:ngdcr l hkg kemc l hkg kerne l hkg kernee ~. kgN pr. ha kmltr koster koster

" =..:-;; ~~

c .~

I I 1
100 I I 100 I I 100 l I 100 I~~

" lO 7l 125 I l SO 90 110 90 110 '0 110• ~.
Hvede. kerne

Forfrugt korn
Forfrugt oliep/anter
Forfrugt fr"græs
Forfrugt bælgplanter
Forfrugl klovergræs

Rug, kerne

Forfrugl korn

172 39.0 5.8 10,3 13.6 15.9 17.3 17,7 135 136 138 131 133 134 127 129 131
63 42.5 6.8 I l.R 15,2 17.3 18.4 18.8 130 132 134 125 127 130 120 IH 126
79 38,0 6,3 11. 1 14,616.8 18,1 18.4 130 132 133 126 128 r JO 122 125 127
53 48.8 4,0 6.9 8.8 9.8 10.2 10,2 106 108 110 100 103 105 95 98 100
17 42.6 4,4 7.1 8,5 8.8 8,5 7,8 82 83 85 78 80 82 75 77 79

3418.2 6,010.313,315.116,016,0 120 122 123 116 lIS 120 112 114 116

Byg, kerne

Forfrugt korn:
Jylland 573 27,6
Øerne 308 34.7

Forfrugt rocr 2.l5 36.2
Forfrllgt klovergræs 5437.1

6.1 10,3 1),014,5 15.0 14,9
6.2 10,2 12,5 1),5 13,7 13,4
5,2 8.710.711.5 11,3 10.3
3.5 5.9 7.3 7.8 7.9 7,3

III IIJ 114 107 109 111 103
98 100 101 95 'J6 98 91
93 94 95 89 91 92 86
88 90 92 83 86 88 79

105 107
93 95
88 90
82 84

l a.c. l.osler I a.e. kOSlcr I a.c. l.osler

Bederoer, a.e.
Grllndg. m naturg.
Grundg. u. naturg.

204 111, l l,S 3,4 5,2 6,3 6,0 3,6
10780,3 6,612,617,821,924,826,1

W 97 100 U ~ 98 77 W 95
142 147 149 138 144 147 134 142 145

Kålroer, a.e.
Grunds. m. nalurg.
Grundg. li. naturg.

60 83.5 J,6 6,5 8.5 9,6 9,5 8.2 89 'J7 100 83 93 97 77 89 95
63 67.8 6,0 11.5 16,320,1 22,5 23.4 IJ6 141 143 133 139 142 129 136 140

I hkg sukker I hkg sutkcr I hkg lukker
kOSler kO'lcr kosler

,

I
.:;

I
~

I
.:;

I
~ ~

I
.:;

I
~~ •

~ ~ M ~ ~ .. ~ ~
~

- - - ..
Fabriksroer, sukker 73 70,2 5,5 8,9 10.5 10,7 9.8 8.2 82 83 83 80 81 81 78 79 79

I hkg knolde
kOSler

1 hkg "noIde
kOSler

J hkg knoldc
kosler

Kartofler, knolde
Grundg. m. naturg.
Grundg. u. naturg.

15 330 5.8 17,729,) 34.928.1 97 99 100 96 99 99 96 98 99
47 22J 28.8 50,7 67.J 78,7 84.8 85,7 134 138 139 132 137 139 \30 136 138

Till a.e. er regnet 1,1 hkg lorstof i kålroer og bcderoer ellcr 12 hkg bederoetop. Af hensyn til opbcvaringstah
er dog fradragct 30 pet. af lopudbytlCL Kålroetoppen er ikke meJrcgnct.
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Tabel s. Stigende mængder kvælstof til klovE'rgrzs og rent gr:l'S 1971-77.
Udbytte, hkg pr. ha.

Plan

I
;;

"< "o<3

Jyll&nd

.g

"oa
Ol "~O

Øerne

o
E
~

Hele landel

Klovergræs

Grundgodet
150 N
Joo N
450 N
600 N

68 J41
466
576
614
653

71.8
99.1

117.0
123.4
126,1

11.25 47
14.25
18.45
21.86
23.72

359
476
569
610
625

75.1
99.7

115.0
120,3
122.6

11.90115349
J5.52 470
19.76 573
22.68 624
24.18 641

73.1
99,1

116,1
122,2
124,6

11,51
14.77
18,99
22,20
21.91

60.9
82.821,9 21
96,8 14,0 32

101,8 5,0 90
103,8 2.0225

Rent græs
Grundgødcl
150 N
300 N
450 N
600 N

18 268
411
541
611
6)0

63,2
94.7

114,2
122,0
124.1

8.07
12,97
18,06
21.73
23.55

5 233
417
539
599
620

59.5
97.7

114.0
121.5
122.7

6,87 4)
12,66
17,44
21,04
22,06

264
429
542
610
629

62.7
95,0

114,2
122.0
123,9

7,91
12,94
17,99
21,65
23.47

52,1
79,226,9 17
95,2 16,0 28

101,7 6,5 69
101,1 1,6281

Til I a.C. er regnet 1.2 kg torstof. Ocr er anvendt en gcdmngspris på 3,00 I..r. pr. kg kV<elstof.

forelaget cn beregning af foderværdien af det hØ
stede græs og af gøds~ninssø"onomien.Oet angi\.
nc udb~·ttc i afgrØdeenheder er her beregnet som
bruttoudbytte, og ved pkonomibercgningcrne er der
anvendt cn godningspris p;"1 3,00 kr. pr. kg ~væt

stof.
Af kolonnen helt til hojre i t,lbellen fremgår det.

at en brullofodcrenhed ved anvendelse af 150 1..& N
pr. ha er frembragt for 21 ,Sre i kløvergræs og for
17 prc i rent græs. Dcnne I...væb..lofmængdc har så
ledes været særdeles rentabel. Ved for6gclo;c af
kvælslofmængden til 300 kg N pr. ha har en brut
tofodercnhcd i I...h:h"er~ræ\ kostet 32 Øre og i rent
græs 28 øre. Her er således også god rentabilitet
i kvæl'ilofanvcndelsen. Ved yderligere for~Sgclse af
kvælslOfma:ngdcn til 450 I...g N pr. ha har en brut
tofoderenhcd koslct 90 Ørc i klovergræs og 69 pre
i reni græs, og den økonomi!'>kc grænse for kvxl
lllofanvcndclscn er hermed overskredet.

Ved disse beregninger er der dog ikke lagel hen
syn til (]en forøgelse af d.prolcinindholdct, der sker
vcd kvæbtof(:otbkning. Tages delle i betragtning.
bedres pkonomien i kvælslofamcndelsen væsentligt.
Ved lilførsel af kvælstofmængder ud over ca. 350
kg N pr. ha til I...I~hergræs og 400-450 kg N pr. ha
til reni græ'i ... il den Økonomiske grænsc dog lel
!...unne overskrides.

De næ... nte hælstofmxngder forudsætter lillige
en effektiv u(]nyuelse af især foderets pro!einind
hold.

2. Fastliggende kvælstofforsog.
I 1968 og 1969 blev (]er påbegyndt 2 for~'\gsse

rier til belysning af Kvælslofgødningen langti(]s-

virkning, herunder især de ammoniumholdige gØd
ningers indflydelse på Jordens reaktionstal.

Forsøgene gennemføres i IO år, og serien fra
1968 er således afslutlet med hØst 1977. Efler 5.
fors~Sgs&r, 1972 og 1973, blev tier lilføn kalk i
halvdelcn af forsøgencs gentagelscr, og ved forsø
genes nfslutning gennemføres der en omfattende
jordbundsanalysering til yderligere oplysning om
gødningernes indflydelse p5 kalkforbrug og kalk
behov. Når disse resultater foreligger eftcr høst
1978 fra den senest påbq:yndle forsogsserie, be
handles tiet snmlede maleriale under cl.

Alle gOdninger eller t,:odningskombinationer prø·
\les meJ samme mængde kvælstof, fosfor og ka
lium. Frter de oprindelige planer var mængderne
80 kg N. 25 kg P og 60 K til kornafgrøder og
tic dobbelte mængder til rodfrugt. men i takt med
den slq;cnde k...-a::lslOfanvendebe er næslen alle
kornfol'søg med forfrug! kom i de senere år gen
nemf~1lt med anvendclse af 120 kg N. 38 kg P og
90 kg K pr. ha. Ved for frugt roer eller græs an·
vende.. fort::>at 80 kg N, 25 kg P og 60 kg K.

8. ForSØg i korn.

I 1977 foreligger resultater fra t9 forsøg i byg.
der er vist i op~tillingcn Overst side 109.

De gennemsnillige udslag for gødningstilførsel
er meget slore. da tlel ugO<.1ede forsØgsled ikke er
tilført nogen form for gødning gennem 9 eller 10
år. De ammoniumholdige gødninger har givet sam·
me merudbYlle, medens merudbyuct for anven
delse <tf kalksalpeter i 1977 har været noget dårli·
gere.



Fasrliggt'llde kvæJslolfnrsØc /977 (98)
Byg 9.-10. år 3 fOl"$"gl) 16 rors"g')

USØdet 29,3 lB,S
y, NPK 15.B 21,3

I NI'K 24.5 29.6
I I'K + kas 25.7 30.3
1 PK + IIrca 25.3 30,0
I I'K + II. a. 25.2 30.6
1 I'K + ks 25.2 2B.5

') J godnlngsma:ngde - 80 N. 25 P og 60 K.

') J goonlngsnu::ngde - 120 N. JB P og 90 K.

Opstillingen over resultaterne over samtligc for
sag i korn siden forsogcnes anlæg i 1968 og 1969
viser. at virkningen af de stærkt kalkforbrugende
SØdninger. NPK·gsidning. kalkilmmonsalpcter, urea
og flydende ammoniak il-ke er forringet gennem
årene i sammenligning med kalksalpctcr. der tværl·

109

imod har placeret sig en smule dårligere. Det kan
af de forelØbige resultater fra jordbundsundersØ'
gelserne i den nu afsluttede forsøgsserie konstate
res, at de :lmmoniumholdige kvælslofgødninger har
medfSirt en sænkning af jordens reaktionstal, i for·
hold til kalksalpeter, men dette forhold hilr således
ikke haft uheldig indflydelse på udbytterclationer·
ne.

De fasle kvælslofg,)dninger h.J.f dog uansct kvæl·
stofform og i gennemsnit af det samlede forsogs
materiale stort set virket ens. Derimod h:lr de ved
den anvendte udbringningsmelodik givel fra 0,9 lil
1,4 hkg I-erne mindre pr. ha end flydende ammo
niak, der er nedfældel, medens de faste gødninger
er udstrøet og således ikke bcvidst nedbragt i jor
den, udover hvad en radsflmaskine i nogle tilfælde
målte have bevirket.

V,lrsæt! Fasrliggende hæl.Hottors"g

ForS~'g mlla!?f
hkg kerne pr. ha

1.-2. år 2.-3. år 3.-4. år 4.-5. år 5.-6. .1r 6.-7. år 1.-8. år B.-9. år Q.-IO Ar 1.-10 år
196~-69 1968-69 1970 1971 1972 197J 1974 1975 1976 1977 1968-77
Anlal forsog 4l 21 22 21 22 2J 21

" " '"Ug,)det 28,8 23,8 26,2 22,1 22,1 26,3 20,6 19,5 20,2 24,0
+ NPK 11.9 12.7 14,5 19.5 II\.B 16,B 16.6 1B.1 20.4 15.9

I NPK 17.6 1B.1 20.9 25.7 21,5 27,2 24,0 22.4 28.8 22.4
I PK + kas 17.9 17.6 21.2 25.B 21.5 27,6 25,3 22,6 29,6 22,6
I PK + urea 17.7 IB.2 21.4 25.6 21.B 26.5 24,5 23.0 29.2 22.5
1 PK + f1.a. 19.3 20,6 22.4 25.6 23.2 27,7 25,1 22,3 29,B 23.5
II'K+ks I R,3 16.7 21.3 24.9 20.8 27.4 24.9 21,3 28,0 22,1

h/.\lliggelld,· /.l"{r:!.\wf!ors01/

b. ForsøJ.: i bederOer.

I 1977 er 2 af de fastliggende forsøg gennemfs'n
med Mll-kerrocr som fors~)gsafgr~k1e, og resultater
ne. af disse og de foregående års forsøg i bederocr
fremgår nf følgende opstilling.

1977.9. .1r
r~. nr. JJ1l2 rs nr. )J8J

122,6 85,4
24.8 26,5
23.3 24.3
19,5 16,2
27,9 19.~

27.0 23.9
22.4 IlA

SuJ..kerTON

UgØdCI
V2 NPK

1 NPK
1 PK + kas
l PK + llrea
I I'K + II. a.
I PK + ks

hkg lUrstort rod pr. ha
20 forsøg

2.-9. IH
1970-77

B2.0
22,6
29.2
27.4
28.4
30,1
26,0

3. Nedfældning af k\'ælslofgodninger.

a. Nedfældning IIf flydende amllJoniak
med punklncdrældcr.

Sllperfos a/s udviklct.le i 1975 en helt ny Iype
nedfælder til flydende nmmoniak, hvor ammoniak
ken nedfældes i punkter med knivc i stedet for skær.
Den nye nedfældcnypc arbejder meJ rullende ned
fælderaggregatcr og har viSI sig særlig velegnet til
nedfældning i fremspil'cde og etablerede afgrøder.

Afprøvningen blev p~begyndl i 1976. og der Cl'

igen i 1977 gennemfØrt forsøg i vinterhvede samt
i byg før s:\ning og efter fremspiring. Endvidere
Cl' punktnedfælderen afprøvet j kløvcrgræs. og re
sultaterne af disse forsøg meddeles i afsnit J om
grovfoderproduklion. Alle forsøg er gennemført
i Nordjylland.

OgSi' i de forudg&emJe år har forsøgene i rod
frugl med en cnl-elt undtngelsc værel gennemført i
fabriksroer. I gennemsnit af de 20 forsØg i 1970
77 har flydende nmmoniak placeret sig en ubety
delighed bedre end de 4 fasle kvælstofgØdninger,
blandt hvilke k:1lksnlpeter har klarel sig dårligst.

Fors~jgene afsluttes i 1978.

Forsøg; VifllCrStl:d.

Der er i 1977 gennemført 5 forsSjg med punkt
nedfældning af flydende ammoniak i \ inlerhvede
og 7 forsøg i rug. Som del fremg:\r af opstillingen
over gennemsnitsresultaterne, sammenlignes fly
dende ammoniak med kalkammonsillpetcr vcd to
kvælstofniveauer.



110

ForsØg med pUflktfledfæfdniflg af /lydende
ammoniak til dllter\"tpd (99)

hkl! Kerne pt. ha

GrundgØdet
60 N i kas før såning

120 N i kas før ~ftning

120 N i kac; 3 uger efter såning
120 N i fl. a. før såning .
120 N i fl. a. 3 uger efter såning
120 N i fI. a. 6 uger efter ~;'ining

mere. Pllnktnedfældningen af ammonjak 6 uger
efter såning kunne gennemføres uden st~.srre meka
nisk påvirkning af byggen, men merudbyttet for
kvælstoftilførsel er under vækstvilkårene i 1977
blevet stærkt reduceret vcd udbringning på dette
sene tidspunkt.

1974

"31,5
17,9
20,4
21.5
l8

31,7
18.2
20.7
22,0
19,0

Anlal fors"g

a. Grundgødet
b. N PK udstrpet
c. NPK nedfældet
d. N PK placeret

b. Placerill~ af gødning.

Forsøg j kom.

I 1972 påbegyndtes en forsøgsserie til belysning
af værdien af nedfældning og placering af NPK
gødning lil byg. Spørgsmålet belyses gennem de 4
fprste forsøgsled i nedenstående forsøgsplan, hvor
NPK-gødningen samtidig med nedfældningen tilli
ge bliver bestemt placeret i forhold til udsæden.
Siden 1974 har der i en del af forsøgene yderligere
været tilføjet et forsØgsled e" hvor der nedfældes
flydende ammoniak til sammenligning af de to
kvælslofgodningers virkning ved den anvendte tek
nik.

a. Grund,gtldeL
b. 500 N PK 21-4-10, udstrpcl.
c. 500 NPK 21-4-10, nedfældet.
d. 500 NPK 21-4-10. placeret ved såning..
e. 127 rI. a. nedf. + 360 PK 0-5-13.

For~gsbehandlingen udføres med en kombine
rel såmaskine. Nordslen Combi·Matic, hvormed
der foretages såning af byg og placering af gødning
i forsøgslcd d, samt udbringning af gØdning i for·
søg~le.d b og c. Ved såning af byg i forsøgsled d
placerer maskinen i samme arbejdsgang gØdningen
i ca. R t:m's d)'bde mellem hver anden sårække
I..orn. hvill..et medfører ca. 26 cm rækkeafstand
mellem gødningsstriberne.

Nedfældningen i forsøgsled c er udført med ma
~.kinen uden samtidig såning af kom, og i lcd b er
udbringningen skel med løftede sl..ær. De Ire fØrste
forwgslecl saml forsøgslcd e er derefter tilsået med
almindelig rad!'>åmaskine. Derved opnås en tilfæl
dig placering af gødningen i forhold til udsæd i b.
c og e.

l 1977 er enkelte af forsøgene anlagt allerede
sidst i maris. men i hovedparten af forsøgene er så
ning og fOrsdgsbehandling først udført omkring 20.
april ~amt i en senere såperiode f~Srst i maj. Gen·
nemsnitsrcsu1tatcrne af dis~c forsøg er sammen
med resultaterne af den udvidede forsøgsplan siden
1974 vist i følgende opstilling.

Placering af NPK-gpdlling fil byg (101)
hkl! i:.eme pr. ha

1975 1976 1977 1974-77
42 49 57 20)

26,7 26,9 28,8 28,7
16,3 8.0 17,6 15,1
18,2 8.8 18,8 16,7
18,9 lOA 20,0 17,9
)) 40 44 ISS

25,2 24,8 26,5 27,1
15,6 9,2 18.3 15,3
17.2 10,2 19,5 17,0
18,0 11,4 20.5 18,0
15,2 9.2 18,4 15,5

Anllll rOts"g

a. Grundgodet
b. NPK udstroet
c. NPK nedfældet
d. NPK placeret
e. f1.a. + PK

hvede tul!
S fon"l! IO COts0S 7 Corsøg IO fOfSlJl!

1977 1976-77 1977 1976-77

Grundgødet 25,3 28,6 28,S 25,5
75Nikas 12,8 14,8 20,5 16,5

150 N ikas 20.2 21.6 24.0 19,8
75Nin.a. 16.7 17A 20A 16.0

150Nifl.a. 22.1 22,4 25,1 19.8

KvælstofgØ<!ningen er lilføn rugen fra 19. til 24.
april og hveden fra 4. til 17. maj. De mekaniske
skader på afgrøderne ved kørsel med punklncdfæl
deren var meget beskedne. Alligevel er der i en·
keltforspgene i både hvede og rug ret store varia
tioner i merudbytlerne for de to kvælstofformer og
de to kvælstofmængder.

I gcnnemsnit af forsøgene i hvcde har flydende
ammoniak punktnedfældet været en smule bedre
end kalkammonsalpeter. I rug er virkningen af de
to gØdninger ens. hvilket for ammoniakkens ved
kommende er et væsentligt bedre resultat, end der
tidlligere er opnået i denne afgrøde for flydende
ammoniak nedfældet med traditionelt nedfæld
ningsudstyr.

For:.pg i byg.

I forsøgene i byg sammenlignes flydende ammo
niak og kalkammonsalpeter ved lldbrin~ning fsSr
såning og 3 uger efler såning. Til vurdering af ud
bYltekurvens forløb anvendes 2 mængder k.alk
ammonsalpcler før s;\ning. Endvidere afprøves fly·
dende ammoniak ved nedfældning 6 uger efter så
nin~ til særlig belysning af punktnedfældningens
mokaniske påvirkning af byggen på dette frem
skredne udviklingstrin.

Gennemsnitsresultaternc. af 10 gennemførte for
søg i byg i 1977 Cl' vist i følgende opstilling sam
mcn med resultaterne af 10 lilsvarenue forsøg l

1976.
Forsag med plIllA.tnedfæftJlJillf.: af flydende

ammoniak fif b.\'!? (JOO)
Mg kerne pr. ha

IO COrsøg 20 Corsog
19i7 19i6-71

30,6 30,8
12.0 8,1
17.3 I I ,5
14.2 9.7
19,3 12.9
lfi.1 10.6
9.0 6.2

Der har i 1977 i de allerfleste af for~~gene væreL

store mel'udbyller for tilførsel af kvælstof i mod
sætning til 1976. hvor rcsultaterne var præget af
dette års beskedne virkning af kvælstof lil byg.
Trods de meget forskellige vækstvilkår er linjen i
de to års resultater meget ens.

Den bedste kvælstofvirkning er opnået ved til
førsel før såning, hvor flydende ammoniak i 1977
har givet 2,0 hkg kerne mere end kalkammonsal·
peter. Også ved udbringning 3 uger efter såning
har flydende ammoniak givet ca. 2 hkg kerne
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a. Grundgodet.
b. 80 N i NPK 14-4-17. udSlrpe1.
c. 80 N i NPK 14---4 17. pla..:crcl.
d. 120 N i :'>o'PK 14-t-J7, ut!strøt.:l
c, 120 N i NPK 14---4-17, phH:crt.:1.

Rocsilning og placering af gpdning er udfOr! af
et rejscholJ fra landskontore!. der l!ldcr over en
Stanhay-pr.ccisionssåma ... kine med tu!<;tyr til pla
cering: af f!:puning i rækkesåede afgr~~der. Godnin
gen pl;'lccre .. i ~amme arbejdsg~ng som roc!l:lllingen
i 6-8 cm d} hde. en. 5 cm ved siden af rocrækken.

I den felgende op'ililling er vist gennemsnitsre
sultatet i 1977 af 6 forsdg. der nile er ud!s'rt i fa
hrikssukli.erroer.

Imidlerlid var del ikke muligt ~t placere hele
den :o.t,Jrsle mængde NPK-gØdning med det benyt·
tede såmaleriel, men efter tekniske ændringer af
delle er fors~igene i 1977 gennemf~)rt efter neden
stående plan, Her anvendc:'I tillige mindre NPK·
mængder enu lidIigere. da der ofte har været kon
slnterel m.tnglende udbytlcstigning fIa 100 til 150
~g N pr. ha, selvom forsøgene gennemfØres i bede
roer. der ikke er lilført hllsdyrgodning.

Der er i 1977 ... lore merudbytter for de lilf~Srte

gØdningsm"l'llgder. 1")lantetnllel viser faldende ten·
dens. hvor den St~lr:'lte NPK·mængde er lIdsIrØet,
hvilket formentlig er medvirkendc til, at der er
opnåel Cl SIØrre mcrudbyue i rodlørslof af 80 N
placeret end nf 120 N lJ(!strøet. Gødningsplaccl in
gen har i genncm'>nit nf fors~sgene pget udbyttet af
roet~'\rslof med henhoh.ls\is 4.0 og 4,4 hkg pr. ha
\ed mindste og største NPK-mængde, modsva.rende
Ca. 3,0 hkg sukker pr. ha.

1Jrdaoer (102)
hkg pr. h

rod lorslof IOP

407 100.6 256
66 15,9 92
79 19,9 92
74 17,7 112
94 22. I 136

XI'K-g(ullliflK rif
'000

plan ler

f'facerillR (//

4, Udbringningstider for kvælstof~odning,

Udbringningstider for hælstof til vinterhvede.

Der er stor interesse for at få belyst spørgsmålet
om det rette udbringningstidspunkt for kvælstof til
de vintcrhvedesorter, der nu er i dyrkning. og der
er de sidste 6 år udført et slort antal for~'g med
opgaven o\·er hele landet. De 2 fØrste års forgog
gav imidlertid ikke nogen særlig: god belysning af
sporgsmålet. da udslagene for tilførsel af kvælstof
var megellave i 1972 og 1973.

Der anvendes i forsØgsplanen 3 udbringningstids
punkter. ca. I. april, ca. 23. april og ea. 15. maj,
og som hælstofg,:kIning er benyttet kalkammon
salpeter. Ved udbringningSlidspunktet sidsl i april
er der :.tnvendt to kvælstofmængder til fa'>tl:cgning

6/ornjg 1977

Grundgødet 73
~O N i NPK 14-4-17. lIdsir. 76
RO N i NPK 14 4-17, plac. 75

120 N i NPK 14 4-17, ud"'r. 70
120 N l NPK 14 4 17. plac. 74

I gennc.'lll<'nit af 57 forsØg i 1977 har der været
1,2 hkg kcrne i merudbytte for at nedfælde NPK
g~jdning uafhængigt af korn:'l!iningcn fremfor ud
... trøning f,)r kornsåning. I forhold hertil cr der op
nået et ... ignifikant mcrudbytte på 2,4 hkg kerne for
placeringen.

J de 44 af årets forsog. hvor der tillige indgår
flydende :lmmoniak. er de lilsvarende merudbytter
1.2 hk:; kerne for nedbringning og 2,2 bkg kcrne
for pIncering. I sammenligning med flydende ,lin·
moniak har placeret NPK·godning givet et signi
fikanl mCludbylle p:'i 2, I hkg kerne,

I 1976 gav den uafhængige nedf~L'ldning fra 0.8
til LO hkg kerne i merudbyuc. I dette ;\1' faldl der
lige!lom i 1977 rigelige mængder nedbor de flesle
steder dter gpdning~udbringningog såning. hvilket
erfaring!lmæssigl reducerer behovet for kvælstof·
nedbringning. V:ckstvilkIirene i 1974 og 1975 var
derimod t,)rre i en lang periode efler gødningsud
bringning, og begge disse år er der opnftet betyde
lige merudbylter for den llnfhængige nedfældning
for korn<;;ining. :-'lcn fælles for :dle forsog"år gæl·
der. at Il;'lllset et eventuere merudbytte for kvælslof
nedbringning. har der alle ;ir værel en yderligere
mereffekt af godnillg~placcril1genpå Q,7 til 1.6 hkg
kerne pr. ha.

Den PK-gødning. der anvendes. i kombinalion
med flydende ammonia~ i forsøg.sleu e, nedfældes
iUe, llUO\er hvad rad ...:\ma"kinen måtte bevirke i
li!;hcd meJ vilkiircne i forsl)g~lcd b. Delle forhold
kan være medvirkende lil, ;'li flydende :lmmoniak
+ PK-g~jdning i di ...sc fors~;g klarer .. is. relali\l
dårligere i forhold til NPK-gddning end ~endt fra
andre for:'lugsserier. En anden forskel frn tidligere
sall1lllenlignenJe fors<:ig. hvor og..;:1 fast g~ldning

nedbringes, er, at NPK·g~idning i denne forsØgs
'Scrie udbringe'> med ma~kine og i~ke ved udstrø
ning med hånd. Den maskinelle nedbringning af
NPK·gØdning i forsøgsted c og d sker endvidere i
form nf :o.lribegØds~ning - i lighed med flydemle
nmmoniak. hvilkel under visse forhold også kan
være medvirkende lil en generel øget effekt.

FVT.\"~;g i bederoer.

Spørgsmålet. om der ogs..'l kan opnås en ekstra
gØdningsvirkning gennem placering af NPK·glJd·
ning til bcderoer, har været belyst gennem en &1"
række i en forsøgsserie, hvor der anvcndes 2 mæng
der NPK·gØdning, svarende lil henholdsvi .. 100 og
150 kg N pr. ha.

Forsl)j: IIll'd /lnJbrilll;lIill}: og placcrinl: af NPK·
gør/ninI: !:l'lIfr('nI NI årrækkc mcd /or.skellif;(' l"trJ..st
villaJr i fortlnpuiodell \'i~cr, (lf Rødningsl·irJ..1Iilll;crl
b/il'u mitulre nfJ)(PlIgiR af det ef/J..elte (irs lledbØrs·
forhold, d{'r.~om NPK-RØdlling nedhringes for kom
sållin!:. Fors"gctlt' I"i.~er rilligr entydigt, (li der fW/'

hæl/gigr (l/ \'ækl'tl'ilJ..åretre kan opl/{h {'Il yderliRl're
effekt red stuutidi!: placerilIg af Kodllill!U'f/ i for
hold ril der /ul.'il1ede kom.
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1914-71

"'30,5
9.6

11.9
11,3
8.6

1975-77
J8

43,S
10.9
16.2
15.4
9.7

28,2
14.3
18.9
17,8
11,5

1915

"39,9
13.7
22.1
19.8
11.4

ForsØg med N-3D til byg (104)
hkg kernc pr. ha

1974 1975 1976 l!i17
12 60 46 20

30,7 30,5 31,3
10.8 5.6 12.2
14.1 5,3 16.2
13,3 5.1 15,8
9,5 5.3 11,7

For.\·ØK med N-30 lillrl'cde (105)
hkg kcme pr. ha
1976 1977
16 7

49,. 38,3
6.7 14,5
8.6 20.9
8.6 21.4
5.9 14.5

Antal forser:

Grundg~)det

60 N ikas
120N ikas
nON i N-3D
60 N i N-30

ForsØc i l'i1i(crJlI·cde.

Afprøvningen af N-3D blev i 1975 udvidet med
fors~'g i vinterhvede. og i 1977 er der gennemført
7 forsøg i denne afgqjde. Gødningsudbringningen
er foretaget i perioden fra 19. til 26. april. og
resultaterne fremgår af følgende opstilling.

Gødningerne er udbragt nogle få dage eher kor
nets såning, i enkelte tilfælde umiddelbart før, og
vid,ningen af N-30 har som i tidligere år været en
smule ringere end af kalkammonsalpeter. J gen
nemsnit af 4 års forsøg er mindreudbytlet for N-30
ved den mindste kvælstofmængde 1.0 hkg kerne og
ved den slØrste kvælslofmængde 0.6 hkg kerne pr.
ha. Disse forskelle er ikke ~ignifik;mte, men linjen
i kvælstofvirkningen synes at være karakteristisk
for gødningsformen, idct det også efter andre for
søgsresultater først er ved de store kvælstofmæng
der, al den flydende gØdning "an komme på ud
byttehØjde med fasl kvælstofgødning.

Antal forsog

Grundgødet
60 N ikas

12DN ikas
120 N i N-3D
60 N i N-30

virksomhed. hvor man specielt har arbejdet med
spørgsmål vedrØrende anvendelsesteknik for denne
gØdningsform.

N-3D sammenlignes i forsøgene med kalkam
monsalpcter ved 2 kvælstofniveauer. og der er i
1977 udført 20 forsøg i byg. hvis gennemsnitsre
sultater er vist i følgende opstilling.

18

46,1
11,5
15.8
16.9
16.0

1977
9

47,8
10.3
13.5
14.6
13.5
15.5

I halvdclen af enkcltforsøgenc cr der ingen signi
fikant udbyttcforskel mellem de tre udbrin~nings

tidspunkter. I gennemsnit af det samlede materiale
for 1977 er det hØjesle udbyl1c opnået ved ud
bringning i sidste Imlvdel af april, ~om også har
været det bedstc udbringningstidspunkt som gen
nemsnit af 6 års forsøg, men forskellene er små.
og alt i alt har man de fleste !ir været meget frit
stillet med udbringningstidspun"tet af kvælstof til
vinterhvede.

Hveden er de enkelte forsøgs!ir srlet meget kon
centreret i perioden 25. september til fØrst i okto
ber, og det er ikke muligt at konstatere sammen
hæng mellem såtidspunkt og udbrinf,,'lling.stidspllnkt
for kvælstof om foråret. De forskelligc forfrugter
har tilsyneladende også været uden indflydelse på
delte spørgsmål.

Virkningen af flydende ammoniak. der i 1977
f,Srst har kunnet nedfældes fra 2. lil 4. maj. har
været god og på 3, år i træk bedre end kalkam
monsalpeter udbragt sidst i april.

af udbyuekurvcns forlØb. og i en del :lf forsøgene
er der på dette tidspunkt tillige nedfældet flydende
ammoniak med el traditionelt nedfældningsaggre
gat til sammenligning med den største mængde
kalkammonsalpeter. I 1977 hindrede vejrforhol
dene dog nedfældning af ammoniak indtil først i
maj. hvorimod fasl gØdning efter planen blev ud
bragt fra 23. til 25. april.

De foreslflede kvælstofmængder i forsøgsplanen
er i 1977 50 og 100 N eller 60 og 120 N pr. ha.
hvor man skØnner, at 100 N til vinterhvcde efter
forholdene er for lidt. l 14 af de 18 forsøg i 1977
er der anvendt den største kvælstofmængde.

Udbrillgnj/lgsrider for J..væJ.Ho/ Iii ~'itlfl'rll\'ed(' (103)
hkg l.ernc pr. ha

1974-76
Anlal forsøg 48 106

GrnndgØdet 42,1 41,3
Ih kas ca. 23/4 11,5 11.3

I kasca. 1/4 15.9 16.2
I kasca.23/4 17.0 17.3
I "asea. 15/5 14,8 14.5
t fl. a. ca. 23/4'" 17.4

'" 1977: 2.-4. maj

5. Forsøg med f1}'dende gødning.
3. ForSØg med f1)'dcllde hælstofgødnillg.

Forsøg j byg.

AfprØvningen af flydende. trylJri kvælstofgØd
ning blev genoptaget i 1974, efter at denne gØd
ningstype var blevet markedsfdrt under betcgnel
sen N-30, Gødningen indeholder 15 pet. kvælstof
som ammoniumnitrat og 15 pet. amidkvælslof
(urea). ia!t 30 vægtprocent N. Vægtfylden er 1,30,
svarende til ca. 39 kg N pr. taO l. En tilsvarende
gødningslype har tidligere været afprøvet i den lo
kale forsøgsvirksomhed samt ved Statens Forsøgs-

l \interhvede har kvælstofvirkningen af N-3D
I 1977 været fuldt på højdc med kalkammonsalpe
ter. l gennemsnit af 3 års forsøg er virkningen af
den fl~'dcnde gødning en smule dårligere. især ved
de mindste kvæJstofrnængder.

b. Forsdg med NPK-suspcnsion.

Landskontoret modtog i 1973 en flydende NPK
g~;dning fra Norsk Hydro a. s. til orienterende af~

prøvning i markforsøg. Godningsformen er en så
kaldt su~pension. hvor ikke·oplpslc forbindelser er
bragt i opslemning ved tilsætning af lermineraler.
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a. G rundgollel.
b. 375 chileS<1lpclcr (60 N, 100 NOl).
c. 750 chilesalpeler (120 N. 200 Na).
d. 600 nntrillmkal~;lmmonsalpcler (120 N.

60 Na).
c. 462 I..all..ammonsalpcler (120 N).
f. 231 chilesalpeter + 319 bll..ammonsalpcler

(120 N. 60 Naj.

6. NatriumhoJdige kvælslofgodningcr
til bederoer.

I denne fOTSøgsserie belyses forskellige natrium·
holdige kvælstofgodningers indflydelse på udbYIlet
af fabriksrocr, der ikke er lil ført staldgodning.
samt foderroer, der er tilfort staldgødning. Bag·
grunden er tidligere gennemforte forsag, der har
vist sikre og ret væsentlige merudbytter for natrium
tilforsel lil bederoer og bedst ved anvendelse af
chilesalpeter, der indeholder ca. 26 pet. nalrium.

Dallsl..-nor~1.. I..vxlstoffabrik. Grenaa, har i en
årræUe rnarl..edsfort en natriumholdig I..alkam
monsalpeler med 7 pc!. natrium. Natriumeffekten
i denne gødning har været helt tilfredsstillende.
men de natriummængder. der ved normal kvælstof
god~l..ning lil bederoer har kunnel tilfores med
denne gødning. har været for små i sammenligning
med de slorre natriummængder. der I..an til fores
med chilc~alpelerved samme kvælstofmængde.

For at forbedre delte forhold har fabrikken nu
fundet tei..nisl..e muligheder for al fremstille en
nalriuml..alkammonsalpeler med el højere natrium
indhold. Denne godning indeholder 20 pet. kvæl·
stof (l'-). IO pct. natrium (N:l), 2 pet. magnesium
(Mg) og 0.1 peL. bor (U). I forhold lil tidligere
indeholder gudningen nu og'd magnesium. og med
en halvering af bor·indholdet er godningstypen nu
tillige særlig velegnet til anvendelse på græsnrealer.

I afprøvningcn af den nye natriumkalkammon
..alpelcr er anvendt felgende forsog.. plan:

I forsogsled f tilføres samme natrillmmængde
som ved anvendebe af natriumkalkammonsalpcter
i forsog ..led d med det form&l at belyse effekten
af S~lmme nillriumtilforsel i de to kvælstofgod
ninger.

Der er i 1977 udfort 9 forsøg med opgaven.
Gennemsnitsre'iullalerne af disse er vist i tekstop·
stillingen. Dc sædvanlige jordprøver for analyse nf
tel..sllIr og plantenæringsstoffer, som er meddelt i
tnbelbilagel. er udvidet med bestemmelse af natri
umtai i jord. endvidere er der analyseret for natn
umindhold i IOrstoffet af rod og top, og gennem·
snitsresultaterne heraf er anfør! i tekstopstilJingen
side 114.

5 af årets 9 forsog er udfort i fabriksroer og 4
forsog i fodersuHerroer. 2 af de sidstnævnte har
været tilført staldgodning. og i disse samt i 3 af
forsogene i fabrikssukkerroer har der ikke været
stigning i lorstoflldbytlet ved hævning af kvæl·
stoftilforselen fra 60 til 120 kg N pr. ha. hvilket i

Saf/lmellliglllllg af fosf og flydt'lld('
NPI\·g,uJnillger (106-107)

hkg kerne pr. h.
Byg Hvede

17 rOrJUS 12 forl"S

37,S 44,0
11.2 12,3
13,8 19,4
10,9 13,6
14.6 20,3
10,7 12,7
15.2 20,3

J977
Grundgødet .

60 N i NI'K 25-3-6
120 i NPK 25-3-6
60 N i fl. NPK. type A"' ..

120 N i fl. IpK. ly-pc A
60 N i fl. NPK, type BU .

120 N i fl. PK.I}pc BU

• Iype A = Norsl.. H}'dro
.. type B = Scanferlilizer

GodnlOgerne er udbr;Jgt til byg umiddelbart ef
ler kornets såning. Udbringningen til hvede fandt
sted i perioden 19. april til 4. maj.

Såvel 1 bH; som i h\ede har virkningen af su·
spensionerne ved den slore kvælstofmængde været
en smule bedre end af fast NPK-godning. Der er
ingen forskel mellem de to NPK·suspensioner ind·
byrdes. Kvælstofeffel..ten af amidholdig (N-30)
NPK·godning har således været fuldt på hojde
med ammoniumnitrat i disse forsog, og bedre end
k.onslateret i forsogene med ren kv:elstofgodning
N-30

Der I..an hen cd arbejdes med en betydeligt hojere
næringsstofl..oncentralion. end der er mulighed for
i ren NPK·oplø\ning. En svaghed ved suspensioner
er imidlertid. at lerpartil..lerne med næringssaltene
relati\ l hurtigt bundfældes i en form. der I..un van
sl..eligl lader sig. rØre op igen. NPK-suspensioner
ma del for stadig I..unne omrpres i lagcrtanke og
sprøjler.

Fra 1974 lil 1976 gennemfprtes der er ston anlal
forsøg med PK·suspensionen fra Norsk H}"dro
a. s.. og resultaterne \ i.,te. al der blev opnået sam·
me l..erncudbYlle af den flydende PK·suspension
..om af den tilsvarende faste 'PK-gødning.

I 1977 blev der af firmaet Scanfertilizer, Aps.
Korsor. udbudt en ny l}pe NPK-slIspension med
"amme forhold mellem næring~stofferne som i fasl
NPK 2.5-3-6 m Mg. men med N-30 som I..vxl
stofl..ihJc og dermed en anden sammensætning af
hælstofindholdet cmi i den faste NPK·gødning.
Su~pensioncn fra dette firma er i forsagene beleg·
nel t)pe B. og dem I..vælstofindhold besl!tr siledes
af 50 pct. amidl..vælstof (urea) og 50 pet. ammo
nillmnilrat. I !luspcnsiunen type A fra Norsl.. Hydro
forefindes hele I..vælstofindholdel som ammonium·
nit ral ligesom i den lilsvarende faste NPK·gødning,
hvormed begge suspensioner sammenlignes ved Io
I.. \ælstofniveauer.

I 1977 er afprØvningen af flydende NPK-gØd
ning udvidel lil ogs;i at omfatte vinterhvede. og
resultalerne af 12 forsøg i denne afgrØde er sam·
men med rc"utlalerne af 17 forMig i byg vist i føl
gende opstilling.
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NmriulIIholdige gød"illger (108-109)

nogen grad lilslprer effekten af natriumtilforselen.
Det beds le indtryk fås derfor af de 4 tilbagevæ·
rende forseg. hvor der er lldb}t1estigning op til
120 kg N pr. ha. og hvis gennemsnitsresultater er
opført særskilt i tckstopslillingen.

7. Andre forsog.
Under Korndyrkning... udvalget. ~Oversigten'ic af

snit O, er der gennemført forsogsserier, der indbe
fatler delt kvælstoftilforsel til vinterhvede.

Desliden er der lokalt nrbejdet med enkeltforsog
eller fors(lg~serier med godningsanvendelse dter
andre planer. Blandt disse kan der henvises Lil
De stlmdrkeruil' LoIland-F(I/SU'rske Lant/l'o/are-

I gennemsnit af de 4 for-mg har den lille nntrium·
mængJe. 60 kg f'a. i n:lIrillmk~llkammon~~lpeter

S<Jmt i chilc'<llpeter + blkammon~alpeler 'lget
torstofudbyttcl i rod med henholds\i~ J.3 og 2_5
hkg pr. ha i forhold lil " .. lbmmonsillpeter uden
niltriumindhold. Den :-otore nalriummængde. ca.
200 kg r-.;a, ved I~O N i chilc..alpeter, har i gen
nemsnit gi\et 5.1 hkg rodtorstof mere end kalk·
ammon..,J1petcr uden natrium og 1.8 hkg mere end
nalriumblkammonsalpetcr. Der er således tale om
en betydeliR nalriumeffekt. og ved tilf"rsel af 60
kg Na i natrillmknlbmmons:.ilpetcr er der opnåeL
ca. 65 pet. af n~ltrillmerrekten i den ,tore natrium·
mængde i chilesalpeter på samme kvælstof trin.

Plantetallet hnr i de enkelte forsogsled været
upåvirket af for'iøgsbeh3.ndlingen.

Natriumindholdel i raetoppen er I:mgt højere
end i rod. og forsogsbchandllngen:-o indflydel ..e
slår derfor stærkest igennem her. I fabril.. ... roerne
er nalriumindholdet i roetoppen iovrigt op til 20
gange hojere end i rodtor"tof. men~ det i fotler·
sukkerroer kun er mellem 5 og IO gnnge hojere.
Det procentiske natrillmindhold i rodlorstof varie
rer ligeledes en del efter ltHqofindholdeL Vccl vur·
dering af en"'cltforsogene i tabelbi1:lget vil Jet SC'i.
<It natrillmindholdet i rodlorstof således er 2 til 4
gange større i lavprocentige bederoer end i de
torslofrige.

II. Fosfor- og kaliumgødninger.
J. Økonomiforsog med fosfor og kalium.

l 1969 påbegyndics en forsogsseric til bely::.ning
af okonomien \ed anvendebe af fosfor· og kali
umg"dning på det fo~for- og kaliumnivc<lu, der er
gældende på de fleste landbrug.

Motiveringen for fOrS(lgene Vflr bl.a. spørgsmå·
let. om den stigende kvælslofaO\'cndclse nodvendig
gjorde en tilsvarende forogeise af fosfor- og kali·
11m forbruget. der forblev ret konstant.

Opgaven nelyses gennem l-årige dobbellforsøs
med fo...for og kalium dier nedenst.iende plan.

r. Fosforforsøg.
:J. Grundgodcl.
b. 15 P (llJ2 superfo')fat).
c. 30 P (3~5 stlp('lio~fal).

Ir. Kaliumforsog.

a. Gnmdgoder.
b. 50 K (102 "aligpdning).
c. 100 K (204 J...aligodning).

Ilinger, hvor der i forsogene or. J360-66 er ar·
bejdet med tilførsel af '" vælstof om cfter~ret til
vinterhvede. t De SCllUl'irke"de /lusl1/a1lds/ore
Ilinger i Fy"s Slijl er gennemført forsøg med sti·
gentle mængder kvælstof med og uden samtidig
anvendelse af winegyl1e til byg, forsogene 1202
05. I lIads 1It'rreds UZllllbo!orellillg er der i for·
søgene nr. 34~ 1-86 arbejdet med nedfældning og
placering af fm;forgodning. på arealer med høje
fosforsyreta!. men lave fosfattal.

r et \'i..t omfang har for\ogene også været ud
fOr! i en :\rnd..ke p:i .. amme ejendom. hvor de i så
tilfælde folger en be'ilemt afgrode i sædskiftet
(flerårige. flyttelige forsng). I de to sidsle år er der
dog ikke kommet ..:'tdanne nye 5-:1rs forsog lil.
men i tidligere års beretninger er der givet en over
sigt over resultaterne af forseg i denne gruppe,
hvor bevægelsen i reaktionstal, fosforsyre- og
kaliumtal tillige er af ren statistisk interesse. fordi
der er tale om de 5lamme ejendomme.

Som forsogsafgmder anvendes vårsæd. roer eller
græ<;. Der anvende<; normale kvælstofmængder til
forsogsarenlcrne. Derudover grlJndgodes fosfor
for..ogene med ~O kg kalium pr. ha, og kaliumfor·
søgene grunJgodes meJ 15 kg fosfor pr. ha 'Iag
nesium og mikronæring-.... toffer tilfore<; efter behov.

Der gennemføres stadig et betydeligt antal for
sog med opgaven, hvilket viser den fortsatte in·
terc5se for spørgsmålet om fosfor· og kalium
anvendcl ...e.

a. Forsøg: i \'årsæd.

I 1977 foreligger der re ... ultater af 21 forsøg
gennemført i vårsæd. og iall er der gennem 9 år
udført 643 forsøg i denne afgrøde. I den følgende
opstilling med udbyttercsultaterne fra de enkelte

44,8
7,5

19,7
17,l
11,6
12.8

108,7
12.8
17,0
15.2
11.9
14.4

hkK IllrSIOr
pr. ha

rod lOP

113.9 H,6
10.0 7,4
9.~ 15.8
8.7 14.0
7.9 12,5
9.4 10.9

4/msøg /977
Grundg~id~t

60 N i C
120 N i C

120 N i Na·kas
120N i kas
37 N i C + 83 N i "a..

J·ct. n~Irlum

i lunl.
9jorsøg 1977 rod (OP

GrundgØdct 0.17 lA!}
60 i C 0,20 1.89

120 N i C 0.24 2.01
120 N i Na-ka~ 0.21 1.67
120Nikas 0.19 1.57
37Nic+8JNikasO.191.76
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år er øverslapfort de gennemsnitlige reaktionstal.
fosfor- og kalilImtai i for~pgsarealerne.

b}tteniveau i gruppen med de la\eSle jordanal~'se·

resultater.

øl..ollomilonoK mcd loslor. og kali/Ull
Iii dlrsæd (110)

Mg k.erne pr. ha
grund!:. l S l' ,. P grlJndg. lOK 100 K

19(19 43,4 1,/ 1.7 43.2 1.0 1,2
1Y70 37.2 0,6 1.0 37,2 0.6 0,9
1~7l 44.0 0,9 1,4 44.3 0.7 1.0
1972 42.7 1,2 1.8 43.2 0,9 1,/
1973 44.0 1,0 l,S 44.7 0,8 I.1
1974 50.5 1,0 1.5 51,5 0,6 0,8
1975 38.1 1.0 I.3 39.0 0.8 1.1
1976 2~,4 I.2 1.7 28.6 0.8 1.5
1977 43.7 1.2 1.8 43.1 0.8 I.1

1969-77 41.6 1,0 1.5 41.9 0.8 1,1

ULlb~t1eniveauct i for..agcnc I 1977 afviger væ
..('nlligl fra de 2 foregåenLIe :'ll'. Lier var præget af
ugllll'ltige vælo.. ... t ... illo..:ir. "len trouo; forske!ligt ud
byUenivc;llI er del bemærkelsesv:t:n.ligl. at mcrud
b~ lierne for fo.. for og blium de enkelte år er af
meget nær samme storrclse<;on.len.

Med de priser. LIer er gældende for !=odning'l
..æ"ionen 1977 78. bliver godning.. udgiften for de
2 mængder foo;for ca. 115.00 oS 230.00 kr.. og
udgiften for de 2 kalillmmængJer ca. 8S.oo og
170.00 kr.. n:'lr nærings'iloffernc kobe') i samgra
nlllerede godninger. Beregnel ml fril et gennem·
snit af gødningerne.. I. !Irs virkning alene er der
..:iledes med den nuværende godningspris iUe
fuld renLlbilitet ved tilfor<;el af hiat den mind.. te
mængde fosfor og den mind~lc mængde kalium.
Indkobes fosfor og kalium som enkeltgodninger
er rentabiliteten bedre, specielt hvio; der anvendes
den billige lriplesuperfosfat. i hvilken prisen for
15 og 30 kg Il er henholdsvis en 70.00 og 140.00
kr.

I fo"ogene i vårsæd er byg den dominerende
nfgrade. og en opdeling af de 9 :'lrs forsag i b~g

efter fQ')forsyretnl er vist oversl i næste spalte.
Af tnbelleno; O\'erste afsnit med jordanalyse·

resll1tntcrne fremg:'lr det. at di"ise i haj grad er kob
lede. idet materialet efler en opdeling efter fosfor·
syretal og'lå sorteres efter reaktionstal og kalium·
tal. S:1mtidig sorteres <.ler også i nogen grad efter
jordbonitcl. i<.lel dc laveste jordanaly<;etal gennem·
gående findes på de lettere jordtyper, og dette for·
hold er formentlig hovedår')agen til del lavere ud-

43,5
O.R
1.2

44,2
0.5
0.7

h"g l.une pr hl'

42,3
J.O
I.5

42,9
0.7
0.9

39,0
1.2
1.7

38.R
I.3
1.6

Økoflomilorsdg med loslor og kalium til byg
/969-77

Opdeling III 609 lors(}g eller lo.\lorsyr(·wl
FI Fl Fl 8.0

under 6.0 6.0-7.9 ul derOlu
217 209 18J

6,2 6.6 6.R
4.3 7.0 10.5
7.8 10.0 11.6

(/)konomilors".t: l1lt'd Imlor ur; kalium lil b.\8
/9~9-77

OpdC'lim: al 609 Imw/: cfft" klltillnllcl/
KI Kl KIIO.O

under -.0 1.0 'ol.9 0l: derU'ef
18' 187 2l':'

6.3 6.6 6.7
5..~ 7,2 8.2
5,3 lU 14.2

Anlal fOrlog

Gns. RI
Gns. Ft
Gns. KI

btl: k.erne pr h.

Grundgodet 37.8 43,4 44.1
15 P 1.4 0,8 0.6
30 p 2.1 I.3 0.9

Grllndgpdet 38,3 43,6 45,1
50 K 1,1 0.6 0,6

100 K l.3 0.9 0.9

Gns. Rl
Gns. Ft
Gm. Kl

Grulldgodel
15 Il
30 l'

GrundgOdet
50 K

100 K

Opstillingen viser samme afhængighed mellem
anat~setallenesom ved opdelingen efter fo... fors}'re·
tal. Der er det .. tor'ite udslag for tilfo~el af blium
i gruppen med bliumtal under 7. og her er der
okonomi i nt nnventle mellem 50 og 100 kg K
pr. ha. Ved I-..nliumtal fra 7 til 10 og ved kalium·
lal over IO. er godningsvil'kningen praktio;k tagel
enli. og ved begge niveauer for blillmtil~tamJen i
jorden er der kun et ubetydeligt merudbytte for al
oge mængden af kalium fra SO til 100 kg K pr. ha

Opdelingen viser god o ...crcn..... temmelsc mellem
fO!lfors} retalog merudbytter for lilfort fO!lfor, idel
de Morste udslag tyLleligl er opnåel i gruppen med
lave fo.. forsyrelal under 6. ~lcrudbylterne er her
ea. dobbelt så Slore som \ed fosfors} retal mellem
6 og 8. og der er okonomi I al an\<ende op mod
30 kg fosfor. Ved fosfof'.l~'retal over ~ er det 10..:1
rakteristisk. al der kun er en lille for!>kel i mer
udb)'uerne for de 2 fo'\formængder. ~terlldb}ttet

for den lille mængde er af en .. torrel ..esorden. der
formentlig altid vil kunne forventes som en
umiddelbar effekt af nytilfurt. let tilgængeligt fo'l
for. o,g~" vcLl høje fosfor.. ~ retal.

r niC'ltc orstil1ing er vi'll en lilwarende opdclin~

af bygfof\ogcne efter knliumtal

6.5 6,9 9,6

GennemsnillJge
RI FI Kl

6,5 6,7 9,0
6,6 6,5 9,5
6,7 6,9 9,3
6.6 7.1 9,8
6,7 8,0 8,5
6,5 7.1 9,7
6,4 7,7 10,9
6.2 5,6 10,9
6,4 7.4 13,0

Anlal fors""

127
116
92
81
69
50
50
37
21

1969-77

FonogsAr

1969.
1970.
197/ .
1972.
1973 ..
1974 ..
1975
1976 ..
1977 ..



Anlal rO~"1l

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. KI

b. Forsøg i bederoer.

Der er kun gennemført 1 forsøg i 1977 med
fosfor og kalium til bederoer. Resullatet ~f dette
forsøg er sammen med gennemsnittet af 9 års for
sog i bederoer vist i følgende opstilling.

Økollomiforspg med fosfor af: kalilIm
til fodenukkerrol'r

hkg pr ha
fs. nr. )110 1977 70 forsøg 1969-71

,od turslof 'op 'od 10rslof 'op

Grundgødel 549 88,9 359 508 95,6 330
15 P 20 3,8 +16 9 1.6 5
30 P 7 +1,1 +17 15 2.7 7

GrundgØdet 548 87,1 371 503 94,3 321
SO K 40 7.6 33 6 1,3 9

100 K 46 10,3 54 12 2,2 14
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De * af forsøgene er udført på arealer med
fosforsyretal over 5,0. og her er der kun usikre
merudbytter for fosfortilførsel.

l gruppen med lave fosforsyretal er der derimod
god rentabilitet ved begge fosformængder, idet l
f.c. her er frembragt for ca. 29 øre ved tilførsel af
15 P og for 52 øre ved tilførsel af 30 P.

Økollomiforspc med fosfor og kalium
til foder.wkkerroer

Opdeling af 69 forsøg efter kaliumtaf
KI Kl KIII,S

under S.O 8.0-11.4 og derover

16 l2 31

6,3 6,5 6,5
4,7 6,9 7,6
5,9 9,8 17,2

Anlal rOrslJg

Gns. Rt
Gns. Ft
Gns. Kl

2 fors"g 1917 ".gronl lørstof protein

Disse forsøg i rodfrugt har i de allerfleste lil
fælde været tilført husllyrgodning. og til det ene
forsøg i 1977 er der således tilfort 70 tons gylle pr.
ha. Alligevel er der opnået et relativt stort merud
bytte for tilførsel af kalium.

I gennemsnit af de 9 års forsøg cr mcrudbyt·
tcrne 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 torstof,
svarende lil 1,5 og 2,5 a.e. Efter de tidligere nævn·
te gødningsudgifter for de 2 fosformængder. er
hvervet i samgranuleret gødning, er l f.e. ved
tilførsel :lf 15 kg P frembragt for 77 øre og ved
30 kg P for 92 øre.

For tilførsel af 50 og 100 kg K er der i gen
nemsnit af forsogene opnået merudbytter på 1,3
og 2,2 hkg roetørstof, svarende til 1.2 og 2.0 a.e.
Med en gødningsudgift på ca. 85,00 kr. for 50 kg
K er en f. e. frembragt for 71 are veJ det før~t~
gødningstilskud og for 85 øre, når gødskningen for
øges til 100 kg K pr. ha.

I for<;øg i rodfrugt er udslagene for tilført fosfor
og kali11m i almindelighed små og usikre. især når
der tillige tilføres husdyrgødning. Men også for
søgsarenIernes reserver :lf de provede næringsstof
fer, udtrykt ved fosforsyretal og kaliumtal, spiller
en rolle. og opdeles de 9 års forsog i roer efter
fosforsyretalniveau, fås følgende resultater.

Økorlomiforsøg med fosfor og klllilUll
tif fodersllkkcrroer

Opdeling af 69 forSØg efter fosforsyrew/
Ft Ft Ft 6,S

under S.O S.0-6.4 og derover

17 18 34

LI L4 6~

3,8 5,6 8,8
7,4 12.7 14,4

hkg IOI~tof pr. h.

Grundgddet 85.5 97,3 99,2
15 P 4.3 1,1 0.6
30 P 4,8 0,6 2.8

Grundgødet 83.0 97,0 98,0
SOK 2.1 2.0 0,6

100 K 3,4 2.7 I,J

hkS tørstof pr. ha

Gl'undgodet 84,9 94.0 101,9
15 P 4,2 -;-0,5 1,9
30 I' 5,0 1.5 2,4

Grundglldel 84,8 92,4 100,0
50 K 1,5 1.5 1,2

100 K 3.2 3,0 1.1

En tilsvarende opdeling af forsøgene efter kali·
(Imtal viser, at der har været udslag for lilførsel af
kalium til staldgødede bederoer indtil kaliumtal ca.
11. Ved anvendelse af 100 kg K er l f.e. frem
bragt for ca. 60 øre i gødningsudgift.

c. Forsøg i græsmarksafgrøder.

I disse forsog. der gennemføres i kløvergræs og
ren græs, anvendes der dobbelt så slore gødnings
mængder af fosfor og kalium som til korn og
foderslIkkerroer. Gødningen er udbragt tidligt forår
og efter 2. slæt.

l 1977 foreligger der resultater af 2 forsøg, der
er hostet vell henholdsvis 3 og 4 slæt. Gennem
snittet <lf disse og de foresående års forsøg vises i
de følgende opstillinger.

Økorlomiforspg med fosfor og kafim1l
Iii græs og klØ\'ergræs (1 J J)

hk!!: pr. ha
120rorsøgl969-77,'o

gmnt t"~tof protein

Grundspdet 370 84,0 13,6 514 101,4 17,0
30 P 93 20,4 3.5 25 4,3 0,6
60 p 102 22,5 3,1 38 ~,2 1,0

GrundgØdet 393 97,4 15,6 503 103,2 17,4
100 K 61 12,4 1,3 29 3.1 0,4
200 K 77 15,3 1,8 44 3,9 0,5

Det ene forsøg i 1977 er udført i 4. års græs på
humusjord med lave fosforsyretaJ. Det andet for·
søg er 2. års græs på sandmuldet jord, der er
tilføn store kvælstofmængder. l begge tilfælde er
<.ler i forsøgene opnået meget store merudbytter
for tilforsel af kalium og især fosfor.



Anlal forsøg

Gn~. RI
Gns.Ft
Gns. Rt

I gennemsnit af de 120 forsøg 1969-77 er mcr·
udbyllcrne for 30 og 60 kg P henholdsvis 4,3 og
6.2 hkg græstorstof, sV<lrcnde til 3,6 og 5,2 n.e.
pr. ha. Med en pris på ca. 230.00 kr. for 30 kg P
har I Le. kostet 64 are og ved tilforsel af 60 kg P
88 ore.

For lOa og 200 kg kalium er opnået merudbyt
ter på henholdsvis 3, l og 3,9 hkg græs tors laf pr.
ha, svarende lil 2,6 og 3.3 a.e, Koster 100 kg K
ca. 170,00 I...r.. er I Le. her frembragt for 55 øre
ved del forsle gødningstilskud og for 103 are. når
godningsmængden forhøjes fra 100 til 200 kg K
pr. ha.

I falgende opslilling er de gennemførte forsag i
græ~:lfgroder opdelt efler fosforsyrc!;),!.

ØkoJJomifurs()g med fo~for og kalium
fil [:r(l's og kfpn'rgr(rs

Opdelillg af 1/8 fOrSC)K f!fter fos/orsyrefal
rt FI Pt 6.S

under 5,0 5.0 6.4 og derover

34 31 SJ

6,3 6,4 6,5
3,5 5,6 8,9
8,3 10,2 I I.3

hkg lørstof pr. h.

Grundgodel 93,2 97,1 110,5
30 I) 7.2 3,6 2,5
60 P 9,9 5,2 4,4

GnlndgØdcl 93,1 98,2 1I3,5
100 K 5,2 2.3 2,1
200 K 6,1 l.J 2,7

Der er klart opnået de størsle mCJ'udbylter for
tilforsel af fosfor vcd de lave<;te fosforsyreta!. og
der er <;åledes Og.,;"l i græsmark<;afgrodcrne god
sammenhæng mellem fo .. forsyrelal og merudbyt
ternes storrelse. ~elvom der i græsset og'iå er op
n:\et relativt pæne udslag for fosfor ved de højere
fosfor~yret;jl i mod ..ætning til, hvad der var lilfæl·
det i de slaltlgodede bederoer, Det bemærkes og<jå.
at udslagene for kalium ligeledes er størst i grup
pen med lave fosforsyreta!. Det gennemsnitlige
k::t1illmtal i denne gruppe er Kt 8.3.

Øko"omi/on'Jg med fos/ar og l.ali/lf1l
til grter og kh)n'l'.r::ræs

Opddillg a/ 118 forJog e/ter kali/lnlraf
Kt KI Kt 10.0

under 6.0 6.0-9,9 og derover

Antal [orsug ~6 41 4S

Gns. Rt 6,J 6,5 6,4
Gns. FI 4,5 7,0 7,1
Gns. KI 4,5 8,0 15,6

hlog tørstof pr, h.

GrunJl;øclel 85,2 109,3 104,0
JO P 6,7 J,7 J,I
60P 9,J 5,6 5,0

GrundgøtlcI 84,6 111.1 106,7
100 K 5,9 3.2 1,4
200 K 7,7 J,9 1,5
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En tilsvarende opdeling efler kaliumtal viser
ligeledes. at kalilImvirkningen er slorst ved de la·
Yeslc kaliumtal. Og'):} ved disse opdelinger efter
fosforsyre- og J...aliumtal findes ganske det samme
koblingsfænomen mellem an:Jlysetallene som i de
foregående opstillinger.

For forsog...re~uJtalerne i græsmarksafgrodcr skal
der gøres opmærksom på. al gennemsnilSreslllta·
terne i :malysctalgruppcrne dækker ovcr store
variationer, i<;ær i grupperne med de l:weste jord
analyse tal,

Dl' gCllfll'm/orre l-årige /orsØR fil belys/lillg a/
t,I...oJlomiell I'('d anvendelse af fosfor og kali/lili
til byg, joder,Hlkkerl'ocr, græs og 1.1t)I'agræs \'jser,
ar g<)dSI...flillg(,1l bor 1:f!llllelJljdres /ltuln stærk lIefl
,f)'lltagclI Iii fm/arsyr,'· og kaliul1llc1l1cl/('S nivcllu.

Ved god gødlliflgJ/ilsllllld, 10s/orjyrcllll Ol'er Cll,
6 og kalillmf(ll over ca. 8. I.all all\'f!m/t'lSCft o/
lo.rlor og kljfiul/l i h((lIdel.\'g~)df1illg ilUI.l"/.;.rtl'trl.l'S fif
l'll l"i·dlij!(-!loltle1sf!J-gødslmillg. Ved losjonyrf!- og
I...(Ilillmwf pc' IO og derol'er l'il tiN ajle 1'(1,'rl' 11111

1i[:1 på knrl Jigl af lIf/dlllde los/ar. Of: ka/itlllllil
/øru/ Iii /. eb. korn og sfflfdgodu/e roa dIer (lI

til/ore iirlige I/længder. dl'( er //lil/dre efld (1Igr()
daflcs 1J0rlj<)l'sel.

Derimod bør der pl} jortla med hO'l' Iltl hl'erl
('I' (lIll'em/L'S g,)tlnillgsmtFlIgdcr, tier IIl/OI't'r (lI sikre'
lljgrØdl'l'IIt's h('hol' og borlj()rsel. //lu/fØrer ('II Iwj
lIc/se (lj godllillg.rtilJumden af! dermed u[:s(' tlyrk
lIil1g.uiJ,;I...cr/zcdl'lI p/i ,fådwwe urcalN,

2. Vckselvirkningsforsog med kvælstof,

fosfor og kalium.
Baggrunden fol' uenne for:-.~~gsopgavc var ~;n!>kct

om at få ~porgsmåret om optimale mængder af
fosfor- og !-..a!iumgodning linder almindelige sæd
,kifteforhold taget op til en mere langsigtel belys
ning. end det har ... .:tret lilfældet i andre forsogs
..erier, Samtidig on<jkes vekselvirkningen mellem
hovednæring~stoffernebely'it, og med henblik her·
på blev der i 1969 på egnede arealer påbegyndt et
antal fao;lliggcnde for~"g. som <lgtes gennemført i
IO år,
For~ogene har således været gennemfart i 9 år.

Ved deres anlæg blcv /Jer foretagd en omfaltende
analysering af jordbundsforholdene. og denne ana·
Iysering genUlges efter særlige retningslinjer ved
forsogenes forventede :lfsllllning i 1978.

r forsogsplanen er der anvendt 3 for'ikellige
kv<cl!>tofmængdcr. 3 fosformængder og 3 kalium
mængder. !iåledes at hver af de 3 kvælstofmængder
afprøves \'cd hvert <tf de 3 fosfortrin, og hver af
disse kombinationer afprøves ved hvert af de 3
kaliumtrin.

I de 5 femte forsogsår var der imidlertid ikke
nogen <;ikker anlydning af vck<;elvirkning mellem
nogle ,if næringsstofferne, Dettc blev førSI tilfældet
med forsogsre~ultarcrne i 1974.
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2,5

3,5

3.7

2.0

3,8

J.5

Forsøg med udbringllillgsmdder
for fo:J/or til byg (IH)

hkg kerne pr. Ila
~ ro"",. 26 rOrs&g

1917 1975-71

30,8 31,7
2.8 3,7

III. Magnesium.
I. Forsog med doiomitkalk.

Til helysning af b:l~evirkning og magnesium·
virkning i dolomit\..:ill... blev der i foråret 1975 an·
1;l!:H en rælke for'mg p!l arealer med lavt magnesi·
lImindhold. og i 1976 blev forsøgsopgaven udvidet
med ~t1er1igere ct antal forsøg. Den om ....endte
t1olomitblk. der repræsenterer en markedsfort
engelsk \are. havde en basevirkning på 94 pet. og
et indhold på 10,7 pet. Mg som ikkc·va.nJopIØse·
ligt magnesillmkarbonat.

Forsøgene er fastliggende og gennemfores i
mino'H 5 år. og det lil ... træbes. at rodfrugt bliver 2.
fOTSogsafgrode. Ved forsogets :mlæg er der udtaget
jordpro\'er i enkeltparcellerne til en omfattende
analysering af jordbundsforholdene. Resultaterne
af disse er anfen i tabclbil<:lget sammen med ud·
bytteresullaterne af cnkeltforsogene.

Forsog'iplancn og gennemsnitsresullaterne af de
forsøg. der er gennemført i byg i 1975. 1976 og
1977 fremg05.r af op~{illingen overSl side 119.

Der har i 3 :lf forsøgene i 1977 været betydelige
lld"dag for lilfor<..,el af fosfor. og ligesom i 1976
er der opnået det bedste udbytte ved placering af
superfosfat 08 monoammonfosfat. 1. forsøgsår.
1975, blev der opnået det storste merudbytte ved
lIdstroning. Derimod er der alle 3 ;'tr fremkom·
met de mindste merudbytter. hvor flydende N·god·
ning og NP-godning er lIdsprøjtet.

100 N i kas udstrøet ....
100 N + 30 P i "'as + sup. mistr.
100 N + 30 P i 1"-30 +

NP 10-15 lIdspr.
100 N + 30 P i kas udstroet +

sup. placerel
100 +)0 P i las ud~lrøet

+ NI) 11-23 placeret

form af monoammonfosfat placeret. samt en fly·
dcnde NP-gPdning 10-15 udsprøjtet. Som ren
kvælstofgødning er anvendt kalkammonsalpeter.
der er ud... troct. og N·30. der er udsprojteL Ud·
bringningen af de fosforholdige godninger er udfort
af et rejsehold fra landskontoret. Placeringen af
fast fosforgodning er foretaget i samme arbejds·
gang som kornsåningen. Forsogslederen har sorget
for såning af byg i de øvrige forsogsled samt fore
taget ud"trøning af kalkammonsalpeter.

Genncmsnitsre.. u1tatcrne af 5 forsøg fra 1977
er sammen med gennemsnitsrcsllll;Het af de 3 års
forsøg vist i falgende opstilling.

3. forsøg med udbringningsmåder (or
lo<for til byg.

Med baggrund i bl. a. ue gunstige re'ultater.
der er opnået med ncdfacldning og phll.:ering af
N PK-godning. har der på 3. år været gennemfart
forsog til særlig bely~njng af udbringning,mådens
betydning for fo~forblHjningcns virkning. Disse
forsog er sagt anlagt på arealer. uer er vurderet
som værende særlig fosforlrængendc. enten på
grundlag af erfaring eller eftcr bestemmelsc :tf
fosforsyretal eller fo~fatla1. For~"g.. pbnen frem
går af opstillingen over forsøgenes gennemsnit')·
resultater.

Som fosforgodning cr nnvendt superfosfat. dels
udstroet. dels placerct. fa .. t NP-godning 11-23 i

Veksell'irklli/lg mel/elli kvælstof. fosfor
ng lal1ium, 9. år (112)

hk.g kerne pr. ha. 7 fors0R 1977

Vdrsæd
Udslag

O p ISP JOP ror F'

50N 32,9 36.1 37,0 4,1
100 37.7 42.4 43.8 6.1
150N 39.1 44.2 45,2 6.1

Udslag for N 6.2 8.1 8,2

Uwlag
OK "'K 100 K- ror K-

50 N 34.0 36.5 35.3 1.3
100N 39.2 41.9 42.8 3.6
150N 39,3 44,9 44,3 5.0

dslag for 5,3 8.4 9.0

UdslaK
OK ~o K- '00 K for K

OP 34.8 37.6 37,3 2,5
15 Il 39.0 42.0 41,5 2.5
30 P 38,7 43.7 43.6 4.9

Udslag for P . 3,9 6,1 6.3

Af op:ltillingen fremgår det, at der i 1977 har
været pæne merudbytter for kvælstof og relativt
store merudbyner for fosfor og k:llium. Der er
endvidere en udpræ8et positiv vekselvirkning mel
lem alle 3 næringsstoffer i 197i. såvel i forsogene
i byg som i det ene forsag i rodfrugt og forsaget i
græs.

Forsogene fort~ætter i 197ft

I 1975 var denne vek~e1virkning ikke nær så ud·
pra:get. og i 1976 var resultaterne præget af året-.
ugunstige vækstvilkår, hvilket hindrede en reel vur
dering af mulige vekselvirkninger.

I 1977 er 9 af oprindelig 12 forsag videreført
med 7 forsøg i byg. I forsøg i kløvergræs og l
forsøg i foderroer. Resultaterne af disse enkeltfor·
søg er opfort i tabelbilaget. ( op~tillingcn vises
gennemsnitsresultlltcrne af de 7 forsøg i byg i en
form. der illustrerer forsogenes hovedformål.
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IOS 20,2 276 64,0 Efter hoS! 1977

U~<tlket 6,~ l,; ;,9 1,5
7; +0.7 ; 1,0 2 I kulsur Lilk i:

7 1.5 O 0.1 Dolomitkall\ 6.8 4.5 6,0 ;,2
Jordbrug~blk 6,9 1,4 6,1 1,4
Jordbrugskalk + 100 Mg

+8 -;-1.3 +4 +1.4 i kic~erit v. anI. 7,0 1.9 6.2 4.0
Jordbrug~l\alk + IO ~Ig

; I\ieserit 11'1. år 6,9 1.1 6,1 1,9
4 1.1 +1 +0.5

16 for5Qg
anlagt 1975
RI Mgl

;,9 2,61,66.7

For.WK /lied du/olllilkalk
;ordbIlW/.\Cllllllyur. KCfllIcllIslIir

9 forsoll
anlagl 1<)76
RI Mgt

Ved anlæg

som forsøgsafgrØde, 'liSL i foransliende opstilling.
Heller ikke i disse 2. års forsøg i kartofler er der

nogen sikker virkning af forsøgsbehandlingerne.
Virkningen af kalktilførsel bør imidlertid vur

deres over en længere årrække. for at den fulde
effekt får mulighed for at slå igennem på afgrø
dernes udbyIle. Til'ivarende har magnesiumtilforsel
under mange forhold storre indflydelse på afgrode
kvaliteten end p!1 masseudbyttet.

For derfor på anden og hurtigere og eventuelt
bedre måde at få indtryk af ba~evirkning og mag·
nesiumvirl\ning i dels dolomitkalk. dels i jordbrugs
k:il~ + kie~erit, blev der efter host 1977 udtagel
jordprovel' i de forskellige forsogsbehandlinger i
"åyel 2. som l. års forsøgene . ..-=ndvidere blev roe·
loppen i en del af for"øgene i bederoer undersøgt
for indhold af magnesium i IOrstoffel. Resultaterne
af de sidsln;cvnle undersøgelser er anfort i tabel
opstillingen over forsøgsresultaterne i bederoer, og
her ses del. at m<'lgnesiumindholdet er højest og
omtrent ens i de forsogsled. der har fået tilfert
magne"ium i den ene e11er anden form og mængde.

Forsogsbehandlingernes indflydelse på forsog ..
jorderne,; kalk· og magne<;iumtilsland fremgår af
f~jlgcnde op~tilling over de gennem~nillige reak
lion')lal (Rt) og magne~iumtal (tvlgt) i fors~)gene

anlagt henhold'wi<; i 1976 og In5.

0,4 0.1 0.0
0.4 0.6 +0.7

1,4 0.6 + 1.2

O.; 0.9 +0,;

F()rs~)g 1II1'll dololllilktllk, kom (114)
l. år 2.år 3.år

2S forsog S forsulI IS forsog
1975-76 1976-77 1977

28,4 37,1 40,7
1.-3. /()r.\·~jK.\'år

Grundgødcl
2 t kulsur kalk i:
Dolomitkalk
Jordbrugskalk
Jordbrug:-.kalk + 100 'Mg

i kiescril v. anI.
Jordbrug...<;kCllk + IO Mg

i kie~rit hvo ~r

For.Hjg med do!omilf..alk, "mm/Il'!"
hl.g pr. ha

I for.;u!j 1977 7 fOr.;ll!j 1976-n
2. dn jorjog knolde llHSIOf l.noldc IOISIOf

Ukalkct ..
2 t kul"tlf kalk i:
Dolomitkalk
JurdbnJg<,l\alk
Jordbrtlgs~alk +

1001\1g
i kieserit v. anI.

Jordbrllg"kalk +
IO ~lg

i kic:->crit hvo !tI' .

Der er med tle anvendte 2 l kulsur kalk i dolo
mit tilforl 228 kg ikke-vandoploseligt Mg pr. ha.
Mg i kiescrit er som magne~iumslllfat vandoplø·
"digt.

Dct fremgår :lf re~llltaterne nf tle 3 års forsøg,
at forsog .. behandlingerne ikke har medført nogen
entydig påvirkning af udbyttet i byg. Der er et
signifikam rnerudbyltc for jordbrllg~blk + 100 kg
Mg i kie~cril ved anlæg i I. :\rs forsogene. men et
tilsvarendc signifil\ant mindrclldbytte i 3. :irs
for..ogene 1977.

2 af for~~)gcnc fra 1975 og 7 af fors~Sgene fra
1976 er vidcrefort med bederoer som for"ogs·
afgrode i 1977. Re<,llltaterne af di..se 9 forsag er
vi~t i op<,tillingen nederst p:' denne side.

Kun i dc 2 3. "I'S forsog Il:lr der været en sikker
positiv påvirkning af rod· og lorstofudbyttet efter
'iamtidig tilforsel af jordbrugskalk og kicserit.

Et af rors~~gcnc fra 1976 er viderefØrt med kar·
tofler som for~pgsafgrøde i 1977. Resultatet af det·
le er ~:Jmlllen med gennemsnitsresultatet af samt·
lif!c forsog, der i 2. ,forsog')år har haft kartofler

f.,'lcd de 2 t kul'iur kalk. der er tilført i de 2
kalkformer. ...kulle der eflcr en årrække kunne for·
ventes en Rl·~tigning på 0,4-0,5 enheder. Forelø
big er der opnået ca. 50 PCI. af den teoretisk
mulige stigning efter jordbrugskalken, medens til·

FOr.l'øg /lied d%mj/ka/f... /Jl.'(it-roa (1/5)
hlig pr. ha

2. år 3. :l.r pct. Mg t

2.-3. jors"gtår
7 fonog 1977 2 fOrsill,t 1977 16 forsoll 19i6-77 lop10rslOf

..d IOtSlof .op ,od IDrSlof .op ,od t"r~lof 'op 7 fs. J'J77

Ukalkcl 479 97,S 292 5~4 105,4 280 464 88,1 245 0,34
2 t kulsur kalk i:
Dolomil~alk II 0,6 2 l 0.4 .,.,25 l +0.1 +1 0.17
Jordbrugskalk ... ; 0,1 l 21 ;,2 7 +; +1,1 +4 0,14
Jordbrugskalk + 100 Mg

i kicseril v. anI. 6 2.0 +8 l; 7,7 7 6 1.3 +7 0,17
Jordbfllgskalk + IO Mg

; kie'>crit hvo ~r l 0,; 6 61 lU 9 Il 2.2 l 0,16
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førsel af dolomitkalk endnu ikke h,u medført no
gen sikker påvirkning af reaktionstallet, RI.

Enkelte af forsøgene har været tilført husdyr
gødning til rodfrugt. hvilket kan være en med
virkende årsag til, at Mgt i 3. års forsogene er
fundet noget højere end ved anlæg og i de for·
søgsled, der ikke er tilført magne~ium.

Tilførsel af 25 kg vandopløselig r\:1g pr. ha hæ
ver teoretisk Mgt med 1,0. IDa kg Mg i kieserit
hæver således Mgt med 4,0. De IO kg ~lg årligt i
sidste forsøgsled modsvarer ca. det årlige forbrug
af magnesium gennem bortførsel med afgrøder
samt lab ved udvaskning. De 228 kg Mg. der er
tilført med dolomitkalk, er ikke vandopløseligt,
men Mgt i delle forsøgsled er i gennemsnit af
forsogsarealerne hævet med en storrebesorden.
der i 2. år svnrer til ca. IO pet. og i 3. år til ca.
20 pet. af den lilførte magnesiummængde. 100 kg
~4g i kiescrit har med fradrag af 2 års bortforsels
og udvaskningstab hævet Mgt med ca. 15 pet. af
det teoretisk mulige og i det 3. forsogsår med
ca. 50 pet.

Jordanalysere.'~u1talcrne lldvi~er en del variatio
ner i de enkelte forsog. men del er dog karakte
ristisk, at der med stigende Rt er aftagende mag
nesiumvirl..ning af dolomitkalk, - et forhold. der
bel..ræfter resultalerne af andre undersøgelser over
magnesiumvirkningen i denne kalkform.

Forsøgene til belysning af dolomitk.alkens base
virl..ning og magnesiumvirkning forbælter.

IV. Mikronæringsstoffer

1. Forsøg med indkredsning af kobbermangel.
Forsøgene med indkredsning af mulig kobber·

mnngel i landbrugsjorderne er i 1977 forsat på
4. år. Opgaven er en gentagelse af Jen store under
sogeIse. der blev udfør! i Jylland i sidste halvdel
af halvtred~erne, og som dengang afslorede. at
kobbermangel forekommer på steder og i egne.
man ikke havde ventet denne mangel.

Resultaterne medførte, at <.Jcr blev fremstillet
kobberholdige gødninger, som har fået en udbredt
anvendelse. navnlig på sortsandede hedejorder og
humusjorder.

Imidlertid blev der i de første år af 70'crne
iagttaget gulspidssyge på bl. a. fynske og ost jyske
lerjorder. hvor man hidtil ikke har haft problemer
med kobbermangel. På opfordring blev indkreds·
ningsarbejdet derfor genopt.aget ved udsendelse af
følgende fællesplan.

.•. 500 PK 0-5- 13.
b. 500 PK 0-5-13 med 0,4 PCI. kobber (Cu).

Forsøgene gennemførtes i vårsæd på almindelig
mineraljord og overvejende lerjorder, der ikke har
været til fort kobberholdig gødning. Kobbertallene
er da også i mere end halvdelen af forsøgene i
1977 under 1,9. og det gennemsnillige kobbertal
for :"amtlige forsøgsarealer har også været 1,9.

Jalt er der gennemføn 40 forsøg i 1977, og
resultaterne er vist i følgende opstilling sammen
med de 4 års gennemsnit. Forsøgene er gennem
ført over hele landet med undtagelse af Lolland
Falster.

Fonog /lied illdkredmillg (lf kobbermallgel
Opdeling e/ter kobberral (116)

hkt: keme pr. ha
1917 1974-71

3.008 3.001:
Kobbertøl, CU! u.I.9 2,0-2.9 derOver u.I.9 2.0-2,9 derover
Antal fonog 2) " , II' 91 "Gns. CUI 1,3 2,4 3,7 1,3 2,4 4,1
5UU

PK 0-5-13 42,7 47.9 4517 4010 46.2 50.1
500

PK 0-5-13
med Cu 0.3 0,5 0,6 0,5 0,2 0.4

En opdeling af resultaterne efter kobbertalni·
\eau viser ikke nogen sammenhæng mellem kob·
bertalog merudby'uet for kobbertilførsel. I gen·
nemsnit af forsøgene 1977 har der været et signi
fikant merudb} tie for kobbertilforsel i PK·godning
på 0,4 hkg kerne pr. ha. Det samme merudbytte er
opn,iet i gennemsnit af alle 4 års forsog. Udgif·
len til 2 I..g kobber i 500 kg PK·godIling er ca_
35,00 kr.. o~ Jer har således i den gennemsnit.
lige 1. lirs virkning nogenlunde været betaling for
merudgiften til kobberholdig gødning.

Ved opdelingen af de 4 års resullater efter
kobbertal er udbyttereSlIItaterne tillige blevel delt
op i 3 ret markant forskellige lIdbyueniveauer.
For.. I..c1lcne heri bØr næppe tillægges lobber
trlllene" slOrrelsc, idet resultaterne af tek.sturana.·
lyser og kemiske jordbundsanalyser viser. at kob
bertailene i nogen grad er koblede med forsøgsjor·
dernes lerindhold og fosforsyre- og kaliumtal.

4 (;/"05 jorsp~ IIIcd indkredsning af I.obbernuwgel
!"iser, at b/Ol J..obbertalfellc er over 2.0 pli lys mine·
ra/jord. ('r do ingell risiko jor, al der optræder
-skjl/II- kobbl'rmangd. som kali medfØre udb)'tte
flcdg(llll{ i konr.

2. Forsøg med selen.
Grundstoffet selen anses ikke for at være noget

plantenærings~tof. mcn derimod et essentielt næ·
ringss,tof for husdyr. Formålet med disse forsogs
opgaver er derfor al belyse muligheden for at på
virl..e indholdet af selen i byg, dels gennem tilfør
sel af selenberigede PK·gødninger, dels ved ud
sprøjtning af selen.

Opgaven blev taget op i 1972 på initiativ af
Afdelingen for Landbrugsforsøg, AEK. Risø, og
udover gennemførelse af markforsøg har samar
bejdet med Risø endvidere omfattet indsamling af
prøver til analyse og vurdering af selenindholdet i
en række danske foderafgroder. Disse undersøgel
ser viste, at dansk avlet foder normalt indeholder
væsentligt mindre end de 50- 100 ppb (dele pr.
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Som vcntel har tilforscl af selen ikke haft nogen
jndfl~'dclse på bygudbyuct.

44.8
-;-0.5
-;-0,3

0.5
0.2

hkS kerne pr. h.
1976 1977
24 fs. IH (s.

33.2
~O.I

"'0.7
"'0,4
"' 0.1

UdJpn'ifllir'R al se/ell (f 18)
ppb selen

1 bygkerne
1976
2J (s.

Grundgodct 21
5 g sclen ud.spr.. stadium 4 41

lOg selen udspr.,stndiLlm 4 69
5 g selen udspr., stadium 6 80

IO g selen udspr..sladium 6 126

Ud~prvjflli"R a/ sejen.

J [975 udførtes der en ~t0rre forsøgsserie med
lldsprojtlling af selcn i betydeligt mindre mængder
end anvendt ved gødskning. Resultaterne vistc, al
ul!sprojtningen af tie små mængder. 5 og 10 g
:»clen i form nf scfcnit pr. ha, med forte Cl betytle
ligt uge t :"elcnindholct i bygkernen.

I 197() og 1977 h:Jr forsøgsopg;)ven været fulgt
op med cn udvidelse af for"øgsplllnen til IO ud·
"prøjlning:-;tidspunkter til nærmere fa~llæggclse af
det bedste lldsprojlningstidspunkt. J 1977 er der
gennemfort IS forsøg med sporg<;målel, og gen·
ncm<;nibre"ultaterne er vist i følgende opstilling
sammcn mcd resultalerne fra 1976. Ved forsøgs
anlæg er der foretagct en større jordbundsundcr
5øgelse. der også har omfaltet jordens indhold af
selen. Resultater herfra er sammen med de øvrige
oplysninger om enkeltforsogene meddelt i tabel
bilagct.

Udsprojtningen :lf selen har ikke medfort nogen
<;ikker målelig virkning på byglldbynct.

l lighed med godningsforsogene udtages der
også i di<;se forsøg kerneprøver ved høst til ana·
Iysering for selenindhold, Disse analyser er ret
omslændelige og tidkrævende. hvorfor dcr ved
redaktionens slutning klin foreligger analysercsul
t::Jlcr af forsøg~ne fra [976. Gcnnemsnilsresultn·
terne af disse Cl' an fort i opstillingen, og de viser.
at de 2 mængder selen har medført et betydeligt
oget selenindhold i kernen og mesl ved den sene
udsprøjlning. 5 og IO g selen lldsprojtet på stadium

I de :Ir. forSØgene har været gennemforl. har der
været t1cl!asel kerneprover til annlyse for selen
indhold. rrt grunding af de hil.ltiJige resullnler af
disse undersdgeiser konkluderer lic. ugro G. Gisse/,
Riso, at det naturlige ..elenindhold i dansk avlet
byg har ~Llnnet oges lil det onskede konccntra
tionsniveau på 50-lOa ppb ved tilførsel <lf 100 g
selen pr. ha pr. år. Derimod er det ikke muligt
på del foreliggende grundlag al vurdere, hvad der
skcr med de ca. 99 pet. af det tilførte selen, som
pIanierne ikkc opl:lger. Det er også uklart, om en
lilførsel på en. 100 g selen pr. ha årligt 'ienere vil
give anledning til cn eftervirkningscffekt, der
bringer ... elenkoncentr<llionen over det ønskelige.
idet der erindres om. at selen, ved siden af at være
et nodvendigt næring"\lof for husdyr. er et stærkt
gifl~tof.

For"ogcne med gød..,kning med selen betragtes
"om af..,lultet.

19'1 1974
8 fon"s 1o fors"ll

43,6 54.5
0,3 "'0,5
0.9 -;-0.6
0.0 "'0.6

1974 1975
6 forsøg 9 for5"8

53.3 46.9
-;-0.1 0.5
-;-0,3 0.1
"'0.9 0.0

1975 1976
J (oUOI 7 (ors"ll

42.8 43.3
0,3 "'0,4
0.5 "' O.'
0.5 O,,

"' 1.8 -;-0.3
-;-0.6 -;-0.7

1976 1971
2 for~"g 6 (ors"ll

31.6 47.0
0.2 -;-0.'
0.0 "'0.9
0.7 1,3

"' 1.9 -;-0.5
-;-0.9 ",0.6

1977
l forsol

40.7
0.9
0.2

"'1.7
-;- 1.<\
",0.9

Foniog n/(,d ll'1ell (117)
hl>lll>crne pr. ha

1972 19'1
9 for;;o! II fOnll'!

41.4 48,1
0.3 0.1

"'0,5 -;-0.1

l. år

Ingen 'iclcntilforsel
(i0 g selen .

1:0 g ..elen

2. (l,

In!;en selenlJlfor~el

J ~O g "clcn ved anlæg
60 ~ selen hvert ;ir

I ~O g<;c1en hvert år

5. (Ir
Ingen selenlilfursel
120 g selen ved anlæg
60 g selen··

120 g sclen·"
60 g selen· .

120 ~ selen"

6. (),.

Ingen selenlilfursel
1~O g sclen ved anlæg
60 g selen'"

120 g selen·"
60 g selen"

120 g selen"
.) I hYcrlllfdc f"rllc} :\r.

••) I h\·crt.r de (ørste 4- !Jr.

billion) selcn. "om anses for at være nødvcndigt
for husdyrcncs rctlc crnæring.

Forsog<;arbejdet blev i 1975 udvidct mcd en
..eric m{lrkfor~øg. hvor Llcr afproves udsprøjtning
af selenil som cn alternativ mulighed til selen·
gOtbkning. og i 1977 er denne opgave yderligere
udvidet med for<;øg med udsprojtning nf selen
iblanclct ukrudtsmiddcl,

G()dskl/ing med se/ell.

I af de 9 m,lrkfor..,og. der blev p&bcgyndt i
1972. og 6 af de II for~og. der blev anlagt i 1973,
er videreført mel! byg "om forsagsafgrode i 1977.
~(,~llllalcrnc fremgår af følgende opstilling.

3.ri"
Ingen selcnlilfursel
120 g selen ved anlæg
fiO g ~elen hvert år

I ~O g "elen hvert år

4.J,
Ingen selcnlilforsel
120 g selen ved nnlæg
fiO g ~elen hvcrt år

120 g selen hvert år
60 g selcn·

1:20 g selen·
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V. Kalk.

lop-)

257
14
17

107,0
1,6
0.6

6,3
6,9
7,2

RI en. host

503
8
5

6.7
7.2
7,3

Forsøg med J..alJ..mangder, korn (/20)
M.!lo.cmc

pr. ha
16 rors,,!

47,2
0,0
0,2

Forspg 11!l'd kalkm((,l/gdcr. bederoer (/ Z/)
h~g pr. I\a

S !Of5Øll
RI dt. hOSl rod lorstO!Rr. v. alllfrg 6.5

Ul..al~et

5 t kulsur kal~

IO t kulsur kalk
-) 2 forse!.

Rt. \'. Oll/æg 6,0
Ukalket

5 t kulsur kalk
10 t kulsur kalk

Heller iUe i denne afgrøde har kalktilforselen
hafl indflydelse på udbyttet. Den gennemsnitlige
påvirkning af reaktionslallene er i disse fo~og

mindre end i del storre materiale med korn som
forsogsafgmde.

VI. Eftergødskning på grundlag
af planteanalyser

t. Forsøg i byg.
Til belysning af planteanalysernes egnethed som

hjælpemiddel i godskningsvejledning blev der i
1974 anlagt et anlal fastliggende forsog. hvor
eflervirkningen af en gennemfart godskning i 1974
på grundlag af planteanalyser har været målt i de
følgende 3 år. t.:orsogene er således iah 4-årige og
<,fsluttes med resultaterne i indeværende år.

Forsogsplanen ved anlæg var følgende:

a. Grundgodet.
b. Goo'ikning med dominerende næringsstof.
c. Godskning med alle manglende næringsstoffer.

Forsøgene blev anlagt med 9 gentagelser. og i
cftervirknings&rcne er der i 1/3 af gentagel ..erne
gennemført god.. kning meJ Iii mængLIe af det
næringsstof. pl:lntcanalysen i 1974 viste domi
nerende mangel på. En nnden trediedel er tilført
1/2 mængde af det dominerende næringsstof, Ole·
dens den sidste trediedel af gentagelserne ikke er
tilflJrI delte. Form;ilet hermed har været at under·
søge, hvorvidt planteanal}'sens resultater var vej
ledende og::iå for godskning i de fplgende år. Her
veJ !o.l.abes der tillige storre mulighed for at belyse
o~onomien ved gødskning efler planteanalyser.

Forsøgene var ved starten 1974 Udelukkende

Tilførselen af kalk har ikke haft indflydelse på
bygudbyttet i delle l. forsogsår. De 2 kalkmæng·
der har derimod medfort en hurtig og væsentlig
stigning i jordbundsreaktionen. Det gennemsnit
lige reaktionSl...ll efter host 1977 er, efter tilførsel
af 5 t kulsur kalk. således steget med 80-90 pet.
og efter IO t kalk med ca. 70 PCL af det teoretisk
mulige allerede inden for mindre end det første år.

Gennemsnitsrcsullaterne af 5 forsøg. der er
gennemført i bederoer. ses i folgende opstilling.

hkll keme
pr. ha

42,7
4 2.7
4 0.8
4 ,;,0,1
4og63.0
6 1.1

UdJprØjl1l;llg af se/e"
ihlandel ukrudwlliddel (/ /9)

Feekes
skalaj lorsog J977

a. Ubehandlet
b. IO g selen + 3 I Herbami~ DPM
c. IO g selen + spredemiddel
d. IO g selen
e. 3 l Herbamix DPM og IO g selen
f. IO g selen

Forsogsled a. c. d og f er ikke behandlet sær·
skilt mod ukrudt. hvorfor merudbyttcme i for·
sogsled b og e må tillægges virkningen af det u·
krudtsbekæmpelsesmiddel, der her er anvendt ved
udsprojtning af selen.

Udtagne I..erneprover til :lnalysering for ..elen·
indhold skal vise. hvorvidt optagelsen af selen har
været påvirket af tilsætning af ukrudtsmiddel eller
spredemiddel alene. Resultaterne af disse analyser
foreligger ikke ved redaktionens afslutning.

I. Forsøg med kalkmængder.
Da der fortsat er diskussion om det un..~vær

dige reaktionstalsniveau. er der påbegyndt en
række enkle kall..forsog med det formål at belyse
bet}'dningen af forskellig kalktilstnnd, kalkforbrug
og behov for k;llktilforsel under forskellig jord
bunds-, sædskifte- og godskningsforhold.

Forsøgene er anlagt i almindelige sædskifter. og
de soges gennemforl foreløbig i 6 år. Der er an·
vendt harpet jordbrug:skalk (skrivekridt), som er
udbragt i efteråret 1976 eller i enkelte tiifælLle
tidli~t forår 1977. Ved fon.ogsanlæg er der ud
taget en fælles jordprove fra hvert forsog'iled til
bestemmelse af tel.."tllr. reaktionstal og plante
næringsstoffer. HveTl år efter host udtage.. jord
prøver til bestemmelse af reaktionstal i de enkelte
forsogsled.

lait er der anlagl 21 forsøg med opgnven. og
resultaterne af de 16 forsog, der er gennemfort
med byg som I. afgrode er vist i fol gende op
stilling.

6 efter Feekes skala (se side 53) har medfort et
selenindhold, der stort set er dobbelt si hojt som
ved udsprojlning på stadie 4, hvorved selenind
holdet efter kun 5 g selen er nået op på det niveau.
der anses for nødvendigt.

Gennem forsog på Riso har det været konstate
ret, at udsprøjtning af selen iblandet et ukrudts
middel har medfort et væsentligt hojere selen
indhold i afgroden. end hvor selen er ud~projlet i
vand.

For at undersøge om dette forhold h:lr for
bindelse med. at ukrudl<;midlerne er tilsat ~prede

middel, er der i 1977 udfort 5 forsøg i byg efter
den plan, der fremgår :lf følgende opstilling over
udbytteresultaterne.
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11,8
11,7
12,0

c, Allt' //lang/. lIæril/gssl. ud,Hr. /974
01',1975-76-77 6,0 7,8 4,3

15 P, 1975-76--77 6,0 7,7 4,6
30 P, 1975-76--77 6,1 7,8 4,5

Dc 3 forsog, der viste dominerende mangel på
fosfor ved forsogenes anlæg i 1974. blev dette år
tilfort fra 50 til 75 kg P pr. ha til forsøgsleddene
b og c. Dette har medført en generel hævning af
fosforsyre- og fosfattallenes niveau i disse to af·
delinger. Derimod har de <irlige tilførseler af
fosfor, ialt 45 og 90 kg P, kun givet det forven
tede udslng i jordnnalyseresultaterne i det grund
godede forsogsled a. Reaktionstallene og kalium
tallene har været upåvirket af forsogibehandlin
gerne,

For.~øgelle med ellcrgpdsknillg aj byg pd grund
lag al kemiske plClllleoflolyser I'iser, al di.ue er er
e{f/let lljil'/pcmiddel til la,tlsæltelse aj en alba/an
ceret næringHtoltillørsel, og al allafysemes anvis
ninRer Og.H' !.all Viue \'ejledC'lIde lor gødskningen
i dl! ellerlo/gende dr.

40,5

40,4

34,7

35,1

31,4

30,8

Godsknillg ejler p/allteallalY5er, 4. i'r
ejtavirhin.g, byg (/22)

hkg kerne pr. ha
Behandling 1975. 1976 og 1977

OP ISP lOP

31,1 34,5 37,2

410rsØg /977
De/ltU/dUng /974

a. Grundgodct
b. Dominerende

næringsstof udstr.
c. Alle mangl.

næringsst. udstr.

anlagt på b)'garealer, der efler udtagne pl;lnte
prøver viste alvorlig mangel på et eller flere
næringsstoffer. lait blev der på dette grundlag
anlagt 17 forseg, hvoraf dog kun 4 har kunnet
fastholdes til host 1977, I 3 af disse forsøg var
fosfor det dominerende manglende næringsstof.

Grundgødskningen i disse 4 enkeltforsøg i 1974
er meddelt i labelbilagct sammen med enkeltfor
søgenes resultater af tilfert fosfor i de følgende
3 år. I den f"Igende opstilling er vist gennemsnits
resultaterne,

VIL Jordbundsundersøgelser
Arbejdet med jordbundsundersøgelser. udført i

de Inndokonomiske foreninger, har i 1977 været af
et omfang, der svarer til de sidste 5 års gennem
snit. Der har i denne periode årligt været udført
mellem 155-168.000 reaktionstalsbestemmelser og
mellem 115-127,000 bcstcmmeber af fosforsyretal
og kaliumtal. Anlal bestemmelser af magnesiumtal
og kobbertal er fortsat øget gennem 70'erne og er
nu dobbelt ~å slort som i 60·erne.

240
280
114

1734
5710
1985

10093

814
1153
976

2150
4505
2225

11823123885

Jordwwly.rt'r '977. all tal.

K'
1940
2053

20563
9925

28042
30192
31170

K' ..
Bornholm 2056 1940
LoJl.·Falster 2102 203R
Sjæll:md 27255 20393
Fyn 21087 9956
0:-.ljyll,md 36207 27R17
Nordjylland 34705 30302
Vestjylland 3647R 31210
Hele landet 159R90 123656

Endnu i 1976 var der en bet)'delig eftervirkning
af det tilferte dominerende næringsstof i 1974, der
som næVnt i 3 af forsøgene var fosfor. l 1977 kan
denne eftervirkning ikke konstateres. men lige som
de foregående år har der igen været belydelige
merudbylter for de årligt tilforte fosformængder,
hvilket bekræfter, at planteanalysens anvisning i
1974 ar fosfor som det dominerende mnnglendc
næringsstof har været rigtig.

Det ene af de 4 forseg. hvor det dominerende
manglende næringsstof som nævnt ikke var fosfor.
men kvælstof, er forsogsbehandlet som de øvrige
forsog i årene 1975-77. men i modsætning til disse
har der intet af årene været merudbytte for de til
førte fosformængder, hvilket ligeledes bekræfter
rigtigheden af planteanalysens diagnose i 1974.

r forbindelse med forsøgsseriens afslutning er
der efter host 1977 udtaget jordprøver i hver af
kombinationerne af de 3 forsøgslcd i 1974 af: de
3 fosfortrin i de 3 følgende år. Resullaterne af
denne undersøgelse er vist i følgende opstilling.

Gødskl/ing eller p/all/t!allfl/Y.I'(!r, 4 lir
cjlen'irJ..ning. byg

b, Domifluende Iltuillgs.flol uds/r. /974

O P, 1975-76-77 5.9 6,9 4,0 11,4
15 P, 1975-76-77 6.0 7,2 4,3 l \,4
30 P, 1975-76-77 6,0 7,0 4,2 11,6

AnalY$l:r eflU h0S1 1977

4 lorsØg /977 RI

Afla[yst'T \', alllæg /974 6,0

Da bevæggrundene til udtagning af jordprøver
lil he~lemmeJse <'If reaktionstal i mange tilfælde vil
være mist<lnke om. at jordbundsreaktionen er for
la\', er de viste reaktionstal i opstillingen side. 124
næppe et reali~tisk udtryk for landbrugsjordernes
.blktiblando:, Resultaterne fra de pn)ver lil ana
lysering for gødning~tal. der ofte følger samme
pmvelldtagning som reaktionstalsbestemmelserne,
vil derimod være nogenlunde repræsentative for
vore landbrugsjon.ler. Det samme gælder det store
antal analy~eresultater fra systematiske jordbunds
undersogeiser af hele marker eller ejendomme.
Godningstallenes procentiske fordeling i de enkelte
landsdele kan derfor give et indtryk af g"dnings
tilstanden i de forskellige egne af landet.

12, I
11,9
12,1

FOl Kl

12,8

3,5
3,9
4,0

6,1
6,7
6.9

F,

5,9

6,2
6,0
6,1

a. Grundgddet /974
OP, 1975-76-77

15 P, 1975-76-77
30 P, 1975-76-77
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Jordllllalysercsu/tater 1977. proce/ltisk fordeling

Den procentiske fordeling af reaktionstallene i
de enkelte landsdele viser ingen sikre ændringer
inden for de senere år, borlset fra at der i Jyl·
land er tendens lil, at antallet af de helt lave
reaktionstal er aftagende.

Fosforsyretallene har i de sidste 3 år udvist en
svag stigning i alle landsdele gennem en forskyd·
ning af ..ntal prøver i de forskellige niveauer. I
Vestjylland er hævningen af gennemsnittet dog
især sket gennem et fald i antallet af helt lave
fosforsyretal. Gennem en længere årrække før
1975 var fosforsyretallenes niveau stort sel uændret
i nile hmdsdele.

Kaliumtallene varierer en del fra år til år, men
i forhold til tidligere har niveauet været svagt
stigende op gennem 70·erne.

(\'1agnesiumtatlene har været ret stærkt stigende
gennem de sidste 4-5 år, især i Jylland, således at
de tidligere meget store forskelle mellem lands·
delene nu er ved at være udlignede.

For kobbertallene er fordelingen uændret på de
forskellige niveauer i Jylland, mens der på Øerne
forlsat findes et stigende og relativt stort antal
kobbertal i grupperne under Cut 1.9.

IO 12 IO
26 30 26
28 30 35
18 13 13
Il 7 8

I 4 2
2 O 3
2 2 O
2 I I
O I I
O O l

845
36 24 23
32 31 2l
13 20 21
5 Il 12
2 5 7
l 2 J
l l 2
l l l
O O O
I I l

~
~
~
6
5
3
2
4

~•
"~oz

13
9
l
3

12

~
~
<i

13
7
5
5
9

16
9
6
7

12

~
~
14
8
5
6
9

16
IO
5
3
9

Magnesiwll
tal

6- 6.9
7- 7,9
8- 8.9
9- 9.9

10 og derov.

Kobi!ertal

0- 0,9
1- 1,9
2- 2.9
3- 3.9
4- 4.9
5- 5.9
6- 6,9
7- 7.9
8- 8.9
9- 9.9

IO 0t:! derov.

O
8

19
21
16
12
8
6
3
2
5

3
17
30
26
13
fi
2
l
I
O
I

~••>.
~
>
26
40
25

8
l
O

I
6

19
23
19
12

80
20

O
2
7

12
19
18

O
3
8

15
17
15
13
9
6
4

IO

~•>
€
o
z
II
30
35
18

5
l

2
7

18
27
23
13
5
2
I
I
I

73
27

I
5

10
16
13
16

I
7

24
30
21

9
4
2
l
O
I

O
2
6

12
16
16
14
IO
7
4

13

60
40

•
~
:§
Iii
8

19
29
29
13
2

O
3
9

II
14
13

O
5

25
33
20

9
4
2
I
O
l

O
O
3

IO
17
17
15
IO
7
;

16

58
42

;.
~

3
IO
23
31
24

9

O
I
3

II
18
19
15
12
fi
5

IO

I
2
6

16
17
16

I
2

17
32
27
12
5
2
I
O
I

54
46

]

~
3
7

19
25
29
17

27
73

o
I
J

II
18
17
15
IO
7
5

13

O
2
7

12
18
18

I
3
7

25
34
19
6
2
I
O
2

"
~
:9
3
2
4
8

21
62

Foslor.'i",rewl
O- 1,9 O
2- 3,9 2
4- 5,9 19
6- 7,9 27
8- 9,9 26

10-11,9 14
12-13,9 6
14-15,9 4
16-17,9 I
18-19,9 O
20 og de rov. I

Magncsiumtal

0- 0.9
1- 1,9
2- 2,9
3- 3,9
4- 4.9
5- 5.9

Kaliwmal
O- 1,9 O
2- 3,9 O
4- 5.9 O
6- 7,9 4
8- 9,9 IO

10-11.9 16
12-13.9 17
14-15,9 16
16-17.9 II
18-19,9 7
200gderov.19

Med kaikIr. 70
Ud. kalktr. 30

E
~
E

ReaktionsTal J5
Under 5.5 3
5,5-5,9 IO
6,0-6,4 32
6,5-6,9 39
7,0-7,4 16
7,5 og derov. O
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G. Frø- og industriafgrøder
Af O. luel

Torken i 1976 forårsagede. at udlægget stod
dårligt efter dæksædens hØSI, og mange arealer
blev ompløjct. Som sædvanligt gik det værst ud
over de finere græsser som timothe, rødsvingel og
rapgræsscrnc.

Den milde vinter var lil gavn for de SV<lge ud·
læg. og høstudbyttet for den samlede froavl må
karakteriseres som pænt middel. Nogle arter 1&
dog under middeludbylte. især gjaldt det for hvid
klover og limothe.

Indllstriaf,grodcrne blev sået sent på grund af det
våde forår. men der blev alligevel opnået pæne
udbytter, især i vårr:lps og valmller. Vinterrap3cn
gav generelt en dårlig avl på grund af det torre
cftcd.r og dermed dårlige spiring~betingclscr.

For 1977 foreligger resultater af 137 (orsøg
gennemført i forskellige frøafgrøder undcr den
lokale forsøgsvirksomhcd. Forsøgene er fordelt
med følgende antal i de anforte afgrøder.

Antal forsog
!-ro- Udvalget for

udvalgc! Plantcbesl.;~·ttelsc

Kløverfrøarter 2 3
Græo;froarter 17 36
Vårraps . . . . . . . . . . 62 3
Vinierraps .......... 3
Valmue ........ . 3 2
Spinal 2
Rudis l
Roefrø 3

lait .. 90 47

Efter ho<;tning af de enkelte forsog<;led cr der
udtaget prover til vandbestemmel~e samt en prøve
på 2 kg til prpvcrcnsoing og :.m:llyscring. Prøve
udtagning og analysering skcr cfler reglcr udar
bejdet af StalSfrokontrollen. Fra de enkclte forsog
foreliggcr således resultater for renhed, spireevne
og indhold af ukrudt. Landskontoret for Planteavl
har i de enkelte for<;pg beregnet kg rent fro pr. ha
med det for den enkel le art normale v;Jndindhold:
12 pet. for klovcrfro, 13 pet. for græsfrø, 9 pct.
for vinter- og vårr:lps Snll1l for gul sennep, 6 pet.
for valmuer og IO pet. for spinat og radis.

J. Froavl af hvidklover.
a. Arhu~ning af hvidkJøvtr.

J De SlUlH'irkende Lolland-Falsterske Landbo
jorn/inKer er sidste års 2 forspg med afhugning af

hvidklover den 15. maj fulgt op af J forsog i år 
nr. 3428. Det største udbytte er igen opnået ved
undladelse af afhugning. Dette er i overensstem
melse med tilsvarende undersøgelser i S/agelseeg·
flet/S Lafldbojc)I"(!lIillR udført gennem 13 år. Ud fra
disse forsøg kan afhugning midi i maj kun tilddes.
hvor klovcren er i kraftig væbt og med stor blad
fylde.

b. Uds~cdsmællgder uf dæksæd.

Udsæd~rnængdens betydning for udbyttet af
hvid!..løver er belyst i I forsøg - nl. 786 - udført i
Sydsjæl1wuJs Lalldbojort'flillg. De anvendte mæng
der byg var 170, 135, 110 og 90 kg pr. ha. Det
spinkle materiale berettiger ikke til en emJclig
konklusion, mcn rcsultatet antyder. nt mådehold
med udsædsmængden giver det ~tørste frøudbytte.
Man bor snmtidig tnge hensyn til udbytte ;Jf dæk
'ia:d, og dette hilder if"lge sidste års beretning
med op lil 4,4 hkg pr. ha ved 90 kg udsæd i
forhold lil 110 kg pr. h:l.

2. Froavl af græsarter.

11. Udsædsmængder af og kvælstor~pdning

til dæksæd for frøafgrøder.

J 1977 er fors"gene furlsal med 3 forsøg i hvid
!..røver (nl. 2251, 540 og 2519). I forsøg i alm.
rajgræs (nr. 2306) og I forsøg i hundegræs (nr.
1016). Den :mvendte forsøgsplan og de opn5cde
resultater over en 3-årig periode fremgår af tabel
len næ... tc side.

Af Llæks:.cd er der opnuct stigende lIdbylter ved
ogede mængder af udsæd og kvæb.tofgodning. Der
har ikke været lejesæd, men planlebest;Jnden i
hvidklover er noget reduceret ved kombinationen
af 100 kg kvælstof og ISO kg udsæd pr. ha. Det
bn derfor anbefales at anvende moderate udsæds
mængder af dæksæd ved udlæg af såvcl hvidkløver
som alm. rajgræs i forbindelse med et høit kvæl
stofniveall.

Forsøg or. 1016 l Lallge/a1lds lalllløkollomi.fke
Fore1li1lg omhandler 1 forsøg i hundegræs efter
samme pbn.

Der er endvidere anlagt 4 nye forsøg i 1977, og
resultaterne af kcrnclldbytterne fremgår af label
123 i tabelbilagcl. Resullatcrnc vil blive kommen
teret i forbindelse med fr~1h,~slen i 19i5.
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Uds"dsmlP1ICdcr af frØ.
Rods\'ingel

Ill'idkløvcr IcngmJlgræs
Byt:: ml,d udlæg

1971-72
2 forsøg

normal Jl N
N ekstra

1976
nr.825 nr.826

823 1049
305 34
211 209
283 132

1977
nr. 1·425 nr, 1.16

1249 1329
228 -+ 67

72 720
23 7123

3 3

48,8 2,7

19;5
nr.llB6

normal 31 N
N ekSln

1975
nr. IR44

nonnal 31 N
:"J ekstra

1491
17
96
72

1487
95

155
It

Byg med udlæg
1914

nr. 184l
normal JI r.;

N ekura

3. års r(Jds\'inge1
1977

nr 1427 nr. 1428
1070 1079

28 71
~30 76

11 7101

2. års rødsl"illgei
1976

nr.8H nr. 828
197J-7;
S for'SØ(l:

1-107 1462
57 ~45

52 11
738 744

3 4 3 3

54.0 72,t 40,2 ~5,5

/. dn rodH'ingel
kBrenrfrøpr.ha

19"2-76 1975
S forsøg nr. 1421 nr. 1422

875 940 1285 1174
218 129 145 180
359 30-1 288 278
326 2R3 259 277

1971-75
S forwg

nonnal ll:"l
N ckSlra

2 I.. g
Hg
R kg

1Hg

I [, J"

7 1043
7 744

8 5
8 738

Kar. f.
IO 468 lejes.
9 38 hk8

kerne
8 57
4 7-18

'" 5 b. Udsæds-
m~nB<Je

IO 457
2 kg
4 kg

9 29 Hg

6 35
16 kg

-I 745

1 I.. g
4 kg
8 kg

1555 t6 kg
710

22
783

Fr03vlsår

Kar. r. kg
pllluebesland frø

2 fs. ] fS.

37,1
3.5

3.9
5.0

jf, 5 b.

O 39,3
O 3.8

4.7
6.7

O 35,6
O -1.7

O :U
O 6.0

, f~ J"

O 31,3
O 3.9

O 2,7
O 8.6

Udsædsmil'llgdl'r a/ af.? kræ/Ho/gødnillg til
dæksæd lor Irpalgreder ( I 14)

Hvidkløver Udl~Bs.1r

Kar. f. hkg
kJC~ kerm:

J fs. l !S.

Alm. rnjgræs

l lorsog 1976-77
50 N lil dæl.. ..æcl:

90 kg ud ... æd
180 kg mbæd

100 N til dæksæd'
90 kg udsæd

180 kg udo;xd

3 /ors(lJ,: 1975 7i
50 N til dæl..sæd:

90 kg udsæd
180 I..g udsæd

100 N lil dæl.. ... æd:
90 kg mbæd

180 I..g lld~æd

5 jorsog 1975-7;
50 N dæksæd:

90 kg udsæd
180 kg ud:-.æd

JOO N til dæksæd:
90 kg ud.,a::d

180 kg ud...æd

J jorspg 1976-77
50 N lil dæks;t:l!:

90 kg udsæd
180 kg ud~æd

100 N lil c!æl....æd·
90 kg udsæd

180 kg ud...æd

lB rent rro pr. ha

2. drs ('llgrapgrfrJ
19;4-75
1 forsog

1972-73
2. fO""'B

I. dn ellgrtlpgras
19":'J-":'4
2. fOf!,cg

3
2.6

3
48,0

1977
nr. 142l nr. 1.14

1042 990
63 39

103 81
~5 82

1976
nr. 823 nr.IlA

552 574
762 95
755 36

7144 730

10
0,2

1126
7165

-+- 53
-:- liS

700
-:- 23
785

-:- 123

1-154
7197
,.:.. 134
7198

Hddkl<her

8
57,8

1170
7142

..o.. 59
7148

1270
7M
771

7116

779
796

7193
7190

1 I.. g
Hg
8 kg
IHg

:'! kg
41..g
Hg

16 kg

Udsa:ds·
ma:ngdc

1.5 kg
3.0 kg
6.0 kg

12.0 kg

Kar. f. lejesæd
hk.g kerneb. Udsædsl1u~lIgder af frø.

Siden ]971 er der i SJagdscegllellJ Landb%rt,
ninI; gennemfort forsog med forskellige udsæds
mæng.der af lre fro;lrler. I 1977 er undersogcl<;en
fortsat med 4 forsag i rodsvingel og 2 forsag i
engr:lpgræs. B~'g er anvendl som dæksæd, hvori
virkningen M to kvælstofmængder er afprovc!.

ReslI1t:.tet af under'S"gelserne i 197:!-76 og
197:\-77 i henhoklwis I :h'S og 2. års fO<hvingel
angi\er en lIdsæd ...mængde på 8 I..g pr. h~ som det
bedste. men for 2. års marken er dcr nogen varia
lion i 1977 i forhold til de tidligere år, og de nye
tal peger i retning af en lIdsæ(i..,mængde på kun
4 kg pr. ha Sknl marl..en ligge i 3 år er de 4 kg
udsæd 3t :mbefale.

Den ek.'itra I..vælstofgod<;kning h3r medfort et
storre froudbytte i såvel 1.- som 1. års marl..en.
men fordelen udebliver i 3. års rod,,,·ingel.

Grund'a~el for iJen store ud"ædsmængde af
engr3pgræs, som angives i resultaterne fra 1977.
må ses på baggrund af de dår rige ct:.Jbleringsbe
lingel~er i torkeårel 19/6
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alnl. rajgræs
sildig

Ifs 7fs.
1977 1974-77

Den okonomis~e grænse for kvælstof er nået ved
120 kg N pr. ha for sildig og nogct lavere for
tidlig rajgræs. Det cne forsøg i engrapgræs I. år
anlyder, at man ikke bor give mere end ca 80 kg
N pr, ha.

der gennem brugsforeningerne og Landbo- og
Husmandsforeningernes Frøsalg sælger direktc til
landmændene.

Lokalt er srlmarbejdct organiseret ved ct fælles
udvalg nedsat af brugsforeningerne, landbofore
ningerne og husmandsforeningerne i områder, der
normall dækker en landboforenings virkeomr~de.

Dette udvalg tilrettelægger salgs- og oplysnings
arbejdet indenfor de enkelte områder.

Salgel af markfrø har i afvigte sæson andraget
ca. 4,0 mill. kg til 32.036 købere over hele landet.

Kontrollen med avl og omsælning ledes af
Landbo- og Husmandsforeningernes Kontrolnævn.
der ved Kontroludvalget l<lder utltage prøver af
samtlige partier til undersøgelse ved Statsfrø
kontrollen og til kontroldyr~ning i udvalgets kon
lrolm::lrker for undersøgelse 'If sortsægthed.

Oversigt over analyseresultaterne kan fås i
foreningerne.

Forædlings::lrbejdet med landbrugsplanter fore
går i samarbejde med D::lnsk Planteforædling NS.
Ocr arbejdes med forbedring af græsmarksplanter.
rodfrugter. grøntfoder og industriplanter.

F.D.B. driver en omfattende forædlingsvirk
somhed for kokkenurter p!! forsogsgarlneriet Toftø
i Flakkebjerg.

618
308
577
665
708

Srigell(le mangt/er ha/srof ril frØgras (125)
kg rent frø pr. ha 1. lirs

11.1111. rajllræ. alm. rajgræs cngrap-
halvsIldig tIdlig grzs

l fs. 7 fs. I ri. I (s.
10)77 197~-77 1977 1971

669 612 1375 770
136 189 57 229
301 334 183 261
400 423 193 249
490 421 320 167

Grdg. 440
40 N 245
80 N 703

120 N 832
160 N J07~

c. Stigende mængder kvælstof til frøgræs.

I 1977 er der udfort 4 forsøg med stigende
mængder kvælstof til forskellige frøgræsser. For
søgene er udført efter forsøgsplan udsendt af
Frøudvalgct. og enkcltrcsultalerne samt sorts
navne er anført i label 125 i tabeJbil::lgct.

De opnflede resultater er i nedenstående tabel
s<lmmenholdl med resultaterne fra tidligere års
forsøg.

I gennem<;nit af de 3 for:-.og i 1976-77 har kalk
ammonsrtlpeter givet større frøudbylte end fly
dende ammoniak ved samme N-niveau. Forskellen
mellem de IO N-former er ~ærligl fremtrædende i
indeværende års forseg.

d. ForsøJ: med fI}'dende ammoniak til frØgræs.

Forsøgene med flydende ::lmmoniak lil frøgræs,
der blev påbegyru.lt sidsle år med et avanceret
nedfæJderaggregat. er fortsat i flr med endnu 2
forsøg.

3. Avl og omsætning af markfro 1976-77.
Avlen foregår ved et samarbejde mellem Inndbo

og husmandsforeningerne og Dnnske L.1ndbofore
ningers Froforsyning. Den tilreltelægges og ledes
af D. L. F.

J beretningsåret har der været ca. 5000 aktive
avlere.

Omsætningen af markfrø sker ved et samar
bejde mellem landbo- og husmandsforeningerne og
Fællesforeningen for Danm::lrks Drugsforeninger,

F1ydClldf'

Grdg.
60Nift.a.

120 N i fl. a.
60Nikas

120 N i k<l"

ammonjak 0t:? kflll..al1lmollsalpl'ler
(il /n)grtl'.I" (J 26)

kg n::nt fro pr. ha
l. års hundegnu alm. rajgr-..I:s, tidlig

I rorsog 3 rorsog l fors"s
1971 1976-77 1977

303 393 196
156 126 670
199 154 753
176 137 616
252 193 777

4. Forsøg med industriafgrodcr.

a. ForsØg med sorter af vårraps.

Siden 1974 cr der udfort forsog med erllcasyre
fattige vårrapssorter, og den eruc:lsyrerige Gulle
er hvert flr anvendt som målesor!. I indeværende
år er der udfOrl 24 forsøg. og resultaterne er som
fol ger.

Sorter a{I't!rraps (J 27)
kg rent fro pr. ha

Plall I
1974 1915 10)76 1977
13 fS. 23 h, IS fs. 24 fs.

Gulle 2715 2333 2135 2608
Erglu +227 + IS) +316 ~272

Haplona + 118 +207 +48
Olga 13 + 107
LSD 125 86 III 93

pct. olk l IOrJlof

Gulle 45,2 43,S 44,3 43.8
Erglu 43.7 42,5 42,7 43,2
Haplona 41,2 41.2 42,2
Olga 41,4 41,9

1<.8 ohe pr. h.

Gutle 1117 925 861 1039
Erglu + 128 +99 + 154 +121
I-Iaplona +99 + 13" +56
Olga +52 +85

Gulle hflr indtil 1975 været den mest dyrkede
vårrapssorl, og som det fremgår af rc<"u1tatcrne
har den givet det hojestc ffCIudb}'tte og den højeste
olieprocent. En undlageise er Olga. som i 1976
har ligget på højde med Glll1c. hvad ang!!r udb}'tte
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af frø, men i 1977 har Olga ikke kunnet leve op
til det høje udbyneniveau.

Med det sigte at belyse værdien af de adskillige
nye erucasyrefattigc sorter, og for enkeltes ved
kommende også glucosinolatfattige sarier, er der
i 1977 udlagt 20 forsøg forde1L på 3 planer.

Status
Rapara
Quinta
Erra
Panter
lesira

kg olle pr. ha
nr. 106 nr. 107 nr. 74)
1490 1267 680

7138 -;-36 23
716 85 44

7150 7204 -;-7
234 154

7116 7105

Sorter (II ~'årr(jps (/28-/30)
PllIf! /I
/2 forsøg
1977 "", olie i 10r.>lof kg reni fro "'8 olie
Gulle 44.1 2682 1076
Duplo ... 43,2 +246 7118
Gulliver 43,0 143 29
WW 1237 41.8 IO ·d2
LSD /25

Plaf! /II
5 lorsag /977
Gulle 44.8 2941 1199
DP F. 43.4 -;-253 7137
DP F, 42,9 +301 7168
Brulor 42.5 77 764
Orpale 42.3 -;-227 7154
LSD 240

Cwwdis!.. \·lirrap!J.·
3 forsog /977
Gulle
Tower
Midas
Zephyr

44.0
42.1
44,6
42.2

2571
.-0-292
7373
7103

1029
-;- 156
7137

781

Flere af de nye sorter klarer sig udmærket
forhold til den erucasyrerige Printer med hensyn
til froudbytte. men ikke fuldt så godt hvad angår
olieprocenten. hvilket fremgår af kg olie pr. ha.

c. Forsøg med udsædsmængdl'T af vårraps.

l fortsættelse af tidligere års forsøg med udsæds·
mængder af vårnlps er der i 1977 gennemført 2
forsøg efter en plan med reduceret udsædsmængde
i forhold til tidligere.

UciSll'lbmællgcier al vdrraps
Alm. ræk/...('(lfSlalld (12 cm)
, lorso!: !;'Cl. olie Anlal planler kg reni frØ
- IlUrslOf pr. ml pr. ha
1977 nr. S4.$ nr. 1477 nr. S44 nr. 1477 flr.544 nr. 1411
4 kg 40,2 42.6 76 91 2329 1977
8 kg 40.9 43,7 166 157 88 148

12 kg 40.8 43.7 276 220 80 393
16 kg 41./ 43.0 442 292 7226 332

Del spinkle materiale er ikke entydigt, men
peger dog i retning af, som fundet ved tidligere
forsog. en udsædsmængde på ca. IO kg pr. ha.

Gulle er ogs:i anvendt som målesart i de 3 nye
forsøgsplaner. I plan II har den ikke kunnet klare
sig i forhold lil Gulliver. der også har et rimeligt
højt olieindhold. l plan TIl, og i forhold lil de
(re canadiske sorter, h~r Gulle været den højst·
ydende. De canadiske sorter blomstrer tidligere
end de øvrige, og sorten Tower er såkaldt dobbelt
lav, d.v.s. at dens indhold af såvel crucasyre som
glueosinolat er lavt. Denne egenskab findes også
hos Erglu og Duplo. Det lave indhold af gluco
sinolat er af væsentlig interesse. idet skrå af disse
sorter er mere velegnet til opfodring end skrå af
de øvrige sorter.

b. Forsøg med sorter af l'intcrrnps.

Der er i 1977 udført 3 forsøg med sorter af
vinterraps. hvor Status er anvendt som målesart.

d. SMider for vårrnps.

Sic.Jen 1975 er der foretaget undersøgelser til
belysning af såtidens betydning for udbyttet i
vårraps. I 1977 er vurderingsgrundlaget udvidet
med 1 forsøg nr. 643 og resultaterne fremgår af
nedenstående tabel.

SIl/ider for vårraps
pc!. olie i IONIOf kg reni frø

Såclalo 1977 1975-77 1977 t975-77
1975 1<)76 1917 1 fs. B (S. I fs. Sfs.

1. sntid 29{3 16'4 16{4 45.8 45.0 2329 2248
2. såtid 9{4 2414 25.14 44,2 45.2 17 7158
3. s='tid 19/4 ,,' 'I' 42.7 43.9 7698 7334
4. såtid 29/4 II/S 1S/S 42.9 42,87/212 +546

Dette års forsdg underbygger de tidligere re.sul·
Inter. der angiver såvel el faldende udbyue som en
lavere olicprocenl ved de sene siitider.

Status
Rapora
Quinta
Erra
Panter
Lesira

Sorrer a/ dlltaraps
pcl. olie i IOl'Swf ~g renI fro pr. ha

nr. 106 nr. 107 nr.74) nr. 106 nr. 107 nr. 743
44.6 44,7 42.1 3670 3114 1774
43.4 44.2 42.2 7246 753 56
44.5 45.5 42.3 729 152 107
44,0 43.3 42.3 7324 7415 -;-26
48.3 48,4 252 112
44.3 45.4 - 7262 7302

c. Stigendc mæol:der k"'ælstof til raps,
v:thnuc, spinat 0l: radis.

Efter fællesplaner er der i 1977 udført 6 forsøg
i v:lrraps. 2 forsøg i vrllmue, 2 forsøg i spinat og
1 forsøg i radis lil belysning af virkningen af
stigende hælstofmængder. I tabellen næste side er
årelS resultater for vårraps sammenlignet med tid·
ligere års forseg. En kvælstofmængde på ca. 150
kg pr. ha må anses for passende efter indeværende
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af udsprojtning anses at være bedre end ved ud
strøning af samme mængde, men det spinkle for·
søg~matcriale er ikke grund];}g nok for en ende
lig konklusion.

g. Andre forsøg i indust.-iafgl"ødcr.

I Nordsjll~lIal1ds LandhojorelliflR omhandler for·
sag nr. 644 en undersøgelse af p!;-acerct NPK-god
ning i forhold til udstroct NPK-gødning i vårraps.
Ocr er ingen signifikant forskel i udbyttet mellem
de to bch<tndlinger. Forsøgene fortsælter. Forsøg
nr. 2894 er anlagt til belysning ar værdien af
røgkammerstov til v:\rr:lps. På Forsøgsgården
Godlh:"lb er udfort I forsøg nr. 3667 med høst·
metoder i vårrnps. Der er provet med skårlægning
og tærskning i forhold lil lærskning på rod. snmt
Reglollcbchandling på sUrlægning,tidspunktet fulgt
af direkte tærskning. Skårlægning fulgt af tærsk·
ning og r,l;rskning på rod har givet ca. samme
uubytle, hvorimod Rcglone-behnndlingen har med
før! et udbyltefalu.
udbYltcfald.

På Forsogsg.ården Godlhab er endvidere udført
I forsøg nr. 3670 i valmue meu nøgne frø kontra
pilleret fro i forskellige mængder.

1147
III
211
183
110
119

1776
367
520
629
710
754

1264
200
401
420
425
329

kg rent fro pr. ha-)
valmue ._pinat radis

1 fs. 2rs. 1 fs.

1378
85

123
126
125
156

1955
545
802
891

1019
950

46,4
46.1
45,3
44.5
43,7
43,4

VIlrrop.f

Grdg.
60N
90N

120 N
150 N
180N

.) \'~ndlndhold: Valmue 6"~. r~ps 9%. spinal og radis 10"_.

års forsog, men udsving i enkcltresul13terne i tid
ligere års 72 forsøg sandsynliggar, at op lil 180
kg kvælstof pr. ha kan være okonomisk for
!'l va ri igt.

Srigellde mæl/gda kalkammoflsalpeter til
raps. Ila/ml/e. spinat og N/dis (/3/)

pc!. olie i lonlof kg reni fm pr. ha-)
6 forsog 6 forsog 711 forSog

1977 1977 1973-77

Valmue. \pillar og radis
pc!. spireevne

spinat radis
2f,. 1 fs.

Grdg. 93 95
60N 96 94
90 N 94 95

120N 98 95
150N 96 99
180 N 94 96

146
-.-5

17
5

kg renI frI'
pr. ha

Kar. f.
kamille

". Hs. 4fs.

IO IO 296
9 6 -.-96
8 4 -:- 98

IO IO 292
7 7 27
2 3 27
3 4 41

". 2 fs. Hs.

O IO 327
4 2 32
4 3 41

Kar. r.
ukrudr

3 I'
3 I'
') IO dage senere

3 I'
3 I'

15 kg1

3 I'
3 I'

15 kg l

31'
3 I'

Rødkl~H'er

f'orwg Ilr. 3668
Ubehandlet
PLK-Vonuopal,
Basngrnn 480,
Basagran 480,

4 jor.w)g /976-77

Ubehandlet
Bas;-agmn 480,
Basagran 480.

Bekæmpe/se (l/ ukmd{ i rØd· eller //I'idkh'l'u

!lvidklc>l·er.
Fors"c lir. 2250
Ubchandlet
PLK·Vondopal,
Bas;-agran 480.
Basagrnn 480,

a. Ukrudt i bælgpl::mtcr.

t\gcrg~scurt og lugtløs kamille er ukrudIS:Hter,
der er ,an.,kelige at bckæmpe i kls'vcrfrø. I det
fØlgende bringes resu!t;-atcrne af 2 forsøg udfØrt i
1977 og af 4 forss~g udført i 1976.

5. Sygdomme, skadedyr og ukrudl

i fro- og industriafgrodcr.

Af lIaIIs Kristensen og H. EJbek Pedersell.

2 jmsog 1976-77
Ubehandlet
Basngran 480.
Basagran 480,
') kloveren 8-10 cm.

1976-77
7 foneS 6 forsog

2373 2294
77 90

147 169
178

1977
4 fonog

2493
52

177

Bor OR magnesiulIl ril vårraps (132)
kg rent frø pr. hil

1977
3 fonog
2376

69
231
216

Ubeh<tndlel
l kg bor
2 kg bor

IO kg m[lgnesium

Fn kvælslofmængde på 90 kg pr. ha til valmuer
m:\ ifalge disse forsøg anses for passende. men
her bor det spinkle materiale lages i betragtning,
idet el kvælsloflil"kud på 120-150 kg pr. ha ikke
kan ;-afvise" som økonomisk forsvarligt i henhold
tit tidligere i;-aglt;-agclscr. Til spinat og radis kan
anbefales henholdsvis 120-150 kg N pr. ha og ca.
100 "g N pr. ha.

f. 80r o~ magnesium til ,,·:\rraps.

Forsagene med bor og magr,e<;ium til r<tp';. der
blev påbcgyndt i 1976 er i år udvidet med 3 for
sog...amt J forsøg hvor kun bor indgår. Som det
fremgår af nedenstående Inbel. er der opnået væ·
sentlige merudbytter ved lilførsel <tf de to gød
ninger. Ved gennemgang af enkeltrc."lIllaterne i
tabel l 32 i l:l.belbilagel fremgår. at selv ved for
holdsvis høje bortal og jævne m[lgnesiumtal er de
opnåede merudbyller betydelige. Forsøgene fort·
"ætter og bor udvides.

Endvidere er der udført 1 forsøg nr. 3666 på
Forsøgsgården Godthåb med stigende nwgnesium
mængder, dels udstrøel dels udsprøjtet. Ocr er
anvendt mængderne 5. IO og 15 kg magnesium
udslrøet s<tmt 5 kg udsprojlet. Dct største udbytte
er opnået ved de IO kg magnesium. og virkningen



Basagran 480 er i begge år provet ved to sprøj
tetidspunkter. Dels når kloveren er 8-10 cm hoj,
normalt omkring 10.-15. maj, dels IO dage senere.
PLK Vondopal er provet for første år og er ud
sprøjtel, når kløveren er 8-10 cm hØj. Midlel er
en blanding af ONOe + neburon + propham.

IJvidkløl'er. I forspg nr. 2250 er der ikke sket
optælling af ukrudt, og udbyttet er la\1. Mest sHn
som mod kløveren synes Basagran 480 al være.
Over lo ~r ses Dasagran 480 at have en rel god
kamilleeffekt. idet karakteren 4-6 er opn&et efter
spr~~jtning mod IO i ubehandlet. Mod det øvrige
ukrudt ses kun svng effekt. Ved begge spr~~jle·

tidspunkter er målt en belydelig udbytlenedgang.

R{)dkløl"(!r. I forsøs nr. 3668 har Basagran 480
givet en god effekt mod såvel ukrudt i almindelig
hed som mod kamille. karakter 2-4 mod IO j ube
handlet. Der er en tendens til, at den tidlige sprøjt
ning har virket bedst. PLK Vondopal har virket
knapt så godt, karakteren er 7 i begge tilfælde.
Alle tre behandlinger har medført et beskedent
merudbytte. rets resullat stemmer god! overens
med I forsog fra 1976. ForsØgene fortsættes.

I forsog nr. 787 udført under Sydsi"lIallds P!tm
tMI·l.rudl·alg er i hvidklpver am·endt 2,0 I Reglone
pr. ha på 3 forskellige tidspunkter. nemlig midt i
november. først i februar og forst i marts måned.
Alle tre behandlingstidspunkter har medført en
oget mængde ukrudt i forhold til ubehandlet. Især
har behandlingen i november virket modsat sin
hensigt, idet den har resulteret i 7,5 pet. ukrudt i
frovaren mod 3,6 pet. i ubehandlet. Den storre
mængde ukrudt har medfort tab på ca. 20 pct.

Anvendelse af 8 I Legumex M d. 16. maj og 3 I
Ba~agran 480 d. 11. maj har haft en svag ukrudts
effekt og en mindre indflydelse på udb)'ttet.

Efter et tilsvarende forsøg anlagt i 1976. nr.
788. er der målt eflervirkning i engr..tpgræs. Reg
lone-behandlingen i vinteren 1975-76 har haft en
gunstig effekt på bestanden af enårig rapgræs med
karakter 1-2. hvor ubehandlet fik 5. Behandlingen
har dog samtidig medfort udbyttetab på 4-8 pet.
Legumex M i maj 1976 har ikke p5virket beo
standen af enårig rapgræs og ej heller udbYIlet.

b. Sygdomme og ukrudl i f.-øgræs.

I efteråret 1974 påbegyndtes en forsøgsrække
med bekæmpelse af meldug i engrapgræ<;, dels vcd
efterårsanvendelse og dels ved forårsanvendelse,
med bl. a. Calixin og Persulon. Forsøgene er fort
sat i 1977 og resultatet fremgår af opstillingen.

I plan I bringes re~ullater af 5 forsøg, hvor
Calixin og svovl er sammenlignet.

1 oktober er der konstateret en god effekt af
en sprøjtning med Cal ix in. Ved en bedømmelse i
juni er der en tydelig effekt efler forårsanvendel·
sen af Calixin. I de to forårsanvendelser, hvor
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Calixin indgår, er der opnået karakteren 2 i
forhold til 8 i ubeh<tndlet. Tilsvarende effekt er
opnået, hvor der er anvendt svovl om fod.ret.

Der er opnået et merudbytte på 89 kg fro sva
rende til II pet. stigning i udbyttet efter en efter
årsanvendelse af Calixin. En anvendelse sAvel ef
terår som forår har bevirket et merudbytte på 105
kg frø svarende til 13 pet. stigning. En sprøjtning
om foråret har givet et ringe merudbytte, 15 kg.
Efter forårsanvendelse med svovl er der opnået
en udbytlestigning på 45 kg frø eHer 6 pet.

[ 1977 er der for første gang i de Ire forsogsår,
opnået større merudbytte ved en efterårsbehand
ling end ved en fodrsbehandling. Der er resultater
fra 19 forsog i en 3·årig forsogsperiode. Ved en
meldugbedømmelse i juli i hoståret er der tydelige
udslag for forårsbehandlingen. Størst merudbytte,
96 kg frø. er opnået ved anvendelse af Calixin
efterår og forår. Do lO behandlinger har givet 25
kg frø mere end behandling om foråret med Ca
lixin og 37 kg fro mere end forårssprojtning med
svovl.

Bekæmpe/u af meldug; engrapgrtrs (/33-134)
Plan / Karaller for md<1ug ti reni fr.
5 lor.H)g 1977 iok!. i maJ iJuni pr. bl

5 h. HI. 5 fl. Hs.

Ubehandlet 6 8 804
Calixin. efterår 0,75 2 8 89
Calixin. efterår og

forår. 0.75 I 2 2 105
Svovl. 80 pct.,

forår, 5.5 kg 6 3 45
Calixin. forår 0,75 6 2 15

19 forsflg 1975-77 18 f5. 16 fs. 19 rs. 19 f•.

Ubehandlet 5 3 7 1006
Calixin, efterår, 0,75 2 2 7 37
Calixin. efterlir og

forår. 0.75 I 2 2 2 96
Svovl. 80 pet..

forår. 5,5 kg 5 2 3 59
Calixin. forår. 0.75 I 5 2 2 71

PloII II.
3 lorsdg /977 }fs. 2 fs. H. lb.

Ubehandlet 7 5 833
Persulon, cfled.r. I 2 5 56
Persulon. efterår og

forår. I I 2 O 117
Cali:\in. efter:ir. 0.75 4 2 68
Perslllon. forår, l l 7 O 54

/} fonøg 1975-77 or, 8 fs. 8 fs. 9 b.

Ubchalll..IIec 5 2 6 947
Per~lIlon. eflerår. I I 2 I 6 73
Persulon. efterår og

forår, 1 l 2 I O 141
Calixin. efterår. 0.75 3 2 4 75
Persulon. fod.r. I l 5 2 O 105

37 fnrsog J970-77
lort;rsl,('/,aIld1i lig
Ubehandlet 6 899
S\'ovl. 5,5 kg 3 49
Calixin. 0.75 2 52
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H."dsdIlKt>l
1 /orsog 1977
Ubehandlet
Maneb 15 5,2.5 kg
1\faneb + paralhion IS'S.

2.5 kg + 1.0 I
Maneb 15 5 og 25 5.2,5 kg
Mancb + paralhion 15 5 o~

25 5. 2.5 kg + 1.0 I

Bekæmpelse aj meldug og .fkadedyr i jrpgrll!.f (/35)

E,lgrllpJ:rcu K.rakler
for meldug

5 jor.fog 1977 i JlUIj I juni

Ubehandlet 3 2
Maneb IS/S. 2.5 kg 2 2
1\'laneb + paralhion 15.5,

2.5 kg + 1.0 I
l\laneb 15 5 og 25 S. 2.5 kg
Mancb + parathion 15 5

og 25/5. 2,5 kg + 1.0 I

9/or.røg 1974-77
Ubehandlel
~Ianeb 15 5.2.5 kg
Maneb + parathion 15 5.

2.5 kg + 1.0 I
Maneb 15 5 og 25 5. 2.5 kg
~laneb + paralhion 15 5 og

25 5. 2.5 kg + 1.0 I

6 forspg /974-77
Ubehandlet
Maneb 15 5. 2.5 kg
Mancb + paralhion 15/5.

2.5 kg + 1.0 I
Maneb 1515 og 25/5. 2.5 kg
Mancb + parathion 15/5 og

25 5. 2.5 kg + 1.0 I

Sprpjlningerne har iH.e påvirket meldugkarak
tererne i nævncværdig grad.

UdbyHemæs"igt er der i engrapgræs opnået
'ilmsi 'iligning efter ;lIlvcndelse af blandingen ma·
neb + par:lthion. I 9 forsog 1974--77 er der op
nået en "ligning på 8 pel. ved en sprøjtning og
11 pet. o;ligning ved 2 sprøjtninger.

I rmlsvingel er der i 6 forsøg siden 1974 op·
nået !llOr~t ud ... lag for IO sprojtninger med maneb.
ca. 7 pet. !-fler sprojtning med maneb + pa·
mthion er der opn3.el små og ens udslag for såvel
en som to spmjtnin(!er.

B('J.II'mprlu lIj uJ.rudt. Der har i 1977 været
IO forsog efter en plan fra landskontoret. Resul·
talel heraf "es i opslillingen side 132.

l for<;og nr 226 hnr alle præparater en ret svag
effekt mod i~ær fuglegræs og ærenpris. Alligevel
har flere af midlerne medført et betydeligt mer·
udbytte.

l for'\og nr. 1475 har nummer-præparatet en
meget fin effekt. men også Faneron 50 WP og
Lindinger Combi K viser en god virkning. Merud·
b)tterne er i dette forsog mindre.

Efter plnn " bringes resultaterne af 3 forsøg.
Ved cn bedommel'ie af midjernes mejdugeffekt i
juni er der opnået en 'iærdeles god effekt for for·
årsanvendelse nf Persulon. Efter den tilsvarende
eflerårsbehandling blev der opnået samme karakter
som i ubehandlet. 1 disse tre forsøg er der opnået
en effeLI efler anvendelse af Cali'tin om efteråret.

Udbytlemæssigt er der opnåC't samme udb)'tte
stigning ved anvendC'lse af Persulon eftedr eller for·
år. ca. 55 Lg frø. 2 behandlinger, eflerår og forår,
har givet 117 kg fro eller 14 pet. stigning i udbyt
le!. Der er opnåel 68 kg fro i merudbytte for an
"endel ...e af Calixin om efleråret.

1 9 forsøg 1975-77 er der opnået et stort mer
udb)lle på 141 kg frø efler 2 sprøjlninger med
Perslllon. svarende til en udbyttestigning på 15
pet. En fod.rssproJlning h:lf bevirket en stigning
på I I pet., meden\ eflerårssprcjtningen har givet
en udbytte~tigning på ca. 8 pet.. det samme som
en tilsvarende Calixin~pmjtning.

Per'iulon er endnu i~kc mnrked...forl. Udgiften til
~pmj[ning med 0.75 I Calixin pr. ha er ca. 75 kr.
og: svovl kO~lcr ca. 30 kr. pr. hn. Ifertil skal lægges
\projtcudgiften.

Rcdst okonomi ved bekæmpelse af meldug i
engrapgræ'i er opn:'tet ved en sprojtning om for·
året Kun ved ct meget kraftigt angreb nf meldug
om efteråret er der "konomi i en efter:'trs· og for
årsbehandling. Med 1977·priserne på frø skal der
et merudbyltc p!t 12-15 kg fro til al betale en
Cnli.I(inbehandling ine!. udbringning.

l fors og nr. J41fi og 1417 er der i engrapgræs
forsøgt mcldugbekæl11pelse med svovl anvendt
eflcrår som for~r. Ved en beliommclse af meldug
forst i juni maned er der ikke konstateret nogen
bekæmpcbc af meldug efter behandling i efted.ret.
Hvor der er anvendt wovl om foråret, er der
konslnleret en god effel..!.

Der er opn~el noget 'lVingende udslOlg ved be
handlingen. En efter:"lrsbehandling har ikke forøget
udb) ([et. Ved en hehandling eflerår og forår er
der for det cne forsog opn:1et 100 kg fro i mer·
udbytte. i det andet inlet udslag. Efter anvendelse
af en forår,,,projtning blev der opnåel et merud
bylle på 47 og 15 kg fm.

l IO forsug. nr. I ·SlI og l ~ 18. er der på Ire
tidspunkler i maj udsprojtet 2.5 kg maneb eller
5.5 kg svovl. Hier en mancbsprojtning den 20. maj
er der en stigning i udb)'llet på 7 pet. Ved sprojt
ning den 1. og IO. maj er der ikke opnået nogen
udbyttc:stigning. Ingen af svo\hprojlningerne har
foroget udb)'tlet.

BeJ.tr11lpt>lu a/ s\'cmlpnYRdommc og
sJ.adedy, i /rowtrs

l Slage!.f{'egllC'IIs LmulbojorC'lIillg er der siden
1974 udfort forsog med l og 2 sprojtninger med
maneb og maneb + parathion i frogræs.

Sammendrag af forsogene er foretaget i fol gende
opstilling.
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Bekæmpelse al enårig rapgræs i engrapgras.
ForsØg med bekæmpelse af enårig og alm. rapgræs
i engrapgræs er fortsat i 1977. l det fØlgende ses
re,u1tatet af 9 forsØg.

Efurårsbekæmpefse al entirig rapgrlrs
i engrapgræs (136)

Pc!' alm. PCI. enhig kg renI
npgnt:S I rapgr".tS i ,,.

9 10rsØg /977
(rovan: (ro\·are pr. ha

9 fOf"$Og 9 tonog 9 (OBOg
Ubehandlet 0,1 2,9 960
Tribunil, 3,5 kg 0,0 0.7 52
Sinhar, O,S kg 0,1 0.5 8
Reglone, 2,5 I +

Lissapol 0,1 1.2 -',-75

20 forSØg /975-77 IS forsel 19 forsog 20 fonog
Ubehandlel 0.6 3.4 1023
Tribunil, 3.5 kg 0.3 0.5 38
Sinbar. 0,5 kg 0.2 0.4 23
Reglone, 2,5 I +

Lissapol ... 0,1 1.0 -',-59

34 forsØg 1973-77 28 forsug 26 forseg 34 fOBOg
Ubehandlet 0,7 3,0 912
Tribuni!, 3,5 kg 0.3 0.6 31
Sinbar, O,S kg 0.2 0.5 16

39 forSØg /972-77 23 ror",!!: 31 forsog 39 forsol
Ubehandlet 0.7 3,4 891
Sinbar. 0,5 kg 0,2 0,6 17

rapgræs er at få en kvalitetsforbedring af rrpvaren,
således at certifikat og EF-tilskud kan opnås. Dette
lilskud er betinget af, at der i frpvaren af eng
rapgræs m<lx. findes 2 pet. frø af enårig og/eller
alm. rapgræs. forudsat der ikke findes andre frem
mede kullurfrØ. Tilskuddet udgør ca. 1,50 kr. pr.
kg frØ.

Med Tribunil og Sinbar er det muligt al ned
salt{' indholdet af blcirig rapgras og alm. rapgræs
i eflgrapgrtrs. Begge midler bor udsprØjtu i sidsle
'/(lll'det af september.

Tidligere t2rs lorsog har vist, at rødsvingel og
ellgsl'illgel er blevet skadet stærkt v('d anvendelse
af Sinbar og Regloni.".

I forsog 3329 er prøvet 4 midler. Sinbar, Tri
buni!. Areion og Tribunil·Combi M, til bekæm
pelse af knæbojet rævehale i alm. rajgræs. Ved
analyse hos Statsfrøkontrollen f:lndtes kun fA frø
af knæbojet rævehale i frøvaren fra fors"get.
Afclon i oktober har givet voldsom skade. mens
de O\lrige midler ikke har påvirket udbyttet.

Bektrmpelse af spifdkorn i rødsl'ingel.

Spildkorn :lf r. eks. byg kan efter milde vintre
være til SlOf gene i en efterfølgende froafgrøde.
Flere kemikalier har været forsøgt anvendt, og i to
forsag. nr. 3330 og 3331, er prøvet Nortron, TCA,
Pyramin, Venlar og dinoseb. Alle midler er ud
bragt i efteråret, men da evt. overlevende byg
pinnier udvinlretle, er der ikke givet k:lrakter for
crfekt. Alle rocmidler og TeA har medrørt meget
betydelige udbyttenedgange på 20-60 pet. og må
betegnes .~om uanvendelige til dette formål. Dino
seb h:'lr i det ene forsøg givet et lille merudbytte.
men~ midlet i det andet forsøg betød ca. 30 pct.
ned~ang i lIdbyttet.

c. Ukrudt i vArraps.

I 1977 er der udført 1 forsøg med ukrudtsbe
kæmpelse i vårraps, og resultatet heraf samt fore
g:iende :irs resullater bringes i folgende opstilling:

40
76
66
44

109
298
129
265

kg rCIU rrø
pr. ha

nr. 226 nr. 1415

1062 1088
292 53

23
18
17
S

63
28

35
31
44
42

100
37

Anlal ukrudts
planlcr pr. m'

nr. 226 nr. 1475

Bekæmpelse al ukrudl i IrPcras.
Hybridrajgræs,
nr. 1475
Iwl. rajgræs nr. 226
Ubehandlet .
DLG M-propacid, 3 kg
Faneron 50 WP +

M-propional NAB.
2kg+21 .

Faneron 50 WP, 3,0 kg
Lind. Combi K, 3,6 I
KVK 753017, 3,5 I

Froprover af forsøgene er analyseret ved St:lts
frokontrollen. Alm. rapgræs er kun fundel i meget
beskedent omfang i de 9 forsøg, mens mængden af
enårig rapgræs i ubehandlet har været 2.9 pCL
Tribunil har nedsat mængden til 0.7 og Sinbar til
0.5 pet. Efter Reglone er der 1,2 pet. enårig rap
græs tilbage i fr"varen.

Tribunil og Sinbar medfører i årets forsøg kun
svage merudbytter. mens Reglone-behandlingen
har betydet en lille nedgang i udbyttet.

I 20 forsøg over 3 år viser Tribunil og Sinbar
en ensartet ertekt mod enårig rapgræs, 3,4 pet. i
ubehandlet nedbringes til 0,4-0.5 pct.. og begge
midler har en svag positiv virkning på udbyttet.

Reglone har en svagere erfekt mod enårig rap
græs end de to andre præpar:ller. og midlet har
reduceret udbyttet med ca. 5 pct.

Hensigten med bekæmpelse :lf enårig og alm.

Bekæmpelse al ukrudt i \'årraps
Ania! Anlal Itl renI

UkfUdlSpl. r2pspl. ".FarSOt flr. 791 pr. m' pr. m" pr. ha

Ubehandlet 59 104 2251
Treflan !.SI 31 85 81
Devrinol 2 E

+ Treflan.
2.0 1+ 1.01 9 n 48

lasso. 4,01 IS 65 77
Teridox

500 EC, 2.S I 4 89 152
Tok E 25. 5.0 I 27 88 127

2 forsøg 1976-77 Hs. I h. Hs.
Ubehandlet 93 104 2128
Treflan. 1.5 I 29 85 30
Devrinol 2 E

+ Treflan.
2,0 1+ 1.01 21 n 58



Antal Anlal kg renI
ukrudl$pl. r;1pspl. r,.

pr. m' pr. m' pr. h.
2 fonØg 1976-77 2(,. l fs. 2 f,.

Ubehandlet 150 104 2035
Lasso, 4,0 [ 23 65 154
Teridox

500 EC. 2,51 4 89 106
Tok E 25. 5,0 [ 14 88 132

// forsØg /974-77 .:5 h. II fs.
Ubehandlet 105 2660
Treflan. 1.51 48 '"7
Lasso, 4,0 I 53 '"43

I forseg nr. 791 er prøvet 5 midler, som alle
har været med i forsøg i 1976.

Treflan og Devrinol 2 E + Trcflan udbringes
og indarbejdes i jorden før rapsen s~s_ Lasso og
Teridox 500 EC udbringes lige eftef såning. og
Tok E 25 udsprøjtes når rapsen har 2 blade.

Bed,,! ukrudtseffekt fås i 1977 af Teridox 500
EC og blandingen af Devrinol og Treflan, som
reducerer mængden af ukrudt fra 59 pr. m! i
ubehandlet til 4-9. Lasso har efterladt 15 planter,
mens Treflan og Tak E 25 kun ca. har halveret
ukrudl'>mængden.

Antnllet af rap.. planter reduceres af alle præ
parater. mest af Lasso, hvor der mangler ca. Ih
af bestanden. Alligevel medfører alle behandlinger
el beskedent merudbytte.

r II forseg 1974-77 viser Treflan og Lasso
'itart set samme ukrudtseffekt, idel ca. halvdelen
af ukrudtet fjerne... Også på udbyttet har de to
midler samme indflydelse.

I forsøg nI'. 2154, udført i lIorsens Landbrugs
/oreninf:, er vårmps behandlet med blåsten mod
ukrudt med fint resultat.

Antal pI. pr. 111' pet. l fro kg rent

Fonef: t/r. 2154
_ger- ager· (,.
,(nnep rolP~ ukr. sennep pr. h.

a. Ubehandlet 482 173 24.5 23.1 658
b. Blfls.tcn, 16 kg 214 IR5 4.7 3.0 779
c. BI~slcn,

16 kg + 16 kg 44 220 2.2 1.0 1280
d. BI~sten. 16 kg

+ 170 I N-30 150 202 2.9 1.4 1371
c. MCPA. 0.25 kg

v. SI. 63 155 3.9 2,1 513

Agersennep var meget dominerende i forsøget.
Forsegsled b, c og Cl er alle beh;mdlet med en 4
pc!. blåstenopløsning. d. v. s. de 16 kg blåsten er i
led b og c udbragt i 400 1 vand. I led d er de
16 kg blåsten udbr(lgt i 230 I vand + 170 I N-30
oplosning. hvilket vil sige. at dette lcd har fflet ca.
50 kg N ek~tra.

Alle led er behandlet J. juni og led c igen 9.
juni.

Alle behandlinger viser en god effekt mod ager
sennep. og udbyttet er forøget ganske væsentligt.

Emnel bor belyses gennem flere forseg i 1978.
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d. Ukrudt i nlmucr.

I 1977 er udført et forsøg med bekæmpelse af
ukrudt i v<llmuer, og resultatet heraf ses i følgende
opstilling. hvor også resultaterne fra 1976 ses.

Bekæmpe/se af ukrudr i ,'aimIter
Vqtpel. Anlal

ForSPR lir. 790
ukrUdt ukrudlspl. kg reni frø
l frøvare pr. m' pr. ha.. Ubehandlel 176 1362

b. Reglone, 1,5 I 22 66
c. Reglone. 2,0 1 8 122
d. Tok E 25, 8.0 I 83 57
c. A'lulox +

mechlorprop, 5.0 I 89 150

12 forsØg /976 II forsøg II [arsøg 12 fonol
Ubehandlet 37,2 62 690
Reglone. 2,0 I 22.6 26 39
Tok E 25. 8.0 I 21,7 39 28
Asulox +

mechlorprop, 5,0 I 16.1 27 23

De anvenJte midler er alle IIdsprojtel i 400 1
vand pr. ha. I lcd b er Reglone udbragt, da val
muen var på 2·bllldstadiet, mens de øvrige forsøgs
led er beh,lI1dlet på det tidsrunkt. hvor valmuen
stod med 4-6 løvblade. Der er ikke tilsat Lissapol
til Regiane.

Bedst ukrudtseffekt i delle for~cg viser Reglone.
I 14 forsøg i 1976 ses del. at vægt procenten af

ukrudt i frøvaren er nedsat til 16--23 mod 37 i
ubehandlet. Bed"l h(lr blandingen af Asulox +
mechlorprop virket. Ved optælling af ukrudt i
marken, har RegIane og A'iulox-blandingen vist
den bedste virkning. Merudbyttet er i gennemsnit
på 3-6 pct., men de 12 forsøg dækker over meget
betyueligc udsving for nIle midler. Det må fortsat
konslateres. aL valmuer er en afgrøde. hvori det er
vanskeligt at foretage kemisk ukrudtsbekæmpelse.
Interessen s(lmler sig om en anvendelse af Reg·
lone. RegIane anvendes med 2 I pr. ha, der til·
sættes ikke spredemiddel. Udsprøjtning sker i 400 I
vand pr. ha på det tidspunkt, hvor valmuerne har
ca. 6 løvblade.

Forsøgene bør fortsættes.

UkmdrsbeJ..æmpel.fe i byg med mllæf: o/ roe/rø.

I marker med udlæg af bederoefro er bekæm
pelse af ukrudt vanskelig, da de fleste midler enten
skader dæksæden eller udlægget.

3 forsøg er udf,Srt i 1977. I forsøg nr. 1393 er
prøvel Alipur og Pyramin - to roemidler - i
Lofabyg. Byggen er sået 18. april og præparaterne
er udbragt 25. april.

Ukrudtet er bekæmpet fint. Alipur, som nu ikke
længere er i handelen har ikke påvirket udbyttet af
byg, mens Pyramin synes al nedsætte udbyttet en
smule. Resultatet svarer til erfaringerne fra 5
forsøg i byg i 1970-71.

I to forsøg, nr. 990 og 991, er prøvet Detanal
og Bet:ll1al + C;'\rbyne i henholdsvis Mona- og



Lamibyg. Midlerne er udbragt 2. og 3. juni på
ukrudt med 3-4 blade. Effekten mod ukrudtet har
ikke været særlig god.

Udbyttet er efter begge sprøjtninger reduceret,

1J4

mest i Mona og efter Betanal + Carbyne·be
handlingen. Reduktionen har været mellem 11
24 pct.
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H. Specialafgrøder
Al O. Juel.

2. Kvælstoffels indfl)'delse på fremspiringen
hos gronsager.

Hier udsendte fællesplaner er der siden 1974
udfort forsøg i for~kel1ige spccialafgroder til be·

Der foreligger i 1977 resultater fra cl stort antal
(orsof: gennemført i forskellige specinlafgrødcr i
den lokale forsogsvirksomhed. I det felgende :]fsnit
er resull<llcrne vist for 33 (or')og, og deres forde
ling indenfor arter fremgår af falgende opstilling.

I. Forsøg med magnesium.
Der er udført 2 forsøg i hvidJ..ål og 2 forsøg i

gulerodder med 2 mængder magnesium lldSlroet i
form af kiescriL Resultaterne fremgår af neden
Slående tabel.

Troels det høje udbylIcniveau i forsøg nr. 1263
i hvidkål er der opnået en god betaling for tilførsel
af mngnesium. I forscg nr. 1264 har der ikke væ
ret noget udslag, hvilket må tilskrives de iøvrigl
forholdsvis lave godningstal, som fremgår af trlbel
137 i tabelbilagcl.

Dc meget høje magne'iiurntal i forsøg nr. 70 i
gulewdder er årsag lil den manglende effekt af det
tilferte mrlgnesium.

Kl'l~/stolfeH i"djIYl/ehe på fremspiringen
hOf grO'lsager (118)

Iy~ning :lf stigende kvælstofmængders indflydelse
på fremspiringen. De prøveue kvælslofmængder er
afpasset i forhold til de i prako;is anvendte.

I nedenstående tabel ses resultaterne fra 1977
samt 1974-77 opstillet for rod- og hvidkål samt
gulerodder.

Rpd- og
hl'id~lU 1000 plan Ic.

Forsog 1000 planler pr. ha pr. ha af
Ledning,," «d ) ugercn. I. k'T.lucl

1977 .., frcmsplr rremspir. 'Ted hesl

Anlal fOTSOø , , ,
Grdg. 1,7 87 69 2l
100 N 1,7 76 60 22
200 N 1,9 li 40 18
300 N 2,l 28 23 Il
400 N 2,7 12 12 9

Forsøg /974-77
Anlll rors"8 12 " " •
Grdg. I,l 73 71 23
lOON 1,7 6l 64 22
200 N 2.0 48 49 19
300 N 2.3 37 39 16
400 N 2,7 19 23 13

Gulerødder
Forsøg /977
Anlal fOl"$Øg l I

Grdg. 1.4 30l 347
50 ,

1.6 282 309
100 , 1.1 228 230
IlO 1,3 171 153
200 N 1.8 93 86

Fors,,!! /974-77
Anlal rO""8 , , ,

Grdg. 1,1 239 214
lO N I,l 226 228

IOON 1,3 171 166
IlO N 1,3 127 142
200 N 1,6 110 121

Generelt stiger ledningstallet med stigende kvæl
stoftilforsler, og både i rod· og hvidkål samt i
gulerødder konstateres en ikke ubetydelig spire·
hæmning ved stigende kvælstofmængder.

Dette drs forsØg bekraftcr tidligere forSØg, der
ongh't'r en ha"",ing i jremspriringen pd ca. jO

403
IO
50

832
+42

20

nr. 294nr. 70

721
0-46
0-63

1025
143
128

hkg hO"cder pr. ha
nr. 126] nr. 1264

6,8

nr 294

1.4

105

22.4

AnLlI rorwl

Hvidkål 9
Rødkål 3
Gulerod 9
Rødbede. . .. .. . . 2
LØg.... 6
Porre _. . I
Asie 1
Konservesærl . 2

lait. 33

For,fog med maglll'.\";lIm Iii kdl og gulerØdder (/37)

Ifl'idkdl MSI.
2 for.rpg /977 nr. 1263 nr. 1264

Ubehandlet
50 Mg

100 Mg

GII/eroddrr
2 !or.rpg /977 nr. 70

Ubehandlet
lO Mg

100 Mg
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pct. ved brug a/ optimale kvælsro/mængder i til·
sllllllil/g til sålling o/ rød· og hvidkål samt gule
rødder.

Forsøg nr. 861 omhandler stigende mængder
kvælstof til rødbeder, men her ses kun en hæm·
ning i spiringen på ca. 15 pct., hvilket også er
konstateret ved tidligere års forsøg.

Resultaterne antyder, at spirehæmningen er stør·
re ved anvendelse af kalkammonsalpcter end ved
flydende ammoniak. Med hensyn til flydende
ammoniaks indflydelse på hovedkvaliteten er der
i de ammoniakbehandlede lcd, ifølge enkeltresul
taterne, høstet færre I.klasses hoveder i forhold
til del samlede <Intal høst modne. end hvor der er
anvendt kalk;'lmmonsalpeter. Forsøgene bør fort
sætte og udvides.

253
28
49
27

17
19
19
18

9
3
3
5

Karaklcr hkg pr. b.
for meldug 1000 asicr asier

"l. vcd host ovcr I kg over 1 kg

6 IO 28 383
I 2 31 92
O 1 34 117
I 1 36 124
l 2 29 85
3 8 30 53

0,5 kg
0.251
0.5 kg
0.5 kg
0,5 I

Ubehandlet
Morestan
EL 222
Bayleton F
Benl:.lte
Afugan

4 fo'SØ~ /976-77
Ubehandlet 0.5 kg
Morestan 0,5 kg
Benlate 0.5 I
Afugan

Bl'kæmpelse af meldug i llsiellgurker
Forsøg t/r. /6/5

Dosering
pr. hil

pr. spr.

I de .t for"og i 1976-77 har Benlatc givet det
største udbytte. men midlet er i indeværende års
forsøg overgået ;'If de to nye præp:lrater Bayleton
F og EL 222.

Bekæmpe/sl' af IØla~råskimll1('1

hkg pr.ba efler lagring
lall log 1111 'OB udcn gr1sklmmcl

nr nr. nr. nr.
794 1616 794 1616 1975-77

5 f,.

6. Bekæmpelse af løggråskimmel.
I 5 forsøg 1975-77 er løggråskimmel forsøgt

bekæmpet med nedennævnte tre præparater ud
bragt straks efter løgenes fremspiring.

5. Bekæmpelse af meldug j asieagurker.
Der har siden 1973 været udført forsøg med

bekæmpelse af meldug i asieagurker eftc:r en ud
sendt fællesplan. [ de enkelte år er der foretaget
en udskiftning af de afprøvede kemikalier med
det sigte at få efterprovet aktuelle præparater. I
nedenstående tabel angives dels resultaterne af
dette års forsøg og dels fra 1976-77.

og
og
og
og

Flydende am/llolliak Ol? k(/lkfl1/1l11oll.wfpeter
ril//I'idkål (/40)

Til/øre.f; ad 2 gallge
,mdel' \'æks/el1

125 N i kn ..
125;-.Jikas
167 N i bs
167Nikas

ForsPRspfan
Ved sållil/g:

a. 125 N i fl. a.
b. 125 N ikas
c. ~) N i fl. a.
d. 83 N i kas

4. Flydende ammoniak til h"jdkål.
l 1977 gennemførtes 2 forsog i hvidkål. hvor

flydende ammoniak blev sammenlignet med kalk·
ammonsatpeter efter nedenstående plan. Bag·
grunden for disse forsøg er interessen for at få
belyst. om flydende ammoniak påvirker frcm
spiringen i samme grad som kalknmmonsalpeter,
samt flydende ammoninks indflydelse på hoved·
kvaliteten.

3. Delt kvælstof til grønsager.
Med det sigte at efterprøve resultaterne fr:l for

"iøgene med kvælstoffets indflydelse på fremspi
ringen er der i 1977 anlagt 2 forsøg i rødkål (nr.
1043 og 2159). I forsøg i rødbeder (nr. 862), t
forsøg i gulerøJder (nr. 864) og I forsøg i porrer
(nr. 1266). Enkeltrestll[aterne fremgår af tabel 139
i tabelbilnget. Ifølge forsøgsplanen er den optimale
kvælstofmængde udbr;'lgt dels på en gang i for·
bindelse med såning, dels med halvdelen af kvæl·
stoffet ved såning og resten efter planternes behov,
og endelig den optimale N-mængde udbragt efter
fremspiring ad flere gange efter planternes behov.

Resultaterne fra forsøgene med rødkål er noget
usikre, hvilket dels sk)'ldes meget kraftig nedbør
umiddelbart efter forsøgsbehandlingen og dels til·
førsel af staldgødning. Med hensyn til rødbeder.
gulerødder og porrer peger resultaterne i retning
af en fordel ved behovsgødskning. men det "ipinkle
forsøgsmaleriale danner ikke basis for en entydig
konkludering. hvorfor forsogene må fortsætte.

2 /on·øg /977

Lcdnings.., 1000 planlcr pr. ha
vcd frcm· 3 uger cn.

spiring frcmspinng

1000
plam(r pr. hl!
af l. kvalilcl

\'cd hoS!

Ubehandlet 609 230 527 221 358
Pomarsol, 7.5kg+17 +29 2 +27 11
Tecto 40 fl..*)I,O l 18 +29 29 +30 O
Benlate, 1.0 kg +1 +18 +24 -:- 25 8
.) 0,4 kg som bejdse i 1977.

a. 1.9-2,3
b. 1,7-2,5
c. 1,5-2.1
d. 1.8-2.2

83
61
82
72

83
62
81
68

34
32
31
32

UdbYlleresultaterne er meget svingende. hvilket
sikkert skyldes en forholdsvis lille angrebsprocent
af gråskimmel på maksimalt 14 pct., og ud fra
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c:nkellforsogene konst;lleres .. tore udsving; de pro
\ede kemikaliers effekt. et forhold der kun kan
afklares ved flere for-;og. evenlUelt i forbindelse
med an;l.lyser af udsæden.

7. 8ekæmpelse af knoporme i rod beder.
For""Fcne med bekæmpelse af knoporme cr

forhat i år med anlæg Ilf 3 forsøg j rodbeder.

Uladex er udbrilgl stfilk':i efter såning. og hvor
del er i blanding med MePB, er behandlingen
foretaget, da ærterne vnr ca. IO cm høje. De IO

andre præparater udbragles, da planterne var ca.
5 cm høje. Som resultat af de 2 forsøg må inter
essen samle sig om Bladc>., enten alene cller j

bl:lIlding med MCPn. Blnndingcn har tilsyn e
Indende påvirket udbyttct i neg;ltiv retning ved det
hoje udb} tIeniveau. men flcre forsog er nødven·
dige for nt kunne drage en entydig konklusion.

9. Pillerellogfro med forskellige
fungicider og in'ickticidcr.

samarbejde med rorspgssltltiollctt Maribo er
der gennemfurt 3 forsog med forskellige svampe
Og insektmidler iblandet pillering">massen. Formålet
var at l1nder~"ge de forskellige præparalers even
tuelle indflydelse på logenes vækst. Den anvendte
pl;l.n. og de nfprøvede midler, fremgår "f folgende
op>tilling.

191
234
3n

646
25
49

lah

670
~12

2
IO
34

pr ba

2.01 1

1.25 kgl

2,0 II
3.0 I'

1,25 kg l

1.25 kg'

8('I..tf'mpd\{' ajl..flOpormc j rodbed('r (141)
DoserIng hkg rødbeder pr. ha

ikke
angrebne

251
285
365
359
394

5 for.ffi~ 1976-77
Ubehandlct
Parathion
Drthene 75 \VP

J jor.føg 1977

Ubehandlet
I>aralhion 35
Nexion EC 40
Drthene 75 \VP
Drthene 75 WP

I) I jO{) I '·anJ. 2) l lOOO I und

AI Drthene 75 wp har en betydelig bedre effek.t
o\-erfor knoporme end Paralhion fremgår af såvel
de oS for">og i 1976-77 som af delte års forsøg.
100ær har den store vandmængde på 3000 I vand pr.
hn ved Ud<,pffljtning af Drthene 75 WP haft en
p:\faldcnde stor hetydning. Nexion EC 40 har
også klaret sig godl. men ifølge tabel 141 i tabel
bilaget er der nogen usikkerhed i cnkehforsogene.
De provede præp.lr;l.ter viser så lovende lldsl<lg. at
forsogene bor inlcnsivereo;.

8. Bekæmpelse af ukrudt ikonservesærter.
Efter en fælles plan er der udfort 2 forsog på

I )'n med bekæmpelse af ukrudt i konservesærter

8t!ktrmpr/,fC' (lf Ukrudt i l..ofBCl"\rHU(('r

DOKnng PC! uk rud U- hk, zrter
pr. h. pl:lnlcr pr. m' pr. h.

nr. 81l nr. 1172 nr. 81) nr. 1172

Ubehandlel 73 62 33,8 66,6
Bladex 2.0 kg 12 9 12.2 4,2
Aretit 4.0 I 10 25 7,2 1.8
Basagrlln 480 3.0 I 23 32 9.3 3,8
Oladex +

Mepn 4.0 I 5 9 13.3 -c 8,4

a. lOg trichloronat + 5 g thiram (standard)
b. lOg lrichloronal + 5 g thiram + 3 g benomyl
c. IO g trichloronat + 5 g thi ram + 2 g triforin
d. IO g lrichloronnt + 5 g thiram + 8 g

tachigarcn
e. IO g lriehloron;l.t + 2.5 g TCMTB
f. 5 g dialinon + 5 g Ihiram

r.fark .. piringen har været tilfreds:.tillende. og
tie opnåede bruttoudbytter svinger fra 53.1 tOI1S pr.
ha i for~~lgsled d til 49.8 tons pr. ha i led c. For·
sogsled d ligger også bedst med hensyn til ud
bytte af handelsvare med 52 Ions pr. ha i for·
hold lil led c med 47,2 tons pr. ha

IO. Andre forsog.
Ud over de her nævnte forsog er der udfort 5

forsøg i Lnmmefjorden. hvor nL 3639. 3640, 3641
omhnndler sortsafprovninger i gulerodder, nr. 3643
jorddesinfektion for gulerødder og forsøg nr. 3645
sortsnfpnwning i Kepaløg. Under de fynske hus
mnnd~foreningc:r vedrorer forsøg nL 1265 bejdse
midler til kål frø, og på Samsø er gennemført for·
søg nr. 1617 angående ukrudtsbekæmpelse i Ke
p.lIog.
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I. Kartoffeldyrkning
Af N. Møller Eriksen.

l. Sortsforsøg.
3. Induslrikartofler.

I samarbejde med De danske Kartoffclmeis
frlbrikkcrs Fon."gs- og Fremavlsudvalg er der i
1977 gennemfart 2 serier med sortsforsøg i jodu
strikarlofler, begge med DianeIla som m:\lcsort.
I den ene serie på 8 forsøg indgik Vandeborten
PH 2 og den tyske sort Frila. og i den 'lndcn serie
gennemførtes .5 forsøg med de nævnte sorter samt
en ny nummersort, YN J5, fra Vandel. Dc 11 af
de iall 13 forsøg er gennemfart som dobbellforsog
med to modningstidspunklcr.

Genncmsnitsresultntcrne "r forsogene i 1977 og
af 77 forsøg med en sammenligning af Dianct1a og
Vandel PH 2 i 5.rcne 1972-77 er vist i neden
stående labelop<;tilling. Desuden er vist gennem
snitsre~ultalerne af 37 forsog, hvori DianelIa og
Frila er sammenlignet i årene 1975-77.

Udb) ttet er angivet i hkg knolde og hkg stivelse
pr. ha. Sorternes stivelsesprocenI, der også er an
fort. er beregnet udfra lorstofprocenten bestemt
ved lorring i torrcsknb. Stivelsesprocenten er reg
net lig med tor!)lofprocenten ..,.. 5,75.

Sortsjorsog med illdustrikllrtojler (/42-43J

13 forsøg Knold 1000 pl. !"•. M'lpr. h;t
/977 vær1.1 P' '" S1ivclsc: lr.no1dc $lu'c1sc

Dianc1la 81 34 18.4 405 74,8
Vandel PH 2 68 36 19,9 +73 +8.7
Frila 63 35 17,5 +30 +9,0

5 forsøg
/977
DianelIa 84 38 17.9 472 84,S
Vandel PH 2 70 39 19,7 +79 +6.9
Frila 68 40 18.0 +3 0,1
Vandel

YN 15 106 38 18,7 +39 +3,4

77 fonøg
/972-77
DianelIa 87 34 18,0 360 64,7
V.mdel PH 2 71 34 20, l +69 ""'6.3

37 forsøg
/975-77
Dianella 72 34 17.2 341 58,6
Frila 54 35 16,2 +45 +10,6

DianelIa har som målcsort i gennemsnit af de
13 forsog givet 405 hkg knolde og 74.8 hkg sli-

velse pr. ha. I disse for'iøg var stivelsesindholdet
relativt hojl, nemlig 18,4 pet. Det opnåede stivel
sesudbyltc på 74,8 hkg i gennemsnit må betragtes
som værende meget højt, da det ligger 12,2 hkg
over et gennemsnit af 64 forsog gennemført de
foregående S år.

V:.l1Idel PH 2 hur som i de fleste af de fore·
gående 5 år ikke kunnet ~lare sig mod DianelIa
ved modt:nhed. I gennemsnit af de 13 forsøg i
1977 har den givet 73 hkg knolde og 8,7 hkg
..tiveIse mindre end Dianclla. Stiveisesindholdet,
der som regel ligger mindst 2 procenlenheder
hojere end i Dianeila. har i disse forsøg kun været
J.S højere, nemlig 19,9 pet. mod DianelIas 18,4.

I 5.rcne 1972-77 er gennemfort iah 77 forsøg
med en sammenligning af de IO sorter. Heri har
DianeHa ~det 360 hkg knolde og 64,7 hkg stivelse.
Dette giver et slivelscsindhold på 18,0 pet.

I forhold hertil har Vandel PH 2 givet 69 hkg
knolde og 6,3 hkg stivelse mindre, men som det
fremgår af labelopstillingen har stivelsesindholdet
\æret 20.1 pct .. all.,å 2.1 procentenheder over Dia
nellas 18,0.

Frila. der er med for tredje år. har i disse 13
forsag ligget på linje med Vandel PH 2 i stivelses
udbytte. I gcnnemsnit hOlr Frila givct 30 hkg knol·
de og 9,0 hkg stivelse mindre end DianeHa, og
det bemærkes, at stivelsesprocenten kun var 17,5
mod 18.4 i Di:lOella. l de tre år 1975-77 er der
iah gennemfort 37 forsag. hvor de Io l>orter har
været sammenlignet. I gennemsnil heraf har Dia·
nella ydet 341 hkg knolde og 58.6 hkg stivelse med
en stivelsesprocent på 17,2. Frila har i disse forsog
~ivet et mindreudbytte på 45 hkg knolde og 10,6
hkg stivelse. Også i disse forsøg var der en for·
!\kel i scivelscsindholdel på 1.0 pet. i DianeIlas
fa vor.

":.Indel Y:"l' 15. der er en ny nummersort, har
været med i 5 af de 13 gennemforte forsog. Ved
el meget hojt udbyueniveau har den ikke helt kun
nel komme op på DianelIas udbytte. idet sorten
i gennemsnit har givet 39 hkg knolde og 3,4 hkg
stivelse mindre end Di.mella. Stivelsesindholdet i
YN 15 ligger i disse forsog 0.8 pet. hajere end i
DianeIla.
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J)i:lOeJla har i gennem'\nil af de 31 forsag, der er
gennemført i 1974-77. givet et udbyIIe pli. 362 hkg
knOlde og 63.4 hkg stivebe ved normal afgroning.
DianelIas ~fivclsesjn<.lhold var i disse forsøg 17,5
pet. Ved nedsprøjtning af afgrøden en lise ind i
septcmber ligger udbyttet væsentligt lavere, nemlig
303 hkg knolde og 49,7 hkg stivelse. Stivelses
procenten var 16.4.

Vandel PH 2 har i forhold hertil ved normal
afgroning givet el milldrelldb~'ttc p. fl2 hkg knolde
ug 9.5 hkg stivelse. Stivelse~proccnten var 19.3
1l10d Diancll:lS 17.5.

Ved nedvisning en uge ind i seplember st:\r de
Io ,\ortcr lige i slivebe... udbyue ved del ret lave
udbylteni ....c:lu. Vandel PH 2 har her, Irod'\ et
mindre knoldudbYIle på 35 hkg, givet 0,8 hJ...g sli·
velo;c mere end Di,lIlella i J...raft af en ~tivclsespro·

cent på 18.8 mod 16.4 for Dianell:l.

Fril" h:lr i årene 1975-77 været sammenlignet
med DianelIa i 26 forsøg ved to modning~lids·

punkter.
Det fremgår af tabelop<ilillingen, at Frila er

endnu dårligere placeret i forhold til DianelIa end
Vandel PH 2. Friln har i gennemsnit fif de 26
forsøg givet 53 hkg knolde og 12.0 hkg stivelse
mindre end DinneIla. Ved ncdvi~ning en ugestid

Val/del/'I/ 2 a CII /or/wldsl'i.\ lit/lif.: illl!rfstri
lOri /Ilet/ cl hojt lorJto/· Ol! .l/in:!u.filldl101d. Sor.
lell a broJ..iI1lIJwll, men ikke' re.fi.\·tent lIIod korto/·
lefl/clI/lItot/. Dcn ktlfl J..u/! HlIre Jig m'er/or Dia
/leila l'('d lit/liR oplllg/ling og 1'('(/ et ref !tll't tul·
hyflc/lil'cau i forhold lil Dial/cl/a v(,d tlOr11la! af·
gral/ing. SOrle11 .1)'''1'5 eltN de forl'iiRRellt1(' /or
1(;g\T('.wl/(l!a ikke at ku/!ne indfagc /lORen .I·tørre
plat1J i dyrkningen al indu.Hrikarlo/ler, medmill
dre di'lB' mu/ig/u'der for (II /orlæJl/N' karlO/fe/lIIdJ
J..amp(/glle" i den rigfig(' ('f1t1e J..iI/L IldIllPl/tC.5 J..Ofl
(([III IJIt'd ('II /loger "ø;er/' pri.L

Den indbyrdes stilling de Ire sorter imellem, i
de gennemførte Il forsøg, er stort scl den samme
ved normal afgroning som i de foran referede 13
forsog. Dianeila ligger her med cl udbytte på 406
hkg knolde og 75,2 hkg stivelse. mens Vandel PH
2 og Frila har henholdsvis 9,7 og 10,6 hkg lavere
stivclscsudbyttc.

Ved nedvisning en uge ind i september er ud·
byttet væsentligt mindre af alle tre sorter, både
af knolde og stivelse. DianelIa yder her 336 hkg
knolLIe ug 59.4 hkg stivebe med ct slivebcsind·
hold på 17,7 pet. Ved delle udbytleniveau er Van
del Pli 2 på højde med DianeIla med et merud
bytte på 1.0 hkg stivelse. hvorimod Frila ligger
7,2 hkg lavere end DinnelIa i stivelsesudbytIc.

Der foreligger nu resultater af 4 års forsog med
IO Olodningslidspunkter, hvor Vnndel PH 2 og
Dianelia er sammenlignet i 31 forsøg. Resulta·
terne fremgår ;lf tabelopslillingen.

59,4
1.0

+7.2

75,2
+9.7

+ IO.';

406
-d6
+41

336
+28
+21

hig pr. h~
knold~ slh'else

18.5
19,8
17,7

17,7
19.6
16.6

",..
Sln'else

34
36
36

34
35
34

1000 pl.
pr. ha

N('{lI'i.\n('t
ca. 6/9
Dianclla
Vandcl PH 2
Frila

b. Modningstidspunktcr rol'" industrikartofler,

Som nævnt foran er II af de l3 forsøg i 1977
gennemført som dobbcllforsog med to modnings
tidspunkter. Den cnc halvdel af forsøgene er ned
sprøjtet forholdsvis tidligt i vækstperioden, mens
den [lnden halvdel er modnet på normal måde,

Ligesom de Io foregående år har formålet været
at undersøge, om man med fordel kunne høste de
to forholdsvis lidlige industrisorter, Vandel PH 2
og Frib. nogle uger for DianelIa. Derved skulle
det være muligt at p&begynde melfabrikationen
tilsvarende tidligere.

Genllcm~l1itsresult;)lerne ;)f de II forsøg frem·
går ;)f nedcn..tåendc tabelopstilling, der også viser
gennemsnitsresultaterne for tidligere gennemførte
forsag med de nævnle sorter. Desuden er også an
fort re... ultaterne for Vande! YN 15. der har været
med i 4 forsøg i 1977.

o/JllI{.?lJingsfidl'f for indll.\·lrikarfo/ler (144)

I I lon,)g
/977
Normal
(I/grolling

Dianclla
Vandel PH 2
Frila

4 10r.l"~)J: /977
Normal a/woflilJg

DianelIa 40 17.6 501 88,2
Vandel PI-) 2 42 19.5 +77 +5.5
Frila 42 17.9 2 1.8
Vandel YN 15 4() 18.6 +26 0.0

Nl.'fil'isl/et
ca. 3/9
DianelIa 41 17,6 404 71,3
Vandel PH 2 41 19.2 +10 4.2
Frila 41 16.0 +3 +7.0
Vandel YN 15 39 16.9 26 1,4

31 lorsrf! /974-77
NormlI! a/grollifl'?

DianeIla 35 17.5 362 63,4
Vandel PH 2 35 19.3 ~S2 +9.5

NNh'isller
ca. 519
DianelIa 35 16,4 303 49,7
Vandel PH 2 34 18.8 + 35 0.8

2f) 10rs<'Ig /975-77
Norma! (j/grollil1g

DianelIa 35 17,5 357 62,3
Frila 35 16.5 +53 + 12,0

N('t11'i.f1Icr
ca. 519
DianelIa 35 16,1 295 47,5
Frila 34 15,4 +18 +4,8
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ind i september er placeringcn lidt bedre, men
sorten kan sladig ikke måle sig med DinnelIa, idet
den giver et mindre udbytte på 18 hkg knolde og
4,8 hkg stivelse. Stivelsesindholdet er i disse for
søg 15,4 pet. mod DianelIas 16,1.

Frila er en tYlk sort. Dt'tI er brokimmun og
resistent mod kartoffelncmatod. Sorten l'j{ kunllc
fl1 tIogen betydning i Ilemarodtruede omrdder, men
"ar i de foreliggende forsøgsresultater ikke vist
særlig bl.'rctrigd.<;e til {lt indtage etl stprre mldel i
dyrkning (lf kartofler tilme/fabrikation.

Vandel YN IS har været med i 4 af de II gen
nemførte forsøg med to moJningstidspunkter, hvor
den er sammenlignet med DianeIla. Vandel PH 2
og Frila. Resllltnterne fremgår af labelopstillingen.
Da resultaterne for PH 2 og Frila i disse 4 forsøg
er sammenregncl med de øvrige forsogsresuhater
skal de ikke kommenteres her.

Ved normal afgroning har DianelIa præsteret et
meget højt udbytte både nf knolde og stivelse.
Som dct ses af tabellen, har knoldudbyttet været
helt oppe på 501 hkg knolde pr. ha, og med et
stivC!sesindhold på 17.6 giver det et stivelscsud·
bytte på 88.2 hkg. Ved nedvisning først i sep
tember ligger udbyttet rlf DianelIa 97 hkg knolde
og 16,9 hkg stivelse lavere end ved normal af
groning. men ved begge modningslidspllnkter er
YN 15 jævnbyrdig med DinnelIa i stivelscsudbyue.

Disse resultater forekommer sft lovende, at SOf

len bor afprøves yderligere. Vandel YN 15 er
brok immun og ncmatodresislent.

Resultateme uf forsøJ:ene med to modnillgstids
ptt1lku'r i 1977 har ikke ærldref ,'('d dell kOllklu
sioll. der kunne drages af forsøgsresultaterne fra
tidligere lir. Trods en ret normal vækstperiode //led
eTl betydelig mere harmonisk udl'ikling af a/grø
derne i /977 end i de to foregåellde (tr, har det
kostet /2-/5 hkg stivC'!.se at afbryde l'æI\Jten ca.
t'll uge ind i september i sammenlignillg med 1I0r
mal modnirlg for DiallC'f1a /lanset hrilken sort, der
er tale om.

Delle må forekomme at l'ære jor hØj en pris at
hetale jor at kunne starte karrol/efkampaglle1l nog
le uger /Ør lIormalt.

Oversigt Ol'er forsøg med kartoffelsorter
(Kartoffelmelsfabrikkerne og de landØkonomiske

foreninger)
Forholdsllll 5th'else

ro, procent
Ari Anlal udbyue IIf rorskel fra

fonog fo"og 5li ..else 1Il:\.lesorl
DianelIa

(målesart) 100
Kaptah 1962-77 76 111 0.0
Tylva 1964-74 131 104 +0,4
Amia 1970-77 71 96 +0,1
Vandel PH 2 1972-77 77 90 +2.1
Frila 1975-77 37 81 -;- 1,0
Vandel YN 15 1977 5 96 +0,8

J foranstnendc label er der givet en oversigt over
forsøgene med aktuclle industrisarter gennemført
under kartoffelmelsfabrikkerne og de landøkono
miske foreninger i årene 1962-77. De enkelte sor
ters udbytte af stivelse er angivet ved forholdstal
i forhold til målesarten, og stive!sesprocenteme
er angivet som forskellen + eller -+- ligeledes i
forhold til målesarten.

c. Audre forsØg med indus'rikartofler.

I Cil'e og omegns Lalldboforening er der gen
nemfart et dobbelt forsøg. nr. 1927-28. hvori Amia
er sammenlignel meel DianeIla ved to modnings
tidspunkter. Ved nedsprøjtning den 2. september
gav DianelIa 384 hkg knolde og 65,S hkg stivelse
med en stivelsesproeent på 17, I. Amia gav på delle
tidspunkt IO hkg knolde og 4,2 hkg stivelse min
dre. StiveJsesindholdet var 16.4 pet.

Ved normal <.Ifgroning var DianelIas udbytte 407
hkg knollle og 72,3 hkg stivelse. I forhold hertil
har Amia givet et merudbytte på 22 hkg knolde og
0,9 hkg stivelse. Del vil sige, at de to sorter stod
lige i stivelsesudbytte. men DianelIa havdc også
her en lidt højere stivelsesprocent, nemlig 17.7
mod Amias 17.0.

De to sorter er også sammenlignet i et andel
forsog, nr. 1480, i Den nordslesvigske Landbo
forelling. UdbYlIet i DianelIa er så hojt som 598
hkg knolde og 102,9 hkg stivelse. Amia har givet
16 hkg ~nolde mindre, men 3,6 hkg stivelse mere
som folge af en højere stivclsesprocent, nemlig
18.3 mod 17,2 i DianelIa.

Tylva har været med i samme forsøg, men har
ikke kunnct klare sig. idet den har givet 81 hkg
knolde og [1.9 hkg stivelse mindre end DinneIla.
Slivelsesindholdet i Tylva var 17,6 pet.

I Skjern- TarlllcgnellS Landboforening er der gen
nemfort et dobbeltforsøg. nr. 3117-18, hvor Kap
tah er sammcnlignet med Dianeila ved to mod
ningstid<;punkler. Ved normal afgroning har Dia
nella givct 526 hkg knolde og 88,9 hkg stivelse.
Knptah har heroverfor givet et merudbytte på 27
hkg knolde og 7,8 hkg stivelse. DianelIas stivelses
procent v<lr 16.9 og Kaplahs 17,5.

Ved nedvisning en uge ind i september står de
IO sorter lige i stivelsesudbytte, men med et ret
forskelligt stivelsesindhold. DianeUa gav 402 hkg
knolde og 80,4 hkg stivelse, mens Kaptah gav 98
hkg knolde og 0.8 hkg stivelse mere. Stivelsesind
holdet vnr i DianelIa 20.0 pet. i denne afdeling.
men kun 16,2 pet. i Kaptah.

Forsøget blev vandet 4 gange med iaH 100 mm.
Af foranslående oversigt fremgår det, at Dia·

nella og Kaptah har været sammenlignet i 76 for
sog i årene 1962-77. Kaptah har i disse forsøg
givet II pet. højere stivelseslldbytte end DianelIa.
Slivelse~procentenhar været ens i de to sorter.

d. Spisekartofler.
I .. pisekartofler er der i Nordsjæflandl Landbo

forening gennemført to forsøg. Det ene. nr. 647.
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Rosva. der er en Vandelsorl. har i dette forsag
givet ct merudbyttc på 61 hkg knolde. Sorten er
lidi tillligerc end Bintje. og har god koge· og
\pi"ickvalitct. Dcn er brokimmun.

omfatler de middeltidlige sorter. Rosva. Hansa og
Claudia med Bintje som målesort. Bintje gav et
udb)'tlt: på 408 hkg knolde. Forsaget blev vandet
-4 g.tnge med iah 100 mm.

CI:wdia har i forannævnte forsøg givet 70 hkg
knolde mere end Bintje. I de tre år 1975-77 fore
ligger rcsultater af 6 forsøg, hvori de to sorter har
været sammenlignet. I gennemsnit har Bintje givet
315 h!-g knolde. og Claudia ligger med ct mer
udbYIle I"~ 26 hkg knolde.

Claudia er en middelsildig frnn"ik sort med gode
egen\bber som <;pisebrtoffel, mcn den har nogen
tilbøjelighed til at blive angrebet af indvendige
rll'\tpleuer.

JI:tn!):\ har i forsøget givet 19 hkg knolde mindre
end Bintje. Som det fremgår af nedenstående over
<;igt, har de to <;orler været sammenlignet i 7 for·
')og i årene 1975-77. Heri har Hansa givet 15 hkg
knolIle mindre end Bintje, der liB8er med et ud·
bIlle p5 338 hkS knolde.

Han\a. der er af t)"'ik oprindelse. er af tidlighed
omtrent som Bintje. Den har gode koge- og spise
cgen'i"'aber. Hansa er rct modslandsdygtig mod
kartoffelskurv og synes ikke at blive angrebet af
ne~kllrv, der "'an være meget generende i Bintje
dyd.ningen.

K.rakler ror ,mag
(IO - bedSI)

5.5
6.0
5.0
5,0
7.0
4,0

Minea. fast i kog
Amex, fast i "'og, .
flotarian. fast i kog
Jaerla, fast i kog _.
Spunta. fast i kog
Apollo, le! melet

Minea er en dansk sort fra Vandel. Amex, JaerIa
og Spullla er af hollandsk oprindel'\e. f',tarion er
fra Tyskland og Apollo fra Frankrig, Amex og
Marion er nematodre"ii"tcntc,

2. Godningsforsog.

a. Kvælstor til iDduslrikar1oflcr.

Der blev i 1973 i samarbejde med Dc danske
Kartoffelmelsfabrikkers Forsøgs- og Fremavlsud
valg p5begyndt en forsogsscrie med stigende
mængder k':ælstof til industrikartofler. Der er an·
vendt 0, 80, 110 og 160 kg N i kallammonsal
peler. Serien er fortsat i 1977. og der er gcnnem
fort 6 forsag efter denne plan.

Gennemsnil'\resultaterne af de 6 forsog 1977 er
visl i neden"itaende tabelopstilling. lait er der gen
nemført 29 forseg efter denne plan i løbet af de
5 år 1973-77, og da årsvarialionerne er ret store.
er sennem"initsresllltaterne for de enkelte år med
taget i tabellen sammen med gennemsnitsresul
taternc for alle fors"gene.

Stigende mængder ha/stal tif
itldustrikarlojler (145)

Udbyne og mc:rudbtllC:

6/ors()g /977 "" hkgpr.hl
slhelsc: knolde slivelse

GrundgØdct 16.8 282 47.3
SO N Ikas 16,7 87 14,5

120 N ikas 16,6 99 15,9
160, i "'as 16,5 107 16,8

6/orsog /976
Grundgodel 18.6 134 25,0
SONikas 18.6 18 3,2

120 N i k:1S 18,6 25 4,6
160 N ; kas 18,4 27 4,8

5/ar50;: /975
Grundgpdet 17,4 234 40,8
80Nikas 16,9 48 6,9

120 N i !-as 16,3 57 6,6
160 N ikas 16,1 69 8,1

6/o"Øg /974
GrundgØJet 18,9 258 48,9

80 N i kas 18.8 86 15.9
120 N i kas 18,7 112 20,4
160 N ; kas 18,9 125 23,7

6/omJq /973
Grundgodet 18,3 184 33,7
SO'ikas 18,9 64 13,1

120 N ikas 19,0 87 17,9
lilO ~ l "'as 18,7 101 19,6

100
96

100
108

Forhold,..,

315
26

Sorts/orSOK med spis('knrro//er
Udh)ue og merudby!te

hkg "noide pr ha

338
-;- 15

7 'ondl: 1975-77
Binlje
Hansa

Det andet forsog, or. 646. er gennemført med 6
tidlige "iorter og med Minea som m~lesort. De
pr~"'cde sorler er: AllIex. Apollo, Jaer1n, Mnrion
og SPil/lUl,

Minea har som målesari givct ct udbytte på
23 J hkg knolde. I forhold hertil har Amex.
Marion og Spunta givet mindreudbyttcr på hen
hold..'ivis 42. IO og 14 hkg knolde, mens Apollo og
JaerIa lisger med merudbytter på henholdsvis 50
og 25 hkg knolde.

Minea er hvid kodet. Alle de ~vrige er gul kodet.
Der er foretaget koge- og smag'iprøver i alle sor
terne fra forsøget. og der er givet folgende karak
leri'\tik:

6/msØ. /975-77
Bintje
Claudia
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Vflrdcret ud fra del/tiC' .'l-lin raioi/c dur fl)r
søgel/€,. al det lil kUfllU' for\TaYl.-'s al am'l'lIde op til
/60 kg N ril im/llstrikllr/u!ler, 1/1('11 flof.:t'tr .Hf:rli{l
god reflll/hifiret har del (lh.H)fllr f"ke 1'(Ner, og dell
okonomiskc gr({'115e ligga OlaYl.'rl' l't .\'tcd IIIdlclll
1200C l6nkgN.

3. Kalk til industrikartofier.
I 1971 blev der i samarbejde meJ De danske

Kartoffelmelsfabrikkers ror<;ogs- og rremavl<.ud
valg planlagt en fOfsog~serie med tilfor\el af kalk
lil industrikartofler.

For..,o~spl;lnen har været folgende: L'kalket. 2.
4 og 8 tons kulsur kalk pr. ha. Formålet med
serien er at undersoge, om en hævning: af reak
tionstallet har indflydel'ie pa inC!u<;trikartoflers
stivelses- og tørstofindhold. Kall..en udbringe.. til en
byg:.Jfgrode året forud for dyrkning af kartofler.

I årene 1972-75 ble... der gennemfort 7 for~og.

og i 1977 er der gennemfort :\ forsog efter denne

Det fremgår af tabellen. al lier i gennemsnit af
de 6 forS08 i 1977 er opnlet el udbytte af grund
gødet - altså uden tilførsel af k.vælstof - på 282
hkg knolde og 47.3 hkg stivelse. Der har været
en ret stor kvælstofvirkning. Det første kvælstof·
tilskud på 80 kg N har givet cl merudbytte på 87
hkg: knolde og 14.5 hkg 'itivelse. Det næste til~kud

på 40 kg N op til 120 kg N har kun foroget ud·
byttet med 12 hkg knolde og 1,4 hkg slivel ..e. Ocr·
med horer rcnl<tbiliteten op, idet der kun er op·
nået yderligere 8 hkg I-.noldc og 0,9 hkg stivelse
for det sidste tilskud på 40 N op til 160 kg N
pr. ha.

Sidst i tabellen er anfert gennem::.nil::.resul
taterne af samtlige 29 forsag. der siden 1973 er
gennemført eher denne plan.

Grundgodet har her givet 21~ hkg I-.nolde og
39.1 hkg stivelse. og de forste 80 kg N har foroget
udbyttet med 61 hkg I..nolde og 10.8 hkg stivelse.
Det næste tilskud på -tO kg N op til 120 I-.g N har
givet et merudbYllc på 16 hl-.g I-.nolde og 2.5 hkg
stivelse.

For de sidste 40 kg N op til 160 I..g N er I..un
opnået er merudb}lte på 9 hkg knolde og 1.5 hkg
stivelse.

Det vil bemærkes, at stivcl..,csprocenten i de 6
forseg i 1977 viser en svagt vigende tendens i
stivelse<;procenten med stigende mængder kvæl ..tof.
Denne tendens er <;tærkere udtalt i de 5 forsøg i
1975. idet der her sker et jævnt fald fra 17,4 pet.
vcd grundgødet til 16.1. hvor der er til fort 160 kg
N pr. ha. I de ovrige tre år er "itivclse'iprocenten
pra"'tisk taget upåvirket :tf uge t kvælslohilforsel.

60,S
1,0
2.8
J,J

56,3
';'1,1
.;.OA

1,8

332
2
9

12

313
.;.2
.;.1

8

18,0
17,7
17,9
18.1

18.2
18A
18.6
18.6

Kalkning forud for kartofler (/46)
Udbyue Ol merudbyne

M.I pr. ha
knOlde sth'else

Det vil bemærkes. at der hur været et beskedent
merudbytte i gennemsnit af de 3 forseg i 1977 for
tilfprsel af den største kalkmængde på 8 tons pr.
ha. men at stivel~esprocenten har været praktisk.
taget upåvirket af blktilforse\en.

J !l('mll'/lun;! af aUt· /0 /or.{øf.: gctllll'm!ort i ('re
IIi' /971-77 er dcr målt .\/tIC; lIu'rudbytler for J..afk·
!iff"rsr1ell. Ligl'!edes "all der spores CII telldens
tif Higt'IU/C stin'luspm('cl/t med oge'l tilførsel af
J..all..mlr"gder. ReJ.lI{tar('fllc bor dog lages med
forbchold. da uclSItIf.:€'t/(' ('Y .H/ltl. og der er f10gen
l'arimioll bag e"kcltresu{t(llerm'.

JO for~Øg /972-77

Ublket
2 t kulsur kalk
4 t kulsur kalk
8 t kulsur "'alk

4, Svampesygdomme og skadedyr i kartolIer.
l\f lIatIs Kristel/Sl'/l og 1/. E/beJ.: P('(/erSl'II,

3. S'·amlJ...·s)gdonlnle.

I fOl"'øg nr. ::!.t71 og 2472. Rih(' lUI/H Laudbo
og IIU\"/(lIId~!(}r(,l/illgt'f. er provet tre midler lil
bejdsning af læggebrtofler mod angreb af phoma.
f11..,arium 'i:lmt rodfilb\ ;Imp. Der foreligger under
~ogclscr af mil1lernes imhirken på .. I..ury og rod
filbv~lmp ..,aml planteta) og udbytte.

1 hiabcndazol har i de to fors og i"ke haft nogen
virl-.ning p3. skurv eller rodfiltsvamp. fiehandlingen
hu bevlrkel en mere ens frem~piring i de to for
<;"g. men har il..kc påvirket udbyttet.

Rifw..ol combi h~r haft en mindre effekt mod
"J...llfV. men ingen effekt overfor rodfiltsvamp.
BehanJlingen hnr ikke haft indfl}delse på plantetal
og udbytte.

Gr;lno<;an-behandlingen har bevirket lavere
..,kuntal og haft en "\'"lg virkning overfor rodfilt
SV:1mp. Antal planler pr. ha og udb)ltel er for
ble\et uændret i forhold til ubehandlet.

1 Aalhorg Am/.{ Ltlfldbo- og HU.fmwldJfori'tlin
gl'(. er der utlfort fONlg med bejdsning af lægge
J...artoflcr. I nr. 2896 og 2899 er behandlet med
Granosan. der indeholJer carbendazin og maneb.

Behandlingen har resulteret i udbyuestigninger
r& 23 hkg i forsøg nr. 2896 og 104 hkg i forsøg
nr. 1899. Dette svarer til en forogeise af udbyttet
p:i henholdsvi!i 7 og 41 procent.

plan. Gennem~nitsresultaterne af de 3 for~øg i
1977 og de IO forsøg. der er gennemført 1972-77.
er anfort i nedenstående labelopstilling.

3 fOY.l'~)g J977

Ukalkct
2 t J...ul~ur ka.lk
4 t kulsur kalk
8 t "ulsur kalk

218 39,1
61 10.8
77 13,3
86 14.8

Udb}"lIt og m(rudb~llc

hk! pr. ha
knolde slh'c\se

17,9
17.9
17,8
17.7

P".
sth'e1sc29 forsØg 197J-77

GrundgØdet
80 N I kas

120 N Ikas
160 N • ka.o



I fOPløg nr. 2896-2898 er der foretaget en bejds
ning af læggekartofler med Danalex S. der inde
holder thir;lm.

I gennemsnit af de tre forsøg er der opnået en
udb}lleforogelse p5 69 hkg svarende til en stigning
i udbyllct p:\ 24 pet.

Begge bejdsninger har bevirket en mere ens
artet frem .. piring i marken.

I forsog nr. 649, udfort i Nordsjællands Land
holort'f1ill~, er undcr~ogL forfruttcns indflydelse
p. angreb af .. kurv P:l kartofler.

FOrJ('f.' lir. 649
SkurvIni

nIm net- UdbYlIe
For/mKI slurv skurv hl.;g knolde

Dyg uden efterafgr~)dc 14.6 6.3 173
Byg m. ila!. r3jgræs,

afhug. 1111 12.4 4,8 711
Byg m. ilal. rajgræs.

ingen afhug. 11.3 5,6 713
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En efterafgrode af ila!. rajgræs har haft en
beskeden effekt ved at ned...ælle skurvtallet lidt.
Afhugning af cftcrafgrooen l. november har ikke
været nogen fordel. Der er kon't3leret en lille
nedgang i udb} tiet.

b. Skaded) r.

8('Åtl'l1Ipe!se al ÅllopOrlll('. r IO forsog nr. 648
og 1244 er foret:lget bekæmpelse 'lf knoporme.
Der er foretaget tre sprojtninger med 2 l para·
thion. J I Nexion EC 40 eller 1.25 kg Orthene
75 WP i SOO I vanLl ,,,ml 1,25 kg Drthene 75 \VI)
i 3000 I v:lnd.

Der er i begge forsog opn;icl en reduktion i pet.
angrebne knolde. Oehandlingcn med Nexion eller
Orthenc har givet den bethte bekæmpelse. , et
usorteret udbytte er LIer inlet udslag for behanLl
lingen. men efter en frasortering af knolde med
gnav af knoporme frcmkommer der ct merudb}tle
for ~lnvcnLlelse af 'lexion og Orthene.

ror,ogcne fort"ættes.
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J. Grovfoderproduktion
Ved Aksel Jacobsen og B. R. BenrllOfm.

1. Forsøg med dyrkning af roer.
Under roeudvalgels ledelse er i 197i arbejdet

med følgende forsøgsserier:

l. Markspiring og plantcbcstand i fabri~sroer.

2. 1\'1åling af tilvæk.st i fahriksroer.
3. Række· og frøafslande i fabriksroer.
4. Såarstande i genetisk monogerme foderroer.
S. Sorter af genetisk. monogerme foderroer.

Dc 3 forstc forsøgsserier er gennemført i sam·
arbejde med De danske Sukkerfabrik.::r A S.

Talmaterialet fra dbse 3 forspgsserier er ind·
samlet og beregnet af mandskab på fo~øgsst,,·

lionen ..Maribo«. Holeb)'.

I. Forsøg med markspiring og
planlebesland 1976-77.

Forsøgene er igen i år anl<lgl efter planen. som
findes i beretning 1976.

Forsøgsudsæden af sorten Monova havde i labo
ratoriet cn spireevne på 92 pct.. som i forso~s'ed

a belegnes som normal spireevne. Del må iøvrigt
også betegnes som en meget fin spireevne.

Der var planlagt et fald i spireevnen på ca. 10
pet. pr. trin i 5 forsogsled eller i de 5 tempi en
halvering af spireevnen. Det søges opnået ved at
blande frpet med de 92 pet. spire\'ne med stigemle
mængder af fro, hvor kimen var blevet dræbt ved
længere tids opvarmning.

De 6 første forsogsled blev i gennemsnit sået
den 29. april til blivemle bestand med 17 cm c;å
afstand. Den senere såning i de 2 sidste forsogsled
blev gennemfart henholdsvis 18. og 31. maj. Disse
2 forsøgsled er med for om muligt at få fa<;t!.lået
sidste tidstermin for omsåning.

Ukrudt blev med tilfredsstillende resull~H beo
kæmpet med Pyramin og Betanal snmt med rad
rensning efter behov.

Roerne i forsøgene blev høstet med maskine.
Frøpartierne med den ønskede 13vere spireevne

blev efterprøvet i laboratoriet. Man fandt her føl
gende spireevne i pct i de forskellige forsogsled:
a 92, b 79, c 68, d 62, e 58 og f 47, hvilket inden
for få procents afvigelse dækker de ønskede mål.

Udbyttet af renvaskede roer og sukker pr. ha.
procent sukker i rod og forholdstal for sukkersaf
tens renhed Hmpurity value. 1.V.) samt planletal
pr. ha på 3-4 bladstadiet og ved optagning blev i
gennemsnit af 7 forsøg:

MurJ.spirj/lg og plaf/tebesrQlld (147)
1000 planler pr. ha p". lmpuril)' Ions pr. ha
3-4 blade vcd Opl. suklcr valuc·) ",d .u1O.cr

GIlS. 7 Is. J977
a. 76 72 17,6 100 46,8 8,25
b. 70 67 17,6 101 O.S 0.09
c. 62 S9 17.S IOS 0.4 0.01
d. S4 S4 17.S 108 -:-0,1 ,;-0,09
e. 47 47 17,4 111 .;- I.S ';-0.36
f. 40 40 17,4 114 ';-3.2 ,;-0,68
g. 77 71 17,4 103 .;-8.3 ';-I,S7
h. 73 67 17.1 110 ';-12.9 .;-2,47

Ved opc!lgning var forskellen i plnnletal pr. ha
fm normal spireevne i forsøgs led .1 lil halvering
af spireevnen i for~)Og.... led f udjævnet noget. fordi
der ikke gik planter til grunde i den åbne bestand
på 40000 planter pr. ha, medens der i den tætte
bestand på 76000 planter pr. ha blev tabt ca.
4000 planter pr. IHI i løbet af vækstperioden.

Fra normal spireevne til en halvering af spire
evnen blev fundet ct meget moderat fald i suk
kerinllholdet fra 17.6 til 17,4 procent. Delle fald
fort ...atte til 17,1 procent ved den seneste såning
lien 3 J. maj.

De gunstige vækslviIkår i år er uden tvivl bag
grundcn for, at udbyttet i rod og af sukker pr. ha
"ar næsten ens ved 72000, 67000. 59000 og 54000
planter pr. ha ved oplagning efter udsæd af fro
med en ~pireevne på henholdsvis 92. 79. 68 og 62
pet.

Forst ved plantetal på under ca. 50000 pr. ha
kom der el jævnt til stærkt fald i udbyttet. Dette
forl..alte ved plantetal på 71000-63000 pr. ha ved
de seneste 2 såtider henholdsvis 18. og 31. m<lj,
hvor der blev sået fro med normal spireevne.

Dct må huskes, at nedsættelsen :lf spireevnen
her i forsogene sker ved at blande prlma frø med
dode fro. De spiredygtige frø har en hoj kvalitet
med en god spiringsenergi. Resultaterne er heller
ikke i år opmuntrende for sen og meget sen såning.

Forsøgene fortsætter.

2. Tilvækst i fabriksroer 1976-77.
Forsøgene blev atter i år anlagt med sorterne

Monova og Unica, som blev sået til blivende be
stand med 17 cm såafstand.

Ukrudt blev efter behov bekæmpct med Pyra
min, Betanal og radrensning.



Optagning ... hele efler planen tl'er 14. dal; fra
4. juli til 5. dcccmner med folgcnde resultat i
gellllclmnil af 4 for ... og.

FOJ"\(,g /lied lil\'{f'k.H i ja/Jrikll'ol'r (148)

4 jor.w;: 1977
DalO 1000 pI. pr. ha P'-' Ions pr. ha.

(orop!. 3-4 bla ...k oP' )u~~cr 'op ,od su~"cr

4. juli 79 74 X.n 21 4.J 0,J7
18. juli RO 76 11.6 J7 12.9 UO
l. aug. XO 79 J 2.5 44 22.9 2.R7

15. aug. 79 79 13.0 50 ) 1.9 4.15
29. lIUg.. 81 76 14.9 49 J7,4 5.56
12. '>ept. NU 77 15.M 52 44.0 6.93
26. ::.cpl. 81 75 17.4 49 44.(, 7.76
IO. okl. ~l 7l) 17.5 53 47.6 X.J4
24.0hl. Xl XO 17,4 49 'iO.9 ~.H6

7. nov. gi 76 l7,H 4~ ,\2,0 9,26
21. no\". SI 71. 17.9 JX 53" 9.59

_". dcc. 90 75 17.6 37 51.H 9.10

Da der ved "',lmme opta!!nin,g... tid var me~et lille
for,"el i udb} tlcl :lf ~1onova og Lnil:a, er det gell-
nCIll nit ;I( de :' ...01 ter. der er vi ... t i o\cnqttcnde
ovcr igl.

Pl,lntClal1et \<lr ved alle opl.lgning.cr p;i cl rnq::ct
hll)t og rct cn~;trtct niVt\lu. Ocr blev gennem
gående fumlet meget lave t,lb af planter fra .3-i
bladqadict til optagnin.g \cd dc for"'hclligc op·
(,lgning,tider.

Sukkcrprocenten \';11' midt i allgll ... t l.l Pl.'t. og
steg jæ\nl til 16 pd. midt i ...eptcmbcr. Fra ... id'>t
i ....cplcmbcr hl cv n;\ct lidt over 17 pct ...om hlev
bevilfct gennem ahtober l lobet "f nO\ember
holdl den ... ig pa ca. 18 pct. o!-: bIdt for... t i del.:em
her til 17.6 p,t.

L'db}-ttet af top var over 20 lun.. pr. ha fpr ... t
i juli. Fra midlen af augu"'l til omkring fm,1 i
november holdt lIdh}ltel af tor sig meget nær
de 50 IOn... pr. ha. }1\ ilkct er et meget ... Iort ud
bytte af roelop. l Illhct af novcmher hlev udh~ Ilet
af lap lidt ned til 37 tOllS rI'. h:1 for ... t j december,
l1\'ilket I<ldigv:d var et hojl lldbytt~ af IOp.

Udbyttet :ll' rod n:i.ede 20 Ion ... pr. h<l fllr ... l i
:IUgU'l1. Dc 40 ton ... blev m;"dt for..,t i ,eplember o~

50 ton... rI'. ha blev n,ld ... id ... t i oktober og var Ja
forhat pænl :o.tigcndc til :o.ill...t i novl'lllher. Derl.'ftl'r
blcv millt et mindre fald til l'<l. 52 tons pr. ha forst
j december.

Udh~t1et af ... ukker var midt i :L 1I,L: u... I ca. " tOIl"
pr. ha. ncl blev fordoblet lil ct. lo: ton ... omkring
den I. oktohcr, og derefter ga\' det milde eftcrftr
en jævnt \'ok ... cndc til\'xk ... t med i.dt ca. 1.5 tOll~

til ialt 9.5 ton" pr. ha for... t i dccember.
<;ammenlignc'\ lilv.cJ.....tcn pr. ha i l<l-da,!:e'i inter·

\,lllcr i 1976 og 1977. ~om V:lr 3.1' med meget
,lfvigende \xk ... tviIUr. er der i...a:r ... tor for-kel på
udbyltct af top. Dcl \';11' i 1977 dobhelt ,,;\ '}tort pr
ha ...um i 1976.

[.i~elcde...... lc.t:: '>ukkcrproccnten noget 1:\Ilg"om
mere i 1977.

Udh~ ttet af :o.lJkker pr. ha var indtil den I. :o.ep-
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tcmher cn ... i de 2 iiI'. I-or"kellcn i lldbYHet uf
~Il""cr pr. ha i de 2 år kOlll for ... t t}deligt frem i
det ...cnc dlcr!tr.

Fllr"ngcnc fortsætter.

3. Række- og froafstande i
fabrik"oer 1977.

For..ogcne, der bel} ...er udbyttet veJ ror~kelligt

pl:lIIlctal. fn.:m ... tille" ved at .cndrc ra:Ucaf\tand
agcller "';Iaf,tandell ug ;lIllt.cgge ... dter planen:

K;cHcar· I-fi'I,r· 1000 pI. pr. ha
slanu S1and lcorCllsk

a. 50cm 17 cm liS
h, 45cm 17 cm 131
c, .'iO cm 19 cm 105
d. 45 cm I~ cm 117
c, 45 cm :'1 cm 106

Sorten ~lonovfl ble\' ,åct i for'>ogcne. som blev
renholdt med p) L.min. Bet;mal og hånd hakning af
ukrudt. da radrcn ... ning ikke humle gCl1lll:mh>r·C''l.

l.igt:k'Jc'i blev roerne taget op med h:md.
I ~cnnem .. nll <lf 4 forsøg hlev fundet folgentle

udb} !ter.

R{l'!..k('- og {r('a/Jf(lllcle i ja[Jril..,\roa (/4Y)
1000 pI pr ha pi;l. Ions pr. ha

.1--l bl \cd 01'1 su~~er l V·) rod sukker

" Xl n I~.l 100 47,4 S.56
b. IJ2 g(, lX.O 100 0,7 O.O~

<. n 70 19.o 10J ,,;-,0,2 +0.05
d. 1.:2 79 18.0 101 1.7 0.27
c. n 71 17.9 106 1.5 0,20
I Sf) 1,4 0,2
0) 100 ~iolO.

Pl:nllel.d1ct \'ar i alle for.\ogslcd over 70000
pr. ha.

Det medfortc blandt ,mdet en na:"tcn cn ... "'Ilkker
proc~l1t p3. ca. IR i alle for'iogsled og næ.. len ::.:tm
IlH,' værdier for ,u~kcr... aften... renhed.

, lIdb}-tlet "r '>ukker hlcv fundet en fordel prl
2 1 pct. vcd 45 cm r~dkc:lf... tand og [9-21 cm
"':1:1f"I:lnd "et i forhold 1il 50 CIll rækkeaf ... tand Og
17 cm ... ;b f.... t ,lild. Dette antyder, ;"It m;"ln ved så
:lf"'[,111t1C ovCf C,L 17 cm ug,å bor ind'>lHcvrc række
;lr... l:ll1den lil 45 l.:1ll. hvi" 1Il1hyttenive:lut:! on~kes

('lprctholtll.
For'l,gellc forhætter.

4. S:iaf'ltandc i ~cllctisk ll1ono~crmc

fodersukkerroer 1976-77.
Dl.'n oplimale ... 3.af'itaml ...age:o. bel}'\! i forsogene,

h\or arveligt l·kimct fro af rue....orten Kyro... bliver
... ;iet med sligemte fmahland.

rra froA,tanJcn 12 cm bliver denne oget til
:'4 cm i -l lrin :1 .3 cm. Dette gcnnemforc'i med
en St~,nhay i\1ark " rocdmaskine fif lokal oprin
del"'e. For at ..ikre :o.tof\t mulig cn~;lrtcthed i for
"'''gene fordeles de ·db!tnd. der bruges i for""gene,
fra l~nd.. kontoret til ue enkelte forsog.



Ensartetheden i aftopningshojde holder sig til 18
cm såaf.,land. Omkring den 'iåabtand nås også
roevæglen p:i ca. 1000 gram, hvilket er en meget
passende \101' roe :11 arbejJe med ved optagning,
under opbc\aring og ved opfodring.

forso~ene fortsætter.

S. Genetisk monogcnne sorler af
fodersukkerroer 1973-77.

Forsng med arveligt l-kimede sorter af foder
sukl-.erroer er gennemfort efter 2 planer. J den ene
er samlet soner med et lavere og i den anden sor
ler med et højere indhold af løf:'~tof i roden.

Ved stalsfrol-.ontrollen er de fropartier, som
blev lld~åel i for~ogene. undersogt for spireevne
m. v. med fulgcnde resultaler.

UkrlJdl 'illgC'i bd.a:mrcI bcd,,1 muligl med ke
niske midler. ren-.ning og h~lkning. medens intet
for'iog'ikd mil. udI) mk'i.

Ved hostning blev aftoppet med hånd. og roerne
blev laget op med ma'ikine i oe fle~te for')og. Hvor
håndarbejde blc\ forctrllk"et til både top og rod,
blev roer under 4 cm i diameter "'l'i'iCre!. så de
ikkc hlev \ejet med i lldb~ 11 Cl.

Fro].,.valitclcl1 :d ;\rcl'i ud'iæd var meJ hensyn til
spireevne og l-kimetht"J god og svarer til de resul
tater. der findes i afsnillet om :lfprovlling <'.f arve
ligt l-kimeJe roc:o>oncr.

Gød...kning. 'ikaded~ r'iheka:mpclsc og rækkeaf
st,lnet SV:lrer III g:lrdene~ normer. Omkring halv
delen af for:-.ogene ble\ .....let pil 50 og resten på
62 cm ra:kkc.lf... l:l1ld.

I :1reb forsag blev ho~tCl 'ilare udbylIer. idet
der blev målt 150 afgrpdeenheder pr. ha i gen
ncm:o.nil i rod o:,: top ved l ~ cm s:'bfsland.

NeJg:lngcn i lldb~ Uel ved oget :o.åaf~tand var
lidt 'ilørre cnd 'iid... le ,ir. men tendensen var den
samme. som det ogs!! ')es :lf folgenJe gennemsnit
:lf 17 for'iog.

14fi

12cm

Ensartcthed"') 6
g roe 758
Ol 0-10, IO mCSI ensartet.

15 cm

6
863

18em

6
965

21 cm

5
1104

24 cm

5
1198

Sciajltlllld i f.!l'I1(',i~" 1JI0llogcl'I1/e
jodalu""",rorr (!50)

Gm.
17 lL. tOOO pI. pr. ha p<L h"g pr. h..

2 år
J , "d IUI":>Iof rod- a.e.

bladsl Opl:!.!:. "od H1rswf <op pr. ha

12 cm 96 XII 1;.1 IO~.8 383 126.8
15 cm 7~ 70 17.0 -i-:!.2 -i-:!7 -;. 4.5
l&cm fi~ fi3 lfi.9 -i- 2.0 ....;-..21 -;-3,4
21 cm 5R 55 lfi.R -;- 2.9 -;- 46 -;-5,9
24 cm 5~ 50 lfi.7 -;-4.7 -;. 60 -;-9,4

Som det lidlj~ere er ~et J 'i:bf'>taTllh.forsol:!. blev
der og..." her fllnJe!. at Jer er ~ket cl bet-\deliut
tab af rocp];mter i tiden fra 3 ..t bladstadiel ~I
optagning i den tætte be~t:lnJ efter 12 cm så
af~tanJ, met!l.'th der i ..,dlllme tid.~rLJtn blev fundet
næ... tcn uændret planIelal i den mere flbne besland
efler 2.1 cm s:bf... tand.

Derved blev for ... kellcn i plantetal eftcr hen
hold'ivi ... 12 og 24 cm :o.5afsl~lnd kun 30000 pr. ha
ved optagning mod 4.1000 pr. ha på 3-4 blad
stndiet. hvilket er en betydelig udligning af pIanle
tallet. S;lmmell med faldende plantelal. mere ~ben

best:lnd med hedre plad ... til de enkelte roer. faldt
og"&' lor~tofrrocenten fra 17.3 til 16.7.

Nedgangen i udh} Ile \ eJ llgel ..,hfstand findes
især i toplldh~ tiet. meJetls roJens udbytte næsten
ikke er ænrJret. Del \i.,cr. at roer h:lr c'n [!oJ evne
til:H ll(.ltl~tte en c\'entuel ek... tra \obeplarJ'i~

Omregnet i afgmdeenheder Ilden fradr;lc for
hjærgning... tah blev der i gennemsnit fundet ;t tab
på ca. IO afgrodecnheder pr. ha ved at age ~å

afstanden fra 12 til 2.1 cm. De ... tore LtlJ i LlJb\·tte
blev fundt:t \ed 'i:l,lf.,tandc pa o\er 18 cm. .

I den t:l;lIe ne<;tand efter I~ og 15 cm så:lfsland
blev fllndet mange sm?t og lllluertr} kte roer. men
bestanden V;lr dog ret jævn i aftopning... hojde. som
det se~ i del f\;lgendl'.

p«. pc!. frono81er med
SplTt.e'·ne l spire 2 spITt.r J spirer

Meb. DK 80 72 27 1
K~ ro~. DK 86 90 9 I
t\fnjoral. NL 8Y 96 4 O
Monovcrt. N L 77 90 IO O
f\fonofix. F 84 91 9 O
Solana, ~L 84 97 3 O
Hugin. DK 90 91 9 O

Spireevnen var normal lil over normal i alle
sorter undtrigen i sorten 1\lonovert. Graden af )
kimcthcd V;lr normal i 1\1el-.a. Majoral og: Solnno.
medens den var under normal i Kyros, Monovcn,
t\lonofix og Hugin.

Frøet :lf de forskellige sorter blev i alle for
søgene s:iel til blivende bestand med 15 cm så·
afstand.

Ocr hley il-.ke foretaget håndarbejde i forsøgene
bortset fr;l lidt håndhakning af ukrudt i enkelte
forsog.

UkruJt blev bekæmpet med jordmidler som
Venzar og Pyramin og i enkelte for'iog også med
TeA. I næslen alle forsøg blev sprojtet med
lletallal. lige..,om der blev radrenset 2-5 gange efter
behov.

Stort sct må bekæmpelsen af ukrudtet betegnes
som tilfredSlilIende i næsten alle forsøgene.

Pfan I, soner med lm'ue jndhold al rørstof.

I denne serie blev følgende sorter afprøvet.
:l. t\lcb, teknisk l-kimet.
b. Kyras. :1rvelig l·kimet.
c. ~1ajoral. arvelig l-kimet.
d. ~Iono\'ert. af\elig l-kimet.

Areh udbylIer \ar gennemgående hoje. J 1 for·
sog måltes i Kyras 187 hkg fOrstof pr. ha i rod



alene. Re~ne.. o,g..å toppen med. hle'" der her h<Y.:ltel
ca. :JUOO foderenheder bruuo pr. ha. h\-ill.cl nok
Ina 1:1I:lc~ne~ ..001 en rdord. der bliver svær at slå.

I gcnnelll'>llit ble\' fundet fulbcndc udbytter.

Vt'f't'tj:JJ.. mOllvgrrm(' rOt'wrtN (/51)
ll~ /or.w.t,· 1000 pi p.::l lor~lOr hkl pr ha II.C.
N77 pr. ha ,",1 IOt.llurslot 'op pr. b;a
~kLL ~~ 19,5 126.2 42H 150,4
Kyra.. 'i9 16,9 1,7 52 5,9
Mono\cn h~ 15.1 -:-4.-1 H7 3.2
~lono\erl 56 18,1 ·;-J.9 24 .;. 1,5
LIl) 3,7 ~O

Plantl·hc... l.lnt!cn i de ancligl 1-l.imede !i.Oflcr

ved opl.lgning v<lriercdc i tal.t med ~pircevnen

fllndet i IdbuLllorict, sålede ... la ~l(lnovert lave..t
og l\Lijllral hujesl, meden.. "'\fO~ var midt i
mellcm.

Del 1.1\'(''''le lIldhold af to, .. tuf 1 roden vaf ho~

J\la}lJr.d med l '.1 pc!., derefter fulgie K}ros med
16.9 pcl u~ \Iono\'ert med ULI. medens måle50r
len i\ld.1 indeholdl 19.5 pet

I lldb~ tiet af rodtor!:>tof !!av Kyra.. del slop,le
og i\l;IJoral ,let mind.. tc. meden .. M.tjaral ydede
det ... !llr.. le lldb~ Hc af top. læt ful~t af K} ros.

Onllq:net lil hrl1lloafgrodcenheder pr. ha ydede
K}ro... 'i.9 afgrodeenheder mere og ~lono\ert 1.5
.Ift:rndecnhed mindre pr ha end \lel-a.

I Jet r'llgendc ses en o\-er.. igt o\'cr de afpm
vede "(H ter.. forholJ med hcn .. yn til "'llll.lober·
tenden .. 111 v.

GOII·liIJ.. mVIIOf;('rfllC N){'I(Jr/rr r/53)

18 lor.\(l.1:
flu K;ara~lcr 101') IX' DobhcJI-

malk- cnsar- glcncl' SIP~- planlcr
11)77 \flllllll( \ Iru~ IClhcd hou lolx:rc 1000 pr. h;a
Anlal ron"1l " 10 16 17 2J 3

~Id.a 54 ~ 6 0.1 6.~

"} rO'> ;4 6 7 0.1 1.1
1\lajor~1 '6 ; ~ 0.1 1.0
J\lonO\crt , I ; 6 1l.1l L::!
-)0-10.0 In.,-cn "ru~. mcgcl ucn-..arlCI. nlq:CI (lrcnCl

~farl.",plrin~cn ble\ herc!:nct veJ at oplælle
frem~pirede planler p5 hele fONl~...p.ln;ellen. Tid
ligere er den hle\'el beregnet pit tide al ~:lræl.l.er

med fllldl plantet.t1. Derfor er marl- ... piringen i ar
lavere 0t: nol. mere realislisl. cmi i tidligere :ir,
men dl)g rå et rel pænt ni\e~HI med 51-56 pet.
milrl. ... pirinf,!.

Alle ..orter \ ;lr ens og besl.eJcnt angrebet af
viru ..glll ..ot.

Kar;,l-leren lor cnsi:'lrtethed helll}der til ensar·
lethed i aflopning... hojdc. Den var hed..t hos Meka
og K.yro... ml'dcm Mono\'crt og ~1ajoral var lidt
mindre ensartet i \'ol-sehojde.

Glatheden var d;jrlig')( ho... Mda og Mono\'erl
og noget bedre hos Kyras og bed.. t ha.. ~lajoraJ.

Slol.lnherlendenscn var megelliIv og ensartet
hos ;tlle afpro..ede ..arier.

Ant.1I dobhdlplanter pr ha var I;were end nor-
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maien hm \tekn. men p:i. et bel}Jcligt lilvere og
cn...lrlel niveau hos ~lonovert. K}ros og ~f.ljora1.

l'lall /I, JUTta IIIl'ti l't "('il'n' iflllllOld al IOrSto/.

lolgende 'iOrla blev afproyel i denne ~erie.

:t. \lcl-a. Idni:.1. 1·l.imel.
h. ,\lonofi:\. OJr\'e1ig 1-l.imet
lo: ">olano. arvelig 1·l.imel
d. II11J;in, anelig 1·l.imel.

I gennem .. nit af 16 for..",!; nlcy null følgende
udh) 1tl:J'.

G{'lIeti\/': Ino/lugt,,.IIlt· rol'lor'a (155 J
16Im,I".'; 1000 pI. pcl.IM· Hg pr. ha ;a.c.
11)17 pr. ha. slofi lOu rudll,r~l ..p pr. ha
1\lcl.a ~2 19.7 119.J 3HI 140,3
1\lonofix ;5 19.5 -:-17.2 71 -:-9,8
Sol ,tilO 60 18.9 ::!.9 JH 5,7
Ifugin 50 19.1 (l.::! HI 6,5
I j l) 4,3 36

Plall1chc"l.tnden \eu opl'lblllng \<lr ~tor,1 hos
~Ida. Lt\C\t hos liugin \lonofi'\ og Solano lå
Jel imdkm. lor::.kcllcn mclkm ~l,~p.te og mindste
:1Il1,d \;11' I:!()O() planter PI. ha. h\ ill<..ct Cl rigeligt
i fnr... og meJ cn "lnlmen!Jgning ;lf udhytler.

Det l:tve... te indhold af lor"101 i rodc:n "-'ar I ts.9
pd. ho.. Sol.lllo. 19.1 pet ho-. 1J1lJ;in. medens
~lol1lJt'i\ ()~ ~lda ha\Jc de IHl)e,tc indhold p:'I
hcnholdwi ... 19.5 og 19.7 pet Der el ...akde.. nu p.
\cj lIld l J}rldlingen I Pf<tl. ... j ... en r.l:l.l.c arveligt
I-I-irncdc roe..orler meJ mer Il'( rKt I"r... tuf i
roden.

I rodhlr... lol ydede Sol;tllo Og HlIgin de ..hn'le
Ildh~rter. medcn... der ble\' m.llt cl ... torl udb}ttct"b
i ~1011ot'i\ ...cl i forhold til ~lel.:\.

1 top ydede alle J :\n'elit:t l -I.imede ~orter

bet}dcli!-:t .. torre lldb}ller end i\lcl-a.
Omregllct i Illl"'ledc afgruJcenheder lJ(.!cn bj..erg

ning.. t.lh ydede Ifll!!in 6.5. og "'nlano 5.7 'Ifgrodc
enheder Illere og \lonofi\ 9.S afgrodcenhedcr
mimile end ~leb. L'dh}ltCIlt\eilUel Vilr iw.Tigt
hujt. nemlig l-W ~fJ:;rodeenhedcr pr 1M

I del fulgende ."es en o\'cr.. igt over nogle af de
pro\'ede "urter... e~ensk;tber.

G{,fI{'ti~k mOllogCTII/(' TOt'.wrter (155 J

/6/... IX' Karaktcr f"r') "" t.Itlbt-cll-
mall- en)ar- g.cnCI. ~to~- pl:r.nlcr

1977 ~plrlng \'nus tcthet.l h,d lobere 1000 pr. ha
Anlal ron"8 12 3 " " 1J 2

:-'Iel.a 52 2 6 6 0,0 9,6
Monofix 54 2 6 5 14,6 1,9
Solano 55 I ; ~ 0.2 2.6
Hugin 46 ~ 6 6 0.0 1,7
')0-10.0 Inlcn ,',rus. megcl uensartct. mCICI grcncl

\Iarl.,pirin!!cn lå. undtagen hos Hugin. på cl
tilfred-.slillende niveau pJ 52-55 pet.

An~rcb...grilJ af virusglllsot. cn..artethed og
glalhed h;lr 'itart set været en.. hm allc afprovede
..urter.... ;'1 de "V;lrer med hens} n III delte til ~lcb.

Derimod blev Jer fundet en hoj procent slok·



roer i Monofix. medens der ikke blev fundet stok
roer i de øvrige sorter.

Stokroerne i Monofix var ikke klimabetingede
stoklobcre, som vi ellers kender dem_ De var op
stået under opformering af frøet. Stokloberne her
var på en måde indbygget i froene, inden de blev
sået.

Frø af arveligt I·kimedc sorter af fodersukker
roer bør undersøges for den slags stokløbere, in
den de går i handelen, da det er særdeles gene
rende for landmænd, der har fået sået frø af den
karakter. Det er teknisk muligt at lave en sådan
kontrol, og den bør gennemføres i fremtiden.

Antallet af dobbeltplanter var lidt under nor·
maIen i Meka, men ensartet og normal i de 3 arve·
ligt l-kimede sorter.

Siden 1973 har der været afprøvet arveligt
I·k.imede roesorter med Mel..a som måleprøve.

I det følgende er vist en oversigt i uddrag over
udbyttet i rodtorstof og top, når udbyttet i Meb
sættes til 100.

Gelletisk mOl/ogerme rocsorrer
1~1J 1974 1975 1976 1977

RodIOt'SIO(

Meka·) 100 100 100 100 100
Kyros·) 106 89 102 108 101
Monoval 102 95 99
Monorosa-) 101 95 96 100
Monoblanc·) 87 9~ 95
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1973 1974 1975 1976 1977
Rodlorslo(

Monofix 100 106 108 86
Majoral 97
Mono\ert*) 97
Solano 102
Hugin 100

Top

Meka 100 100 100 100 100
K}'fOS 112 94 121 126 112
Monoval 128 106 127
MonOfosa 128 128 123 136
Monobl:mc 132 142 147
Monofix 152 138 144 119
Majoral 120
Monoven 106
Solaoo 110
Hugin 121
.) P.l markc:dCl i 1978 i IUtrT'( ma:ngdc:r.

Som det se-s af afmærl..ningen. er kun halv
delen af de prØvede sorter udbudt på markedet
i t978_ l udbytte i rod tørstof yder de omtrent som
Meka, medens de alle i udbyttet af top yder be
tydeligt mere end ~1eka.

De bedste arveligt l·kimede sorter af foder
sukkerroer kan med fordel tages ind i dyrkningen,
især h\'or man onsker at dyrke foer med mini
håndarbejde.

Forsøgene fortsætter.



II. Forsag vedrørende dyrkning
af græs m.v.

Under Gr:csudvalgcls ledelse blev der i J977 ar·
bejdet meJ følgende fOJ:spgsscrier.

I. T~lTing~afgroJcr,eftervirkning i korn.
2. Stigende rna:ngder flydende ammonink med

ptln '" lllcJfa:lucr.
3. Omlægning med 'ipccialfræscr.
4. Udpining ved hØjt kv:cJslofnivc:lu.
5. Sligende mængder kvælstof lil dæksæd.
6. Eflcr:lfgrpdcr med cl Javl ressourceforbrug.
7. Regulering af græ'ivæblcn med kvælstof.
8. UdbyIlefordeling i almindelig rajgræs.
9. Stigende mængder kvælstof til helsæd.

IO. Stigende mængder magne.. ium til kløvergræs.
ll. Udl,cg i havredæksæd meJ forskellig tæthed.
12. Natrium"':.Jlkammol1salpeter til græs på hØjt

kaliumniveau.
13. RMo'ifal lil græs.
14. KlolhotJigogl...lorfri NPK 21-4-10 lil

klovcrgl'æs.
15. Stitider for m~j".

16. l\Ltj~ "om M~ldfodcr.

17. MaJ~",orlcr.

I tl. U"rlldt~bc"a:mpclsc i silomajs.
19. Andre forsøg med grønafBrpdcr.

l, Torring ..afgroder, eftenirkning
i korn 1972-77.

I denne for<"p!; ...seric. Jer blev afsllllle! i grønaf
grodcl i 1976, var der 3 for ...pg i ar med eflervirk
ning i "orn.

RcsulIHlcr med Iprring...afgqSdernes eftervirk·
ning, der iJ..J..c Ijdli~ere h~r v:t:rel offcntliggjon for
cnl..cltfur..\sgcne. Cl' nu ~.tllllct i label 156. hvor man
ogsit "an finde de forcgitcndl.: ar~ udbyttCI i korn
m. v.

I genncrmnit af IO forMSg blev fundel fplgcnde
eflcrvirJ...nlllg af de for ..kcllige grpnafgr~IJcr.

149

Lucerne lIar \'(('rl" den beds/e forfmgl. Der har
ik!..(, l'æH'/ nOKl'1I afr:orclldl' fot.\kd pti forfru/:tvær
dil'li al J../pt·crcræs og Sftl'rJ..t hæ/slOlcødel gNl!_f.

2. Stigende mængder flydende 3mmonhlk
lil græs udbragt mcd punklncdfældcr 1976-77.

Siden 1967 har man med j:.L'vnlige mellemrum
arbejdet med forsøg lil bely~nin~ af nedfældning
af fl)'Jendc ammoniak i klpvcrgl:r~ og i dleraf
gr~j(ler af ilaliensk rajgræs.

H\er gang fa.ndl man. al det lcnl øJ...onomisk
var dl.:l ~ammc, om der blev brugt fl)'dendc amOlo·
ni~J... eller strøbar gØdning. NeLif:cldningen gav dog
mcget ujævne marker, og de hll.. tcde ,tfgruder vaf
'il:crkt forurenede med s~nd.

UlhiJ...ling af el nedfældningsapparalur, en sti.·
J...aldt punklnedfælder, der nedfælder fl)'dendc am
moniak pllnJ...tvis. er baggrunden for nye fors~'g.

Ved denne nedfældningsmetode undg:'s den dybe
og J...raftige oprodning af jorden. der normalt fulg·
tc nedfældcrs"ærene i klo ....ergræs.

Pors(Sgene blev anlagt dkr planen:

kl( N pI ha
Fodr l. SI;C1 , Sllel 3. Sl,CI,. Grundg,\del O n n o

b. J-I. ;t. 75 n 75 n
c. PI. ;t. LIO O 150 n
d. FI. a. 30n o o n
c. Kao,; 150 o 150 O

Åre~lel hlc\' grundgodet med IOOf) kg 0-4-21
pr. h... og der blev genncmf()J t 4 ftrligc 'il;ct.

Udh~ tierne i ii rets for'tog. der alle blev genncm
fNI r:\ ..anrijord i del nordlige Jylland. \:lr på ct
middelhøjt niwrlll, og der blcv millt .. tore rnerlld
hyller for tilhH<;len af hæbtof. ..;\ Icnden<;en sva·
rede til sid'ile ;'tr., ud bylter.

J d"t følgende se... 2 års fop,øgsresult:ttcr i ~am·

mendrag.

Sli~l'lId(' IJ/ll'lIgda /lyd(,lJd{· ((I1I/lj(wi/1~ ril
I~'f/('n ,,.kll/llg (/f tprrirlgwft:rødl.'r (156) kh'l'('rg"((,I·, udhragl 1I/NI pllflkllU'df(rld(',. (/57)

G 11.1'. 4 (/J' L(ler 4 slæl I 2. ;IT Kar. r. hkg kcrnc /4Ior,H)g l"'L hkg pr hu
l"'L sandrrll pC!. ~andfritFor/rltKI " K' l~j~"'''I:'d·) pr. ha /976177 sand I"rqof r,'pr ~r"nt wnlOf dprol.

Klovergræ'i Ui' 7.5 16.4 46,6 Grundgødet 2,9 22,9 16.0 216 49,4 7.9
KI~)\erglæ~ 150 N 7.1 J 2.0 -;.O.R

~R'iJna

Lucerne "" i.1 13.2 2.0 75,2 gange 1.3 21.2 16,7 12H 23,3Græ!:> :H10 :"J 6.R 9.5 -;'0.3 4.3

Gr;c" 450 N 6.R 7.0 -;.0.3 150,2 sange 2.7 20.3 IR.2 1"4 32.0 6.9

Gr.c'i flOON 6.7 7,4 0.1
300. I gang 2.5 20.5 19.4 17R 31.0 7.7

0) O-IO. IO heil I leje 1.1: N I J.as

J50.2 gange ~.2 20.2 I X,3 22,7 40.2 R.5

Lucl.'rne ob kløvergræs h~r tæret mindst på jor·
dens fe')erver af fo .. for og J...alillm.

Nrtr st~l'r"t I..vælsfOfg(jelct græs fjerner mere fos
for og kalium i dl: R sjæl på 2 &r. skyldco,; det delo,;
et h~jjerl.' udbYlIe <lf tørSlof, Og dels al indholdet af
fosfor og kalilIm i græslørsfO( er højere end i kl~S·

vcrgræs og lucerne.

Ocr blev stort set fundet samme I.wc indhold af
sand i græ~t~jrstoffct i grundg~lde(, og hvor der var
blevet nedfældet flydende ammonial...

Indholdet af t~)rslof var faldende. medens ind
holdet af n~protein vnr jævnl ~tibendc i lakt med
(~gct lilf\irsd af I..vælstof.

Merudbyttet af sandfrit I(Srstof for flydende am·



150

Dc nu afslullede forsøg med en iovrigt lovende
lekniJ., for nedfældning a.f flydende ammoniak på
bevokset jord viser:

Af jlydellde ammolliak lIedbrag/ med pUllkltlcd·
jæfder iJ..1\r fvr~)gcr afgrødens indhold af sand, da
oprodJlill1: af jorde" IlIIdgik

At kJ'æ/stol i jlydcnde ammon;al.. !lar en Iltllf,?er~

\'irkllinf,?rtid i k/~h·ergrl("s. end kl'f~/stoj jra katkA
ammOI/.la!pe/er.

A! kl'fl'/srof i jlydende (/mmmlia/.; JUl' lIafr en
lid! ringl're jam/t'r l·irkni/lg elld kl'æl.f/oj fra kalk·
ammollsalp('/('r, men forskellen er ikke s/or.

3. Omlægning af græs på I"'bundsjord
med specialfræser 1972-77.

SpC'Cialfræserell, der blev iOllfort fra Holland. er
især egne l til omlægning af græs pil lavbundsjord
med høj grund\and,tand, hvor det er afgørende at
af31uttc jordbehandlingen i 1 arbejdsgang,

Spccialfræsercns kni\'e roterer imod kørselsret
ningen ligesom ved en grønthØster. Det findelte
materiale bliver ka\let op mod en svær riSl:, der
lader jord passere. men holder græstprv og lignende
tilbage, Del lilhagehold!c materiale bliver dækket
af 10-15 cm siet jordlag, \om holdes tilbage af en
tung skærm. der er anbragt ovenover rislen.

Dcrv~d har man i l arbejdsgang HICt cl ~åbed,

der Cl' fri for græslØrv, mindrc skn og lisnende.
Delle slibed er gamke \ is! megel løSI lejrel. og. det
mOl inden salling af udlæg tromles grllndi~l ml.'u
en 'io\ær bclonlromle.

FOrS(I~ene blcv :101;lgl efter følgende phlO

a. Ubzhandlct.
b, Alm. fræ-.cr. 2 gange - udlæg uden dæksæd.
c. Spc,iillfr.c~r. I gang - udlæg uden dæksæd.

afb'TøUeenheder pr. ha lavere end virkningen af
samme mængde kvælstof j kalkammonsaJpctcr.
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19.6
26.7
26.0

33.6

1.8
2.6
1.0

2.7

5.5
6.7
1.7

3,4 10.7

Argrodccnhcdcr pr. hl
8. JUli ~. sc:pl. 16. Oll,

9.2 9,6 2,7

2.9
6.3

11.1

9,4
11.1
12.2

16.8

J. jUni

19,8

moniak var ens, enten det blev tilført med 300 kg
N pr. ha på 1 gang i det tidlige forår eller blev ud·
bragt 2 gange å 150 kg N pr. ha. fØrsle gang i tid·
ligt forår og anden gang efter 2. slæt.

1 gennemsnil gav 300 kg . pr. ha i kalkammon·
salpeter tilført ad to g;Lnge med 150 kg tidligt for·
år og 150 kg N pr. ha efter 2. slæt et nogel st\Jrre
udbyue end flydende ammoniak givel i samme
mængde på samme tidspunkter.

I det følgende er udbytte l j afgr"deenheder beo
regnet udfra sandfrit lorslof. fordelt p!t de enkelte
slæt og ialt pr. ha.

Merudbyucme for 75 og ISO kg l" pr. ha blev
fundet lige efter lilfør31en, Del var i højere g.rad
tilfældet efter I;.alkarnmon~alpeter end efler fly
dende ammoniak.

Virkningen af 300 kg N pr. ha i f1}dende am
moniak var en ... , enten hele mængden blev gi ....et på
cn gang i fod\.rel eJler delt på 150 kg i foråret og
150 kg N pr. ha efter 2. slæl. men udbyllefordclin·
gen var meget forskellig. De 300 kg N pr. ha P~l I
gang gav det stØrsle merudbyut: i de fOf'ile 2 slæt.
medens virkningen stort "Ct var ul.llpml i 3. og 4.
slæt. Ved delingen af l.ie 300 kg N pr. ha blev der
fundel cl meget jævnerc fordelt merudb}'ue.

I det følgendc ~es i gennem\nil af 19 forsøg uu
b)·ltel I l. og 2 \læ!.

Stigende maflgder flyd('mle ammoniak ril
klo~'ergn~s udbragt med pUllktlledfalder

14 forsøg
1976/77
Grundgødet
kg N i It a.

75. 2 X
150.2 X
300. I X
klNikal

150.2 X

S/is:rruh' f/ul'lIgdt'f j/ydt'fu/t· ammol/iak
til J..1øn'rgræs, w/bragt ml'd pUII/.;lfIl'dfæfdl'r

hlg pr ha

J9jors(,~
I. Ilær l. ~I;rl

~nd{nt 5-1ndfril
1976/77 lon;IO{ r"pfOUln IOr:>IO{ r"prOlCln

Grundgødet 23.1 2.6 10.2 \,4
75Nifl.a... 11.8 2,4 3.1 0,3

150Nifl.a. 13.8 3.8 7.2 1.0
300 N i fl. a. 14.9 5.0 12.0 2,4
150 N i l..:Js 19.7 4,7 4.1 O.~

I den J. \Iæl gav alle forspgsled med flydende
ammoniak el noget lavere merudb}'ue end kvæl
stof fra kall..ammonsalpeter. Derimod blc\- der
mftit en belydelig eftervirkning ;lf flydende ammo
niak i l"len 2. slæt, som hcr lå belydeligt uver efter·
virkningen af I..vælstof fra kalkammonsalpcter.

Dog la den ...amlede virkning af 150 kg kvæl<>tof
i flydende ammoniak pr. ha i I. og 2. !!læt ca. 2

Forsøgcne har \æret placerct. s;i den ene halvdel
hle\' godet med 7S kg pr. ha pr. "Iæt, medens
den anden halvdel ikke blev godet med kvæhlOf.

ArelS forsog har nr. 2424 og 3588 og er med f;\
!',L_I,:t gennemførl henholdsvis i udlægs:lr og i J.
brug...... r.

tJa for ...ogcne næsten :ll1e har \æret placeret p;\
la... hund,jorder med hdj grundvandsland. alts3. p3.
margin .. le jurdel. har dct \ærel vanskeligt at fast·
holde for:,\)gcne o~ få Jem genncmf~jrt efter pia·
I1L·Oll:.

I del fnlgent.le er som af'ilulning sivct en oversigt
over resultaterne af Il ... clgcnnemførle forsag.

De val' placerel pa jorder med 40 pct. humus i
genncm ..Olt. urundvand'ilanden. der blev pcjlel ved
Iwcr slæl, var i gennemsnit 75 cm under jordover·
fladen vcd anla:g i forårel.

Del g.ennemsnitlige udbytte i udlægsårel ses i del
følgende.
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Om!fl'I,'J1inf{ a/ gl"{l'l på 11lI'hllJldsjord
IIIpd xpeciallT(l!wr, udlægsårcr

Gm.. 4 I'r
II lonøg ~t. P''' hkg pr. ha
ON tOrStof r.. ptO!('ITl gwnt lorslOf r.\prolelD
Ubehandlet 24.2 Ifi.2 272 fi5.9 It ,O
Alm, fr.eser 16.7 20,2 53 '" 11.5 °Spec, fræser 16.3 21.3 87 '" 7.3 1.5

JOUN
Ubch:lndfct 21.7 19.3 139 23.4 6.2
Alm. fr:escr 16.7 22,4 134 1.9 4'
Spec. fr;c::icr 15.5 23,4 152 ",0.2 4.4

Som tiet ses af indhoh.iet af l,'rslof og råprolcin.
er der ..ket en bctydelig udligning af kvaliteten af
græssct i dc 3 forsøgsled b&de uden og med I..væl
stofg~jdsknlng.

Dc omlagle forsøgslcd har bfu.ie uden og med
k....;c!stoftilfl\r">Cl ydet de stdr<;te udbyIler. Der er
ingen for ...kel pj Ildbyllct efter omlægning med al
mindelig fr;eser eller med spe\:i.lIfræser.

1 del r,}lgendc er udbyttet i afgr~klcenhedcr for
dell på de cnl..elle slæt.

O"'{ll'1:1Iillg (lf gr(f'~ pli f(lvblllldxjord
nh'cl .\prciaflrll'ur,! I(lnl)t:.ltlr

Gn,l. 4 lir
J l lor';og AfgwdccnhclJ~ h,

ON 6. JUni 6. juti 15. aug. nkt, l;l\t

Ubehandlet 32.0 7.8 14.9 9,3 M,O
Alm. fræser 34.0 9,4 17.5 13.7 74.6
Spec. fræ\cr 33.9 1U.4 17.4 12,5 i-l,2

JOO S
Ubehandlel 37.4 11,5 20.S 13.9 83.3
Alm. fræ~cr 37.1 12,5 11,5 16.1 87.2
Spec. fr;c<,cr 39.6 12,4 23,1 15,3 90,4

r den l. sla':l IHhledcs inden for de IO afdelinger
næsten ~arnrne udbytte i alle fOl'idgslcd. ,\'1cruJbyt
terne i ue omlagtc for\(~gslcd kom især miUI på
'iommercn ng: i eflcri\ret.

Det ..ar Iylleligt, at græsbesl.mJen også i ube
handlede for<,(Sgsled ændrede br:'lktcr og kom lil
at best;"\ af bedre græsser. Detle ~es især :lf udbyt
let ved 300 kg N pr. ha.

I del f~)lgcnde 'ie<; en ovcr... igt over kar::tkterer for
I..løvcr.

Der ,es her en l)'delig forbedring. af I..l(Sycrind
hultlcl i de omlagte fors\lgsled. i...a::r hvor Jer iHe
hrugc .. I.. ~·:el\tof.

For al (;l et godt re"iultat ved omlægning efler
fræsningen ... I..al jorden \ære fri for k"'ik. Hvis del
le iHe er lilLcldcl, vil del nye 1Il11a:g hlivc slærl..t
forurenet med kvik,

Delte gældcr bftde for almimklig fr:,cst'r og for
,peeialfr;c...er. Ligeledes overlever ~ltertidsler, I..ær
paddcroUe, agerpadderokke. \kra.'ppcr og andet
roollkrllul. Delte bpr dcrfor bel..:cmpe"i inden om
l.cgnin~cn.

Især sreci:llfra::seren viste sig at V:l're meget fØI
"-Om overfor 'l,~rre Sien og selv <;m,1 (rær~Sdder.

For at få det beJste resultat af brugen af spccin.l·
fræseren. skal jorden være fri for SIen og trærød
der.

De nu afsluttede forsøg på humusrig lavbunds-

Karakter r'lr 10.1 ..,(',°)
udl;rg~r I . .\r

ON JOOf',: ON \00 N

0.11 lU LO 0.0
-1.4 \6 4,9 2,\
5.:! -1.5 4.9 2,1

Icn l.hllcr

Ubehandlet
Alm. fr~c'el

Spec. (n.c'er
.) o IO. IO

(}/II/{l'gllillC? aj gra',\ p/i /al'!J/ll/{lsjurtl
/l1l·d '"p('cialjl'lf'sl r, /ul!a:g.Hire(

I den iHe-kvæl ..tofgl>dcde del foroven i oversig
len er indholdet :lf råprotein i den omlagte del 3-4
pet. h~1jcre end i det ubclwndlcJe forspgsled, Det
.. iser den tydeligt forbedrede I..valitet af :lfgr~ldcn

i de omlagtc fors{Sgslcd.
J den I..vælstofgØdcde del forneden i oversigten

er inJholdct af rflprotein i græsset fortSat 3-4 ret.
Iw;ere i de ollll:tgtc for,~Sgslcd, men her er mdhol
det i forvejen S;I højt i de ubehandlede fors,)gslcd.
at det øgede indhold af l ;lrrolein iJ..kc \..an helrns·
lC~ 'om en J..valilcl\forbedring:lf græsset.

1 del flllgcnde er for de ~ammc 11 fors~Sg vist IId
byllet i afgr~'dl:enhedcr rr. :-.I;ct og iall pr. ha.

GIlI . .J ar
II lor.w!.? Afgr.llJeenhelJer pr. ha
OS 8. juni " Juli 8 aug. 30. <;(Opt lall
Ubehandlet 15.1 10.5 19,2 10.1 54,l)
Alm, fr;eser 5.7 23..' 16.2 4<:,4
Spec. fra.:~cr 6.5 24.9 17.4 4X.S

JO(),V
Ubch:lmllet 19.3 14.3 24.9 15.9 74.-+
Alm, fræ ... t'r ').2 26.0 21.3 56.5
Spec fra.'"er X.J 26,5 20.1 54,9

Udb} !tel af Jen l. ...1.et i ubehandlet. der blev
h~s[e( 8, JUlli, viser. at det \-ar Jonler med en megel
sen 'llal'l i fodlet pit grund af ell hpj grundv:md
Sland.

Både uden og med k~"l'lstoftilførsel gav de lIbe
halll.Jlcdc: for'ipg~rctl lit står"'le udhytler i Ildl:'l'g<;·
:.\rel. I de 2 sidstc ,Iæl ydede de omlngte fOl',,\)~slctl

dog de <;t~)rstc udb}tter.
rel efler måle ... eftcnirkningcll. I liel f()lgenJc

se... udb) Ilel i gennem"nit af dl' II forsøg.

Omfll'g/llllg (/1 .I:/'{/·.I flå flll'hlflld..jol'li
IJ/('d spd'i//{Im'scr, 2, lon('gslir

GlIJ.•, ilr
II IOrJog p". P" Mg pr. ha
DN lorstof r.\proleln gtOnl lorstof r.\prOleln
Ubehandlet 24,6 15.5 312 76.6 11.9
Alm. fræser 20.2 16.5 132 12.9 2.9
Spec, fræser 20,2 16.1 131 12.7 2.5

300,v
Ubehandlel 21,8 18.3 146 23.3 6.4
Alm. fræ~er 19.5 18,7 225 28,0 7,7
Spec. fræser 19.9 18,7 233 31,7 8,3
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jord med hpj grundvnnustand, h\or almindelig fræ·
ser og lipecialfræser ble\' sammenlignet ved omlæg·
ning nf græs. \iser:

Al der og:JlI i 1I011dcl.f...'1 gnl'.{ sker en 10rbC'drjll[! (lI
;:rfl'Skl'ali(C'IC'1l red regt'''l/tessig cødsknifl1.? o!: ...1(('1.

A t der Skel' CII bC'lydclil: /urlledrirlg af IIdbyt1(>·

nin'a"cl i omlm:1 l:rtFS.
A r der ik!.e ('T afg(,rclldl' fnrskd på udbY1f1 t al

cræs omlagt f'(Ur almil/ddig Irtl'sa og omlagl c'lur
speciu/lrt{'ur.

AI rodukrudl i"dell o",/lPgllil/g med jrtl'SN 51..al
1'cue bekæmpcI med {'g/u'de midler.

AI jrlPSN/le urbejdn/t' bedS! pil jorder. der l-ar

fri 101' slcn o,g "(Fnldder. DC't1C' var især lilfældl!!
for .,/U'ciulfræ.ff'l"cll.

4. dpiningsforsog "'cd højt k\'ælstofninau
til slæt 1974-77.

I for~og med sligende mængder bælslof lIIsræs
har man fundet. at der i de forsofsled. der fik til
føn 450 tIl 600 l.g N pr. ha, i forhold lil grund·
g~~del skete en meget '1tor meropiagebc af l.alium
og magnc ... ium. Ligeledes har man i forsøg med
stigende mængder ~alillm fundet. at der ved sam
me udbYlteni..-eau !lrligl blev fjernet færre ~g \..a
lium pr. ha, når l.alium bIc" furdelt med en fjerdc
del pr. slæl fremfor at tilfore helc mængd~n på
1 gang i det tidlige for r.

Forsøgene blev anlagt for at bel}sc nogle enkeltc
NPK-godningers mulighed for i nogle ar i tf<ek al
opretholde el hpjl udbytte i khhergræs. der blev
gddcl mcd 450 kg N pr. ha.

Forslig~plnnen ses i bl.:rclning 1974. Dc 2 ~iJ~le

år er NPK 25-3-9 blevet erslallet af NPK 25-3-6.
meliens de \)vrige N PK-gøJninger h;lr \ æret bl ugl
alle år cfter planen.

Fors'lgene pl[lcerc.. i bcslaendc kl(lvcrgræ-;mar·
ker. som hO'lles med 4 ;'.rli;:e slæl. For"'(';:"';:I,d
ningen gives au 4 g:.tn!;e med 150 l.g >: i d('1 tidlipc
for:lr og med 100 \..,g ~ pr. ha eflcr 1.. 2. og 3
slæl.

Cdbyltcrnc i ~lretl> forsog \ar p.i et pænt ni\cau.
da der k1:.t\.k i u\ andcdc og i \<lOdedc for~åg bic\'
m:'1t rct SOl huje udbytter.

:\Ierudb}ttet \'eJ blug af NPK-godnin~er i for·
hold til k<llkammomalpcler \'ar størrc end tidli·
gere. men tcnJen~en \·ar den samme som i folgen
de gennemsnil af I. alS forso8-cnc.

t'dpillillf!<;.fon.lg I I eJ "djt /.;,I'lPl!>w/llil-CtlU
til .<;/U'I. I fir (/58'

19 Is.
197-1-ii ",L "'L hk\! pr ha.

GIlS. 4 år lU~lur r.. prOlcln ~r;,nl IOnlOr rJprOICIn

Kas 19.7 18.8 560 110.5 20.8
25-3-6 19.2 18.6 51 6.6 1.0
23-3-7 19.5 18.8 57 9.7 1.R
21-4-10 18.9 18.8 75 9.5 1.7
14-4_17 19.0 18.6 99 14.5 2.5

Der \ar hm ':>må og usikre forskelle på ind·
holdet af tprslof og råprotein, og der var ingen
anty'dnillg af. at dc mCllt kaliumholdige gØdningcr
oS.....i gav et Iwjcre indhold af r.lprotein i tørstoffet.

Alle i'I'K-godningcr Y'dede et merudbyttc i for·
hold lil bl\..ammol1:lalpeter. Delle merudbytte var
...101 t set stigende i takt mcd oget indhold af k~llium

i NPK·.l;udningerne. I":,r dettc positive udslag for
kaliumgodning findes Sd tydeligt j I. år. skyldes
dCI. at mange af forsøgene var ble\-et placeret på
Jorder med la\c kaliumresco-cr mrtl! i kaliumtal.

I del folgende ses udby tlct Fordelt i afgrpdcen·
heder pr. slæl og: iah pr. ha i gennemsnit af de
'lamme 19 forsdg.

('dpillillgsfonpg H'd "~* ÅI'(I'ISIOI"h·t'all
lil sitrI. I. tlr

29 Is
/974-77 A(~n)(kcnhe;jer pr h.

GI/S. " år JI. m"'J J luh 8 ",ug 8.01.:1. l:ll!

Kas ~2.1 13.6 18,7 17,8 92,2
25-3-6 1.9 0.9 0.9 1.8 5.5
23-37 2.0 I.l 2.4 2..1 8.1
21 ~4-10 1.7 1,3 2.4 2.5 7,9
I~ ~ 17 2.8 2.2 3.5 3.6 12.1

Det s<.Lmtede udb}·tle \ar pa 92 til 104 aFgrøde·
enheder, hvilket el et højt gennemsnit. Allerede
fra den 1. slæt bic\' de ~Iprste merudbytter fundet
efler godning med del slprstc indhold af kalium,
o~ merudhyttel blev oge! i 2.. 3. og 4. slæt.

"'orsd~ene i 2. fif ga'" i 1977 højc lil meget høje
udh~ Iler. Tendensen var den samme som i de fore·
g<lcndc ar. ~iJ rc~ultaterne cr indregnet i det fØl·
gcndc genncmsnil.

{.'d'JillilJ[:sl(ll"S"g ll,d /wil I. I'fl'/srnlllil·t'llll
lil S/tI'l. 2. å,. (l5SJ

/8 I'.
IV75-77 "" "" hl.g pr. ha.

(il/\. 3 cir IOriIO( r...protcm ponl lorslO! dproldn

"a... 20.0 20.0 ~30 85.8 17.2
21-)-6 185 19.6 87 9.9 1.6
2:'1-3-7 18.9 19.5 9; 13.2 2.1
:! 1-'+-10 18.4 19.6 121 15.6 2.7
14-4 17 18.2 19,2 153 20.2 1.2

Indholdet af lorstof o~ raprotein \ar faldende
I lakl med ågel udbytte, som del er normalen. når
da m.tles så storc merudb} Her, som i forsøgene
h('r.

Som i I. ;Ir \ar memdbyttcr af torstof og rå 4

prolt:in "otigende i t:l~l mt:d l"PK-godningernes øge·
Je indhold af fosfor og blium.

I del folgendc er udb} Hel \ist fordelt på de en·
l.che slæt og. iah i afgrodeenhcder pr. ha.

Tendensen fra I. dr i retning af åget merudbytte
vcd dgel indhold af blium i NPK-godningerne
blev forstærket i 2. år fra den l. ':>Iæt og vækstperio
den tHl.
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UdpiJ/iJ/gs/orjpg led hojt I.. n~/jto/J/irl'a/l
til j/«t. 2_ r

Udpinillgs/orspe \'ed hojf k\'{~fjlolfli\'t!all

til slæl, J. 11r
/8 Is.
/975-77
Gno;. J (1r
Kas
25-3-6
23-3-7
21 -10
14 17

31. maj

36,8
1.9
4.0
4.5
5.2

AfllrDdeenheder pr. ha
l Juli 12, aug, Il. olu.

11,4 11,6 11,7
1.8 1.9 2,7
1,6 2.0 3,3
2,1 2.7 3,6
3,1 3.6 4,9

lill

71,S
8,3

11,0
13,0
16,8

4 Is.
/976-77
Gns. 2 tJr
Kas
25-3-6
23-3-7
21-4-10
14-4-17

29. maj

30,9
R,8
7.5

10.9
10.2

Afgrudeenheder pr. ha
J. juli U. lug. 20, okl

14,4 8,6 10,5
0,3 1.3 3.2
0.5 1.7 4.7
1.7 1,5 4.R
3.3 2.9 6,5

illl

64,3
13,7
14,3
18,9
22,9

Kt o'er IO
14 tOISOI;

Imsl",r r:aprOl

Kl unlJer S
5 fo"'''!.:

1"l"'>lot l.lprol.

Udpillinl:\jonol: I'ed hojl J. l'æ/Ho!nil'elW
Iii slæt, /. år

hJ.!: pr. ha
KI5-9.9
10 fonu~

(Drslof r.lprOI/97-1-77

DCI slØrMe merudbyne for NPK-g~ldningcrne

var i den I. slæl. men i 2_ og 3. slæt blev der målt
relativt store merudbyllcr \-ed NPK-gpdninger med
del "lprste kaliumindhold.

Da merudbYllcrne \-cd brug af de forskellige
NPK-godningcr især stammer fra udmanning af
jordens re"cr\-er af kalium. er I. års forsøgene i
det fplgende opdelt efter jordens blillmtal ved for
\Øgcnes anlæg.

Efler ialL 8 slæt på 2 r Vat virkningen af NPK·
gødningernc 01;så blcvcl sammenli~nel med et for
spgslcd. der \ar ret stærkt udpint for kalium. som
tlel ~':1 af fdlgende gennemsnil af 17 forsdg.

(ldpilli"g\"jor'f~)J.: q'd /wjl!..læ/Jlo/llilf'llIl
ril .\ltl'r, Z. lir (/59)

Il KI Mgl eUl
Anlal ror~og 17 17 IS IS

Ved anlæg 6.9 9.1
Kas 6.7 3,8 3,7 2,5
25-36 7.9 6,1 4.2 2,3
23-3 7 R.I S,R 5.3 3.3
21-4 10 9.0 7.7 5.1 2.5
14 4-17 10.2 20,6 5,3 3,7

JR,3
1.9
1.6
1.8
1.6

R.4
3.2
6.6
6.1
R.6

21.3

5.1
5,7
6.7
7.6
8.5
9.1

I 'drinillg.\jor.lol{ I'ct/hojt 1..\'æJ.Ho!nil'eotl
ril.,1cN. I'/rl'fl'irl..ninr.:ell J, 01: 4. dr (/fJO)

Ener ~Id\le 1E~~l;r1 hkl kerne
Fl "-I pr ha

h:a" 93,5 IM.3 110,2 21,6 111,2 20,5
25-3-6 12,2 2,0 4.8 0.4 5.1 0.9
23-3-7 13.5 2.3 8.6 1.4 7.5 1.5
21-4-10 16.4 2.8 9.0 1.5 6.5 1.3
14-4-17 :!4.2 3.7 14,7 2.9 10.2 1.9

Ocr var en tyddig sLigning i udbyttet ved sti·
gende ~alillmtal i det forsogsled. "om fik ~væblof

i form af ~alJ...ammonsalpeler. Desuden var mcr
lIdo} lIcrne vcd hrug af de enkelte N PK·~ødninger

faldende i takt mcd de pgede ~alillmlal i delte
grulIdf'<k1ede fors.ogsled.

Oflc >;cs ") mplomcr pil kaliummangel i byg. der
fl,Iger en c;lætgr:C'imarl.. Det er {lr..agen lil. at man
her i denne ...crie maler efref\'irkningen for al se,
om m.m hurti!!t kan genoprette jorden, ~alillmba·

tlnl.:c.
Delfor gødes ogs:'l alle forsdg"led med 500 kg

0-4-21 pr. ha inden ....ming af byg i fora re!.
I dt:1 f~llgende '\C'i del gennemmitlige udbYIle <lf

J fors~\g med eftervirkning.

Dct ses af fmfor- og kaliumtaJlene. al arealet
med alle NPK·gødningcrne blev slær~l forbeLIret
med hcmyn til indhold af fosfor. medens "-lin 2 af
'JI'K-g,)Jningerne forbedrede jordcns indhold af

J f.~. /977

Ved anlæg
K.t"
25-3-11
:!3-~-7

21-4 10
14-4-17

Alle NPK-sodningerne har givet mar~anle for·
øgel ...cr af jorden, fo'lforreserver målt ved fosfor·
syretal. Nflr ~PK-!!pdning hruges i mængder som
i for",,)gcne her til grx'). er deres indhold af fos
for rigc!il;t <,;101'1. Der blc:v ogs..t fllndet pæne stig
ninger i jorde"", rescl vel' af magnesium og kobber
eftcr NPK-gddninger. der indeholdl disse mineral
sloffer.

Jordens reservc af kalium blev klln bC\'arel cfler
amendd"c af NPK 14--4-17. der mere end for·
doblede ~alitlmlallene. meden<; indholdet af kalium
i de PHi.sC NPK-g,xlnin.ser II.~e kunnc vedlige·
holdt: jordens 1.:lliuOIlal.

I det f()l~cnde se.. del gennemsnitlige uiJbytlc af
4 forspg i 3. [Ir.

Udflillillgl}O/,\()g \'nJ h<)jt 1..I'(t'/,110!"il'ClW
til I/lr/, J. lir

4 I'.
/9n·77 P" P'" hJ.ll pr. ha
Gia. 2 (ir ll)l"'>lof f,'('lrOlem I:fJnl lor~lof I.lproldn

h:a, 20.5 11.6 376 77,2 16,7
25-3-6 19.0 21.3 1/7 16.4 3.2
23-3-7 19.0 21.1 12/ 17.1 3.2
21-4-10 l R.7 20.S 15R 22.7 4.1
14-4-17 l M,3 20A 197 27,4 4.6

Indholdet af tørslof og r~prolein \'ar jævnt fal·
dende vcd oget lHJb)'lIe. som fulgt c dCI Øgede ind·
hold af fo~for og l.aliulTI i NPK·godningerne,

Der blev målt pæne merudbyuer for alle former
for NPK-g(ldninger.

I det fdlgende er Illlbyltet i :lfgrodeenheder for·
delt pa de cnke/le slæl og iall pr. ha.
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I..alium. Der blev fundel næSten samme m~l udbyue
efter alle PK-g,idninger.

Forsogene fonc;ætler.

19
18
18

13
IO
8

Lerjord og mm/d .Ial/d/ord. 20 .tJ.
O 34.4 3 61 97

50 44.1 2 52 97
(00 46.8 .tf, 9'\

Pil ll\andet sandjord blev l d;t'~S:l't..I m.ih el mer·
udb} Ile pr. tillagt 50 kg N pr. ha på henholdsvis
9.3 og 4,0 hkg kern~ pr. ha. medens dCI P:l lerjord
og \andel sandjord \'ar hcnhold~\is 9.7 og 2.7 hkg
I.erne pr. ha. h\ili-;~t I begge lilfælde var en 1;0<1
forrcming, især for de f()!"ste 50 kg N pr. ha.

P.'j u\3ndet sandjord blcv der ikke h~stet nogen
<;Iæl cflcr dæksæden ... høslning. P!! lerjord blev i
gennemsnil m.tll meget h~sk~dne llt.lb)·ller. 'iOm
\011' mindst efter den st;crke"ltc ~(Sd:.l..ning meJ kvæl·
,>Iof til dæksæden.

I I. brug".ir ble\ ("lå uvandel sandjord m;\1t et
udh}lIc pa 5:! afglPdeenheder ("Ir. ha efler grund·
glhiet dæ~sæd. når der iUe blc\ godet med kvæl·
,wr. Det I. tillæg pit 50 ~g: !"\ pr. ha i lIdl.C{:s~re(

p\ en nedgang i uJbyllct i græs p:i 5 afgr~klccn·

heder. Det næSle tillæg: P:l 50 "g N pr. ha gav cl

lab pa l afgrodcenhed pr. ha i græs.
H \01' der blev g,)dct med 300 kg N pr. ha til

~r,c:.,e1. var uJbynet del samme, Cnlen t.Iæ~s..'t:den

\'ar g:odel med O. 50 eller 100 kg N pr. ha.
edb) lIeforholdenc var på Cl højere udbytte

niveau !'IOrl set de Sdmme p~ \ andet '\:lndjord og
lerjord.

VeJ bct.l,Smmelsen af rc\ultalcrnc m:, husl..es, at
man~c for'iog blev I.a'\seret pil Elrund af en d&rlig
oeqand i udlæg i~cr efter 100 kg N pr. ha til dæl..
...l:lIcn. Resuhatcrn.: Slammer ~lcd~s kun fr:l for
Sllg. der allerede: i uJlæc.sarct havde en god beo
~t;\nd

Desuden har forsog'i:"lrcne ~ennem~:\ende \'æret
ll>rkcprægcde. DCI er ikke lil fordel for klover·
gr~essets produ~lionsc\ne. medens slærkl kvæh,lof·
godet græs er forholdSVIS mindre P~l\ irkel af tørre
\xkstvill..år.

H\'or der dyrkes græs uden tilførsel af kvælstof
til ~ræ~marken. b\~[' dæksæd med udlæg af kløver
~ræs fon sat I..un godes med ca. SO kg kvælstof pr.
ha.

Brug.er man normalt i græsdyrkningen ca. 300
kg :-.: pr. ha. kan der med fordel bruges ca. 100
kg N pr. ha lil dæksæden, uden at den fplgende
græsmarks udbytleniveau sænkes ret meget.

Forsøgene fortsætter.

5fiJ:t"lldl' uUl'lIgdt'r k IlfI.HO! li! dæk 'frd (J 62)
GIIS. 4 ,ir /974-77

S tit hl(g a~. p~_ ha ..S rJ.prol. pr. h.I
dorio.s=! I.;eme efl~r:ar O'" JOO :'<I 0:'<1 JOO f'\o

L'llUlde; sllmljord. /5 f.s.

O 22.3 O 52 76 II 16
50 31,6 O .7 88 9 15

100 35.6 O 46 86 9 Il

lU
~2.2

-;- 3,3

17.8
...:.. 1,0
...:.. 1.]

110.2
O~

--'-- IJI

68.1
-=-:\.1

-:- 12,4

hl,t: pr ha
lorslof

s.as
78
21

gr,-ml

324
+51
+ 8()

J,

5

•)

K3.r r.
"Jø'~r·)

.) O-IO. tO ren ..hHer

Den "ltigende mængde I..vælstof lil Jæksæd svæk
kede i dcn følgende græsmark. Især kl\wc-rhestan
dcn. som del fremgår af karakter for klø\cr. FIJI'

hvert trin ("lå 50 I..g N pr. ha lil Jæksæden m:ms·
lede. der i dcn folgende græsmark ca. IO p~1. I.h,
ver.

Det l:lel~HI et tab i IldbYHe af bilde gnlnt. lMSIOf
og råprotein.

Derimod forsvandt dis<;c lJdb~ ttelab stort SCl. n;ir
der blev godel med 300 kg. N pr. ha. og klover
be:'landen blev tilsvarende haherel. Desuden hlev
torslofudbyl1el øget med ca. 15 I.g tOfSIOf pr. kg
I..vælslOf ved al lilfpre de 300 kg ~ pr. ha. h\'ill.cl
m. bclragl~s som s,'l:rdeles rcntabeh.

J del f~)lgendc: er viSI udbyttel i dæksæd og g.ræs
på uvandet sandjord og på lerjord og: vandct sand·
jord. som er regnet i cn gruppe.

Jon ,\'
o lil t1æl.: ...æd

50 lil t1æks,'"Cd
100 N III dæksæd

5. Sligende mængder k,ælstof til
dæksæd 1975-77.

( for~)genes resultater ss>ges en balan~c mellem
udhyttet af dæksæd og del følgende :lrs udbytte
af græsmarken. nar der gives stigende m:t.:ngllcr
kvælstof lit dæksæden. og udbyttet i græsmarken
m~lcs ved O og 300 kg ~ vælstof pr. ha.

FOfH)gsplnnen blev \ ist i berelning 1973.
1ftrets 7 for<;og i (b:bæd blev i gennc01~;nil m:ilt

23.5. 36.6 og 40.7 hkg I..emc pr. ha \~J. henholds·
VIS O. 50 og 100 ~g kvælstof pr. ha. Det 01.1 he
traglc~ som et c;ærdc1es rentabelt meruJb~'tte for
de forste 50 kg :\' pr. ha og et rimeli!!l rcntahelt
merudbytte for det andel tillæg pa 50 kg :-.. pr. ha.

langvarig IOrl..e i eflersommeren 1976 mcJfnrte.
al udlægget log skade i de t O forsøg. Fftcf\lfl..nin·
gen blev kun 01.111 i 2 af 12 anlagte forsl'.g.

Mcrudb} Ilet for tilfursel af 300 kg X ("Ir. ha b1e\
meget slort. men ellers svarede udbylteforholdcne
..;Iort ..;ct Iii flJlgende gennemsnit af 35 for\~sg.

StiRt'lIdt' II/ff'I/Rdcr kv(rlslOf til dæksæd (162)
Gn". 4 ,'r
/974-77
91·;

O N til dæksæd
50 N lil dæksæd

100 N til da'l.~d
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ho
rjpl

17,1
1.4
5,6
6.1

hl.g pr
lflrSIOr

ReR/llerillg uf grtl'.fVtl'kJl med hæls/of (164)
lJulllJegrtl'1' J. "r
1974-77, KII.\. 4 (ir

pct. pet ar \lIr~tof

IOrswf r;\plOI llet·stof

". 19.0 17,5 26.0 97.8
b. l R..' 17.6 26,4 7.3
c. 1R.\ 19.0 26.2 21.4
~. IR.) 19.9 26.1 18.7

InrJholdcl af tNstof fallIt svagt. r.lprotein øgedes
t}/dcligl j retning af ue slS1rste mænguer l.vælstof
lil den I. sl,et. Indholdet af tl'æstof V:lr næsten
IIpa\irket af Jen graduerede tilforsel af kvælstof.

t\lcllJub} Hel :If tprslof og. r!lprotein tenderer til
al \'a:re "'1("'\1. hvor tie <;\()rSle m:cn~dcr kvælstof
gi\es til den I. slæt.

l del fplp,cnde ses udbYllCl fordelt pi'l de enkelte
Sb.'l og iait i afgnhlccnhedcr pr. ha i f!cnm.'msnit af
ue samme 15 fors<~g.

6. Eftcrafgroder med et la"t
ressourceforbrug 1975-77.

Det er forlsal rimeligt at afpn1vc efteraf~røder

udlagt i dæl.s<cd om fornrel fOl eventuel! al finde
cn afgrØde. del eflt.:r dicl.'ia:dcn ... IH1"1 kan ydc en
rimelig ... Ior pnxtuktion i cftersomnl\~len også lH.len
brug af kvxlslOf.

FOfM)!;'tplanen er vist i beretning 1975.
Da:l. ..:cden 1h)~ll'S f01S~jg~Ill;.t·,,·;jgl vet! modenhed.

Oct er endnu il.ke lyUedcs al Li taget prøver uf
halmen i hvert for'\I-\g.'tkd for at fil indtryk af Ild·
lægget" indfl)'lkl'tc pa halmen-; foderværdi. Del
'lkyldc't for en del. at uJlægget il.ke i forsogsperio
den \'ol."Cde op I d.l·l. ...euen.

I årets. for'ldg ... varede udbyttel me~et nær til
r"lgendc gennemsnit af JO fOl"'O~ i lY75 og 77.

ror.IO/,' m('d l'flt'l'Ilfgnldcr fIInl ('! IUl"/
In ~oI/lTl'forhrll,l! (J (d)

/?cgulcrill,l' a/ KræSl'tl'J..H lII('d J. nl'l~I()1

fJlll1r!cgr(f',\' l. ål'. 1974-77, gllS. 4 lir

hf"ll pr. hH
IOrstof r!lpr.

81.5 14,9
9.0 1.6

16.0 4.4
16.2 5,5

Argrodcel1hcdcr pr. ",
l. JUI1I , juli 16. aug 13. Of,,1 lall

". 20.6 17.1 21,7 22.2 81,5
h. :n,lJ 10.0 2l,S 21,lJ 87.6
c. 39.5 20.7 20,0 19.3 99.3
~. 19.9 20.8 19,9 16.4 97.1

R('gll!t'rillf.: af grlf.II·(rJ..\·! med kl'lr/HOI
//wulcxl"tl'.\' 2. lir. 1975-77, [::/M. 3 år

per. PCl. ar lorSl0f
11l1"'<tCl! r,\prOI Im:~lor

Til tlen 1. slæl meLl Sl;r.:llid den l. juni blev der
Onl"al 1'i0 kg N pr. ha. Det gav også for hver
...Iæl Ilde "'lHllmcren igennem ~anllllC mcrudbylle
...om 22'i J..g N rr. ha.

Eftcl"\it "ningen af 15U eller 225 kg N pr. ha var
i(5vrigt ret h~·\l.edcn i alle ~Iæ\.

Aret" fOl ,og gUY i 2. ;lrS hundegræs el ret lavt
uLlbytlc. men tendensen 'iV:irer til Llet f(ilgende gen
nemsn!1 af l) forsøg:.

a. 20.9 18.3 24,1':
h. :!1l.3 18.2 25.2
c- JlUi 19.8 25.1
~. 19. 'I 211.9 25.0

GIl~. J iiI' "'11: N'ha h"'tt pr. ha "/975 + 77 dtet hU"1 J.,crl1C l.,r)IO( rjprol. pr. hil

Uden udlæg O 34,8 34.8
15 l.g il:d. raj).:l· 100 + 1.6 D.n 2.~ 44.0

5 kg it a!. rajgr. +:
IO l.g lidI. rod"l. " +2.1 4.9 O.R 36.1':
J() l.g 'l1cglch;clg " ~2.5 4.0 0./\ 35.6
IO "g [lt·l'"i ..." "1m " +2.0 4.6 0.7 36.6

7. Re~ulerillg af græ~,æl..sten med
hæl,tof 1974-77.

Denne fors~;g"'"clie.. fordeling af k ....ælstof pr~1\'c"

for at bdy~e. om det er muligt al opnå cl ortimall
udhYlle af græsl,'r~lOf med en J;uno;tif: b:llance mel
lem r:IIHotcin og Ir.c"l0f.

For...(\gcne placcre~. hvor der ;hct i forvejen
nlcv udlagt meJ hunJegr:!.:" eller almindelig raj
græ.. i Icnbe"tand, dIer fplgenck plan.

l 0\l.:n~l;'icnde o\cl~ig( Cl' l.un medtaget for'iog,
hvor der ogS<1 bkv h~hlcl grpnarg.n~dc.

I atlc tilfælde hal' cflerafgrch.lcll svæi..ket udnyt
rel af u.d.s:l·dcn no~cl.

fUtil' j h)l"'~IOf og raprolein bic .... udbytlel af cf
lcrafgrpocrne pa el beskct!enl niveau. ~c1\'om il;1
Ijen .. ~ r:ti~ræs ydeJc omkrinF 100n foderenheder
pr. h:l.

For~pgene forhætle.r.

1..K N pr 113
\Idlijll I )I,t\ :o: ~L1::1 3. )1.t:1 lall

". O 71 1.''1) 225 4\1l
b. 75 O 22~ 150 450
c. l _~11 22':: O 75 450
~. 225 150 75 O 450

Den graduerede tilfm,c1 af kva:lslOf gpl' del mu
ligt al male mCfudbyltCI vcJ stigende mængder
~væl'iIOf pr. slæt. eflcrvid.ning m. v.

Aret' for:-.~ig i hundegræs gav efter forholde nc
p:r.:nc l1dbyuer. "om i f~;lgende lahel er indregnel
i ~el1nemsnil af iah J5 (orsøg.

I genncm"nit holdt indholt!et af træslof sig ret
u:cndret, tdrstof faldl svag!. medens r:'iprotcin steg
ret stærkt i rCIlling af den største mængde kvælstof
lil den' ....Ixl.

De "tØr'\lc merudbytter af tesrstof og r~protcin

blev fllndet i uc forsøgsled. som fik uc st~;rste

mængder "V;cIS10f til den I. slæt.
Hter planen lilf,Sres midt i :lUglIst mt\.ned i del

I. ar henholdwis 225, 150,75 og O kg \..vælstof pr.
ha. Dc slMsle mængder l.vælstof l.an iUe udnyttes
af LIen 4. slæl. Eflervirkningen vil give l1luli~hcd

for væk"t i efter:'ir og vinter og dermed mlllif!hed
for en sva:Uel"c af gra:'ibesl:mdcn, f. cks. ved ned·



sat frostrcsistcn.. og nedsat modstandsdygtighed
overfor svampeangreb.

I 5 forsøg blev bedoml fdlgende gennemsnitstal
for planlebestand i det tidlige fodr: 4.7. 5.8. 7.1
og 7.3 efter henhold ..\i~ 225. 150.75 og O kg kvæl
stof pr. ha midt i august i det foregående år. idet
karakteren IO betyder en meget læl bestand. De
største mængder kvælstof havde s&ledes -.vækket
bestanden nogel.

I del følgende ses udbyllel j afgrødeenheder pr.
slæt og iall pr. ha i gennemsnit af de 9 forsøg.

Reguler;ng al græSI"æk.\t nu:d f...1·æ/slol

Hundegræs 2. år. 1975_77, KIl.f. 3 år
AfCrooccnhcdcr pr. ha

29. maj JO. Juni 12. aug. 8. Okl iall

a. 17,5 16.2 17.0 17.2 67.9
b. 30.3 11,0 16.7 17.4 75,4
c. 35.1 17,4 1~.7 14.2 RI,3
d. 37.3 IR.O 14.9 11.2 81.5

Det var stort set kun i den første slæt, def \ar
nogen afgorende forslel på udbyttet efler den gra
duerede l vælstofgØdskning. I de øvrige slæt \ Oll'

udbytteniveauel ipvrigt beskedent.
Arets forsøg i almindelig rajgræs gav Cl pænt

udbYlte. Tendensen i udbyttets fordeling svarer
stort sel lil fol gende gennemsnit af IO forsog.

Regulering af græn·æk!.l med f... I'ælslof

Alm. rah:T{~s I. år. 1974-77. gllf . .J år
PCI. pet af IONlaf h"g pr. ha

C"NIOr r:'prul. 1~IOr ION\of rjprOI

a. 19.4 17,fi 23.1 92,6 16.3
b. 18.4 17.9 22,9 5.4 1.2
c. 18.8 I R.I 23.2 25.9 .\.1
d. 18.2 19.8 22.7 21.0 6,2

Indholdel af Idrstof. r&prolein og træstof havd~

samme udviklingslendens. .:;om i I. o~ 2. års hun·
degræs.

De stør~te menldb~ Iler af tørstof og r~protcin

blev fundct i de forsogsled. der fik de største
mængder kvælstof i dCI tidlige fortil'.

I det fØlgende ses udb) tlel i afgrpdcenheder for·
delt på de enl..cllc c;læl og. iah pr. ha.

R<'gltfaill;': a; t.:rtcnæf...H nu'" kll("/\(ol

Alm. raigræ~ I. ar. 1974-77, glH. .J ål'
Afgrodccnhcdcr pr ho

29. maj l. juli IO. <lUl!:. 8. O~l, i:lh

a. 12.5 20.<) 23,0 20.9 77,2
b. 27.3 11,3 24.0 19.2 81.7
c. 3.\,9 26.0 21.0 lfi.O 98.8
d. 36.lJ 25,9 22.2 9.8 94.7

Det ser ud til. at mangel på k\ælslOf rammer
produl..tion<;e\nen h{lrderc i almindelig rajgræs end
i hundcgræ...

En tilforscl Pil iS kg kvælslof pr. ha har i for
året i forhold til grundgodet mere end fOfdoblet
udbyuet. Del er d:J ogsa hcr. al de storstc mel'·
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udbytter nås. Dog ses der også senere på året pæne
merudbYller for kvælstof.

Årets forsog i 2. års almindelig rajgræs gav et
stort udbytte. D~l er i det følgende sammenregnet
til gennemsnit af ialt 3 forspg.

Regulering al gra;)wrksr med kva/stol
Alm. rajgræs 2. Ar. 1976-77. gns. 2 tir

",. pet. af tONIOr hk! pr. h.
10NlOf r:lprol. 1r:esIOf 10rslof r'\ptol.

a. 17,5 19,4 23.7 122,6 23,8
b. 16.7 19.5 24.0 +0.3 0,1
c. 16.5 20.R 23.7 5.0 2,8
d. 16.9 22.3 24.1 3.3 4,3

Ocr blev ikke her fundel de tidligefc store mer
udbytter i Idrstof og d.protein ved godskning med
de '>tnrste mængder kvælstof til den 1. slæt.

Ofså her gØdes midt i august med 225, 150, 75
og O kg pr. ha. Denne mængde vil ikke kunne
nå al bruges op af den 4. slæt, og eftervirkningen
kan komme til al pavirke vinterfastheden. I middel
af 2 forsøg fik græsbestanden følgende karakterer
for tæthed i det tidlige forår: 7.5, 8.5. 6.5 og 5,5
eftcr henholdsvis 225. 150, 75 og O 19 N pr. ha
i det foregående års august måned. Det har i al
mindelig rajgræs tilsyneladende betydet mindre for
beslanden. end det gjordc i hundegræs.

I det følgende er udbyttet fordelt pr. slæt og
iah i afgr"deenheder pr. ha.

RC'!-:u[cn'lIg af f.:Nl'\I·(('bt med hal.\'tof

Alm. rajgræs 2. lir. lIJ7f>-77, ~IlS. 2 år
Ar~Hldl.'l.'nhecter pr. hl!

30. maj 28. juni 7. [lug. 7. okl. lilli

a. 22.4 25.0 24.2 30.7 102,2
h. 30.5 16.8 27.1 27.7 102,0
c. 33,4 26.1 20.7 26.2 106,4
d 31.2 29.5 22.7 22.6 105,8

I den I. slæt måles en befydelig udjævning af
merudhyuet ... ed den ,>tærkt graduerede kvælslOf·
gødskning.

Der var også i h\'cr slæl en betydelig eftervirk.
ning af hælslof fra den foregående slæt. n3r
mængden var over 75 kg N pr. ha.

Del har været tydeligl i denne serie. al ca. 150
kg kvælstof pr. ha til den 1. slæl har kunnet dække
behovet for kvælstof i almindelig rajgræs og hun
degræ....

Forsø~ene fortsætter.

8. Udbyltets fordeling i almindelig
rajgræs med forskellig skridningslid 1976-77.

I de senere år er der pil. markedel kommet nye
'>Orter af almindelig rajgræs. som sætter aks og
blomstrer både meget lidiigere og meget senere.
end .... i tidligere har kendt det fra danske sOfler.

Forsogene her gennemfores for al belyse skrid
nin{:stid og udbyttets fordeling. Der blev udvalgt



Il7

nOl,:le repræsentanter af disse sorter til forsagene.
Kun EnJura er iil.il.e på den dansil.e \ort~liste end
nu. De enil.ehc sorter b~)r betragtes som typer på
for.,il.c1lig sil.riJningstid. da der fimle ... flere sorter 
nu og<;.1 lo\endc dansl..e. indenfor h\er gruppe.

"or~ogene fude.. mell 450 kg k\.cl<;tof pr. ha i
NrK 21-4-10 fordelt med 150. 100. 100 og 100
kg" pr. ha tidligl fora r o~ efter I .. 2. og 3. slæt.

UJbyltel nc i årets 2 for<;~)g lå p:l cl ret højt ni·
ve:tu, Resultatcrne er i det fplgende regnet sammen
til gennem<;nit fra ialt 3 fl,)r<;l,)g i l, ar

Fodenærdien er beregnel udfra indhold af lræ·
slof efter gældende normer.

Tiden for Jen f(;r ... te ...Iæt har ~trail.t sig over næ
sten 4 uger fra den tidligste til den seneste sort, og
foden.l:rtli er ikil.~ gået ncd i den sildige l. !>Iæt,
snarere t\ærtimod,

Denne forsil.el i tidlighed il.an bruges i planlæg
ning af græ\areal lil afgræsning. en!.ilering. stald·
fodring og slæt.

Fon.{'gcnc fortsætter,

(,.a.S 5.7 79.3 7.7 83,4 9.6
1.5 + lU 0.2 +0.1 2.6 0,3
2.0 -'- (1.1 2.5 +0.1 0.2 0,3
lU -;-0.1 3.0 0.0 0.8 0.0

'\1;::0/111' nlfl'lI:,:dcr J... u'hrolIii 11d,\lrd (166/
hl.j: pT ha

O,,", :~'" ISON
1."'\ r.lprol 1......1. r.lprOl torlit r.iprot

9. Stigende mængder kvælstol til
helsæd 1976-77.

Forsogene gennemf(ll'tc~ eflcr "3mme plan som
I 1976. dog blev Sall..abyg taget mcd i stedet for
Adorra

Ih)\,uidcn er fa."'I'i ..tI cns for 311e 4 sorter. når Jen
neder'iIC l • af striJet er gult og "'ernen \o\..sagtig p~

de midJdliJli!;e ..orter.
J gcnnl'm\nit af 9 for,,):; hle\ hdstel fdlgende

udbYlIc (lI ha.

9 i\,
f{JlJ

Mona
lila
S,tI"'a
loLt

Ur/h\llell' iordclillf,: i (/1/11, /(///"'I'fl'I'

II/et! fonJ..cllig .\J..ridllillf,fltid (165)
JX:1. pct. ar 1.1r\lur hl.g pr, "'IOrslOf r.iprol lf~SlOf 11H\IOf r.lprot

Gremie 20.7 16.1 23.0 88.4 14.2
VC11lil 19.6 15.5 24.8 10,5 LI
I)crma 21>.0 14.8 Z4.H 15.0 LI
Endura 21.7 14.7 24.7 I 1.6 O,S

('111'\111"1\ 10re1< li/J~' I /If/ll. Ul/gUI'\

1/I1t1/on:'dll':': \1..//lhllll':':\/l11

GII~ ~ f~ I(J7f) il

Glcmic ~dede det la\e'le udbytte og rerma det
<;l\lr ... le.

Indhold af 11,1l ...1Uf. r:lprolein o~ Irx lOf \ar stor!
1Il'1 en ... i de 4 'urter. men del iI.) Ide... i t·l. al de er
Sll.~l IHh!cl \ed b\.'::\IlJCIltIt: ridning om det ses
i ft\l~endc oH, ... i!:1 o\er mlb\(Ict ... fOld.;lmg p"l 1.
U)..: Z 11.l:1 U.L: 1.111 i "fgn)dl'l.·nhcdcr pl. ha.

,\l~r-,,<.le(l1hcdcr P' II ••
I. SI.l'l ~ ,Ll'l

".
(ircmIe

Vern,l
Perm:1
EntlllLI

4(1.1
-16.4

1\,0
111.6

Alle
sl •..,1

71.0
76.5
~O ..'i
75.9

I)el \;[1 en p...:n fOII)gel ...c i Illlh}'llCI af "'r~tof

pr, h•• \cd nget lilfOl''ocl af iI....-ælslof, De 4 sorter
hdr ... toll ,ct \ Jel ... amme- IlJhYIlC af 1(,rSIOf og rå·
pl'Oleill pr hil h'd 0.7;;; og l~n "'g iI.\æhtof pr. ha.

I .l1le Im"'l'.!~~led hle\' l:0tlet med 100 kg kvælstof

8\11. der cl1JIleru Jom hcl'l;ed
k.n ',"("fe en rallond foder·
.f,rroJe l del 1I11e11Jl\c h.:rl"lI
trug



Mona Zua S:lllaO) Lora
43.tJ 43,8 41.6 40.8
42.9 42,7 40.11 4U,4
40,7 4l.7 37.1 38.0

pr. ha snarest efter. at helsæden var høstet
Der blev bjærget en eftersl:t~l i 7 af de 9 forsøg.

I 2 forsøg svigtede udlægget.
Ved de 3 kvælstoftrin til hehæd og efter de 4

bygsorter blev der høstet følgende udbytter i udlæg.

SligClld(' nlcrllgder kwrhlol ril helsæd (/67)
7 Is. o N bIt:1 pr7~a~ ehersl.'t"l. 1$0:"1

J977 lOUI r.iprol UHU r.. prot. UIrSl r..prOI.

Mona 22,9 4,8 23,2 4.9 22,9 5,1
Zi'a 0,1 0,2 + '.2 +0.1 +3,3 +0.8
Salka 0,6 0.2 +0.4 0.0 + 3,J + 0.7
Lora 1.3 0.2 +0.9 +0.2 +3.9 +0.9

Stort sel blev måh samme grundudbytIc efler
Monabyg uanset gØdskning af helsæden.

I forhold til de øvrige bygsorler blev de st,Srste
udbylIer hpstel efter Monabyg som hels~t:d.

J del følgende scs en ovcrsigl o\'er indhold af
tørstof. råprotein og træstof. karakterer for lejesæd
m. v.

Sfigeude m"llgl/('/ J. "(rhfoj ril ild.\trd

G/IS. 2 t1r
pcl. IOnto!

O
75 N.

150 N.
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Mona- og Salkabyg havde en ret pæn stråsliv
hed, medens Zita- og Lofabyg var ret blØdstråede
ved den slØrste kvælstofmængde.

Da helsæd normalt vil blive dyrket på gårde
med et stort kvæ&hold og med megen naturgødning
til radighed. vil helsæd oftest forekomme, hvor
jonjens fnlgtbarhed er stor, regnet i kvælstofreser
\'er.

Der må derfor lægges ~tor vægt på str&stivhcd.
da del betyder meget. at helsæd er Slående ved
hSiSt. Det giver mindre l"b i marken, og det betydcr
ogsa. at afgrØdcn i mindre grad blivcr inficeret
med gærsvampe. Det er i~ær disse gærsvampe, der
ved eflergæringen i siloen kan give hurtige lem
peratursvingninger og '>torc tab. når ilten. senest
linder opfodring. får adgang til ensilagen.

Nederst se .. udbyttet af efterslæt i udlægget. Af
de anlagte 1& forsog et uer i de 2 år målt udbytter
i udlægg.el i 9 forsøg. I halvdelen af forsøgene er
udlæggel s!i1e-dcs iJ..ke høstet på grund af for d~r·

lig be-stand. især i forsøg.. led efter stærk kvælstof.
gødskning.

Udbyttcl hlev i gennemsnit af 2 :h ret lavt, og
uet \ar lan:"l efter blØdstråel dæksæd. der ble"
gode I meJ 150 kg kv.t:I'ilof pr. ha.

Forsøgene forlsæller.

XA t\,4 8.7
9.6 9.3 9.8

lU l 1.2 l J ,4

23.9 21.1 24,0
24,9 :!3 ..~ 24.4
25.2 '24.5 25,S

pcl. r;).protcl ..

O N.
75 N ..

150N ....

pcl. mutor

ON.
75 N ..

150 N ..

Kar. r. lc,c:s.rd")

O~ ..
75 N.

150N ..

8.8
9.7

l l,3

23.1
23.6
24,5

0.0
0.1
2,0

O.l
0.9
3.6

O.tI
',4
.., .0

0.4
1,8
4.:!

10. Stigende mængder magnesium til
klo, crgræs 1977.

Forspgenc Cl' planlagt for al belyse indholdet af
magnesium i gra:"'lprstof. der dyrkes under inten
sive forhold på jorder med høje kaliumlal.

Del er s.'lledc'i i...a:r indholdet af magnesium. der
søges p:hirket. men også indholdel af natrium og
kalium i J;ra:'ilprstoffet mMes. da dct især er ba
lancen mellem di')").C 3 mineraler, der kan phirke
dyrenes <,umJhed.

Forsogcne placeres pi jorder med hpjc kalium·
tal og: g\xleo; ~Irligl eflcr (olgende plan.

a. c I ctlcrstzl

oN.... 14.0
75 N I J.l

150 '. 12.2

•) Sal~a ~l,ln med 1 Iqr

'0) 0-10. IO - hdt l leje

1l.7
'0.8
9.7

IY,t)
19.0
16.3

13,7
1~.7

9,3

a. GrundF,()dcl.
h. 15 I..~ ~1g 'ul 4 fan~l,'.

c. 30 I-g Mg ild 4 g.anj.:c
d. 30 I..g Mg P:l I ~ang.

c. 60 I..g ~IS pft I gang.

I alle soner blev fundet et fald i procent tCSrstof
ved dgel tilførsel af kvælstof. De lidligste wrtcr
havJc del stdrs(e indhold af tørstof. nemlig. 41-44
pct.. medens de <;ih.ligste sorter ha\'de ct indholJ pil
37-42 pet. tor"lOf.

Der blev iUe fundel nvgcn afg.orcndl.' forsk cl
på de 4 sorters indhold af dprolein og. trx<;tof pr.
de 3 kva:lsloftrin. IndholJcl af råprotcin blev 8.4
11.4 pct., hvill..el er ret la\! i en gronafp.rudc. Ute
lede" \'ar indholdcl af træswf pa ~ 1-~6 pel.. og"~

ret la\ i en gmn.\fgrodc.

Sfigclldr lI/{l'll/:der magf/('SiIl11l til ~/ø\"('rgræs (168)
Gfl,~. 5 f.f

pc' ",. h"g pr. ha
1977 ll"~l"',. r"prOI grenl lorSIOr råprOI

()Mg. 17.2 19.7 695 119,8 23,6
15~1gau4X 17.6 19.5 3 3.0 0.3
30 ~1g all 4 X 17,4 19.0 +8 O,J +0,9
?oO Mg r~ l X 17.4 '9,2 IO 3.0 0.0
60 t\lg P'l I X 17.9 19.0 5 5.2 0,2

Som grundg('ldning. bruges en magnesiumfri PK
godning. Kalkammon'l:l1peter bruges som kvæl·
'itoffodning og. tildeles med 150. 100. 100 og 100
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I dcl følgende scs udbyttel i :.lfgrødecnheder for
delt pr. slæt og iall pr. ha.

kg N pr. ha henholdsvis tidligl forår og efter L. 2.
og 3. slæl.

UdbyIlet i årels fOfsog lå over ~cnnemsnil, som
lIet også scs i foran~t!tende ovcrsig!.

LJdbyttel af grønt. lørstof og rtlprolcin påvirkes
ikke ret meget :.lf den forskclligc gØtlskning med
m:.lgnesium.

99.8
2.5

+0.2
2.5
4,4

Afgro<!ccnhcdn pr. ha
6. Juli )j. aUI 8 oll.

22.5 16.~ 15.5
0.6 0.0 + 0,3
0.4 +0.3 0.3
1.0 +0.1 1.2
1.5 +0.1 0.6

a. Udl,cg lIllen dæh:cd.
b. 160 kg ha\Tc med hVClt !<HlnSr
c. 160 "'g havrc med h\crt andel ....Ifpr.
d. 80 ~g ha\ re med Inert 'hl ror.
e. 80 kg havre med hvert andel ,tlr~)f.

11. Udlæg i havredæksæd med
rorskelli~ tæthed 1977.

Dc senerc års langvarige tur"'epcrioder ..væk
kede og odelagde på alle jordl~'pcr bestanden i
mange nye og ældre græ')mar~er.

For at belyse udbYHeniveau 0t: udbyHcfordeling
\ed omlægning i for!lrel, genncmfores for\l)g efter
fdlgende plan:

fcts indhold af natrium. Senere P~I 'SOmmeren sker
en fordobling af indholdet af natrium i tdrstoffet.

Forsøgene fOrlSæller.

iall

S/igl'l/de f11t1'/.gtll·r IIItl.J:W·.\;UI1l fii J.hwcrgræs

Gn,. 5 If.
/977
O ~Ig 45.0

15 ,'lg ad 4 X 2.2
30 Mg ;ul 4 X +0,6
30 ~lg prt I X 0,4
(10 f\lg pii 1 X 2.4

Dc bc"~cdnc Illcrudbyncr h~1Slcs de 2 f~~rste

~la.:1.

I l1et følgende ~ .. cn o\Cr..igl over indholllet af
m:l~ne..ium, natrium OJ; kalium i 1~~rMoffel i de en·
~ehe ')!æt og i genncm!lnil.

Forsøgene grlllldsØdes med 100 kg N pr, hl. i
NPK21-4lOrr.sl,ct.

U~rll(Jt blev i alle for:,,>pg~lcd bc"'a:mpet med
dinoscb, nar dCI havlle 2-4 hhlllc.

ArCI" for....,g har ydel el pænl udb)'lIe. som det
og.." fremgar a.f f'ilgendc gennem~nit af 12 forSØg.

13,7
0.1
0.2
0.2
0.4

70.2
12.4
12.1
9.5
9.2
4.6

hkg pr hl
lUr!>IUf dPfOl

377
51
I~

42
44
21

19.5
16.7
16,~

17.4
17.8

",.
r ..prUI

",.
10r~1

('dltl'g i hd,.".dtl'J.Hl'd med /onJ.dlit: ul'fJu'd (169)

JJ (s.

/977
Uden da.·bæl1 1~,6
160 kg. 121:m 1\'/,2.
160 kg. 24 cm 18,~

RO~I:'.12cm 19.0
RO k~, 24 cm 11'\.9

LSD

gnS.

0.18
0.18
0.19
0,19
O. ]l)

0,1 c;
n.15
0.16
11,16
0,16

SliJ:l'fu/(o IJI/l"tl~'jhr IJIllgllnilllll Id J. h" a::rtr~

po.l ar lur~lOtlcl

s. JunI 6 juli Il aUI 8 oll.
'lllnc~,um('lir)

0.1 Y 0,22 0.24
0.1 g 0.23 0,23
O, (to: 0.13 1>.24
0.18 0.24 0.25
O,:W 0.24 0,21

Cm. 5 l\.
/977

O ~Ig

I S 1'1g ad 4 X
30 ~Igad 4 X
JO t\lg pa I X
60 :-Olg pfl I X

1111

59.7
6.~

6,9
J,~

5.5

Afsrudccnhcdcr pr ha
6 ;lug {, O~l

24.2 21,0
+5.3 +3.7
+5.5 +4.0
+4.3 + 5.3

2,9 +3.1

26 Juni

14,5
15.~

16.4
12.9
11.5

Indholdet af 1000\lof \ar r~'l en ..arlct i alle for
soplet.!. meden') imlholJct a ..,protein "ar lydeligt
siMs! i a.f~nklen udl,lC'! "d ,J.l'~..æd.

lIavre som d;cbJ.:d , 1)-12 hkg tdrslof mere
pr. ha end udlæg uden I.tl'~ ....cd. Ved udlxt; i RO kg
ha\Tc blev hp..ICI ca. 3 hkg 1~)r,)lof mindre pr. ha
end cfler 160 "'I:' havre som dæk~;cd.

En fordobling af srtafMandcn lil dæksæden fra
12 til 24 cm havde vcd samme IIdsæd ..mængdc
ingen imlflydcl ..e på lu.Jbyttet.

) det fplgcnde er det heregnede udbytte i :tf
gn;decnhedcr pI. .. lælog iah pr. ha visl for de
samme 12 forsd!!.

Ved beregningen er amendt folgendc formel:
}' - 055 + 0.03 x. idet x = PI:I. træslof i Ipr!>lof
og y = "g IOrstof til I foderenhed

Udllrl: i hmrl'l/Id~tl'd IIIt ti /orl1..dlig Ifl'/lIn/

JZ/J
/977

Uden dæks..'l:d
160~g,12cm

160 "'g. 24 cm
RO kg, 12 cm
80 kg, 24 cm

Nlf,lIlUm ("'lill

O ~Ig 0.22 O.::!U 0,26 0,42 0.25
15 Mg,ld'" X O, (I) 0.19 n,)O 0,41 0,1-l
30 Mg ..d 4 X 0,20 (),:!U O,2H 0.41 0.15
30 Mg P" l X 0.1~ 1l.17 0,29 0.41 0.23
60 ~Ig P" l X 0,20 O,IX 0,26 0.37 0.23

Kalium (KJ

O Mg 3.81 3.4~ 3,48 3,05 3.56
15Mgad4X 3.73 3,42 3.47 3,02 3.51
30 Mgad 4 X 3.H5 3.28 3.<8 3.05 3.53
30 Mg på l X J,YJ 3.55 3.51l 2.89 3.60
60 Mg på I X 3.74 lAll 3.50 3.16 3.54

r-orc;~sgene fra 1977 har i den I. slæl et meget
hØjt indhold af blium, da de h;'lf \xrel placeret
p jorller med ct hujt ~alillmni\'eau.

Det huje indhold af "'alium følJ;c'i af el la\ I ind·
hold af magnc!'.ium i den 1. slæt. Trod'i lilfdrsel af
magnesium øges indholdel iUe op over 0,20 pct.,
som er et forelobigt "nslem"l for l"rstoffets ind
hold af magne'iium. Dette mål ""s i 2. slæl \ed
60 ~g 1'lg pr. ha, men Og~:l i 3. og 4. slæt ntls det
i alle fOf~ug.\led.

Del hØje indhold af ~alium i den I. slæt fdlges
ogsl af et I;'lvt indhold :.If natrlllm. Del nar dog
over 0,20 pet.. der og');'\ er Cl dnsJ...em ) for tørstof-
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Nll-ka/J..lIfllmolls(/lpefcr ,if græs \'ed højt
J..afillfllllil'('ou (J 70)

Virkningcn pr. I.g: I.\ælstof blev henholdsvis 21
og 16 kg græstørstof pr. tillæg af 150 kg kvælstof
pr. ha. hvill.ct er meget rentabelt. Der var ingen
for.-.kel i virkningen af 300 kg kvælstof pr. ha.
enten det \af "ammen med natrium eller magne
sium. Der var heller ingen forskel i virkningen af
I.vælstoL enten magnesium blev gi vel på I gang
eller samme mængde blev fordelt med lige store
ma:n~der pr. ,>Iæt.

1 dct fl.ligende er udbrllCI fordelt i IOrstof pr.
!'!>Iæl og ialt pr. ha.

kg r,\prOteln pr. ha
26. juni 6. >lugusI 6. okt. i>llt

Uden dæksæd 300 570 500 1370
160 kg, 12 cm 240 ~ 150 +70 20
160 kg, 24 cm 250 +140 +90 20

BO kg, 12cm 200 +110 +70 20
~O kg. 24 cm 210 ~100 +70 40

Havredæksæden ydede i den første slæt 12-16
afgrsJdecnhcdcr pr. ha mere end udlæg uden dæk·
sæd. Dette mcrudbyue fulgtes i 2. og 3. slæt af ct
negativt merudbytte, så s[utre~uhatet for havre·
dæksæd klin blevet merudbytte på 3~7 afgrøde
enheder. rgcn var der ... cd ~i1mme udsæd ingen sik
ker forskel i udbYHe efter 12 og 24 cm såa(stand
lil dæk ..a:tl~n.

'ederst i tabellen ses udbyttet af rnprotein for
delt pa de enkelte slæt og iah pr. ha. Slutresultatet
er et meget beskedcnt merudbyttc på 20-40 kg rå
protein pr. ha for havredæksæd i forhold til udlæg
udcn dæksæd.

For'>ogene forlsætler.

GI/S. 8 Is.
1"77
Grundsødet
Ka,kas, 150 N
Na-k<ls. 300 N
Kas, ~Ig, JOO :'I
Kas, ~..tg. 300 ~

ISO

1"'.
("("St.

21.9
20,4
19,0
19,1
19,J

",..
r"'prolein

12, l
12,~

15,4
15..\
15,4

hkg pr. ha
grønt tørslof r"'prol.
309 67,8 8,2
176 31,1 B,2
JJ7 55,2 10,B
JJ6 55,1 10,9
J29 55,J 10,7
51 6,4 1,2

12. Natriumkalkammonsalpeter til græs på
jorder med højt kaliumnh'eau 1977.

I lidiigere forsog er fundet. at et højt kalium
niveau i jorden også gav cl hpjl indhold af kalium
i græstørslOf. Dette høje indhold fplges af et lil
svarende lavere indhold af nalrium og magnesium.
Et s[ldant hojt kaliumindhold og et tilwarende la .... '
natrium- (.lg magnl'~iuminJhold i græstØrstof ~an

få tlgunstig indflydelse p:i. dyrenes sundhed og pro
du"tionse ....ne. h .... is græs er deres hovetlfoder.

For at t1ndCrs~'bc. om del p~ en let måde er mu
ligt al ændre balancen kalium. natritlffi og milgne
~ium i en gunstig retning for d}'r, der lever af græs
torstof frn. jorder med høje kaliumtal, blev anl<lgt
for~}g eflcr f~}lgendc pla.n:

a. Grtmd::,~ucl.

b. 150 "g-N i Na·"a.. ad 4 gange.
c. 300 "g i 7'1a·"as au 4 g~lIlge.

d. 300 "g N i "as + 2-/. kg Mg ild 4 gange.
e. 300 kg N i "as + 24 kg Mg ad I gang.

Forso,gsgødnin,gen, der blev leveret af Dan!'!>I.
l':ors" K\'ælsloffabri". urenil. havde efter analyser
på Q\ i'IS I ahoralOrillm. ArhLl"i. fdlgende indhold:

Sa-J..a/t.tlIIIIIIOIISaffll'lt:Y lil græs I'e(/ højt
J..ldllllll/li "Cllll

G1II'. 8 Is. Tørslof pr. h,
1977 I slæt 2. slæt 3. slæt 4. slæt iall
Grundgodet 37,1 12,6 11,2 7,1 6B,O
Na-I.as. 150 N 7.5 6,7 9,7 7,1 J1,O
Na-kas, 300 N 15.6 ILO 16.4 12,0 55,0
Ka..<;. ;\Ig. 300 N 14.l 1O,~ 17.5 12.2 55,0
Kas. i\lg. 300 N 14,0 11.2 17,4 12,7 55,J

~lcrlldbyttct for kvælstof var ret jævnt fordelt
pr.. slæt hele vækstperioden igennem. og der blev
i~kc fllndct nog!.:n for~kel i kvælstofvirkningen. en
ten kvætstof blev gi ....et sammen med natrium eller
magnc!'!>ium.

Der blcv snledes som \'enlel i forhold til kalk·
ammonsalpeler ikke fundet noget mcrudbylle for
god<;kning med natriumkalkammonsaJpelcr. Virk
ning.en knn findes i en ændret sammensætning af
græ,>ldrstoffets indhold af kalium. nalrium og
ma~nc"illm. I gennem ..nit af 8 forsog er i det fØl
gende vist indholdet af disse 3 mineral<;toffer i pct.
af grx'I~)r'loffel.

Va·t.a(J.amlllon<;/Ilpu('l" til græs led 1IC>jI
kafiu""lil'eOfI

pc!. af gr.rSlurslolTel
l. slæt 2. lilzl 3. slæl 4. Sb::1 gns.

Kalium (K).

unll1d~odet 2.7-/. 2,70 2.B6 2,6B 2,75

Kvælstof ( ') ::w pct.
i'a-kas, l'iO '\l J,OO 2.69 J,II 2.54 2,90

......... .. '-" Na-ka.... JOO K 3,11 :! ..75 3.22 2.41 2,96
Vandoplp.-.clif:.l magncsillffi (\tg) 1.7 pet. has, ~lg, )00 K 3.04 2.69 J,I4 2,JB 2,90
Natrium (f\al It7 pet. Ka... , Mg, 300 2.99 2.73 J,IB 2,42 2,90

Fors<:sgcnc t'lle ...· grumJgodd metl 40 kg fosfor og
~hsncsium Ol~)'

:no kg blillffi pr. ha. og der blev hostel 4 årlige Grundgodet 0,11 0.16 O,IB 0.28 0,14
Na·k:L<;, 150 K 0,11 0.16 0,19 0.21 0,14

slæt. Na-l.a.<;, 300 N 0,11 0,17 O,I~ 0.21 0,16
T gcnnem.:onit af 8 forsdg blev fundet folgende K.s, ~lg, 300 K 0,12 0,17 0,21 0.21 0,16

lldb~·lter i torstof og rå protein. Ka.., Mg. 300 N 0,12 0,17 0,17 0,20 0,16



pct. ar grJ:SluntolJ'el
l. sl:e( 2. sla:1 3. S1ll:1 4. slzt ,M.

Natrium (Nu.
Grundgpdct 0.16 0,16 0,18 0,28 0,17
Na-kas, ISO N 0.22 0.21 0.24 0,42 0,24
Na-kas. 300 N 0.27 0,25 0,47 0,68 0,37
Kas, Mg, 300 N 0,25 0,26 0,31 0,57 0,31
Kas, Mg, 300 N 0,23 0,25 0,31 0,51 0,30

El indhold pil ca. 2,50 pet. kalium i græstørslof
fet er tidligere fundet tilstrækkeligt stort til at op·
retholde græsproduktionen. Bortset fra 4. slæt er
der overalt malt delte indhold. Pil den anden sidc
kan et indhold på ca. 3 pet. som i den l.slæt heI
ler ikke siges ;u være noget slort og o\lerdådigt
kaliumindhold. I gennem'mit må indholdet af kali
um her i forsøgene bctragtes som normalt.

Et indhold på 0.20 JX:1. magnesium er et pas
sende hojl indhold i græstørstof. Det var her i for
~pgcnc lavlog ret upavirkct af lilfør,len i I. og 2.
slæl. l 3. og 4. slæt var indholdet steget næsten lil
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ønskemfllet på de 0.20. og dct var forisat up:'!virket
af tilfprslen af magnesium j g,Xlningen.

El indhold pol 0.20 pct. natrium regnes for et
pa.....\endc indhold i græstorstof. I grundgddcl græs
er det i l .. 2. og 3. slæt her i forspgene noget un
der delle indhold. De ISO kg kvælSlof pr. ha i na
triumblkammon~ulpeter bringer del i alle slæt
Over 0.20 pc!., og Cl tillæg på ISO kg N lil iall 300
kg pr. h~1 bringer det i alle ,I.ct langt over delte
indhold. Del scr ud tit, at 300 kg pr. ha i kalk
ammon<;alpcler sammen med magne~ium i kicscril
også 'lger natriumindholdet o\er de ca. 0.20 pet.
Den ')l~l'l"ke stigning i den 4. slæt kan lyde p5. at
jorden i nogen b'Tad blcv tømt for kalium. idet
græsplanler i del tilfælde i nogen grad !-an crSlalle
manglende kalium med natrium_

J dCl følgende er for~)gene opdelt efter kalium
taI i jorden \ed for"N~encs anlæg. øverst ses resul
tater af 4 forsog med et gennem\nitligl Kt pa 20,5
og. nedcl\1 med cl gennemsnits-Kl pa !:f,3

Na·J.alJ.ammoll.mlpt?ft'r fil græs \'l'tI h~,jl kaliumll;I'l'au

/977 p...1. ;al IOr'Sfoffet
Kalium (K) .... ;a!rlum (1'1I)

J-J~'it Kr. 4 II. I " 2. si J. si .,\ I 11 2. \10 3. ~l ."
Grundgodet 2.94 3.53 3,72 2,~4 O.Ol) O.lfl 0.21 0.27
N a-k~\S. 150 i'- 3,1fi 3,.\.1 4,21 2,98 (U3 0,17 0.25 O. 'fi
Na-ka-;. 300 N 3.41 3,n 4.47 3,02 (),16 0.25 0,37 (Ul
Kas, Mg, 300 N 3,36 3,54 4,24 2,93 0,13 0,19 0,26 0.42

/m'f Kf. 4/1.
Gnlndgpdcl 2.5~ 2,98 2,92 2,0'\ 0,21 O,tf! O,2!:f O.3~

Na·kas. 1.\0 N ........ ,. 2,90 3.22 3,22 2,03 0,28 O.2t<: 0.40 OAI
Na-"a~, 301l N 2,88 2,~1 3,33 1,90 11,1..\ OAI 0,71 U,XO
Ka'S, Mg, 31)1) N 2)13 2.91 1.11 l,XX 0,11 1),3' 0,50 II/dl

Bort\CI fra 4. slæt \ed lavl KI var indholdel af
kalium i gr~l'~lør"'loffct langt over de nddvendigc
2,50 pc!.. \om ...konn(''',; llødvendig! for al sikrc
pla.nlerne mod manl;:d pa kalium. Del mcdfdrtc.
al indholdct af n;atrium I ~rundgodct græs var ret
lavt i l. og 2. slæt. Der \ar en l}'delig lenden ... lil
ved hpjl Kt. ~II indhohJcI af natrium uges op over
de <mskede mmd'it 0.20 pct. ved gpd~kning med
nat rium ka I!-n mmonsnlpcler.

Ved la\ t Kl \ ar indholdet af kalium i ...ær i de
sid<;lc :-.læl no!=el under de 2.50 pct. i H,rstoffet.
Det meMorer. at indholdet af nalrium i<;~~r i den 4.
slæl \ar p.1 cl hdjt ni ... call. i\len og"a I l. og 2. slæt
var indholdct af natrium pa et pænt ni\eau. og det
Øgedes Oe:~.1 \cd at tilf\lrc nalriumkalknmmonsal
peler.

For<;ogen~ fortsætter.

lige ,,;ftcr olic\..ri\cn korn der en hcnvcndcl\c
fra I'>r:ld, om der i Danmark var if1(crc'l~e for al
pr~he rMo.. fal fra Ncgcv Ørkenen. som var \ællig
findelt og af en god k\ulitet mcL! hen..~n lil P-ind
hold.

Der hk\' nnlagl I for<,og p:"i en humusrig lav
bund...jord med eL rcakliol1\lal pa 5,2. el fosfor ..~ re-
tal på 6.0 og et fo... falla! ra 2.-l. Reaklionen var
rct I~l\, men jorden, fmforre<;efver var nok p!l. for
hojt el ni\cau lil at få fuld \irf..ning af r fo~fat

ved en korttidwirkning.
I de 2 .11' blev m.ill f()lgendc IIdh~lter og mel'·

udb~ller, ligc,om gr:c...h,r... loffct'i indhold af fo\for
er \iSI I gennemsOlt.

For.w!o: 11/{'d rii/mltll Ol: l/un//{ajmlt1t
l .H ~ .I,

I..~ r arlit:t "" 1'''
f~(or hkg pr. h3 fo<ofor hk~ pr. ha

13. Forsug med råfo"ifat og rr. h'l p llIt~1 r.l.p,ot P IO"" rl,.rOI

Ihomasfusfal 1976-77, Cl 1l,J l 32,3 ~,7 0.30 72,9 15,2

p:'! jernholdige I'l\·bulld... jorder med cl lavt reak· JO supcrfo'iLlt lU:! ,;,0,8 : 0,5 0.37 7,.\ 2.4
60 'lupcrfo,fat 0.34 ...:..0.2 .;.0,1 0.42 11,2 3,2

tion~tal har lidIigere fOr\l'g vist. a' råfosfal og 60 thom.l .. fo\filt 0,31 .;.0.3 0.0 0,36 6.8 I,~

thoma... fo\bl r a lang ..igt \ irker lige ~å godt som 60råfo!lLlt 0.30 1,0 O.:! 0,34 1,3 1,.1
superfosfat. nr. 320U 1976 nr. 2681/1977
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Smider i majs ( /7/ )
GIIS. ~ f\.
/977 ,<O ",. Kar. f hkg pr. hl
S~lid lerSI dprOI lejes .) gront IDr'S1 r~prol.

2. m:lJ 22.7 9.J 0.7 505 114.6 10,7
16. maj 21.6 9.4 0.9 +2 ..;-6.0 ,,;-0,5
23. maj 19.7 9.9 2.5 11 ..;- l J,I ..;-0.7

I. juni 18.3 10,4 2.7 6 ..;-20.9 ..;-1,0
IO. juni 17.3 1).0 ].R ..;-34 ..;-J2.9 ..;-0.1

.) 0-10. IO heil I lc'tc

Indholdel af t(1r"lOf falder. og indhold"'t af rå
protein ..Iiger jævnt i tal.l med uusællcbe af så·
liden.

:-.tedens tabel l lldh~llet af gmnl. bortset fra
"id·ae ...a\iiJ. \ar ret IIp;i\irl\et af såtiden. \af tabet
:lf lm'>lnf jæ\ nI og ,Idl faldentIe med u<hat !i.ålid.

Der hlev nl:ilt en lydelig forringelse af stand
fa'itheden vcd udsnt ~~hid, som del fremgår af kn
raklCft:r for lejesæd.

I det følgendc se... lJt.lbyuel af tor~lof og dipro
lein fordelt prl kolber og slængel.

Hele fOfsog"arcalel hlc\' tilbered l til såning ved
den fpr ..tc ,,;jtid. Samtidig hermed blev bekæmpet
ukrudt med 1.5 ~g Pramilol 1\1 80. Værnebæller
udenom forsogsarealcl blev såct ved sidste såtid.

Høstning ble\' gennemfort med cn I-ræl..ket
O1ajsho~ter af mandskab fra land.,"ontoreL

Det fugtige \cjr ..id ,t i april beloo. al såtiden i
forsogslet.l a blcv ca. 14 dage fOI..,inkel.

Af dc 3 planli1,gIl' forsøg ble\ bestanden i I for
sug efter de 2 sidste ,;llider sil "tæda besl..adigcl
af angreb af ragef. at forsogct målte kas~cf...~.

Udby tierne i aret, forSØg er p~\ et pænl niveau,
:-.001 del og":l fremgår af ft,lgende oversigt.

Sfllicler j majJ
hkt! pr. ha

Illnlof r~prOlem.e pr. h:a
I..olt>c sl.LnEcI J.olbe Slængel lait

103,3
";-7,3

,,;-15,3
-c 23,5
..;- J4.1

5.2
0,9
1.6
1.0
U

5.6
-7- 1.5
+2.3
-d.1
-d.5

56.6
6.4

11.5
IJ.6
5.7

5R.0
~ 12.4
~24.5

- 34.4
~ )8.~

Cm. :2 f.s
/977

2. maj
16. maj
23. maj

t. juni
IO. juni

Klor/IO/dig og J./orjri NPJ': JI-4-W til J.fol'('rgrtr.\·

N,. 2150 Kar. r hlg pr ""'1977 llo'er·) I:rl;ll11 lorslOf r.\prot. lr<t:~l.

Grundgodet 4.5 243 64,3 7,8 13,7
300 N i l.a ... 1.5 244 S2,8 8.2 14.9
JOO N + klor 1.5 176 54.9 8.3 15.0
300 N -:- klof I.S 261 55.4 R,5 14,7

a. Grundgl)dd
b. :;00 N ikas.
c. 300 i klorholdigt 21--4-10.
d. 300 I i 1.Iorfl il :! 1-4-1 O.

14. Klorholdig og klorfri NPK 21-4-10
til klo,wgræs 1977.

Dc! har \æret n;cvnt, al en slOr tilfpr,e( af klor
I.;an have cn ~væl..l..ende virl..ning: rå klovcr og græ"·
scr og dermed måsl..c og...;i virl..e begrænsende for
udb~ Hel af l..lovergræs.

For al bcly~e di .....c forhold nærmere ble\' anlagl
forsog. efler planen:

Indholdet af fosfor i græ5torstoffel i det grund
gØdede forssiw.led viser, at planterne var rel godt
forsynet med fosfor.

I det fØrste år var udb~ ttet ens i alle forsØgsled,
mens de storste mcrudb} tier i 2. år blev hostel
efter godsl..ning med superfosfat.

DCI mindste mcrudh}'llc blev hO~lel efter rå
fosfat.

Indtil videre har rårO.,f..1 i lorhold til thoma,,
fosfat og surerfo~fat il.;kc 1..larcI ... il=: ret godt.

For~iSgene spges fortsat.

Dcr ble\ kun gennemfort I forsog eftcr planen.
Dct er ho'tel mcd 4 ~Ia:t.

I det folgcnde sc~ re'iullalet.

.) 0-10, Il) ~ n:n l.IiHcr

De 3 f!6dning..aner h:lr ..lori 'ct \ irkel cn~.

Forsogene forlsæltcr.

15. Såtider i majs 1977.
Dct er mangc gange l for~ug og praksis set. at

~åliden haf en bel~ddis llltiilyticJ.,c pd udbyttet af
majs.

ror at bcl~ ..1.: uJbyttC'l~ rordeling p~ kolbe og
stængel hlc\' planlagl for ..pg dter følgende plan.

". Sået :!o. april.
b. Sået JO. april.
c. Sild IO. maj.
d. S:ict :!U. maj.
e. Sået 30. maj.

Udsat såtid rammef I~ær udhyttet af I\olbetor
~tof med et rel ~(on tab for h\'efl trin. Derimod
males der ct merudh} Ile i ~tængd for h\cn trin,
s"tiden lldsællcs.

Læng"lt lil hojre <;1,'<; udbyltct af beregnede hrulIO·
fodcrenlll:def.

I den f~\r"'lc haIH\c1 af m<lj .. l.Cf <.ler ikl\c rCI slor
ne<.lgang i udbyttet \cd at Ilds,ette ~alidcn. men
t.Iereflcl' "lvin<.lcl' Jd i udbYllCI mcd 80-100 foder
cnhcder rr. ha. for hVl:f dag ~!l.ningen udsættcs.

for"l\'~enc forl"l;l'tlcr.

Sorten FrOllica ble\' hrugt :"lom for,(}gsafgrpde.
For~pgen~ bk\ sået med spccialma'ikinc af

mandskah fr" 1 andsl.ontoret for Planteavl.

16. :\lajs som staldfoder 1976-77.
Pil baggrund af lie nyc pri..forhold for levering

af mælk til mejerierne mangler man p;\ mange



kvægbrug fra J. august cn afsrØde til staldfoder,
som har en glln"lig sammensælning. en ensartet
~valitel og som smager dyrene godl.

Forsøgene gennemføres for al bel)'sC majsens
udb) liC. næringsindhold og foderværdi ved for
skelligl planleta!. såafslnnd og slællid.

Majs lil staldfoder skal helst kunne høstes med
:.a1mindelig grøn høster eller dobbcltsnilter, så det
iUe er n~idvendigt al invc ..lere i særligt udstyr til
h~I"lning af majsen,

ForsØgsplanen ses i herelningen 1976.
Aller i år var den anvendte sort Fronica, som i

alle for ..øgsled blcv s&ct med en almindelig såma
skine Ilden placering af NP·gmlning, Ukrudt blev
bcka:mpcl med 1,5 kg Pramitol M 80 pr. ha.

Der blcv i forsogct nr. 1261 i 1977 høstct rct
hoje udbytter. Re'iullaterne er i det folgende reg
nel sammen lil gennemsnit af iall 5 forsøg.

RæJ..J..{'aj.rtalld ; majs til rUl/dIoder
RltUr-
a[rtfwd

1'" pc!, ar IUrilof Kar. r. pi::t. kol- n
9_ mU:/l1I IOrsl r"pIOI. l!'æSlof Itjc:!. -) beudb. pr h:;ll

12.5 cm IR.O 12.8 23.9 O Il 56,R
25,0 cm 17.7 13.6 23.8 O 13 52,9
37.5 cm 19,1 12.9 23,5 O 16 54.0
75.0 cm IR,3 12.9 23.5 O 27 47.5

j . .'it'f1ft'm"er
12,5 cm 19.8 10.R 21,0 2 22 87.4
25.0 cm 19.(, 9.7 21,0 2 25 77.6
37.5crn 19.6 10,0 20,5 2 26 77,7
75,0 cm 19.5 10,0 20,3 2 28 71,5

4. ol. IO"'"
12.5cm 22.2 9,6 20.3 2 35 99,2
25.0 cm 23,4 9,3 19,5 2 36 101,5
37.5 cm 23.6 9.5 19,4 2 35 95,6
75.0 cm 24.5 9.3 19,4 2 40 96.2
-)0-10.10 htll i Id"

Vetl de 2 hlr:-.le slællider gav 12.5 l.:m s[tafstand
del Sl(\r... le udb)'ue. medens forskellen i IIdbYlIC
imellem saafstandtne Slort ..ct blev udlignct vcd
den sidste IHhtlid. den 4. oklObcr.

InJholdcl af Iprslof \'nr jævnt stigende i 3l1gllSt
scplemt'ler. og det VM næsten ens. uanset sånfstan·
den. Derimod faldt i samme periode indholdet af
rflprolein og Iræ"tof. igen stort scl uafhængigl af
s!laf"'landen.

Som det ses <tf kolbeproccntcn, hcregnet på tor
stofbnsis. forbedre .. majsens fodel"værdi fra 9. au
gust lil 4. o~lober. Dette er iøvrigl rel sjældent at
mfllc vcd en slaldfodell)lanIC, al foderværdien for·
bedres med agct aldcr af pl~mlernc.

Udbyttct viMc de sl~)rslc tilvækster i augu'iiL mc
dem va:~slen blev dæmret noget i <;cptember.

Fors'lgene forlsætter.

17. Sorler af majs 1974-77,
FOlspgene er planlagl for at belyse udbytteni

"'cau af for ..~ellibe sorter af majs og uufra indhold
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:,f IprslOf ved håst al bed,lmme deres egnethed lil
slaldfoeJring eller ensilcring i de enkelte egne af
landel.

Del er hensigten at udskifte de prØvede sorter.
efterhJnden som merc ctnede sorter bliver til rå
dighed.

I forS(i!!en~ i 19i7 hl cv s:lel fdlgende sorter.

FAD-lal Opnndcl!ll:s-
Hybrid cl. M\E land

Edo 3\\1 190 D
Anjou 210 3W 240 F
Fronica 3W 260 USA
Pride R 102 3 \V 2200 ean
Co-op 5259 se 2300 Can

If)'brider mærket med se er enkelthybrider. der
er op"l:iet ved "rydsning af 2 indavlslinier. Del Si
\'er mctct ensartede planter, som blomsIrer næSlen
samlidig. De stiller store ~rav til gunstige væksl·
\ilk:1r, men kan da også yde høje udbj'tler.

H~'brider mærket med 3 \V er Irevej<;kr)'dsnin
ter. der er opslåcl ved at krydse cen indavlslinie
med en enkeltkrydsning. a1ts5 er der lale om kryds·
ning af 3 indavhlinier. Derved bliver h)briden me·
re llcn...artel i vækst. blomstringstiden sln~Ues over
lidt længere lili. så en bcstand bedre kan klare
ugun"lige forhold i be..tovningstidcn. Trevejskryds
ningcn bn derfor khtre sig ret godl unlier noget
ringere vækstvilk;lr.

FAO-lal. der er ;lnført for de 3 førsle sorler, er
Cl m:ll for majsens lidlighed til modenhed, hvor
høje tal er senl mOllnc, og l;lve lal er tidligt mod·
ne serier. Ogs~ lil cnsilering kan FAO-lal bruges
lil bed{\mmelsc af sorternes lililighed.

Majsvarmeenheder CMVE). som er vist for de 2
sidsle soncr. beregnes ud fra min- og ma~tcmpera

lurer i vækstperiodcn. Melodcn stammer fra Ca
nada. mcn den bruges og~ i England og søgcs for
lidcn indføn i hele Europa. I.a\cstc tal udtrykker
Og~:l her lililigSl modne sorter.

FOr~(igene blev s5et med majssåmaskine af
m:lndskab fra Landskontorcl for Planteavl. Der
blev s;Jcl pa 75 cm rækkc:lfsl:lnd. og man slræbte
eflcr al nå IO pl:lnter pr. Ol!.

Ud'iæden blev bejdset mcd Mesurol. Ocr blcv
placeret 250 kg NP 11-23-0 pr. ha ved s?lllingen.

Ukrlldl blev cflcr planen bekæmpet med 1.5 kg
I>ramilol M 80 pr. ha lige eflcr s;lning. I 5 forsØg
af 27 svigtede virkningen. 'lå ukrudtsbekæmpelsen
blev her udvidct med sprøjtning mcd dinoscb cl·
ler med h,Indhakning.

Fritliggende forsog blev alle omkranset af 3
ræUer maj" for al skaffe så ensnrlct et mikroklima
som mllli~L

Hpslning blev gennemf~)rt med en l-ræUel m:ljs
høster af mandskab fra land~konloret.

1 eJet fulgende er resullalerne i tcnnemsnit af 27
forsog.
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EJa
Anjou 210
Froniefl

.) O-IO. IO - heil i leje.

Sorter af silomajs og grplfmaj~

27 forspg Kar. f. ",..
Planlcr lejc- kolbe h.kg tOr.lIOr

1977 pr. m" sæd·) Ull'lHOF kolbe SI. -t bl. ..,
Eda 8.8 2,0 45 4-1.,8 54,5 86,7
Anjou 210 8.6 1.4 14 ~ 11,1 8,0 +6,9
Fronica 8.5 1,7 11 --;-.11,1 14,7 0,2
Pride R 102 8.7 2, I 30 +18,1 9,1 +11,1
Co-op 5259 8.4 4.2 27 +20,2 11,4 + 11,4

Fronica har ydd det starstc udbyIle i (ørstof.
derefter folger Anjou 210, og min<l~t tørstof er
hebtel i EJa, som dog lil gengæld har haft det
hpje~te indhold af kolbetpr<;tof og dermed den
storste foderværdi.

Regnet i foderværdi har de 3 sorter stort set ydet
samme udbytte.

Forsøgene fortsælter.

SurTer af jifolllajs og grOf/!l/tljs
pel. po.:t. 11.1;;11: pr. ha

l"tSl. T..IPlOt. gronl l0n;tof r1prol.

27,8 10.0 302 84.1 8,4
22._3 9.8 91 3,6 0,2
11.2 9.6 102 9.6 0,6

(;/IS. 3 ar

Antallet af planter pr. m~ er ret ens og pI\. et
pænt nivealI.

Den tidligste sort Edo havde en del nedknækning
på grund af forsinket høst. Fronica har klaret sig
bedst. medens sarien Co-op fra Canada var så til
bøjelig til lejesæd. at den ingen interesse har under
\'ore forhalet. Anjou 210 indtog en mellemstilling.

En hØj grad af standfasthed el' meget værdifuld.
da majshøstere ikke kan høste væltede majsplanter.

Det største udbytte af ts;rstof i kolber blev hssstet
i Edo. medens de øvrige gav J 1-20 hkg kolbetør
stof mindre pr. ha. Delle blev i nogen grad opvejet
:lf et starre udbytie i stængel + blade.

Beregnet i foderværdi ydede Edo og Fronica
stort set samme udbytte. medens de canadiske sar
Ier gav ca. Il og Anjoll ea. 7 afgrødeenheder min
dre pr. ha.

l det fØlgende ses de gennemsnitlige udbytletal
a.f 62 forsøg med 3 sorter, der har været afprøvet
i 3 ar i træk.

Rækkefølgen af de enkelte sorters udbytte var
stort set ens på alle jordtyper.

l årets forsøg var udbyttet på uvandel sandjord
rimeligl stort set i forhold til vandet sandjord og
lerjord.

l den tidligste sorl Edo blev høstet ca. 45 pct. af
udbyttet i kolbetørslOf. der alt andet lige må be·
tragtes som det mest værdifulde foder.

De øvrige sorter havde 27-34 pet. af udbyttet i
kolbetØrstof. som det ses i det følgende i gennem
snit af 27 forsøg.

Det er tydeligt, al Eda P~l alle jordtyper havde
det højeste indhold af tpr~tof og rc-nt udbytlemæs
sigt klarede sig goJl. Det skylde~ iSa.'r. at udbyt
tet af tørstof i kolberne var størst i Edo, meJe ns
den ydede det laveste udbylIt.: af torstof i stængel
og blade.

Lerjord
13 fs.
Edo 25,11 9,6 22A 49,8 56,3 93.1
Anjou 210 19.5 9.4 22,9 + I 1.5 7,0 +6.1
Froniea 20,1 9.7 23,3 -;-9.8 14.2 1,1
P. R 102 I~.~ 9.9 25.0 + I~.O lL9 + I 1,1
Co-op 5259 19,8 10,1 24.3 + 19.1 11,2 + 10.7

Sandjord
IO l"~

Edo 22.9 10,6 23.7 37,~ 50.7 76.8
Anjou 210 17,7 10,6 25.0 -+- 16,2 7.~ -7- 10.2
Froniea 20,1 10.5 24,4 + 12,0 14.7 ~0.7

P. R 102 18.6 10.9 26, I + 1~.6 8.8 + 11.8
Co-op 5259 19.6 10,9 25,3 +20.9 11.6 -7- 12,0

SOl'/er uf si/vlllajs og grplll/1ajs
VOl/(it't
.w/ldjord l hclc planlcn. pet. hkg lOr.llOF a.c.
4 fs. tørst. r,lprot. træsl. kolbe stænllel pr. 11.11

Edo 20,5 10.7 25,2 45.~ 5~,O 90,4
Anjou 210 17,0 10.6 25.4 + 10.5 11.5 + 1,6
Froniea 17.7 10.4 25.3 + 12.6 16.7 0.1
P. R 102 16.5 10.6 27.6 + 16.9 10,5 +8,8
Co-op 5259 17,2 11.2 26.4 +21,0 12.0 +11,8

Kun Eda havde med 23,5 pet. el indhold af tør
stof, der svarer til ensilering: uden ::.aftafløb. De Øv
rige 4 sorter m:i med under 20 pet. tørstof betegnes
som grpnmajs. Den tidlige frost. der fØrst i septem
ber visnede majsplanterne i store omr~dcr af lan
det, har haft sin bctydning for det lave indhold af
tør::.tof. da Jer efter den tid ikke blev dannct mere
tørstof, mcn kun skete en omfordeling af tørstof
mellem stængel og kolber.

Indholdel af rttprotein var næsten ens, ca. 10
pct., i alle 5 sorter, hvilket er et l'et hoj{ niveau fol'
majs.

Det største udbytte af tørstof blev fundet i Fro·
niea, derefter fulgte Eda. De laveste uclbyltcr gav
de 2 canadiske sorter, medens Anjou 210 i udbytte
lå i micldelomrflJel.

1 del følgende er forsISgene delt op efter jord
type og markvanding.

Sorter al silomaj.f og grøllmajs (/72)

2710rsøg "''- "''- h.k!: pr. ha
1977 tør.ll. r.'lprot. grønt 1Or.llOf råprot.

Edo 21,5 10,1 422 99,3 10,0
Anjoll 210 18,9 10.0 76 ~5.2 +0,6
Fronica 19.7 10.0 101 1,6 0,1
Pride R 102 18.4 10,1 70 +9,0 +0,7
Co,op 5259 19.1 10,5 47 +8.~ +0,5
LSD 16 3.3 0.4
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B1::1dex og Pramitol M 80 har været i forsøg over
en tu·ræUc.

I IO fors~sg gennem 5 år har de Io midler givet
helt Samme godc effekt for ul..rudlct. hvil"'eL ha.r
medf'Srt mere end en fonJobling af udbyttet.

I forsøg nr. 1046 er '),lmmenlignel tre midler.
'iom er udhra~l efter maj!>ens frem..piring. Dc to
raneronmidler 'i"'al mI<iprojlc'i. n~lr majsen er 5-7
cm huj. men!> Brominal 400 'ikal uLlsproJte~, nilr
m'lhen er ca. 15 cm høj og i god \æk...1.

Alle miLller gaven god dfel..t mod ukrudtet og
~ehom uLlbytlct \'ar huj t i ubehanJlet. blev det
oget med 50-60 pet. Dc to f-aneronmiLlter er pro
\cl for f\\r<;tc gang. og de er endnu Il..kc tilladt lil
brug I mOljs. Brumin.lI 4(1) har i Io forspg mer 2
ar ... iM en meget fin ukrudt')dfel..t.

I ;Irene lyn er udfdrt 7 forw~. hvor Afalon og
AretIl er r.cn)ltCI mod ul..rudtet. }\falon er udbragl
\ed maj ...en~ <j.lning. men .. Arctit. ...om er ct gult
'\\ idnlll,g'illudJd. er udbragl p.1 ul..ruLlt med 3-4
hl.tlk. n.lr maj"Cn har ca. 5 cm's lu)jde. f\filllernc
mh i..er en cn ..aftcl effekt mod ukrlll!let. og mcrud
b~ tlel ne er ug<,.1 af :-.amme storrebe~rLlcn.

0(,/ l'r l'lI IOFlul'itrlllil1~ lor dyrJ..l1illg af \ilomajf,
{lf UJ..FlU!tt'( Å({II hd.ll'/IIf1l'\' 1'1Il'J..,i~'f. nat' (1n lor
")1;' dIa. III Ol tid lord.dlij:l' mit/la ir eK"el her·
lif.

19, Andre fursog med gronufgrodcr 111. v.
I for...ogenc nI'. 245657 er der r& 6.•Ir udført

for<",~ med ...Iit.:ende mængder ~ lil tlomlagt græs
p.l I..I:cgjord. Der er alter tllS<;tcl meruc.lbytler p&
20-J I kg IlSr'itof pr. kg N for det fdrslc tillæg p&
150 kg N pr. ha o~ 6 14 kg !(sl''ilof pr. I..g N for
del n.c\le lilla:g P"l 150 kg N. Det er i beggc til
f;~lde s.crdch~!l rcntahk Illl.?rlldbyl1er.

I nr. 3144 er hundcgnc"i og r~;lb\ingcl blandet
lil iall 20'I..g pr. Ila i for ... l..cllige forhold i 5 I..g af·
tr'lpnill~ pr. fOl"og:-.kd. Det sh'r"tc udb}uc hlev i
2. iiI' ho,>tet i hundegræs i renbc\tand.

l for-og nr. ~5H7 blcv 2S kg lucernc blandel med
henholds\i<j O. 0.5. 1,0. 2.0 O!! 4,11 kg hUlldegr.cs.
Der blev g\\l!et med 7~ kg r-. pr. ha pr. slæt. Det
... ttu ... te udhyue af tor'itof blev hjær!!ct ved 4 kg
hundcsrx'l pr. ha. men her blev Og':l h,S'itet cn af
gh1de med el 1:1\ l indhold ::If rilprolein og et h<1jt
lIdh~ ile af træ\tQf.

Sllj.:enlle m.t.:ll!!lIer k\.chtof til rug med udlæg
hin PH\\CI l for...og nr. :!6HI og 35~2. Ldb}tlet af
ru(,!cn \ ar 'om normalt i cn I. .. Iæt. Og,,, udb) Ilet
af den f{ll~ende græsmar'" ... ar især \'eJ den "USr"'le
m.cn!:dc k\·ælstof pil et pænt niveau.

rllsvarendc ... tigemJc mængder "'\æhtof blcv gi
\cl til mandel og vandel "'Iovcrgræs i for\og nr.
20Q 55. f\lcrudb)tlct for vanding blev i..ær ftln
dct i ~. 'ila:t. der vok'icde frem i en lørkeperiode.

For..kclll~c ')Ofter af majs blev provet i for"Sg
nr. 248. 2156 og 1567. Der var mange nummcr·
safter iblandet. Det var i..ær de tidllg')1 modne sar
Ier. der ydede de storstc udbytter.

illl
81.8
29,1

10,7
27,3

51.8
56,6

57.2

72.4
49,1

64.6

51.4

27.3
1l.4
19,0

101.1
52.4

31.'
28.0

59.7
13.6

11.1
12,4

~4.1

21.8

29.1

36,2

13.2
14.6
18.0

24.6

.14,7
:! ..I.l

22.1
15.5

17.4
14.9

2R,I

20.7
2H.6

37.7
:!5.2

56.-1
10.6

26,8

28.4

I~.'
18.8
21.0

JO
41

2

79
O

92
O

5

J II
~7

280
~ I
22

UbuJISpl.
pr. m'

221
29

l' /..rudHhd.il'lIIpelse jlllajs ( /7J)
hJ,;& IOfSIOf pr ha

Slængcl
blade.

I'lclll I
,l !orWl( /CI77

L~chandlet

Blade'<, 2,) kg
Pf:Jmitol ~I !:lO.

1.5 ~"
AB 9~77. 6 I

IO fOrføg 197]-77
Lbehandlet
Rlade'<, 2.5 kg
PL,miloJ 'I 1;0,

1.5 ~g

Jlllln II
For.\(lg lir. 104o

Cbehamllcl
I3rominal ~OO. 1.5
rilllcrOll 50 WP,

1.0 ~g

F;tncron Combi
500 FW. ~.O I

2 jonw:: /976-77
Ubeh;1rH.llcl
Brominal -tOO.l.S

7 j(Jr!;og /()72· 75

Cbcharullet
Afaloll. 1.5 kg
Arelll. 4.0 I

HIer plan I er tid fOr! 3 for\og. De tre præparJ.
ler. som alle er udhr:l!!1 umiddelbar! efter mahcns
s!ming. \ i<;cr en p.cn cffdt mod ll"'rudtcl. Midler
ne har en belydelig L.mglicJ ...cffcl.l, og de virker \ed
at opla~e i u"'rllJtplantcrnC'i rod"'Y'ltcm. Belhl ef·
feld f" lfremt ud..pmjtlling !l"'er p.1 en fll~tig

jord.
I lIhehandlct er der upt'llt ~2:\ uknldtsplanler

pr. m~. og midlerne har nedbl agt mænguen til
3Q-·lQ pr. m~. Ldb}ltet er IH)jt i ,irets forsog. 8Ul
hkg tørstof pr. ha. men alli~c\el fiis der Cl Slort
merudb~'tle, 27-30 Mg torstof for en u"'rudhbe·
kæmpelsc. Gennenl'iniblallene fra de tre forsøs i
1977 p'l\'ir"'es Slærl..t af forsøg nr. 1162. h ...'or
ukrudlsm.cngden i ubehandlet. ho...edsagelig mæl
de. \i:tr 'ia belydelig som 4R9 planter pr. m~. Ved
brus af lIkrllut~middcl er ukrudlsmængden ned
bragt lil ca. 100 planter 0.(; udbyltet mere end Ire
doblet.

NAB 9277 er pnhel for fprste gang. hvorimod

18. Ukrudt.bekæmpelse i silomajs 1972-77.
~1:::Jjs er \:cn.lclcs folsom over for konkurrence

fra grove U~rll/Jh"rlCr. Det er derfor meget vig
ligt. 31 ukrudtet hliver bekæmpet effd..tlvt lige fra
.,piringsfa ..cn III hpslen.

Der er i 1977 t1df~)rl 4 foro;øg med kemisk
u"rudtshd...cmpclsc efter 2 planer. Resultatet heraf
bringe... ..,amml.:n med rC~lIllalernc fra tidligere års
forsøg l fl)lgende opstilling.



Magnesium til majs blev prøvet i nr. 1568 uden
positivt udslag, men der var også i forvejen gødet
med store mængder naturgødning. I forspg nr.
3151 blev uden positive udslag prøvet zinkholdigt
affald fra galvanisering som gødning til majs. En
delig blev i or. 3580 dyrket majs ved stigende reak
tionstal. De største udbytter blev hØstet ved Rt
6,0-6,5.

III. Specielle undersøgelser.
Under Gr~· og Roeud\-algcts leddse blev

arbejdet med f",lgende undersøgelser i 1977.
der
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AmllloniClk til halm l'ed heidrslorspgene (174)
-,

Tilsat J pct. in vitro ford. ..1m
{lIllmOnia/... org. ILO! pr. r.C:.

",., ",.. I pct. ar (IS %
lb. nr. loniO! r;:aprolc:ln org. ~tof vand)

71-1 93.7 9,2 64,3 2,0
72-2 93,6 8,0 65,6 1,9
73-1 91.9 10,9 67,3 1,9
74- J. a 91,4 7,6 63,6 2,0
74-1, b . 92.1 7,1 65.8 1,9
62-1 91,6 8,9 65.6 1,9
Gn.... 92.4 8,6 65,4 1,9

Ubel/andlet
Gns. 90.5 5,2 48,2 3,8

I. Ammoniakbehandling ar halm.
a. Samarbejde med helarsforsogene.
b. FlydeOlIe ammoniaks virkningstid.
c. Flydende ammoniak lil halmaner.
d. Ammoniakbehandlingens indflydcbc på

flY\'chavrcn<; spirec\'nc.
e. $1:lUe med og liden bnndplastic.

2. Kvalitet af byghalm.
a. Foderv.crdi i forskellige sorter.
b. Fodcr\ærdi ved O og 120 kg N pr. ha.

3. Kvalitet aJ foderbyg (Tannin i kernen).

4. D:ckningsmetodcrs intlflyJelse p"i r~mdtab

vcd cnsikring.
a. Kvalitctsændringer og cn~ileringstab vcd

dækning af plastic.
b. Randtab o~ kvalitcIs:cndrillger ved for'ikel·

lig dækning.

I. Ammoniakbehandling ar halm.
Arncjdet med cn vurdering af ammoniakbehand

let ha.lms fo<lerværdi er fortsat både i forspgsmæs·
sig og i praktisk skala.

n. Samarbejde med hel:1r~forsogene.

Statens HlIsd)Tbrugsforsogs afdeling for hclars
forsøg fik i <;amartacjde med landskonIoret for
Plantcavl i oklober m:mcd fremstillCl 6 stakke
med ia.1I 70 Ions halm. behandlet med flydende
ammoniak under kontrollerede forhold. bereg.net
lil fodringsforsog i vinteren 1976 /77.

Planteavlskon..ulenter i Nordjylland forestod hos
væne r for hel:hsfor'iogene stak"ætning. pro\'cud
tagning og tildækning af ~lakkene. medens Lands
konloret for Plantc3'1t1 leverede plasticdække og til
salte 3 pct. flydende ammoniak.

Den analysemæs\jge vurdering af virkningen af
den tilsalle ammoniak blev foretnget i pro... er. der
blev udtaget med holland,k bor i mærhde halm
baller for og efler ammonial\lilsætningen.

Et gennemsnit af resultater fra halmstakke cf
ler 8 ugers vir"ningslid ses i det fplgende.

Indholdet af torstof og råprotcin samt fordØje
lighedcn af organ is" slof var stort set ens i de 6
halmpartier. Længst til højre er vist foderværdien.
bcr('~nr:t ud fra In vitro fordojelighed af organisk
stof. Dcn var ens i alle partier pft 1,9-2.0 kg halm
med 15 (lrocent vand til I foderenhed.

~cderst i tabellen ')es gennemsnit af resullaJcrne
fra ubehandlct halm. Sammenlignet med gennem
~nil :li behandlct halm er in vitro fordøjeligheden
øget med ca. 17 pet. Det har medfprt, at der går
1,8-1.9 kg halm mindre til en folIerenhed.

RC'iullaler af de tilsvarende fodringsforspg og
kommcntarer hertil vil bli\'c offentliggjort i bcret
ningen fra heli\r:sfor..ugene.

b. fl}'dcnde :lInmoniaks virknings' id.

Unllel'~'gelser med flydemle ammoniak lil halm
har hidtil været baseret p;i 6--8 ugers opbc\'arings
lid.

VirkIlingnid ved ummo/liakbehwrdfillg
af halm (/75)

/JI,I/I/ml/," pct. a!torslO!

l' 3. ~ Io;. pcL cnZ)nlOpl. ~~ halm
pe!. rJproLCln ort:. ~lOf pr. Le.

by~I/(///Il ubth. b<h ubth. b<h. ubch. beh

I uge 5.7 7,9 29.8 38,2 2,5 2,0
2 uger 5.1 7,5 30.1 38,4 2,4 2,0
4 uger 5,8 U 30.6 41,7 2.4 1,9
8 uger 5,9 ~.3 30.7 42.7 2,4 1,9

/JI'1/1/IItIl{'f 15/4.
! l'. b\"Klwlm
1 uge 4,0 i.8 29.1 41,6 2,6 1,9
2 uger 4.3 fi,8 29.9 40,3 2,5 1,9
4 u~~r 4.4 7.5 30,2 40,0 2,5 1,9
8 uger H 7.3 28.6 42,7 2,6 1.9

Ikhwldkr 15 S.
/ Is. /Jy/:llallll
I uge 4.6 6.7 32,4 40,5 2.4 1.9
2 uger 4.fi 7,0 32,4 39.2 2,4 2,0
4 uger 4.6 7,1 32,4 40,8 2,4 1,9
8 uger 4.6 7.2 32A 39.8 2.4 1,9

Bd/{lIId/C'r 15·8.
I Is. /rØguFsha!m (ira!. rajgræ\r

J uge 4.1 10,4 32.7 44,0 2,4 1,9
2 uger 4,1 10,8 32.7 45,1 2,4 1,9
4 ugcr 1,1 11.0 32.7 44,9 2,4 1,9
~ uger 4.1 11.2 32.7 44,6 2,4 \,9

.) tH:rc~nc( ~om h;r.lm
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Tcmpcraturmdlillg i jorspg med NH3 lil halm, \·;rJ.Ilillgsfider

'l:
'i: ..

Z c=e..:
~ c gz~ ~~

!' }Is ~~

7l'mp. IIdl'tljor stllJ..
Timer efter NU, ulu:t'" ODJn eller NII, IllSll:ln

I. l 2. .. , .. , 2 • , •
man" 4 4 4 5 5 5 4 4 4 6 8 8 7 9 8
april (, (, 6 6 6 5 5 4 4 5 7 7 8 7 IO
:ltlg. 18 19 19 19 18 19 19 18 18 18 21 22 18 20 17

Ti'ml'. (H"t'f.H i \lal.
marl\ 5 :\3 25 " 24 21 20 19 18 13 II IO 8 8 7.>
april 9 35 35 31 35 35 32 :n 28 20 13 II 9 8 7
<lug. :22 :n 43 48 49 49 52 5.'\ 49 28 27 30 2~ 25 2J

Tl'IIIP mit/I i .HaJ..

mar'" 4 14 16 16 17 18 17 16 12 IO 8 (, 7 5
apnl 6 23 1:\ 20 24 22 24 24 23 14 IO 8 12 8 7
au!!. 21 39 52 55 51 50 33 '7 J6 24 22 22 19 19 19

"nllp. ller/a.H j JU/J..

malh 2 5 2 6 (, 7
april 5 ~ 18 19
aug. 18 :25 ~ 4 6 8 9

For at bcly'c. hvor lang en virkningstid der \af
n(1dvcndi!: for al opn;! optimal virknmg. blc\ plan
lagt Ilndcr"'igc1-.cr. hVOI flydende ammoniak skulle
pavirl,c h:.lImcn i J. 2. 4 og 8 uger prl forskellige
5rstider.

Af :-amOlC parti halm hlcv sat 4 <;tk. plaslicdæk
"eue slaUe :11 l·:l. IOn halmhaller. warcndc til ca.
I Ion halm pl. ~lak p.l hver nf 6 Cjendomme.

Straks eflcr d.d.ningen hlev lilsat 3 pel. f1yllende
ammoniak P:l l\irSIOfha~i:-. $laUene blev ulllllflet
eflcr hc:nholdsvi .... I. 2. ~ og 8 uger, hvorefter der
senest dagen efter blev laget prcsver af de samme
mærkede halmballel. \001 ble\' brugt til prpveud
l:t!:ninl: \ed indlægningen.

D.t man (')ns~ed..: at gennemfpre tJnder..~)gclsl."me
ved forskellige mlclCmpl.:raturcr bic v anbragt 2 for
scig ad gangen henholtj.,\lc; ,inler, for:lr og efter
h,)q i 1977 .•all 6 fur ..~)g:

Heraf \ar l med frogr..c",halm og 5 med byg·
halm.

Ho\cdre,uhalernc ..e.. i mod ...tar.:nde o\:crsigt.

Uan<;.el 3r:-.lidcn n..! .. en lilfrcds..tillendc virkning
efler I uge, ophc\ a. ing. og fuld virkning blev ;:lItid
opn:tet eflCI 8 uger .... opbc\aring:. i august dog al·
lerede efter l lige

Beregnet efter de normer. der blevoffentlig·
gjort af Slalens Hu ...dyrbrug·Sorsøg den I. juli i
Landsbladet er forbedringen af fodenærdien ens
betydende med. at der skal 0.5 0.7 kg halm mindre
til l foderenhed \ed lilsælning af ammoniak. lov
rigt var k.valitetcn af ubchandlet halm med 2.4-2.6
kg til I foderenhed Pil !,!rundlag af di,,,e tabeller P~I

et hujl ni\"eall.
Både med heml}'n til indhold af råprotein og

fordojclighed ligncr ubehandlet fmgræshalm oj.:

byg.halm hinanden. Ved behandling mcd flydende
ammoniak for,)ge~ indholdcl :tf rftpl'otein og for·
llojellghccl me'il i fn)græ"halm.

I stak.kelle hlev del afla:~l lemperalur foroven,
midi i og forneden

1 ~lver'ile. midler,le og nederste trediedel blev
dr.: r an.est temperatur i ... laUellC P;"I tidspunk.tcr.
som ~es ovenfor. hVOI der er vi5,t ct Iypi:.k lem
pcraturforlnb.

øver... t 5,C\ oll1!;ivcl\ernc, temperaturer, der blev
aflæ"t ~amlidis meJ staUenes.

Lige neJen under ses ICmper~llurer fra ~)verste

ti r.:dicdel <tf ~taUenc. Dr.: vm tydelig højere end
omgivelserne' p. alle tiJ ... punktcr i 4-6 døgn

Dcrefler fØlger temperaturerne fra midten af
st:lkken. Her sker også en "'Iigning i lemperaturen.
h\.Of de holder sig ca. en uge.

Nederst i tabellen ..es lemperaturerne fra den ne
derstc trediedel af stakkene. Sti aks ved lilsætningen
falder de under 0° C og holder sig der en ugestid.
hvorefter de ~enerc ant'lger omgivelsernes tempe·
ratur

Den no,!:et h~Jjcrc lemperatur. der gennem,gftende
finde .. i augu.,t m.med fremfor vinter og forår kan
være nog.et af forklaringen pil. at virkningen af am·
moniaUen p:t foderværdien forlpber hurtig..t i
<tugu~t.

c. FI) dcnde ammoniak til halmarter.

De tidligerc forsøg og undersogeher er ble\'et
gennemfort med flydende ammoniak til byghalm.
For al fil ct indtrY'k af, hvordan andre halmarter
p<t\'irkc"l af ammoniak behandling blev i hØsten
1977 anbr;::agt l R baller af henholdsvis byg. havre.
hvede og rug. fordelt i hver af R slakke med 350
baller :If b)ghalm
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TelllpaarlfmltHingcr i forsøg m('d NI/:1 til ha/marrer, 'C (177)
GenI/ems/li, af 8 slakke
/977

SIra",
Fur efter

NB,- NII. 30 mm. dIer Timer efter NII, lils:ætn. Dosn crt. NH. tils.:eln. Uger erler NH. lilsætn.
tils<tln. 11b3::ln. NH.ulsæln. l. 2. J. .. 5. 6. l. 2. J. .. 5. 6. 2. J. .. 5. 6.

Temperatllf Ildct! for .Hak

14 15 16 17 19 18 17 16 15 18 16 18 17 l; 14 13 l J 14 12 II

TempeftllUr oversi i jfok

17 42 4J 42 •• .2 41 40 J8 29 25 22 20 17 I; l J IJ 14 II 11

Temperatur i midten af Slllk

15 J7 J7 J6 ~2 J I ) I 31 J I 25 20 17 15 lJ 12 IO IO 1\ IO IO

Tt>lIIperatl/f /lederst i .llll/..

I J 22 21 18 Io I. 15 I. 14 2 -;-J -;-J -;-4 -:-2 -;-1 J 8 II 12 lJ

8 forsøg
Byg
Ha\re
Hvede
Rug

indholdel er i gennemsnit steget med 3-4 pct. ved
behandlingen.

Træ<.;lofproeenterne vi::;lC det slørste indhold i
hvede og rllg. b:lde før og dkr behandlingen.

Halm. der foreligger lil opfodring efler behand·
ling med flydende ammoniaJ.. er udluftet. men sta
dig ammonia"hoJdig og var derfor svagt basisk
med rH P~l 7.7-8.3. Når tørslOf bestemmes i labo
ratoriet ophe\ ~res det 24 timer i tprreskab ved
80 o C. Derved fordamp~r både vand og ammoniak,
og i del ammoniakfri tor::.lof 1& pH lavere. på 5,3
6.4. hvilkel er l;lvere end i ubehandlel halm.

Ind~n behandling har rug og hvede del lavcste
indhold af råprotein sct i forhold til byg. når rå
protein er beregnet som rent kvælstof X 6.25.
Efler behandlingen er indholdet af rftprolein ens i
de 4 halmarter. I torresl-abenc fordamrer ca. 4 pct.
af rtlproleinen i form af ammoniak. fors"el!cn
herfra med 7.0-8.3 pet. lil de 3.9-5,1 pet. rtlpro
tein i ubehandlel halm er Cl udtryk for den mæng
de ammonia~bælstof. der blev hundet som råpro
tein.

Det \'il "lige. al ca. 0.5 rct. af ammoniakk.\"æl
stoffet binder ... ig til halmen som beregn~t rtlPro
lein. medem 0.7 pel. ammoniakkvælstof findes bun
del i I{~scre fOL m. Af de {ilfone 3 PlI. flydende
ammoniak p.l lorstofba"is blev ... tdedc ... ca. hah de
1t:1I bundet til halmen ~om r;\prolein. Resten for
d[lmrl:de eller undveg pfl anden m.hk fra forsøgs
slakh'ne.

Om delle bctyder. al der er mulighed for at ned
sælle den lilsauc mængde f1y'denclc ammoniak udeo

Il ,O 7,6
11.9 8.J
11,4 7,1
10,9 7,0

ha/marter (176)
pel. rtlprOlein

NII,-bchlndl.
IOrreskab

før efLer

AmmolliakhdullIdliflg af
pH

NH.-behll.ndl.
IOlu:skab

for efter ubehandlel

Byg 6.4 8.2 5,9 5.1
H;lvre 6.6 8.3 6.4 4.J
H\ede 6,2 7.7 5•• J.9
Rug 0.0 7,7 5,J 4,0

Cm. S h.
/977 ubehandlel

AnwlOIIJllkbehalldlillg a! halmarrer (li6)
pet. lorSlOf P(;l. I~SIOr

ubch. beh. uhch. beh.

~8.2 85.0 .2.7 .4.0
R3.6 1:'\2.1': -11.3 41,&
R6.R !<:!.6 -14.6 -16.2
88.4 R• .4 .6.5 .8,3

Indholdet af vand var ret ens rå e<l. 13 pct.. hvil
ket V,Il' ensbetydende med meget toJ' halm. Vand-

Der blev som tidligere anvendl 3 pc\. flydende
ammoniak beregnet på tdrstorba~is. Virkningstiden
fra lilsætning til udluftning blev sat til 6 uger.

Proveudlagning i de 4 halmancr blev gennem
ført j de 18 halmballer. der var fordelt med 2 i
hvert halml;'lg i sta~kcn. I hver halm:>tak Vilf an
brngt ct termometer i overste, mellemste og neJer
ste tredjedel. De, blev aflæst hver lime i de førMe
6 timer. dercflcr hvc,r dag i 1 uge og lil sidst 1
gang hver uge.

Resultaterne af tcmp~raturaf1æsningernc i gen
nemsnit [lf de & stakke ~cs ovenfor med udetem
peraturen øver... t i tabellen. Derefter følger tal fra
øverste, mellemste og nederste trediedel.

Straks efter tilsætningen [lf flydende ammoniak
stiger temperaturen i den øvcrste trediedel til det
dobbelte af uJetemperatllren i ca. 6 timer. Efter
1 dogn falder den jævnt og når på {) dogn ned
på omgivcl ...ernes temperatur.

l den neder~tc trediedel af stakken. som er ne
denunder tilledning...stedel for f1ydendc ammoniak,
f~ndt man en be<.;keden temperallJJ'stigning i l
time. hvorefter gennem'initstcmpcraturen f:l1dt un
der 0° C for for~t at nå op på omgivelsernes
temperatur i lobel af ca. -I ucer.

De storc temper:HlIrforskclle. der blcv m,ilt i
gennemsnil i de forskellige sektioner ,If h;ltmstak
kene, kan havc p;h'irket fodt:rvxrdien fo~kel1igl.

men del vil nærmere t1TlJersljgel"ler vise.
Hovedrc'iullaterne af hehandlingens på\'irl-ning

er vist her hvor virkningen ~es i forhold til ube
handlet.



nedsat effekt p:'i halmen<; foderværdi vil blive prø
vet i senere forsøg.

I det fplgende ~es en over:.igt over indhold af
fordojeligt stof i de 4 halmarter uden og med be
handling med flydende ~lmmoniak.

AmmOllillJ..bc!larldf;1IC af ha/marler (/76)
p:1 ar tonlal' in-vitro rordojelllt Ir.g halm

ccllula'IC-enz)rn- org. stor pr. f.e.·)

8/orJ;(jf.:
apl org. stof l p.;:1. ar org. stof (J S pct. '-and)
"b<' b<'. ubc:h ••) b<' ubc:h. b<'.

Byg 28.6 38.2 50.9 59.9 2.6 2.0
Havre 25.7 35.8 50.0 63.6 2,8 2,1
Hvede 22.0 30.7 47.6 58.2 3,3 2,4
Rug IR,2 2-1,8 39.8 53.8 3,9 2,9
•) Beregnet p.\ ccllulase:-enz)·moplo>cligl org;lnislr. $101'

••) Genne~n1t ;Ir 4 forsos

Beslemmcl...c af fordøjc1ighed af organisk stof
ved in vil ro-metoden eller Oph1..c1ighed af organisk
slof \cd cellula ...e-enzymmetoden er begge labora
loriemcloder, der bruges til en ....urdering af hal
mell'" foderværdi.

In Vilfo-Illeloden har \xrel grundmeloden, men
den er ret komplicere1. s3 man sugte al finde en
en~lere metode og sland...ede ved cellulase-cnz}'m
meloden. der er megel enkel og kan go res lil
rUlineanal}'''>e. Den er for tiden brugt lil foder
værJibe\tellll1lclse i halm. men der har været pro
blemcr meJ vurderingen.

In vilm-mctoden gjordc mindre forskel p~ for
d~jjelighed lllellt:m rug og byg end ceIlLlI~lse-cnzym

melodcn gav lilli ryk for. Ilavrehalm havde ved in
vilm-metoden den bcdsle og l"llghalm den dårlig
ste fortl~jjeljgllcJ. medens byg og hvede indlog en
mcllemstilling..

Cellulase-cn/ymmetoJen bruges til vurdering af
fodenærdien i pra.~"is. Vurderes halmens foder·
værdi pr.. grundlag af denne melode her i forsøge-
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nc, ses længst til hØjre i tabellen. al ubehandlet
halm i alle 4 halmar1er har haft en højere foder·
værdi end efler de hidlil gældende normer. For
byghalmens vedkommende s....arer tallene fra 1977
til dem, der blev fundet i halm fra 1976-høslen,
nemlig 1.6 kg ubehandlet byghalm til J foderenhed.

Ved behamllingen med f1yL1endc ammoniak blev
halmenli beregnede foderværdi henholdsvis 2,0, 2. J.
2.4 og 2,9 kg halm lil I foderenhed i bYG, havre,
hvede o~ rug.

UOI.Jerss)gcl'ien fortsælIer.

d. Amllloni3kbehandlin~cnsindfl}dclse
p f1}'\'ch:t\'rcns spircc\'Jlc.

For at bel}·se. om flyvehavren ... ~pirec\'ne på
virkes. når halm behandle'i med 3 pet. flydende
ammoniak. blev ::!5 ~rilm f1}vehavrekerner pla
ceret solidt emb.a1leret i nylonposer i halnl">taHene
i I for~og med virl..ning.. tid og i <llle staHene i
forliogene meJ de -I halm.meL

fl}vehancns spireevne var 77 pet. inden ned·
lægningen. AlIereL1e efter I u~es forløb var der
ingen "pircevnc tilba~c i flyvehavrekernerne, uan·
set om de var placeret foroven. midi i eller nederst
i ~t:l~kenc.

Ocr I'llev il..kc i de 32 PJ'(jvcp0'icr funJel spire
dygtige kerner af f1yvehavrc i nogen af L1e ammo
niakbeh.mdlede stakke.

e. Ncd... ivning ur ~ul1lnlll1i:lk under s'ukkc
uden blllldpl:tslic.

Normalt anbcf:deli bundrl:l'itic for at fæ'itne
dækpla,,>licla~et o~ for al holde me"t muligt am·
moniak tilbage. Flllndpl:t'itic Il:tr den ulempe. at
kondensvrtluL der danne~ efter tilledning af nm·
moniak.op... uges i de nedersle lag halm. som derved
bliver tungere og vamkeligere at håndtere.

Stlllbted dltr ammonilllr.bc:·
handlet halm!lalr. ulle" :ln'cnd
else: ar bundplul. Der er lnllcD
pllnle\~"51 oirel cfler.
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pr. ha

2.6
2.6
2.8

2.8
2.6

l, halm
pr. fe.

15· ~
1I3nd-)

kg halm
pr re.

15 .~

'and")

:!~.6

27.9

IOS kg tV
29,1
28.0
26.0

4i.3
47.9

m-\lIro
ford.•)
Oll:, Slof

",.
r.tprolem

ByglUllm_f !oden-(udi \·et/ O og
110 k}: N pr. Ila (179)

m-\llro p.;l.r
ford tors!.

orjl. Slof cdlulase
I pcl af cnzymopl.

ofB· Slof Olg_ Slof

IIIU/('r;)()gdfrr, mlldj(/rd,

.ll.~ 4,(1 ..\7.:!
4~.7 4.2 47.2
37.5 4.0 4tl.4

FoticFl"(rrdi i halm af forsJi.elfige byg{or/er (178)
pet. af
t,,~1.

cellul.1l!>e·
em:ymopl.
o1'f- slor

ht.~ ..em<: p.:l
pr. ha f.lprolem

Cm. 9 lII/1faJ()F::d~('r

il ..... 36,5 _'.3
120 S 52.3 4,7

J:. n~ I-:h:.lllll;'; foderværdi ved O OJ: 120 kg
k\ælstof pr. ha.

Tidli~crc undersøgelser vis le <;tor forskel fra
mark til marI\. i byghnlm.. foderværJi. ror at
bcly\c. om for:o.kel1ene i h}'ghalmens fol!erværdi
I\.unne .-,k} It.les ~væl .. lofgod'ikningens indflydelse.
hle\' hos pl:lIlleavhkonsulenler rek.vireret byghalm
fra fursog med ..tigende mængder kvælstof. idet
man \alglc pro\er fra fors.o,!!..,led med O og 120 kg
S pr ha

Halmpf()\'erne, torslof blev anal}Serel for ind
hold af råprotcin. cellull'lse-enzymoploseligt orga
nis" 'itof n~ in vitro-fordojeligt organi..k stof.

HOH::dre~llltalernc finde~ i følgende tabel.

-) J lerjor<:l. 6li.1.ndjord .") bcrq:ncl p.7l ,elluJ:asc-enz~mopl_ org. stof

Cm. 9
Zila
"'ona
Lofa

G1I.1. 9 fil/(/{'r{()f:e'-~l'r , lerjord. 99 Åg p'. "a
Zlla 55.3 :U7t ..C.7 26.1 2,8
"tona 5~A •.0 .6.0 25,5 2.8
l ufi! 56.7 3.9 19.9 '13.8 3,1

~Icd næ .. len !\amme ~væl!'>tofmængde pr. ha blev
kerncudb} lIel 'ilor~t rå lerjord.

P;"l 'iillH.ljord, hvor halmens råproleinindhold var
højere. htcv fundet den ,Iorsfe fordojelighcd af
{)rgalli~k .-,tor i halmen.

Dc orienterende undersogeiser tyder på. at
foderv:crdicl1 cr I:wcrc i Lofabyg enll j de andre
sorter.

UnderMlgelsernc fortsættcl'.

Der blev valgt halm af .'>orterne Zila, Mona og
I OLlh}g. Frn lerjord og sandjord I\.om 9 prøver fra
l1\'er jordl)'pe med oplysninger om uJbylte af
lcrne. kvæhtufgUl,b,kning m. v.

H~dmlor .. loffel bic\' analyseret for cellulase
enz}moplo')eligl organisk stof og in vilro-fordoje
ligl or~ilnjsk. stof ,arnI indhold af råprotein.

I-Jo\'edrc.. ullalerne af den orienlcremJe under
:o.o~d\e findes i lien folgcndc tabel.

o4IO

A
m,J

M:tr"rn bunJpl;l)I.
uden for halm (jem

u.ablederne i de':
Keat.uon)lal (KI)

}ordClfllllYj('T ufldn SH -f',rlulIIdlede ha/l1nfa""<'
c

B ul.len
U:1c1l bUDJpl~SI.

bundplasl. h.lm
hillm fjem fjern.

l Jan I arr

Bygvækst 1977"') \0

-) 0-10. IO normal ...:r:bt.

tl-20 5.S 6.2 6.5 i.l
40-60 ~.5 Il.::! 5.7 6.8

100-120 ·(9 S.O 5.9 6,6

I c.:!nmg'lal (LI)

0-20 n.R 1.0 2.4 .\,5
40-60 0.3 0.9 I.~ 1,1

100-120 0.4 nA 0.8 0.7

N1ltal1o••'~hlof (~o.-;..:). rpm

0-20 11.6 32.1 1('9,X 135,2
40-60 5.9 42.4 129.5 16.6

100-120 '.1 9.1 33.0 26.7

Ammonian':tI~lof 00l1l.-~). ppm

0-20 9.2 1.4 230,~ 510,9
40-60 2.9 1.2 lR,4 11.8

100-120 2,4 1.5 139.2 27,0

a. Fodcn~trdi i halm af forsl...ellige b}l!sortl'r.

For nt hcly~e. om der lan være for'>kel p:\ hnl
mens fodcnæn.li i forsl\.ellige bygsorIer. blev Cl
antal planlenvlskoll')lllenter anmol..let om al lOd·
sende halmpro\'er. fOrlrinsvi!> fra for..øg.

2. K"atitc! af halm.
D~ der i det foreg,ll~nde ar hlc\ fundet ..tore

forskelle i h}ghalmen'i fOOef\ærdi fra forskellige
lokaliteler. ~ogcr man i de 2 folgende unl..lcrso
gelser al belyse nllgiC' af ar..ngcrnc lil di ..sc for
'ikelle.

Som Jet frcmg;h ~f knra~terer for byggens triv·
scl nederst i lilhelten. v<lr den dårlig citer var
gået helt lIJ, hvor der endnu et år efter ammoniak
behandlingen I.unne spores en betydelig: uphobning
nf ammoni,,1. i de ,"e"le jordlal; ~el i forholl..l lil
jorden under hnlm'ilak med bundpla..tic.

RcstI/rall'r fra lh fl11l' orit'tll('rCllrl" IInt/as<1gclsc
ag Ira tltldr" rrlMil/ger i prabis IIH'r "'lget t yde
(j~t, tH mtUl altid .{kal brm::e luwdpll/nic Iil/th'r

IIalmsral.l.e. som "rl/fult/ks mrd -"ydcl/rlr ammo
niak.

Hvis der ikke hruges bunuplastic. siver delte
ammoniakholdige vand derimod ned i jorden, hvil
ket efler forclobige iuguagclscr kan sk::tde den
kommende års nfgrode.

I august 1977 blev lUJtaget jordprf;}\'er i 3 SI,lk
steder i fors\..ellig d} bde I slal..kene blev i 1976 77
opbevaret rundballer i l lag. Her blev opbevaret
ca. ::!O tons halm rå 15..\ m~. som altså blev he
hnndleL med 600 ~g flydende ammoninl\. pr. ~Iak.

Resultaterne af jordpmveundersog:el..erne findes
i følgende oversigt.
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3. K...lilcl af foderbyg.
I praksis regnes ikke alle bygsorter som lige

værdige: som foder lil svin. Denne (orskel i vur·
dering bn have baggrund i mange forhold af
l.cndt og u"endt natur.

J forhold lil grunugodcl har k.\"æl~lofgotlet byg
ydel ct hojere I..crnctldby tic og haft tlel slOr~te

mdhold af dprolein i halnllor-.Iof, Desuden den
..lop.le ford"Jclighed af urganisl.. ~Iof og som
folse her.lf og.<:å det 1;\\e~le "1Il1.11 kg halm ul l
foderenhed i tcnncm.. OIL

L·ndcr"~'gcl ..crne [orhætler.

J'u. /lInIlilI i hygJ..cI'IU·{()fffoj 11)77
'>ir Illa 'l"n~ I mlr Lora

I. 0.91 o.l..;] 0.81 0,74
l O.R" O,lJl) 0,78 0.85
\ 0.81 0.X1 0.75 0,79
4. O,7R 0.75 O.6J'l 0,70
.I o,n O,~O 0.7.1 0,70

". O.7h 0,/4 0,74 0.71
7 0.7; O.iS 0,83 0,70

" 0./0 0.81 0,73 0,73
Y 0.69 0./1 0.7; 0,78

IO 1).69 0.65 OM 0,71
II ().6~ B.7 I Il.? I 0.73
12 (U;, O,7l) 0.68 n,S!
1.1 O" 1 0.7\ O.til 0,65

(in .... 0,74 0.77 0.73 0,74

T:UllIinindhold i b)l-:kcrnClor"'>tof.

I del fulgende cr \i~L re~lIlt'ltcr af en orienle·
rende under"'o:!el..e o\er indllol\let af 1;lllnlll (gar·
"'c~}le) i bYfkernctor.. lOf I annlil bn ,clv 1 re:1
... m;! I..onccntr... lioner ...i,I..e ,tæl"( redllCcrendc P:l
fol!erl.'l .. fllrdojclif:hcd.

Byg..orterne ,lammer fr;} .. amme for ..og og jord·
I~ pc indenfor !:>dmme lobenllmmer

Der blev fUlll..let en bet~dcljg \analion i ind
holdet fra .. led III .. lcd og p.i ...Imme ..ted indenfor
~Ollernc.

I ~ennem~nil var der inl-:en ,iUer for .. kcl p3.
\orterne_\ indhold. der l(1vrigl ligger pa el 1'1vt
niv'eau.

4. Dækningsnlctodcrs indUydclse på
randtab \'Cd ensilering.

Der hlev arbcjdet med 2 opgaver. Del'i 11l3.1ing
.lf cn ..ilering~lab og del:-. m:iling af randt.lb ved
for... l.ellig d",:kning.

:1. h': v:llilcts,cndringcr og cfl'~i1crillg~lab ved
dækning mcd ! 1:11-: plaslic.

Ikt hlc\' pl"lnlagl .11 dæHe cn .. ilagc... t'IHe af
fOf\cJrC:1 ~ræ~ eller l1el..æd med ! lag 0.15 mm
pl;hli( for at j,c1~<:.e. om denne dæl.ninp.. mtIlJe var
liI .. trækl..elig lil ..II hindre tab ved imhi\."ning :.If luft
o,g \.lIld i ()pbevaring~pcrioden.

For al bel} ...c Inb..forholdcnc hlcv 3 p.lrallel·
rnner pl;lccrel midt i cn"ilagebeholdningcn og J
helt Ilde i ovcrflaJen lise under pla.. lidagene.

I del gronne malcrinlc og i en.. i!ngen blev be·
slemt lnrstof. niprotein. lræ~(of og asKc. De.. udcn
bIc\' der be.. lemt indhold af m:c1"e.. ~ re. cddIKc'l'}'rc
og snwr,yre snmt pil og ammoniaktnl i ensil:"tge.

I hcl'iæd~cnsil;lge har lab og kvalitet'iændringcr
\'ærel meget små, hvilket viser, al dc 2 lag ube
'ikadiget pinsIie .l. O, /5 mm har været libtræl..kclig
dæl.ning.

l roelopensilngen blev tnbene slore som normalt
for roetop. Del ses af ændringer i indhold lover·
fl:"tdelag og stakmidte. at en dæKning med I lag
0,15 mm plasticdug alene iHe var b~I..yltclse nok
for roelop·ensilagen. hvorfra s~er store saftaflob.

lit tulm
(I ~. ' .. ml)

pr r c
ubch bch

2.6 2.0
2.4 "Z,lI
Z.7

p~l .r hlru"l
,cllul~"C-cnl)mopl

"lif ~I"(
ubch l'Ich

::!H, I JX.2
:W." Jt),::!
"Z6.7

II II
III

\n131 r1u'cr
utlCh t>c:h

1l)76
l'Ji'i
IY77

Forc'lI)hig /..uf/HuJ/oll aj/IIII!I'I.I(),r.:d!>i·r ol'('r

jhdl'IIÆh' (/II/monia/.. tif halm.
I. Fodel\'.cldien af ubehandlet halm variercl me·
gel fl;1 marI.. [il marI... men i ~ennefmnit blev fo
def\;crdICII t /')76 og /977 funder hct)'dcligl hoje·
re. enJ niall hidlil har rql1CI med. [Jette -.es i
folgclHlc over.. igl over rC"lll[aICrlle fra unJer·
sogcl ..en,De :: 0VCI .. te r;d"er tal er fr;l 'iamhorcndc
ubehandlet Og hehandlel halm. DCIl ncdcr~te r.ckh
t.tI er alle uhehandlet h.llm.

1. Der hle\ ftlndct cl hoje!'e indhold af r;,tprulcin
i uhehandlel halm. cnd m,lll tidligcre har regnet
med.
J IlHlef\xrdicn eftcr amrnonlitkbdldndling rlf
halm var til\} llcl:ldenl!e r,i ";,mme niveau ~om

efter :1Il\'cndeJ:o.c af alldrc l1H:lodcr for kcmisk
heh<lndling. Dc.. uden hlev h,lImen.. 1,,\',clstofindholJ
fomgcl.
4. Det hlev fumlet. at tl;dllin~ med l lag O. [_'i

mm rl:1\llI.:: \';Lr lil .. lræHcligt. o~ :'lI anvendel~cn af
bundrla<,tll.: v.lr noJ\endig.
5 Del ...er ud til. at cn \'irJ...nin!-:~lid for den fly·
tiende ammoniak ikl"e bcho\ er ;11 \ære 4-8 uger.
men :11 ~od \-irkning Lm nå .. 1 1--4 u~cr. nogel af·
hængi~ a( i h\or lang tid der er froslgrader i
halmen.
6. Der hle\ i di....e under\l}gcber "'lin fundet
bcg:r.cn~edc forbcdrinf:er af halmens foder\,l'rdi
ved hchandlin{:: med flydende ammoniaJ.... Folier·
v:cnlicn er her måll \cd labor.lloriemelodcr....om
i!..J...c er endeligl udviJ...lede og endnu iUe ~at i
s;lmmcnhæng med resullater fr;l fodringsfoNlg.
7. Fn ol..onomi.. " oedommelse :'lf metodens mulig
heder p3. delle grundlag er del derfor for tidligt at
foretage, uesudcn har meloden ogs:\' andre mulig·
heder end forbedringen af foderværdien.
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Kl'alifelSirfldriflger og ensileringstab l'ed dirkning
med 2 lag plastic (180)

Hovedresullnterne fra 2 forsog i helsæd og
fOfSOg i roetop ses i det følgende.

17,5 30,3 10,0 42,2
18,6 14.7 20,0 46,7
9,7 22,5 7,2 60,6

15.3 22.5 12,4 49,8

Ændrtl tnsllagt

18,3 24,9 12,5 44,)Gns. 30 20.5

Dækningsmetoder og flirrillg5indhofd /975-77 (/81)
AnJaI pcl. pcl. af lorslor
pUH·tr IØrslof r~prOI. tMnt. aske NFB

Normal tnsilage

grupper, derefter folger gennemsnit af normalt
forgæret ensilage og nederst sennemsnitstal fra
den synlist ændrede ensilage.

Græs 21 20.1
Roctop 5 17,7
Helsæd 4 43,6
Gns 30 27.7

PC!. totb

".
(OTMO{ prol.

4,5
7, l

41, l 16,7
28,4 21,2

14,7 26,8
14,7 21.2

24.9 7.1
25, I 7,4

28,2
21,3

PCI, ar H'"IOr
r1prOl. 1f"Z$1O{ :ukt

11.\
10,5

",..
lør~ao{

43,4
43,1

10,2
11,9

ROt'top
I slak
Overfladen
Midten

Helsæd
2 sttJkke
Overfladen
Midten

Dæktlillgsmewder og J.. nJlilef~f(l1 1975-77 (181)

lY. Græsmarksscktionens
virksomhed 1977.

Gennemgående er I..valiteten god i alle <lfgroder.
Det gælder og~å i den farveændrede ensilage.

L nder~ogelsen fortsætter.

Græs 2\ 4.4 12 7.8 4.7 2,0
Roetop 5 4,2 " 10,8 3,4 0.5
Helsæd 4 4.5 R 6,5 1,0 1,3
Gns. )0 4,4 9 8,4 3,0 1,3

Æ.ndrct tnsilagt

Gn~. 30 4,9 \2 7,4 4.3 1,4

pcl. al IOrsIO(
eddll(t- SmOr-

s)"rt S} rt

mæll(t·
A! s)rt

l'.\lrmalcnSllagt
pH

Amotl
PTO\tT

Der var betydelige for~kelle i tørstofproccnten,
og tallene viser t) pisk variation i dette (orstofs
..ammen..ætning for LIe 3 afgrodetyper. Nederst
scs, at i den brugbare dc1 af ensilagen, som var
synligt farveændrel ~lf luftindsivningens påvirk
ning, afveg næring.. indhohJet kun lidt fra den nor
malt forgærede ensilage. må.,ke bort..et fra et la
vere indhold af hæJ...toffrie ckstral..tstoffer (N FE).

I Jet følgende !'le.. I.v;llitetstnl tilsvarende opstil·
let efter afgrudetypcr i de samme 30 prøver.

b. Dækningsmclodcrs indfl')'dclse
og randl:lb og k\·~t1ilcl.

Igen i vinter 1976/77 blcv besøgt en række
landmænd, der anvendte 0.15 mm pinstic til dæk
ning af deres cnsil;1gebeholdninger.

~led et specielt ensilagebor blev på 11 ejen
domme udtaget en~il;'lgepro\icr. Der blev t;1get 5
prover af hver beholdning.

De 5 prøvesojler il. ca. 100 cm blev placeret på
et st}<kl..e pla~tic. For.. t måltes i cm fra oven den
kaso;able ensilnge. der var forrådnet og uegnet til
kvægfoder. Der I..:ln regne~ med, at l cm svnrer til
I pc!. ~lf kns..crct ensilage af Jen yderste meter.

Resten skonne.. at \ ..crc brugbar ensilage. Iler
mtlltes i cm den del. h\'or der var synlige fornn
dringer. Dcn neder.,te del af provesojlcn re præ
sentereLlc den normalt forgæreJe ensiluge.

Ocr hlev taget prover <lf den norm.. lt forgærede
og lien farveændreLie ensilage, som blev analyse
ret for: Torstof. dprotein, træslof. askc, mæl "e·,
eddike- og smorsyrc, pH og nmmoniakla1.

De..mlen blev der .gjort notater over afgrnde,
dækning... matcrialcts bc... kaffcnhed. placering af stak
eller silo m. v.

Hvor I lag plastic var beskyttet mcd ct dstra
lag pla~tie eHer nr sand. g.ræs eller lignende f:lnd·
les ingen bsseret ensilage. som det fremgår af
folgende gennemsnit nf 15 pr~ver i :2 år.

Dæl..Jlillg'ltnelOder og /(lIlc/IClll 1975-77 (18'1)
"roetn! pet. eurslor i

AnI:!1 ar 100 tm ~-dtrstc ensIlagt' normal
pr."cr k:assabtl znJn;:t norm:ll tnsllagt

I lag pl:lstic
beskyttet 15 O 15 "5
lag plastic
ubeskyttet 15 4 20 76

26.6

19,9

I. 8t','fOgule ilos Hledlemmerne blev gt:nnemført
med den tidligere omradedding, idet landsl..onsu·
lt:nterne A!.;.se I Jacob~cn og B. R. B.:mholm be..øgle
medlemmerne i hcnhold~ .... is den sydlige og den
nordlige del af JyllanLl. Konsulent, landhrugslærer
Kr. Aagcrgård, Ll'gård Landbrugsskole. Hol!lt~bro,

er ansat ~Olll dchi\"bkon~ulent og bc..~;gte medlem·
mernc i RingkØbing amt og i S~dthy.

J Je øvrige 15 prOver var der i gennemsnit 4 em
kassabel ensilage med en vari<ltion fra l til IO cm
af den yderste meter.

Det bemærke~. at torstofprocentcn i normal
ensilage var storst. hvor der il..ke blev fundet
b!lSabcl ensilage.

Den undersøgte ensil:1gc 1.:10 deles i 3 hoved
grupper af afgroder. I det folgende er ~verst vist
næringsindholdet i den norm;de ensilage i LIe tre

2. (iræsn/c'ldt'( i 1977 blcv afholdt den 6. og 7.
juni i 1I.;:l'\1. ~h\dC't og uJflllgtr.:rne på Ib.,t·llor
~cnscgnen havde "a III kt ca. 350 og ca. 900 delta
gr.:IC den I. og :!. Llag.

J. Græsmmltl i 1978 \il dter den fNelobige
plan bli\c afholdt den 1:2. juni i Bnjnderslcv med
cftcrfplgcndl: d,I..ur:.ioncr i \·cndsy~scl.



4. GrtrmlllrJ..ueJ..liOl/('1H orgll/limliotl.<;jorllold.
Græ.. nu\I J.. ..seJ..lionen ha\"dc ca. 800 medlemmer

pr. I. augu..,t.
Sdtlonens arbejde ledt:s af Græ~mark:iudvalget.

der har f~)lgende ~ammcnsælning:

God..t:jer P. S. Oluf~cn, Qui .. lrup. Struer
(formand).
Propl iet.er Preben UilZhdfl, Tandrup. Bedsted.
G.mlCJer ellr. Kattofl Pclcr.. en. Ro~endahlvej 7,

Vojens.
Græ"l1lar~ ....,ek(jonens sdrct.cr. chef~onsulen(

Joh ... Ol(' ..en, varetager snrnrnen med ka~sercr Kem
Somlller ..,c~retarjabforn.:1ningerne.
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Græ\marJ..s<;ektiont:ns kon"ulenter er:
Landskonsulent Ak~eJ Jacob..en,
Gt:rncrs\ej 9, 8260 Vi b)', tlf. (06) 149502.
lamhJ.on:.ulenl D. R. D.:ntholm.
Ca... lcn\chiold:.\'ej 8. 8270 Hpjbjerg.
lif. (06) 27 1964.
Kon<"ulent Kr. Agcrg~rd.

LJhrcnfeldt. Nr. Feldmc. 7500 Hobtebro. lir. ro7)
422293.
Græ:>fllarksscJ.lloncn.., kontorallresse er:
KOl1g'og:lrdwej 28, 8260 Viby J..
tlf. (06) Il 0888.
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K. Undersøgelser vedrørende lævirkning
Af Frode Olesen.

I. Lævirkningsundersøgclser i byg.
a. Udb;yttemlilioJ.:cr.

Ocr er i 1977 gennemført 8 udbyueunJersogel·
ser til bely!>ning af læets betydning for byg. I sti·
gende afstand mod ost fra sycl·nordgåcmJe læhegn
er udbYIICI mål! i ct antal parceller. som repræsen·
terer forskellige grader af læ. idet afstanden er
udmålt i antal gange forsØgshegnenes hØjde. I af
stande over 20 gange hegnshojden er der praktisk

laget intet læ, og forudsat lilMræHeligt ensartede
arealer kan udbyttet uden læ bestemmes ved par
cellerne i 20-30 gange hegnshpjde.

I den ((,Igende oversigl er der beregnet forholds-
tal for udbyllet i 6 forskellige zoner, idet udbyttet
uden læ er sal = 100. Udbyttet i 0-1 X h er mAlt
i en enkelt parcel. mens det i 20-30 X h er gen
nemsnit af lre målinger. De Øvrige zoner har hver
2 parceller. Enkehe helt utypiske parceller er ude
ladt i opgprelscn.

Ltevirk"jngsufldersøge!ser i byg.
FOnD' loblllU

m.

I
2
3
4
;
6
7
8

Sindal ..... _....
Dronninglund
S\'cndslrup
Gi\'c
Vrå
Holstebro
Skive .
Brønderslev .

Udo) tit ut!cn Iz:
hkl: pr. ha

41.5
17.1
41.8
~9.3

53.~

18.0
47,4
29.5

<H

83.1
117.5
101.2
75,4
79.9

60.8
91.9

AfSland fra Lr~gn linlal ganlc
~gnsh"J<k. Forholdull for udb)'UC
l 5 S-IO 10-15 15-20

95.2 99.0 107,0 111.8
116,2 117.2 .105,4 102,2
111.7 119.1 92.1 100.2
100.7 97.3 111.3 106.8
97.6 97.8 100,4 106.1

113.3 98.3 106.1 100.0
89.2 90.1 93.5 100.0

116,3 109.8 100.0

O' 20

100
100
100
100
100
100

G ns. 8 forsog 87.1 105.0 103.6 102.0 103.9 100

Go,. 7 fo"øg 15,9 15.4 15,3 14,9 14.8 14,8

iHc iorsogsmarken, men derimod arealet mod
\ ~t tilgodc. Ocrc'! fulde n~ Ilevirkning kan sAledes
i k"'e konstateres \ cd den anvendte fremgangsmade.

b. Procent vand i kerne.

Kornets vandprocenl er ....ed indhostning bestemt
for alle parceller i 7 under~Øgcl~er. Resultalerne
er benyttet lil korreklion af de anforte hØstudbyt
ler. Da det imidlertid kan have inleresse at kon
!\latcre. i hvor hpj grad kernernes vandindhold
f,,"'tisk p~\'irles af læ. er maleresultaterne her gen
gi\'et i en ~ærlig o\'ersigt.

Foru,s Lokalltcl
",o

PrOCl'llf ~'(llIcJ i keml!
AfSI3nd rr;! hcgn i anl31 Øan8e hC'JnshoJdc

0-1 l-S S-IO 10-15 15-20 ov 20

14.7 15.0 15.0 14.2 14,7 14.3
14.9 14.6 14.7 14.4 14,4 14,8
17.3 17.5 17.0 16.0 15.2 15,0
14.2 14.1 14.2 14.1 14,1 14,1
15,1 15.0 14.8 14.8 14.8 14.7

- 15.1 15.1 14.3 14.4 14,5
19,3 16.5 16.6 16.4 16,1 (I6.1)

Sindal
Dronninglund
Svclll..lstrup
Give
Vr.l
Holslebro
Skive

I
2
3
4
5
6
7

En udbylteforskcl. lier alene er fremkaldt af
læet. ""'uile teorelisk medf\lfc en udbyttenedgang
i afslam.len 0-1 X h. Derefter en mærk.bar ud
bylteforogdse i 1-5 X h og cmlelig jæ\'nt afta
gende værdier indtil ca. 20 X h. Det fremgår af
tallene, at en sådan ideel fordeling ikke har været
tilstede i nogen af de S undcr..uglc marker.

Del er åbenbart, at jonJbundsmæs~ige forskelle
i flere lilfælde spiller ind. hvorved de relativt be
skedne udlllag for læ kan heil elkr del\'is tilsløres.
l gennemsnit for de 8 under..Øgelser er udbyttel
dog slorst i omradet med mest læ. og udbyttened
gangen på 13 pet. i del smalle område 0-1 X h
opvejes fuldtud uf merudbyttet i den ..j. ganee bre
dere zone: 1-5 X h.

J 3 af forsØgsmarkerne er der foretaget vind
malinger i henholdsvil> 2.5 og 30 X h. r..r lingerne
er først udfort i 60 cm hpjde over jorden, senere
i 25 cm hdjde o..'er afgrøden. Resullaterne fremgår
af figur I. Det ses. at der i for~ommeren fra
716-1117 har været forholdsvis lidt læ. hvilket
skyldes. at østlige \'indretninger hJ.r været tem
melig hyppige.

Hegnenes virkning kommer under disse forhold
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Vindhastighed
m Sek;.

"Il! l \"lnllrorhnld I Ile
og uden la:: rcl!I~lter(l l }
ronur;m.ar"er 'lSi ,om
ur:eGennemsml.

- med Ix. - ullen b:

_•• gns.l.97m/sek
gns.l. 29m/sek.

AUGUSTJULI

I
,._--: I 18S

I ,----gns., m/sek.
----, ~-------, : I

9n5.1.35 m/sek.

JUNI
tonderslev

r:---'

------- I
',01-_--'

Sindal

2,0

3,0

0,0

3,0

2,0

1,0

0,0

3,0

2,0

,,O

0,0
MAJ

Forskellene er for flertallet af markerne ret
~må - omkring 0.5 pet. - og kun i en cnkelL under
sØgcl'>c har der \æret \æ')Cntlig forskel ;>it fugtig
heden i :Jfslandcn O-I X h og den lidi fjernere
liggende nahoparccl. Ved la\ fuglighed~procent,

d. v. s. lIntIer gode h<htbctmgc! ..er. \)Ine,,> læets ind
virkning klin ringe.

l', Karaklcr for ICjCoroICd.

TilbPjl:llghcJc-l1 lil Icjc\æJ er i to tilfælde tyLle
ligt fOr.,lærkct vcJ hcgncnc~ lil~tcdc\a;relsc. Leje
'ixden Carlo'kommer i hegnenes umiddelbare nær·
hl'd. og bn formentlig fortrin\\'ic; henføres til
:skn-:gc"irkningcn.

Oh\cr\ationcr over ;\ngrch af meldug viser ingen
sil.ker sammenhæng mellem hegnene og meldug
gens lldhredehe.

KlIrClÅ(i'r jor kjl'Jl?d
ForWjl Lo".llIel ArSland rra Ia:!legn l In lal g.ngt h(gn~h"Jde

",o 0-1 l-l S-IO IO-IS I~'::O Ol' 20

I Simlal O l O l l 2
2 Dronninglund 2 2 2 2 2 2
J Svend~lrup 2 , I 2 J 3
4 Give O O O O O O
5 Vr~ 6 3 1 ) 3 3
6 Ilohtcbro O () O O O
7 Skive 9 <I 1 l I (I)

Gns. 7 for!'log 3,2 1.9 1,0 1,3 1,4 1,6

Il, Jordfygning og sandaflejring,

leres og omlejrcs, hvilkel bl. a. kan erk.endes ved
den udhuling af fygning':>arealerne. :som gradvis
indlræffer.

Det i ma.rkskel og læhegn aflejrede materiale
be~lår o\avejende af ,and~korn i !llØrrel'ic 1/10
I 5 mm, men::; de finere partikler. der hvirvle'i op
i luften og fpres borl. består af Jer, sillog humus.
Under fygning sker der ~i1I":\ del .. en omlejring af
..Wrre p~lrtikler, dels et lab af finjord.

Unders~)gel..crne.. form51 er al helyse. hvordan
og i hvor hoj grad iJette p:n irker jordens dyrk
ning.. mæ..sigc egen::;kaber.

3. L'ndcr"OIo;t:'he"lIletodc.

I å/l'ne 1975 og 1977 er der l ~amarbejdc med
Hede..elskabeb for"~)S')virk..omhcd og lokale plan
tcavh"'on..ulcntcr genncmf\)rt undcr,>pgelser rå tre
lokalitcler. hvor der l en række tilfælde er fore
kommd jordf}gnins.

Ovcr dl,.' udvalgte arealer uc.hlikkes profillinier
vinkelret på begge :,ider af et eller flere parallelle
læhegn eller mark .. kel. Jordprofilen frilægges lil
underCllllllkn ... cd hjælp af gravemaskine. Jord·
o\crfl.u.len" IHljdckoler he<olcmIHes ved nivellcring,
Of: hel..: profilen med de for,kcllige lagdelinger
(huri ..\)ntcr) opmåle .. og be~krives. I de for..kellige
horisonter udtages jon.lpr~lvcr til analyse for leks
lur, \"andkapat.:itet saml indhold af humu.<, og lolal
fo .. for

Det hilgenlle er en kortfattet redcgørche for de
forduhige rc..ultaler og iagttagelser.

Af Frodt· OIt'Jell og S. Efmob Of(!{en.

Sand'lorm er årsag til mange ulemper og direk.te
skader pa afgrOller. Gentagen jordfygning vil des
uden medføre, al be[yJcJigc jordmasser transpor-

b. Areal ved JhJ/.;..ted.

I figur 2 er vist jon.lprofilen for et areal ved
H\Jg!lted i Vcnds}'s'icl. Jordlagenes tyHcI ..e og be·
liggenhed er antydet ved forskellig skravering, og



for de enkelte horisonter er anvendt følgende be
tegncb.cr.

A p NU\'ærcmle pl\jjelag.
Al Pålcjret materiaIc.
Api. Ældre, begravct pIØjel~g.

BZlT Jernholdigt udfældninc\lag
C Undergrund.
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Profillinien gennemskærer et omddc, som stræk
ker :.ig over 330 m fra vest mod ø~t, og som om·
faller tre ret smalle og en noget breuere mark.
Markerne cr ad.,kilt ved t~'nde og ineffektive læ
hegn af pil. Figuren cr stærk, fortegnet, idet
m1l.Icstokforholdet er 25 gange større for lodrette
højdeangivc"'cr end for dc vandrette afstande. De
for~keJlige hori ...ontcr er i marken hovedsagelig
udskilt ved jordlagenes farvc.
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Fig. 2. Jordprofti for tituler \ed HO~Sled

Af proflIen ses del, a! der er skel en udhuling af
markerne og en ophobning af materiale i of: om
kring hcgnene. Det nuværende plojelag er ca. 22
cm t} kt og uden 'tørre varialion. Det pitlejrcde
materiale (AI) har en mægtighed. der omkring
hegne nc nar op til 160 cm. Der blev fundet et
mindre og ikke ...ærlig ,c1afgræn~et ældre ploje
lag (AI'!»' O\erdæUcl med ca. !:lO cm ...and.

}ord/a!:cllcs sa/lHlU'I/\"{('lf1illg i l·æglfJroc('1l1
HOCSll'd

Hotlsorn JrO\5anrJ ""-,and ler .. ~ill hum\!\ fosfor

A, IS,S n,li 6,7 2,1 0,062
AI Il.9 7~.7 6.0 1.4 0.039
Aph 16.8 7l.6 8.l 1,3 0,Ol4
B;!;r 15.8 75.2 ~.I 0.8 0.033
C lU RO,:! 2.4 0.1 0.010

Af analysetallenc fremgår del, at jorden hoved
sagelig hestt'tr af rel finkornet sand. Dcr Cl' derfor
heller ikke stprre forskel pt't kornslprrel,cn i det
nuværende plojelag og del underliggende vind
transporterede lag. ,om dog har et la\'ere indhold
af humu'5. fosfor. ler og siJt.

Det er vanskeligt at udrede tidspunkter og hæn
delsesforløb i de fygning,proce,ser. der gennem
årene har fundet stoo. Sand..torm fra forskellige
vindretninger har kunnet flyIle materiale frem og

[il hage. og i Samme punkt kan der værc forekom
me! såvel afblæsning som pli lejring.

Sanchynlif:vi, er en væsentlig part af Al-hori
sonten omlcjret '·ed sandstormen i 1938, og det
nm'ærende plojclag, større humusindhold cr frem
'bragl 'cd den senere dyrk.ning af det omlejredc
materiale.

Del bestående plojelag er dog og<;å. udsat for
vindero...ion, idcl der i marl\erne<; midte, hvor af
b1æ~ningen cr sl~~r't, findes forholdsvis mere grov
sand og mindre humus end nærmest hegnene.

Udb\'tlt:målinger i en bygmark mellem de to
\"estlig:>te hegn, udført i 1977, vi:>er tendens til
lavere udbytte i markens midte.

c, Areal ved Dørslund, Br.mde.

Figllr 3 viser en profil fra et bakkeØområde med
orrinLiclig lerblandel sandjord og ret udbredt nl·
dannche. Driverne ved afstanden 70, 120 og 230
m har ~ammenhængmed to 45 flr gamle hvidgran
hegn og cl tidligae ryddet hegn.

Jordlagene All og AI indeholder ik.ke sten og
synes at \ærc lran,porteret til stedet ved rygning
fra udenfor liggende områder. På D.G.U:s korl
blade er arealet vist som flyvesand. Lagdelingen er
i nogen grad forstyrret ved grubning.

Plojelagets tykkelse er stort scl ens i hele pro--
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Pig. J. lordprollI for arealel I'cd Dorslund.

Jord/agl'IU!S $W1m/l'I/Sfl'llliflg i vægtprocelli
Dprsfulld

filens længde. Der er ikke nogen tydelig udhuling
Hf markerne, men hori~onten AJ's mægtighed er
stør'H oml..ring læhegnene og snævrer herfra ind for
lil sidst at være ubcJydclig midt i marken.

Under del pålejrede lag (AJ) findes el humushol
digt, ældre pløjelag, der i tykkelse varierer fra 5 lil
IO cm. Udfældningslaget er ogs& meget humushol
digt (hunlusai).

OS l

A/) :: p/Oje/dU
~- II, :: p,ilt'jlct

::':'II{)/J -' gI p/Plje/dg
'8

211
:: IItlf.I,ItIIlIlIf/sl·JY

C = vndUffjlulld

Humu'iindholdel er hØjt i deL gamle, bcgravede
kullurlag og lavL i del omlejrcde lag (Al). Indhol
det af ler og silt stiger med dybden og er ret højt
i undergrunden. Fosforindholdet varierer en del
og giver iUe lydelige rctningslinier for fygnings
intensiteten.

d. Are:11 "cd lIovcr.

Et areal ved Hover nOl'd~~st for Ringkøbing har
tiltrukkct sig opmærksomhed, bl. a. fordi der ved
sand~lOrmen 14. til 18. marh 1969 blev ophobet
en meget slor fygesandsdrive vcd ct nogct forfal
dent hvidgranhegn.

Drivcn og de omgivendc marker er i efter!'lret
1977 undersøgt i fire profillinier liggende med
40 m's afstand på tværs af driven. Figur 4 viser
et tværsnit af en af disse linier.

;'
, C

'!2/F .

linsand ler + Silt humus fOSfor

21,3 6,6 1,6 0,013
23,7 5,5 0,8 0,010
18,7 11,5 3,5 0,020
33,0 14,0 2,5 0,021
41,0 26,8 0,3 0,013

0;;.,::: ~~
'<- >.::
~:: ,..1:::::

"to" ~"::
;, ".::-::,,-,.

"
~

gro\'~nnd

70,5
70,0
66,3
50,5
)2,2
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Flg. 4. }ordprofi! :It artalel ved Hovcr.

Driven er i det mål Ic Illarkafsnit 120 m lang.
dens areal i snx\'cr forst::tnd lIdg~;r 3000 m2, som
ptl srund af Icrrænfor"keJ(erl og den forringede
bonitet ine mere ,1l1 ....es for dyrkbar. Drivens rum·
fang er beregnd til 2500 ml.

Od mod 5ht liggende markareal omfatter indtil
en parallelt g:'iendc landevej 2,4 ha. Lidt længcre
mod ~ht findc'i en betydelig dalsænkning, som fyge
sand ikke har kunnet bevæge .... ig over. Vindret
ningen var under stormen i 1969 østlig, og del



må antages, at den aflejrede drive hovedsageligt
stammer fra marb.arcalet mod øst. Hvis det er til·
fældet er denne marL i gennemsnit berøvet ca.
10 cm af muldlaget.

Mad.en bærer da også t}'dc1igt præg af erosion,
og visse ::.teder er muldlagcl så tyndt, at dele af
det gul farvede udfældning'ilag vendes op ved pløj·
ning.

Der er også i Hover fundet rester af et dybt-

178

liggende, ældre plØjelag. Det pålejrede materiale
(AI) kan skilles i en morkere øvre horisont og eD
underliggende lysere. Denne lagdeling, 'iom ikke
fremgår af figuren. antyder, at pålejringen må
være sket i to hovedperioder - 1969 og evI. 1938.

Analyseresuhaterne fra undersØgelsen i Hover
foreligger endnu ikke. men vil blive omtalt i en
beretning om det fortsatte undersøgelsesarbejde.

lIo\er. IIcgn og fyge
sandsdrnc. fOlogra
krCI fra ~CSI51den.

HO\·Cf. Hein og
m.rkarcal Ul fra OSI
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c. Jordr)gllill~ellS: kOllsck\'cnser.

Dct er J..:lrll.\..\cristi\J.., at fygningen mcdfprcr
ændringer i jordens h:\..'ilur. h,gur 5 \ i~cr ct d,scm
pel POl, hvoldan furholdet mellem ler ~ silt og
gro\-Sand - og forholdet mellem humw, og grov
sand ændrer ~ig mt:d ~fsldm.lcn til n;crmcs.lc læ
hegn eller anden \imlhindring.

k OFfiS' arreisesforhofd
0,150

0.125

0,100

J marken .... midle. hvor Jer foregftr afblæsning,
vil kolloiderne f~m:.. bort. mens gro\!'>andCl. som
vinden vanskeligt kan f1Ylte. hli\'cr tilbage. Gro.. 
'landeI kommer lil at udg()rc en ~\()rrc andel af
pl(1Jclagcl\ sammcm"elnin,g. 11\ il\..ct medfprcr for
ringet evne lil al oplagre \aml og pl;tntcnæring.

De forsJ..clligc jorJlags "ap;u.:iICI for tilgængeligt
vand. S.OIll hestemt i laboratoriet, frcmgår af op
stillingen næ,tc 'iiJc.

Den flllkornedc o\erjord i Hog~lcd har en be
tydelig slorre vandholJcnde c\nc end den mere
gro"korncde jord i l)or~lllnd. ;'I.1od~at er linder
grunden Jet 'iiJ'1C ~tcd melc finkornet, og har der
for en større \anllJ..apacitcl. Begge steller er del

0.075

0.050

0.025

afstand mod OSI ff" læhegn, m

Flg. 5. Forholdel mellem fonl.elhlle ,,"omslOrrelsc:r l plo}elagcl
I rt:lallon ul afst3nd fra l.1::hegn
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Udsnit 3f plofllen i Dorslund.
M.ilcpunkl 115 m
DCI l)~ parll i blrrcdcl~

",·crSle hahdel er
hOrl'Onlen A'II
Dc m"rl.en: lall nedenunder
er dels A, (lIdl,gere pilcJrel
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P/allleri/g~nge/jgl l·and jord/agelle mm pr. ent
Horisont Hogsted Oorslund

A. 2.7 1,6
A, 1,8 1,0
Aph 1.9
B~jr 0,9
C . . . .. . . . 1,2 1,6

humusfaltige lag At væsentligt ringere. Det begra
vede plojelag j Dørslund har derimod gode vand·
holdende egenskaber.

De IlfIdersøKre nlt/rJ..l'r er sikJ..err eJ..\treme eb
etl/p'er pli fygning.wrea/er, mcn repræsclltercr d01:

alle slorre områder, hmr der Iii sladighed foregdr
processer, Jom /../111 \'C(J gradsforskelle adsJ..ifler sig
fru de bl'sJ.Terne.

Sall/menfol/('lIde J.all dl" fremll(nes, (li ofblæs·
/IiIH: a/lid lil fli lIegatil'l' drJ.llillger lor jordelIS
dyrJ..nillg!>Hrrdi. Del samme er tiffældel, lIår der
pcl J.orl lid fJlJ/rjrcs lyJ..J.e lag af dlldsorteflt ma·
taiale UVt"f III jillJ..ortll"l og rOd.f.:l"lI/lellltrællgelig
lI,uJergrllrltJ.

En .r.:rtuh·is pålejrill,l! (lj reftHi\'{ jhlt smid pli jord
med ri"ge rodlJybde J.all i 1wgll' Ii/jalde sJ..afle
p/alllente l'1 Slr,.'lrre rodrum. og derved" el begrall·
.\'('1 om/allg IIH'dlirJ..l' Iii l''' bedre HUlt/fors)'ning.
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L. Planteavlsopgaver i den lokale
rådgivningstjeneste.

Af Mads rr. Mat/Sl'll

O\crsi{;tcn o\er planlc;l1;bforan,\lallninger. som
er ba~rc.:t P'l ilH.lhcll:lnings..~emacr fra 128 konsu
lcnlnn..æltcndc foreningsomr der og cnkcltforcnin
gcr. skal give Cl billede af arien og omfanget af de
,irkemidler. man gor brug af i den loble r dgiv
ning\ljcllcstc i pl<lIltCil\ I. Desuden skal den gøre
reJe for cn del af dCll ..er\'ice. de lokale konsulenI
komorer yder O\'('rfor mcdlcm..kreJ:-.cn og overfor
landsd;l'kkcndc in<:>lanscr.

Par de aldivitclcr. der er genncmfdrt i stort sct
allt: omr:'ll!cr. er de enkelte lal anf~)~t i tabellerne
183 med kolonnerne :t-i !'tide 648 Iii 653 og tabel
18.a med kolonnerne k-o side 654 til 657 i t3bel
bil:I~('t. De er op(mt aml'Wis. Amts\ammCnlællin
gerne for de tib\.lrcndc kolon nc r cr anfort i nær
værende afsnit i OHTsigtcn.

r:lllcnc fra. tIc enkelle foreningcr giver iUe no·
set grundlag for direkte a.t sammenligne aktivilcten
fra omrJde til oOlrade, tncrken i forhold lil med
Jem... tallct. lil det areal. omdelel d,ckker, eller til
omddds res'oun:cr i form af ansallc konsulenter
og iLS,islcrende agronomer og teknikere. Derimod
giver amhsammenlællingerne nogen mulighed for
at ,ammentignc al..u\ltetcrne med antallet af land
brugsejendomme og areal. idet dis!'>C storrelser er
kent..lt fra Danmark .. StalisliL ~fed afrunding af
tallene fra 1975 fM \i følgende ,grupperinger:

Allful l'jl'lItiomml':

Viborg. Arhu\. Ringl..,',",ing og ryns amter !.t:1ler
hver mellem 13.500 og 12.500 ejcntlomme.
I VC:-'lsjælJ:lnds. Sonderjylland'i. StorsInims, Ri·
hc og Vejle amter er der melkm 10.000 og
8.500. i Nordjyllands a.ml del dohbelte - 19.000
ejendomme.
J Kobcnha\ns. rrederiksborg oS Roskilde amter
er der tilsammen 6.000 og Pi' Bornholm 2.()()()
ejendomme_
La"dbm8Sarl'af:
Ringkobing, Århus. S\mderjyllands og Viborg
anuer dæUer hver mcllem 326.000 og 277.000
ha.
Storstrpms. F) ns, Ribe. Vestsjællands og Vejle
amter dækker hver 248.000 - 206.000 ha og
Nordjylland'i ;m1l 425.000 h3.
K,;benhavns, Frederiksborg og Roskilde amter
<IæU,"r lilsammen 123.000 og Bornholm 37.000
ha.

De enkelte opgaver
F(lrsu~~arb{'jdcl (kolonne a):

Antallet ::If forsdg og deres gruppering er nær
mere omtalt !>ide 5. Uovercnsslemmcbcn i antal
let sI..) Ides, al heretningen omfallcr forspg, der ikJ..e
her tæller som lokale fursog, r. eh. forsogene i
Sydsles\ig og p[l ::tGoulhflbc:. Desuden, al en ræk
J"e dobbellforslSg optræder med hver sit løbenum
mer i berelningen, mens kon~lllcnlcrnc har ind
berettet dem !>00l l for~øg.

Dcn lol..ale fOr'l,i,gsvirksoOlhed Olft betragtes
b;\de som et ,upplement ul Stalens For~)gs\'irl

sornhcd. som en efterprøming under lokale for
hold og som en vigtig a.n,kud~sundenisnll1g i
rildgi" ni ng':lrbejuet.

Jordbundsundl'r.o;:ogclser (kolollne b):

Antallet af analyscrc~III"Hcr og tieres fordeling
er omtalt sille 123. Dcr er forclagct omlrent 6.000
flere reaJ"tion'ital,hestemmelser og omtrenl 2.000
flere bestemmelser ;tf fosfor..yrctaJ og kalilImtal
end året fpr.

Tallene i <;p;t1ten ::tandre an.t!)'scrc: gælller of
ICSt nogle f,-I unders~Sgelser for bortaj (Bt) og led
ning"lal (lt). I enkelte forenIIlger er der foretaget
en del anal),er af fosfallal og nogle nilfalViCrdlbe
<;lemmelser. Dc p:ls.cldendc tal l hO\edtabellen er
mærket hhv. Fot og I11trat. Der er indberettel iait
879 Fot-analyser.

Undcrsofclsen af jordbundens indhold af plan
tenæringsstoffer Cl' en service overfor det enkelte
medlem: men tlcn er også et vigtigt værktØj i r~d·

gi\ningen. bllde nflr der skal laves g~Sdningspl::m,

og n!lr der ~I..a[ !ltilles en diagnose i afgrØder, som
trives for d;lrligl.

3 foreninger har eget laboratorium lil standard·
analyser af jordprovel' og 7 a.ndre foreninger udfo
rer reaktionsbesremmelscr med egcl apparatur. De
pågældende foreninger er afmærket med ~) i kolon·
ne b i tabclbilagel. Scr man på tabellens lal. tyder
meget på. at der foreL:lSes forholdsvis mange Rt
bestemmelser i foreninger, hvor man klarer analy
sen <;elv.

Tckslurprovcr Iii jordbundsklassificcrin~en

(kolonne c):

For iværksættelsen af den officielle jortlbunds
I..I::Issificcring blev oer af en ncd'Sat ekspertgnIppe
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Landsover:sigt for tabel 183 side 648.

l. Antal
Il. Antal Jordprøvcr. analykrei for:forsøg

Am'

"~
" li o!,o ;, <E ~

< c li ;, i3< <3 ~ ~ ~ :> :>

l Nordjyllands aml. ............ . ........ ... 481 446 20006 17523 17408 288 4240 3323 28
2 Viborg aml . . . . . . . . . . . ................ .......... 290 266 14695 12791 12794 9 1413 1114 26
3 Århus aml. . . . . . . . . . . . ................ .. 387 372 16877 1521J 15451 ))5 1016 1048 652
4 Vejle amt. ......... · .. 258 246 15141 10511 10441 18 715 885
5 Ringkobing aml. .................. .... 242 2JI 16547 13725 13738 118 1427 1451
6 Ribe aml .. ............ · .. 151 145 11866 9851 9847 6 406 ))6
7 Sønderjyllands aml. .. .... 228 215 13028 10990 10990 53 197 281 l
8 Fyns aml .. 485 461 22215 10411 10380 52 144 915 72
9 Vestsjællands amt ... · .. 464 452 14556 9093 9263 203 195 747 196

10 Fredenksborg. Roskilde og Kobenha\ns amter 183 116 5122 4535 4535 42 52 80
11 Storstromsamtet .. 441 425 9025 8828 8843 28 281 1110 2
12 Bornholms amt. .. 106 104 2056 1940 1940 3 4 3

Hele landel . .3728 3539 161134 12S411 125636 1172 10149 11354 980

udarbejdet en bClænJ..ning. Gruppen kunne i sit ar
bejde by~ge på erfaringer med jordbundsklassifi
cering på basis af bonitetsanaly~er pa Bornholm
og i l"ordjyllands am!. I el..spertgruppcnl1 betænJ..
ning peges der bl. a. pli., at planleavlsl..on'illlcnler
DCS bi'iland er mkhendig. h\is der sl..31 forelages
en hensigtsmæssig jordbundsllnders<1gelse for over
kommeligc øl..onomi!ooke midler. Bistandcn sl..lllle
beslå i en nærmere afgrænsning af de forskellige
jordtypers udbredelse og i fasllæggelscn af hen
siglsmæssige lldlagningssleder for jordpro... er til
leksturanalyser. Desuden ville man umiddelbart
kunne gore brug af de leksluranalyser, der allerede.
var foretaget som et led i den lol..ale forspgs\irJ...
somhed.

Eflcr drøftel'>CL som landboorganisationcrne del
tog i, blev det i aflalerne om melodi\,. ....ed jord
bunds"I:L'iSificcringens gennemfMeise fastlagt, at
plantcavlskonsulcl1ternes medvirken ogs:\ skulle
omfalte udtagningen af de nØdvendige jordprøver
til ldstur::ulal~'ser.

Der er lagel jordprøver i 2 forskelligc dybder 
dels i plojelagcl (o-20 cm d~ bde) og dels i under
grunden (35-55 cm dybdel.

Tallenc i I..olonne c i ho\'edlabellen har laml
brugsminisleriets sdretarial for Jordblln<hl..lassi
fieering i Vejle været venlig at meddele. Dc viser
det samlede anlal jordprpvcr for hvert konslllcnt
omr~de. Og der er iUe taget hemyn til. lnon'idt
nogle af prdverne er lag.et for elter efter beretnings
aret I JU-76 lil 30 '9· 77.

Tabellen omfalter ine de til-;\urende lal for de
forlldgaende lel..sturregistreringcr på Romholm og
i Nordjyllands arnI.

Af de anførte J3.222 pr\1\('r er ·L4i6 under·
grun<bprover - ca. hver 7. Behovet for \1D<1er-

grundsanalyscr har dog varieret meget fra omdde
til område.

Dertil har man gjOrt brug af 3.231 plpjelags
analyser og 215 under~rund5analyscr fra det lokale
forwgsarbejde. Dermed er det o;amlcdc antal prd
\er 36.66R.

Det tilføjes. al der her og der kan blive brug for
endnu nogle fa pr~h'elldtagningcr. men som helhed
kan de anforlc taj tages som et reclt udtryk for
foreningskonsulentcrnes andel i arbejdet med at
skabe el rationelt grundlag for den nye jordbunds
I..las'iificering.

Udarbejdelse af planer ror O1arkbruget lU. ".
(kolonne fl.

Hvis alle landbrug ned til 0,5 ha lælle" med, har
J..onsulenLcrne udarbejdet en g(jdni"cs- og mark
plan til CH. hver 5. landmand. Tager man på den
ene side :'Intallet af meget små brug og )fritids
landbnlg« i helragtning og på den anden side de
rel ~tore forskelle fra forening til forening. anty
der la Ilene i tabellen. at mange planteavlskonsu
Jenter har direkte foling med marl..driflen i en stor
del af de e~cntlige landt'orug i dere'l foreningsom·
dICk

Ser man pa antallcI <tf dri/rwmlæglliflgspfallu,
finde') de j.,J~jrstc tal i amter med mange kobesæl
ninger. alt'iå med l:'Indbrug med en stor grovfoder
produl..tion. "'001 Jet driflStlkonomisk er vigtigt at
LI afbalanceret i forholLl til besætningens behov.
Vi har regi~trerel. i hvor mange tilfælde di'ise
drifl~om\;.ef::njng'lplaner er udarbejdel i el t\'ærfag
lig.t ~am;lrbcjde mL'J andre kon"uknter. Damed
er Jer \el at m.erkc iUc legnet ('l billeJe af. h\ad
man i kon'llllen!husct o~ :lndre stcdt'r far ud af et
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<. d. Formidlet t. Markkonuol r. U~rbcjdct anlal planer og IIln. I.
ul medio ,_ Udnugtcr. h. Moon

bedriftsbcs. m. plantc-
i hcr.ar sammen 0l mark". avlsforc:drag .:.-=
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0) Kodtmt for fon:nln~~na\nc hcn\l!>Cr III ho\cdl:alxlJen.

Antal ha spmJltl OIod
Egtl Samllrb m. sygd. og

Amt. Foren. O
) OIl1ltntl (IrmIl ukrudt ~kadcd)r

lværfal;ligt s;lmarhcjdc. Dcr er kun registreret et
anlal konkrelc d">Crnpler.

Amallel af \'(urtlill~Jplall('r afspejler. hvilke cgne
fif landct dcr er ll1e"t omfindtligc for manglende
nedbør. Anlal1cl af r~)r/..('lIIl1xalf('st('r viscr. hvor
lorken ramle hårdesl i 1976. Ud over IØrkelf.ns
attc... lerne har konsulenternc i mange lilfælde bi·
st-'ct mcd an<;(igning om tildeling af rocsnitlcr og
om vandvindingsrcl lil mal kv:tnding.

Foderanal)"scr (kolonne m).

Grovfoderct skal bClales af hægbesælnin{:en.
Udnyltelsen af grovfodcret er kvægbrugskonsulen
lens regi, produktionen er planteavlskonsulentens,
men der er ingen sk::lrpe grænser for, hvor de to
fagområder mode"i eller skilles. Grovfoderels op
bevaring og kon'iervering er nærmest planteavls·
onmulcl. men kvægbrugct er "ilærkl afhængig af
oæringsindholdet og den biologiske værdi i det fo
der. planleprodul..lionen afleverer. Derfor er der
heh nawrligt 0p'idl.el cl I\'ærfagligl samarbejde
mellem de pagældcnde fagkonsulentcr om foder·
analyc;crne. Det afhænger af lokale forhold, hvor
\idt det er husdyrbrugskonlOrel. der organiserer
prcHclldlagningen, for<;endelsen o{: formidlingen af
analyscre\ullaternc. eller det er plantcav1<;kontorel.

Forlllidlingt'r /.:l'nncm forcningl'n (kolonne d).

N.ir konsulenlen har leverel jordbund<;undersØ
gcl<;er og anvendl resIlItaterne vcd udarbejdelsen
af g(idning ...- og mark plan, er del nærliggende ved
salllme lejlighed al organisere formidlingen af
jordbrugskalk, Illarkfro og s5.sæd og m:'tske sprøjt
nin,g gennem foreningen. Kolonne J viser rct slore
fOI:-.kclle i formidlingens omfang fra. arni lil aml
Og fl ti foreIling til forening.

Spn)jlning mod ukrudt plantesygdomme og ska
dedyr har fOl cningskomulentcn hfLnd i hanke med
pil for~ke"ig m~dc. I kolonne f kan man se, al
konsulenten ofte \aver en ...prøjtepfan. J noglc for
cnin~er har man egcl sprsijtegrc;, i andre et orga
ni ..cret ..amMhcjde med en masJ..insttl.lion eller lig
nende. Foran.. låcnde tabel viscr omfanget af for
eningernes dirckil' involvering i spr~)jtearbejdcts

lIdf~)rclsc.
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I...'ludsovcrsigt ror tllbcl 184 side 654

k. Kurser I.
f. bosidd. Ilnd-

""".
Amt • H

E . g ..
, .~~

, fil• ~
E

;; ."~.
~

It11 ;;
< • ••< ;:>" VIe;

l Nordjyllands amt. ............ 12 101 341 113
2 Viborg <lml ............ 8 144 181 192
3 Aarhus amt. 16 144 379 63
4 Vl.'jlc amt. 12 121 317 60
5 Ringkobing aml. . . . . . . . . .. ........ 14 122 425 750
6 Ribe amt. ................ 8 78 152 40
7

........ .
SondcrjylJanLis amt 10 94 346

8 Fyn .. amt .. ......... 9 89 177 116
9 VcstsjælJamls amt. ............ Il 107 3J2

10 Kbh.-Frh.-Roskildc amter. . 6 105 190 74
11 Storstrøms amt. 7 54 231 37
12 Bornholms arni. 2 26 55
Hele Iandel .

og indberctningsmæssigt kan der eventuelt fore·
komme overlapninger.

Af de registrerede 5.578 fodcranaJy::.cr er de
1.856 vandbestemmclser i korn. Gronpiller og ind
k.øbt foder tæller iah 200 analyser, mcn~ rc::.ten 
3.962 eller omtrent 4.000 - er grovfoderan<llyser.
Heraf er der i egne laboratorier hos planteavls
konsulentcn gennemfprt 400 torstofan<.tlyscr af
roer. I 2.283 eller ca. 60 pel. af de resterende
3.600 prøver er der fOfllden lØrstofbestcmmelsen
foretaget analyse af råprolcin og/eller træslOfind
hold.

Af foreløhige oplysninger fra Landskontoret for
Kvæg fremgår det, at der i år har været stærkt
ØgeL interesse for at bruge foderanalyserne. Mens
man i 1976 registrerede 3.250 analyser fra land·
brugslaboratoriet i Ladclund. venter man j år at
komme op på omkring dct dobhelte antal. Dertil
kommer. at enkelte omr&dcr benytter andre labo·
ratorier.

Specialrndgivning (kolonne 1).
I en del foreninger Cl' der truffet ordninger om

regelmæssigc konsulentbe~Øg og specielle konsu
lentydelser Lil brug for driftsledelsen mod beta4

ling af et særkonLingenl. lait 1.445 forenine.smed·
lemmer er omfattet af sådanne ordninger. ~ Dertil
oplyses fra SkælskØregnens Lnndboforening. at
man har ansat en specialafgrødekonsulent til r&
dighed for foreningens grønsagsd~'rkere. Der er
truffet aftale med seks lilstØdende landboforenin
ger, sft deres medlemmer mod Cl mindre vederlag
pr. hesØg kan benytte konsulenten. Disse forenin
ger beL.1.ler et fast grundbeløb for at være med i
ordningen.

. 115 1185 2812 144S

Opl)"sning, inrormation Of: crteruddannelse
(kolonnerne g, It og k).

De foran omtaJte aJ,.tiviteter siger nogel om. j

hvilket omfang foreningsmedlemmerne gør brug af
rådgivningstjenesten p;t planteavlens område. Alle
foreninger og alle konsulenter ønsker al nå ud til
sft mange landmænd som muligt.

Marhandril/lfl.'r, udflugter og ht'dri[tsbesØg på
ejendommc. der kan fremvise interessante eksemp
ler på dyrkningsproblemer og/eller på resultater af
samarbejde mellem driftsleder og konsulent, er
både en informationsvirksomhed og en bestræbelse
på at ~sælge« konsulentens ydelser til flere. MØ
der med p!aflleads[oredrag har på samme måde
et dobbeh sigte.

Tabellernes tal viser. al der i alle amter er en
livlig virksomhed på delte felt. Summen af delia
gere tæller selvsagt mange gengangere, og det er
næppe muligt at skaffe et statistisk overblik over,
hvor slor en del af jordbrugerne foreningerne får
i tale på denne måde.

Faglige udstillillger på dyrskuer og ved andre
lejligheder er et andet virkemiddel, som cr vendt
mod det store publikum. Nogle få foreninger har
selv fremstillet en udstilling:

Egill' p!anr('adsudstiffillger
Ann Foren. UdSll11lng En",

Nordj. 1.2 Dronninglund Majsdyrkning
]J frederikshavn N-gddning
1.9 Nør:lger Produktudsl.

Vejle 4.1 Brande Almenl
4.8 Vingsted FrØ - G ravfoder

Ribe 6.3 Brørup Plantebeskyttelse
Bornh. 12.2 Ronne Plantcavl og Hush.
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m. Anlal fo<!cran.lyscr af n. And~ analyser o. Undcn.ogd.scr p1anlal
c;end. vcdr.
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P<t dl,' More "kiler LngsJ..uct i Herning - fællc~-

skuerne i Ro~kildc, Otkm.c. "lborg, Ifjs1rring og i
Spndcrj} lIallll har dcn tv.crfagJigc Ud"lil1ing
.}{omJ...l(lIi/l'{. \;nct vi ... !. En udstilling om lIfll'/'Il

d('/It'1l af .'-:-"1/,, . ...om er ,>lillc\ til radighed af Lana
bo- og Hu..mamhforcningcrncl. Frosalg i BrØrup.
har Va:l Cl vi... l i Ar". i 1 hy og r& ~rors, i Salling.
I.enl\ig. Skjern ()~ Varde, mens en lldslilling om
,,{all(/'!J"IJ..YIfc!\(' h3r \ærct ViSI i Nordfyns Land
boforening og en omlfatd.'!(;f!lIillg blev \ist i 11,y.
Ogsa dl.: lo -;id~ll1æ\ Iltc uJslillinger er stillel til rå
dighed af L og H's Fqi'ialg i Br~jrLJp.

UK'.I- pfa"rnl!'fJfl;l'Ct'r an\endes b!lde i r!ldgiv
ningen o\crfor den enkelte landmand og som bi
lag ved mlsder og ud-;lillinger, - dertil i et \io;t om
fang på landbnlgssli.olcrne.

~tcd afrundede l:ll er der i 1976 i7 lldlcH:ret
følgende anlal akluclle r1J.n1ea\ I..pjecer:

f"ogle li.on'illlenler hcn}lter sig desuden flittigt
af forskellige former for Jf..rijl!i!:(· opl.n;nillger.

Kalli.ning af jord 1977
Flyvehavre 1976 .
En heldig kartoffel 1976
Kviii. - roden til meget ondt 1977
God~kning 1977 .
RaP'idyrli.ning 1976 ._
Ensilering 1977 .
Kornkv:llilct 1977 __ _
Behandling af halm til foderhmg 1977
tajs 1977

lait

10.500
12.000
10.000
9.500
7.400
7.000

14.000
15400
12.000
8_~OO

106.100

!>pænJende fl;1 h} ppigc tHJlalelser i den 10J..a.le fll c!>
'Se og lil dirdlC mcJlemshrnc eller b1:lde. Som
eksempel herette.. fra De 'Samvirkende LolI.tI1d
ralo;tcr-;ke I.andboforeninger, at mnn hver lige IC

.gclll1.l:-;~lgt for~Yller dag... prc-;"cn ug et IlgesJ..nfl
med artIkler I l ~JIldCI ehcmpcl er ~}\ nrligc Ild
gaver af cl ~IandnMndsblad« sendt direJ..te lil 1100
medlemmer frn J..onsulclllg;lrden i Bjcrringbro.

f\/I/-.IUlaf..ril fri'Ir'1I er meget fOI"'ikellig fra for
elling lil forening. I flere amter hCldles om koor
dinering og rationaliscring af kllr~ll\adminisllalio·

nen i form af Cl regionalt 'iamarbcjdc om kUf<;ll-;·
virhomhcdcn. i :lndrc om et ":lnwrbcjde med
lamtboungdommcn.

~tanI:c af de I t ~ indol'rclleJc kursu-;cmnCf b~l·

l'er ..."nHTlC oelcgnel\e -;Om de planlea\l-;oricnlcrctic
unden·i-;ning-;hcfter fra I II\._ Fmnerne .rrpll}'l'k
ning«. Karlorkr«. Jol·~rllJI< og l..andhrug..pko
logi<* er i indberetningerne kun nævnt få gange_
»Gro\follcr produktion og om"-.'t'tning« næ\l1e,>
mange gange og Jon.lbchanllling« nogle t;;lngc.
\len det -;amleJe ";llg :lf de n~{'\nle hefter udgjor
de sidMe år kun l ~40 chcmplarer. Og de er iUe
alle kdhl :lr lol..alt~ landboorgani"ialioner. sa del er
næppe hahdelen af de iah 2812 kursi~ler. der h<lr
haft 1 Ik's kllrsu~malerjale lil radighed.

Fore\ isningslll:lrker.

Til an-;kuclighcdsundef\'isning har nogle for
ellinger anla~t forevisningsmarker. Omfangel vi
se .. l folgende over!>igt over marker. anlagt i 1976
77·
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Markk01l1rol a/ kartofler
Arni Forening. bil

1\1 uld lo'a rpebckæmpcIse.

foreningernes indberetning omtales bekæmpel
sen af muldvarpe, Stort sel over alt er det kom
muner, der forestår bekæmpelsen. Ca. en tredjedel
af foreningerne har bedØmt effekten, der karakte
riseres som værenue nogenlunde. men der er va
riationer i beuømmelsen fra særueles god til di
rekte d:lr1ig.

Mcdl-'irkcll i erstlltningssager (kolonne i).

Når der i erstatningssager i anledning af skader
af forskellig art på afgrpder, anlægsarbejder med
jordstrllkturskauer til fplge o. lign. sk::11 foretages
en vurdering af skadens omfang, sendes der som
regel ogs<'\. buLl efter pl:1otcavlskonsulenten. Næsten
alle konsulenter berelter om sådanne hverv, nogle
om ~lØrre sager, hvori en række lodsejere er ska
deramte. På landsplan drejer det sig om iah 1775
sager.

Undt.'rss_gclser og indbcretninl4er (kolonne o).

For såvel Statens Plantepalologiske Forsøg som
Statens Ukrudtsforsøg og Landskontorel for Plan
teavl er L1et af stor betydning. til stadighed at have
fl)ling med udbredelsen af angreb af forskellige
planlesyguomme og skadedyr og af et ukrudt som
flyvclul.\ ren. Og for var:-.lingsljeneslcn er det af
største \igtighcJ at have fs'iing med, hvornår og
hvor de fdrste angreb sætter ind. D~n service. de
c.entrale in~[anser er i Mand lil at yde konsulen
terne, har konsulenterne på nogle områder selv
været meu til at O1uliggore gennem lokale under
søgelser og indheretninger. Og gennem masserne
Jierne kommer derme service aJle bndmænu, sprøj
testationer og kemikaliefirmaer til gode.

Udbredelsen af srribl'syge i byg. af IIClI1aloder
i korn og roer og af /IYI·chal·rc har i en række
områder været genstand for systematiske under
søgelser ud over den registrering. Lier sker gennem
for:1n omtalte mark kontrol. Den fynske aklion mod
flyvehavren h:gncr sig for storstcdelen af de ialt

140
90
50

582
93

171
208

44

l378ha

1.9
3.1
3.15
4.6
4.8
5.3
5.9
5.13

lait

Nordj.
Arhus

Ringk.

Vejle

KOtll..llr1'('IIC('Y for bmidde"de lalldmænd
Dellaycranlal i emneme

Am' Foren. Ha\-ebrug Helbrug Roemark

Nordj. 1.9 6
Viborg 2.7 4
Vejle 4.8 11
Sonderj. 7.2 7 17
Fyns ~,2 5

8.11 15
Bornholm 12.2 12

lait 2~ )7 12

:'\l:lrkknntrol (kolonne {'l.

~'fens de foran omtalte al..tivit~ter alle har haft
det enkelte medlem'> L1rift som objekt. står kon
sulenten i en noget anden funl'dion. n:'ir lier er
brug for hans sagkunchkab i en komrolfunktion.

lait er der af fOlening ... kon ..ul~nter med anSV:1r
o\'erfor henholLlsvis Landbrugsministerids Certifi
kaluuvalg og Statens Plaotetilsyn inspiceret om
trent 35.000 ha lll:1rUroafgroder og 83.000 ha
frema.vbl..orn. Det ansvarsfulde [illid....h\'~r\' skal
tldf~}res inuenfor en forholdsvis kort sæson.

Kontrollen med læggek::1rtof1er er mere egnsblln
del. FØlgende opstilling viser lldhredcl ..en og om
fanget:

Konkurrencer.

Konkurrencer blandt fanumænd er, som over
siglen viser, anvendt som virkemiddel i S~'V hus
mandsforeninger. Deltagerne HIl' nok mest ud af
aktivitelen, idet de animeres til at have nlSje over
blik over deres projekt: men eksemplerne og de
bek.endtgjorle resultater har »nabovirkning<l:.

Antal Mu'
Am. Foren. mart.:er 100 ml Besogende (ca.)

Nordj. 1.2 15
Viborg 2.5 12 40
Arhus 3.4 12 300
Ringk. 5.12 30 1500

5.13 50
Fyn 8.11 2 30
Vestj. 9.3 2 150 250

9.4 1 119 500
9.13 1 100 200

Frb.
Kbh. R. 10.4 l 200 200

10.5 l 300 200
Storstr. 11.5 1 50 120

11.6 1 100 450
Bornh. 12.1 2 800 300

12.2 1 200

lait 17 1888 4340



417 ejendomme. der er med under det frivillige
flyvehavre \...on lral.

~1ed de nye hc\tcmmcber for bejdsning af
..æd må det fonentes. at anl:L1lel af undersØgelser
for fI/\I'1I1111mi/l,r:sbchm' vil blive betydeligt større.

187

L:l'planlning

NedenanfolIe op~tilling viser de foreninger, der
har indbcrellct om læplanlningsaktivilcler indenfor
omr1'tdet.

60
30

16
44

Am.

;-"'ordJ.
ro,,~n

1.1
1.2
13
lA
16
1.7
1.8
19

Antal
lollel,;lh"e

planu

2
2
5
4
3
3
7

PlanIel "m Udle'. pl. m
J-rlC..lel tils" lil pnvate

Ia::hea:n 76:77 Ia::pl (1000)

9 12
32 14
2

22
54
22
38
40

Tllsl.,u.:i )det fra lommuner:

Hronder..lev
Dronninglund, Sæby
SJ...agcn. Frederi\...!tham
Simbl, Hirt.<.hal\. LokJ...en-Vrå, Pandrup
log\lor. ""arso. Ars, Alestrup

Brovst-Abybro
H;II\

Viborg

Arhus

Vejle

Rink.

Rihc
Irj.

2.2
2.3
2. t I
2.12

J.X
J.9
J,12

4.1
4.6
4.l:!

5.1
53
5.4
5.5
5.(1 og
5.' 2
5.7
.\.8
.\.13

6
7.9

1.111

26

21

21

2

3

2
2

44
2

54

2
2

109

219

24
23

30

77

IO
IO
44

64

40
17

57

20
45
Il
l~

4X
20
42
6

:::!IO

107
19

153

176

12
13

25

16
25

41

28

20

48

27

317

Fjerri~lcv-' ogslor

l\luldrup

Ro\enholm
f\fidtdjurs
ROllg\U

rrclmje. Aulum. Il.lderup
Hoblebro, Vindcrup
11...1\1

I enwig
Ringl..ubing. Ilolrml;md
Fg\'dd
Vidcbæl.

Gnm.hlcd og Bdlund



Abcd Plalllcavlsstation 1825
Afgrødebedømmelser 16
Afgrødeenheder (a.e.), beregning

af VII 157
Afsvampning af 5.'1;dekorn 64
Anllnoni[l~behandljng af halm

166
Ammoniak. godning 108 127

149
Areal<lllVendclse 9
Artsforsog i korn 35 36 37
Asieagur~cr, forsog meu 136

Bagckvalitel. hvedens 57
Bederoer 144
- anal)'ser [lf sorter 14
- fabriksroer 144
- - plantebe.... land 144
- - saft~vil!ilet 145
- - til\'æ~st 144
- frø'lfstandc 145
- genetisk monogcrme ~or1cr

148
- godskning af 103 111 113
- oversigt over sorter 14R
- roenematodcr I g22
- rækkeafstande 145
- skadedyrsbekæmpelse 74
- - bejdsemidler lil rodro 1056
- sartsforsog 146

Hugin 147
Kyras 147
t\lajoral 147
Mda 147
Monoblanc 148
Monofix 147
t\!onoro...a 148
Monova! 148
Monovert '47

- - Oscar 1379
- - So[ano 147
- stok roer 147 148
- såafst:lnde 145
- teknisk 1-~ill1ct roefro 146
- ukrudlsbekæmpclse 89
- virus 147
Bederoefro. t1krudtsbc~æmpc'sc

i udlæg 133
Bejdsning af sædekorn 64 6R
- behov.;undersogelse 65
Blandsæd 1220
Bor til v;\rr:lps 129
Byg, forsøg med 18 50
- contra ha\'re Oll: vårhvedD 36
- hnlmlldbytte :h
- kerne"itorrefse 60
- kontinuerlig d) rkning 50
- nHlltbyg 58
- mcldugresisten;,; 22

188

REALREG ISTER

- modningstidlighed 22
- llcd~nækning 22
- nematodrcsi~tens 22
- nogen bmnJ 22
- ovcr:o.igt over 5 års ror'iog 25
- proleinindhold 22 60 102 171
- rust 22
- sorter 18
- - Abc<! 3324. 3336.4306,5018,

5026. 5338. 5887 1827
- - Adorra 20 25 38 60
- - Alva 20 22 28 39
- - Aramir 19 22 38 60
- - Alhos 21 28 39
- - C~ 3239, 3330, 9265

21 2R 39
- - Ca 2023, 10504. 10507.

10522. 10379. 12542, 12552.
1255~ 1433

- - en nova 20 25 27 38 59
- - Carina 1375

Dina 20 22 25 38
Diva 21 28 39

- - Duks 20 22 38 4() 60
- - Emir 19 22 38 40
- - Georgit: 19 22 25 38
- - Gitle 1376
- - Gul:'! 18 22 :!5 38

Ivr 69-14. 69-68 21
Lami IR 22 38 58 71
Lo!"a 18 22 3R 40 71
LOli 21
t>.b[a 20 22 25 38 40 60
i\lirjam 19 22 25 38
i\lona 19 22 25 38 40 71
Ncry 19 22 25 38
Nord:J1 20 22 25 38 40
59
Piccolo 2 l 39
Pirollt:He 21 39 59
Printa 21 25 38 59
Prisca 19 22 25 38
Il 9033 = Victoria
21 25 38
RPB 51572 21 39
Rupal 19 22 25 38 40

- - Salka 18 22 38 40 60
- - Simh:l I~ 22 25 38
- - SllnJancc 21 39
- - Sv. 7338R. 73394. 73314.

73355. 72113. Sv. U 72169,
Sv. øg 74647, Sv. 74665,
74650 1260

- - Sv. 71120, Sv. 72179
21 28 39

- - Tern 71
- - Triumph 20 23 25 28 39
- - Tron 21 25 27 38 60
- - Tyra 19 22 25 38 40

- - VarLInda 20 22 25 38
- - Vega 18 22 25 27 38 60
- - Victoria = P 9033

21 25 38
- - VilJa 1375
- - Welam 20 22 25 38 60
- - WW 6397. 6403, 6405, 6488,

6489, 6543 21 28 39
- - WW 6608. 6605. 6603, 6583,

6581,6565,6551. 6544,
6543. 6541 1777

- - Zita 18 22 38
- dyr~ningsegenskabcr 22
- - halmudbytte 22
- - oprindelse 39
- udsædsmængder 61
- valg af sort 28
- vinterbygsorter 37
- - Doris 1377
- - Dllra 1377
- - Igri 37
- - KirIIna 37
- - ~Iirra 37
- - Qvinla 1192
- - Sonja 37
Bælgsædaners vækstbctingelser

15

eec = Cycoccl ek"tm
Cycocel ekstra (CeC) slråforkort-

ning 51 53 99

Dolomilkrl1k 118
Dæksæd, ~vælstof ti! 154 159
- ukrudtsbekæmpelse i 86

Eftcrafgrodcr 155
- nedfræ<;ning af 44
Eftergods~njng efter plante-

analyser 122
Energivand 1782
Engrapgræs frøavl 126
Ensilage~valitet 171
Ensilering. dæknin~metoder 171
En'iileringslab 171

Frlbri~"roer. forsøg med
96 104 144

Flydende ammonia~ til frr1græs
127

- græs 149
- halm 166
- ~orn 109 112
Flydende godninger 112 118
Flyvca)o.~e 1005
Flyvehavre, gengroIling 88
- bekæmpcl<;c af 87
- spireevne efler nmmoniak-

behandling 169



149
159
159

i dæksæden

- i vftrraps 88
Flyveh.IVfc.lrler. undersogelse af

88
roder~llh.l,crroer. dyrkning af

144
- g{)(hkning 103 107 111
- såaf.. landc 145
- llkrlllltsbckælll(lClsc 90
Foderværdi af halm 166
FodWgc i I.orn 49 70
Fordampning 7
Fo....,,)g..arbcjdcts omfang og

betingelser 5
Forsog'.gården .Godthftbc: 1886
Forsøg.,opga\crne. ovcr..igl

O'cr 5
for...ng"lId:o.æ<!cns I.valitct 17
f-orædlcrafgift 37
'-oræJlcrbc..l.} Itede l..orn5orter

37
ro')forgndsl.ning 114 Hil
- græ\ 161
- Ildhringning.. mådcr 118
- nl.ollomifor\og med 114
ro..for-.yretal. rl 115 124
rræ..cr, jordbehandling med

43 II{J
Fro.lfgnxler.. væl. ... tbetlngelser

15
Fm;l\!. fur\ng med 125
- alm_ r;ljgræ.. , lIJ..a:d..mængJc

af 126
- :tvl Of: om..ætning af markfro

127
- dæks..:d for fnHldlæg 125
- cngr:IJlgræ<;. uJ\a:d<;rnxngJe af

126
- - cn:hig r:lpgr:c.. , bdæmpclse

:lf 132
- hvidklO\cr 125
- k\a:hIOf til frogræ.. 127
- - flYdende ammonial.. 127
- - lil Jæl. ...cd 12)
- mcldll~ i fmgræ.. 130
- md..\ingcl. uuo;.clhmængdcr af

126
- .. piIJl.orn. hel..æmpclse ilf 132

sygdomme og 5K.ldcd}T 129
- ll(j.,æd<;mængder af dæksæd

125
- ukrudb.bckæmpehc 129 131

Garves} re indhold i byg 171
Godthåb. Forsogsgilrden 1R86
Grovfoderproduktion 144
Græ'lfroad 125
Græ.. og l..h5vergræs 149
- efterafgrøder med la' t ressour

ceforhrug 155
ilal rajgræs 155

- - pcr<"i ..k kJover 155
- - rodl.lC)','cr 155
- - sneglebælg 155
- fo..for 161
- s'Sdskning [06 152 159 162
- hundegræs 155 165
- kaliurnmangcl 153
- kvalitet 149

189

kalium i IprslOf 160
magnesium i tØrstof 160
natrium i lprMof 160
sand l tørMof 149

- kvælstofmængder 106 149
- - nydende ammoniak 149
- kvælstof lil Jæl..-;æd 154
- natrillllll.all..salpeler lil græs

16{J
- l">PK·gødning 152 162
- omlægning med ~pccialfræser

150
- p1:lntebestand 156
- rajgræssortcr 156

Endura 157
Grcmic 157
Perma 157
Verna 157

- rCglllel'ing :lf græsvæksten med
I-vælslof 155

- sl.ridning~lid, alm. rajgræs
156

- lwringsafgqlder
- lldlæg.sll1ClOder

havredæk..æd
- - rækkeafstand

159
vanding 154 164

Græ..marksektionens organis.1..
lionsforhold 173

- virksomhcd 172
Græ'imodel 172
Gra.: ...\cts frOSlre\islen'i 156
Græ..ukruLiL hekæmpelse af 87

132
Grøn'iagcr. for"sig mcd 135
Gulcrod-;oner. fors~'g med 1878

Fionia 1.1) Rona 1879
- rionia OF Nobo 1879

lIafnia AH lR79
Nantes Landa LD 1879
7"antes Top\Core LD 1879

- :-lan.e, 38 OE 1879
antes 492 OE 1R79

Nantor F 1 1878
- T,lIlcar F 1 1878
- Ti:lna F l 1R78
Gul sennep som grctnafgn~dc 44
GummigranIlIat, gØd..k. med

1212
GØdsl.ning. forS()g med 100
GØdningsforbrugct IO

Ila1m. ammoniakbehandling af
166

- - frogræ..halm 166
amm.nedsivning under stakke
uden bund plast 169

- dækning for ammoniakbehand
ling 171

- foderværdi 166 170
- jordanaly..er under amm.be-

handlet halmstak 170
- nedbringning af 42
- udbytte 29 31 33
- virkningslider af ammoniak

171
Handelsgddninger, forbrug af IO

Havre. forsog med 28 3R 40
- d}'rkningsegen..kaher 29
- halmudb} Ite 29
- kerne~tØrrclse 29
- nedl.nækning 29
- ncmatodracer, udbredelse af

58
- oversigt ovcr 5 års forsøg 29
- skalt}'kkd'>C 29
- sorter, for\,;g med 2R

Astor 28 29 JO 38 39 40
Dan 28 29 lO 38 39
Erhgraf 1377
Flaming..'ilern 1377

- - Gambo 28 29 30 38 39 40
Leand.l 2R 29 3{J 38 39

- - Sang 28 29 38 39 40
- - Selma 28 29 38 39 40

- Silva 28 29 30 38 39 40
- - Solidor 29 39

SI. 449 29 39
- - Sv. 71559 29 39
- - \VW 16918. \vw 17{J{J7 29

38 39
- sorternes oprindelse 39
- - dyrkningsegen .. kaber 29
- valg af sort 30
Ilelsæd. fors'ig med 157
Herbicid"irkning og ul.rudtsaner

86
Hvede 30
- bagcunder-.Øgel ...e 33
- brøl1voluOlcn 33
- dejte~t 33
- dyrkning">C-gcnskabcr 33
- faldtal 33 57
- forto;at dyrkning 49

fro'itrcsistcllll 33
- gu1ru ..t. rc\i..ten.. mod 33

halmlIdbytte 33
kvalitelSo.'lnalyser 33 57
meludb} tic 33

- oversigt over 5 • rs forsøg 34
produktion'ls}·slcmer ved dyrk
ning 51 53

- proleinindhold 33 57
- sedimentationsværdi 33 57

udsædslTIængdc af 62
valg af sort 35

- vækstrcgulcring af 52
vinlerhvedesoner, fors~Sg med
31

- - Abed 6{J{J5, 6{J12. 6016,
6017, 6{J20, 6259, 6275 1827
Armada 32 34 35 40
Armindn 32 34 35 40
Beacon 32 33 34 38 40
Bongo 32 13 34 35 38 40

- - Carisupcr 1378
- - Clement 32 33 34 38 40

CL 6335 32 40
Femo 1377
Hildur 32 33 34 35 40
Holme 32 33 34 38 40
Kormoran 32 33 34 38 40
Miln 435-10-3 33
Nana 32 33 34 38 4{J
RPB 662-71 33 40



142
142
1397

- - Sarah 32 33 34 35 38 40
- - Solid 32 33 34 38 40
- - Sture 32 33 34 38 40
- - Sv. 71508,71412,75268,

75270, 75335, 75338 32 40
1260

- - Sv. U 67596 33 40 1260
- - TJB 155-891 (Klnsman)

32 33 40
TJB 364-636 33
- - Vuka 33 40
- - Winnelou 32 33
- - WW 23153, 23258 1778
- - oprindelse 40
- vårhvede 30
- - bageundersØgclsc 33
- - egenskaber 31
- - gl.llrUSl, resistens mod 31
- - haImudbylte 31
- - kernestørrelse 31
- - valg (lf sort 31
- - sorter, (orsøg med 30

Abed 505, 506, 510 1827
Dave 30 31 40
Drabant 30 31 38 40
Kolibri 30 31 33 38
39 40

- - - Sappo 30 31 33 38 40
- - - SU 228 30 40
- - - \VW 15440 30 40
- - - \VW 15444 30 40
- - - oprindelse 39
Helsæd 157 165
- Lofabyg 157
- Monabyg 157
- Salkabyg 157
- Zitabyg 157
HvidklØver, frøavl af 125
Hvidkål, forsøg med t 36
- bejdsning af frø 1303
Høstudbytte. del s;lmlede 15

Industriafgroder 127
Industriafgn1dernes vækst

betingelser 15
IlaJ. rajgræs som cfterafgrode

155

Jordbehandling. forsog med 42
- fræsning contra plujning 43
- gron~odnings::lfgrøde 44
- ;ordpakning 46
- knasllromle 47
- mejsel plov 1409
- minimal jorJbeh. 43
- nedbringning af halm 42
- plojcfri dyrkning 44 47
- pløjctiLlspunkter 43
- omlægning af græs meLl spccial·

fræser 150
- stubbehandling 42 88
- såbcdstilberedning 47
- undergrund... losning 46
Jordbundsundersøgelser 123 18 t
- fosforsyretal, Ft 124
- kaliumtal, Kt 124
- kobbenal, Cut 124
- magnesiumtal. \Igt 1:!4

190

- reaktionstal, Rt 124
Jordfygning og sandaflejring

175

Kalikalk 1688
Kaliumgpdskning 114 159
Kaliumlal, Kt 115 124
Kalk, forsøg med 122 142
- dolomitkalk '18
Kalkslam 1058
Karakter for lejesæd, sygiJommc

m. v. VII
Kartoffeldyrkning 138
- industrikartofler 138
- - k.vælstof til 141
- - stivel~esindhold 138
- kalk til kartofler 142
- k.nopormc, bekæmpclse af 143
- modningslidspunktcr 139
- rodfiltsvamp 142
- skurv i kartoner 142
- sorter 138
- - Amex 141
- - Apollo 141

Bintje 141
Claudia 141
DianelIa I3R 139
Prila J38 139
Hansa 141

- - herla 141
Kaptah 140

- - 1\larion 141
- - Minea 141
- - Rosva 141
- - Spunta 141
- - Vandel PH 2 138 139
- - Vandel YN 15 138 140
- spisekartofler 141
- svampesygdomme
- ukrudtsbekæmpelse
KepaI5>g. bejdsning af
Klimatiske vilkår 6
Klorholdig og "'lorfri NPK·gØd·

ning 162
Klovergræs 160
Kobber. gØlhkning med 120
Kobbertal, Cut 120 124
KompostgØdning 1545
KOllscrvcsærter, hekæmpelse af

ul-rntlr 137
Kon~lllcntcr i foreningerne 1895
Kornafgrptlernes vækstbetingelser

og udbytter 11
Kornarter forsog med 17 35
- ovcrsigt over 5 års for.øg 36
Korntlyrknin,g forsØg med 49

kernestorrelse og lItlsæl1s·
mængde 61

- kontinuerlig hygdyrkning
49 63

- kontinuerlig h\'e,dedyrkning 49
- kornvægt 17 60

magneli<;cring af ~lalSæd 62
- maltbn;dyrkning 58
- ncm::l.fOdresistentc korn<;oner

19
- pbntetal af byg 62
~ pra:cisionss~ningaf byg 62

- stråforkortning 51
- sæd~kifteforsØg 49 50
- såmelOder i byg 62
- S;lsæu og kernestØrrelse 61
- udsædsmængder 60 62
Kornsoner, forsøg med 17
Kornsorternes oprindelse 39
Kornsorternes udbredelse 40
K vi k, bekæmpelse af 87
Kviksølvfrie bejdsemidler 64
Kvidstofanvendelse 100
- ammoniaknedfældere 109

127 149
- delte kvælstofmængder 51 53

103 136
- indflyde1~ på fremspiring 135
- observationsejendomme 102
- udbringningsmåder 110
- - nedfældning 110
- - placering af godning 110
- - ud~prøjtning af gØdning 112
~ s~konomien ved 106--107
- udbringningstider 53 110 III
KvælstofgØdninger 105 108 t 12
- chilesalpeter 105 113
- fastliggcnde kvælslofforsØg

108
- flydende ammoniak 109 110

III 127 136149
- flydende tryUrie gØdninger

112
- kalkammonsalpcter 105 109

112 113
- kalksalpeter 109
- monoammonfosfal 118
- Ilarriumkalkammonsalpeter

105113 160
- N-30 112
Kvælstofgødningers indflydelse på

rcal-tionstal 108
K\æh>lofgpdningers langtidsvirk.

ning 108
Kvælswfmængdcr til byg

100 104
- dæk..,æu 154
- fahri"''isukkerrocr 104
- foder~ukkerrocr 103
- frogræs 127
- græ~ 106
- he1>æd 157

hvidkål 136
- kartofler 141
- klovergræs 106
- maltbyg 58
- optimale til byg 101
- radi'i 128
- rap'i 12l:(

rug 100t
- 'ipinnt 128
- valmue 128
- vinterhvede 102 104
- vårhvede 103 104
Kyllingegpdning 1203

),andbmgs:1realets hen ytte Ise 9
landsud\'alget for Planteavl

1904
Ledningstal. Lt 170



1256
1256
1256

Lejesæd, knrnkter for VJJ
LSD-værdi 1~
Lucernc 149 165
Læplanlning 187
Lævirkningsundersøgelser 174
Løg fo~~;g med 136
- bejdsning af frØ 1303
- ~ri~l)orter 1880

Ilygro F I 1880
Hydal 1880
ProJuskin 1880
Rijnsbllrger Vigo 1880

MngncsiumgØdskning 188 158
- dolomitknlk 118
- kiescrit l t 8
- græs 158

glJlcn~dder 135
k;1 135
mah 166

- vttrr:lps 129
Magnetisering af såsæd 1439
Majsdyrkning 162
- FAO-wl eller MVE 163
- gølbkning ;if 163
- - magne~ium 166

hybridrnaj<; 163
- hp.')ltidcr 163
- pianIctai 164
- rækkeafstande 163
- Sarier 163

"njoll 18 1065
Anjoll 210 163 164
Aurelia 1065
Blivard 1379
Brie 96 1065
Cargill Primeur 170 1522

- - Co-op 5259 163
Cosmos UC 1522
Fdo 163 164
FIa 1522
Forla 1379
Fft)nica 162 163 164
IPIIO 1065
le 158 1065
LG I 1065
LG III 1065
LG 7 1066
Limngold 1522
Pr ide R 102 163
I.)rimellr 1379

- - Tau 1522
- - X/\ 251 1066
- - X/\ 514 1065
- <'Ollidcr 162
- til 'itnlJfoder 162
- lIknldlsbekæmpelse 165
- V:lrmeenheder = ;\'IVE 163
- 7inkaff:lld 166
"Iallhyg d~rl..ning af 58
- ~\'alitd af 58 60
- ~ortcr 59

Cano\'a 59
NorJal 59
Pirollelle 59
Prinla 59

MarUro, avl og omsætning af
In

191

lvIarkspiring og planlcbcsland i
fabrikssllkkcrrocr 144

Midler mod sygdomme og skade-
dyr 64

Midler mod ukrudt 75
Mikronæring~loffer 120
Muldvarpe, bekæmpelse af 186

;\Ialriurnholdigc gØdninger lil græs
160

- - til roer 105113
Natrium i græslØrstof 161
- i roetØrstof I 14
Nedbringning af halm 43
Nedbør 7
Nedfældning af kvælstof 109
Ncmatodre~islentc kornsorter

18 58
N-gs;dninger, se kvælstofgØdnin-

ger
Nitralkvælstof i jorden 170
N-mængder 100
N P-gødning 118 163
NPK·gødning 108110112152

162
NPK-sllspension 112
N-3D flydende kvælstofgØdning

112

Optimale kvæbtofmængtler lil byg
101

Ovcrsigt over forsøg'\opga\'crne
5

Oversigt over sortsforsøg 38

Ilcrsi~k klØver som cfterafgr~kle

155
PK-godning 114
Placering af g{~tlning 110 118
Pl:lI1tennalyscr, gptlsk.ning efter

122
Planleavbforanslaltningcr særlige

181
- c/'statningss...1.gcr l S6
- fodcranalyscr IS3

forcvisning ... marl..cr 186
- for~~)gsarbejtlcI 181
- g~jJnings- og mark planer 182
- jon.lbundskl:l..,... ificcring 181
- jordbund::.under",)geher 18J

kon~lIrrenccr 186
læplalllning [87

- markkontrol 1X6
- lllllldvi:\rpe1)ckæmpcl~c [86
- oplysning, information og efter·

uddnnnclsc I M4
- specialdidgivning 184
- sprøjlcvirhomhcu 183

llnderspgcl ....cr og indberctninger
186

Planleavlsudvalgcncs formænd
1895

Plnnsprøjtning 71
Plantesygdomme, bekæmpelse af

64
Plojefor~jg 43 44
Porrer. forsS;g med 13.5

Prodllktioll.')systcmer ved dyrkni.ng
af vintersæd 51

Proleinindhold i korn 33 57
102

- i mallbyg 59 60
Præcl~ions~!l.ningaf byg 62
Punklnedfælder til flydende

ammoniak 109 149

Hadisfrø. kvælstof til 128
R:lps fors{)g med 127
- vintcrrapSl)orler 128

Erra 128
- - Lesira 12S

I.)anler 128
- - Quinla 128
- - Rapora 128
- - SI~IUS 128
- v!lrrnp~ forsc)g med 127 132

bor lil 129
forfrub1virkning 50
hOslmctoder 129
kvælstof 128
magnesium 129

- vflrrapssoncr 127
- - Brlllor 128
- - DPF, 128

DI' F~l 128
DI' 525.75
DI' 540175
DP941ii5

- Dllrlo 128
Erglu 127

- - Gulh: 127
Gulliver 128
I-laplona 127
MiLias 128

- - Olga 127
Orpale 128
Towcr 128

- - WW 1237 128
- - Zc:phyr 128
- .... litiJer 128
- ulbæd-smængder 128
- ll"rudl.')bckæmpel~e 132
Rca~lion'iI:L1. Rt 122 124
Rodfruglafgroderncs vækstbclin-

gcbcr og udhyllcr 13
Roedyrh.ning 144
I<ocncmatodcr 1822
Rllg for'il)g med 35
- l,.'onlra hvede 35
- vinlerrllgWrler 35 40

"nimo 35 36 40
I-Ialo 35
f1cJ..llro 35 36 40
Pet kil ... Il 35 40

va:h.'ilregulering af 51
- vftrrug Somro 1220
RU~lilllagncsia 1379
Rpdbeder forss)g med 136
Rpdh.lover <;om eflcrafgrØde 155
RMosbt 161
R:"tgebekæmpe"'e 1083

Saflaflob fra ensilage 171
SanJaflejring og jordfygning 175
Selen gødskning med 120



- indhold i bygkerne 121
- udsprØjtning af 121
Sennep som eflerafgrØde 44
Sikkerhed forS5Sgcnes 18
Silomajs se majs
Skadedyr bekæmpelse af 64 71

129 143
- forskellige 74
- jordboende 74
- muldvarpebekæmpelse 186
Sneglebælg. efterafgrØJt= 155
Solskinstimer 7
SortsforsØg i korn og bælg-

planter 17
Specialafgrødcr forsøg med 135
- asier bek. af meldug 136
- gØdskning af spccialafgrØder

135
- - n~'dende ammoniak lil

hvidkål 136
- - kvælstoffct'\ indflydelse på

fremsp. 135
- lØgfrØ, pill~ring af 137
- loggråskimmel. bekæmpelse af

136
- rØdbeder. bekæmpelse af knop·

orme 137
- spinal, kvælstof til 128
- ukrudt, bekæmpelse af 137
$pildkorn. hekæmpelse af 132
Spredemidde1 Citoweu 97
Sprojtctiuer mod bl:ldlus 73
Sprøjtetidspunkter, Fcekes skala

53
Sprsijlcarbejde i foreningerne

IR3
Stoklpbere i roer 147
Stribe-;ygeundersØgclse 68
$lrMorkortning. forsøg med

51 56 99
Stubbehandling. for"'ig med 89
Sukkerroer. fOrS{ig med 96 104

144
Sygdomme og skadedyr bekæm·

pelse af 64 71
- bejd .. ning af frø 74
- - af såsæd 64
- - af kartofler 1689
- - mod fritfluer 74
- bladplet 65
- i engrapgræs 131
- fod,yge 49 50 56 70
- fritfluer 74
- fusarium 65
- goldlodsyge 49 50 56
- havrcbllldlus 73
- i kartofler 143
- knopOrme 07 143
- knækkefods~'ge 49 50 56 70
- kombladbillens larve 74
- kornbladlus 73
- meldug i fr~sgræs 130
- meldug i korn 68
- nØgenbrand 67
- stinkbrand i hvede 64
- slribesyge i byg 65
- i sukkerroer 74
- virusgulsot 1823

192

Sygdoms- og skadedyrsbekæmpel-
sesmidler 64 74

- Aamagan bejdse 67 74
- Afugan 136
- Agrilox bejdse Plus 74 1303
- Da.-.amid lil gulerØdder 1879
- BAS 35001 F 64 66 74
- BAS 35007 F 65 67 74
- Oaycr 6660 = Persulon 75
- Bayer 66R I = Raylcton 74
- llayer 6827 1005
- Bayleton = Baycr 6681

52 68 74 136
- Benlale 70 74 136
- Henlale CF 70 74
- Benomyl 137
- RTS 40542 70 74
- Calixin 68 74 130
- Ct:r:.mit 12 64 74
- Curater 74 1056
- Dacamox 1056
- Dana!ex S 143 16S9
- Dcbenc M 7U 74
- Debene 30 f1. 65 74
- Derosal M 65
- Dero~al 60 53 71 75
- Diazinon 137
- DLG Lindanbejdse 40
- !'-1.-222 136
- EI.-22R 6R
- FL-218-7,5 67 75
- EI.·2~8-9 6H 75
- EL-22S-IO 67 75
- Folilhion 50 53 71 73 75
- ruradan 74
- Granosan M 66 75 142
- granu1crede insekticider 74
- kvil-."iolv. bejdsemiddcl 64 74
- l-. viks"lvfric bejdsemidler 64
- KVK 763021 66 75
- KVK 763035 70 75
- Lignasan 75
- l.indingcr Imaz.'\lil 65 66 75
- Lironion bejdse 1397
- ~faneb 53 71 131
- ~lidol-Svovl-ThiraDl emulsion

60 75
- Milgo E 68 75
- -f\·lilc;lp E 75
- Mesurol 74 163
- Mcta-Systox 74
- i\foreslan 136
- N ...."O-Voronit 64 75
- Ne.\ion EC 40 137 143
- Ofl;..tnol C \303
- Oftanol T 74
- Ortllene 75 \VP 137 143
- Panol.:line Plus = I)anoctine

30, 2 spe 65 75
- paralhion 72 74 131 t 37
- Persulon = Bayer 6660 68 75
- Pomarsol 136
- PI.K-Vondoc~rb 70
- Rifusol 142
- Saprol 68 75
- Svovl 130
- Svovl·Thiram 68
- Tachigaren 137

- TCMTB 137
- Tecto 40 Il. 65 75 136
- Temik. 74 1056
- thiabenJazol 64 142
- thi ram 74 137
- Topsin M 70 75
- Tolril 1397
- TrichloronaL 137
- Triforin 137
- Vilaimazalil 67 75
- Vitamaneb 20/40 67 75
- Vondocarb 67 75
- Vydale 74 1056
- WL46341 1005
- XP~II' 37 64 75
Systematisk bekæmpelse :lf syg·

domme og skadedyr i korn 71
Systemiske meldugmidler 69
- svampcmidler 73
Sædek.orn, omsætning flf 37
- bejdsning af 64
- bejd~emidler, markedsførte 68
- forædlerafgift 37
- kvalitet 61
Sædekornskolltrol 37 186
Sædskifteforsøg 49
Sæds\..iftcsygdomme 49 50
Såmetoder i byg 1263
Såmængder i byg 1263
Såning af byg 62 1263

TanninillJhold i byg 171
Temperatur 6
Triticaie 1738
Tprring...afgnltter 1~9

Udbringningsm&der for gtJdning
10Y 112 lig 149

Udbytter og vækstbetingelser
II 15

Ud~<l'dsmængdcr af byg 61
Udvalgt:! for Plan(cbeskyllelse 64
Ukrl1dl~arter og herbicidvirkning

86 97
Ckrudtsarternes lIdbred~lsc 87
L krudtsbekæmpelse 75
- bederoer 90
~ - 1)[)gerkåt« 98
- - agersnerle 98
- - ager-<;tedmoder 98
- - bleg og ferskenpileurt 98
- - forglemmigej 98
- - fuglegræs 98
- - gul okseoje 98

hanekro 91':
- - kamille 98
- - krumhals 98
- - kvik 90 95
- - 1)mælde~ 98
- - pileurt 98
- - rapgræs 98
- - snerle-pileurt 98
- ~ spergel 98
- - tvetand 98
- - vejpileurt 98
- - ærenpris 98
- - manuel renholdelse 96 97
- bælgplanter 129



- fabrik<;roer 96
- fwgræs DO
- - enårig: rapgræs t 32
- - ,pildfro 89
- - ,pildl-.orn 132
- karlofler 14:!
- majs 165
- rap<; 88 132
- valmllc 133
- vinlcr..æd 83
- - :lgerrævchale 89
- - gra:sukruclt 89
- - vind:lk, 89
- v<'lr'\æd 75
- - )agcrl-.ålq; 87

bl:lnJcl ukrut!l,besland
78 80
flyvehavre i byg 87
fuglegræs 84
gr:c,"kflldt 87

- - gul oh.<ieoje 75 87
- - h;ll1ckr"o 76
- - harcmad 78 87
- - h.amiltc 87

knllllhal, 76 87
h.vil-. 8S
t\'clallll 87
ærcnpri~ 87

- vftrsæd mcd udlæg 86
- dysetyper lil 99
- :-.pmjtclcknik 99
- ~pmjtclidspllnklcr 82
- ~lllbbchandling 89
- vinddrift 99
Ukrlldbhdæmpclscsmitl1er 98
- Actipron 9-1
- AClri] 4 76 84 98
- Afaton 165
- Anilcn S = EK 174 77 98
- Antcrgol1 30 8R 95 98
- Areion 83 89 9R
- Arclon P 8-1 98
- Arclit 7698 137 1(i5
- A'lIlo}, 133
- Avcnge 87 98
- Ba!.agran OP 75 84 98
- BasagnlTl \'1CPA 75 86 98
- Basagran 480 lHi 98 129 137
- nAS 46300 H 77
- Denta70n 81 83 87
- Betana] 90 98
- Bl.alex 84 98 137 165
- Blalal 77 80 86 98
- Blåstcn 133
- Brominal 400 76 J (iS
- Bromofcnoxim 81 87
- Brollloxynil 81 R7
- C;:lmbilcnc 80 85 98
- Carbync 93 98
- Certrol-IB 500 98
- Certrol·l\1 667 98
- CcrtrolOx 76 78
- Ccrtrol Tripcl 78 &5 98
- Cyana7in 81 83 87
- Dcvrinol 2 E 132
- D;ban 590 77 98
- Diearnba 81 &7
- Dichlorprop 81 87

193

- Dico-Banvcl-M 75 77 78
- DicOIOX-M 75 80 98
- Oinoterp 87
- DLG Dilloseb 500 76
- DLG DP-Lontrel = EK 376

75 80 85 98
- DLG D-prop-mix 50 79 98
- DLG f\.1-propacid 84 98 132
- DLG-prop-mix pulv. RO 85
- DNOC 80 76 83 85 98
- O-propionflt NAB 84 98
- EK 174 = Anitcn S 77 9R
- EK 376 = DLG DP-Lontrcl
- Faneron 50 \vP 75 R4 98

132
- P<llleron Combi 500 FW

79 84 98 165
- Feno'l; S 76 RO 98
- Goltix 92 96
- Herba·l3anvc>l-M 750 76 98
- Hcrharnix-DPD 800 SO 85
- Herbamix 400 1005
- Hcrbatox·~l P 500 85
- Hcrbavc'\ 630 76 80 8-1 98
- I-lcrba/olin-M 650 86 99
- Hoc 22870 89
- Hormon ~1ix 70 78 99
- loxynil 81 87
- KVK 753016 99
- KVK 753017 99 132
- L:1~<iO 132
- Lindinger Combi K n 85 99

132
- Lindinger Combi 3 80 85
- Lindingcr Combi 750 80
- Lindinger Oiehlorprop 80
- Lindinger D~1 68 78 83 99
- Lindinger 1\1ecotat 600 85
- Lcgllmex r.·1 86 99 130
- MCPA 81 87
- Mepn 137

l\lechlorprop 81 133
- Mcrpclan AZ 92 96
- M-propionat NAB 132
- NAB R277 79 99
-NAB9277 165
- Na·Mix DPD 78 85 f)9
- Nortron 94 96 99
- Oxitril 76 80
- Pef'iulon 130
- PLK-DPD 667 79 99
- PLK·l\laleinhydrazid 8~ 99
- PLK-Vondopal 129

Probmix·DPD 667 80 99
162
Propi mix fl. 80 85 99
Propinox-O 75 80 99

- Propinox-M Kombin 85
- Pyramin 92 96 99
- Pyramin fl. 94 99
- Reglone 130 132
- Roundrup 88 99
- Shell prox·30 80
- Shcllprox Surer 80 85
- Sinbar 132
- Stomp 83 99
- Sun oil 11 E 94 97
- Tantiz.on-DP 75 84 99

- TRA 87
- TeA 90 95 Y8
- Terbulelhylazin 81
- Teridox 500 FC 132
- Tok E 25 132
- Treflan 132
- Triazinoll 81 87
- 1 ribunil 83 89 99 132
- Tribunil-Combi M 84 99
- Trinulan 89 99
- Venzar 90 98
- WL 43425 R7 99
- 2.4-D RI R7
- 2,3,6-TBA 81
- doseringer af 82
- eftervirkning af VCllzar 92
- roeherbicider 97
- typer af &1
Ukrudslmidlernc." virl\ning på

llkrudtsrlrtcrnc 87 97
UndorgrunclslO<ining 46

Valmue kvæbtof til 128
- såmetoder 129
- llkrudl<;bekæmpel,e i 133
Vandbalancc R
Vanding af græs 154 165
- sukkcrroer J 807
Veksclafgrødcr 50
Vekselvirkning mellem kvælstof,

fosfor Og brillEn ] 17
Venzarskade 92
Vindforhold 9
Vinterbyg. se byg
Vinterhvedc. se hvcde
Vinterraps. se raps
Vinterrllg. 'c rllg
Virksomt stof i anvendte kemi-

kalier 74 9H
Vurdering af forsogsrcsllltrller J8
Væk.<;tbelingelscr og udbyuer II
Vækstreglllering i korn 51 53

56 99
Vårbyg. se byg
Vårhvede. sc hvcde
V<'lrraps. ~e raps
Vftrrug, 'IC rug

Wuxal, f1ydcnde godning 1352

Zinkaffald, godn. med 166 1738

Ærter. forsog med 41
- sorter 41

Birte 41
Bodil 41
Bondi 41
Dæhnfeldl Elite 4 I
Lysima 41

- - Sabine 41
kornvægt 41
råprolcin 41
vrllg af sorl 41
5 års forsog 41

Økonomiforsog mcd fosfor og
krlliulll 114

Økonomi ved kvæl,tofanvendclsc
106




